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„A3-as multifunkciós (MFP) eszköz és PRIMON 6.0 központi NYMR rendszerrel (licenccel)
együttműködő eSZIG azonosításra alkalmas kártyaolvasó beszerzése”

amely létrejött egyrészről a
NISZ Nemzeti Infokommunikúciós Szolgáltató Zártkörííen Működő Részvénytársaság
DKTJ azonosító: 20030
Székhely: 1081 Budapest, Csokonai u. 3.
Cégjegyzék szám: 01-10-041633
Adószám: 10585560-2-44
Számlavezető pénzintézet, bankszámlaszám: K&I-I Bank Zrt., 10403239-00027183-00000001
Képviseli: Bancsics Ferenc
Képviselő titulusa: vezérigazgató
mint Vevő, a továbbiakban: Vevő
másrészről a(z)
Cég neve:
Szállító azonosító (DKÜ):
Székhely
Cégjegyzék szám:
Adószám:
.

.

Bankszarnlaszam:
Képviseli
Képviselő titulusa
es
Cég neve:
Szállító azonosító (DKU):
Székhely
Cégjegyzék szám:
Adószám:
Bankszámlaszám:
Képviseli:
Képviselő titulusa:
es
Cég neve:
Szállító azonosító (DKU):
Székhely
Adószám:
Cégiegyzék szám:
Bankszámlaszám:
Képviseli:
Képvielő titulusa:

Colorspectrum Kft.
100009
1131 Budapest, Dolmány utca 26.
01-09-067698
103 64842-2-41
K&H Bank Zrt., 10401213-50526655‘6871007
Csébi Péter Károly
ügyvezető Igazgató

Euro-Profil Kft.
200410
1173 Budapest, 1-latárhalom u. 4.
01-09-880728
13936570-2-42
10300002-10404701-49020019
Ambrus András
ügyvezető
Ruüisz Computer Informatika Zrt.
200190
1111 Budapest. Budafoki út 59.
13644545-2-43
01-10-140532
10102103-48795100-01004003
Fauszt András József
vezérigazgató

mint Eladók, ~a továbbiakban eg~ült: Eladó)
közölt (Vevő és Eladó továbbiakban együtt: Felek) alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.
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1.

A szerződés létrejöttének előzménye

A Felek rögzítik, bogy a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF) által TED 2018/5 027-058342
(KB-l 888/2018) szám alatt, a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó Intézmények részére „Nyo
mat előállító eszközök szállítása ás kapcsolódó szolgáltatások teUesítése” (]. rész: Homogén Malt~funk
ciós eszközök ás eredeti kellékanyagok~ tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegálla
podásos eljárás 1. része eredményeképpen a KEF és az Eladó között keretmegállapodás jött létre (a to
vábbiakban: KM).
KM azonosítószáma: KMO1OIFM}4Y18
KM aláírásának dátuma: 2018. december 17.
KM időbeli hatálya: 2022, december 16.
KM keretösszege: 19.000 000 000 forint ± Áfa.
A 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 30/A. * (1) bekezdése alapján a KM-ben 2019. november 1 -jétől
a KEF helyébe jogutódként a DKU Zrt. lépett.
Jelen szerződést Eladó, mint a közbeszerzési eljárásban közös ajánlatot benyújtó ajánlattevő közösen tel
jesíti. Eladó egymás közti, illetve a Vevő közti viszonyát ajelen szerződés és az Eladó együttműködési
megállapodása tartalmazza. A jelen szerződés aláirója Eladó nevében jelen szerződést meghatalmazás
alapján az összes közös ajánlattevő nevében Írja alá.
—

—

Eladó (mint a közbeszerzési eljárás közös ajánlattevői) kijelenti, bogy jelen szerződésből eredő kötele
zettség teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállal.
Eladó, jelen szerződés aláírásával kinyilvánítja, hogy ismeri és jelen szerződés teljesítése során figye
lembe veszi, elfogadja és betartja ajelen szerződés tárgyát, annak megvalósítását érintő valamennyi jog
szabályt, az egyébként rá vonatkozó etikai normákat.
2.

A szerződés tárgya, mennyisége

2.1.
Ajelen szerződés a keretntegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen a Vevő hivatkozott
KJvI tárgyát képező termékekre vonatkozó beszerzési igénye megvalósításárajött létre (a közbeszerzési
eljárás tárgya: A3-as multifunkciós (MFP) eszköz és PRIMON 6.0 központi NYMI4 rendszerrel
(licenccel) együttműködő eSZIG azonosításra alkalmas kártyaolvasó beszerzése” A jelen szerződés
alapján Vevő megrendeli és megveszi, az Eladó pedig eladja és leszállítja és üzembe helyezi ajelen szer
ződés 2. számú mellékletben meghatározott, jelen szerződés I. számá mellékletében meghatározott kö
vetel vii ényeknek megfelelő termékeket.
—

—

„

Jelen szerződés mennyisége az 1. számú melléklet (Műszaki leírás) alapján:
..

Eszkoz

Darab
szam
‚

A3 színes MFP

25

Primon/eSzig kompatibilis kártyaolvasó

25

2.2.
A jelen szerződést és számlakiállítást a/z Colorspectrum KŰ. teljesíti, a Szerződést meghatal
mazás alapján—a(z~ összes közös ajánlattevő nevében hja alá. A közös ajánlattevők kijelentik, hogyjelen
szerződésből eredő kötelezettség teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak.
—

3.

A szerződés teljesítési határideje
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3.1.

A szerződés hatályba lépésének feltétele annak mindkét fél általi aláírása.

3.2.
Eladónakajelen szerződésben meghatározott szállítási feladatait (mennyiségi átvétel) aszerződés
hatályba lépését követő 30 naptári napon belül kell teljesítenie, ezen időtartam végéig be kell fejeződnie
az eszközök szállításának és sikeres mennyiségi átvételének.
3.3.
Felek jelen szerződést határozott időre kötik. Jelen szerződés megszűnik, amennyiben mindkét
fél a szerződésben meghatározott feladatait szerződésszerűen teljesítette.
3.4.

Vevő a teljes mennyiség vonatkozásában előteljesítést elfogad.

4. A teljesítés helye
4.1

A teljesítés helye:

Mennyiségi átvétel helye:
a)

148 Budapest, Róna utca 54-56. szám (Vevő központi raktára)

4.2
Ajótállásra vonatkozó és a teljesítés során átadandó dokumentumok teljesítése elektronikusan és
papír alapon történik. Papír alapú dokumentumok átadásának helyejelen szerződés 4.1. a) pontjában meg
adott teljesítési helyszin, elektornikus úton a niszkozpontiraktar@nisz.hu mail címre köteles megküldeni
Eladó a dokumentumokat.
5.
5.1.

A teljesítésre vonatkozó általános szabályok átadás-átvétel szabályai, a teljesítésigazolás
A te’jesítésre vonatkozó általános szabályok

5.1.1. Eladójelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározottrnultifunkciós eszközöket és kártya
olvasókat (továbbiakban: eszközök) i~, rendeltetésszerű használatra alkalmas, működőképes állapotban,
összeszerelve, gyári csomagolásban, vonalkóddal ellátva köteles leszállítani. Eladó köteles az eszközöket
úgy csomagolni, hogy azokat a szállítás során semmilyen sérülés ne érje.
5.1.2. Eladó valamennyi termékhez köteles biztosítani az adott termékre vonatkozó, annak rendeltetés
szerű használatához szükséges valamennyi tartozékot (ideértve Vevő által előírt tartozékot is), illetve a
műszaki leírásban meghatározott alkatrészeket, beszereléshez, rendeltetésszerű működéshez szükséges
kiegészítőket (így például kábelek, szerelő keretek, sínek, csatlakozók stb.), továbbá (amennyiben értel
mezett) köteles átadni az előírt funkcionalitáshoz szükséges licenceket.
5.1.3. Eladó —afentieken túl köteles Vevőnekjelen szerződés 4.2. pontjában megadott címekremeg
küldeni jelen szerződés keretében szállitott termékek rendeltetésszerű és jogszerű használatához szüksé
ges valamennyi dokumentumot, Igy különösen felhasználói kézikönyvet és üzemeltetői dokumentációkat
(legalább jelen szerződés 1. számú mellékletében meghatározott tartalommal), forgalomba hozatalra és a
jótállásra vonatkozó okrnányokat, tesztelési jegyzőkönyvet, melyhez kötelezően csatolandó a tesztnyom
tatás során az eszközök megfelelő működését igazoló kinyomtatott tesztoldalak, valamint műszaki le
írást. Ajótállásra vonatkozó okmányokon Eladó köteles feltüntetni a termék gyári számát valamint ajót
állás időtartamát~.
-

5.1.4. Eladónak az 5.1.3. pontban meghatározottakon kívül a szállítást megelőzö harmadik munkanapig
át kell adnia Vevő részére az eszközökre vonatkozó adminisztrátori doku’nentációt, melynek tartalmaznia
a szükséges részletes technikai dokumentációkat magyar, vagy angol nyelven. Az átvételről Vevő átvételi
elismervényt állít ki.
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5.1.5. Eladó feladata a termék Vevőnél történő nyilvántartásba vételéhez szükséges egyedi azonosító
címke (továbbiakban: vonalkód) elhelyezése aterméken, a termékek leltári számmal való ellátása. Eladónak a terméken a vonalkódotjól látható helyen (p1. az eszköz teteje) úgy kell elhelyeznie, hogy annak
üzemszerű működést ne zavarja, a terméken elhelyezett egyéb azonosító jelzés(eke)t ne takarja le és az
eszköz a leltárak során könnyen beazonosítható maradjon (ne legyen szükség az eszköz leállítására, meg
bontására a leltár során).
5.1.6. A vonalkódot Vevő biztosítja Eladó számára. Eladónakjelen szerződés hatálybalépését követő
két munkanapon belül fel kell vennie a kapcsolatot Vevő jelen szerződésben meghatározott kapcsolattar
tójával és egyeztetnie kell vele a vonalkódok rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos kérdéseket (vonal
kód átadás-átvételének időpontja, átadandó vonalkódok mennyisége stb.).
5.1.7. Eladó köteles legalább atennékek szállítása előtt öt munkanappal írásban, elektronikus úton ér
tesíteni Vevő jelen szerződésben meghatározott kapcsolattartóját és Vevő központi raktárát a szállítás
időpontjáról jelen szerződés 14. pontjában megadott értesítési címen. Az értesítési kötelezettség elmu
lasztása esetén Vevő a leszállított eszköz tényleges átvételét a leszállítást követő legkésőbb hatodik mun
kanapon kezdi meg. A szállítás és az átvétel közötti időben a termék(ek) őrzéséről Eladó költségére és
veszélyére Vevő gondoskodik.
5.1.8. Eladó a szállításra vonatkozó értesítéssel egyidejűleg köteles Vevő kapcsolattartója és Vevő köz
ponti raktára részére ajelen szerződés 14. pontjában meghatározott értesítési címre elektronikusan, szer
keszthető formátumban (.x1s/.xlsx~ megküldeni ajelen szerződés mellékletét képező, Eladó által kitöltött
Osszerendelő táblázatot (továbbiakban: Összerendelő táblázat), melynek valamennyi leszállított termék
vonatkozásában az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
•
•
•
•
a

termék megnevezése,
term ék gyártói term ékkódj a,
termék gyári száma,
termék leltári száma,
termék egyéb, eszköztípusrajellemző azonosítója (lMEl szám, MAC address)

Az Összerendelő táblázat kötelezően alkalmazandó sablonjajelen szerződés melléklete.
Eladó a termékek szállítását mindaddig nem kezdheti meg, míg ajelen pont szerinti Összerendelő táblá
zatot nem küldi meg a Vevő kapcsolattartója és Vevő központi raktára részére.
5.1.9. Eladó kijelenti, hogy rendelkezik jelen szerződésben meghatározott feladatok teljesítéséhez szük
séges engedélyekkel, jogosultságokkal.
5.1.10. Amennyiben a szerződés teljesítése során Eladó számára bármikor olyankörülmény 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 megítélése szerint az
akadályt Vevőnek közlés nélkül is ismernie kell. Ajelen pont szerinti értesítés megküldése nem záija ki
a hibás teljesítésre vonatkozó jogkövetkezmények alkalmazását.
5.1.11. Amennyiben jelen szerződés teljesítés során olyan körülmény áll elő, amely akadályozza, vagy
késlelteti Vevő megfelelő együttműködését a szerződés teljesítése során. erről köteles Eladót haladékta
lanul 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 kizáija.
5.1.12. Eladó jelen szerződés aláírásával egyidejűleg átadta a kitöltött. Nyilatkozat Partner Adatairól do
kumentuniot (Jelen szerződés melléklete).
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5.1.13. Eladó kötelesjelen szerződés hatálya alatttulajdonosi szerkezetét Vevő számáramegismerhetővé
tenni és a Kbt. 143. ~ (3) bekezdés szerinti ügyletekről Vevőt haladéktalanul értesíteni.
5.2.

A’tadás-átvételre vonatkozó előírások

5.2.1. Vevő ajelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott termékeket átadás-átvételi eljárás
keretében veszi át. Az átadás-átvétel mennyiségi átvételből áll.
5.2.2. Eladó köteles jelen szerződés 4.1. a) pontjában megjelölt teljesítési helyszínekre
átvétel helyszínére a teljes mennyiséget, leszállitani,

—

a mennyiségi

MulttJi’nkciós eszközök és kártyaolvasók átadás-átvételére vonatkozó szabályok

A) mennyiségi átvétel
5.2.3. Az átvétel ajelen szerződésben meghatározott előzetes értesítést követően a mennyiségi átvé
tel teljesítési helyén történik hétfőtöl-csütörtökig 8:00-14:00 óra között, pénteken 8:00-12:00 óra között.
Amennyiben Eladó az előzőekben meghatározott időszak letelte után szállítja le atermékeket, Vevő azok
átvételét a következő munkanapon 8:00 órakor kezdi meg. A szállítás és az átvétel közötti időben a ter
mék(ek) őrzéséről Eladó költségére és veszélyére Vevő gondoskodik.
—

-

5.2.4. Az átvétel megkezdését megelőzően Eladó köteles Vevő képviselője részére átadni papír alapon
ajelen szerződés 5.1.8. pontja szerinti Osszerendelő táblázatot, melynek az ott meghatározott adatokon
kívül termékekhez rendelten tartalmaznia kell a vonalkódot is. Az átvétel megkezdésének feltétele az
előzőekben meghatározott dokumentum átadása.
5.2.5.

Az átadás-átvétel során Vevő képviselője ellenőrzi, hogy:
a) a leszállított mennyiség megegyezik-e a szállitólevélen feltüntetett mennyiséggel,
b) Eladó jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott termékeket szállította-e le,
c) a termék megfelel-e jelen szerződésben meghatározott előírásoknak,
d) Eladó a termékkel együtt átadta-e jelen szerződésben előírt tartozékokat,
e) Eladó a termékkel együtt jelen szerződésben meghatározott dokumentumokat átadta-e vagy
megadta-e a dokumentumok elektronikus elérési helyét.

5.2.6. Vevő az átvételt a szállítólevél (melyen szerepelnie kell Vevő nevének, székhelyének valamint
jelen szerzödés azonosítószámának) aláírásával igazolja. Az átadás-átvételről a Felek átadás-átvételi jegy
zőkönyvet készítenek Az átadás-átvételi jegyzőkönyvben legalább az alábbi adatokat szükséges rögzíteni:
az átadás-átvétel időpontja, helye,
felek jelenlévő képviselőinek neve, beosztása, aláírása,
az átadás-átvétel tárgyát képező termék egyedi azonosítója (gyári száma),
az átadás-átvétel tárgyát képező termék garanciális idejének megjelölése.
-

-

5.2.7.

Vevő az átvételt megtagadhatja az alábbi esetek bármelyikének bekövetkezése esetén:
a) Eladó nem jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott termékeket szállította le,
b) a leszállított mennyiség nem egyezik meg a szállítólevélen feltüntetett mennyiséggel.
c) a leszállított termék nem felel meg jelen szerződésben meghatározott előírásoknak,
d) Eladó a termékkel együtt nem vagy nem teljeskörűen adta át jelen szerződésben előírt tartozé
kokat,
e) Eladó a termékkel együtt nem vagy nem teljeskörűen adta át jelen szerződésben meghatározott
dokumentumokat és/vagy nem adta meg ezen dokumentumok elektronikus elérési helyét sem.
f) Eladó nem vagy nem ajelen szerződés 5.1.6. pontjában meghatározott előírások szerint he
lyezte el a terméken a vonalkódot.
g) a terméken elhelyezett vonalkód nem egyezik meg a 5.1.8 pont szerinti kimutntásban a ter
inékhez rendelt vonalkóddal
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5.2.8. Az átvétel megtagadásáról jegyzőkönyvet kell felvenni, melyben legalább az alábbiakat kelt rög
zíteni:
az átadás-átvétel időpontja és helye,
Felek jelen lévő képviselőinek neve és beosztása,
az átvétel megtagadásának az indoka,
azon termék(ek~ megnevezése, mennyisége, gyártási száma, arnely(ek)nek átvételét Vevő
megtagadta,
Eladó képviselőjének az átvétel megtagadásával kapcsolatos esetleges észrevétele,
a megismételt átadás-átvételi eljárás időpontja,
Felek képviselőinek aláírása.
-

-

5.2.9. Az átvétel megtagadása esetén az át nem vett termékekre Felek ismételt, újbóli mennyiségi át
adás-átvételi eljárást folytatnak le, melyre az átadás-átvételre vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően
alkalmazni. A második sikertelen átadás-átvételi eljárást követően Vevő meghiúsulási kötbér alkalmazása
mellett jogosult a szerződéstől a szerződésszegéssel érintett termékek tekintetében elállni.
—

5.3.

-

Teljesutésigazolás

5.3.1. Eladójelen szerződésben meghatározott feladataitteljesíti, ha ajelen szerződés 2. számú mellék
letében meghatározott multifunkciós eszközök és kártyaolvasók mennyiségi átadás-átvétele sikeresen le
zárult, illetve Eladó átadta Vevőnek ajótállás igénybevételéhez szükséges elérési Utat.
Eladó a teljesítést követően haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül köteles Vevőnek
átadni az alábbiakat:
ajelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott multifunkeiós eszközök és kártyaolvasók sikeres átvételét igazoló szállítólevel(ek)et, valamint a mennyiségi átvételt igazoló
átadás-átvételi jegyzőkönyveket,
ajótállás igénybevételéhez szükséges elérési ut(ak) átadását igazoló vevői nyilatkozatot,
jelen szerződés 5.1.3-5.1.4. pontjaiban és az 1. számú mellékletben meghatározott doku
mentumokat
5.3.2.

-

-

mely(ek) átvételét követően Vevő a Kbt. 135. * (1) bekezdésében meghatározott határidőn belül kiálltja
a Teljesítést Igazoló Bizonylatot (4. számú mellékleO. Szerződő Felek kijelentik, hogy ajelen szerződés
tárgyát nem tekintik osztható szolgáltatásnak.
5.3.3. Vevő a Teljesítést Igazoló Bizonylat kiállítását mindaddig megtagadhatja, amíg Eladó az 5.3.2.
pont szerinti dokumentumo~ka)t nem vagy nem teljes körűen, illetve nem megfelelő tartalommal adja át.
Bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása Vevő részéről nem ér
telmezhető joglemondásként azon igényekről. amelyek Vevőt a szerződésszegés következményeként
megilletik. Vevő továbbá jogosult aPtk. 6:127. 5 (2)bekezdésében biztosított jogával élni, mely alapján
nem köteles vizsgálni azokat a tulajdonságokat, amelyek minőségét tanúsítják, vagy amelyekre ajótállás
kite~ed.
5.3.4.

Az Eladó a teljesítést követően 5 napon belül köteles a DKÜ Elektronikus Rendszerben (továb
biakban: DKU Rendszer) kezdeményezni (rögzíteni) a teljesítési folyamatban bekövetkezett változást,
amit a Vevő (intézmény) a DKU Rendszerben 5 napon belül köteles visszaigazolni. A visszaigazolás lehet
jóváhagyás, illetve visszaküldés (amennyiben a teljesítés nem felelt meg ajelen szerződésben foglaltaknak). Amennyiben Vevő elniulasztja a visszaigazolást, akkor a DKU Rendszer automatikusan ..teljesítve”
státuszba fogja állítani a folyamat státuszát.
5.3.5.

5.3.6. A Vevőnek az Eladó kezdeményezése előtt lehetősége van a ..teljesítve” státuszt rögzíteni a
DKU Rendszerben’ amennyiben a teljesítést elfogadta.
-

-
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6.

Alvállalkozókra, szakemberekre vonatkozó rendelkezések

6.1.
Eladó jelen szerződésben meghatározott feladatai teljesítéséhez a keretmegállapodásos közbe
szerzési eljárás első részében benyújtott ajánlatában megnevezett alvállalkozókat veheti igénybe.
6.2.
Amennyiben jelen szerződés teljesítése során további szakemberek, alvállalkozó bevonása válik
szükségessé, akkor ezen személy/alvállalkozó bevonásakor aKbt. 138. * (2) és (3) bekezdőseiben foglal
tak szerint kell eljárni, valamint a KM vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
6.3.
Eladó felelősséget vállal, hogy ajelen szerződés teljesítésébe általa bevont személyekkel, alvál
lalkozókkal munkájuk, hozzájárulásuk arányában elszámol. Vevőt fizetési kötelezettség jelen szerző
désben szabályozottak szerint kizárólag Eladó irányába terheli.
—

—

6.4.
Eladó a teljesítés során jogosan igénybe vett alvállalkozóért, egyéb közreműködőért ágy felel,
mintha magajárt volna el. Eladó, hajelen szerződésben, valamint a KM-ben szabályozottak megsértésé
vel von be alvállalkozót jelen szerződés teljesítésébe, felelős azokért a károkért is, amelyek e személy,
szervezet igénybevétele nélkül nem következtek volna be.
7.

A fizetendő ellenérték

7.1.
A jelen szerződés tárgyát képező tennékek árát, egységárát jelen szerződés 2. számú melléklete
tartalmazza.
7.2.
Eladót megillető díj teljes összege (Jelen szerződés értéke) ajelen szerződés 2. számú melléklet
ében meghatározott árak, egységárak alapján: nettó 16 362 500,- Ft ± közbeszerzési díj+ ÁFA, azaz
nettó tizenhatmillió-hóromszázhatvankétezer-ötszáz forint ± közbeszerzési díj + általános forgalmi
adó.
7.3.
A fent hivatkozott nettó ár tartalmazza a szerződés teljesítésével kapcsolatban Eladónál felmerült
valamennyi dijat és költséget. A nettó ár tartalmazza különösen a beszerzéssel, a behozatallal, a forga
lomba hozatallal kapcsolatban felmerülő összes költségeket (vám, adókt, díjak, illetékek, egyéb szüksé
gesen felmerülő díjak és költségek), ajótállás, kiszállás, kiszállítás költségét, valamint a kapcsolódó szol
gáltatások esetében valamennyi járulékos költséget, díjat, de nem tartalmazza sem termékek sem a szol
gáltatások esetén az általános forgalmi adót. valamint a közbeszerzési díjat.
—

—

7.4.
A közbeszerzési díj alapja a Vevő általi beszerzések általános forgalmi adó nélkül számított ér
téke, mértéke 1 % ± Afa. A közbeszerzési díjat Vevő az Eladón keresztül fizeti meg. Eladó a közbeszer
zési díjat köteles a szerződés teljesítése alapjánjáró ellenérték kiszámlázásával egy időben a Vevő részére
kiállított számlán külön tételként szerepeltetni.
7.5.
Felek rögzítik, hogy az általános forgalmi adó mértékére a teljesitéskor hatályos jogszabályi ren
delkezések az irányadóak.
7.6. Eladót a fent hivatkozott ellenértéken túl további díjazás, költségtérítés, vagy szolgáltatás jelen
szerződés teljesítéséért semmilyen jogcímen nem illeti meg. A jelen szerződésben meghatározott árak a
szerződés időtartama alatt kötöttnek tekintendők. azok semmilyen jogcímen nem emelhetők.
8.

Fizetési feltételek

8.1.
Eladó tudomásul veszi, hogy amennyiben jogszabály így különösen az adózás rendjéről szóló
2017. évi CL. törvény. vagy annak végrehajtási rendelete Vevő pénzügyi teljesítését adóigazolás be
nyújtásához, illetve köztartozásmentes adatbázisban való szerepléshez köti, úgy Vevő ezen jogszabályok
szerint jár cl a kifizetés során.
—

-

Kivé’e ÁFA
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Vevő ajelen szerződés 7.2. pontjában meghatározott ellenértéket a Teljesítést Igazoló Bizonylat (4. számú
melléklet) kiállítását követően benyújtott számla ellenében, aKbt. I 35.~ (1) és (6) bekezdése rendelkezé
seinek megfelelően, a számla kézhezvételét követő 30 napon belül átutalással fizeti meg az Eladónak.
8.2.
Eladó ajelen szerződés 7.2. pontjában meghatározott díjra a számvitelről szóló 2000. évi C. tör
vény 167. ~ (3) bekezdésében foglaltak alapján kiállított számla ellenében jogosult, melyet Eladó a jelen
szerződésben és műszaki leírásban meghatározott módon és tartalommal történő teljesítés esetén, igazolt
átadás-átvételt követően, Vevő által megfelelően kiállított és aláírt Teljesítést Igazoló Bizonylat (4. számú
melléklet) alapján, annak kiállítását követően a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő
határidőn belül állít ki, és azzal együtt nyújt be a Vevőnek. Felek rögzítik, bogy a számlázás alapját a
multifunkciós eszközök és kártyaolvasók sikeres mennyiségi átvétele és az alapján kiállított Teljesítést
Igazoló Bizonylat képezi.
8.3.
A benyújtandó számla kötelező melléklete az előírásnak megfelelően kiállított és mind két Fél
által aláírt Teljesítést Igazoló Bizonylat és az átadás-átvételi jegyzőkönyvek l-l példánya.
8.4.
A számla szabályszerű kiállítása után az Eladó a számlát a Vevő nevére és a Vevő központi ikta
tójába (1389 Budapest, Pf: 133.) vagy a Vevő 8.5. pont e-mail címére küldi.
8.5.
Eladó jelen szerződés alapján egy számlakiállításárajogosult. Vevő a Kbt. 27/A. ~ alapján lehe
tővé teszi elektronikus számla befogadását a Vevő e invoice(Zónisz.hn e-mail címén.
Számlával kapcsolatos követelmények

8.6.
-

-

-

-

Eladó tudomásul veszi, bogy a számlát az alábbiak szerint köteles kiállítani:
a számlán szerepeltetni szükséges a NISZ Zrt. nevét, címét, adószámát és az általa megadott
belső azonosításra szolgáló szerződésszáinot,
a számlá~k)nak meg kell felelnie sz általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tör
vény (Afatv.) 169. ~ szerinti előírásoknak,
a számlán szerepeltetni szükséges a szállított eszközök valamint nyújtott szolgáltatások meg
nevezését, a tevékenység leírását és annak TESZOR számát,
a számlán fel kell tüntetni a baukszámlaszámot, a bank nevét, valamint az adószániot,
a számlán fel kell tüntetni külön soron a közbeszerzési díjat
fizetési határidőként a 30 napot,
a számlán fel kell tüntetni a „számla” elnevezést,

Kifizetés mód/a

8.7.

Jelen szerződéssel kapcsolatban Vevő az előlegfizetést és az előre fizetést kizárja.

8.8.
Amennyiben a fizetési határidő munkaszüneti napra, iinnepre vagy bankszüneti napra esik, akkor
a következő banki munkanap a számla kiegyenlítésének határideje.
8.9.
Vevő mentesül a késedelmes fizetés jogkövetkezménye alól, amennyiben Eladó a számlát nem a
szerződésben a számla megküldésére meghatározott címre (postafiók vagy e-mail) nyújtja be. vagy a
számla egyéb —jelen szerződésben szabályozott okból nem fogadható be.
—

Egyéb rendelkezések

8.10. A Szerződés hatálya alatt Eladó a Cégbíróság által nyilvántartott főbb adataiban (a nevében, cég
formájában, adószámában, bankszámlaszámában) bekövetkező változásokról 3 (három) naptári napon be101 köteles a Vevőt írásban értesíteni. a változásról szóló értesítést megküldeni a treasurvcanisz.hu e-mail
címre.
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8.11. Eladó nem fizet, Illetve számol cl a Szerződés teljesítésével összefflggésben olyan költségeket,
melyek a Kbt. 62. ~ (1) bekezdés k) pont ka-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság
tekintetében merülnek fel, és melyek Eladó adóköteles jövedelniének csökkentésére alkalmasak.
8.12. A kűlfiUdi adóilletőségű Eladó(k) köteles(ek) a szerződéshez arravonatkozó meghatalmazást csa
tolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet Eladóra vo
natkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.
8.13.

Eladó ajelen egyedi szerződésből eredő követelését nem engedményezheti harmadik személyre.

8.14. Az ellenérték megfizetésére egyebekben a KM V. pontjának rendelkezéseit kell megfelelően
alkalmazni.
9.

Jótállás

9.1.
Eladó jelen szerződés keretében leszállított termékekre teljes körű (hardver és szoftver elemekre
is kiterjedő) a műszaki leirásban megjelölt időtartamú, teljes körű jótállást (garanciát) vállal. A jótállási
idő kezdete a termékek sikeres mennyiségi átvételének az időpontja. A kezdő időpontot a Teljesítést Iga
zoló Bizonylaton rögzíteni kell.
9.2.
Eladó garanciát vállal ajelen szerződés keretében szállított termékek kifogástalan és szerződés
szerü minőségéért. Eladó garantálja, hogy a leszállított termékek mentesek mindenfajta (technológiai,
anyag, gyártási és egyéb) hibától, megfelelnekjelen szerződés 1. számú mellékletben adott termékre meg
határozott műszaki specifikációnak.
9.3.
Ajótállás ás terméktámogatás részletes szabályait és előírásait a műszaki leírás 6. fejezete tartal
mazza. (I. számú melléklet).
10.

Felhasználói jogok és jogszavatosság

10.1. Vevő az ellenértékének megfizetésével a Jelen szerződés keretében szállított szoftverekre nem
kizárólagos szerződésszerű használat esetén visszavonhatatlan adott szoftverre vonatkozóan a licenc
szerződésben meghatározott számú felhasználóra vonatkozó, adott szoftverre vonatkozó licenc szerző
désben meghatározott időre szóló felhasználási jogot szerez a szofiverre ás a hozzá tartozó dokurnentáci
ókra. Vevő jelen pont szerinti felhasználási joga kiterjed minden ismert felhasználási módra. A Vevő a
szoftverről biztonsági másolatot készíthet.
—

—

10.2. Vevő a jelen szerződés keretében szállított szoftvert kizárólag a jelen szerződésben, valamint
adott szoftver licenc szerződésében meghatározottak szerint használhatja. Vevő ajelen szerződés kereté
ben szállított szofivert nem jogosult harmadik személynek ingyenesen vagy ellenérték fejében átengedni.
Vevő a szoftverről biztonsági másolat kivételével másolatot nem készíthet, illetve azt nem ruházhatja
át, nem teheti közzé, továbbá semmiféle lépést nem tesz, annak érdekében, hogy azzal megegyező forrás
kodot hozzon létre. A szoftver használata egységes terinékkéni engedéiyezen, aikotörészei nem küiönii
hetőek cl, külön nem használhatóak.
—

—

10.3. Eladó szavatosságot vállal azért, hogy ajelen szerződés keretében szállított valamennyi terniéken
nem áll fenn harmadik személyeknek olyan joga (p1. szerzői joga, szabadalma vagy védjegye), amely a
Vevő jelen szerződés szerinti jogainak megszerzését. gyakorlását korlátozza vagy akadályozza.
10.4. Eladó kijelenti és garantálja, hogy a jelen szerződés teljesítése során átadásra kerülő termékek
saját termékei vagy azok felett jelen szerződés teljesitésének vonatkozásábanjelen szerződésben megha
tározottak teljesítéséhez szükséges mértékű, a jogosultságnak más részére történő, jelen szerződésben
-

szabályozottak szerinti továbbadási jogát is magában foglaló —rendelkezési jogosultságokkal rendelkezik.
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10.5. Eladó szavatolja, hogy amennyibenjelen szerződésben meghatározott feladatai teljesítéséhez más
személyt is igénybe vesz, ezen természetes ésjogi személyekkel olyan tartalmú szerződéseket köt, melyek
Vevő jelen szerződés szerinti jogainak megszerzését és gyakorlását lehetővé teszik, illetve nem korlátoz
zák vagy akadályozzák.
10.6. Ajelen pontban szabályozott felelősségvállalások (jogszavatossági vállalás) Eladót jelen szerző
dés megszűnését követően is terhelik. Egyebekben a valóságnak meg nem felelő jogszavatossági nyilat
kozat esetén Vevő a kártérítési igényének fenntartása és a meghiúsulás jogkövetkezményeinek alkal
mazása mellett a szerződést azonnali hatállyal jogosult felmondani.
—

—

10.7. Eladó vállalja, bogy félként vesz részt minden, Vevő ellen jelen szerződéssel összefüggésben
szabadalom bitorlás vagy szerzői jog megsértése miatt indított eljárásban. Eladó köteles továbbá megté
ríteni Vevő jelen pont szerinti eljárásokkal kapcsolatban felmerült minden kárát és költségét.
11.

Kötbér

11.1. Amennyiben olyan okból, amelyért Eladó felelős ajelen szerződés 3.1 pontjában meghatározott
teljesítési határidő lejártáig a termékek átadás-átvétele nem fejeződik be sikeresen, Eladó késedelmi kötbér fizetésére kőteles. A késedelmi kötbér mértéke: a késedelem 1-10. napja alatt napi 0,5%, a késedelem
II. napjától napi 1%. A késedelmi kötbér maximális mértéke 20 %. A késedelmi kötbér alapja a Icésede
lemmel érintett mennyiség nettó értéke. A késedelmi kötbérrel terhelt időszak maximum 25 nap.
11.2. Eladó hibás teljesítési kötbér fizetésére köteles, amennyiben hibásan teljesít. A hibás teljesítési
kötbér mértéke a kötbéralap 20 %-a. A hibás teljesítési kötbér alapja a hibásan teljesített termékek nettó
értéke.
11.3. Jelen szerződés meghiúsulása esetén Eladó meghiúsulási kötbér fizetésére köteles, melynek mér
tékejelen szerződés nettó értékének 25 %-a. Jelen szerződés meghiúsultnaktekintendő, amennyiben Vevő
Eladó súlyos szerződésszegése miatt jelen szerződést azonnali hatállyal felmondja vagy Vevő jelen szer
ződéstől Eladó súlyos szerződésszegése miatt eláll.
11.4. Felek rögzítik, hogy figyelemmel a KM X.2.2. pontjára, ugyanazon kötbéralap tekintetében csak
egy kötbér alkalmazható.
11.5. Vevő a kötbérigényről kötbérértesítőt állít ki, melynek összegét jogosult az Eladót megillető díjba
beszámitani a Kbt. szabályainak betartásával.
11.6. Eladó tudomásul veszi, bogy a Vevő jogosult a kötbért meghaladó kárának érvényesítésére, 1letve, hogy a késedelmi kötbér megfizetése nem mentesíti a teljesítés alól. Vevő tudomásul veszi, hogy a
Ptk. 6:187. ~ (2) bekezdése alapján hibás teljesítés mialti kötbér mellett nem érvényesíthet szavatossági
igényt.
.

12.

A szerződés módosítása, megszüntetése és megszűnése

12.1. Felekjelen szerződést kizárólag a Kbt. 141. ~-ban foglaltak figyelembevételével és kizárólag
írásban módosíthatják.
12.2. Jelen szerződés rendes felinondással nem szüntethető meg.
12.3. Bármelyik Fél jogosult a szerződési—ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi. hogy
Vevő a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodjon, egyéb esetben azonnali hatállyal felmondani abban az esetben, ha
a másik Fél ellenjogerősen felszámolási eljárást rendeltek cl vagy.
ha a másik Fél végelszámolással történő inegszűnését határozta cl;
jelen szerződésben meghatározott kötelezettségeit súlyosan megszegi;
—

-
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valamint, abban az esetben, ha a szerződő fél Olyan magatartást tanúsít, mely a további együtt
működést kizárja.

-

12.4. Vevő jogosult Eladó súlyos szerződésszegése esetén Eladóhoz intézett írásbeli értesítésévelje
len szerződést azonnali hatállyal felmondani. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, ha:
a)
b)
c)
d)
e)
I)

12.5.

vagy

—

Eladó a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja,
Eladó megsérti jogszavatossági vállalását,
a késedelmi kőtbér eléri a maximumot,
Eladó titoktartási kötelezettségét megsérti,
Eladó valótlan tartalmú nyilatkozatot tesz az átláthatóságra vonatkozóan,
Eladó valamely fenti pontban nem nevesített —jelen szerződésben meghatározott kötelezett
ségét saját érdekkörében felmerült okból, Vevő erre vonatkozó felszólítása ellenére, Vevő által
megadott határidőre nem teljesíti.
—

Vevő a Kbt. 143. g-ának (1) bekezdésében meghatározott esetekben a szerződést felmondhatja,
a Ptk. vonatkozó rendelkezései szerint a szerződéstől elállhat.
—

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

12.7. Vevő jogosult és egyben köteles jelen szerződést azonnali hatállyal a Kbt. 143. * (3) bekezdé
sében meghatározott esetek valamelyikének bekövetkezése esetén felmondani. Jelen pont szerinti felmon
dús esetén Eladó a szerződés megszűnése előtt teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenérté
kére jogosult.
—

12.8. Eladó Vevő súlyos szerződésszegése esetén jogosult a szerződést Vevőhöz intézett írásbeli érte
sítésével azonnali hatállyal felmondani. Súlyos szerződésszegést követ el Vevő különösen, ha a szerző
désben meghatározott fizetési kötelezettségének Eladó írásos felszólitása ellenére, az abban megadott ha
táridőig nem tesz eleget.
12.9. A felmondásról írásban kell értesíteni a másik felet. A szerződés megszűnésének időpontja a fel
mondásról szóló értesítés kézbesítésének napja.
12.10. Az azonnali hatályű felmondás ajótállás és a szerzői jogi rendelkezések hatályát nem érinti.
13.

Titoktartás, Adatkezelés

13.1. Eladó vállalja, hogy a közpénzek felhasználásának nyilvánosságáról szóló szabályozásnak meg
felelően üzleti titok címen nem tagadja meg a tájékoztatást ajelen szerződés lényeges tartalmáról.
13.2. Felek tudomással bírnak arról, hogy üzleti titokra hivatkozással nem lehet olyan adat nyilvános
ságra hozatalát korlátozni vagy megtiltani, amely a közbeszerzési eljárás során értékelésre került, de az
ezek alapjául szolgáló részinformációk, alapadatok nyilvánosságra hozatalát az arra illetékes megtilthatja.
13.3. A Felek kötelesek a szerződés teljesítése sorántudomásukrajutott üzleti titkotmegörizni, minden,
bizalmasnak minősített információt, adatot Vagy tényt bizalmasan kezelni.
13.4. Eladó a Vevő előzetes írásos hozzájárulása nélkül az eljárás folyamán tudomásárajutott informá
ciókat kizárólag a szerződés teljesítésére használhatja fel.
13.5. A szerződés teljesítése során az Eladó tudomására jutott, a Vevő kezelésében lévő adatokat szi
gorúan bizalmasan. az adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseit megtartva kezeli, nyilvánosságra nem
hozza. nem (eszi azokat illetéktelen harmadik személy részére hozzáférhetővé, valamint ezeket a Vevő
érdekeivel ellentétes egyéb módon nem használja fel.
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13.6. Eladó alkalmazottai és Vállalkozói felé történő információközlésnek bizalmasnak kell lenni, és
csak Olyan mértékig megengedett, mely az adott szerződés teljesítésének szempontjából feltétlenül szük
séges.
13.7. Amennyiben Jelen szerződés teljesítéséhez hozzátartozik valamely információ Idadása, az Eladó
kizárólag a Vevő által előzetesen, írásban kiadható információként közölt adatokat szolgáltathatja ki.
13.8. Eladó teljes felelősséggel tartozik a titoktartási kötelezettségének megsértéséből eredő károkért
és tudomásul veszi és elfogadja, hogy a titoktartási kötelezettség megszegése esetén a Vevő jogosult
jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani és kötbért érvényesíteni.

—

13.9. Vevő vállalja, hogy az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény adatbiztonságra
vonatkozó és a Btk. személyes adattal való visszaélésre, a közérdekű adattal való visszaélésre és az üzleti
titok megsértésére vonatkozó rendelkezései továbbá a 20 16/679 EU adatvédelmi rendelet („GDPR”) ér
telmében Eladónak kizárólag— ajelen Szerződés teljesítésével összefüggésben anonimizált információt
és adatot (ideértve, de nem kizárólagosan személyes adatot (ide nem értve a szerződés teljesítése során
közreműködő kapcsolattartó személyek neve, telefonszáma és e-mail címe), érzékeny adatot, különleges
adatot, közérdekű adatot, a rendszer működésével összefüggő információt és adatot) ad át, hoz tudomá
sára, ennek elmulasztásából, késedelmes teljesítéséből, valamint a pontatlan adatközlésből eredő, vagy
azzal összefüggő minden felelősség, kár Vevőt terheli.
—

13.10. Felek rögzítik, hogy rendelkeznek we adatvédelmi jogszabályok által előírt felhatalmazással a je
len szerződésben rögzített kapcsolattartói személyes adatok kezelésére. Felek kijelentik, hogy a szükséges
és előírt, előzetes tájékoztatást megadták a jelen szerződésben megnevezett munkavállalóiknak arról,
bogy személyes adatokat (név, e-mail, adott esetben a hozzájuk köthető telefonos, faxos elérhetőség) a
jelen szerződéssel összefüggésben, a Felek közötti kapcsolattartás érdekében, ajelen szerződés megszü
nésének időpontjáig.- amennyiben a szerződés időtartama alatt a kapcsolattartó személye változik, Úgy e
változás hatályba lépéséig az őket foglalkoztató Fél a fentebb irt körben és célból használhatja, és a
másik Félnek ugyanezen célból és feltételeldcel történő használat érdekében továbbíthatja. Felek kijelen
tik, hogy a munkavállalóikjelen pontban hivatkozott adatkezelésről szóló tájékoztatásában kitértek an~a,
bogy a szerződésre vonatkozó kötelező iratmegőrzés időtartama alatt fenti személyes adataik a Felek do
kumentumkezelő rendszerében eltárolásra, illetve jogszabály által szabályozott hatósági, bírósági eljárás
során az eljáró szerv részére megküldésre kerülhetnek.
-

13.11. Felek tudomásul veszik, hogy a kapcsolattartóként megjelölt személy a GDPR rendelet 16. és 18.
cildcével összhangban kérheti a személyes adatainak helyesbítését, kezelésének korlátozását, illetve a
GDPR rendelet 21. cikke szerinti eset fennállása esetén tiltakozhat azok kezelése ellen. A kötelezően
megadott személyes adatok kezelésejelen szerződés megkötésének előkészítésével kezdődik és az adatok
to~~rléséig tart. A törlésre akkor kerülhet sor, ha a vonatkozó európai uniós és nemzeti jogszabályok szerint
jelen szerződéssel kapcsolatos dokumentum-megőrzési kötelezettség megszűnik.
13.12. Felek rögzítik, hogy ajelen szerződés időtartama alatt, valamint azt követően is, kölcsönösen
betartják a hatályos magyar és európai uniós adatvédelmi szabályokat, ideértve különösen, de nem kizá
rólagosan az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. to~~r
vény („Infotv.”), valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezé
séről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 20 16/679. számú rendelet („GDPR”) rendelkezéseit.
14.
14.1.

Kapcsolattartás, értesítések
A jelen szerződés teljesítése során a felek részéről kapcsolattartásrajogosult:
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a) Vevő részéről:
Név: Szásziné Cziráki Szilvia
Beosztás: Project Manager
Telefonszám: ±36-1/303-9009/9114
Mobiltelefon szám: ±36-70/370-5901
E-mail cím: czszilvia~colorspectrum.hu
Vevő központi raktárának értesítési címe: niszkozpontiraktar@nisz.hu
b) Eladó részéről:
Név: Rottek Péter Pál
Beosztás: Komplex megoldások menedzser
Telefonszám: +3617952318
Mobiltelefon szám: ±36302004866
E-mail cím: rottek.peterpal~nisz.hu
14.2.

Jelen szerződésben Vevő részéről teljesítés igazolására egylittesen jogosult személyek:
Név: Varga Dezső
Beosztás: Gazdasági vezérigazgató- helyettes
Név: Vetési Iván
Beosztás: (Jgyfélkapcsolati és szolgáltatási vezérigazgató-helyettes

14.3. Felek jelen pontban meghatározott kapcsolattartóik útján tartják a szerződés teljesítése során a
kapcsolatot. Bármelyik Fél jogosult a 14.1-14.2 pontban meghatározott kapcsolattartójaJteljesítésigazo
lója 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 kapcsolattartó/teljesítésigazoló személyében bekö
vetkezett változás a másik Féllel való szerződésszerő közléstől hatályos.
14.4. Szerzödő Felek rögzítik, hogy minden nyilatkozatot vagy egyéb értesítést (továbbiakban: Értesí
tés) szerződésszerűen küldenek meg egymásnak. Szerződésszerű megküldésnek minősül, az írásban és
-

írásban igazolt személyes átadással,
tértivevényes ajánlott levélben,
visszaigazolt e-mailben vagy
visszaigazolt telefax útján—megküldött értesítés.

14.5. Az e-mail vagy telefax útján történő kézbesítés esctén az értesítés akkor válik joghatályossá, ami
kor a címzett azt igazoltan kézhez vette. arról automatikus vagy kifejezett visszaigazolás érkezett. A tér
tivevényes ajánlott postai küldeményt a kézbesités 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 niegkísérlésének napját követő ötödik munkanapon kell kézbesítettnek tekin
teni.
—

—

14.6. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a postai utat kizárólag a szerződésszegéssel, valamint jelen
szerződés megszüntetésével kapcsolatos értesítések megküldésére veszik igénybe. Jelen pontban megha
tározott esetekben azonban a kézbesítés kizárólag postal úton «értivevényes ajánlott levélben) vagy írás
ban igazolt személyes átadással történhet.
15.

Vis Major
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15.1. Nem tekinthető szerződésszegésnek, ha a késedelmes teljesítés vagy meghiúsulás vis malor ered
ménye. Á jelen Pont értelmezése szempontjából a „vis major” olyan esetekre vonatkozik, amely az Eladó
érdekkörén kívül és elháríthatatlanul következik be, neki fel nem róható. Ilyen esetek lehetnek különösen
sztrájk, háború vagy forradalom, tűzeset, árvíz, járvány, karantén korlátozások és szállítási embargó. A
vis maiornak közvetlen összefüggésben kell állnia az Eladó tevékenységével És a bekövetkezett késedel
mes teljesítéssel vagy meghiúsulással.
15.2. Vis major esetén, amennyiben a Vevő egyéb irányú írásos utasítást nem ad, az Eladónak tovább
kell teljesítenie szerződéses kötelezettségeit, amennyiben az észszerűen lehetséges, és meg kell keresnie
minden ésszerű alternatív módot a teljesítésre, melyet a vis maior esete nem gátol.
15.3. A szerződésben foglalt határidők a vis major időtartamával meghosszabbodnak. Amennyiben a
vis maior időtartama meghaladja a 30 naptári napot, a Vevőnek jogában áll a szerződés nem teljesített
részétől elállni hátrányosjogi következmények nélkül Oly módon, hogy az Eladóhoz erről írásos értesítést
küld.

16.

Egyéb rendelkezések, a szerződés tartalmának értelmezése

16.1. Felek kijelentik, hogy nem válik a szerződés tartalmává minden szokás, amelynek alkalmazásá
ban a korábbi üzleti kapcsolatukban megegyeztek, és minden gyakorlat, amelyet egymás között kialakí
tottak, továbbá minden olyan szokás és gyakorlat, melyet az adott üzletágban a hasonlójellegü szerződés
alanyai által széles körben ismernek és rendszeresen alkalmaznak.
16.2. Felek megállapodnak, hogy amennyibenjelen szerződés bármely rendelkezése utóbb érvényte
lennek 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. 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 írás
ban tájékoztatni.
16.4. Ha Felek közvetlen tárgyalások megkezdésétől számított 30 naptári napon belül nem tudják meg
oldani a szerződés alapján vagy ezzel összefüggésben keletkezett jogvitájukat, Úgy ajogvita elbírálására
a rendes bírósági fórumokat választják’
16.5. Ha bármelyik Fél egy vagy több esetben nem ragaszkodik ajelen szerződésben meghatározott
valamely jog, jogorvoslat vagy választás gyakorlásához, az nem jelenti azt, hogy ugyanannak a feltételnek

ajövőbeni teljesítéséről, vagy ugyan azonjog jövőbeni gyakorlásáról isle fog mondani, vagy a követelé
seitől el fog állni. Ajelen szerződésből fakadó vagy ahhoz kapcsolódó bármilyenjogróltörténő lemondás
csak erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes.
16.6. Ajelen szerződésben nem szabályozottkérdésekben, valamintbármely, ateljesítéssel kapcsolatos
ellentmondás esetén a hivatkozott KM, illetve annak mellékletei. vonatkozó rendelkezései, továbbá Ma
gyarország mindenkor hatályos jogszabályai irányadók. Jelen szerződés a KM-ben meghatározottakkal

ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhat.
16.7. Felek megállapodnak, hogy amennyibenjelen szerződés bármely rendelkezése kötelezően alkal
mazandó jogszabályi előírással vagy a közbeszerzési eljárás bármely kötelező hatályú előírásával vagy
dokumentumával ellentétes lenne, akkor a megsértett szerződéses rendelkezés helyébe minden egyéb
jogcselekmény gyakorlása nélkül, különösen a szerződés módosítása nélkül a megsértett kötelezően al
kalmazandó jogszabályi előírás vagy közbeszerzési dokumentumi előírás kerül. Továbbá, ha valamely
-

-

kötelezően alkalmazandó jogszabály akként rendelkezik. hogy szerződés részét képezi és ajelen szerző
dés szövegszerűen nem tartalmazza akkor az adott rendelkezés minden egyéb jogcselekniény gyakorlása

nélkül. különösen szerződés módosítás nélkül ajelen szerződés részét képezi
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16.8. Eladó ajelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI.
törvény 3. ~ (I) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül. Eladó erre vonatkozó nyilat
kozatajelen szerződéshez 6. számú mellékletként kerül csatolásra. Eladó tudomásul veszi, hogy a nyilat
kozatban foglaltak változásáról a változás bekövetkezésétől számított 8 napon belül köteles Vevőt
írásban értesíteni. Eladó tudomásul veszi továbbá, bogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján létrejött
szerződést Vevő jogosult azonnali hatállyal felmondani, vagy attól elállni.
-

-

16.9. Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a Vevő (Beszerző) és az Eladó között létrejött fent
hivatkozott, fizikailag nem csatolt KM, továbbá az alábbi mellékletek:
1. számú melléklet
2. számú melléklet
3.
4.
5.
6.

Műszaki leírás
Megrendelt termékek megnevezése, mennyisége, egységára, ára (Eladó
ajánlatába benyújtott_ajánlattételi_lap)
Nyilatkozat Partner adatairól
Teljesítést Igazoló Bizonylat
Átláthatósági nyilatkozat
Összerendelő táblázat

számú melléklet
számú melléklet
számú melléklet
számú melléklet

Jelen szerződés 16 számozott pontból és 6 számozott mellékletből áll, 3 egymással szó szerint mindenben
megegyező eredeti példányban készült, amelyekből 2 példányt Vevő, 1 példányt Eladó kap. Jelen szerző
dést Felek elolvastak, megértettek, és mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag írtak alá.

2021 JAN21

„-_fl

Budapest, 2021. ...C’

E.t°

Budapest, 2021

Bancsies Ferenc
vezérigazgató

Csel» Peter Karoly
ügyvezető Igazgató

NISZ Zrt.

Colorspectrum1Kft.
a közös ajánlattevők nevében
Eladó
.

Vevő

~
......

.

W~SZ Nsm~t~~~

..

I

Oldal 15/26
‘-,)

1. számú melléklet a 792 nyilvántartási számú szerződéshez

NISZ

NEMZETI INFOKOMMIJNIKÁCIÓS
SZOLGÁLTATÓ ZRT.

A3-as mnltifunkciós (MFP) eszköz és PRIMON 6.0 központi NYMR rendszerrel (licenccel)
együttműködő eSZIG azonosításra alkalmas kártyaolvasó beszerzése.
Műszaki Leírás
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A beszerzés tárgya
A3-as színes multifunkciós nyomat előállító eszköz. 30 lap/perces színes nyomatok lézer technológiával
történő előállítására képes eszköz, mely másolási, nyomtatási és szkennelési funkciókkal rendelkezik.
PRIMON 6.0 központi NYMR rendszerrel (licenccel) együttműködő eSZIG azonosításra alkalmas kár
tyaolvasó beszerzése.
A beszerzés tárgya ezen eszközök szállításaAjánlatkérő központi raktárába. (1148 Budapest, Róna utca

54-56.)
..

Eszkoz

Darab
szam
.

A3 színes MFP

25

Primon/eSzig kompatibilis kártyaolvasó

25

Az ajánlatnak tartalmaznia kell minden olyan hardver- és szoftver elemet, amelyek szükségesek ahhoz,
hogy a kővetkező fejezetben kifejtett műszaki specifikáció megvalósításra kerüljön.

Jelenlegi

állapot

A 2051/2019-es kormány határozat alapján a minisztériumok elhelyezésének racionalizálása szükséges.
Ennek megfelelően az Igazságügyi Minisztérium új székhelye a 1051 Budapest, Nádor utca 22-ben lesz.
A 1051 Budapest, Nádor utca 22-ben teljesen új infrastruktúrát kell kialakítani, ennek megfelelően
szükséges az Új eszközök beszerzése. Az új irodai szolgáltatások bevezetésének alapfeltétele, hogy az
inhomogén nyomateszköz, és nyomatmenedzsnient rendszer állapotát megszüntesse és egységes kor
m ányzati nyomatmenedzsment rendszerrel és Homogén eszközparkkal épületalapú ellátást alakítson ki.

Általános rendelkezések

6~vártósem1egesség
Tekintettel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. ~ (3) bekezdésében foglalt előírásokra, amennyiben
az ajánlatkérő által meghatározott közbeszerzési műszaki leírásban a közbeszerzés tárgyának kellően
pontos ás érthető leírása szükségessé tesz meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konk
rét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jel
lemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, tipusra vagy adott szánnazásra vagy
gyártási folyamatra való hivatkozást, ajánlatkérő a hivatkozott gyártmányú vagy eredetű dolog, eljárás,
védjegy, szabadalom, tevékenység, személy, típus, származás vagy gyártási folyamat helyett azzal
egyenértélcűt is elfogad.

Ajúnlattevő feladatai
.

Ajánlattevő feladata a terinékAjánlatkérőnél történő nyilvántartásba vételéhez ás nyilvúntarlásához
szükséges egyedi azonosító címke elhelyezése a terméken. Az egyedi azonosító címkéket Ajánlatkérő eszkoznyilvantartas~nisz.hu email címre küldött írásbeli kérelmét kővető legkésőbb három
Oldal 18/26

inunkanapon belül, 1148 Budapest, Róna utca 54-56. alatt adja át Ajánlattevő részére. Ajánlattévő
nek a terméken az azonosító címké(ke)t Ajánlatkérővel történt előzetesen egyeztetett módon: jól
látható helyen (p1. az eszköz teteje) úgy kell elhelyeznie, hogy annak üzemszerű működést ne za
varja és a terméken elhelyezett egyéb azonosító jelzés(eke)t ne takarja le.
Az Ajánlattevő a szállítást 2 munkanappal megelőzően köteles a szállítandó termékekről készült
kirnutatást az Ajánlatkérő részére elektronikusan szerkeszthető formátumban .xls/.xlsx megkül
deni. A kimutatásnak tartalmaznia kelt a szállítandó termékekre vonatkozó alábbi adatokat:
o Ajánlatkérő által biztosított leltárszám,
o Ajánlatkérő által biztosított azonosító,
o termék megnevezése
o gyártói tennékkód
o tennék gyári száma
o termék vonalkódjának száma, amennyiben ez különbözik a gyári számtól
o termék hálózati kártyájának hardvercíme (MAC address)

.

-

•

-

Ajánlattevő ütemezést küld az MFP-k kiszállításáról 5 munkanappal korábban Ajánlatkérő szá
mára.

FCa pcsolódó dok u fi eiittiüiok
Az ajánlat-tevő a szállított eszközökkel kapcsolatban köteles biztosítani a szerződés teljesítése során
szállított termékek rendeltetésszerű ésjogszerű használatához szükséges valamennyi dokumentumot,
így különösen
o
felhasználói kézikönyvet (melynek tartalmaznia kell az MFP eszköz működésével kapcsolatos in
formációkat magyar nyelven)
Q
Üzemeltetői és adminisztrátori dokumentációkat (melynek tartalmaznia a szükséges részletes
technikai dokumentációkat magyar, vagy angol nyelven), forgalomba hozataira és ajótállásra vonat
kozó okmányokat,
o
tesztelési jegyzőkönyvet, melyhez kötelezően csatolandó a tesztnyomtatás során az eszközök meg
felelő működését igazoló Icinyomtatott tesztoldalak,
o
valamint műszaki leírást.
o
A jótállásra vonatkozó okmányokon Eladó köteles feltüntetni a termék gyári számát valamint a
jótállás időtartamáO.
o
A nyomatelöállító eszközöket érintő dokumentumokon kívül Ajánlattevő köteles átadni minden a
Primon rendszerhez kapcsolódó üzemeltetési dokumentációt.

El’ ~risol’
Részletes ‘nűszal’i leírás az MFP eszközre vonatkozóan
::g~z
L~

1.
Meghatározás: színes multifunkciós kész
~
3.
Lapméret:A5-A4-A3,egyedipapírméretek
4.
Technológiw. Elekirosztatikus (színes)
5.
Felbontás: képes legyen 1200x1200 dpi-re
______________

.

6.

____

Sebesség: mininium3Olap!percszínes-feketeA
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____

____

_____

7.
8.
9
10.
11.
‚

..~..

12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.

19.
20.
21.

22.

24.
25.
26.

Sebe~g: minimum 15 lap/perc színes-fekete Á3
Bemelegedési idő: 1-es fokozatú energiagazdálkodási sémából (alvó üzemmód): maxi
mum 30 másodperc
Energiagazdailcodas alvo uzemmodba torteno belepes idejenek meghatarozhatonak
kell lennie percben
Duplex egység: automata kétoldalas nyomtatás
Támogatott oldalleiró nyelvek: PCL, Postscript 3 emuláció
Fénymásoló
Felbontás: képes legyen 600x600 dpi-re
Kicsinyítés / nagyítás: legalább A5->A3, A3->A5
Sebesség: minimum 30 lap/perc színes, fekete-fehér A4
Lapolvasó
Felbontás: képes legyen 600x600 dpi-re
Sebesség: legyen képes 100 kép/perc sebességgel színes-fekete A4 dokumentum,
300x300 DPI-vel duál módban történő szkennelésére
Lapméret: minimum A3
Beolvasási módok: e-mail címre szkennelés (Scan-to-Mail), FTP szerverre szkennelés
(Scan-to-FTP), lokális USB-re szkennelés, hálózati mappába szkennelés (Scan-to8MB) fünkcióinak támogatása,
Fájlformátumok: JPEG, TIFF, PDF
Címjegyzék: egyedi ± csoportos, LDAP szerver támogatás
Dokuméntumadagoló kapacitás: min. 100 lap
Illesztbetííség
Szoftver: Win ‘7(32/64 bit), WinS (32/64 bit), Win 8.1 (32/64), Win 10(32/64 bit),
Win server 2016, Win server 2012/2012 R2, Mac OSX, Linux
Egyéb paraméterek
~ HDD)
biztositasa, amely 300x300 dpi nativ felbontas, 8 bit szürkearnyalatos bealhtas
esetében, szkenneléskor legalább 500 A4-es oldal PDF formátumú tárolását teszi le
hetővé. Amennyiben a funkció merevlemez beépítését igényli, a tárolt adatok védelme
(titkosítása) érdekében űtemezett biztonságos törlési, vagy felülírási funkció szükséges.
A merevlemez titkosítási szintjére vonatkozóan Ajánlatkérőnek külön elvárása nincs.
Rendszer memória: Az eszköznek az üzemelő nyomatmenedzsment rendszerrel együtt
kell tudnia mukodni, a mukodeshez elegendo memoriaval kell rendelkeznie
Adatbiztonság: IP cím szűrés és port blokkolás (protokoll alapon)
Interfész: 10/100/1000 Ethernet; USB 2.0 Host (memóriahordozóra történő szkennelés
es onnan torteno nyomtatas funkcioinak tamogatasata)
Papírkapacitás: szállított kiépítésben elvárás minimum 3.000db 80 gr/nin-es lap (A4)
aktív kezelése az alapg~p
területép~kszélesség2j~~ység) növelése nélkül
Kézi adag2~pui!~imum 100 lap kapacitású (80 gWnm)
Elettartam ~
Kijelző: magyar nyelvű, beépített, érintő kijelző, döntött vagy dönthető, legalább ‘7”
méretű
Központi naplógyűjtés SNMP alapú támogatása:
Számlálóál lás kiolvasás
Kcllékanyag és állapot infomiáció(pl.:papírelakadás)
Az eszköz kialakításának a földön történő tárolhatóságot támogatnia, kisebb
tavolsagonbelultortenomozgatast biztositama kelt (gorgob kialakitas)
Indulo festekkeszlet kepeslegyen legalabb 10000 oldal_eloallitasaia az eszkoz gyai toi
_______

27.
‚

28.
29.
30.

—~_________

___________

31.
32.
33
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adatlapján definiált teljes értékű festékkészlet
Funkcionális kiegészítők
~_~~éithető tűző Ibuisher bővithetöségi lehetőség
Nyomatmenedzsment
35.
36.

37.

I

Azonosított nyomtatás támogatása a PRIMON nyomatmenedzsment rendszerrel in
tegrálva, be~pü1ő (embedded) terminállal
Az eszköznek képesnek kelt lennie a LAN-os eSzIG és eNEK kártyaolvasó terminált
támogatni
Eszközmenedzsment
Szolgáttatónak térítésmentesen biztosítania kelt eszközmenedzsment megoldást

3&j~pesnek kell lennie ütemezett firmware hissítésre a kezelt eszközökön
39.
Képesnek kell lennie Ajánlattevő részére a fogyó- és kopóalkatrészekről, előforduló hi
bakódokról, hibaeseményekről információt továbbítani
40
Elvaras, hogy egy letrehozott konfiguracro, melyben egy eszkoz altalanos, hálozati,
masolasi es szkennelesi beallitasai kerultek tarolasra, egyszerre alkalmazhato legyen az
azonos típusú bevont gépekre

.lótállús és ~anincia
A szállítandó eszközökkel kapcsolatos jótállási feltételek:
Az Ajánlattevőnek biztosítania kelt a megajánlott termékekre 12 hónap jótállást. Ajótállási idő kezdete
a termék mennyiségi átvételének az időpontja, amely a teljesítési igazolás kiállításának feltétele.

Teljesítés
Teljesítés helye

1148 Budapest, Róna utca 54-56.
Te(jesítés határideje

A szerződés aláirásától számított 30 napon belül.
TeUesítés vizsgálata

Ajánlatkérő mennyiségi átvételt határoz meg.
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2. számú melléklet a 792 nyilvántartási számú szerződéshez

Megrendelt termékek megnevezése, mennyisége, egységára, ára
(Eladó ajánlatába benyújtott ajánlattételi lap)

AJÁNLATTÉTELI LAP
„A3-as n’ultifunkciós (MFP) eszköz és PRIMON 6.0 központi NYMR rendszerrel (licenccel)
egyiittmíiködő eSZIG azonosításra alkalmas kártyaolvasó beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljá
rás a verseny újranyitásával

I

Ajánlattevő neve:
~ Ajánlattevő
flye:

..

Colorspectrum Kft.

Euro-ProM Rendszerház Kft~ Rufusz Computer InfoJ
matika Zn.
1 131 Budapest, Do1mány~ 1173 Budapest, Határhalom uj 1111 Budapest, Budafoki
u.26.
4.
I
útS9.

székbe-

.

DKU cikkszam
(Tennekazonosftó)
.

AA2MO2 1

I

‚

.

.

Termek (szolgaltatas) megnevezese
.

Mennyiség,
mennyisegi
egyseg

Minolta Bizhub

.

.

.

.

.

.

Netto egysegar (Ft)

.

..

.

Netto osszar (Ft)

.

25 db

172 460,00

4 311 500

(csakKonica Minolta Bizhub
C250i alaptermekkel rendel
hető)

25 db

99 320,00

2 483 000

DF-714 Dual scan document
feeder
PC-416 Large capacity tray
PRIMON APP alkalmazás
Primon EMés ESZIGLAN
kartyaolvaso
Összesen ár (nettó)

25db

156 890,00

3 922 250

25 db
25 db
25 db

121 330,00
27 17 1,00
77 329,00

3 033 250
679 275
1 933 225

hstallation kit Bizhub C300i
A0UGO3Ó

~

AAV5WY9
PRIM_APP
PRIM_ESZIGEMLAN

A megajánlott termékeket 1 % közbeszerzési díj, valamint ±27 % ÁFA terheli.

16 362 500

••
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3. számú melléklet a
nyilvántartási számú szerződéshez
6-NY6 Nyilatkozat Partner adatairól 1.0
.

SZOLCÁIJA1Ó ZRT.

NYILATKOZAT PARTNER ADATAIRÓL
iosítú adatok:
Teljes név (cégjegyzéknek megfelelően): COLORRövid név (cégiegyzéknek megfelelően): COLORSPECTRUM Kereskedelmi Termelő ás Szolgáltató
SPECTRUM Kft.
Kft.
Cé~ieEyzék szám, EV szám, működési engedély szám, Bírósági nyilvántartási szám, egyéb 01-09-067698
szám (megfelelő aláhúzandó):
Adószám: 103 64842-2-41
Uniós adószám: HU10364842
Kapcsolattartó adatai
Név: Szásziné Cziráki Szilvia
Beosztás: project manager
Telefonszám: -1-36 1 303-9009/9114
E-mail cím: czszilvia~co1orspectrum.hu
Cím
Székhely (ország, irányítószám, város, utca, házszám):
1131 Budapest, Dolmány utca 26.
Levelezési Cím, amennyiben eltér a székhelytől (ország, irányítószáin, város, utca, házszáin):
Vevő partner esetében a következőket is ki kell tölteni, amennyiben releváns
Számla kiildési Cím (ország, irányítószám, város, utca, házszáin):

Cégnév:
Sz~mlázási Cím (ország, irányítószám, város, utca, házszá;n):
Számlavezető bank
Neve: K&H Bank Zrt.
Baukszámla száma:
Bankszámla devizaneme:
10401213-50526655-76871007
HUF
Kulonos adozasra vonatkozo informaciok (adozasra vonatkozo torvenyek alapjan az irrelevans sorban
NEM-et kell beírni, amelyik sor vonatkozik a partnerre, ot’ IGEN-t)

Pénzforgalmi elszámolás [áfa tv.
XIII/A. fejezet, 169.~.(h)]:
Nem

Kűlönbözet szerinti
elszámolás [áfatv. XV-XVII. fejezet, 169.~.(p,g,)]: Nem

Önszámlázás [áfa tv. 169.~.W1:
Nem

Fordított adózás [áfa tv. 169.*.(n)]: Alanyi mentesség [áfatv. XIII. feje- Tevékenység alapján mentes [áfa
Milyen tevékenység alapján: Nem zet]: Nem
tv. VI. fejezet]:
Milyen tevékenység alapjárt
Nem
KATA [2012. évi CXLVII. törvényi: Nem

Kelt

KIVA [2012. évi CXLVII. törvény]:Nem

fl21 JAN 21

EVA [2002. évi XLIII. törvény]:
Nem

(Új

Cégszer&aláír~
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NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató

Zrt.

H-108 1 Budapest, Csokonai utca 3.

ő-NY3

Teljesítést igazoló bizonylat

1.0

Teljesítést Igazoló Bizonylat
Hely:

Keszult

I

~

J Dátum:

Jelen vannak:

Vállalkozói Szállító cég neve:

Képviselő neve, beosztása:

Megrendelő:

Képviselő (1) neve, beosztása:

Képviselő (2) neve, beosztása:

NISZ
Nemzeti Infokommunikációs Szol
gáltató Zrt.

(a TIB aláirója)

(a T~ jóváhagyója)

Termékiszolgáltatás megnevezése:
Szerződés tárgya:

Szerződés száma:
Teljesítés igazolás tárgya:
Teljesítés szerződés szerinti ütemeidátuma:
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 (szállitólevél, berendezéslista, átadás-átvételi jkv., minőségvizs
gálatijkv., tesztelési minősítés, más
) a teljesítést igazoló
szakterületnek átadásra kerültek; a teljesítés a szerződés szerinti tartalomnak és minőségnek megfelel.
A fent jelzett és arehivált dokumentumokat a teljesítést igazoló szakterület visszakereshető módon
megőrizni köteles.
A Vállalkozó/Szállító számláját ezen igazolt tétel(ek)re benyújthatja.
Elfogadott nettó telj esítrn ény é;ték (Ft):
a szerződésben meghatározott e~’éb devizában
Devizanem:
Az elfogadott teljesítésből visszatartott

Érték:

(I óteljesítési) garancia, kötbér (Ft):
Szállító képviselőle

Megrendelő képviselője (I)

Megrendelő képviselője (2)
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Eladó átláthatósági nyilatkozata
Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 41. ~ (6) bekezdésében foglalt felté
telnek való niegfelelésről
Nyilatkozattevő:
Cégnév: Colorspectruni KR.
Székhely: 1131 Budapest, Dolmány utca 26.
Cégjegyzékszám: 01-09-067698
Adószám: 10364842-2-41
Képviseletében eljár: Csébi Péter Károly ügyvezető igazgató
Jelen okirat aláírásával nyilatkozom, bogy az általam képviselt Colorspectrum Kft. a nemzeti vagyonról
szóló 2011. évi CXCVI. 3. ~ (1) bekezdés 1. pontja2 szerinti átlátható Szervezet.
Tudomásul veszem, bogy a nyilatkozatban foglaltak változásáról köteles vagyok a NISZ Zrt.-t haladék
talanul írásban értesíteni.
Tudomásul veszem, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján létrejött szerződést a NISZ Zrt.jogosult
felmondani, vagy attól elállni.
2021

2021 JAN21

.

~

(cegjegyzesre jogosult vagy s abalyszeruen meg
hatalmazott képviselő aláírása)

23 ~ (1) E törvény alkalmazásában
I. ál/átható szervezet:
a~) az állam. a költségvetési szerv, a köztestület, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkonnányzat, a társulás, az egyházi
jogi személy. az olyan gazdálkodó szervezet. amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön Vagy együtt 100%os részesedéssel rendelkezik, a nemzetközi szervezet, a kül~Idi állam, a külföldi helyhatóság, a küIf~ldi állami Vagy helyha
tósági szerv és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piaeára bevezetett nyilváno
san működő részvénytársaság,
b,) az olyan belfbtdi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely
megfelel a következő feltéleleknek:
bc) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény
szerint niegh atározott tényleges tulajdonosa megi smerbető,
bb~ az Európai Unió tagállamában. az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági
Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletöséggel, amellyel Magyaror
szágnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezinénye van,
bc~ nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóről szóló tön’ény szerint meghatározott ellenőrzött küllbldi társaságnak.
bd) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati jog
gal biró jogi személy. jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében a be), bb,) és bc) alpont szerinti

feltételek fennállnak:
c) az a civil szervezet és a vízitársulat, amely megfelel a következő feltételekaek:
Ca) vezető tisziségviselői megismerhetők.
eb) a civil szervezet és a vizitársulat. valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható szervezetben nem rendelkeznek
25%-ot meghaladó részesedéssel.
cc,) székhelye az Európai Unió tagállamában. az Európai Gazdasági T&ségröl szóló megállapodásban részes államban, a
Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a ket
tős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménve van;
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6. számú melléklet. nyilvántartási számú szerződéshez
Összerendelő táblázat
Gyári
szám

Egyéb
azonosító
(IMEX
szám,
MAC
Address)

Főeszköz
i/n

db

Szülő
eszköz
leltári
száma3

NISZ

szerződés
száma

Telephely
Szállítási
címe

Szállító
neve

Eszköz
Gyártó
neve

Ha Főeszköz osztopban (főeszköz I/N) n-el Jelölt azaz beépülő tarozék elem’ akkor kell ezt a cellát tötle& a i~íeszközének
lettőri szán1á”al
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