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Szerződés nyilvántartási szám: 1020456
Verseny újranyitás azonosítója: 16403
Szerződés nyilvántartási száma eladónál: 799/2021

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS
„Multifunkciós Nyomtatók (MEP) és nyomatmenedzsment rendszer beszerzése az UN
FEO/20791-6/2019-ITM projekt keretében”
II. rész
„eSZIG képes kártyaolvasók”
amely létrejött egyrészről a
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Intézményi azonosító: 20030
Székhely: 1081 Budapest, Csokonai u. 3.
Cégjegyzélc szám: Cg. 0 1-10-041633
Adószám: 10585560-2-44
Bankszáinlaszám: K&H Bank Zrt.1 0403239-00027183-00000001
Képviseli: Varga Dezső gazdasági-vezérigazgató-helyettes és Ádám Csongor Zsolt fejlesztési ágazati
igazgató
Képviselő titulusa: vezérigazgató
mint Vevő, a továbbiakban: Vevő
másrészről a(z)
Cég neve
(közbeszerzési vevőszolgálat), szállító azonosító:
Székhely
Cégjegyzék szám:
Adószám:
Bankszánilaszám:
Képviseli:
Képviselő titulusa:

Colorspectrum Mt.
100009
1131 Budapest, Dolniány u. 26.
01-09-067698
10364842-2-41
10401213-50526655-76871007
Csébi Péter Károly
ügyvezető igazgató

Cég neve
szállító azonosító
Székhely
Cégjegyzék szám:
Adószám:
Bankszámlaszám:
Képviseli:
Képviselő titulusa:

Euro-Profll Rendszerház Kft.
200410
1173 Budapest, Határhalom u. 4.
01-09-880728
13936570-2-42
10300002-10404701-49020019
Ambrus András Pál
ügyvezető igazgató

Cég neve
szállító azonosító
Székhely
Cégjegyzék szám:
Adószám:
Bankszámlaszám:
Képviseli:
Képviselő titulusa:

Rufusz Computer Informatika Zrt.
200190
1111 Budapest, Budafoki út 59.
01-10-140532
13644545-2-43
10102103-48795100-01004003
Fauszt András József
Vezérigazgató
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mint Eladó (a továbbiakban együtt: Eladó)
között (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/S 027-058342
(KÉ-188812018) szám alatt, a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó Intézmények részére
„Nyomat előállító eszközök szállítása és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése” (7. rész: Homogén Mid
t(jünkciós eszközök és eredeti kellékanyagok) tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési keret
megállapodásos eljárás 1. része eredményeképpen a KEF és az Eladó között keretmegállapodásjött létre
(a továbbiakban: KM).
KM
KM
KM
KM

azonosítószáma: KMO1OIFMNY18
aláírásának dátuma: 2018. december 17.
időbeli hatálya: 2022. december 16.
keretösszege: 19.000 000 000 forint + Afa.

A 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 30/A. * (1) bekezdése alapján a KM-ben 2019. november 1 -jétől
a KEF helyébe jogutódicént a DKU Zrt. lépett.
Jelen szerződést Eladó, mint a közbeszerzési eljárásban közös ajánlatot benyz~tó ajánlattevő közösen
teljesíti. Eladó egymás közti, illetve a Vevő közti viszonyát ajelen szerződés és az Eladó együttműködési
megállapodása tartalmazza. A jelen szerződés aláírója Eladó nevébenjelen szerződést meghatalmazás
alapján az Összes közös ajánlattevő nevében írja alá.
Eladó (mint a közbeszerzési eljárás közös ajánlattevő9 k~elenti, hogyjelen 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 a jelen szerződés tárgyát, annak megvalósítását érintő valamennyi
jogszabályt, az egyébként rá vonatkozó etikai normákat.
2.

A szerződés tárgya, mennyisége

2.1

Ajelen szerződés a keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen a Vevő hivatkozott
KM tárgyát képező termékekre vonatkozó beszerzési igénye megvalósítására jött létre (a köz
beszerzési eljárás tárgya: „Multitbnkciós Nyomtatók (MFP) és nyomatmenedzsment rendszer be
szerzése az UNFEO/20791-6/2019-ITM projekt keretében” „eSZIG képes kártyaolvasók” tár
gyú II. rész) Ajelen szerződés alapján Vevő megrendeli és megveszi, az Eladó pedig eladja és
leszállítja a jelen szerződés 2. számú mellékletben meghatározott, jelen szerződés I. számú mel
lékletében meghatározott követelményeknek megfelelő termékeket. Eladó feladata az eszközök
üzembe helyezése.
—

—

2.2

A jelen szerződésben meghatározott teljesítést és számlakiállítást a Colorspectrum Kit. teljesíti.

3.

A szerződés teljesítési határideje

3.1

Eladónak jelen szerződés 2.1 pontjában meghatározott feladatait jelen szerződés hatálybalépésé
től számított 30. naptári napon belül kell teljesítenie.

3.2

Felek jelen szerződést határozott időre kötik. Jelen szerződés megszűnik, amennyiben mindkét
fél a szerződésben meghatározott feladatait szerződésszerűen teljesítette.

4.

A teljesítés helye

4.1

Eladónak ajelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott eszközöket Vevő 1148 Buda
pest, Róna utca 54-56. szám alatt található központi raktárába kell leszállítania.
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4.2 A végleges üzembe helyezés több budapesti telephelyen történik:
1139 Budapest, Váci út 81-83.
1134 Budapest, Váci út 45.
1077 Budapest Wesselényi u. 20-22.

—
—
—

5.

A teljesítés módja

5.1

Eladó jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott multifunkciós eszközöket (eszkö
zök) új, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban összeszerelve, vagy gyári csomagolás
ban, vonalkóddal ellátva köteles leszállítani. Eladó köteles az eszközöket úgy csomagolni, hogy
azokat a szállítás során semmilyen sérülés ne érje.
-

5.2

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

5.3

Eladó köteles Vevőnek átadni vagy elektronikus úton hozzáférhetővé tenni jelen szerződés kere
tében szállított eszközök rendeltetésszerű ésjogszerű használatához szükséges valamennyi doku
mentumot, így különösen felhasználói kézikönyvet és adminisztrátori (üzemeltetői) dokumentá
ciókat (legalább jelen szerződés 1. számú mellékletében meghatározott tartalommal), forgalomba
hozatalra és ajótállásra vonatkozó okmányokat, valamint műszaki leírást. Ajótállásra vonatkozó
okmányokon Eladó köteles feltüntetni a termék gyári számát, valamint ajótállás időtartamát.

5.4

Eladónak az 5.3 pontban meghatározottakon kívül a szállítást megelőző harmadik munkanapig át
kell adnia vagy elektronikusan elérhetővé kell tennie Vevő részére eszköztípusonként I db driver
lelepítő készletet és I db magyar nyelvű műszaki dokumentációt. Amennyiben magyar nyelvű
műszaki dokumentáció nem érhető el, úgy angol nyelvű is elfogadható. Az átvételről Vevő átvé
teli elismervényt állít ki.

5.5

Eladó amennyiben a szerződésszerű teljesitéshez licencszállítás szükséges köteles a licenszek
jogszerű és rendeltetésszerű használatához szükséges dokumentumokat átadni. Eladó különösen
az alábbiakat köteles Vevőnek átadni:
a) licencigazolás (amelynek tartalmaznia kell az alábbi adatokat):
.
a licencelt szoRver termékek gyártói kódját és pontos megnevezését (amennyiben ez
értelmezett),
.
a licenekulcsok egyedi azonosítóját (amennyiben ez értelmezett),
.
a licencekhez tartozó felhasználószámot (db) és a licenc felhasználási feltételeit
(amennyiben ez értelmezett),
.
a maximális konkurens felhasználószámot (db), valamint annak leírását, hogyan törté
nik a felhasználás ellenőrzése (amennyiben ez értelmezett).
b) jótállásra vonatkozó dokumentumok.

5.6

Eladó feladata a termékek Vevőnél történő nyilvántartásba vételéhez szükséges egyedi azonosító
címke (továbbiakban: vonalkód) elhelyezése a termékeken. Eladónak a termékeken a vonalkódot
Úgy kell elhelyeznie, hogy az eszköz zavartalan működése biztosított legyen, ugyanakkor az esz
köz a leltárok során könnyen beazonosítható maradjon (ne legyen szükség az eszköz leállítására,
megbontására a leltár során).

5.7

Eladónak Vevő jelen szerződés 15.1 pontjában meghatározott kapcsolattartójával a szerződés ha
tálybalépését követő öt (5) munkanapon belül egyeztetnie kell a vonalkódok rendelkezésre bo
csátásával kapcsolatos kérdéseket (vonalkód átadás-átvételének időpontja, átadandó vonalkódok
mennyisége stb.).

-

-
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5.8

Eladó köteles legalább az eszközök szállítása előtt három munkanappal írásban értesíteni Ve’ő
jelen szerződés 15.1 pontjában meghatározott kapcsolattartóját a szállítás időpontjáról. Az értesí
tési kötelezettség elmulasztása esetén Vevő a leszállított eszköz tényleges átvételét a leszállítást
követő negyedik munkanapon kezdi meg. A szállítás és az átvétel közötti időben a termék(ek)
őrzéséről Eladó költségére és veszélyére Vevő gondoskodik.

5.9

Eladó legalább az eszközök szállítása előtt 5 munkanappal köteles Vevő részére elektronikusan,
szerkeszthető formátumban (.xls/.xlsx) a Vevő niszkoz ontiraktara nisz.liu e-mail címére megküldeni aszállítandó termékekrő] készült kimutatást (mintáját jelen szerződés 6. számú melléklete
tartalmazza), melynek valamennyi tennék vonatkozásában az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
termék megnevezése,
termék gyártói termékkódja,
termék gyári száma,
termék leltári száma,
termék hálózati kártyájának hardvercíme (MAC address).
Eladó a termékek szállítását mindaddig nem kezdheti meg, míg ajelen pont szerinti kimutatást
nem küldi meg Vevőnek.
-

-

.

-

-

5.10

Eladó kijelenti, hogy rendelkezik jelen szerződésben meghatározott feladatok teljesítéséhez szUk
séges engedélyekkel, jogosultságokkal.

5.11

Amennyiben a szerződés teljesítése során Eladó számára bármikor olyan körülmény áll elő, amely
akadályozza az időben történő teljesítést, úgy Eladónak haladéktalanul írásban értesítenie kell a
Vevőt a késedelem tényéről, annak várható elhúzódásáról és okairól abban az esetben is, ha meg
ítélése szerint az akadályt Vevőnek közlés nélkül is ismernie kell. A jelen pont szerinti értesítés
megküldése nem zárja ki jelen szerződés 12. pontjában foglaltak alkalmazását.

5.12 Amennyiben jelen szerződés teljesítés során olyan körülmény áll elő, amely akadályozza, vagy
késlelteti Vevő megfelelő együttműködését a szerződés teljesítése során, erről köteles Eladót ha
ladéktalanul értesíteni (abban az esetben is, ha megítélése szerint az akadályt Eladónak közlés
nélkül is ismernie kell), jelezve az akadályt és annak okát, valamint várható időtartamát. Vevő
késedelme Eladó egyidejű késedelmét kizárja.
5.13 Eladójelen szerződésben meghatározott feladatai teljesítéséhez a Kbt. 138. ~ (2)-(4) bekezdései
ben, valamint a KM vonatkozó rendelkezéseiben foglaltak szerint vehet igénybe alvállalkozót.
5.14 Eladó felelősséget vállal, hogy ajelen szerződés teljesítésébe általa bevont személyekkel, alvál
lalkozókkal munkájuk, hozzájárulásuk arányában elszámol. Vevőt fizetési kötelezettség jelen
szerződésben szabályozottak szerint kizárólag Eladó irányába terheli.
—

5.15 Eladó a teljesítés során jogosan igénybe vett alvállalkozóért, egyéb közreműködőért Úgy felel,
mintha magajárt volna el. Ha a Kbt. 138. ~ (2)-(4) bekezdéseiben, valamint a KM-ben szabályo
zottak megsértésével von be alvállalkozót jelen szerződés teljesítésébe, felelős azokért a károkért
is, amelyek e személy, szervezet igénybevétele nélkül nem következtek volna be.
5.16 Eladó köteles jelen szerződés hatálya alatt tulajdonosi szerkezetét Vevő számára megismerhetővé
tenni és a Kbt. 143. ~ (3) bekezdés szerinti ügyletekről Vevőt haladéktalanul értesíteni.
5.17 Eladó jelen szerződés aláírásáig átadta Vevőnek a kitöltött Nyilatkozat Partner adatairól doku
mentumot, amely jelen szerződés 3. számú mellékletében található.

6.

A fizetendő ellenérték

6.1

A jelen szerződés tárgyát képező termékek árát, egységárátjelen szerződés 2. számú melléklete
tartalmazza.

6.2

Eladót megillető díj teljes összege (Jelen szerződés értéke) ajelen szerződés 2. számú mellékletéhen meghatározott árak, egységárak alapján: nettó 3 943 779,- Ft + közbeszerzési díj + ÁFA,
azaz hárommillió_kilencszáznegyvenhárOmezer-hétSZáZhetvenkileflc forint ± közbeszerzési
díj ± általános forgalmi adó.

6.3

A 6.2. pontban meghatározott nettó ár tartalmazza a szerződés teljesítésével kapcsolatban Eladónál felmerült valamennyi díjat és költséget. A 6.2 pontban meghatározott nettó ár tartalmazza
különösen termékek, eszközök esetén a behozatallal, forgalomba hozatallal kapcsolatban felme
rülő költségeket (vám, adók, díjak, illetékek, egyéb),jótállást, kiszállást és kiszállítást, valamint
a kapcsolódó szolgáltatások esetében valamennyi járulékos költséget, díj at, de nem tartalmazza
sem termékek sem a szolgáltatások esetén az általános forgalmi adót, valamint a közbeszer
zési díjat. A közbeszerzési díj alapja a Vevő általi beszerzések általános forgalmi adó nélkül
számított értéke, mértéke I % ± Áfa. A közbeszerzési díjat Vevő az Eladón keresztül fizeti meg.
Eladó a közbeszerzési díjat köteles a szerződés teljesítése alapjáii járó ellenérték kiszámlázásával
egy időben a Vevő részére kiállított számlán külön tételként szerepeltetni.
—

—

6.4

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

6.5

Eladót a 6.2 pontban rögzített ellenértéken túl további díjazás, költségtérítés, vagy szolgáltatás
jelen szerződés teljesítéséért semmilyen jogcímen nem illeti meg. A jelen szerződésben megha
tározott árak a szerződés időtartama alatt kötöttnek tekintendők, azok semmilyen jogcímen nem
emelhetők.

7.

Fizetési feltételek

7.1

Vevő ajelen szerződéssel kapcsolatban az előlegfizetést kizárja.

7.2

Eladó jelen szerződés teljesítéséért egy számla benyújtására jogosult.

7.3

Eladó adott feladata 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, adott feladatra vonatkozó Teljesítést Igazoló Bizonylat
alapján, annak kiállítását követően 15 napon belül állít ki, és azzal együtt nyújt be a Vevőnek.

7.4

A benyújtandó számla kötelező mellékletei az előírásnak megfelelően kiállított és mindkét Fél
által aláírt, adott számlához tartozó Teljesítést Igazoló Bizonylat (4. számú melléklet) valamint
amennyiben a teljesítés során licenc szállítására is sor kerül a kitöltött és aláírt Licencinformá
ciós adatlap (melynek mintájajelen szerződés 7. számú mellékletében található). A számla kiál
lítására és megfizetésére a Kbt. 135. ~ (1) bekezdése, valamint a Ptk. 6:130. ~ (1)-(2) bekezdése
iben meghatározottak alkalmazandók.
—

7.5

A számla szabályszerű kiállítása után az Eladó a számlát a Vevő nevére és a Vevő központi ikta
tójába (1389 Budapest, Pf.: 133.) küldi, valamint elektronikus számlázás esetén az Eladó a szám
lát megküldheti az e_invoice’linisz.hu email címre.
5
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7.6

Eladó a számlát az alábbiak szerint köteles kiállítani:
aszámlának meg kell felelnie az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény
(Afa tv.) 169. ~‘ elektronikus számla esetén a 175. * szerinti előírásoknak.
a számlán szerepeltetni szükséges a szállított termékek, nyújtott szolgáltatások megnevezése,
TESZOR száma mellett Vevő által megadott belső azonosításra szolgáló szerződés számot,
valamint fizetési határidőként a számla kézhezvételétől számított 30. napot.
a számlán fel kell tüntetni a bankszámlaszámot, a bank nevét, valamint az adószámot,
a számlán fel kell tüntetni külön soron a közbeszerzési díjat,
a számlán fel kell tüntetni a „számla” elnevezést,
a projektszámot: UNFEO/2079l-6/2019-ITM.

-

-

-

7.7

Vevő a jogszabályi előírásoknak megfelelően kiállított számlájának és mellékleteinek központi
iktatójába érkezésétől számított 30 napon belül utalja át az ellenértéket az Eladónak, amely idő
tartamba nem számít bele az esetleges számlareklamáció ideje.

7.8

Amennyiben Vevő kifogást emel a benyújtott számlával kapcsolatosan, Úgy a számlát a számla
igazolt kézhezvételét követő 10 naptári napon belül visszaküldi Eladónak. A fizetési határidő a
számla újbóli benyújtását követően újra kezdődik.

7.9

Eladó nem fizet, illetve számol eljelen szerződés teljesítésével összefüggésben 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 jövedelmének csökkentésére al
kalmasak (Kbt. 136. ~ (1) a)).

7.10 Eladó tudomásul veszi, hogy amennyibenjogszabály így különösen az adózás rendjéröl szóló
2017. évi CL. törvény, vagy annak végrehajtási rendelete Vevő pénzügyi teljesítését adóigazolás
benyújtásához, illetve köztartozásmentes adatbázisban való szerepléshez köti, Úgy Vevő ezenjog
szabályok szerint jár el a kifizetés során.
-

7.11

Eladó a számla késedelmes kiegyenlítése esetén a késedelmi időre a Ptk. 6:155. ~ (1) bekezdése
szerint jogosult késedelmi kamatra.

7.12 Amennyiben a fizetési határidő munkaszüneti napra, ünnepre vagy bankszüneti napra esik, akkor
a következő banki munkanap a számla kiegyenlítésének határideje.
7.13 Vevő mentesül a késedelmes fizetés jogkövetkezménye alól, amennyiben Eladó a számlát nem a
7.5 pontban meghatározott címre nyújtja be, vagy a számla egyéb jelen szerződésben szabályo
zott okból nem fogadható be.
—

6.2

A Szerződés hatálya alatt Eladó a Cégbíróság által nyilvántartott főbb adataiban (a nevében, cég
formájában, adószámában, bankszámlaszámában) bekövetkező változásokról 3 (három) naptári
napon belül köteles a Vevőt írásban értesíteni, a változásról szóló értesítést megküldeni a
ury(~nisz.hti e-mail címre.

6.3

Eladó ajelen egyedi szerződésből eredő követelését nem engedményezheti harmadik személyre.

6.4

Az ellenérték megfizetésére egyebekben a KM V. pontjának rendelkezéseit kell megfelelően al
kalmazni.

8.

Átadás-átvételre vonatkozó előírások

8.1

Az átadás-átvételre vonatkozó általános szabályok

8.1.1 Vevő jelen szerződés keretében leszállításra kerülő termékeket átadás-átvételi eljárás keretében
veszi át. Az átadás-átvétel mennyiségi és minőségi átadás-átvételből áll.
8.1.1 Az átvétel megtagadásáról jegyzőkönyvet kell felvenni, melyben legalább az alábbiakat kell 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, azonosítására szolgáló adat(ok), amely(ek)nek
átvételét Vevő megtagadta,
Eladó képviselőjének az átvétel megtagadásával kapcsolatos esetleges észrevétele,
a megismételt átadás-átvételi eljárás időpontja,
Felek képviselőinek aláírása’
-

-

-

8.1.2 Bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása Vevő részéről nem ér
telmezhetőjoglemondásként azon igényekről, amelyek Vevőt a szerződésszegés következménye
ként megilletik. Vevő továbbá jogosult a Ptk. 6:127. ~ (2) bekezdésében biztosított jogával élni,
mely alapján nem köteles vizsgálni azokat a tulajdonságokat, amelyek minőségét tanúsítják, vagy
amelyekre ajótállás kiteijed.
8.1.3 Felek kijelentik, hogy az átadás-átvétel szabályait közösen, a jóhiszeműség és a tisztesség köve
tetményének figyelembevételével állapították meg.
8.2

Multifunkelós eszközök átadás-átvétele

8.2.1 Az átvétel a teljesítés helyén történik hétfőtől-csütörtökig 8:00-16:00 óra között, pénteken 8:0014:00 óra között. Amennyiben Eladó az előzőekben meghatározott időszak letelte után szállítja
le a termékeket, Vevő azok átvételét a következő munkanapon 8:00 órakor kezdi meg. A szátlítás
és az átvétel közötti időben a termék(ek) őrzéséről Eladó költségére és veszélyére Vevő gondos
kodik.
8.2.2 Az átvétel megkezdését megelőzően Eladó köteles Vevő képviselője részére átadni papír alapon
a jelen szerződés 5.9 pontja szerinti kimutatást, melynek az ott meghatározott adatokon kívül
termékekhez rendelten tartalmaznia kell a vonalkódot is. Az átvétel megkezdésének feltétele az
előzőekben meghatározott papír alapú dokumentum átadása.
8.2.3 Az átadás-átvétel során Vevő képviselője ellenőrzi, hogy:
c)
d)
e)
I)
g)
h)
i)

a leszállított mennyiség megegyezik-e a szállítólevélen feltüntetett mennyiséggel,
Eladó jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott termékeket szállította-e le,
a termék megfelel-e jelen szerződés 5.1 pontjában meghatározott előírásoknak,
Eladó a termékkel együtt átadta-e jelen szerződés 5.2 pontjában előírtakat,
Eladó a termékkel együttjelen szerződés 5.3 pontjában meghatározott dokumentumokat át
adta-e vagy megadta-e a dokumentumok elektronikus elérési helyét,
a terméken Eladó elhelyezte-e a vonalkódot, a vonalkód elhelyezése megfelel-e ajelen szer
ződés 5.6 pontjában meghatározott előírásoknak,
a terméken elhelyezett vonalkód megegyezik-e a 8.2.2 pont szerinti kimutatásban a termék
hez rendelt vonalkóddal.
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8.2.4 Vevő az átvételt a szállítólevél (melyen szerepelnie kell Vevő nevének, székhelyének, valamint
Jelen szerződés azonosítószámának) aláírásával igazolja. Vevő az átvételt megtagadhatja az
alábbi esetek bármelyikének bekövetkezése esetén:
a) Eladó nemjelen 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 szerződés 5.1 pontjában meghatározott előírások
nak,
d) Eladó a termékkel együtt nem vagy nem teljes körűen adta át ajelen szerződés 5.2 pontjában
előirtakat,
e) Eladó a termékkel együtt nem vagy nem teljes körűen adta át ajelen szerződés 5.3 pontjában
meghatározott dokumentumokat és/vagy nem adta meg ezen dokumentumok elektronikus
elérési helyét sem,
I) Eladó nem vagy nem a jelen szerződés 5.6 pontjában meghatározott előírások szerint he
lyezte el a terméken a vonalkódot,
g) a terméken elhelyezett vonalkód nem egyezik meg a 8.2.2 pont szerinti kimutatásban a ter
mékhez rendelt vonalkóddal.
8.2.5 Az átvétel megtagadása esetén az át nem vett termékekre Felek ismételt átadás-átvételi eljárást
folytatnak le, melyre ajelen, 8.2 pont rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.
8.3

Szoftver licencek átadás-átvétele

8.3.1 Amennyiben a szerződésszerű teljesítéshez licencszállításra van szükség Eladó az átadás-átvételi
eljárás során köteles Vevőnek átadni a szoftverek rendeltetésszerű, jogszerű használatához szük
séges valamennyi dokumentumot.
8.3.2 Az átadás-átvétel során Vevő azt ellenőrzi, hogy Eladó adott szoftver rendeltetésszerű ésjogszerű
használatához szükséges dokumentumokat átadta-e.
8.3.3 Vevő a szoftver átvételét a száUítólevél aláírásával igazolja (melyen szerepelnie kell Vevő nevé
nek, székhelyének, valamint jelen szerződés azonosító számának).
8.3.4 Vevő az átvételt megtagadhatja, ha Eladó nem vagy nem teljes körűen adta át adott szoftver ren
deltetésszerű ésjogszerű használatához szükséges dokumentumokat.
8.3.5 Az átvétel megtagadása esetén az át nem vett szoftverekre Felek ismételt átadás-átvételi eljárást
folytatnak le, melyre ajelen, 8.3 pont rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.
8.4
8.4.1.

Az eszközök üzembe helyezése, minőségi átadás-átvétel
A sikeres mennyiségi átvételt követően Eladó a termékeket beszereli, üzembe helyezi. Eladó
általános feladata (valamennyi termék esetében):
a termékek Fizikai össze- és felszerelésében való részvétel;
központi rendszerhez történő illesztésében való részvétel,
státuszjellemzők ellenőrzése, hibák elhárításában való részvétel.
Eladó köteles az átadás-átvétel során minden szükséges tájékoztatást megadni az átadás-átvétel
során vizsgált funkciókkal és azok működésével kapcsolatban, illetve Vevő erre vonatkozó igé
nye esetén helyszíni támogatást nyújtani.
Az átadás-átvétel során felmerült hibákat, valamint legfontosabb eseményeket jegyzőkönyvben
rögzíteni kell. Az átvételt nem akadályozó hiba kijavításának határidejét Felek a jegyzőkönyvben rögzítik.
Sikertelen minőségi átadás-átvétel: az átvételt Vevő megtagadja, ha az üzembe helyezés siker
telen.
-

8.4.2.

8.4.3.

8.4.4.
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9

Teljesítésigazolás

9.1

Eladó Jelen szerződés 2.1 pontjában meghatározott feladatait teljesíti, ha a jelen szerződés 2.
számú mellékletének I. pontjában meghatározott valamennyi termék átadás-átvétele, valamint
üzembehelyezése sikeresen lezárult.

9.1

Eladó ateljesítést követően haladéktalanul, de legkésőbb 5 munkanapon belül köteles átadni Vevő
jelen szerződés 15.1 pontja szerinti képviselőjének ajelen szerződés 5.4 pontjában meghatározot
tak átadását igazoló vevői nyilatkozato(ka)t, valamint ajelen szerződés 2. számú mellékletének
I. pontjában meghatározott termékek átvételét igazoló szállítólevél(ek) egy-egy példányát. Ezen
dokumentumok átvételét követő 5 napon belül, Vevő kiállítja a Teljesítést Igazoló Bizonylatot
(melynek mintáját jelen szerződés 4. számú melléklete tartalmazza).

9.2

Vevő adott teljesítéshez tartozó Teljesítést Igazoló Bizonylat kiállítását mindaddig megtagad
hatja, míg Eladó az annak kiállításához szükséges dokumentumokat nem vagy nem teljes körűen
adjaát.

10

Jótállás, support

10.1

Eladójelen szerződés keretében leszállított termékekre KM szerinti 24 hónap teljes körű jótállást
vállal. Ajótállási idő kezdete a termék átvételének az időpontja.

10.2 Eladó garanciát vállal ajelen szerződés keretében szállított termékek kifogástalan és szerződésszerű minőségéért. Eladó garantálja, hogy a leszállított termékek mentesek mindenfajta (techno
lógiai, anyag, gyártási és egyéb) hibától, valamint megfelelnek jelen szerződés I. számú mellék
letében adott termékkel szemben meghatározott műszaki minimumkövetelményeknek.
10.3 Vevő hibabejelentését munkanapokon 08:00 és 16:00 óra között Eladó alábbi elérhetőségeinek
valamelyikén teheti meg:
Fax szám: 210-1482
E-mail cím: service®colorspectrum.hu
Telefonszám: 303-9009/9102, 9127
Telefonon történő hibabejelentés esetén Vevőnek a hibabejelentését 60 percen belül írásban (fa
xon vagy e-mailen) meg kell erősítenie.
10.4 A hibabejelentésnek legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
hibát bejelentő személy neve, beosztása,
meghibásodott termék azonosító adatai (típus, gyári szám, vonalkód szám),
észlelt hibajelenség leírása,
meghibásodás helyszíne,
hibabejelentés száma.
-

-

-

-

10.5 Eladónak a hibabejelentést követő 4 munkaórán belül meg kell kezdenie a hiba javítását a meg
hibásodás helyszínén. Amennyiben a hiba 8 mnnkaórán belül nem javítható, Eladó köteles a meg
hibásodott eszközt javításra elszállítani és a meghibásodott eszköz helyett olyan csereeszközt biz
tosítani a hibajavítás időtartamára, amely minimum azonos műszaki paraméterekkel és felszerelt
séggel rendelkezik, mint a javításra elszállított eszköz.
10.6 Amennyiben a termék a hibabejelentéstől számított 15 munkanapon belül nem javítható, Eladó 5
munkanapon belül köteles a meghibásodott termék helyett új terméket adni Vevőnek. Az új ké
szülék műszaki paramétereinek minimum meg kell egyezniük a meghibásodás miatt lecserélt esz
köz paramétereivel. Az új eszköz jótállására jelen (10.) pont rendelkezéseit kell alkalmazni.
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10.7 A megjavított eszközt Vevő átadás-átvétel keretében veszi át, melynek során meggyőződik arról,
hogy a hiba kijavítása megtörtént-e. A hibajavítás megtörténtét Vevő a 10.8 pont szerinti munkalap aláírásával igazolja.
10.8 Eladó a hibajavításról munkalapot köteles felvenni, melynek legalább az alábbi adatokat kell tar
talmaznia:
a megjavított termék azonosító adatai (típus, gyári szám, vonalkód szám), vagy azon ter
mék azonosító adatai (típus, gyári szám, vonalkód szám), amely helyett új termék kerül
átadásra, az Új termék azonosító adatai (típus, gyári szám) és a csere indoka,
annak a hibabejelentésnek a száma, amellyel a meghibásodás bejelentése megtörtént,
hibajavítás keretében elvégzett munka felsorolása,
hibajavítás során kicserélt alkatrészek felsorolása,
meghibásodás oka,
Eladó hibajavítást végző szakemberének neve, beosztása.
-

-

10.9 Alkatrészcsere esetén a felhasznált alkatrészjótállási ideje az irányadó jogszabályok alapján szá
mítandó, de nem lehet rövidebb, mint a termék hátralévő jótállási ideje. A kicserélt hibás alkatré
szek Eladó tulajdonába kerülnek.
10.10 Amennyiben Eladó olyan okból, amelyért felelősjótállási kötelezettségét nem vagy késedelmesen
teljesíti, Vevő jogosult a meghibásodott termék cseréjét/javítását harmadik személlyel elvégez
tetni, melynek költségét Eladó viseli.
10.11 Szoftverhiba esetén a hibát a termék gyártója javítja.
10.12 A jótállási kötelezettség, valamint támogatás teljesítésével kapcsolatos valamennyi költséget
így különösen a javítás díját, a cserealkatrészek, csereeszközök költségét, kiszállási díjat, szállí
tási költséget Eladó viseli.
11

Felhasználói jogok és jogszavatosság

11.1 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 szerződésben meghatározott időre szóló felhasználási jogot szerez a szoftverre és a hozzá
tartozó dokumentációkra. Vevő jelen pont szerinti felhasználási joga kiterjed minden ismert fel
használási módra. A Vevő a szoftverről biztonsági másolatot készíthet.
—

11.2 Vevő a jelen szerződés keretében szállított szoftvert kizárólag a jelen szerződésben, valamint
adott szoftver licenc szerződésében meghatározottak szerint használhatja azzal, hogy amennyiben
jelen szerződés és a szoftver licence szerződése ellentmondó rendelkezéseket tartalmaz, jelen
szerződés rendelkezéseit kell alkalmazni. Vevő a szoftverről biztonsági másolat kivételével
másolatot nem készíthet továbbá semmiféle lépést nem tesz, annak érdekében, hogy azzal meg
egyező forráskódot hozzon létre. A szoftver használata egységes termékként engedélyezett, alko
tórészei nem különíthetőek el, külön nem használhatóak.
11.3 Eladó szavatosságot vállal azért, hogy ajelen szerződés keretében szállított valamennyi terméken
nem áll fenn harmadik személyeknek olyan joga (p1. szerzői joga, szabadalma vagy védjegye),
amely a Vevő jelen szerződés szerinti jogainak megszerzését, gyakorlását korlátozza vagy aka
dályozza.
11 .4 Eladó kijelenti és garantálja, hogy a jelen szerződés teljesítése során átadásra kerülő termékek
saját termékei vagy azok felett jelen szerződés teljesítésének vonatkozásában jelen szerződésben
meghatározottak teljesítéséhez szükséges mértékű, ajogosultságnak más részére történő, jelen
-

szerződésben szabályozottak szerinti továbbadási jogát is magában foglaló
sultságokkal rendelkezik’

rendelkezési jogo

11.5 Eladó szavatolja, hogy amennyibenjelen szerződésben meghatározott feladatai teljesítéséhez más
személyt is igénybe vesz, ezen természetes és jogi személyekkel olyan tartalmú szerződéseket
köt, melyek Vevő jelen szerződés szerinti jogainak megszerzését és gyakorlását lehetővé teszik,
illetve nem korlátozzák vagy akadályozzák.
11.6 Ajelen pontban szabályozott felelősségvállalások (jogszavatossági vállalás) Eladót jelen szerző
dés megszűnését követően is terhelik. Egyebekben a valóságnak meg nem felelő jogszavatossági
nyilatkozat esetén Vevő a kártérítési igényének fenntartása és a meghiúsulás jogkövetkezmé
nyeinek alkalmazása mellett a szerződést azonnali hatállyal jogosult felmondani.
11.7 Eladó vállalja, hogy félként vesz részt minden, Vevő ellen jelen szerződéssel összefüggésben
szabadalom bitorlás vagy szerzői jog megsértése miatt indított eljárásban. Eladó köteles továbbá
megtéríteni Vevő jelen pont szerinti eljárásokkal kapcsolatban felmerült minden kárát és költsé
gét.
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Kötbér

12.1

Amennyiben olyan okból, amelyért Eladó felelős ajelen szerződés 3.1 pontjában meghatározott
teljesítési határidő lejártáig a termékek átadás-átvétele nem fejeződik be sikeresen, Eladó kése
delmi kötbér fizetésére köteles. A késedelmi kötbér mértéke: a késedelem 1-10. napja alatt napi
0,5%, a késedelem 11. napjától napi 1%. A késedelmi kötbér maximális mértéke 20 %. A kése
delnii kötbér alapja a késedelemmel érintett mennyiség nettó értéke. A késedelmi kötbérrel terhelt
időszak maximum 25 nap.

12.2 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.
12.3 A garanciális javítások tekintetében a hibajavítási teljesítést 4 órán belül meg kell kezdeni és 8
órán belül be kell fejezni, vagy csereeszközt biztosítania.
A késedelemi kötbér mértéke:
.
4 munkaóra és 24 munkaóra közötti késedelem esetén 10.000 forint/alkalom,
.
24 munkaóránál több késedelem esetén 20.000 forint/alkalom.
.
Amennyiben csereeszközt nem biztosít 48 munkaórán túli javítás esetén: 40.000 forintialka
lom.
12.4 Jelen szerződés meghiúsulása esetén Eladó meghiúsulási kötbér fizetésére köteles, melynek mér
tékejelen szerződés nettó értékének 25 %-a. Jelen szerződés meghiúsultnak tekintendő, ameny
nyiben Vevő Eladó súlyos szerződésszegése miatt jelen szerződést azonnali hatállyal felmondja
vagy Vevő jelen szerződéstől Eladó súlyos szerződésszegése miatt eláll.
12.5 Felek rögzítik, hogy figyelemmel a KM X.2.2. pontjára, ugyanazon kötbéralap tekintetében csak
egy kötbér alkalmazható.
12.6 Vevő a kötbérigényről kötbérértesítőt állít ki, melynek összegét jogosult az Eladót megillető díjba
beszámítani a Kbt. szabályainak betartásával.
12.7 Eladó tudomásul veszi, hogy a Vevő jogosult a kötbért meghaladó kárának érvényesítésére, il
letve, hogy a késedelmi kötbér megfizetése nem mentesíti a teljesítés alól. Vevő tudomásul veszi,
hogy a Ptk. 6:187. ~ (2) bekezdése alapján hibás teljesítés miatti kötbér mellett nem érvényesíthet
szavatossági igényt.
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13

A szerződés módosítása, megszüntetése és megszűnése

13.1

Jelen szerződés rendes felmondással nem szüntethető meg.

13.2 Felekjelen szerződést kizárólag a Kbt. 141. *-ban foglaltak figyelembevételével és kizárólag írás
ban módosíthatják.
13.3 Vevőjogosult Eladó súlyos szerződésszegése esetén Eladóhoz intézett írásbeli értesítésével jelen
szerződést azonnali hatállyal felmondani. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, ha:
a) Eladó a teljesítést Jogos ok nélkül megtagadja,
b) Eladó megsérti jogszavatossági vállalását,
c) a késedelmi kötbér eléri a maximumot,
d) jelen szerződés 14.5. pontjában szabályozott esetben,
e) Eladó valamely az a)-d) pontban nem nevesített —jelen szerződésben meghatározott köte
lezettségét saját érdekkörében felmerült okból, Vevő erre vonatkozó felszólítása ellenére,
Vevő által megadott határidőre nem teljesíti.
—

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

.-

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

13.6 Vevőjogosult és egyben köteles jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani a Kbt. 143. ~ (3)
bekezdésében meghatározott esetek valamelyikének bekövetkezése esetén.
13.7 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 tör
ténő megszűnését határozta el.
13.8 Eladó Vevő súlyos szerződésszegése esetén jogosult a szerződést Vevőhöz intézett írásbeli érte
sítésével azonnali hatállyal felmondani. Súlyos szerződésszegést követ el Vevő különösen, ha a
szerződésben meghatározott fizetési kötelezettségének Eladó írásos felszólítása ellenére, az abban
megadott határidőig nem tesz eleget.
13.9 Az azonnali hatályú felmondásról írásban kell értesíteni a másik felet. A szerződés megszünésé
nek időpontja a felmondásról szóló értesítés kézbesítésének napja.
13.10 Az azonnali hatályú felmondás ajótállás és a szerzői jogi rendelkezések hatályát nem érinti.
14

Titoktartás

14.1

Eladó vállalja, hogy a közpénzek felhasználásának nyilvánosságáról szóló szabályozásnak meg
felelően üzleti titok címen nem tagadja meg a tájékoztatást ajelen szerződés lényeges tartalmáról.

14.2 Felek kötelesek jelen szerződés teljesítése során a másik Féllel kapcsolatban tudomásukra jutott
információkat, adatokat, valamint tényeket bizalmasan kezelni, azokat nyilvánosságra nem hoz
hatják, illetéktelen harmadik személy részére hozzáférhetővé nem tehetik azzal, hogy egyik fél
sem akadályozhatja meg a másikat olyan információ kiadásában, amelyet valamely hatósági vagy
bírósági eljárás vagy törvényi előírás tesz szükségessé.
14.3 Amennyibenjelen szerződés teljesítésével kapcsolatban Eladónak harmadik személy számára va
lamely információt kell kiadnia, azt kizárólag Vevő előzetes írásos hozzájárulásával teheti meg.
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4

14.4 Szerződő Felek megállapodnak, hogyjelen pont alkalmazása szempontjából nem minősülnek har
madik Félnek Eladó által szerződésszerűen igénybe vett alvállalkozók, feltéve, hogy jelen szer
ződésben való közreműködésük előtt titoktartási nyilatkozatot írnak alá és adnak át Vevőnek.
14.5 Eladó teljes felelősséggel tartozik a titoktartási kötelezettségének megsértéséből eredő károkért
és tudomásul veszi és elfogadja, bogy a titoktartási kötelezettség megszegése esetén a Vevő jo
gosult választása szerint a jelen szerződéstől elállni vagy jelen szerződést azonnali hatállyal
felmondani.
-
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Felek közötti kapcsolattartás

15.1 Jelen szerződésben Felek szakmai kapcsolattartásra kijelölt képviselői:
Neve: Szulágyi Csaba
Beosztása: senior szakértő
e-mail címe: Szulagyi.Csaba~nisz.hu
Telefax száma: 303-1000
Mobiltelefon száma: ±3630 733 3438
e-mail címe: Szulazyi.Csaba(~nisz.lm
Eladó részéről kapcsolattartásrajogosult
Neve: Szásziné Cziráki Szilvia
Beosztása: Project Manager
e-mail címe: czszilvia@colorspectrum.hu
Telefonszáma: ±36-1/303-9009/9114
Mobiltelefon száma: ±36-70/370-5901
15.2

Jelen szerződésben Vevő részéről teljesítés igazolására jogosult személyek együttesen:
Neve: Varga Dezső
Beosztása: gazdasági vezérigazgató-helyettes
Neve: Ádám Csongor Zsolt
Beosztása: fejlesztési ágazati igazgató

15.3 Felek gondoskodnak arról, hogy kijelölt kapcsolattartóikat mint érintetteket megfelelőképp
tájékoztassák arról, hogy jelen szerződés jelen pontjában megadott személyes adataikat a másik
Fél ajelen szerződésben meghatározott célból kezeli, összhangban a természetes személyeknek a
személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról,
valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács
(EU) 2016/679 rendeletével (GDPR rendelet). Az adatkezelés az adatkezelő jogos érdekeinek a
jelen szerződésben foglaltak végrehajtása és az annak teljesítésével összefüggő kapcsolattartás
céljából érvényesítéséhez szükséges,jogalapja a GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdés O pontja.
15.4 Felek tudomásul veszik, hogy a kapcsolattartóként megjelölt személy a GDPR rendelet 16. és 18.
cikkével összhangban kérheti a személyes adatainak helyesbítését, kezelésének korlátozását, il
letve a GDPR rendelet 21. cikke szerinti eset fennállása esetén tiltakozhat azok kezelése ellen. A
kötelezően megadott személyes adatok kezelése jelen szerződés megkötésének előkészítésével
kezdődik és az adatok törléséig tart. A törlésre akkor kerülhet sor, ha a vonatkozó európai uniós
és nemzeti jogszabályok szerint jelen szerződéssel kapcsolatos dokumentum-megőrzési kötele
zettség megszűnik.
15.5 Felek jelen pontban meghatározott kapcsolattartóik útján tartják a szerződés teljesítése során a
kapcsolatot. Bármelyik Fél jogosult a 15.1., 15.2. pontban meghatározott kapcsolattartója/teljesí
tésigazolója személyét megváltoztatni. Szerződő felek megállapodnak, hogy a kapcsolattartók,
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teljesítésigazoló személyében bekövetkező változás nem igényel szerződésmódosítást, elegendő
arról a másik Felet írásban tájékoztatni. A kapcsolattartó/teljesítésigazoló személyében bekövet
kezett változás a másik Féllel való szerződésszerű közléstől hatályos. A kapcsolattartó személyek
a szerződésmódosításra nem jogosultak.
15.6 Szerződő Felek rögzítik, hogy minden, jelen szerződés teljesitésével kapcsolatos nyilatkozatot
vagy egyéb értesítést (a továbbiakban: értesítés) szerződésszerűen küldenek meg egymásnak.
Szerződésszerű megküldésnek minősül, az írásban és
írásban igazolt személyes átadással,
tértivevényes ajánlott levélben,
elektronikus aláírással ellátott visszaigazolt e-mailben vagy
visszaigazolt telefax útján megküldött értesítés.
-

-

-

15.7 Az e-mail vagy telefax útján történő kézbesítés esetén az értesítés akkor válik joghatályossá, ami
kor 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 küldemény átvételére nyitva álló határidő lejártának napján kell kéz
besítettnek tekinteni.

—

15.8 Szerződő Felek megállapodnak, hogy a postai utat kizárólag a szerződésszegéssel, valamint a
jelen szerződés megszüntetésével kapcsolatos értesítések megküldésére veszik igénybe. Jelen
pontban meghatározott esetekben azonban a kézbesítés kizárólag postai úton (tértivevényes aján
lot levélben) vagy írásban igazolt személyes átadással történhet.
16

Vis Major

16.1 A Felek nem felelnek azokban az esetekben, ha a késedelmes teljesítés vagy meghiúsulás vis
maior eredménye’
16.2 A jelen pont értelmezése szempontjából Felek „vis maior”-nak tekintik azokat a szerződésszerű
teljesítést akadályozó, vagy meghiúsító eseményeket, amelyeket a vis maiorra hivatkozó Fél el
lenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okoz és a
vis maiorra hivatkozó Féltől nem elvárható, hogy az erre okot adó körülményt elkerülje vagy
elhárítsa, így különösen:
a)
természeti katasztrófák (villámcsapás, földrengés, árvíz, hurrikán, stb.);
b)
tűz, robbanás, járvány, karantén korlátozások;
c)
radioaktív sugárzás, sugárszennyeződés;
d)
háború vagy más konfliktusok, megszállás, ellenséges cselekmények, mozgósítás, rek
virálás vagy embargó;
e)
sztrájk, felkelés, forradalom, lázadás, katonai vagy egyéb államcsíny, polgárháború és
terrorcselekmények;
I)
zendülés, rendzavarás, zavargások.
16.3 Amennyiben vis maior miatt a szerződésben foglalt határidők nem teljesíthetőek, erről a vis maior
eseményre hivatkozó Fél köteles haladéktalanul írásban tájékoztatást adni és a tájékoztatás alap
ján Felek kötelesek egyeztetni egymással a szerződés teljesítésének további módjáról. Amennyi
ben Vevő egyéb irányú írásos utasítást nem ad, Eladónak tovább kell teljesítenie szerződéses kö
telezettségeit, amennyiben az észszerűen lehetséges, és meg kell keresnie minden ésszerű alter
natív módot a teljesítésre.
16.4 A vis maiorra hivatkozó felet terheli a 16.2. pontban szereplő feltételek kétséget kizáró és teljes
körű bizonyítása.
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16.5 Amennyiben a vis major miatt a teljesítési határidő meghaladja a teljesítési határidő leteltét kö
vető IS naptári napot, Vevőnek jogában áll— választása szerint Jelen szerződéstől elállni vagy
jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani. Ez esetben mindkét Fél maga viseli a vis maior
miatt felmerült kárát.
17

Egyéb rendelkezések, a szerződés tartalmának értelmezése

17.1

Felek kijelentik, hogy nem válik a szerződés tartalmává minden szokás, amelynek alkalmazásá
ban a korábbi üzleti kapcsolatukban megegyeztek, és minden gyakorlat, amelyet egymás között
kialakítottak, továbbá minden olyan szokás és gyakorlat, melyet az adott üzletágban a hasonló
jellegű szerződés alanyai által széles körben ismernek és rendszeresen alkalmaznak.

17.2 Felek megállapodnak, hogy amennyiben jelen 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.
17.3 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 kö
telesek egymást írásban tájékoztatni.
17.4 Ha Felek közvetlen tárgyalások megkezdésétől számított 30 naptári napon belül nem tudják meg
oldani a szerződés alapján vagy ezzel összefüggésben keletkezett jogvitájukat, úgy ajogvita elbí
rálására a rendes bírósági fórumokat választják.
17.5 Ha bármelyik Fél egy vagy több esetben nem ragaszkodik a Jelen szerződésben meghatározott
valamely jog, jogorvoslat vagy választás gyakorlásához, az nem jelenti azt, hogy ugyanannak a
feltételnek a jövőbeni teljesítéséről, vagy ugyan azon jog jövőbeni gyakorlásáról is le fog mon
dani, vagy a követeléseitől el fog állni. Ajelen szerződésből fakadó vagy ahhoz kapcsolódó bár
milyen jogról történő lemondás csak erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvé
nyes.
17.6 Ajelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel kapcsolatos
ellentmondás esetén a hivatkozott KM, illetve annak mellékletei, vonatkozó rendelkezései, to
vábbá Magyarország mindenkor hatályos jogszabályai irányadók. Jelen szerződés a KM-ban
meghatározottakkal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhat.
17.7 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 alkalmazandó jogszabályi előírás vagy közbeszerzési dokumentumi előírás
kerül. Továbbá, ha valamely kötelezően alkalmazandó jogszabály akként rendelkezik, hogy szer
ződés részét képezi és ajelen szerződés szövegszerűen nem tartalmazza akkor az adott rendelke
zés minden egyébjogcselekmény gyakorlása nélkül, különösen szerződés módosítás nélkülaje
len szerződés részét képezi
-

-

17.8 Eladó ajelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI.
törvény 3. ~ (I) bekezdés I. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül. Eladó erre vonatkozó
nyilatkozata jelen szerződéshez 5. számú mellékletként kerül csatolásra. Eladó tudomásul veszi,
hogy a nyilatkozatban foglaltak változásáról a változás bekövetkezésétől számított 8 napon belül
köteles Vevőt írásban értesíteni. Eladó tudomásul veszi továbbá, hogy a valótlan tartalmú nyi
latkozat alapján létrejött szerződést Vevő jogosult azonnali hatállyal felmondani, vagy attól el
állni.
-

-
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17.9 Felekjelen szerződés aláírásával rögzítik és tudomásul veszik az Európai Parlament és a Tanács
a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az
ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/’EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (álta
lános adatvédelini rendelet) szóló 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendeletét (GDPR) és jelen
szerződés teljesítése során az abban foglaltaknak megfelelően járnak el.
17.10 Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a Beszerző és az Eladó között létrejött fent hivat
kozott KM, továbbá az alábbi mellékletek:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

számú
számú
számú
számú
számú
számú
számú

melléklet:
melléklet:
melléklet:
melléklet:
melléklet:
melléklet:
melléklet:

Műszaki leírás (Vevő közbeszerzési műszaki leírása)
Megrendelt termékek megnevezése, mennyisége, egységára, ára
Nyilatkozat Partner adatairól
Teljesítést Igazoló Bizonylat
Eladó átláthatósági nyilatkozata
Osszerendelő táblázat
Licencinformációs adatlap (minta)

17.11 A szerződést a felek áttanulmányozás és értelmezés után, mint szándékukkal és ügyleti akaratuk
kal mindenben megegyezőt „3” eredeti példányban melyből 2 példányt Vevő, I példányt Eladó
kap -jóváhagyólag ítják alá.
-
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1.

.

A beszerzés tárgya
Multihmkciós nyomtatók (MFP) és nyomatmenedzsment rendszer beszerzése az UNFEO/20791
6 2019-ITM projekt keretében.

-

Ajánlatkérő az ügyfelei számára nyújtott infokommunikációs szolgáltatások részeként nyomtatási le
hetőséget is biztosít.
A kormányzati üzemeltetési területén üzemelő Primon nyomatmenedzsment rendszer alatt működő esz
közparkot kell frissíteni a rendszerek által felügyelt multifunkciós nyomtató (MFP) eszközökkel. A beszerzés tárgya ezen eszközök szállítása, budapesti helyszínen történő beüzemelése és Primon rendszer
alá vonása.
Rész

Klasszifikációs kód
Termékazonosító*

Termék megnevezése

Mennyiségi egység

Mennyiség

1

0302010303

„Sz(nes MFP”

db

26

0302010103

„FeketeMFP”

db

25

esZlGképeskártyoolvasó

db

51

2

lránymutató azonosító, a megajánlott termék, amennyiben a műszaki paramétereknek megfelelő tulaj
donsággal rendelkezik, eltérő Termékazonosítóval szerepelhet
*

A beszerzéssel Ajánlatkérő célja a lentiekben leírt nyomatmenedzsment rendszer kiegészítése és zavar
talan működésének biztosítása országosan.
Ajánlatkérő a 310/2011. (XII. 23.) Kora rendelet 26. ~ (3) bekezdése alapján közli, hogy ahol a meg
határozott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabada
lomra vagy védjegyre való hivatkozás történik, az a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető
meghatározása érdekében szükséges, és ennek érdekében történt. Ez esetben minden alkalommal oda
értendő a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés. Egyenértékűnek Ajánlatkérő a funkcionális paraméterek
tekintetében azonos tulajdonságokkal rendelkező termékeket érti. Az egyenértékűséget Ajánlattevőnek
kell igazolnia az ajánlattételi felhívásban leírtak szerint.
Altalanos elvárások
Ajánlatkérö jelen eljárástól függetlenül, külön beszerzés keretében vásárolta meg az MFP eszközök
üzembe helyezésekor telepítendő nyomatmenedzsment rendszerek licenceit. A jelen beszerzés kereté
ben szállítandó eszközök üzembe helyezése egyben az üzemelő nyomatmenedzsment rendszerekhez
történő illesztést, a kártyaolvasók elhelyezését is magában foglalja. A leszállítandó színes és feketefehér eszközöknek egy gyártótól kell származniuk a homogén környezet megvalósítása érdekében.
Primon

Ajánlatkérö a jelenlegi berendezések egy részének biztonságos üzemeltetéséhez és menedzseléséhez
Primon menedzsment rendszert alkalmaz.
Az új eszközökkel szemben támasztott általános elvárás ajelenlegi in&astruktúrában üzemelő rendszer
rel való szoros platform és szolgáltatás szintű együttműködés. A rendszerbe bekerülő eszközök teljes
mértékben működjenek együtt a meglévő menedzsment rendszerrel. Elvárás a Primon beágyazott ter
minál szoftver és kártyaolvasó telepithetősége az MFP-kre.
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tizembelielyezéshez Ajánlatkérő biztosítja
.
.

.

Az elektromos- és informatikai hálózati végpontokat az üzembe helyezés helyszínein
Az egyedi azonosító címkéket Ajánlatkérő eszkozgazdaIkodas~nisz.hu email címre kül
dött írásbeli kérelmét követő legkésőbb három munkanapon belül, 1135 Budapest. Csata
utca 8. cím alatt adja át Ajánlattevő részére
Útemezést az MFP-k kiszállításáról, üzembehelyezéséről

Ajánlattevo feladatai
.
.
.

.

Felhasználói segédletek, tájékoztató anyagok elkészítése, és ajánlatkérő jóváhagyását kö
vetően azok leszállítása
A leg&issebb stabil firmware telepítése az MFP-kre a telepítendő nyomatmenedzsment
rendszer elvárásai szerint
Ajánlattevő feladata a termék Ajánlatkérőnél történő nyilvántartásba vételéhez szükséges
egyedi azonosító címke elhelyezése a terméken. Eladónak a terméken az azonosító címkét
jól látható helyen (p1. az eszköz teteje) úgy kell elhelyeznie, hogy annak üzemszerű mű
ködést ne zavarja és a terméken elhelyezett egyéb azonosító jeFzés(eke)t ne takarja le
M Ajánlattevő a szállítást 3 munkanappal megelőzően köteles a szállítandó termékekről
készült kimutatást az Ajánlatkérő részére elektronikusan szerkeszthető formátumban
.xls/.xlsx megküldeni (2. sz melléklet). A kimutatásnak tartalmaznia kell a szállítandó
termékekre vonatkozó alábbi adatokat:
o termék megnevezése
o Ajánlatkérő által biztosított leltárszám
o gyártói termékkód
o termék gyári száma
o termék vonalkódj ának száma
o termék hálózati kártyájának hardvercíme (MAC address)
MFP-k telepítési helyszínen történő beüzemelése, kalibrálása, tesztelésben való közreműködés
közreműködés a kártyaolvasók MFP-kre történő felszerelésénél az Ajánlatkérővel együtt
működve
MFP-k nyomatmenedzsment rendszerhez történő illesztésében való közreműködés
-

—

.
.
.

Dokumentációk

Az Ajánlattevő a szállított eszközökkel együtt az alábbi dokumentumokat köteles biztosítani a szerző
dés teljesítése során:
MFP felhasználói kézikönyv és adminisztrátori dokumentáció(k)
o Felhasználói kézikönyvnek tartalmaznia kell az MFP eszköz működésével kapcso
latos információkat magyar nyelven. A kézikönyv felhasználóbarát, érthető módon
engedjen betekintést a másolás, nyomtatás, faxolás, szkeimelés funkciókba.
o Az adminisztrátori dokumentációnak tartalmaznia kell a rendszerüzemeltetéshez
szükséges részletes technikai dokumentációkat magyar, vagy angol nyelven.
o Az adminisztrátori dokumentációnak tartalmaznia kell a Primon rendszerhez tör
ténő illesztési tevékenységek leírását.
Jegyzőkönyvek a telepítésekről és a tesztelésről
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Szállítandó eszközökkel kapcsolatos elvárások
A kritériumoknak megfelelő eszközök hálózatba integráltan fognak működni.

1. rész: Színes MFP-k és Fekete MFP-k
Színes A3-as multifunkcionális eszköz (26 db)
Az elvárt minimum követelmények:
A nyomtató specifikációja:
.
Meghatározás: A3-as színes multifünkciós készülék
.
Funkciók: nyomtató, fénymásoló, lapolvasó
Nyomtató
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Lapméret: minimum A5-A4-A3, egyedi papírméretek
Technológia: Elektrosztatikus (színes)
Felbontás: minimum 600x600 dpi
Sebesség: minimum 45 lap/perc színes-fekete A4
Bemelegedési idő: maximum 20 másodperc (alvó módból)
Képességek: kétoldalas nyomtatás
Duplex egység: automata kétoldalas nyomtatás és szkeimelés
Duplex sebesség: minimum 45 oldal/perc színes-fekete A4
Támogatott oldalleíró nyelvek: PCL, PostScript 3

Fénymásoló
.
.
.
.

Felbontás: minimum 600x600 dpi
Kicsinyítés / nagyítás: legalább A5-)’A3, A3->A5
Sebesség: minimum 45 lap/perc színes, fekete-fehér A4
Másolati példányok elkülönítése

Lapolvasó
Felbontás: minimum 600x600 dpi
Sebesség: minimum 110 oldal vagy kép/perc sebesség színes-fekete A4, 300x300 DPI
felbontásnál
.
Lapméret: minimum A3
.
Beolvasási módok: e-mail címre szkennelés (Scan-to-Mail), FTP szerverre szkennelés
(Scan-to-FTP), lokális USB-re szken.nelés, hálózati mappába szkennelés (Scan-to-SMB)
AD felhasználó azonosítással
.
Fájlformátumok: JPEG, TIFF, XPS, PDF
.
Címjegyzék: egyedi ± csoportos, LDAP szerver támogatás, AD támogatás
.
ADF kapacitás: minimum 50 lap, kétoldalas ADF
Illeszthetőség
.
Szoftver: Windows 7(32/64 bit), Windows 8(32/64 bit), Windows 8.1 (32/64), Windows
10 (32/64 bit), Windows server 2008 (32/64 bit), Windows server 2008R2, Windows ser
ver 2012/2012 R2, Mac OSX
Egyéb paraméterek:
.
Rendszer tárolóegység és adatbiztonság: Akkora tárolóegység (memória vagy HDD) biz
tosítása, amely 600x600 dpi natív felbontás esetén szkenneléskor legalább 500 A4-es ol
dal PDF formátumú tárolását teszi lehetővé. Amennyiben a funkció merevlemez beépíté
sét igényli a tárolt adatok védelme (titkosítása) érdekében ütemezett biztonságos törlési,
vagy felülírási funkció szükséges.
.
Rendszer memória: Az eszköznek az üzemelő nyomatmenedzsment rendszerekkel (Pri
mon) együtt kell tudnia működni, a működéshez elegendő memóriával kell rendelkeznie.
.
.
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Azonosított nyomtatás támogatása a PRIMON nyomatmenedzsment rendszerrel integ
rálva, beépülő (embedded) terminálla].
.
Az eszköznek képesnek kelt lennie a LAN-os eSzIG és eNEK kártyaotvasó terminátt tá
mogatni.
.
Adatbiztonság: IP cím szűrés és port blokkolás
.
Interfész: 10/100/1000 Ethernet; USB 2.0
.
Papírkapacitás: alapkiépítésben minimum 3 db minimum 500 tapos tálca (A3 és A4)
. Kézi adagoló: minimum 100 lap, vagy 50 boríték
.
Havi terhelhetőség: minimum 15.000 A4 lap
.
Élettartam terhelhetőség: min. 1.200.000 A4 lap
.
Kijelző: magyar nyelvű, beépített, érintő kijelző, döntött vagy dönthető, min 7” méretű
.
Gépasztal (Az eszköz kialakításának a Földön történő tárolhatóságot támogatnia, kisebb
távolságon belül történő mozgatást biztosítania kell görgős kialakítás)
Eszközmenedzsment
.
Szolgáltatónak térítésmentesen biztosítania kell eszközmenedzsment megoldást
. Képesnek kell lennie ütemezett firmware frissítésre a kezelt eszközökön
.
Képesnek kell lennie Ajánlattevő részére a fogyó-és kopóalkatrészekről, előforduló hiba
kódokról, hibaeseményekről, elakadásról információt továbbítani
.
Elvárás, hogy egy létrehozott konfiguráció, melyben egy eszköz általános, hálózati, má
solási és szkennelési beállításai kerültek tárolásra, egyszerre alkalmazható legyen az azo
nos típusú bevont gépekre
.

-

Funkcionális kiegészítők
.
Beépített tűző finisher

Fekete-fehér A3-as multifunkcionális eszköz (25 db)
Az elvárt minimum követelmények:
A nyomtató specifikációia:
. Meghatározás: fekete-fehér A3-as multifunkciós készülék
.
Funkciók: nyomtató, fénymásoló, lapolvasó
Nyomtató
.
Lapméret: minimum A5-A4-A3, egyedi papírméretek
. Technológia: Elektrosztatikus
. Felbontás: minimum 600x600 dpi
.
Sebesség: minimum 45 lap/perc fekete-fehér A4
.
Bemelegedési idő: maximum 20 másodperc (alvó módból)
.
Képességek: kétoldalas nyomtatás
.
Duplex egység: automata két oldalas nyomtatás és szkennelés
.
Duplex sebesség: minimum 45 oldat/perc fekete-fehér A4
.
Támogatott lapleíró nyelvek: PCL, PostScript 3
Fénymásoló
.
Felbontás: minimum 600x600 dpi
. Kicsinyítés / nagyítás: legalább A5->A3, A3->A5
.
Sebesség: minimum 45 lap/perc fekete-fehér A4
.
Másolati példányok elkülönítése
Lapolvasó
.
Felbontás: minimum 600x600 dpi
.
Sebesség: minimum 110 oldal vagy kép perc sebesség színes-fekete A4, 300x300 DPI
felbontásnál
.
Lapméret: minimum A3
20

Beolvasási módok: e-mail címre szkennelés (Scan-to-Mail), FTP szerverre szkennelés
(Scan-to-FTP), lokális USB-re szkennelés, hálózati mappába szkennelés (Scan-to-SMB)
AD azonosítással
.
Fájlformátumok: JPEG, TIFF, XPS, PDF
.
Címjegyzék: egyedi ± csoportos, LDAP szerver támogatás, AD támogatás
.
ADF kapacitás: minimum 50 lap, kétoldalas ADF
Illeszthetőség
.
Szoftver: Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1(32/64), Windows
10 (32/64 bit), Windows server 2008 (32/64 bit), Windows server 2008R2, Windows ser
ver 2012/2012 R2, Mac OSX
Egyéb paraméterek:
.
Rendszer tárolóegység és adatbiztonság: Akkora tárolóegység (memória vagy HDD) biz
tosítása, amely 600x600 dpi natív felbontás esetén szkenneléskor legalább 500 A4-es ol
dal PDF formátumú tárolását teszi lehetővé. Amennyiben a funkció merevlemez beépíté
sét igényli a tárolt adatok védelme (titkosítása) érdekében ütemezett biztonságos törlési,
vagy felülírási funkció szükséges.
.
Rendszer memória: Az eszköznek az üzemelő nyomatmenedzsment rendszerekkel (Pri
mon) együtt kell tudnia működni, a működéshez elegendő memóriával kell rendelkeznie.
.
Azonosított nyomtatás támogatása a PRIMON nyomatmenedzsment rendszerrel integ
rálva, beépülő (embedded) terminállal.
.
Az eszköznek képesnek kell lennie a LAN-os eSzIG és eNEK kártyaolvasó terminált tá
mogatni.
.
Adatbiztonság: IF cím szűrés és port blokkolás
.
Interfész: 10/100/1000 Ethernet; USB 2.0
.
Papírkapacitás: alapkiépítésben minimum 3 db minimum 500 lapos tálca (A3 és A4)
.
Kézi adagoló: minimum 100 lap, vagy 50 boríték
.
Havi terheHietőség: minimum 15.000 A4 lap
.
Elettartam terhelhetőség: min. 1.200.000 A4 lap
.
Kijelző: magyar nyelvű, beépített, érintő kijelző, döntött vagy dönthető, min 7” méretű
.
Gépasztal (Az eszköz kialakításának a földön történő tárolhatóságot támogatnia, kisebb
távolságon belül történő mozgatást biztosítania kell görgős kialakítás)
Eszközmenedzsment
.
Szolgáltatónak térítésmentesen biztosítania kell eszközmenedzsment megoldást
.
Képesnek kell lennie ütemezett firmware hissítésre a kezelt eszközökön
.
Képesnek kell lennie Ajánlattevő részére a fogyó- és kopóalkatrészekről, előforduló hiba
kódokról, hibaeseményekről, elakadásról információt továbbítani
.
Elvárás, hogy egy létrehozott konüguráció, melyben egy eszköz általános, hálózati, má
solási és szkennelési beállításai kerültek tárolásra, egyszerre alkalmazható legyen az azo
nos típusú bevont gépekre
Funkcionális kiegészítők
.
Beépített tűző finisher
.

-

Minden egyes fekete és színes MFP-hez kéjük az alábbi kritériumoknak megfelelő kártyaolvasó termi
nálok szállítását:
2. rész: eSZIG képes kártyaolvasó (51 db)
.
.
.

Elvárás a 13,56Mhz-es &ekvencián működő kártyaolvasó technológia: Mifare+X és e
Személyivel történő azonosítás lehetősége.
Az eSZIG eNEK alkalmazásban tárolt technikai azonosító olvashatóságával kapcsolato
san az alábbi műszaki feltételeknek való megfelelést szükséges igazolni:
Az eSZIG eNEK alkalmazás kompatibilitást, mely egy szoftveresen emulált MIFARE
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4

.
.
.
.
.
.
.
.
.

Plus 4K kártya.
A nyomatmenedzsmentet végző alkalmazásnak SAM modulban tárolt kulcsok kezelését
kell tudnia támogatni.
Az egyes kulcsok hozzáféréséhez a eNEK szerint előírt HostAuthentication-t szükséges
végrehajtani.
A SAM modult az olvasást végző komponensnek minden művelethez kapcsolódóan cl
kell érnie, együtt kell dolgoznia vele (online kapcsolat).
Az NXP MIFARE, valamint az eSZIG eNEK szoftveres megoldás implementálásához
külön-külön NDA köteles.
SAM típusa: NXP MIFARE SAM AV2
1,SMbitls átviteli sebesség támogatása
ISO/IEC 7816 szabvány szerinti megfelelőség
Ún. „Secure Host Communication” támogatása
A kártyaolvasónak kompatibilisnek kell lennie a Primon 6.0 nyomatmenedzsment rend
szerrel.

Szállítás
A szállítás helyszíne:
1148 Budapest, Róna utca 54-56.

A végleges üzembe helyezés több budapesti telephelyen történik:
1139 Budapest, Váci út 81-83.
1134 Budapest, Váci út 45.
1077 Budapest Wesselényi u. 20-22.
A pontos elosztást ezek között szerződéskötést követően, 10 napon belül megadjuk.

2.
1. rész: Színes MFP-k (26 db) és Fekete MFP-k (25 db)
Termék megnevezése
Leltári szám
Termékkód

2.rész: eSZIG képes kártyaolvasó (51 db)
Termék megnevezése

LeltárÁ szám

Termékkód

Gyári szám

Vonalkód
száma

MAC cím

Gyári szám

Vonalkód
száma

MAC cím

számú melléklet

.

számú melléklet a

.

nyilvántartási számú szerződéshez

Megrendelt termékek megnevezése, mennyisége, egységára, ára’
I.

Cikkszám

Termék név

PRIM_
ESZIGEMLAN

Primon EM ás
ESZIGLAN kártyaolvasó

Mennyi- Mértékegység
S~9
51.

db

KEF kód

Nettó
egységár
(HUF)

Termék ösz
szesített ára
(nettó HUF)

PRIM_
ESZIGEMLAN

77 329,00

3 943 779

Összesen ár (nettó)

3 943 779

A megajánlott termékeket 27% ÁFA, valamint i % közbeszerzési díj +27% ÁFA terheli.

‘ A megajánlott árakat 27% ÁFA és közbeszerzési díj terheli. A közbeszerzési díj alapja a Vevő általi beszerzések
á1talái~os forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke I %+Afa.
A közbeszerzési díjat Vevő az Eladón keresztül fizeti meg. Eladó a közbeszerzési díjat köteles a szerződés teljesí
tése alapján járó ellenérték kiszámlázásával egy időben a Vevő részére kiállított számlán külön tételként szerepel
tetni.

—

3. számú mellékleta

nyilvántartási számú szerződéshez
6-NY6 Nyilatkozat Partner adatairól 1.0

.

Nyilatkozat Partner adatairól

Azonosító adatok:
Teljes név (cégjegyzéknek megfelelően):
COLORSPECTRUM Kereskedelmi Termelő és
Szolgáltató KR.
Cé~je~vzék szám, EV szám, működési engedély
067698 szám (megfelelő aláhúzandó):
Adószám: 10364842-2-41
Kapcsolattartóadatai
Név: Szásziné Cziráki Szilvia
Telefonszám: ±36 1 303-9009/9114
.

‘

.

.

.

Rövid név (cégjegyzéknek megfelelően): COLOR
SPECTRUM KR.
szám, bírósági nyilvántartási szám, egyéb 01-09Uniós adószám: HU1 0364842
:
Beosztás: project manager
E-mail cím: czszilvia~colorspectrum.hu
-

Cím

~

~

.

~

‘~.‚Wt.~

.

‘

Székhely (ország, irányítószám, város, utca, házszám):
1131 Budapest, Dolmány utca 26.
Levelezési Cím, amennyiben eltér a székhelytől (ország, irányítószám, város, utca, házszám):
Vevő partner esetébe,: a következőket is kikel! tölteni, anzennyiben releváns

Számla küldési cím (ország, irányítószám, város, utca, házszám):
Cégnév:
Számlázási cím (ország, irányítószám, város, utca, házszám):
Számlavezető’bank
;‚.
.:.
: :
Neve: K&H Bank Zrt.
Bankszámla száma:
Bankszámla devizaneme:
10401213-50526655-76871007
HUF
Külonös adozasra vonatkozo mformáciok (adozasra vonalkozo törvenyek alapjan az irrelevans sorban IVEM-ét kell
-

‚~.‚•

.~

beírni, arnelyiksorvonatkozikapartneh’é;ott’iGEN.~t)~’~-

Pénzforgalmi elszámolás [áfa
tv. XIII/A. fejezet, l69.~.(h)]:
Nem
Fordított adózás [áfa tv.
169.*.(n)]:
Milyen tevékenység alapján:
Nem

~‚

.;;

.;

?.‘~

Különbözet szerinti
elszámolás [áfa tv. XV.-XVII.
fejezet, l69.~.(p,g,)]: Nem
Alanyi mentesség [áfa tv. XIII.
fejezet]: Nem

KATA [2012. évi CXLVII. tör- KIVA [2012. évi CXLVII. törvény]: Nem
vény]:Nem
Kelt:..-’fQO-

~:

“l?

.

~‘

‘&:~

~.

-

‘

‘

..‚

-

‚ ~ J~’

.

Önszánilázás [áfa tv. 169.*.(l)]:
Nem
Tevékenység alapján mentes [áfa
tv. VI. fejezet]:
Milyen tevékenység alapján:
Nem
EVA [2002. évi XLIII. törvény]:
Nem
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N ISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
H-1081 Budapest, Csokonai utca 3.
6-NY3 Teljesítést igazoló bizonylat 1.0

N I S Z

TELJESíTÉST IGAZOLÓ BIZONYLAT

_______

Készült
Hely:
Jelen vannak:
Vállalkozó/ SzáHító cég neve:
Megrendelő:
NISZ
Nemzeti Infokommunikációs
Szolgáltató Zrt.
Termék/szolgáltatás
megnevezése:

Dátum:
Képviselő neve, beosztása:
Képviselő (1) neve, beosztása:
(a TIB aláírója)

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

Szerződés tárgya:
Szerződés
száma:
Teljesítés igazolás
tárgya:
Teljesítés szerződés szerinti üteme/dátuma:
Teljesítés tényleges dátuma:
Ajótállás kezdőidőpontja:
Projektazonosito:
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, átadás-átvételi jkv.,
minőségvizsgálatijkv., tesztelési minősítés, más
) a teljesítést
igazoló szakterületnek átadásra kerültek; a teljesítés a szerződés szerinti tartalomnak és minőségnek
megfelel. A fent jelzett és archivált dokumentumokat a teljesítést igazoló szakterület visszakereshető
módon megőrizni köteles.
A Vállalkozó/Szállító számláját ezen igazolt tétel(ek)re benyújthatja.
Elfogadott nettó teljesítmény érték (Ft):
a szerződésben meghatározott egyéb devizában
Devizanem:
Erték:
Az elfogadott teljesítésből visszatartott
(jóteij esítési) garancia, kötbér (Ft):
.

.

Megjegyzes:

.

‚

.

I

Szállító képviselője

I

Megrendelő képviselője (1)

Megrendelő képviselője (2)
+36 14594200

@

info@nisz.hu

nisz.hu
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Eladó átlátbatósági nyilatkozata
Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 41.
telnek való megfelelésről

* (6) bekezdésében foglalt felté

Nyilatkozattevő:
Cégnév: Colorspectrum Kit.
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, hogy az általam képviselt Colorspectrum KR. a nemzeti vagyonról
szóló 2011. évi CXCVI. 3. ~ (1) bekezdés 1. pontja2 szerinti átlátható szervezet.
Tudomásul veszem, hogy a nyilatkozatban foglaltak változásáról köteles vagyok a DKÜ Zrt-t haladék
talanul írásban értesíteni.
Tudomásul veszem, bogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján létrejött szerződést a DKÜ Zrt. jogosult
felmondani, vagy attól elállni.

Buda pe st 2021

COLORSPECTf~UM
~31 Budap~f2D~iány

~ .~P

Tel

uMt.
2t

3O3.9O~&F~’210-14R’

(cégjegyzésre jogosult ggy szabályszerűen meg
hatalmazott képviselő aláírása)

23 ~ (I) E törvény alkalmazásában
I. átlátható szervezet:
ci) az állam, a költségvetési szerv, a köztestület, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, 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 külföldi állam, a külföldi helyhatóság, a külföldi állami vagy helyha
tósági szerv és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett nyilváno
san működő részvénytársaság,
b) az olyan belföldi vagy külföldi jogi személy Vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely
megrelel a következő feltételeknek:
ba) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszimzása megelözéséröl és megakadályozásáról szóló törvény
szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhetó,
bb) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségröl szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági
Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletóséggel, amellyel Magyaror
szágnak a kettős adóztatás elkerüléséröl szóló egyezménye van,
bc) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött kültbldi társaságnak,
bd) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati jog
gal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkezö gazdálkodó szervezet tekintetében a ha), bb) és be) alpont szerinti
feltételek fennállnak;
e) az a civil szervezet és a vizitársulat, amely megfelel a küvetkező feltételeknek:
cci) vezető tisztségviselöi megismerhetők,
eb) a civil szervezet és a vízitársulat, valamint ezek vezető tisztségviselöi nem átlátható szervezetben nem rendelkeznek
25%-ot meghaladó részesedéssel,
cc) székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a
Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a ket
tős adóztatás elkerüléséröl szóló egyezménye van;
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Összerendelő táblázat

Gyári szám

E~’éb azonosító
(IMEI szám,
MAC Address)

Főeszköz
i/n

db

Szülő eszköz
leltári száma

NISZ szerződés
száma

Telephely SzáHítási címe

Szállító neve

Eszköz Gyártó
neve

N I SZ
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34-NY6 Licencinformációs adatlap 8.0

Licencinformációs adatlap
UCENCÁTADÓ ÁLTAL KITÖLTENDŐ
Nyilvántartási adatok
Szerződésszám:
Számlaszám (adóügyi):
A beszerzéshez kapcsolódó megrendelés száma:
Licencátadó adatai
Cég neve:
Kapcsolattartó neve, elérhetősége (név, mobil, e-mail):
Belső fejlesztéső alkalmazásnál fejlesztő neve:
Termékinformáciák
Licenc jogosult neve:
Alkalmazás pontos neve:
Gyártói cikkszáma:
Gyártó megnevezése:
Szoftver csoport neve:
Szoftver mennyisége:
Licenc csoport neve:
Licenc mennyiség:
Szoftver/licenc státusz
Aktív:

Igen

Nem

Kiosztott:

Igen

Nem

Termék egységára:

___________________________________________

Devizanem (p1. HUE, EUR, USD):

________________________________________

Közbeszerzési díj (%):

_______________________________________________

Licenc kezdődátuma (év.hó.nap):

__________

_____

______________

Installation

Users

Server + CAL

Processor

Core

Egyeb

Szoftverkövetés vagy termékfrissítés:

Igen

Nem

Szoftverkövetés frissítésre jogosít:

Igen

Nem

Szoftverkövetés időtartama (maintenance valid from-to):

év.hó.nap

Metrika:

)

-

Előfizetés (subscription):

Igen

Előfizetés érvényességi ideje:

év.hó.nap

Nem

Eltérő kiadások használatának lehetősége (cross edition rights):

Igen

Nem

Korábbi verziók használatának lehetősége (downgrade rights):

Igen

Nem

Nyelvi verziók használatának lehetősége:

Igen

Nem

-

Licencátadti vaEy gyártó cégszerú aláírása

I

Kitöltési útmutató
Nyilván tortási adatok
Szerződésszám: a NISZ Zrt, által a szerződésen feltüntetett szám (7 karakter, SAP DMS azonosító)
Számlaszám (adóügyi): licencátadó által kiállított számla egyedi azonosítója
A beszerzéshez kapcsolódó megrendelés száma: opcionális, de ha megrendelés alapján történt a
teljesítés, kötelező kitölteni.

Licencátadó adatai
Cég neve: A szoftverterméket átadó cég cégszerű megnevezése.
Kapcsolattartó neve, elérhetősége (név, mobil, e-mail): A szerződésben/megrendelésben licencát
adói oldalról definiált szakmai kapcsolattartó neve, valamint telefonos és e-mailes elérhetősége.
Belső fejlesztésd alkalmazásnál a fejlesztő neve: Csak abban az esetben kell kitölteni, ha a szoft
verterméket a Megrendelő házon belül fejlesztette. Ebben az esetben a fejlesztést végző szerve
zeti egység minősül a szoftvertermék átadójának.

Termékinformációk
Licenc jogosult neve: A szoftver használatára jogosult fél megnevezése a licencigazolás szerint.
Alkalmazás pontos neve verziószámmal: A szoftvertermék pontos, a gyártó által deklarált megne
vezése és verziószáma.
Gyártói cikkszáma: A szoftvertermék pontos, a gyártó által deklarált cikkszáma (p1.: SKU, Partnumber stb.)
Gyártó megnevezése: A szoftvertermék gyártójának pontos neve.
Szoftver csoport neve: A szoftvercsoport pontos, a gyártó által deklarált megnevezése és verziószáma.
Szoftver mennyisége: A termék használatára jogosult mennyiséget kell feltüntetni gyártói metrika
szerint.
Licenc csoport neve: A licenccsoport pontos, a gyártó által deklarált megnevezése.
Licenc mennyiség: A termék használatára jogosult mennyiséget kell feltüntetni gyártói metrika
szerint.

Szoftver/Iicenc státusz
Aktív: Az aktív és inaktív állapotok darabszámmal megjelölve.
Kiosztott: A kiosztott (használatban) és a nem kiosztott szoftverek darabszámmal megjelölve.
Termék egységára: A számlán szereplő nettó egységár a számlán feltűntetett 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 licenc használati jogosultságának kezdő dátuma.
Metrika: A termék licencelésére vonatkozó gyártói metrika.
30

Installation: Abban az esetben választandó, ha a termék telepített példányok darabszáma
alapján licencelendő.
Users: Abban az esetben választandó, ha a termék felhasználók száma alapján licencelendő.
Server CAL (Server Client Access License ): Abban az esetben választandó, amennyiben az
adott szerverterméket szerver és kliens alapon licenceljük.
Processor: Abban az esetben választandó, ha az adott szerver processor socket alapon Ii
cenceljük.
Core: Abban az esetben választandó, ha az adott szerver processor mag alapon licenceljük.
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-je.
Nem: A jelenlegi beszerzés teljesértékű Új licenc.
Szoftverkövetés frissítésre jogosít: Maintenance right.
Igen: A jelenlegi beszerzés feljogosít a termék legfrissebb verzió használatára a licenc érvé
nyességi idején belül.
Nem: A terméknek csak az aktuálisan vásárolt verziója használható.
Szoftverkövetés időtartama (maintenance valid from-to): A szoftverkövetés időtartama kezdő- és
végdátummal.
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 standard).
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.

