
Szerződés nyilvántartási szám: 2-07867-0000-2017

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
KEF azonosító: 20030
Székhely: 1081 Budapest, Csokonai u. 3.
Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041633
Adószám: 10585560-2-44
Bankszámlaszám: K&H 10403239-00027183-00000001
Képviseletében eljár: Kelemen Gábor, ágazati igazgató és Koncz András, vezérigazgató-
helyettes
mint megrendelő, a továbbiakban: Megrendelő

másrészről
Printerház Nyomdaipari és Kereskedelmi KR.
KEF azonosító: 200406
Székhely: 1149 Budapest, Róna u. 120-122.
Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-695342
Adószám: 12620557-2-42
Bankszámlaszám: 11705008-20495941-00000000
Képviseletében eljár: Kocsis László ügyvezető

Euro One Számítástechnikai Zrt.
KEF azonosító: 100061
Székhely: 1145 Budapest, Ujvilág u. 50-52.
Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041733
Adószám: 10649297-2-44
Bankszámlaszám: 10918001-09000057-22480051
Képviseletében eljár: Kueska Arpád vezérigazgató

Flaxcom Holding Elektronikai és Kereskedelmi Zrt.
KEF azonosító: 200267
Székhely: 1149 Budapest, Mogyoródi u. 53.
Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-045798
Adószám: 13985677-2-42
Bankszámlaszám: 10300002-l 0580660-49020014
Képviseletében eljár: Harasztos József vezérigazgató

Rufusz Computer Informatikai Szolgáltató Zfl.
KEF azonosító: 200190
Székhely: 2030 Erd, Retyezáti u. 46.
Cégjegyzékszám: Cg. 13-10-040860
Adószám: 13644545-2-13
Bankszámlaszám: 12001008-00128485-00100003
Képviseletében eljár: Fauszt Zoltán
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Szintézis Informatikai Zrt.
KEF azonosító: 100101
Székhely:9023 Győr, Tihanyi Árpád u. 2.
Cégjegyzékszám: Cg. 08-10-001771
Adószám: 12890341-2-08
Bankszámlaszám: 10201006-50220698-00000000
Képviseletében eljár: Bognár Pál igazgatósági tag

Szinva Net Informatikai Zrt.
KEF azonosító: 100102
Székhely: 3518 Miskolc, Erenyő u. 1.
Cégjegyzékszám: Cg. 05-10-000527
Adószám: 24962106-2-05
Bankszámlaszám: 10300002-25500174-00003285
Képviseletében eljár: Gulyás Imre ügyvezető
mint Szállító (a továbbiakban: Szállító) között (a továbbiakban: Felek) alulírott helyen és napon az
alábbi feltételekkel.

1. A szerződés létrejöttének előzménye
Á Felek rögzítik, hogy a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (továbbiakban: Beszerző)
által TED 2013/S118-201061(2013.06.20) (KE-998 1/2013.) szám alatt a központosított közbeszerzés
hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére „Nyomat előállító eszközök
szállítása és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése-2013” (2. számú részteljesítés) tárgyban lefolyta
tott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás 1. része eredményeképpen a Beszerző és
a Szállító között keretmegállapodás jött létre (továbbiakban: KM)

KI”I azonosítószáma: KMO21 1FMNY13
KM aláírásának dátuma: 2013. december 18.
KIvI időbeli hatálya: 2017. december 18.
KM keretösszege: 3.000.000.000 forint ± AFA

2. A szerződés tárgya

2.1 Á jelen szerződés a keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen, a Megrendelő - a
hivatkozott KfvI tárgyát képező termékekre vonatkozó - beszerzési igénye megvalósítására jött
létre? Ajelen szerződés alapján Megrendelő megrendeli, a Szállító pedig elvállalja ajelen szer
ződés 2. számú mellékletben nevesített, jelen szerződés 1. számú mellékletében meghatározott
műszaki követelményeknek megfelelő termékek szállítását.

2.1 Á jelen szerződésben meghatározott szállítást és számlakiállítást a Printerház Nyomdaipari és
Kereskedelmi KR. (cégnév) teljesíti.

3. A szerződés teljesítési határideje

3.1 Szállító a jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott termékeket jelen szerződés
létrejöttét követő 30 napon belül köteles leszállítani és Megrendelőnek átadni.

‘ Közbeszerzési eljárás tárgya: ~Tartalék rnultifunkciós eszközök beszerzése I. ütem (Nyomat előállitó eszközök szállítása és kapcsolódó
szolgáltatások teljesitése-2013, KMO2OI-I4FMNYI3 —2. részteljesítés)” I. részajánlat
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3.2 Jelen szerződést Felek határozott időre kötik. Jelen szerződés megszűnik, ha jelen szerződésben
meghatározott feladatait Felek mindegyike teljesíti.

4. A teljesítés helye

Szállítónak a termékeket Megrendelő 1106 Budapest, Maglódi út 6. szám alatti telephelyére kell
leszállítania.

5. A teljesítés módja

5.1. Szállító a termékeket új, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban, bontatlan gyári cso
magolásban, köteles leszállítani. Szállító köteles a termékeket Úgy csomagolni, hogy azokat a
szállítás során semmilyen sérülés ne érje.

5.2. Szállító valamennyi termékhez köteles annak rendeltetésszerű használatához szükséges vala
mennyi tartozékot (ideértve Megrendelő által előírt tartozékokat is), dokumentumot (így külö
nösen kezelési (használati) útmutatót, forgalomba hozatalra és a jótállásra vonatkozó okmányo
kat valamint a műszaki leírást) mellékelni, illetőleg elektronikus úton Megrendelő számára elér
hetővé tenni. A jótállásra vonatkozó okmányokon Szállító köteles feltüntetni az átadott eszköz
gyári számát és ajótállás időtartamát.

5.3. Szállítónak az 5.2 pontban meghatározottakon kívül át kell adnia Megrendelő részére eszköztí
pusonként legalább 1 db driver telepítő készletet és 1 db magyar nyelvű műszaki dokumentáci
ót.

5.4. Szállító köteles legalább a termékek szállítása előtt két munkanappal írásban értesíteni Megren
delő 14. ab) pont szerinti képviselőjét a szállítás időpontjáról. Az értesítési kötelezettség elmu
lasztása esetén Megrendelő a leszállított termék tényleges átvételét a leszállítást követő harma
dik munkanapon kezdi meg. A szállítás és az átvétel közötti időben a termék(ek) őrzéséről Szál
lító költségére és veszélyére Megrendelő gondoskodik.

5.5. Szállító az 5.4 pont szerinti értesítéssel egyidejűleg köteles Megrendelő részére elektronikusan,
szerkeszthető formátumban (.xls/.xlsx) megküldeni a szállítandó termékekről készült kimutatást,
melynek valamennyi termék vonatkozásában az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
- termék megnevezése,
- termék gyári száma,
Szállító a termékek szállítását mindaddig nem kezdheti meg, míg a jelen pont szerinti kimutatást
nem adja át Megrendelőnek

5.6. Amennyiben a szerződés teljesítése során Szállító számára bármikor olyan körülmény áll elő,
amely akadályozza az időben történő teljesítést, úgy Szállítónak haladéktalanul írásban értesíte
nie kell a Megrendelőt a késedelem tényéről, annak várható elhúzódásáról és okairól. A jelen
pont szerinti értesítés megküldése nem zárja ki jelen szerződés 11. pontjában foglaltak alkalma
zását.

5.7. Szállító jelen szerződésben meghatározott feladatai teljesítéséhez a keretmegállapodásos közbe
szerzési eljárás első részében benyújtott ajánlatában megnevezett alvállalkozókat veheti igény
be.

5.8. Amennyiben jelen szerződés teljesítése során további szakemberek, alvállalkozó bevonása válik
szükségessé (ideértve azt az esetet, amikor Szállító (mint ajánlattevő) alkalmasságának igazolá
sában részt vett szakember, alvállalkozó helyett szükséges más személy vagy alvállalkozó be-



vonása), akkor ezen személy/alvállalkozó bevonására a Kbt. 128. ~ (2)-(4) bekezdésének ren
delkezéseit, valamint a KM rendelkezéseit kell alkalmazni.

5.9. Szállító felelősséget vállal, hogy a jelen szerződés teljesítésébe általa bevont személyekkel,
alvállalkozókkal munkájuk, hozzájárulásuk arányában elszámol. Megrendelőt fizetési kötele
zettség —jelen szerződésben szabályozottak szerint — kizárólag Szállító irányába terheli.

5.10. Szállító köteles jelen szerződés hatálya alatt tulajdonosi szerkezetét Megrendelő számára meg
ismerhetővé tenni és a Kbt. 125’ ~ (5) bekezdés szerinti ügyletekről Megrendelőt haladéktalanul
értesíteni.

5.11. Szállító jelen szerződés aláírásáig átadta Megrendelőnek a kitöltött Nyilatkozat Partner adatairól
dokumentumot, melyjelen szerződés 3. számú mellékletében található.

5.12. Amennyiben olyan körülmény áll elő, amely akadályozza, vagy késlelteti Megrendelő megfele
lő együttműködését a szerződés teljesítése során, erről köteles Szállítót haladéktalanul értesíteni,
jelezve az akadályt és annak okát, valamint várható időtartamát. Megrendelő késedelme Szállító
egyidejű késedelmét kizárja.

6. A fizetendő ellenérték

6.1. A Szállító a jelen szerződés alapján szállítandó termékek szállítását jelen szerződés 2. számú
mellékletében meghatározott szerződéses árakon teljesíti.

6.2. A Szállítót megillető szállítói díj teljes összege (a szerződés értéke): 2.360.000,- Ft ± közbe
szerzési díj ± AFA, azaz kettőmillió-háromszázhatvanezer forint ± közbeszerzési díj + általános
forgalmi adó.

6.3. A 6.2 pontban meghatározott nettó ár tartalmazza a termékek behozatalával, forgalomba hozata
lával kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, egyéb) a szállítás, a
csomagolás valamint a jótállás költségét, ugyanakkor nem tartalmazza az általános forgalmi
adót, valamint a közbeszerzési díjat. A közbeszerzési díj alapja a Megrendelő általi beszerzések
általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 1,5% ± AFA.

6.4. A 6.2 pontban meghatározott ár tartalmazza mindazon díjak, költségek, ráfordítások ellentétele
zését, amelyek jelen szerződés teljesítésével kapcsolatban Szállítónál felmerülnek. Szállítót a
6.2 pontban rögzített ellenértéken túl további díjazás, költségtérítés, vagy szolgáltatás jelen
szerződés teljesítéséért semmilyen jogcímen nem illeti meg. A jelen szerződésben meghatáro
zott árak a szerződés időtartama alatt kötöttnek tekintendők, azok semmilyen jogcímen nem
emelhetők.

7. Fizetési feltételek

7.1. A Megrendelő ajelen szerződéssel kapcsolatban az előlegfizetést kizárja.

7.2 A Szállító — tekintettel arra, hogy jelen szerződés az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII.
törvény (Art.) 36/A. g-ának hatálya alá tartozik — tudomásul veszi, hogy a Megrendelő a szám
láját kizárólag az Art. 36/A. ~-ban foglalt feltételek Szállító általi teljesítése esetén jogosult kifi
zetni.

7.3 Szállító a jelen szerződés 6.2 pontjában meghatározott díjra a számvitelről szóló 2000. évi C.
törvény 167. ~ (3) bekezdésében foglaltak alapján kiállított számla ellenében jogosult, amit a
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Szállító a Megrendelő által aláírt teljesítésigazolás alapján, annak kiállítását követően állít ki, és
azzal együtt nyújt be a Megrendelőnek.

7.4 A benyújtandó számla kötelező melléklete az előírásnak megfelelően kiállított és aláírt teljesí
tésigazolás.

7.5 Szállító a számlát az alábbiak szerint köteles kiállítani:

- a számla szabályszerű kiállítása után a Szállító a számlát Megrendelő nevére, Megrendelő
postafiók címére küldi,

- a számlán szerepeltetni szükséges a szállított termékek megnevezése, VTSZ/SZJ száma
mellett Megrendelő által megadott belső azonosításra szolgáló szerződésszámot valamint
fizetési határidőként 30 napot,

- a számlán fel kell tüntetni a bankszámlaszámot, a bank nevét, valamint az adószámot,
- a számlának meg kell felelnie az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII.

törvény (Ma tv.) 169. ~-a szerinti előírásoknak,
- a számlán fel kell tüntetni a „számla” elnevezést.

7.6 A Megrendelő a jogszabályi előírásoknak megfelelően kiállított számlának és mellékleteinek
központi iktatójába érkezésétől számított 30 napon belül utalja át az ellenértéket a Szállítónak,
amely időtartamba nem számít bele az esetleges számlareklamáció ideje.

7.7 Szállító nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefiiggésben olyan költségeket,
melyek a Kbt. 56. ~ (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekinte
tében merülnek fel, és melyek Szállító adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.

7.8 A Szállító a számlaszámában bekövetkezett változásról köteles a Megrendelőt haladéktalanul
értesíteni.

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

8. Átadás-átvételre vonatkozó előírások

8.1. Megrendelő ajelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott termékeket átadás-átvételi
eljárás keretében veszi át. Az átadás-átvételi eljárás mennyiségi átvételből áll.

8.2. Az átvétel megkezdését megelőzően Szállító köteles átadni papír alapon a jelen szerződés 5.5
pontja szerinti kimutatást. Az átvétel megkezdésének feltétele az előzőekben meghatározott pa
pír alapú dokumentum átadása.

8.3. A mennyiségi átadás-átvétel során Megrendelő képviselője ellenőrzi, hogy:

- a leszállított mennyiség megegyezik-e a szállítólevélen feltüntetett mennyiséggel,
- Szállító jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott termékeket szállította-e le,
- a termék megfelel-e jelen szerződés 5.1 pontjában, meghatározott előírásoknak,
- Szállító a termékkel együtt annak rendeltetésszerű használatához szükséges tartozékokat

(ideértve Megrendelő által előírt tartozékokat is) átadta-e,
- Szállító a termékkel együtt annak rendeltetésszerű használatához szükséges dokumentu

mokat átadta-e vagy megadta-e ezen dokumentumok elektronikus elérési helyét,
- Szállító átadta-e ajelen szerződés 5.3 pontjában meghatározottakat,

8.4. Megrendelő az átvételt a szállítólevél aláírásával igazolja (melyen szerepeltetni szükséges Meg
rendelő nevét, székhelyét valamint jelen szerződés azonosító számát).
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8.5. Megrendelő az átvételt megtagadhatja az alábbi esetek bármelyikének bekövetkezése esetén:
- a leszállított mennyiség nem egyezik meg a szállítólevélen feltüntetett mennyiséggel,
- Szállító nem jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott terméket szállította

le,
- a leszállított termék nem felel meg Jelen szerződés 5.1 pontjában meghatározott előírá

soknak,
- Szállító a termékkel együtt nem Vagy nem teljes körűen adta át annak rendeltetésszerű

használathoz szükséges tartozékokat (ideérve Megrendelő által előírt tartozékokat is),
- Szállító a termékkel együtt nem vagy nem teljes körűen adta át annak rendeltetésszerű

használathoz szükséges dokumentumokat és nem adta meg ezen dokumentumok elektro
nikus elérési helyét sem,

- Szállító nem adta át ajelen szerződés 5.3 pontjában meghatározottakat,

8.6. Az átvétel megtagadásáról jegyzőkönyvet kell felvenni, melyben legalább az alábbiakat kell
rögzíteni:
- 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, amelynek átvételét Megren

delő megtagadta,
- Szállító képviselőjének az átvétel megtagadásával kapcsolatos esetleges észrevétele,
- a megismételt átadás-átvételi eljárás időpontja,
- Felek képviselőinek aláírása.

8.7. Az átvétel megtagadása esetén az át nem vett termékekre Felek ismételt átadás-átvételi eljárást
folytatnak le, melyre a 8.2-8.6 pont valamint jelen pont rendelkezéseit kell megfelelően alkal
mazni.

8.8. Bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása Megrendelő részéről
nem értelmezhető joglemondásként azon igényekről, amelyek Megrendelőt a szerződésszegés
következményeként megilletik. Megrendelő továbbá nem köteles vizsgálni azokat a tulajdonsá
gokat, amelyek minőségét tanúsítják, illetőleg amelyekre ajótállás kiterjed.

9. Teljesítésigazolás

9.1. Szállító jelen szerződés 2.1 pontjában meghatározott feladatait teljesíti, ha a jelen szerződés 2.
számú mellékletében meghatározott valamennyi termék átadás-átvétele sikeresen lezárult.

9.2. Szállító a teljesítést követően haladéktalanul köteles átadni Megrendelőnek az átvételt igazoló
szállítólevél(ek) egy példányát, mely(ek) átvételét követő 5 napon belül. Megrendelő kiállítja a
teljesítésigazolást (melynek mintáját jelen szerződés 4. számú melléklete tartalmazza).

9.3. Megrendelő a teljesítésigazolás kiállítását mindaddig megtagadhatja, míg Szállító a teljesítés-
igazolás kiállításához szükséges, jelen pontban meghatározott dokumentumokat nem vagy nem
teljes körűen adja át.

10. JótáHás, garanciális körébe tartozó hibajavítás

10.1. Szállító jelen szerződés keretében leszállított termékekre 12 hónap teljes körű jótállást vállal. A
jótállási idő kezdete a termék átvételének az időpontja.

10.2. Szállító garanciát vállal a jelen szerződés keretében szállított termékek kifogástalan és szerző
désszerű minőségéért. Szállító garantálja, hogy a leszállított termékek mentesek mindenfajta
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(technológiai, anyag, gyártási és egyéb) hibától, és megfelelnek Jelen szerződés 1. Számú mel
lékletben adott termékkel szemben meghatározott műszaki speciflkációnak.

10.3. Megrendelő hibabejelentését munkanapokon 08:00 és 17:00 óra között Szállító alábbi elérhető
ségeinek valamelyikén teheti meg:

Fax szám: ±36 1 469 6974
E-mail cím: hibabe~printerhaz.hu
Telefonszám: ±36 1 469 6972
Telefonon történő hibabejelentés esetén Megrendelőnek hibabejelentését 60 percen belül Írás
ban (faxon 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. Szállítónak a hibabejelentést követően egy munkanapon belül meg kell kezdenie a hiba javítását
a meghibásodás helyszínén. Amennyiben a hiba 48 órán belül a meghibásodás helyszínén nem
javítható, Szállító köteles a meghibásodott eszközt javításra elszállítani és helyette olyan csere-
eszközt biztosítani a hibajavítás időtartaniára, amely megfelel a Jelen szerződés 1. számú mel
lékletében adott eszközzel szemben meghatározott műszaki követelményeknek.

10.6. Amennyiben a termék a hibabejelentéstől számított 15 munkanapon belül nem Javítható, Szállí
tó köteles a meghibásodott termék helyett új, a meghibásodott termékkel azonos gyártmányú, tí
pusú terméket adni Megrendelőnek. Az Új eszköz jótállására Jelen (10.) pont rendelkezéseit kell
alkalmazni.

10.7. A megjavított eszközt Megrendelő átadás-átvétel keretében veszi át, melynek keretében meg-
győződik arról, hogy a hiba kijavítása megtörtént-e. A hibajavítás átvételét Megrendelő a 10.8
pont szerinti munkalap aláírásával igazolja.

10.8. Szállító a hibajavításról munkalapot köteles felvenni, melynek legalább az alábbi adatokat kell
tartalmaznia:
- 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,
- Szállító hibajavítást végző szakemberének neve, beosztása.

10.9. Alkatrészcsere esetén a felhasznált alkatrész jótállási ideje az irányadó jogszabályok alapján
számítandó, de nem lehet rövidebb, mint a termék hátralévő jótállási ideje. A kicserélt hibás al
katrészek a Szállító tulajdonába kerülnek.

10.10.Amennyiben Szállító neki felróliató okból jótállási kötelezettségét nem vagy késedelmesen tel
jesíti, Megrendelő jogosult a meghibásodott termék cseréjét/javítását harmadik személlyel elvé
geztetni, melynek költségét Szállító viseli.
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10.11 .A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos valamennyi költséget — így különösen a javí
tás díját, a cserealkatrészek, esereeszközök költségét, kiszállási díjat, szállítási költséget — a
Szállító viseli.

11. Kötbér

11.1. Amennyiben Jelen szerződés 3.1 pontjában meghatározott határidő lejártáig Szállítónak f’elróha
tó okból Jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott termékek átadás-átvétele nem
fejeződik be sikeresen, illetve amennyiben Szállító a 10. pontban foglalt kötelezettségét kése
delmesen vagy nem a szerződésben meghatározott feltételek szerint teljesíti, Szállító — az erre
okot adó körülmény jellegétől (késedelem, vagy hibás teljesítés) függően — késedelmi vagy hi
bás teljesítési kötbér fizetésére köteles’

11.2. A késedelemi kötbér mértéke: a késedelem 1-10. napja alatt napi 0,5%, a késedelem 11. napjától
napi 1%. A késedelmi kötbér maximális mértéke a kötbéralap 20 %-a. A késedelmi kötbér alap-
a a késedelemmel érintett mennyiség nettó értéke.

11.3. A hibás teljesítési kötbér mértéke: a hibás teljesítés 1-10. napja alatta napi 0,5%, a 11. napjától
napi 1%. A hibás teljesítési kötbér maximális mértéke kötbéralap 20%-a. A hibás teljesítési
kötbér alapja a hibás teljesítéssel érintett termék(ek) nettó értéke.

11.4. Szállító meghiúsulási kötbér fizetésére köteles, amennyiben Megrendelő Szállító súlyos szerző
désszegése miatt azonnali hatállyal felmondja a szerződést vagy Megrendelő a szerződéstől
Szállító súlyos szerződésszegése miatt eláll. A meghiúsulási kötbér mértéke jelen szerződés net
tó értékének 25 %-a.

11.5. Felek rögzítik, hogy figyelemmel a KM X.2.2. pontjára, ugyanazon kötbéralap tekintetében csak
egy kötbér alkalmazható.

11.6. Megrendelő a kötbérigényről kötbérértesítőt állít ki, melynek összegét jogosult a Szállítót meg
illető díjba beszámítani a Kbt. szabályainak betartásával.

11.7. Szállító tudomásul veszi, hogy a Megrendelő jogosult a kötbért meghaladó kárának érvényesíté
sére, illetve, hogy a késedelmi illetőleg hibás teljesítési kötbér megfizetése nem menetesíti a tel
jesítés alól.

12. A szerződés módosítása, megszüntetése és megszűnése

12.1 Jelen szerződés rendes felmondással nem szüntethető meg.

12.2 Felek jelen szerzödést kizárólag a Kbt. 132. *-ban foglaltak figyelembevételével és kizárólag
Írásban módosíthatják.

12.3 Megrendelő jogosult Szállító súlyos szerződésszegése esetén Szállítóhoz intézett írásbeli értesí
tésével a szerződést azonnali hatállyal felmondani. Súlyos szerződésszegésnek minősül, ha:
a) Szállító a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja,
b) a késedelmi kötbér vagy a hibás telj esítési kötbér eléri a maximumot,
c) Szállító valamely — az a)-b) pontban nem nevesített —jelen szerződésben meghatározott kö

telezettségét saját érdekkörében felmerült okból, Megrendelő erre vonatkozó felszólítása el
lenére, Megrendelő által megadott határidőre nem teljesíti.

12.4 Megrendelő jogosult és egyben köteles jelen szerződést azonnali hatályú felmondással, a Kbt.
125. ~ (5) bekezdésében meghatározott esetek valamelyikének bekövetkezése esetén felmonda
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ni. Jelen pont szerinti felmondás esetén Szállító a szerződés megszűnése előtt teljesített szolgál
tatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.

12.5 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 megszünését határozta el.

12.6 Szállító Megrendelő súlyos szerződésszegése esetén jogosult a szerződést Megrendelőhöz inté
zett írásbeli értesítésével azonnali hatállyal felmondani. Súlyos szerződésszegést követ el Meg
rendelő különösen, ha a szerződésben meghatározott fizetési kötelezettségének Szállító írásos
felszólítása ellenére, az abban megadott határidőig nem tesz eleget.

12.7 Az azonnali hatályú felmondásról írásban kell értesíteni a másik felet. A szerződés megszűnésé
nek időpontja a felmondásról szóló értesítés kézbesítésének napja.

12.8 Az azonnali hatályú felmondás ajótállás hatályát nem érinti.

13. Titoktartás

13.1 Szállító vállalja, hogy a közpénzek felhasználásának nyilvánosságáról szóló szabályozásnak
megfelelően üzleti titok címen nem tagadja meg a tájékoztatást a jelen szerződés lényeges tar
talmáról.

13.2 Felek kötelesek Jelen szerződés teljesítése során a másik Féllel kapcsolatban tudomásukrajutott
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 infomiáció kiadásában, amelyet valamely hatósági
vagy bírósági eljárás vagy törvényi előírás tesz szükségessé.

13.3 Amennyiben jelen szerződés teljesítésével kapcsolatban Szállítónak harmadik személy számára
valamely információt kell kiadnia, azt kizárólag Megrendelő előzetes írásos hozzájárulásával
teheti meg.

13.4 Szerződő Felek megállapodnak, hogy jelen pont alkalmazása szempontjából nem minősülnek
harmadik Félnek Szállító által szerződésszerűen igénybe vett alvállalkozók, feltéve, hogy jelen
szerződésben való közreműködésük előtt titoktartási nyilatkozatot írnak alá és adnak át Meg
rendelőnek.

13.5 Szállító teljes felelősséggel tartozik a titoktartási kötelezettségének megsértéséből eredő káro
kért és tudomásul veszi és elfogadja, hogy a titoktartási kötelezettség megszegése esetén a Meg
rendelő jogosult — választása szerint - a jelen szerződéstől elállni vagy jelen szerződést azonnali
hatállyal felmondani.

14. Felek közötti kapcsolattartás

14.1 Jelen szerződésben Felek szakmai kapcsolattartásra kijelölt képviselői:

a) Megrendelő részéről:
aa) Altalános kapcsolattartó
Név: Cséri László
Beosztás: csoport koordinátor
Telefonszám: ±36-1-795-2855
Mobiltelefon szám: ±36-30-182-1707
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E-mail cím: bmtcs@nisz.hu

ab) Szállítással kapcsolatos kérdések kapcsolattartója:
Név: Szabóné Onodi Tünde
Beosztás: eszköz- és raktárnyilvántartó
Telefonszám: ±36-1-795-1883
Mobiltelefon szám: ±36-70-778-8199
E-mail cím: niszkozpontiraktar~nisz.hu

b) Szállító részéről:
Név: Pályi Zoltán
Beosztás: szolgáltatási projektvezető
Telefonszám: 06 (1) 469-6930
Mobiltelefon szám: 06/20 280 5716
E-mail cím: palyi.zoltan~printerhaz.hu

14.2 Jelen szerződésben Megrendelő részéről teljesítés igazolásárajogosult személy:

Név: Óvári Anita
Beosztás: eszközgazdálkodási osztályvezető
Telefonszám: ±36-1 -896-3956
Mobiltelefon szám: ±36-30-206-8967
E-mail cím: ovari.anita@nisz.hu

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 kapcsolattartó
ja/teljesítésigazolója személyét megváltoztatni. Szerződő felek megállapodnak, hogy a kapcso
lattartók, teljesítésigazoló személyében bekövetkező változás nem igényel szerződésmódosítást,
elegendő arról a másik Felet írásban tájékoztatni. A kapcsolattartó/teljesítésigazoló személyében
bekövetkezett változás a másik Féllel való szerződésszerű közléstől hatályos.

14.4 Szerződő Felek rögzítik, hogy minden, jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos nyilatkozatot
vagy egyéb értesítést (továbbiakban: értesítés) szerződésszerűen küldenek meg egymásnak.
Szerződésszerű megküldésnek minősül, az írásban és
- írásban igazolt személyes átadással,
- tértivevényes ajánlott levélben,
- visszaigazolt e-mailben vagy
- visszaigazolt telefax útján — megküldött értesítés.

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

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

15.1 A Felek nem felelnek azokban az esetekben, ha a késedelmes teljesítés vagy meghiúsulás vis
major eredménye.

15.2 A jelen pont értelmezése szempontjából Felek „vis maior”-nak tekintik azokat az eseményeket,
amelyek a Feleknek nem felróható módon, érdekkörén kívül, Felek részéről elháríthatatlanul
következnek be, és amelyek Felek szerződésszerű teljesítését akadályozzák vagy késleltetik a
szerződés teljesítését feltéve, hogy ezen körülmények a jelen szerződés aláírását követően jön
nek létre és az említett időpontban még nem voltak előre láthatóak és nem voltak elháríthatóak,
így különösen:

a) természeti katasztrófák (viflámcsapás, f~ldrengés, árvíz, hurrikán, stb.);
b) tűz, robbanás, járvány, karantén korlátozások;
c) radioaktív sugárzás, sugárszennyeződés;
d) háború vagy más konfliktusok, megszállás, ellenséges cselekmények, mozgósítás,

rekvirálás vagy embargó;
e) sztrájk, felkelés, forradalom, lázadás, katonai vagy egyéb államesíny, polgárháború és

terrorcselekmények;
I) zendülés, rendzavarás, zavargások.

15.3 A vis maiornak közvetlen összefüggésben kell állnia az arra hivatkozó Fél tevékenységével,
mely összefüggést az arra hivatkozó Félnek írásban igazolnia szükséges.

15.4 Amennyiben vis maior miatt a szerződésben foglalt határidők nem teljesíthetőek, erről Szállító
köteles a Megrendelőt írásban tájékoztatni és a tájékoztatás alapján Felek kötelesek egyeztetni
egymással a szerződés teljesítésének további módjáról. Amennyiben a Megrendelő egyéb irányú
írásos utasítást nem ad, a Szállítónak tovább kell teljesítenie szerződéses kötelezettségeit,
amennyiben az ésszerűen lehetséges, és meg kell keresnie minden ésszerű alternatív módot a
teljesítésre.

15.5 A vis maiorra hivatkozó felet terheli annak bizonyítása, hogy a vis maior eseménynek a szerző
désszerű teljesítésre kiható következményét az adott helyzetben elvárható gondosság tanúsítása
esetén sem — vagy csak aránytalan áldozat árán — lehetett volna elhárítani.

15.6 Amennyiben a vis maior időtartama meghaladja a 30 naptári napot, a Megrendelőnek jogában
áll a szerződést azonnali hatállyal felmondani. Ez esetben mindkét Fél maga viseli a vis maior
miatt felmerült kárát’

16. Egyéb rendelkezések, a szerződés tartalmának értelmezése

16.1 Amennyiben jelen szerződés bármely rendelkezése eltérő törvényi szabályozás folytán érvény
telenné válna, úgy ezen tény a szerződés többi rendelkezésének érvényességét nem érinti.

16.2 Szállítónak és a Megrendelőnek meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy közvetlen tár
gyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, mely közöttük a szerződés
keretében felmerült. Minden ezzel kapcsolatos tényről, akadályozó körülményről a felek köl
csönösen kötelesek egymást írásban tájékoztatni.

16.3 Ha Felek közvetlen tárgyalások megkezdésétől számított 30 naptári napon belül nem tudják
megoldani a szerződés alapján vagy ezzel összefüggésben keletkezett jogvitájukat, úgy a jogvita
elbírálására a rendes bírósági fórumokat választják.

11



16.4 A jelen szerződés Felek megegyezését teljes egészében tartalmazza. A Felek jelen szerződés
aláírásával annak rendelkezéseit magukra nézve kötelező érvényűnek fogadják el.

16.5 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. A jelen szerződésből fakadó vagy ahhoz kapcsolódó
bármilyen jogról történő lemondás csak erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén ér
vényes.

16.6 Jelen szerződés főszövegének és mellékleteinek ellentmondása esetén a szerződés Fő szövegé
nek rendelkezését kelt alkalmazni.

16.7 A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel kapcsola
tos ellentmondás esetén a hivatkozott KM, illetve annak mellékletei, vonatkozó rendelkezései,
továbbá Magyarország jogszabályai irányadók. Jelen szerződés a KM-ban meghatározottakkal
ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhat.

16.8 Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a Beszerző és a Szállító között létrejött Fent hi
vatkozott KM, és az alábbi mellékletek:

1. számú melléklet: Műszaki követelmények (nyertes ajánlattevő ajánlatában benyújtott műszaki
megfelelőségi táblázat)
2. számú melléklet: Megrendelt termékek megnevezése, mennyisége, egységára, ára
3. számú melléklet: Nyilatkozat Partner adatairól
4. számú melléklet: Teljesítésigazolás (minta)

Jelen szerződés 16 számozott pontból és 4 számozott mellékletből áll, S eredeti példányban készült,
melyből 4 példányt Megrendelő, I példányt Szállító kap. Jelen szerződést Felek elolvasták, megértet
ték, és mint akaratukkal mindenben egyezőtjóváhagyólag írtak alá.

Dátum: Budapest, 2017. .Q~ Q’?
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I. rész: színes M mulsíftrnkciós nyomtató2

Alulirots, Kocsis László, mint a kozös ajánbreevők ~Printcrl,áz Kft., 1149 Budapest, Róna utca ‚20-122.,

EURO ONE Számítástechnikai Zn., 1345 Budapest, Útvilig utca 50-52., Flaxcom Holding

Elekironikai és Kereskedelmi Zártkörüen Működő Részvénytlrsasóg. II-IV Iludapen,Mogyoródi u

53., Rufusz Computer Informatika Informatikai Szolgiilcató Zrt, 2030 Érd, Rotyezáti ii. 46.,

Szintézis Inforn’atilcai Zártkörű Részvénytársaság, 9023 Gyór, Tihany’ Arpád u. 2., Szinva Net

Informatikai Zrt,, 3538 Miskolc, Erenvö u. 1.) megharalmazott képviselője a NISZ Nemzeti

Infokommunikúciós Szolgáltató Zártkörúen Működő Rész”énvtúrsaság „Tartaték multifunkciós

eszközök beszerzése I. ütem (Nyomai előállító eszközök szrlJlitlsa és kapcsolódó szolgáltatások

teljesitése-2013, K’v10201_14FMNYI3 — 2. részteljesítés)” tárgyú közbeszerzési eljárásábaal

nydarkozom a megalimlort temiékeknek a Miiszak’ leinisáhan fogjalt követelményeknek való

mnegfelelóségén5l.

Műszaki leírás szerinti elvárt műszaki .‚ .

követelmények Megajanlott ceranek pontos panméterei

Színes M ntultiíunkciós nyomtató Xerox \Vork~c,’lrc 7225.Szines, A41A3-as. másoló-
. nyomtató, 5 tálcával, 2.130 lapkapacírissal

Funkciók: nomcató, fényrnásoló, lapolvasó. nyomtató. fényenásoló, lapolvasó

Nyomtató

Lapméaet: A5-A4-A3,eevedi papinnéretek A5-Al-A3,egycdi papirméretek

‘J’eclsnológia: Elcktroszmatikus @zincs) Elcktrosztatskus @zines)

Felbontás: minimum 600x600 dpi 600x&’t3 dpi; 2400x600 dpi

Sebess&~ minimum 25 lap/perc saái,cs.fekote ‚4 25 lap/perc szines-fekete Al

Sclscssé~ minimum 12 lap/perc színes-fekete M 14 Isp/perc színes-fekete M

hen,ele~edési idő: maximum 30 másodperc 16,3 másodperc

Képességek: kételdalas nyomtatás IgaalNem
Duplex egység automata két oldalas t’yonstatis és
szkcitnelés igcaaJNemr’
Duplex sebcsséw minimum 25 oldal/perc színes-fekete .

M 2o oldat/perc satnes-fekete A4

. . . t’CLS/ó, PostScript STamogstotr oldalleiro pro~raawnvelvek: l’CL, PostScript 3
tbfásoló

Felbontás: minimum (OOzóOO dpi (BOx600 dpi

Kicsinyisés / nagyitis: le~alább A5->A3, A3-)’J’5 A5->A3, A3->A5

Sebessép nhinimum 25 lap/parc színcs-íákese M 25 lap/perc színes-fekete M
Lapolvasó

Felbontás: minimum ÚOOxóOO dpi óOOxGOO dpi

Kizárólag abban az esetben esalolandó. ha Ajáaslallcvö ezen részrc ajánlatot nyújt be.

- It-
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Sebesség snitsimuot 51) old~/perc sebesség szincs-Eéke’e
M 35 oltIal/peit sebesség szines.fekete Al

lgsn/Nem
Lapmérct: mi,’imun’ A3

Beolvasáai médok: e-mail címre szkennelés AD e-mal címre szkennelés AD felhasza’áló azonosítással
felhasználó azonos~tásaa1 (5050 so mail), FTP szkennelés (scan ra mai». FTP sakennelés AD felhasználó
AD felhasználó azorositással (scan to frp~, lokális USB-~ azonosfesissal (seats to ftp), lokális U5l3-re szke’anclés,
szkennelés. hálózati mappába szken’iclés AD fellaaszs’áló hálózati mappába szkennelés AD felhasználó
azonoshással (scan to 8MB) azonositással (scan to SMB~

JPEG,TJFF,XPS, PDF,PDF/A

Fá5lfomsátumok: IPEG, TIFF,NPS, POP

Cím~e&vzék: egyedi + csoportos. LDAP szesver egyedi + esoponos, LDAP own-er esinsogasis, AD
lámo~atás, AD támogatás samogatis

110 lap kapacitás, kétoldalas ADF
ADF: minimum 100 lap kapacitás, kétoldalas ADF

Illeszthetőség

Szortver: ~t~n 7 (32/64 bit), „5” 8 @2/61 bit), Win 10
(32/64 bit), Win server 2008 (32/64 bit). Win scrver
2008R2, «iss sener2Ol2/2012 R2, Mac OSX

Egyéb paramétereit

Rendszer tárolóegységés aclath’zsonaág Akkora
tárolóegység ~memóda vagy HOD) biztosítása, amely
600z600 dpi nalív felbontás eselében sakenneléskor 160 GIl HDD, tárolt adatok védelme (ei’kositása,256-bse
legylálab 1000 A4-es oldal PDF fomiátumó tárolását
teszi lehetóvé. Ameniavibcas a ~a’skeió merevleaa’ez Enevypdoia) és ülcrnczctt ltsztonsigos törlési/felűlirásifunkcióval
beépítését igényli, a tárolt adatok védelme (tilkositisa) és
sz ütemezeta biztonságos törlési vagy felüliraisi 6ankció
szükséges.
Rendszer mcia’óda: Az eszköznek az üzesneló
nyomatmenedzsment rendszerekkel egyűlt kell tudisia
működni, a működéséhezelegendiá n’emóziával kell Az eszkoz 2+1 GB memádávai rendelkezik, a
rendelkeznie — SafeQI, SafeQS,uniFLOW5.1.5, Photon műkodésélsez, illesztésbez elegendő memóriáeal.
40.

Adasbizlna’ság IP cím sz’Srés és port blckkolás 1~ai/Ncm

lnler~sz: 10/100/1000 Ethernet: U5l3 2.0 10J100/l000 Eahemet; USE 20

laapirkap~dl&~. alspkiépíséshes’ easinimum 2 dl) 500 lapos 4 clls 520 spot tálca (Al és A3)
tálca (Al és A3~

50 lap, vagy 50 boriték
Kézi ada’ol& minimum 50 lap. vagy SO boriték

Havi ecrlsell’erőség minimum 15.000 M lap 15.000 M lap

Ki~elzó; niagyar nyelvú, beépített, igen/Nem
döntbtt/döi’thctó,éeintő ki1elzó, minimum 7”

Gépasztal kialakitis alkalmas Itgyen tartalék loner. illetve Igen/Nem
papír tárolására

‚5



Közponú naplógyűjtés SNI’W alapú sirnogatása

Induló festékkésziet: teljes értékű festékkészlet TcI1cs értékű Festékkészler22000 fekete ér l$~0
sZíneS (A4oIdal 5%~.

Kiegészítő kellékek:

lképi;her3 ‚úz6 Giúsherbőv~thetósé~ lchcl&ég Igen/Nem
Az eszköz további kazeltákkal legalább 2000 lap
knpaútásigbővíthetókell legveti Igen/Nem

Belső fax modul bővirési lehetőség Igen/Nem

„igen-nem” kérdés esetében kérjük a megfelelő válasz alábúzását ~rnegadását~. „Kéqük a pontos
pat~anérer megadúsát» megfogalmazású el&rr elvárás esetében a pontos paraméler megadását kétjük).

Kelt: l3udapesr. 2016.1 hIS.

Kocsis László
a közös ajúnlaetevők

mcgla:’t:ilnttzott képviselője

- lti_
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2. számú melléklet a 2-07867-0000-2017 nyilvántartási számú szerződéshez

Megrendelt termékek megnevezése, mennyisége, egységára, ára

Mennyiség, KEF kód Egységárra Közbeszerzési Közbeszerzési
mennyiségi (Termékazonosí Termék Nettó egységár vetített díjjal növelt Nettó iisszár Közbeszerzési díjjal növelt

egység tó) (szolgáltatás)megnevezése (Ft) közbeszerzési nettó egységár (Ft) díj összesen (Ft) nettó összár
díj (1,5 % (Ft)) (Ft) (Ft)

8 db közepes teljesítményű színes M multifunkciós nyomtató

Xerox WorkCentre 7225,

8 db 7200V_T+097S04 Színes, A4/A3-as, másoló- 290.000,- Ft 4 350,- 294 350.- 2.320.000,- 34 800.- 2 354 800.-466 nyomtato, 5 talcaval, 2.130
lapkapacítással,

Xerox WorkCentre
8 db 320S00649 7220/7225 Adobe PS3 5.000,- Ft 75,- 5 075.- 40.000,- Ft 600,- 40 600.-

csomag

Összesen ár 2.360.000,- 35.400,- 2 395 400.-



N I S Z 3. számú melléklet a 2-07867-0000-20 17 nyüvántartási számú
S70LG4.UFATÚZRL szerződéshez

MIE-7S91OIÁ2~
Nyilatkozat Partner adatairól

Azonosító adatok:
Teljes név (cégjegyzéknek megfelelően): Rövid név (cégjegyzéknek megfelelően):
Printerház Nyomdaipari és Kereskedelmi KR Printerház KR

Cé~je~yzék szám, EV szám, működési engedély szám, bírósági nyilvántartási szám, egyéb...
01 09 695342 szám (megfelelő aláhúzandó):

Adószám; 12620557-2-42 Uniós adószám;

Kapcsolattartó adatai

Név:Pályi Zoltán Beosztás:szolgáltatási projektvezető

Telefonszám: . ‚ . .

Telefonszám: 06 (1) 469-6930 B-mad cim:palyi.zoltan~prmterhaz.hu
Cím

Székhely (ország, irányítószám, város, utca, házszám):
1149 Budapest, Róna utca 120-122.

Levelezési cím, amennyiben eltér a székhelytől (ország, irányítószám, város, utca, házszám):
1149 Budapest, Róna utca 120-122.

Vev6’ partner esetében a következőket is ki kell tölteni, amennyiben releváns
Számla küldési cím (ország, irányítószám, Város, utca, házszám):

Cégnév: Printerház Kft

Számlázási cím (ország, irányítószáni, Város, utca, házszám):
1149 Budapest, Róna utca 120-122.

Számkvezető bank

Neve: OTP Bank Nyrt

Bankszámla száma; Bankszámla devizaneme;HUF
11705008-20495941-00000000

Különös adózásra vonatkozó információk (adózásra vonatkozó törvények alapján, az irreleváns sorban
NEM-et kell bet mi, amelyik sw vonatkozik apai tnerre, ott IGEN-t)

Pénzforgalmi elszámolás [áfa tv. Különbözet szerinti Önszámlázás [áfa tv. 169.~.(l)]:
XIIIJA. fejezet, 169.~.(h)]:NEM elszámolás [áfa tv. XV-XVII. feje. NEM

zet, 1 69.~.(p,gj]:NEM
Fordított adózás [áfa tv. 169.*.(n)]: Alanyi mentesség [áfa tv. XIII. Tevékenység alapján mentes [áfa tv.
Milyen tevékenység alapján:NEM fejezet]:NEM VI. fejezet]:

Milyen tevékenység alapján:NEM

KATA [2012. évi CXLVH. tör- KIVA [2012. évi CXLVII. törvény]: EVA [2002. évi XLIII. törvény]:
vény]: NEM NEM NEM

Cégszerű aláírár
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4. számú mefléklet a 2-07867-0000-2017 nyilvántartási számú szer
ződéshez

MlE~7~9l 313

Teljesítést Igazoló Bizonylat
Készült

Hely: Dátum:

Jelen vannak:

Vállalkozó/ Szállító cég neve: Képviselő neve, beosztása:

Megrendelő: Képviselőjel neve, beosz- Képviselője2 neve, beosz
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgál- tása: (ezen T~ aláírója) tása: (ezen T~ jóváha
tató Zártkörűen Működő Részvénytársaság gyója)

Termék/szolgáltatás megnevezése;

Szerződés tárgya:

Szerződés száma: Ügyfél
száma:

Teljesítés igazolás tárgya:

Teljesítés szerződés szerinti üteme/dátuma:

Teljesítés tényleges dátuma:

Megjegyzés:

Megrendelő igazolja, hogy a esatolt mellékletben (szállító levél, berendezés lista, átadás-átvételi jkv.,
minőségvizsgálati jkv., tesztelési minősítés, más ) szereplő
részletezettségnek megfelelő terméket/szolgáltatást a Vállalkozó/Szállító a Megrendelő telephelyére
szállította, / a Vállalkozó/Szállító a szolgáltatást elvégezte. A teljesítés a szerződés szerinti tartalom-
nak és minőségnek megfelel.

A Vállalkozó/Szállító számláját ezen igazolt tétel(ek)re benyújthatja. A számla mellékletét együttesen
kell, hogy képezze ezen TIB és a fentebb aláhúzott mellékletek egy-egy példánya. Csak így nyújtható
be a Megrendelőnek.

Elfogadott nettó teljesítmény érték Ft: ‚

a szerződésben meghatározott egyéb devizá- Devizanem: Erték:
ban

Az elfogadott teljesítésből visszatartott Esedékessége(dátum):
(jóteljesítési) garancia Ft:

Szállító képviselője Megrendelő képviselőjel

Megrendelő képviselője2

19 /14/
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