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Előzmények

Az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottsága 11/2018. (VII. 18.) határozatával (2018-2022.) a
Megrendelő „Biztonsági okmány-előállító eszközök üzemeltetési feladatainak ellátása” tárgyú
beszerzését — a védelmi és biztonsági célú beszerzésekről szóló 2016. évi XXX. törvény (Vbt.) 7. ~
(1) bekezdés 4. pontjára valamint az alapvető biztonsági érdeket érintő beszerzések Országgyűlés
általi mentesítésének kezdeményezésére vonatkozó feltételekről és eljárásról, valamint az ilyen
beszerzések megvalósításakor az Megrendelő által érvényesítendő követehnényekről szóló
225/2016. (VII. 29.) Korm. rendeletre (Kormányrendelet) tekintettel — mentesítette a Vbt. hatálya
alól.

Az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságának 11/2018. (ViI. 1$.) határozatára (2018-2022.)
tekintettel Megrendelő „Biztonsági okmány-előállító eszközök üzemeltetési feladatainak ellátása”
tárgyú beszerzésére sem a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban:
Kbt.), sem a Vbt. hatálya nem terjed ki, melyre tekintettel Megrendelő a szerződés megkötésére
Általános beszerzési szabályzata szerinti, án. társasági beszerzési eljárást folytatott Ic, amelynek
nyertese VálIa]kozó lelt. Jelen szerzödésre a Kbt. szabályai csak abban az esetben alkalmazandóak.
aniennvihen arról jelen szerződés kifejezetten Így rendelkezik.

I. Szerződés tárgya, értéke

1.1. Megrendelő megrendeli. Vállalkozó elvállalja Megrendelő tulajdonában lévő biztonsági
okmány-előállító eszközök űzemeltetési feladatainak ellátását, melynek keretében
Vállalkozónak az alábbi feladatokat kell ellátnia:
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- Megrendelő tulajdonában lévő biztonsági okmány-előállító eszközök időszakos
karbantartási feladatainak ellátása (Jelen szerződés 4.1 pontjában részletezettek szerint),

- Megrendelő tulajdonában lévő biztonsági okmány-előállító eszközök javítási feladatainak
ellátása (jelen szerződés 4.2 pontjában részletezettek szerint),

- Megrendelő tulajdonában lévő, eserélendő eszközök helyett Új eszközök szállítása (jelen
szerződés 4.3 pontjában részletezettek szerint),

- Megrendelő tulajdonában lévő biztonsági tintasugaras okrnánynyomtatók működéséhez
szükséges biztonsági festékanyaggal töltött tintapatron biztosítása (Jelen szerződés 4.4
pontjában részletezettek szerint),

- Megrendelő tulajdonában lévő biztonsági lézer okmánynyomtatók működéséhez szükséges
biztonsági adalékot tartalmazó nyomtatóegységek (tonerek) biztosítása (Jelen szerződés 4.4
pontjában részletezettek szerint).

1.2. Jelen szerződés aláírásának időpontjában Megrendelő tulajdonában lévő biztonsági okmány-
előállító eszközök:

- 1 300 db Vivid Ltd. — ANY Biztonsági Nyomda Nyit. gyártmányú Peak Educator PB 262
okrnánylamináló berendezés típusú asztali lamináló gép (továbbiakban: lamináló),

- 950db Canon Inc. — ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. gyártmányú Canon iP4950 biztonsági
tintasugaras nyomtató típusú asztali tintasugaras biztonsági nyomtató (továbbiakban:
tintasugaras biztonsági nyomtató),

- 730 db Samsung Ltd. — ANY Biztonsági Nyomda Nyit. gyártmányú Samsung ML-2545
biztonsági lézernyomtató típusú asztali biztonsági lézernyomtató (továbbiakban: biztonsági
lézernyomtató).

1.3. Megrendelőnél jelen szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló keretösszeg 2.339.568.000 Ft
± APA, azaz kettőmilliárd-háromszázharminckilencmillió-ötszázhatvannyolcezer forint ±
általános forgalmi adó.

1.4. Megrendelő az 1.3 pontban meghatározott keretösszeg erejéig jogosult igénybe venni a jelen
szerződés 1.1 pontjában meghatározott szolgáltatásokat jelen szerződés időtartama alatt azzal,
hogy az 1.3 pontban meghatározott keretösszeg teljes igénybevételére Megrendelő nem vállal
kötelezettséget. Vállalkozó jelen pontban foglaltakat elfogadja és kijelenti, hogy
Megrendelővel szemben semmilyen jogcímen kártérítési igényt nem érvényesít arra az esetre,
ha Megrendelő az 1.3 pontban meghatározott keretösszeget nem teljesen használja fel.

2. A szerződés időtartama

2.1 Vállalkozónak a jelen szerződés 1 .1 pontjában meghatározott feladatokat jelen szerződés
aláírásának napját követő naptól számított 12 hónapig kell teljesítenie (azaz a szerződés
Vállalkozó általi teljesítésének kezdő időpontja jelen szerződés aláírását követő nap, míg az
utolsó napja az a nap, amely elnevezésénél és számánál fogva megfelel a szerződés kezdő
napjának), mely határozott időtartam egy vagy több alkalommal meghosszabbítbaló azzal,
hogy a meghosszabbítás összesen időtartama a 36 hónapot nem haladhatja meg.

2.2 Megrendelőnek a szerződés 2.1 pont szerinti meghosszabbításáról legkésőbb jelen szerződés
megszűnését megelőző 30. napig kell Vállalkozót tájékoztatnia cégszerűen aláírt
nyilatkozatban. A nyilatkozatban meg kell adni a szerződés meghosszabbításának időtartamát.

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

3.1 A teljesítési helyek az ország területén működő okmányirodák, kormányablakok, valamint
egyéb speciális helyszínek, melyek pontos címei a jelen szerződés 1. számú mellékletében
található ak.

3.2 Megrendelő tájékoztatja Vállalkozót, hogy a teljesítési helyek száma (összesen mennyisége)
jelen szerződés időtartama alatt a szerődéskötéskor rögzített összes teljesítési hely számához
képest 10 %-kal változhat, mely változásról Megrendelő haladéktalanul köteles Vállalkozót
értesíteni. Megrendelőnek tájékoztatásában meg kell adnia a változásban érintett teljesítési
helyszín(eke)t, valamint (adott esetben) eszköztípusonként a változásban érintett eszközök
számát.

4. Biztonsági okmány-előállító eszközök üzemeltetési feladatai

4.1 Biztonsági okmány-előáHító eszközök karbantartásra vonatkozó előírások

4.1.1 Vállalkozó jelen szerződésben meghatározott karbantartási feladatait Megrendelő által
jóváhagyott karbantartási ütemterv szerint végzi.

4.1.2 A karbantartási ütemtervet félévenként, teljesítési helyekre lebontva kell elkészíteni oly
módon, hogy egy eszköz karbantartása között 6 hónapnál hosszabb idő nem telhet cl.

4.1.3 Vállalkozónak az első, jelen szerződés hatálybalépését követő 6 hónapra vonatkozó
karbantartási ütemtervét jelen szerződés hatálybalépését követő 20 munkanapon belül kell
elkészítenie és Megrendelőnek jóváhagyásra átadnia. Az ezt követő karbantartási
ütemterveket legkésőbb az előző karbantartási ütemterv lejártát megelőző 30. napig kell
Vállalkozónak elkészítenie és Megrendelőnek jóváhagyásra átadnia.

4.1.4 Megrendelő 10 munkanapon belül nyilatkozik az átvett karbantartási ütemterv elfogadásáról.
Amennyiben Megrendelő a jóváhagyásra benyújtott karbantartási ütemtervvel nem ért egyet,
a vitás kérdésről Felek 10 napon belül egyeztetést tartanak, mely eredményként, amennyiben
szükséges, Vállalkozó módosítja ás ismételten benyújtja jóváhagyásra a karbantartási
ütemtervet. A módosított karbantartási ütemterv jóváhagyására jelen pont rendelkezéseit kell
megfelelően alkalmazni.

4.1.5 A jóváhagyott karbantartási ütemtervben a karbantartás időpontját a teljesítési helyszínekkel
(Megrendelő képviselőjével (p1. okmányiroda, kormányablak vezetőjével)) történt egyeztetés
alapján Vállalkozó módosíthatja a 4.1.2 pontban szabályozott előírás betartásával —

amelyről Megrendelőt 3 munkanapon belül köteles tájékoztatni.

4.1.6 Ainenyiben valamely hónapban új eszköz szállítására kerül sor jelen szerződés 4.3 pontjában
szabályozottak szerint, Vállalkozónak — az új eszköz szállítására tekintettel — a karbantartási
ütemtervet aktualizálnia kell és az aktualizált karbantartási ütemtervet a tárgyhónapot követő
hónap 5-ig meg kell küldenie Megrendelőnek.

4.1.7 Szerződő Felek megállapodnak, hogy a 4.1.5-4.1.6 pontban szabályozott eseteken kívül a
karbantartási ütemterv kizárólag Felek közös megegyezésével módosítható.
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4.1.8 Karbantartás keretében Vállalkozó az alábbi tevékenységeket köteles elvégezni:
a) az eszközök üzemeltetési dokumentációban megadottak szerinti átvizsgálása, hibamegelőző

karbantartási munkák elvégzése (tisztítás, portalanítás, műszeres beállítás), különösen:
aa) tintasugaras biztonsági nyomtató esetében:

- kábelek, elosztók, csatlakozók ellenőrzése,
- külső burkolatok tisztítása alkoholos tisztítószerrel,
- belső terek ellenőrzése, tisztítása,
- mechanikai szeirnyeződések, idegen tárgyak eltávolítása,
- kisebb szennyeződések sűrített levegővel történő eltávolítása,
- a nyomtató belsejében található kiálló részek tisztítása,
- a laptovábbító görgő tisztítása,
- nyomtató fej ellenőrzés tesztoldal nyomtatásával (nyomatkép és

fluoreszcencia intenzitás vizsgálat), nem megfelelő nyomatkép detektálása
esetén javítási szolgáltatás keretében nyomtató fej csere szükséges,

- tintapatronok eredetiségének ellenőrzése (normál fekete és biztonsági patronok),
- fejkocsi-tengely (sin) ellenőrzése és kenése,
- fejkábel, papírmozgató, lapadagoló, kezelő- és kijelzőszervek ellenőrzése,
- naplózó elektronika kiolvasása, mentése elektronikus formátumban

Megrendelő részére.
ab) biztonsági lézernyomtató esetében:

- kábelek, elosztók, csatlakozók ellenőrzése,
- a nyomtató külsejének tisztítása,
- belső terek ellenőrzése és tisztítása,
- idegen tárgyak megkeresése és eltávolítása,
- a nyomtatókban a használat során üzemszerűen visszamaradó biztonsági

festékpor speciálisan erre a célra kifejlesztett tisztító anyagokkal való
ellenőrzése és eltávolítása,

- kisebb szern~yeződések sűrített levegővel történő eltávolítása,
- a papírút átvizsgálása és tisztítása,
- tesztoldal nyomtatása,
- tonertartály egyedi biztonsági chipjének felismerését és vezérlését végző

chipkezelő elektronika ellenőrzése és hibanaplójának kiolvasása (az erre a célra
megírt és a karbantartás elvégzéséhez használt hordozható számítógépre
telepített program használatával), mentése elektronikus formátumban
Megrendelő részére.

ac) lamináló esetében:
- a lamináló külsejének tisztítása (külön erre a célra használandó habbal),
- kisebb szennyeződések sűrített levegővel történő eltávolítása,
- ~tő és továbbító hengerek tisztítása, a hengerekre rakódott, esetenként már

ráégett ragasztómaradványok szakszerű eltávolítása,
- lamináló hengerek forgási sebességének ellenőrzése,
- laminálási hőmérséklet ellenőrzése,

b) a korlátozott élettartamú, forgó/kopó alkatrészek pótlása, elhasználódott alkatrészek
cseréje javítási szolgáltatás keretében;

c) az eszköz használójának szükség szerinti tájékoztatása a berendezések helyes kezeléséről
és az esetlegesen előforduló hibák okáról.

4.1.9 Vállalkozónak a nyomtatók karbantartása során a tisztítási, illetve a kenési műveletek
elvégzéséhez az eszköz szakszerű karbantartása által megkövetelt különleges minőségű
tőrlőkendőt, nagy tisztaságú és megfelelő kémiai összetételű oldószerkeveréket kell használnia.
A tintasugaras biztonsági nyomtató karbantartása során Vállalkozónak a mozgó alkatrészek
szempontjából megfelelő reológiai tulajdonságokkal rendelkező kenőanyagot kell használnia.
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4.1.10 Amem~yiben a karbantartás során megállapítást nyer, hogy a karbantartással érintett eszköz
meghibásodott, az eszköz javítására jelen szerződés 4.2. pontjának rendelkezéseit kell
megfelelően alkalmazni azzal, hogy Vállalkozónak haladéktalanul tájékoztatnia kell
Megrendelőt a meghibásodásról. Megrendelő a tájékoztatás alapján dönt a hiba prioritásáról,
amiről haladéktalanul tájékoztatja Vállalkozót. Jelen pont szerinti meghibásodás esetén a
hibaelhárítás kezdő időpontja a hiba Vállalkozó általi bejelentésének az ideje.

4.1.11 Vállalkozó karbantartási feladatait oly módon köteles teljesíteni, hogy az a karbantartott
eszköznél legfeljebb egy óra üzemidő kiesést jelentsen. Vállalkozó amennyiben a
karbantartási ütemterv szerinti karbantartás során a jelen pont szerinti feladatait azért nem
tudta megkezdeni vagy az előzőekben meghatározott időtartamon belül befejezni, mert az
eszközhöz való hozzáférését a teljesítés helyén nem biztosították, ezen körülményről
haladéktalanul köteles Megrendelőt tájékoztatni.

4.1.12 Vállalkozónak az elvégzett karbantartásról teljesítési helyenként karbantartási
jegyzőkönyvet kell kiállítania, melynek legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:

- karbantartás helye és ideje,
- Vállalkozó karbantartást végző munkatársának neve, beosztása,
- karbantartással érintett eszközök megnevezése (típus, gyártmány, gyári szám, vonalkód

szám),
- a karbantartás időtartama (percre pontosan megadva),
- a karbantartás keretében elvégzett munkák felsorolása,
- Felek által lényegesnek tartott események rögzítése (ideértve a 4.1.10 pont szerinti

esetet is),
- Felek jelen lévő képviselőinek aláírása.

4.1.13 A karbantartás teljesítését a karbantartással érintett okmányiroda vagy konnányablak
vezetője vagy az általa meghatalmazott személy igazolja, aki a karbantartási jegyzőkönyv
aláírását megtagadhatja, amennyiben Vállalkozó a 4.1.8 pontban meghatározott feladatait nem
vagy nem teljeskörűen végezte el.

4.1.14 A karbantartási jegyzőkönyvet két példányban kell kiállítani, melyből egy példány az
okmányirodában vagy a kormányablakban marad, míg egy példány Vállalkozó részére
átadásra kerül.

4.1.15 Vállalkozónak jelen szerződés 1.2 pontjában meghatározott eszközöket fel kell mérnie
karbantarthatósági és meghibásodási kockázat szempontjából. A jelen pont szerinti felmérést
Vállalkozónak Megrendelő által jóváhagyott ütemezés és módszertan szerint kell elvégeznie.
A módszertant jelen szerződés aláírását követő 5 munkanapon belül kell Vállalkozónak
elkészítenie és Megrendelőnek jóváhagyásra átadnia. Megrendelőnek 5 munkanapon belül
kell az átadott módszertan elfogadásáról nyilatkoznia. Amennyiben Megrendelőnek az átadott
módszertannal kapcsolatban észrevétele van, Felek a módszertan jóváhagyására rendelekzésre
álló határidőn belül egyeztetést tartanak, mely alapján Vállalkozó véglegesíti a módszertant.

4.1 .16 Vállalkozó a 4.1.15 pont szerinti felmérésről írásbeli szakvéleményt köteles készíteni és
Megrendelőnek átadni jelen szerződés aláírását követő 30 napon belül. A szakvéleményben
Vállalkozónak meg kell adnia a meghibásodás miatt cserélendő (nem javítható) eszközöket
valamint javaslatot kell adnia az eszközcsere ütemezésére.

4.1. 17 Megrendelő 10 munkanapon belül nyilatkozik az átvett szakvélemény elfogadásáról.
/‘.

/7 1/~
;‚ (‘

(ft

/
)



Amennyiben Megrendelőnek a szakvéleménnyel kapcsolatban észrevétele van, arról Felek 10
munkanapon belül egyeztetést tartanak, mely eredményként, amennyiben szükséges, Vállalkozó
módosítja és ismételten benyújtja szakvéleményét. A módosított szakvélemény elfogadására
jelen pont rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. A jóváhagyott szakvélemény
érvényességéhez Megrendelő gazdasági vezérigazgató-helyettesének ellenjegyzése szükséges
(mely ellenjegyzés abban az esetben adható meg, ha a Belügyminisztérium a szakvéleményben
szereplő eszközcseréhez szükséges fedezetet Megrendelő rendelkezésére bocsátotta).
Amennyiben a javított szakvéleményt Megrendelő nem fogadja cl, Felek a jelen szerződés
teljesítésével kapcsolatos feltételeket egyeztetik.

4. t.18 A jóváhagyott szakvéleményben meghatározott eszközök cseréjére a 4.3 pont rendelkezéseit
kell alkalmazni.

4.2 Biztonsági okmány-előállító eszközök javításával kapcsolatos előírások

4.2.1 Jelen szerződés hatálya alá tartozó eszközök meghibásodását Megrendelő munkanapokon
00:00-24:00 között Vállalkozó alábbi elérhetőségén jelentheti be:
E-mail cím: oblszerviz@any.hu

4.2.2 A 4.2.1 pont szerinti hibabejelentésnek legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
- hibabejelentés időpontja,
- meghibásodás helye (pontos cím, emelet, szobaszám),
- a meghibásodás helyszínén az általános kapcsolattartó adatai (név, beosztás, elérhetőség),
- meghibásodott eszköz azonosító adatai (gyártmány, típus, vonalkód szám),
- a hiba prioritása,
- a hiba elhárításának a határideje (a hiba prioritására figyelemmel),
- hibajelenség leírása,
- hibabejelentő neve, beosztása, elérhetősége.

4.2.3 A hiba az alábbi prioritási szintekbe sorolható:
- 1. prioritási szint: az eszköz nem működik, és azonnali hibaelhárítást igényel, mert a

helyszínen a meghibásodással érintett eszköztípusból 49 %-nál nagyobb az eszközkiesés
és a meghibásodott eszköz egyéb elkerülő megoldással (p1. nyomtatás átirányítása más
nyomtatóra) nem helyettesíthető.

- 2. prioritási szint: az eszköz nem vagy hibásan működik.

4.2.4 Vállalkozónak a hibabejelentést a bejelentéstől (ha a bejelentés a garantált szolgáltatási
időszakon kívül történt, a bejelentést követő első garantált szolgáltatási időszak kezdetétől)
számított 30 percen belül kell visszaigazolnia és a hibát — annak prioritásától Riggően — a
hibabejelentést követő alábbi határidőn belül cl kell hárítania:
a) 1. prioritási szintbe taitozó hiba esetében: 3,5 órán belül a garantált szolgáltatási időszak alatt,
b) 2. prioritási szintbe tartozó hiba esetében: II órán belül a garantált szolgáltatási időszak

alatt.
Jelen pont alkalmazása szempontjából a munkanapokon 7:30-20:00 óra közötti idő minősül
garantált szolgáltatási időszaknak.

4.2.5 Vállalkozónak a hibabejelentés fogadását követően, amennyiben szükséges, fel kell vennie a
kapcsolatot a hibabejelentésben megadott általános kapcsolattartóval, és egyeztetnie kell vele
a hibaelhárítás megkezdésének időpontját. Amennyiben az általános kapcsolattartóval
valamely okból a kapcsolatfelvétel nem sikerült vagy a hibaelhárítást Vállalkozó nem tudja
megkezdeni vagy a hibaelhárítás során nem tud munkát végezni, haladéktalanul köteles erről
Megrendelőt tájékoztatni azon az e-mail címen, amelyen a hiba bejelentése megtörtént.
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Megrendelő Vállalkozó tájékoztatása alapján a hibaelhárítást feltiiggesztheti. Ha a
hibabejelentés 15 óra után történik, akkor lehetőség van a hibaelhárítás felfüggesztésére,
azonban ez csak az általános kapcsolattartónak valamint a Megrendelőnek a jóváhagyásával
történhet. A felfüggesztés a hibaelhárítás megkezdésének egyeztetett időpontjáig tart.
Amennyiben a felfüggesztés oka a kapcsolattartó elérhetetlensége, Vállalkozó köteles a
kapcso latfelvételt óránként ismételten megkísérelni, melynek harmadszori
eredménytelenségéről tájékoztatnia kell Megrendelőt.

4.2.6 Vállalkozónak a hiba elhárítását a meghibásodás helyszínén kell megkezdenie. Amennyiben
Vállalkozó az eszközt a meghibásodás helyszínén nem tudja megjavítani, köteles azt javításra
elszállítani. Az eszköz elszállításának valamint visszaszállításának a tényét a 4.2.9 pont
szerinti javítási jegyzőkönyvben fel kell tüntetni. A meghibásodott eszköz elszállítása és
visszaszállítása szállítólevéllel vagy eszközmozgatási bizonylattal történhet. Vállalkozónak a
javításra elszállított eszközt — amennyiben az eszköz javítható — az elszállítását követő 30
napon belül meg kell javítania és vissza kell szállítania arra a helyszínre, ahonnan az
elszállításra került.

4.2.7 Amennyiben a meghibásodott eszközt a hiba prioritásához tartozó, 4.2.4 pont szerinti
határidőn belül nem tudja megjavítani, Vállalkozó köteles a hiba elhárítására megadott
határidő lejártáig a meghibásodott eszköz helyett a hibajavítás idejére a meghibásodott
eszközzel azonos típusú és gyártmányú ideiglenes csereeszközt biztosítani. Az ideiglenes
csereeszköz biztosításának a tényét, valamint az ideiglenes csereeszköz adatait (gyártmány,
típus) a 4.2.9 pont szerinti javítási jegyzőkönyön fel kell tüntetni.

4.2.8 A megjavított eszköz átvétele a meghibásodás helyszínén történik, melynek során Megrendelő
képviselője (az okmányiroda vagy kormányablak vezetője (vagy az általa meghatalmazott
személy)) meggyőződik a megjavított eszköz mííködőképességéről. Megrendelő az elvégzett
munka (hibajavítás) elfogadását megtagadja, ha az eszköz nem működőképes vagy, ha az
átvétel során megállapítást nyer valamilyen rendellenes működés (p1. a hiba javítása nem
történt meg). Megrendelő a hibajavítás megtörténtét az 4.2.9 pont szerinti javítási
jegyzőkönyv aláírásával igazolja.

4.2.9 Vállalkozó a hibajavításról javítási jegyzőkönyvet állít ki, melyben legalább az alábbi
adatokat kell rögzíteni:

- az eszköz azonosító adatai (gyártmány, típus, gyári szám, vonalkód szám),
- annak a hibabejelentésnek a száma, amellyel a meghibásodott eszköz hibabejelentése

megtörtént,
- hibajavítás keretében elvégzett munkák felsorolása,
- hibajavítás keretében kicserélt alkatrészek felsorolása,
- hibajavítás befejezésének az időpontja
- hibaelhárítás befejezésének az időpontja (amennyiben a hiba elhárítására az 4.2.4

pontban meghatározott határidőn belül nem sikerül a meghibásodott eszközt
megjavítani),

- meghibásodás oka,
- Vállalkozó hibajavítást végző munkatársának neve és beosztása,
- a megjavított eszközt Megrendelő részéről átvevő személy neve és beosztása.

4.2.10 Amennyiben a javítás során megállapítást nyer, hogy az eszköz meghibásodása nem
rendeltetésszerű használatra, hanem esetlegesen megtörténő rongálásra vezethető vissza,
Vállalkozónak ezt az 4.2.9 pont szerinti javítási jegyzőkönyvön rögzítenie kell. Jelen pont
alkalmazása szempontjából nem rendeltetésszerü használatnak minősül:

- az eszközök szerkezeti elemeinek lizikai sérülése, ‚

- az eszközök illetéktelen személy általi javításának dokumentált kimutatása, Jí /
!
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- az eszközökben irodai környezetből származó idegen anyagok (gombostű, gémkapocs,
stb) jelenléte,

- nem gyári eredeti (utángyártott, utántöltött) fekete tintapatron használatából eredő
nyomatproblémák (fejcsere).

4.2.11 Amennyiben a hibajavítás során megállapítást nyer, hogy az eszköz nem javítható,
Vállalkozónak haladéktalanul tájékoztatni kell Megrendelőt erről, valamint azokról az
okokról, melyek miatt az eszköz nem javítható. Megrendelő Vállalkozó értesítése alapján dönt
az Új eszköz szállításának szükségességéről, amiről Vállalkozót haladéktalanul tájékoztatnia
kell. Vállalkozónak — Megrendelő erre vonatkozó tájékoztatás esetén, mely kizárólag abban
az esetben érvényes, ha az tartalmazza Megrendelő gazdasági vezérigazgató-helyettesének
ellenjegyzését (mely ellenjegyzés abban az esetben adható meg, ha a Belügyminisztérium az
eszközeseréhez szükséges fedezetet Megrendelő rendelkezésére bocsátotta) — a nem javítható
eszköz helyett Új eszközt kell szállítania és átadnia legkésőbb a hibajavítás befejezésére
megállapított határidőn (4.2.6 pont) belül. Az Új eszköz átadás-átvételére a 4.3 pontban
meghatározottakat kell megfelelően alkalmazni figyelemmel arra, hogy az eszköz átadás-
átvételét a javítási jegyzőkövben kell rögzíteni valamint, hogy az eszköz mennyiségi
átvételére is a meghibásodás helyszínén kerül sor. Jelen pontban szabályozott esetben az Új
eszköz Megrendelő általi átvételével minősül a javítás befejezettnek. A jelen pont szerint
szabályozott esetben Vállalkozónak a 4.2.9 pont szerinti javítási jegyzőkönyvön fel kell
tüntetnie azokat sz okokat, amelyek miatt az eszköz nem javítható.

4.2.12 Megrendelő részéről a javítási jegyzőkönyv aláírására annak az okmányirodának vagy
kormányablaknak a vezetője (vagy az általa rneghatahnazott személy) jogosult, ahol a
meghibásodott eszköz található.

4.2.13 Vállalkozó a karbantartási feladatokat a meghibásodott eszközök javítása alkalmával is
elvégezheti, amennyiben az eszköz meghibásodása és utolsó karbantartása között négy
hónapnál hosszabb idő telt el. A jelen pont szerinti karbantartásra a jelen szerződés 4.1
pontjának rendelkezéseit kell alkalmazni.

4.2.14 A javítási jegyzőkönyvet két példányban kell kiállítani, melyből egy a hibajavítást elfogadó
személynél marad, míg egy példány Vállalkozó részére átadásra kerül.

4.2.15 Vállalkozó haladéktalanul köteles Megrendelőt tájékoztatni a hibaelhárítás és a hibajavítás
befejezéséről. A tájékoztatásban Vállalkozónak meg kell adnia annak a hibabejelentésnek a
számát, mellyel a hibásnak vélt eszköz hibabejelentése megtörtént. A hibabejelentést a jelen
pont szerinti tájékoztatás alapján záija le Megrendelő. Megrendelő a tájékoztatást az alábbi
elérhetőségen fogadja: koord~nisz.hu.

4.3 Új eszközök szállítására vonatkozó előírások

A) Teljesítés módjával kapcsolatos előírások

4.3.1 Vállalkozónak a nem javítható eszköz helyett az alábbi — jelen szerződés 1. száiníi
mellékletének 5. pontjában adott eszközzel szemben meghatározott műszaki
követelményeknek megfelelő — ezközt kell szállítania és Megrendelő részére átadnia a jelen
4.3 pontban szabályo zottak szerint:
a) lamináló esetében: PEAK gyártmányú LT 260 típusú lamináló
b) tintasugaras biztonsági nyomtató esetében: Canon-ANY gyártmányú TS5053 típusú

tintasugaras biztonsági nyomtató,
c) biztonsági lézernyomtató esetében: Samsung-ANY gyártmányú SL M2026 típusú

biztonsági lézernyomtató.
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4.3.2 Vállakozónak az Új eszközt — attól Mggően, hogy annak szállítására milyen okból került sor —

Megrendelő által elfogadott szakvéleményben meghatározott ütemezésnek megfelelően vagy
a 4.2.11 pontban meghatározott határidőn belül kell leszállítania és átadnia.

4.3.3 Vállalkozó az eszközt új, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban, gyári
csomagolásban, vonalkóddal ellátva köteles leszállítani. Vállalkozó köteles az eszközt Úgy
csomagolni, bogy azt a szállítás során semmilyen sérülés ne érje.

4.3.4 Vállalkozó az eszközhöz köteles annak rendeltetésszerű használatához szükséges valamennyi
tartozékot (ideértve Megrendelő által előírt tartozékokat is) mellékelni.

4.3.5 Vállalkozó az eszközhöz köteles mellékelni vagy elektronikus Úton elérhetővé tenni annak
rendeltetésszerű használatához szükséges valamennyi dokumentumot, így különösen kezelési
(használati) Útmutatót, forgalomba hozatalra és a jótállásra vonatkozó okmányokat, valamint
műszaki leírást. A jótállásra vonatkozó okmányokon fel kell tüntetni az eszköz gyártási
számát valamint a jótállás időtartamát.

4.3.6 Vállalkozónak — figyelemmel a jelen szerződés 6.5 pontjában meghatározott engedélyeztetési
eljárásra - jelen szerződés aláírását követő 30 naptári napon belül át kell adnia Megrendelő
részére eszköztípusonként I db driver telepítő készletet és 1 db magyar nyelvű műszaki
dokumentációt. Amennyiben magyar nyelvű műszaki dokumentáció nem érhető el, Úgy angol
nyelvű is elfogadható. Jelen pontban meghatározott feladatát Vállalkozó teljesítheti Úgy is,
bogy a driver telepítőkészlet és a műszaki dokumentáció elektronikus elérhetőségét adja át
Megrendelőnek.

4.3.7 Vállalkozó feladata a termékek Megrendelőnél történő nyilvántartásba vételéhez szükséges
egyedi azonosító címke (továbbiakban: vonalkód) elhelyezése a termékeken. Vállalkozónak a
tennékeken a vonalkódot jól látható helyen (p1. az eszköz teteje) Úgy kell elhelyeznie, hogy azok
üzemszerű működést ne zavarja és a termékeken elhelyezett egyéb azonosító jelzés(eke)t ne
takarja le. A vonalkódot Megrendelő biztosítja Vállalkozó számára. Vállalkozónak a vonalkódok
rendelkezésre bocsátával kapcsolatos kérdéseket (vonalkód biztosításának űtemezése, az
egyidejűleg biztosítandó vonalkódok mennyisége) jelen szerződés aláírását követő 10 napon
belelül kell egyeztetnie Megrendelő jelen szerződés 14.1 ab) pontjában meghatározott
képviselőjével.

B) Átadás-átvételre vonatkozó előírások

4.3.8 A jelen szerződés 4.1.18 ponta alapján leszállított eszközt Megrendelő átadás-átvételi eljárás
keretében veszi át. Az átadás-átvételi eljárás mennyiségi és minőségi átvételből áll.

4.3.9 A mennyiségi átadás-átvételre Vállalkozó 1106 Budapest, Jászberényi út 38.-72. alatti
raktárában kerül sor.

4.3.10 A mennyiségi átadás-átvétel során Megrendelő képviselője ellenőrzi, hogy
a) a leszállított mennyiség megegyezik-e a szállítólevélen feltüntetett mennyiséggel,
b) Vállalkozó a megfelelő típusú, gyártmányú terméket szállította-e le,
c) a termék megfelel-e a 4.3.3 pontban valamint a jelen szerződés 1. számú mellékletében

adott termékkel szemben meghatározott előírásoknak,
d) Vállalkozó a termékkel együtt annak rendeltetésszerű használatához szükséges

valamennyi tartozékot (ideértve Megrendlő által előírt tartozékokat is) átadta-e, ‚

e) Vállalkozó a termékkel együtt annak rendeltetésszerű használatához szükséges 7, -

dokumentumokat teljeskörűen átadta-e,
I
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Vállalkozó a terméken elhelyezte-e a vonalkódot, és a vonalkóci elhelyezése megfelel-e a
4.3.7 pontban foglalt előírásoknak.

4.3.11 Megrendelő a mennyiségi átvételt a szállítólevél (melyen szerepeltetni kell Megrendelő
nevét és székhelyét valamint jelen szerződés azonosítószámát) aláírásával igazolja. A tennék
mennyiségi átvételét követően Felek a termék csomagolását roncsolás nélkül nem bontható
módon lezárják, melynek tényét a szállítólevélen rögzítik.

4.3.12 Megrendelő a mennyiségi átvételt megtagadhatja az alábbi esetek bármelyikének
bekövetkezése esetén:
a) a leszállított mennyiség nem egyezik meg a szállítólevélen feltüntetett mennyiséggel,
b) Vállalkozó nem a megfelelő típusú, gyártmányú terméket szállította le,
c) a leszállított tennék nem felel meg a 4.3.3 pontban valamint a Jelen szerződés 1. számú

mellékletében adott termékkel szemben meghatározott előírásoknak,
d) Vállalkozó a termékkel együtt nem vagy nem teljeskörűen adta át annak rendeltetésszerű

használatához szükséges valamennyi tartozékot (ideértve Megrendelő által előírt
tartozékokat is),

e) Vállalkozó a termékkel együtt nem vagy nem teljeskörűen adta át annak rendeltetésszerű
használatához szükséges dokumentumokat,

~ Vállalkozó a terméken nem vagy nem a 4.3.7 pontban meghatározott előírásoknak
megfelelően helyezte cl a vonalkódot.

4.3.13 A mennyiségi átvétel megtagadásáról jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyben legalább az
alábbiakat kell rögzíteni:

- az átadás-átvétel időpontja és helye,
- Felek jelen lévő képviselőinek neve és beosztása,
- az átvétel megtagadásának az indoka,
- azon tennék(ek) megnevezése, mennyisége, gyártási száma, vonalkód száma mely(ek)

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

4.3.14 A mennyiségi átvétel megtagadása esetén az át nem vett termékekre Felek ismételt átadás-
átvételi eljárást folytatnak le, melyre a 4.3.9-4.3.13 pont valamint jelen pont rendelkezéseit
kell megfelelően alkalmazni.

4.3.15 Az átvett termékek raktározása, őrzése Vállalkozó feladata és felelőssége jelen szerződés 7.
számú mellékletében szabályozottak szerint.

4.3.16 A termékeket Vállalkozó jelen szerződés 4.1.18 pontja szerinti, jóváhagyott
szakvéleményben rögzített ütemezésnek megfelelően szállítja a teljesítés helyére, ahol azok
üzembe helyezését követően kerül sor a minőségi átvételre.

4.3.17 A tennék kicsomagolását megelőzően Megrendelő képviselője ellenőrzi, hogy a termék
csomagolása sértetlen-e. Az ellenőrzés megtörténtét illetve az annak során tapasztalatakat a
4.3.22 pont szerinti jegyzőkönyvben rögzíteni kell.

4.3.1 8 I-Ia az ellenőrzés során megállípatást nyer, hogy a termék csomagolásában előírt tartozékok
közül valamely hiányzik, azt a 4.3.22 pont szerinti jegyzőkönyvben rögzíteni kell.
Vállalkozónak a hiányzó tartozékokat haladéktalanul pótolnia kell. Megrendelő a termék
minőségi átvételét mindaddig nem kezdi meg. amíg a hiányzó tartozékok pótlása sem történik
meg.
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4.3.19 A terméket a 4.3.17 pont szerinti ellenőzést követően,Vállalkozó helyezi üzembe, melynek
keretében köteles a terméket Megrendelő elektromos hálózatába integrálni és a
munkaállomáshoz illeszteni. Az átadás-átvétel keretében Vállalkozó feladata továbbá a nem
javítható eszköz vagy (amennyiben ajavítás során a 4.2 7 pont szerint ideiglenes csereeszköz
biztosítására került sor) az ideiglenes csereeszköz leszerelése, továbbá ezen eszközök
elszállítása. A nem javítható eszközt Vállalkozónak Megrendelő erre vonatkozó igénye esetén
kell elszállítania a Megrendelő által megadott budapesti telephelyre, melynek pontos címét
Megrendelő jelen szerződés aláírását követő 30 napon belül adja meg Vállalkozónak.

4.3.20 A termék minőségi átvételére az üzembe helyezést követően kerül sor, melynek keretében
Megrendelő meggyőződik arról, hogy az üzembe helyezés megtörtént-e.

4.3.21 Megrendelő valamely termék minőségi átvételét megtagadhatja az alábbi esetek
valarnelyikének előfordulása esetén:

- a termék nem működőképes,
- a terméken külső sérülés látható,
- megállapítható, hogy a termék üzembe helyezése nem a 4.3.19 pontban előírtak szerint

történt (a termék nem lett az elektromos hálózatba integrálva és/vagy nem lett a
munkaállomáshoz illesztve).

4.3.22 Az eszköz minőségi átadás-átvételéről jegyzőkönyvet kell felvenni, melyben legalább az
alábbiakat kell rögzíteni:

- az átadás-átvételi eljárás időpontja és helye,
- Felek jelen lévő képviselőinek neve és beosztása,
- az átadás-átvétel lényegesebb eseményei,
- az átadás-átvételben érintett tennék azonosító adatai (megnevezés, gyári szám,

vonalkód száma),
- Felek képviselőinek az átadás-átvétellel kapcsolatos észrevételei,
- Megrendelő kifejezett nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy az átvétel sikeres volt-e,
- Felek képviselőinek aláírása.
Az átadás-átvételi jegyzőkönyvhöz az eszköz szállítólevelét mellékletként csatolni kell.

4.3.23 Az átvétel megtagadása esetén a 4.3.22 pont szerinti jegyzőkönyvben rögzíteni kel az átvétel
megtagadásának az indokát, Vállalkozó képviselőjének az átvétel megtagadásával kapcsolatos
esetleges észrevételét. Az átvétel megtagadása esetén Vállalkozónak az át nem vett termék
helyett Új terméket kell szállítania, melynek átvételére a jelen, 4.3. B) pont rendelkezéseit kell
megfelelően alkalmazni.

C) Jótállás

4.3.24 Vállalkozó a jelen, 4.3 pont alapján leszállított termékekre 12 hónap teljeskörű jótállást
vállal. Á jótállási idő kezdete a termék minőségi átvételének az időpontja.

4.3.25 Vállalkozó garanciát vállal a jelen, 4.3 pont alapján szállított termékek kifogástalan és
szerződésszerű minőségéért. Vállalkozó garantálja, hogy a leszállított termékek mentesek
mindenfajta (technológiai, anyag, gyártási és egyéb) hibától, és megfelelnek jelen szerződés I.
számú mellékletben található. adott termékre meghatározott műszaki speeifikációnak.

4.3.26 Jótállás alatti meghibásodásra jelen szerződés 4.2 pontjának rendelkezései alkalmazandóak
az alábbi eltérésekkel:

- a 4.2.11 pont nem alkalmazandó,
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- abban az esetben, ha a meghibásodott eszköz javítása Olyan okból, amelyért Vállalkozó
felelős a 4.16 pontbban meghatározott határidőn belül nem fejeződik be, Vállalkozónak
a meghibásodott eszköz helyett új, a meghibásodott eszközzel megegyező típusú
gyártmányú eszközt kell szállítania.

4.3.27 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
alkatrészek Vállalkozó tulajdonába kerülnek.

4.3.28 Vállaflcozó jótállás keretében köteles az eszközök karbantartását elvégezni a jótállási idő
alatt a 4.1 pontban szabályozottak szerint.

4.3.29 A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos valamennyi költséget — így különösen a
javítás díját, a cserealkatrészek, csereten~ékek költségét, kiszállási díjat, szállítási költséget, a
jótállás alatti karbantartás költségeit — Vállalkozó viseli.

4.4 Biztonsági okmánynyomtatók működéséhez szükséges biztonsági keflékanyagok
szállítására vonatkozó előírások

A) A teljesítés módja

4.4.1 Vállalkozónak Megrendelő tulajdonában lévő biztonsági okmánynyomtatók működéséhez az
alábbi — jelen szerződés 1. számú mellékletének 7. pontjában adott kellékanyagra meghatározott
műszaki ininimumkövetelményeknek megfelelő, új — biztonsági kellékanyagokat kell szállítania:
a) Canon Inc. — ANY Biztonsági Nyomda Nyit. gyártmányú Canon iP4950 biztonsági

tintasugaras nyomtató típusú asztali tintasugaras biztonsági nyomtatóhoz OKM-526
C/M!Y típusú biztonsági festékanyaggal töltött tintapatron,

b) Samsung Ltd. — ANY Biztonsági Nyomda Nyit. gyártmányú Samsung ML-2545
biztonsági lézernyomtató típusú asztali biztonsági lézernyomtatóhoz MLTD-D-lO52S
típusú biztonsági adalékanyagot tartalmazó nyomtató egység,

c) Canon gyártmányú TS5053 típusú típusú asztali tintasugaras biztonsági nyomtatóhoz
OKM-571 C/MIY típusú biztonsági festékanyaggal töltött tintapatron,

d) Samsung. gyártmányú SL M2026 típusú asztali biztonsági lézernyomtatóhoz MLT
Dill S típusú biztonsági adalékanyagot tartalmazó nyomtató egység.

4.4.2 Megrendelő a biztonsági okmánynyomtatók működéséhez szükséges biztonsági kellékanyagokat
egyedi megrendeléssel rendelheti meg Vállalkozótól. Az egyedi megrendelésnek legalább az
alábbi adatokat kell tartalmaznia:

- megrendelt termékek típusa,
- megrendelt mennyiség (több típus megrendelése esetén típusonként megadva)

figyelemmel a 4.4.3 pontban foglaltakra,
- a teljesítés határideje figyelemmel a 4.4.3 pontban foglaltakra,
- a megrendelés értéke (jelen szerződés 8.4 pontjaiban megadott egységárak alapján),
- megrendelés kibocsátásának helye és ideje.

Vállalkozónak a jelen pont szerint kibocsátott egyedi tnegrendeléts annak kézhezvételét
követő 24 órán belül vissza kell igazolnia.

4.4.3 Megrendelőnek a 4.4.2 pont szerinti megrendelését az alábbiakra figyelemmel kell kiállítania:
- biztonsági adalékanyagot tartalmazó nyomtatóegység esetén a tejesítés határideje, nem

lehet rövidebb, mint a megrendelés kibocsátását követő egy hét,
- biztonsági festékanyaggal töltött tintapatron esetén a teljesítés határideje nem lehet

rövidebb, mint a megrendelés kibocsátását követő két hét és egy hétre maximum 100db
tintapatron rendelhető típusonként. \ ‚~
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4.4.4 Vállalkozó feladata az Üres tonertartályok, tintapatronok elszállítása és jegyzőkönyv szerinti
megsemmisítése. Megrendelő az Üres tonetrartályokat, tintapatronokat a megrendelések
teljesítése során adja át Vállalkozónak.

4.4.5 Megrendelő jelen szerződés teljesítése során lehetőséget biztosít Vállalkozónak, hogy a 4.4.1
pontban meghatározott nyomtató egységek, tintapatronok paraméterezését és vizsgálatát a
Megrendelő által megjelölt telephelyen elvégezze.

4.4.6 Megrendelő biztonsági tintapatron esetében biztosítja a részszállítást.

4.4.7 Vállalkozó köteles legalább a szállítás előtt 2 munkanappal Írásban értesíteni Megrendelő
jelen szerződés 14.1 ac) pont szerinti képviselőjét a szállítás időpontjáról.

B) Átadás-átvételre vonatkozó előírások

4.4.8 A leszállított biztonsági kellékanyagokat a Megrendelő átadás-átvételi eljárás keretében veszi
át a teljesítés helyén. Az átadás-átvételi eljárás mennyiségi átvételből áll.

4.4.9 Az átadás-átvétel során Megrendelő képviselője ellenőrzi, hogy
a) a leszállított mennyiség megegyezik-e a szállítólevélen feltüntetett mennyiséggel,
b) a leszállított típus illetve az egyes típusokhoz tartozó mennyiségek megegyeznek-e a

megrendelt típussal és a megrendelésben megadott mennyiségekkel,
c) a leszállított kellékanyag csomagolása, egyedi azonosítáa megfelel-e a vele szembenjelen

szerződés 1. számú mellékletének 7. pontjában meghatározott előírásoknak.

4.4.10 Megrendelő a kellékanyagok átvételét a szállítólevél aláírásával igazolja, melyen
szerepeltetni szükséges Megrendelő nevét és székhelyét valamint jelen szerződés aznosító
számát.

4.4.11 Megrendelő az átvételt megtagadhatja az alábbi esetek bármelyikének bekövetkezése esetén:
a) a leszállított mennyiség nem egyezik meg a szállítólevélen feltüntetett mennyiséggel,
b) a leszállított típus nem egyezik meg a megrendelt típussal,
c) az egyes típusokhoz tartozó mennyiségek nem egyeznek meg a megrendelésben megadott

mennyiségekkel
d) leszállított kellékanyag csomagolása és/vagy azonosítása nem felel meg az azzal szemben

jelen szerződés I. számú mellékletének 7. pontjában meghatározott előírásoknak.

4.4.12 Az átvétel megtagadásáról jegyzőkönyvet kell felvenni, melyben legalább az alábbiakat kell
rögzíteni:

- a jegyzőkönyv készítésének időpontja és helye,
- Felek jelen lévő képviselőinek neve és beosztása,
- azon termékek megnevezése, azonosító adatai (megnevezés, gyári szám) és mennyisége,

melyek átvételét Megrendelő megtagadta,
- az átvétel megtagadásának az indoka,
- Vállalkozó képviselőinek az átvétel megtagadásával kapcsolatos észrevételei,
- a megismételt átadás-átvételi eljárás időpontja,
- Felek képviselőinek aláírása.

4.4.13 Az átvétel megtagadása esetén Vállalkolzónak az át nem vett termék helyett Új terméket kell
szállítania, melynek átvételére a jelen, 4.4 B) pont rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

~ L.
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C) Jótállás

4.4.14 Vállalkozó a jelen, 4.4 pont alapján leszállított termékekre 12 hónap teljeskörű jótállást
vállal. A jótállási idő kezdete a termék átvételének az időpontja.

4.4.15 Vállalkozó garanciát vállal a jelen 4.4 pont alapján szállított termékek kifogástalan és
szerződésszerű minőségéért. Vállalkozó jótállási kötelezettség terhe mellett garantálja, bogy a
leszállított termékek újak, használatban nem voltak, mentesek mindenfajta (technológiai, anyag,
gyártási és egyéb) hibától, és megfelelnek jelen szerződés 1. számú mellékletben található, adott
termékre meghatározott műszaki specifikációnak. A Vállalkozó továbbá ganciát vállal arra,
hogy az MLTD-D-1052S típusú biztonsági adalékanyagot tartalmazó nyomtatóegység 1.500db
lapszám, míg az MLT-D1 11 S típusú biztonsági adalékanyagot tartalmazó nyomtatóegység
1.000 lapszám nyomtatásáig hibátlanul működik, azaz az okníánykitöltés szempontjából
megfelelő nyonatkép kialakítására alkalmas (szabad szemmel történő vizsgálat során a nyomat
nem lehet hiányos, csíkos, minden karakternek épnek kell lennie).

4.4.16 Jótállás alatti meghibásodás vagy a 4.4.15 pontban meghatározott követelmény nem
teljesítése esetén Megrendelő hibabejelentését a jelen szerződés 4.2.1 pontjában megadott
elérhetőségen teheti meg.

4.4.17 A 4.4.16 pont szerinti hibabejelentésnek legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
- hibabejelentés időpontja,
- a jótállásban érintett kellékanyag(ok) típusa és mennyisége
- hibabejelentő neve, beosztása, elérhetősége.

4.4.18 Jótállás körébe tartozó meghibásodás esetén Vállalkozónak a bejelentést követő 24 órán
belül a hibás kellékanyag helyett új, a hibás kellékanyaggal megegyező gyártmányú, típusú
(adott termékkel szemben jelen szerződés I. számú mellékletében meghatározott
követelményeknek megfelelő) kellékanyagot kell leszállítania és a meghibásodott
kellékanyagot el kell szállítania.

4.4.19 A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos valamennyi költséget — így különösen a
eseretern~ékek költségét, kiszállási díjat, szállítási költséget— Vállalkozó viseli.

4.4.20 A jótállási időszak alatt bejelentett jogos követelések a jótállási időszak lejárta után is
érvényesíthetők.

5. Teljesítésigazolás

5.1 Vállalkozó a tárgyhavi teljesítést igazoló bizonylatok kiállítása érdekében a tárgyhónapot
követő hónap 10-ig köteles Megrendelőnek átadni a tárgyhavi teljesítéseket igazoló
dokumentumokat az alábbiak szerint:

- Megrendelő jelen szerződés 14.2 a) pontjában meghatározott képviselőjének a
tárgyhónapban teljesített karbantartásokról és hibajavításokról készített kimutatást
(mintája jelen szerződés 6. számú mellékletében található), melyhez mellékelni kell az
elvégzett feladatokról felvett (aláírt) karbantartási jegyzőkönyvek, javítási jegyzőkönyvek
egy-egy példányát azok mellékleteivel együtt. A jelen pont szerinti dokumentumokat
elektronikus adathordozón (p1. CD) kell Megrendelő rendelkezésére bocsátani,

- Megrendelő jelen szerződés 14.2 b) pontjában meghatározott képviselőjének a
tárgyhónapban jelen szerződés 4.2.11 pontja alapján szállított új eszközök sikeres
átadás-átvételét igazoló javítási jegyzőkönyvek egy-egy példányát, valamint a
tárgyhónapban jelen szerződés 4.3.17-4.3.20 pontja szerint átvett eszközök minőségi
átvételét igazoló átadás-átvételi jegyzőkönyvek egy-egy példányát,
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- Megrendelő jelen szerződés 14.2 c) pontjában meghatározott képviselőjének a
tárgyhónapban jelen szerződés 4.4 pontja alapján teljesített megrendelések teljesítését
igazoló szállítólevelek egy-egy példányát.

5.2 Vállalkozó Megrendelő által jóváhagyott szakvéleményben meghatározott nyomtatók illetve
larninálók mennyiségi átvételét követő S munkanapon belül köteles Megrendelő jelen
szerződés 14.2. b) pontja szerinti képviselőjének átadni az eszközök átvételét igazoló
szállítólevel(ek) egy példányát. Felek megállapodnak, hogy a nyomtatók és a larninálók
mennyiségi átvétele és teljesítésigazolása külön történik.

5.3 Megrendelő képviselői az 5.1-5.2 pont szerinti dokumentumok átvételét követő 5
munkanapon belül kőtelesek kiállítani az általuk igazolandó feladat, időszak teljesítését
igazoló Teljesítést Igazoló Bizonylatot (mintáját jelen szerződés 2. számú melléklete
tartalmazza). Amennyiben Megrendelő valamely képviselőjének az átadott dokumentumokkal
kapcsolatban észrevétele van, azt haladéktalanul jeleznie kell Vállalkozónak és Felek a
kérdésről a Teljesítést Igazoló Bizonylat kiállítására meghatározott határidő lejártáig
egyeztetést tartanak. Megrendelő jelen szerződés 14.2 a) pont szerinti képviselője az általa
igazolandó feladat teljesítésére vonatkozó tárgyhavi Teljesítést Igazoló Bizonylat kiállítását
mindaddig megtagadhatja, amíg Vállalkozó, a karbantartási ütemterv (ideértve annak
módosításait is) szerint tárgyhónapban karbantartandó valamennyi eszköz karbantartását el
nem végzi.

5.4 A Teljesítést Igazoló Bizonylatokat 3-3 példányban kell kiállítani, melyből egy-egy példány
marad a Megrendelő képviselőjénél, két-két példány pedig Vállalkozót illeti meg, amelyből
egy-egy példányt a vonatkozó tárgyhavi számlához mellékletként kell csatolni.

6. Vállalkozó teljesítéssel kapcsolatos további feladatai

6.1 Vállalkozó kijelenti, hogy rendelkezik jelen szerződésben meghatározott feladatok
teljesítéséhez szükséges engedélyekkel, jogosultságokkal, valamint rendelkezik a
tevékenysége folytatásához és a szerződés teljesítéséhez szükséges szakértelemmel, szakmai
tapasztalattal, gyakorlattal valamint kellő szabad kapacitással.

6.2 Vállalkozónak jelen szerződés időtartama alatt érvényes Telephely Biztonsági Tanúsítvánnyal
kell rendelkeznie. Vállalkozó haladéktalanul köteles Megrendelőt tájékoztatni, ha Telephely
Biztonsági Tanúsítványa visszavonásra kerül.

6.3 Vállalkozó felelős az általa nyújtott tevékenység minőségi megfelelőségéért,
szakszerűségéért, szerződésszerűségéért és teljes körűségéért. Vállalkozó köteles a szerződés
szerinti kötelezettségeit a tőle elvárható legnagyobb gondossággal, magas színvonalon
teljesíteni.

6.4 Vállalkozó köteles biztosítani, hogy a jelen szerződés 4.2.1 pontjában meghatározott
elérhetőség Megrendelő rendelkezésére álljon az ott meghatározott időszak alatt.

6.5 Vállalkozó előtt ismert az a körülmény, hogy Megrendelő a jelen szerződés 4.3.1 b)-c)
pontjában meghatározott biztonsági nyointatókat “A” okmányvédelmi kategóriába sorolt
biztonsági okmányok előállítására kívánja használni. Erre tekintettel Vállalkozó feladata a
jelen szerződés 4.3.1 b)-c) pontjában meghatározott biztonsági nyomtatóknak valamint a jelen
szerződés 4.4.1 c)-d) pontjában meghatározott kellékanyagoknak a biztonsági okmányok
védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet 6. ~ (14) bekezdése szerinti
engedélyeztetését elvégezni a Nemzetbiztonsági Szakszolgálatnál.
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6.6 Vállalkozó a 6.5 pont szerinti engedélyezetés lezárultáról haladéktalanul köteles Megrendelőt
tájékoztatni a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat határozatának megküldésével. Vállalkozó a
jelen szerződés 4.3.1 b)-c) pontjában meghatározott biztonsági nyomtatók valamint a jelen
szerződés 4.4.1 c)-d) pontjában meghatározott kellékanyagok szállítását kizárólag azt
követően kezdheti meg, hogy ezen eszközökre a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat a biztonsági
okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1 996. (VI. 14.) Korm. rendelet 6. ~ (14) bekezdése
szerinti engedélyt megadta.

6.7 Vállalkozó jelen szerződésben meghatározott feladatait Megrendelő utasításai szerint és
érdekeinek érvényesítésével, inegóvásával, a Megrendelővel történő folyamatos egyeztetés
mellett köteles ellátni.

6.8 Vállalkozó jelen szerződés teljesítéséhez szükséges szakképzett munkaerőt a szerződés
időtartama alatt köteles biztosítani. Annak érdekében, hogy szakemberei a teljesítés helyére
beléphessenek, Vállalkozó jelen szerződés aláírását követően haladéktalanul köteles
Megrendelőnek átadni jelen szerződés teljesítésében közreműködő szakemberei nevét
valamint személyazonosságuk igazolására szolgáló adatokat (anyja neve, születési hely,
születési idő, személyi igazolvány száma).

6.9 Amennyiben a jelen szerződés teljesítésében Vállalkozó részéről közreműködő személyekben
változás következik be, Vállalkozó köteles erről Megrendelőt haladéktalanul tájékoztatni,
megadva:

- azon személyek nevét és adatait, akik a jövőben nem vesznek részt a szerződés
teljesítésében, illetőleg

- azon személyek nevét és 6.8 pontban meghatározott adatait, akik a jövőben a szerződés
teljesítésében közreműködnek.

Vállalkozó felelős a jelen pontban meghatározott kötelezettségei megszegésével okozott
valamennyi kárért.

6.10 Vállalkozó köteles biztosítani, hogy a jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos munkavégzés
során szakemberei betartsák a teljesítés helyére vonatkozó, a teljesítési helyeken való
munkavégzést szabályozó, a jelen szerződés teljesítése szempontjából releváns utasításokat,
előírásokat.

6.11 Amennyiben a jelen szerződés teljesítése során olyan körülmény áll elő, amely akadályozza,
vagy gátolja a Vállalkozót a jelen szerződésben meghatározott kötelezettsége teljesítésében,
Vállalkozónak haladéktalanul írásban értesítenie kell a Megrendelőt a késedelem várható
időtartamáról és okáról abban az esetben is, ha megítélése szerint az akadályt Megrendelőnek
közlés nélkül is ismernie kellene. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért Vállalkozó
felelősséggel tartozik.

6.12 Vállalkozó köteles Megrendelőt haladéktalanul figyelmeztetni abban az esetben, ha a
Megrendelő szakszerűtlen utasítást ad. A figyelmeztetés elmulasztásából eredő kárért
Vállalkozó felelős.

6. 13 Amennyiben Megrendelő elinulasztja valamely jelen szerződésben meghatározott
kötelezettsége teljesítését, Vállalkozó köteles tájékoztatni Megrendelőt a mulasztásnak a
munkára gyakorolt előrelátható hatásairól. Megrendelő késedelme a Vállalkozó egyidejű
késedelmét kizárja.
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6.14 Alvállalkozók, szakemberek igénybevételére vonatkozó előírások

6.14.1 Vállalkozó jelen szerződés teljesítéséhez a jelen szerződés 3. számú mellékletében
megnevezett alvállalkozókat veheti igénybe.

6.14.2 Vállalkozó jogosult jelen szerződés teljesítésébe a jelen szerződés 3. számú mellékletében
nevesített alvállalkozókon felül további alvállalkozókat bevonni. További alvállalkozó
teljesítésbe történő bevonásáról Vállalkozó legkésőbb az alvállalkozó teljesítésbe való
közreműködése megkezdése előtt 3 niunkanappal köteles Megrendelőt tájékoztatni
(alvállalkozó nevének, székhelyének vagy lakcfmének és az alvállalkozó által jelen szerződés
teljesítése során ellátandó feladatnak a megadásával) és egyidejűleg köteles arról nyilatkozni,
hogy a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozó nem áll a beszerzési eljárásban előírt kizáró
okok hatálya alatt. A bejelentéssel egyidejűleg Vállalkozó köteles a teljesítésbe bevonni
kívánt alvállalkozó titoktartási nyilatkozatát (mintáját jelen szerződés 5. számú melléklete
tartalmazza) benyújtani.

6.14.3 Vállalkozó haladéktalanul köteles Megrendelőt tájékoztatni, ha alvállaUcozója jelen
szerződés teljesítésében már nem vesz részt. A bejelentésben meg kell adni az alvállalkozó
nevét, székhelyét (lakcímét), valamint az alváUalkozó teljesítésben ~való közreműködése
befejezésének az időpontját. Váflalkozó felelős mindazokért a károkért, amelyek a jelen pont
szerinti értesítési kötelezettség betartása esetén nem következtek volna be.

6.14.4 Szerződő Felek megállapodnak, hogy jelen szerződés teljesítésében közreműködő
alvállalkozókban bekövetkező, jelen pontban szabályozott változások nem igényelnek
szerződésmódosítást, elegendő arról a másik Felet Írásban tájékoztatni.

6.15 Vállalkozó fokozott felelősséget vállal, hogy a szerződés teljesítésébe általa bevont személyekkel,
alvállalkozókkal munkájuk, hozzájárulásuk arányában elszámol. Megrendelőt fizetési
kötelezettség —jelen szerződésben szabályozottak szerint — kizárólag Vállalkozó irányába terheli.

6.16 Vállalkozó a teljesítés során jogosan igénybevett alvállalkozóért, egyéb közreműködőért úgy
felel, mintha maga járt volna el. Ha Vállalkozó a 6.14 pontban szabályozottak megsértésével
von be alvállalkozót jelen szerződés teljesítésébe, felelős azokért a károkért is, amelyek e
személy és/vagy szervezet igénybevétele nélkül nem következtek volna be.

6.17 Vállalkozó anyagi felelősséggel tartozik Megrendelő berendezéseiben, alkalmazásaiban
okozott kárért, továbbá valamennyi alkalmazottja és alvállalkozója által okozott kárért.
Vállalkozó köteles Megrendelő mindennemű igazolt kárát megtéríteni, mely jelen szerződés
teljesítése során olyan okból következett be, amelyért felelős.

6.18 Vállalkozó köteles jelen szerződés hatálya alatt tulajdonosi szerkezetét Megrendelő számára
megismerhetővé tenni és a Kbt. 143. ~ (3) bekezdése szerinti ügyletekről Megrendelőt
haladéktalanul értesíteni.

6.19 Vállalkozó jelen szerződés aláírásáig átadta Megrendelőnek a kitöltött Nyilatkozat Partner
adatairól dokumentumot, mely jelen szerződés 4. számú mellékletében található.

7. Megrendelő szerződés teljesítésével kapcsolatos további feladatai

7.1 Megrendelő jelen szerződés teljesítése során jogosult Vállalkozót ellenőrizni. Ennek
keretében Megrendelő jogosult bármilyen, jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos
információt Vállalkozótól bekérni.
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7.2 A Megrendelő jogosult a Vállalkozót jelen szerződés keretein belül utasítani.

7.3 Megrendelő köteles a teljesítési helyeken való munkavégzést szabályozó, a jelen szerződés
teljesítése szempontjából releváns utasításokról (p1. rendészeti, munkavédelmi, tűzrendészeti
utasítások), előírásokról Vállalkozót tájékoztatni.

7.4 Megrendelő biztosítja Vállalkozó szakemberei számára, hogy a teljesítési helyekre a jelen
szerződésben meghatározott feladatuk teljesítése érdekében beléphessenek és ott munkát
végezhessenek azzal, hogy Vállalkozó szakemberei a teljesítés helyén kizárólag munkaidőben
jogosultak belépésre és munkavégzésre.

7.5 Megrendelő köteles Vállalkozó rendelkezésére bocsátani minden olyan rendelkezésére álló
információt, adatot és dokumentumot, amely Vállalkozó jelen szerződésben meghatározott
feladatainak szakszerű és körültekintő ellátásához szükséges (kivéve, ha ezt harmadik
személy joga kizárja, vagy korlátozza). Megrendelő szavatol azért, hogy — a Vállalkozó
teljesítéséhez — általa a Vállalkozónak átadott információk, adatok, dokumentumok
teljeskörűek és a valóságnak megfelelnek. Vita esetén Felek dokumentáltan, igazolható
módon kötelesek rögzíteni azon adatoknak és információknak a körét, amelyek minimálisan
szükségesek abhoz, hogy Vállalkozó szerződésszerűen tudjon teljesíteni.

7.6 Megrendelőnek jogában áll a jelen szerződés keretében szállítandó termékek gyártásának
folyamatát ellenőrizni oly módon, hogy az a Vállalkozónál történő munkavégzést nem
akadályozhatja.

7.7 Bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása Megrendelő részéről
nem értelmezhető joglemondásként azon igényekről, amelyek Megrendelőt a szerződésszegés
következményeként megilletik.

8. Egységárak

8.1 Vállalkozót a jótállás körébe nem tartozó biztonsági okmány-előállító eszközök karbantartási
és javítási feladatainak ellátásáért megillető havi átalánydíj az alábbi egységárak
alapulvételével kerül megállapításra:

8.1.1 jelen szerződés 1.2 pontjában meghatározott biztonsági okmány-előállító eszközök
karbantartási és javítási egységára: 5.715,- Ft/db/hó + AFA, azaz ötezer-hétszáztizenöt
forint/db/hó ± általános forgalmi adó.

8.1.2 jelen szerződés 4.3.1 pontjában meghatározott biztonsági okmány-előállító eszközök
karbantartási és javítási egységára: 7.370,- Ft/db/hó + AFA, azaz hétezer-háromszázhetven
forint/db/hó + általános forgalmi adó.

8.2 Vállalkozót a jótállás körébe nem tartozó biztonsági okmány-előállító eszközök karbantartási
és javítási feladatainak ellátásáért megillető havi átalánydíj az alábbiak szerint kerül
megállapításra:
a) Egy eszköz karbantartási és javítási havidíja = havi egységár/tárgyhónap napjainak

száma*eszköz üzemelési napjainak számával
Eszköz üzemelési napjainak számába beleértendő azon napok száma, amely alatt a
meghibásodott eszköz helyett csereeszköz üzemelt.

b) Havidíj: Megrendelőnél tárgyhónapban üzemben lévő, jótállás körébe nem tartozó
biztonsági okmány-előállító eszközök a) pont alapján megállapított havidíjának összege.

‚ 18



8.3 A jelen szerződés 4.3.1 pontjában megadott eszközök egységára:

8.3.1 PEAK gyártmányú LT 260 típusú lamináló egységára: 139.900,- Ft ± ÁFA, azaz
százharminckilencezer-kilencszáz forint + általános forgalmi adó,

8.3.2 Canon-ANY gyártmányú T85053 típusú tintasugaras biztonsági nyomtató egységára:
171.800,- Ft ± AFA, azaz százhetvenegyezer-nyolcszáz forint ± általános forgalmi adó,

8.3.3 Samsung-ANY gyártmányú SL M2026 típusú biztonsági lézernyomtató egységára: 183.200,-
Ft ± AYA, azaz száznyo lcvanháromezer-kétszáz forint + általános forgalmi adó.

8.3.4 A 8.3.1-8.3.2 pontban rögzített egységárak minden eszköz esetében 5.700 Ft ± ÁFA, azaz
ötezerhétszáz forint ± általános forgalmi adó telepítési (teljesítési helyszínre történő kiszállítás
és üzembe helyezés) díjat tartalmaznak.

8.4 Jelen szerződés 4.4.1 pontjában meghatározott kellékanyagok egységára:

8.4.1 OKM-526 C/MJY típusú biztonsági festékanyaggal töltött tintapatron egységára: 9.092,- Ft ±
AFA, azaz kilencezer-kilencvenkettö forint + általános forgalmi adó

8.4.2 MLTD-D-t 0528 típusú biztonsági adalékanyagot tartalmazó nyomtatóegység egységára:
9 0.745,- Ft + AFA, azaz kilencvenezer-hétszáznegyvenöt forint ± általános forgalmi adó

8.4.3 OKM-571 C/M/Y típusú biztonsági festékanyaggal töltött tintapatron egységára: 10.770,- Ft ±
AFA, azaz tízezer-hétszázhetven forint ± általános forgalmi adó

8.4.4 MLT~D1 118 típusú biztonsági adalékanyagot tartalmazó nyomtatóegység egységára: 91.300,-
Ft ± AFA, azaz kilencvenegyezer-háromszáz forint + általános forgalmi adó

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

8.6 Vállalkozót a jelen szerződésben rögzített ellenértéken túl, további díjazás, költségtérítés,
jelen szerződés teljesítéséért semmilyen jogcímen nem illeti meg. A 8.1 valamint 8.3-8.4
pontban meghatározott egységárak a szerződés időtartama alatt kötöttnek tekintendők, nem
módosíthatók.

9. Elszámolás, számlázás

9.1 Megrendelő a jelen szerződéssel kapcsolatban az előlegfizetést kizárja.

9.2 Vállalkozó tudomásul veszi, hogy számlája ellenértéke a Ptk. 6:130. ~ (l)-(2) bekezdésében,
valamint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény I 67.~ (3) bekezdésében
meghatározottaknak megfelelően, adott számlához tartozó Teljesítést Igazoló Bizonylat
kiállítását követően kiállított számla ellenében, a számla Megrendelő általi Icézhezvételét
követően a 9.3 pont a)-c) pont szerinti esetben 30 napon belül, a 9.3. d) pont szerinti esetben
60 napon belül banki átutalással kerül kifizetésre. Amennyiben a számla tartalmi, illetve
formai okokból nem befogadható a fizetési határidő a befogadható számla beérkezésének
napjától száinítódik. A számla kötelező melléklete az előírásnak megfelelően kiállított és
aláírt, adott számlához tartozó Teljesítést Igazoló Bizonylat.

9.3 Vállalkozó jelen szerződés teljesítése során az alábbiak szerint jogosult számlát kiállítani:
a) Megrendelő tulajdonában lévő, jótáflás körébe nem tartozó biztonsági okmány-előállító

eszközök tárgyhavi karbantartási és javítási feladatainak ellátásáért Vállalkozó havonta
egy számla kiállítására jogosult. A Vállalkozót megillető tárgyhavi átalánydíj jelen (
szerződés 8.2 pontjában szabályozottak szerint kerül megállapításra, 7’ /



b) a tárgyhónapban jelen szerződés 4.2.11 pontja alapján szállított biztonsági okmány-előállító
eszközökről valamint a tárgyhónapban jelen szerződés 4.3.17-4.3.20 pontja szerint üzembe
helyezett eszközökről Vállalkozó havonta egy számla benyújtására jogosult,

c) a tárgyhónapban jelen szerződés 4.4 pontja alapján szállított biztonsági kellékanyagokról
Vállalkozó havonta egy számla benyújtására jogosult,

d) Vállalkozó a Megrendelő által jóváhagyott szakvélemény alapján leszállított eszközökről
(azok üzembe helyezési díj nélküli értékéről) két számla benyújtására jogosult (egy
számla a nyomtatókról, egy számla a laminálókról).

9.4 A számla szabályszerű kiállítása után Vállalkozó a számlát Megrendelő nevére és a
Megrendelő központi iktatójába (1389 Budapest, PL 133.) küldi.

9.5 A számlákat az alábbiak szerint kell kiállítani:
a) a számlán szerepeltetni szükséges a tevékenység leírását, VTSZ/TEAORISZJ számát,
b) a Megrendelő által megadott, belső azonosításra szolgáló szerződés számot,
c) fizetési határidőként a számla kézhezvételét követő 30. napot,
d) a számlának meg kell felelnie az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII.

törvény (Afatv.) 169. ~ és az 58. ~ szerinti előírásoknak,
e) a számlán fel kell tüntetni a baukszámlaszámot, a bank nevét, valamint az adószámot,
f) a számlán fel kell tüntetni a „számla” elnevezést.

9.6 Vállalkozó a számla késedelmes kiegyenlítése esetén a késedelem idejére a Ptk. 6:155. ~ (1)
bekezdése szerint jogosult késedelmi kamatra.

9.7 Vállalkozó a bankszámla számában bekövetkezett változásról köteles a Megrendelőt
haladéktalanul értesíteni.

9.8 Amennyiben a fizetési határidő munkaszüneti napra, ünnepre vagy bankszüneti napra esik,
akkor a következő banki munkanap a számla kiegyenlítésének határideje.

9.9 Megrendelő mentesül a késedelmes fizetés jogkövetkezménye alól, amennyiben Vállalkozó a
számlát nem a 9.4 pontban meghatározott címre nyújtja be, vagy a számla egyéb — jelen
szerződésben szabályozott okból — nem fogadható be.

9.10 Amennyiben Megrendelő kifogást emel a benyújtott számlával kapcsolatosan, úgy a számlát a
számla igazolt kézhezvételét követő 10 naptári napon belül visszaküldi Vállalkozónak. A
fizetési határidő a számla újbóli benyújtását követően újrakezdődik.

9.11 Vállalkozó nem fizet, illetve számol cl a szerződés teljesítésével összefiuggésben olyan
költségeket, melyek a Kbt. 62. ~ (1) bekezdés k) pont ka-kb) alpontja szerinti feltételeknek
nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek Vállalkozó adóköteles
jövedelmének csökkentésére alkalmasak.

9.12 Vállalkozó tudomásul veszi, hogy amennyiben jogszabály — így különösen az adózás
rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény, vagy annak végrehajtási rendelete - Megrendelő
pénzügyi teljesítését adóigazolás benyújtásához, illetve köztartozásmentes adatbázisban való
szerepléshez köti, Úgy Megrendelő ezen jogszabályok szerint jár cl a kifizetés során.

10. Szavatosság, jótállás

10.1 A Vállalkozó jótállási. szavatossági felelősségére — a jelen szerződésben nem szabályozott
esetekben — a Ptk. és a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók
figyelemmel a 10.2-10.3 pontban szabályozott feltételekre.
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10.2 Vállalkozó a jelen szerződés megszünését követően fél év jótállást vállal az általa jelen
szerződés 4.1-4.2 pontjában végzett tevékenységek, nyújtott szolgáltatások és beépített
főalkatrészek vonatkozásában, azzal, hogy a meghibásodott eszközök Vállalkozó székhelyére
történő beszállításáról Megrendelőnek kell gondoskodnia.

10.3 Megrendelő kötelezettsége, bogy a 10.2 pont szerinti jótállás időtartama alatt tudomására jutott
hibát, és az ezzel kapcsolatos minden körülményt Vállalkozóval haladéktalanul írásban közöljön.

11. Kötbér

11.1 Vállalkozó késedelmi kötbér fizetésére köteles, ha olyan okból, amelyért felelős a hibát a
hibára vonatkozó, jelen szerződés 4.2.4 pontjában meghatározott határidőn belül nem hárítja
cl. A késedelmi kötbér mértéke a késedelemmel érintett eszköz karbantartási és javítási
havidíja. Ezt a mértéket valamint a 8.1.2 pontban meghatározott havidíjat kell alkalmazni
jótállás alatti hibajavítás esetén is.

11.2 Vállalkozó késedelmi kötbér fizetésére köteles, amennyiben olyan okból amelyért felelős a
jelen szerződés 4.4.2 pontja alapján kibocsátott egyedi megrendelést az abban meghatározott
határidő lejártáig nem teljesíti. A késedelmi kötbér alapja a határidőre nem teljesített
megrendelés nettó értéke, mértéke az eredménytelenül eltelt határidőtől a tényleges
teljesítésig számítva napi 2%. A késedelmi kötbér maximális mértéke a kötbéralap 30%-a.

11.3 Vállalkozó kötbér fizetésére köteles, amennyiben olyan okból amelyért felelős a jelen
szerződés 4.4.18 pontjában meghatározott határidőt elmulasztja. A kötbér alapja a
késedelemmel érintett termék nettó értéke, mértéke a kötbéralap 30%-alnap.

11.4 Jelen szerződés meghiúsulása esetén Vállalkozó meghiúsulási kötbér fizetésére köteles,
melynek mértéke jelen szerződés 1.3 pontjában meghatározott keretösszeg nettó értékéből a
szerződés meghiúsulásáig meg nem fizetett (nettó) ellenérték 15 %-a. Jelen szerződés
meghiúsultnak tekintendő, amennyiben Megrendelő Vállalkozó súlyos szerződésszegése miatt
jelen szerződést azonnali hatállyal felmondja vagy Megrendelő jelen szerződéstől Vállalkozó
súlyos szerződésszegése miatt eláll.

11.5 Megrendelő titoktartással, alvállalkozók bejelentésével kapcsolatos kötelezettségeinek
megszegése esetében az alábbiak szerint jogosult kötbért érvényesíteni:

11.5.1 Titoktartási nyilatkozat benyújtására vonatkozó jelen szerződés 15.4 pontja szerinti előírás
megszegése:
a) amennyiben Vállalkozó elmulasztja a jelen szerződés teljesítésébe bevonni kívánt

szakember vagy alvállalkozó titoktartási nyilatkozatát az érintett személy vagy szervezet
teljesítésbe történő bevonását megelőzően Megrendelőnek átadni, kötbér fizetésére köteles,
melynek összege szakemberenként/alvállalkozónként 1 .000.000,- Ft, azaz egymillió. forint.

b) az a) pont szerinti eset bekövetkezése esetén Vállalkozó 5 munkanapon belül köteles
pótolni az érintett személy vagy szervezet titoktartási nyilatkozatát. Amennyiben
Vállalkozó ezen kötelezettségének sem tesz eleget, úgy az a) pontjában meghatározott
kötbéren felül további, egyszeri 5.000.000,- Ft, azaz ötmillió forint kötbért köteles fizetni.

11.5.2 Alvállalkozó bejelentésére vonatkozó kötelezettség megszegése:
Amennyiben Vállalkozó elmulasztja a jelen szerződés 6.14.2 pontja vagy 6.14.3 pontja
szerinti bejelentési kötelezettségét kötbér fizetésére köteles, melynek mértéke egyszeri
10.000.000,- Ft, azaz tízmillió forint. ‚ 2
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11.5.3 Felek rögzítik, bogy a 11.5.1 pont és a 11.5.2 pont esetében kiszabható kötbér nem
tekinthető azonos jogcímnek.

11.6 Megrendelő a kötbérigényről kötbérértesítőt állít ki, melynek összegét jogosult a Vállalkozót
megillető díjba beszámítani.

11.7 Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő — a Ptk. 6:187. ~ (3) bekezdésére figyelemmel
— jogosult a kötbért meghaladó kárának érvényesítésére, illetve, hogy a késedelmi kötbér
megfizetése nem menetesiti a teljesítés alól.

12. Vis Major

12.1 A Vállalkozó nem sújtható kártérítéssel vagy a szerződéstől való elállással, ha a késedelmes
teljesítés vagy meghiúsulás vis major eredménye.

12.2 A jelen pont értelmezése szempontjából a „vis major” olyan esetekre vonatkozik, amelyek a
Vállalkozó érdekkörén kívül és Vállalkozó részéről elháríthatatlanul következnek be, olyan
okból, amelyért Vállalkozó nem felelős és amely Vállalkozó szerződésszerű teljesítését
akadályozza vagy késlelteti feltéve, hogy ezek a körülmények a jelen szerződés aláírását
követően jönnek létre és az említett időpontban még nem voltak előre láthatóak és nem voltak
elháríthatóak, Így különösen:
a) tennészeti 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,

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

terrorcselekmények;
~ zendülés, rendzavarás, zavargások.

12.3 A vis maiornak közvetlen ősszefiiggésben kell állnia a Vállalkozó tevékenységével, mely
összefl%ggést Vállalkozónak írásban igazolnia szükséges.

12.4 Vis maior esetén, amennyiben a Megrendelő egyéb irányú írásos utasítást nem ad, a
Vállalkozónak tovább kell teljesítenie szerződéses kötelezettségeit, amennyiben az ésszerűen
lehetséges, és meg kell keresnie minden ésszerű alternatív módot a teljesítésre, melyet a vis
maior esete nem gátol.

12.5 A szerződésben foglalt határidők a vis maior időtartamával meghosszabbodnak. Amennyiben a
vis rnaior időtartama meghaladja a 30 naptári napot, a Megrendelőnek jogában áll — választása
szerinti — a jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani vagy jelen szerződéstől elállni.

13. A szerződés módosítása, megszüntetése és megszűnése

13.1 A szerződő felek jelen szerződést kizárólag közös megegyezéssel és kizárólag írásban
módosíthatják.

13.2 Jelen szerződés rendes fehnondással — a 13.4 pont szerinti eset kivételével — nem szüntethető
meg.

N
N
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13.3 Megrendelő jogosult Vállalkozó súlyos szerződésszegése esetén Vállalkozóhoz intézett írásbeli
értesítésével jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani. Súlyos szerződésszegésnek
minősül, ha:
a) Vállalkozó a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja,
b) a késedelmi kőtbér valamely jelen szerződés 11. pontjában meghatározott esetben eléri a

maximumot,
c) Vállalkozó valamely hónapban a bejelentések legalább 25%-ban a hibát — a hiba

prioritására tekintettel — jelen szerződés 4.2.4 pontjában meghatározott határidőn belül nem
hárítja el,

d) Vállalkozó valamely hónapban legalább 10 alkalommal a meghibásodott eszközt az eszköz
elszállítását követő 30 napon belül nem javítja meg és szállítja vissza arra a teljesítési helyre,
ahonnan az eszköz elszállításra került vagy nem biztosít a meghibásodott eszköz helyett új
eszközt ajelen szerződés 4.3 pontjában szabályozottak szerint,

e) Vállalkozó Telephely Biztonsági Tanúsítványát visszavonják,
f~ Vállalkozó jelen szerződés 6.5 pontja szerinti engedélyeket típusonként az első új eszköz

szállítását megelőző 10. napig olyan okból amelyért felelős nem adja át Megrendelőnek,
g) Vállalkozó valamely — az a)-i~ pontban nem nevesített — jelen szerződésben

meghatározott kötelezettségét saját érdekkörében felmerült okból, Megrendelő erre
vonatkozó felszólítása ellenére, Megrendelő által megadott határidőre nem teljesíti.

13.4 Megrendelő jogosult és egyben köteles jelen szerződést 180 napos felmondási idővel
felmondani a Kbt. 143. ~ (3) bekezdésében meghatározott esetek valamelyikének
bekövetkezése esetén. Jelen pont szerinti fehnondás esetén Vállalkozó a szerződés
megszűnése előtt teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.

13.5 Bármelyik Fél jogosult jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani abban az esetben, ha a
másik Fél ellen jogerősen felszámolási eljárást rendeltek el vagy, ha a másik Fél
végelszámolással történő megszűnését határozta el.

13.6 Vállalkozó Megrendelő súlyos szerződésszegése esetén jogosult a szerződést Megrendelőhöz
intézett írásbeli értesítésével azonnali hatállyal felmondani. Súlyos szerződésszegést követ el
Megrendelő különösen, ha a szerződésben meghatározott fizetési kötelezettségének
Vállalkozó írásos felszólítása ellenére, az abban megadott határidőig nem tesz eleget.

13.7 Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés bármely okból történő megszűnése esetén
Vállalkozó haladéktalanul köteles Megrendelő részére visszaszolgáltatni minden, a feladat
teljesítésével kapcsolatosan részére átadott, vagy birtokába jutott adatot, információt,
dokumentumot fiiggetlenüt az adathordozó jellegétől.

13.8 Az azonnali hatályú felmondásról írásban kell értesíteni a másik felet. A szerződés
megszűnésének időpontja a felmondásról szóló értesítés kézbesítésének napja.

13.9 Jelen szerződés megszűnése a jótállás hatályát nem érinti.

14. Kapcsolattartás

14.1 Jelen szerződésben Felek szakmai kapcsolattartásra kijelölt képviselői:
a) Megrendelő részéről:
aa) Javítási karbantartási szolgáltatás teljesítése vonatkozásában:
Név:Fülöp Attila
Beosztás: Csoportkoordinátor — Koordinációs Csoport
Telefonszám: +36-1-795-7302! Mobiltelefon szám: ±36-70-377-1430
F—mail cím: Fulop.Attila~nisz.hu
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ab) Jelen szerződés 4.3 pontja szerinti eszközszállítással kapcsolatos kérdésekben:
Név: Fülöp Attila
Beosztás: Csoportkoordinátor— Koordii~ációs Csoport
Telef’onszárn: ±36-1-795-7302 / Mobiltelefon szám: +36-70-377-1430
B-mail cím: Fulop.Attila~nisz.hu

ac) A kellékanyagok szállításával kapcsolatos kérdésekben:
Név: Kolozsi Zoltán
Beosztás: Ükmánylogisztikai osztályvezető
Telefonszám: ±36-1-299-7273 / Mobiltelefon szám: +36-30-407-9323
B-mail cím: kolozsi.zoltan@nisz.hu

b) Vállalkozó részéről:

Név: Dr. Székelyhidi Lajos
Beosztás: kutatási és fejlesztési vezérigazgató-helyettes
Telefon szám: +36-1-43-11-335/ Mobiltelefon szám: ±36-30-900-3946
B-mail cím: szekelyhidi~any.hu

14.2 Jelen szerződésben Megrendelő részéről teljesítés igazolására jogosult személyek együttesen:

a) Javítási karbantartási szolgáltatás teljesítése vonatkozásában

Név: Ádám Gabriella
Beosztás: Területi üzemeltetés-támogatás igazgató
Telefonszám: ±36-1-795-7291 / Mobiltelefon szám: ±36-20-971-8374
B-mail cím: Adam. Gabriella@nisz.hu

és

Név: Tauber Bndre
Beosztás: Uzemeltetés-szervezési osztályvezető
Telefonszám: ±36-1-795-5430 / Mobiltelefon szám: ±36-30-789-4417
B-mail cím: Tauber.Bndre@nisz.lm

b) Jelen szerződés 4.3 pontja alapján szállított eszközök vonatkozásában:

Név: Ádám Gabriella
Beosztás: Területi üzemeltetés-támogatás igazgató
Telefonszám: ±36-1-795-7291 / Mobiltelefon szám: ±36-20-971-8374
B-mail cím: Adam.Qabriella@nisz.hu

és

Név: Tauber Bndre
Beosztás: Uzemeltetés-szervezési osztályvezető
Telefonszám: +36-1-795-5430! Mobiltelefon szám: +36-30-789-4417
E—mail cím: Tauber.Bndre@nisz.hu

c) A szállított kellékanyagok vonatkozásában:

Név: Konez András
Beosztás: Gazdasági vezérigazgató-helyettes
Telefonszám: ±36-1-795-7027! Mobiltelefon szám: ±36-30-543-4737
E—mail cím: Koncz.Andras@nisz.hu
és

NJ
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Név: Kopcsányi Tibor
Beosztás: Beszerzési és logisztikai igazgató
Telefonszám: +36-1 -‘795-7029 / Mobiltelefon szám: +36-30-733-3544
E-mail cím: Kopcsanyi.Tibor~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 kapcsolattartójal
teljesítésigazolója személyét megváltoztatni. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a 14.1-14.2
pontban meghatározott kapcsolattartók/teljesítésigazoló személyében bekövetkező változás nem
igényel szerződésmódosítást, elegendő arról a másik Felet Írásban tájékoztatni. A
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 vett; arról automatikus vagy kifejezett visszaigazolás
érkezett. A tértivevényes ajánlott postai küldeményt a kézbesítés megkísérlésének napján
kézbesítettnek kell tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta. Ha a kézbesítés azért volt
eredménytelen, mert a címzett az iratot nem vette át (az a feladóhoz nem kereste jelzéssel
érkezett vissza), az iratot — az ellenkező bizonyításáig — a postai kézbesítés második
megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon kell kézbesítettnek tekinteni.

14.6 Szerződő Felek megállapodnak, hogy a postai Utat kizárólag a szerződésszegéssel valamint
jelen szerződés megszüntetésével kapcsolatos értesítések megküldésére veszik igénybe. Jelen
pontban meghatározott esetekben azonban a kézbestés kizárólag postai úton (tértivevényes
ajánlott levélben) vagy Írásban igazolt személyes átadással történhet.

15. Titoktartás

15.1 Felek ajelen szerződésben foglalt, valamint a teljesítés során tudomásukra jutott információt
kötelesek bizalmasan, üzleti titokként kezelni, kötelesek jelen szerződés teljesítése során
tudomásukra jutott üzleti titkot megőrizni. Felek ezen túlmenően sem közölhetnek harmadik
személlyel olyan adatot, amely a teljesítéssel összernggésben jutott tudomásukra, és amelynek
közlése a másik félre hátrányos következményekkel járna. Amennyiben jelen szerződés
teljesítéséhez hozzátartozik valamely információ kiadása, kizárólag a másik Fél által
előzetesen, Írásban kiadhatónak minősített adatok szolgáltathatók ki. Felek teljes felelősséggel
tartoznak a titoktartási kötelezettségük rnegsértéséből eredő károkért. Felek megállapodnak,
hogy a jelen szerződéssel és annak teljesítésével kapcsolatos, vagy az egymásról, különösen
egymás működéséről, szervezetéről tudomásukra jutott, birtokukba került információ,
illetőleg más módon megismert, nyilvánosan nem hozzáférhető minden olyan tény, adat, terv,
okirat, dokumentum (a továbbiakban: adat) üzleti titoknak minősül, amelyek nyilvánosságra
hozatala a Felek hivatali, üzleti vagy egyéb érdekeit sértené.

1 5.2 Vállalkozó tudomással bír atTól, hogy üzleti titokra hivatkozással nem lehet olyan adat
nyilvánosságra hozatalát korlátozni vagy megtiltani, amely a beszerzés eljárás során
értékelésre került, de az ezek alapjául szolgáló részinformációk, alapadatok nyilvánosságra ~‘

hozatalát megtilthatja. ‘(‘ ~-
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15.3 Jelen szerződés teljesítése során Feleket illetve minden alkalmazottjukat, illetve az általuk a
teljesítésbe bevont bármely harmadik személyt, egyéb közreműködőket titoktartási
kötelezettség terheli a jelen szerződés teljesítése során vagy azzal összeüiggésben
tudomásukra jutott (vagy birtokukba került), illetve más módon megismert minden olyan,
nem nyilvánosan hozzáférhető, illetve nem közérdekű adat, terv, információ, okmány,
dokumentum tartalma vonatkozásában, amelynek nyilvánosságra hozatala valamely Fél
hivatali, üzleti vagy egyéb titkait sértené. A titoktartási kötelezettség alól jogszabály
felmentést adhat. A titoktartási kötelezettség a jelen szerződés megszűnését követően is
fennáll.

15.4 Vállalkozó jelen szerződésnek a titoktartásra vonatkozó előírásaira tekintettel jelen szerződés
teljesítésébe kizárólag olyan szakembereket, alvállalkozókat vonhat be, akik titoktartási
nyilatkozatot írnak alá. A titoktartási nyilatkozat mintája jelen szerződés 5. számú
mellékletében található. A titoktartási nyilatkozatot szakember esetén a teljesítésben való
közreműködése megkezdését megelőző napon, alvállalkozó esetén a jelen szerződés 6.14.2
pontjában szabályozottak szerint kell Megrendelőnek átadni. Vállalkozó felelős mindazon
kárért, ami Megrendelőt amiatt érte, hogy Vállalkozó jelen pontban meghatározott
kötelezettségét nem vagy nem megfelelően teljesítette.

15.5 A jelen (15.) pontban írt rendelkezéseknek Vállalkozó alkalmazottai, alvállalkozók, illetve
egyéb közreműködők részéről történő megismertetése, betartatása, illetve a betartatásának
ellenőrzése Vállalkozó kötelessége, illetve felelőssége. A jogosulatlan nyilvánosságra
hozatalból származó hátrányok elhárításához, illetve kiküszöböléséhez szükséges költségek —

az esetleges titoksértésért fennálló felelősségen túl — a Vállalkozót terhelik, kivéve, ha
bizonyítja, hogy a titok megőrzése és megőriztetése tekintetében úgy járt cl, ahogy az adott
helyzetben általában elvárható.

15.6 Vállalkozó teljes felelősséggel tartozik a titoktartási kötelezettségének megsértéséből eredő
károkért és tudomásul veszi és elfogadja, hogy a titoktartási kötelezettség megszegése esetén
a Megrendelő jogosult jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani.

16. Vegyes és záró rendelkezések

16.1 Felek megállapodnak, hogy amennyiben jelen szerződés bármely rendelkezése utóbb
érvénytelennek minősül (részleges érvénytelenség), a szerződés többi részét érvényesnek
tekintik, kivéve, ha a Felek együttes írásbeli nyilatkozata alapján azt az érvénytelen rész
nélkül nem kötötték vo Ina meg.

16.2 Felek kijelentik, hogy jelen szerződés a közöttük lévő megállapodás valamennyi feltételét
tartalmazza, Így az írásbeli szerződésbe nem foglalt korábbi megállapodások hatályukat
vesztik a 16.3 pontban rögzítettek figyelembe vételével.

16.3 A Felek közötti jogviszony tartalmát jelen szerződés rendelkezései és a szerződésben
hivatkozott mellékletek határozzák meg. Amennyiben Felek közötti vitás kérdésre a szerződés
nem tartalmaz rendelkezéseket, sorrendben elsősorban Vállalkozó végleges ajánlatában,
másodsorban Felek között 2018. szeptember 27-én, október 10-én, november 09-én,
megtartott tárgyalás(ok) jegyzőkönyveiben, harmadsorban Megrendelő végleges ajánlattételi
felhívásában, illetve ajánlatkérési dokumentációjában foglaltak az irányadóak. Megrendelő
végleges ajánlattételi felhívása és dokumentációja, Vállalkozó végleges ajánlata, valamint a
Felek között megtartott tárgyalások jegyzőkönyvei jelen szerződés elválaszthatatlan részét
képezik, de azok jelen szerződéshez fizikailag nem kerülnek csatolásra.
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16.4 Felek kijelentik, hogy nem válik a szerződés tartalmává minden szokás, amelynek
alkalmazásában a Felek korábbi üzleti kapcsolatukban megegyeztek, és minden gyakorlat,
amelyet egymás között kialakítottak, továbbá minden Olyan szokás és gyakorlat, melyet az
adott üzletágban a hasonló jellegű szerződés alanyai által széles körben ismernek és
rendszeresen alkalmaznak.

16.5 A Vállalkozónak és a Megrendelőnek meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy
közvetlen tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, mely közöttük
a szerződés keretében felmerült. Minden ezzel kapcsolatos tényről, akadályozó körülményről
a Felek kölcsönösen kötelesek egymást írásban tájékoztatni.

16.6 Ha az érintett Felek a 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.

16.7 A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog — különös tekintettel a
Polgári Törvénykönyv rendelkezései — az irányadók.

16.8 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
mondani, vagy a követeléseitől el fog állni. A jelen szerződésből fakadó vagy ahhoz kapcsolódó
bármilyen jogról történő lemondás csak erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén
érvényes.

Jelen, 16. számozott pontból és7 mellékletből álló szerződés 5 eredeti példányban készült, melyet a
Felek elolvastak, megértettek, és mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag írtak alá,
amelyből 3 példány Megrendelőt, 2 példány pedig Vállalkozót illeti.

Mellékletek:
1. számú melléklet: Műszaki leírás
2. számú melléklet: Teljesítést Igazoló Bizonylat (minta)
3. számú melléklet: Vállalkozó szerződés aláírásakor ismert alvállalkozói
4. számú melléklet: Nyilatkozat Partner adatairól
5. számú melléklet: Titoktartási nyilatkozat (minta)
6. számú melléklet: Tárgyhónapban elvégzett karbantartásokról, javításokról készített kimutatás
(minta)
7. számú melléklet: Raktározással kapcsolatos előírások

Budapest, 2018. .J?- P.C

~...... ...~

Szabó Zoltán Attila Zsámboki G bor
vezérigazgató v Ó

NISZ Nemzeti Infokommunikációs ANY Biztoj ‘‚Nvvi~’ yilvánosan
Szolgáltató Zárikörűen Működő Mf d&’ ~h5~i’ ág
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1. számú melléklet a~ nyilvántartási számú szerződéshez

Műszaki leírás

A Biztonsági okmány-előállító eszközök (nyomtatók és laminálók) valamint az azok működéséhez szükséges
kellékanyagok a biztonsági okmányokat egy homogén egységet alkotó rendszerben állítják elő, a rendszer
minden eleme részt vesz ezen okmányok előállításában. Ezen eszközökkel szemben elvárás, bogy „A” és
„B” okmányvédelmi kategóriába tartozó biztonsági okmányokat lehessen előállítani velük. A biztonsági
okmány alapanyaga, a biztonsági festék és a biztonsági okmánynyomtató-I-laniináló együtt biztosítják
mindazon feltételeket, melyek alapján a helyi kitöltésű „A” és „B” okmányvédelmi kategóriába tartozó
okmányok a szigorú okmánybiztonsági szempontoknak megfelelnek.

Ajánlattevőriek, az Ajánlatkérő által üzemeltetett munkaállomásokhoz kapcsolt biztonsági nyomtató és
lamináló berendezések átalánydíjas, garanciális időn túli javítási és karbantartási szolgáltatását, ezen
biztonsági nyomtatók biztonsági tintával/tonerrel történő ellátását kell biztosítania. A javítási szolgáltatásba
beleértendő a meghibásodott eszköz javítása, illetve a már nem vagy gazdaságosan nem javítható eszközök
helyett új eszköz biztosítása az Ajánlatkérő szolgáltatásának zavartalan fenntartása érdekében.

1. Teljesítési helyszínek:

Magyarország területén üzemelő okmányirodák, kormányablakok (ideértve a mobil egységeket is), valamint
egyéb speciális helyszínek. Az aktuális szolgáltatási helyek listáját és darabszámát jelen leírás 1. számú
melléklete tartalmazza.

1.1 Az Ajánlatkérő jelzi, hogy a Teljesítési helyek száma (összesen mennyiség) a szerződés időtartama alatt
maximum a megadott telephelyszám 10%-ban változhat, amelyet az Ajánlatkérő az Ajánlattevő felé írásban
jelez.

2. Aktuális eszköz adatok

- 1 300 db Vivid Ltd. — ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. gyártmányú Peak Educator PB 262
okmánylamináló berendezés típusú asztali laniináló gép (továbbiakban: lamináló),

- 950 db Canon Inc. — ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. gyártmányú Canon iP4950 biztonsági
tintasugaras nyomtató típusú asztali tintasugaras biztonsági nyomtató (továbbiakban: tintasugaras
biztonsági nyomtató),

- 730 db Samsung Ltd. — ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. gyártmányú Samsung ML-2545 biztonsági
lézernyomtató típusú asztali biztonsági lézernyomtató (továbbiakban: biztonsági lézernyomtató)

3. Definíciók
3.1. Ajánlatkérő: NISZ Zrt
3.2. Ajánlattevő: Az a gazdasági szereplő, aki (amely) a beszerzési eljárásban ajánlatot nyújt be.
3.3. Felhasználó: A Riggelékben megadott telephelyeken az eszközöket használó személy.
3.4. Garantált Szolgáltatási Időszak: a 4.4 pontban megadott időszak

3.5. Üzemidő: Azaz időszak, ami alatt Ajánlatkérő üzemelteti a biztonsági okmány-előállító eszközöket.

4. Javítási szolgáltatással kapcsolatos elvárások és feladatok

4.1. A javítási szolgáltatás keretében az Ajánlattevő ellátja az Eszközök hibáinak elhárításából adódó
feladatokat, azaz
- elvégzi a jelzett hiba behatárolását
- elhárítja a hibát
- elvégzi a hiba kijavítását
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4.2. A hibáról az Ajánlatkérő hibabejelentést küld Ajániattevőnek. A hibabejelentés tartalmazza:
- hibabejelentés időpontja,
- meghibásodás helye (pontos cím, emelet, szobaszám),
- a nieghibásodás helyszínén az általános kapcsolattartó adatai (név, beosztás, elérhetőség),
- meghibásodott eszköz azonosító adatai (gyártmány, típus, vonalkód szám),
- a hiba prioritása,
- a hiba elhárításának a határideje (a hiba prioritására figyelemmel),
- hibajelenség leírása,
- hibabejelentő neve, beosztása, elérhetősége

4.3. Az Ajánlattevő a javítási szolgáltatás nyújtása során javítási jegyzőkönyvet vezet, amely legalább az
alábbi adatokat tartalmazza:
- a hibás eszköz azonosító adatai (gyártmány, típus, gyári szám, vonalkód szám),
- aimak a hibabejelentésnek a száma, amellyel a meghibásodott eszköz hibabejelentése megtörtént,
- hibajavítás keretében elvégzett munkák felsorolása,
- hibajavítás keretében kicserélt alkatrészek felsorolása,
- hibaelhárítás befejezésének az időpontja (amennyiben a hiba elhárítására a 4.4 pontban

meghatározott határidőn belül nem sikerül a meghibásodott eszközt megjavítani),
- meghibásodás oka (hibajelenség),
- Ajánlattevő hibajavítást végző munkatársának neve és beosztása,
- a megjavított eszközt Ajánlatkérő részéről átvevő személy neve és beosztása.

4.4. Ájánlattevőnek a hibát a bejelentéstől, illetve ha a bejelentés szolgáltatási időn kívül történik, a
bejelentést követő első szolgáltatási időszak kezdetétől számított 30 percen belül kell visszaigazolni és
az alábbi táblázat szerinti prioritási szintnek megfelelő időn belül kell elhárítania. A hiba kijavításának
időpontjára vonatkozóan az Ajánlatkérő nyilvántartási rendszere irányadó.

I. ~ ÜL’ í~’i~ d[IuF~

Az eszköz nem működik, és azonnali hibaelbántást
igényel, mert a helyszínen a meghibásodással &intett

eszköztípusból 49 %-nál nagyobb az eszközkiesés és a
meghibásodott eszköz egyéb elkerülő megoldással (Pl.
nyomtatás átirányítása más nyomtatóra) nem
helyettesíthető.

2 Az eszköz nem vagy hibásan működik.

7x24 5x12,5 (7:30-20:00 munkanapokon)

1. prioritási szint 2. prioritási szint
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4.5. Az Ajánlattevőnek a bibabejelentés fogadását követően, amennyiben szükséges, Fel kell vennie a
kapcsolatot a hibabej elentésben megadott általános kapcsolattartóval, és egyeztetnie kell vele a
hibaelhárítás niegkezdésének időpontját. Amennyiben az általános kapcsolattartóval valamely okból a
kapcsolatfelvétel nem sikerült vagy a hibaelhárítást az Ajánlattevő nem tudja megkezdeni vagy a
hibaelbárítás során nem tud munkát végezni haladéktalanul köteles erről Ajánlatkérőt tájékoztatni e
mailben. Az Ajánlatkérő az Ajánlattevő tájékoztatása alapján a hibaelhárítást felfiiggesztheti.
Ha a hibabejelentés 15 óra után történik, akkor lehetőség van a hibaelbárítás felfiiggesztésére az
Ajánlattevő által, azonban ez csak az általános kapcsolattartónak valamint az Ajánlatkérőnek a
jóváhagyásával történhet. A felfUggesztés a hibaelhárítás megkezdésének egyeztetett időpontjáig tart.
Amennyiben a felfiiggesztés oka a kapcsolattartó elérhetetlensége, az Ajánlattevő köteles a
kapcsolatfelvételt óránként ismételten megkísérelni, melynek harmadszori eredménytelenségéről
tájékoztatnia kell Ajánlatkérőt.

4.6. Az Ajánlatkérőnek a hiba elhárítását a meghibásodás helyszínén kell megkezdenie. Amennyiben
Ajánlattevő az eszközt a meghibásodás helyszínén nem tudja megjavítani és a 4.7 pontban
szabályozott eset sem áll fenn, azt köteles javitásra elszállítani. Az eszköz elszállításának valamint
visszaszállításának a tényét a 4.3 pont szerinti javítási jegyzőkönyvben fel kell tüntetni. A
meghibásodott eszköz elszállítása és visszaszállítása szállítólevéllel vagy eszközmozgatási bizonylattal
történhet. Ajánlattevönek a javításra elszállított eszközt az eszköz elszállítását követő 30 napon belül
meg kell javítania és vissza kell szállítania arra a helyszínre, ahonnan az elszállításra került.

4.7. Ha a hibás eszköz javíthatatlan vagy javítása a később részletezettek alapján már nem minősül
gazdaságosnak, a hibajavítás során sz 5. pont alapján új eszközöket kell biztosítania. Ha az Új eszköz
rendelkezésre áll, akkor azonnal, de legkésőbb a hibás eszköz elszállítását követő 30 napon belül ki
kell szállítania arra a helyszínre, ahonnan a hibás eszköz előzőleg elszállításra került.

4.8. Amennyiben 4.4 pont szerinti határidőn belül nem tudja megjavítani, az Ajánlattevő köteles a hiba
elhárítására megadott határidő lejártáig a meghibásodott eszköz helyett a hibajavítás idejére a
meghibásodott eszközzel azonos típusú és gyártmányú ideiglenes csereeszközt biztosítani. Az
ideiglenes csereeszköz biztosításának a tényét, a 4.3 pont szerinti javítási jegyzőkönyvben Fel kell
tüntetni.

4.9. A megjavított vagy az Új eszköz átvétele a meghibásodás helyszínén történik, melynek során
Ajánlatkérő képviselője (az okmányiroda vagy kormányablak vezetője (vagy az általa meghatalmazott
személy) meggyőződik az eszköz működőképességéről. Ajánlatkérő az elvégzett munka (hibajavítás)
elfogadását megtagadja, ha az eszköz nem működőképes, vagy ha az átvétel során megállapítást nyer
valamilyen rendellenes működés. Az Ajánlatkérő a hibajavítás megtörténtét az 4.3 pont szerinti
javítási jegyzőkönyv aláírásával igazolja.

4.10. Amennyiben a javítás során megállapítást nyer, hogy az eszköz meghibásodása nem rendeltetésszerű
használatra, hanem esetlegesen megtörténő rongálásra vezethető vissza, Ajánlattevőnek ezt az 4.3 pont
szerinti munkalapon rögzítenie kell. Jelen pont alkalmazása szempontjából nem rendeltetésszerű
használatnak minősül:

az eszközök szerkezeti elemeinek fizikai sérülése,
- az eszközök illetéktelen személy általi javításának dokumentált kimutatása,
- az eszközökbe irodai környezetből származó idegen anyagok (gombostű, gémkapocs, stb)jelenléte,
- nem gyári eredeti (utángyártott, utántöltött) tintapatron használatából eredő nyomatproblémák

(fejcsere).

4.11. Az Ajánlattevő az 6. pont szerinti karbantartási feladatokat a meghibásodott eszközök javítása
alkalmával is elvégezheti, amennyiben az eszköz meghibásodása és utolsó karbantartása között négy
hónapnál hosszabb idő telt cl.

4.12. Az Ajánlattevő haladéktalanul köteles e-mailben (koord@nisz.hu) az Ajánlatkérőt tájékoztatni a
hibaelhárítás, illetve a hibajavítás befejezéséről (ideértve azt az esetet is, amikor Új eszköz szállítására
került sor). A tájékozlatásban meg kell adnia annak a hibabejelentésnek a számát, mellyel a hibásnak
vélt eszköz bejelentése megtörtént. A liibabejelentést e tájékoztatások alapján zárja Ic az Ajánlatkérő.
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5. A javítási szolgáltatásban felhaszuálandó Új eszközre vonatkozó műszaki minimum
követelmények, egyéb elvárások, előírások

5.1. Az Ajánlattevőnek a hibajavítás keretében beszerzendő új eszközökre is ajánlatot kell adnia. Az Új
eszközöknek a jelen pontban meghatározott műszaki minimum követelményeknek kell
megfelelniük:

- Az új eszközök, a szállítást megelőzően sehol nem használt eszközök lehetnek,
- Az Ajánlattevő feladata, hogy az általa megajánlott eszköztípusokra az üzembe helyezéshez

szükséges, az NBSZ szakértői intézet által kiadott határozatot az eszközök és tinták használatának
engedélyezésére megszerezze (eszközök „A”, okmányvédelmi kategóriába tartozó nyomat
előállítása), és ezen határozatot az első Új eszközltintapatron szállításáig az Ajánlatkérő
rendelkezésére kell bocsátania.

- Minden Új eszköznek a minőségi átvételétől számított 12 hónapig jótállással kell rendelkeznie,
mely jótállásnak Id kell terjednie az Új eszköz karbantartására és meghibásodásainak javítására a
Jelen dokumentumban foglalt SLA értékekkel (karbantartás, üzemeltetés)

Műszald minimum paraméterek:

Asztali tintasugaras biztonsági nyomtató

- Technológia: tintasugaras
- Nyomtatási felbontás: min. 4.800x1.200 dpi
- Tintatartályok: színenként cserélhető különálló tintatartályok
- Nyomtatási sebesség: min. 8 lap/perc színes, 10 lap/perc fekete-fehér (ISO/IEC 24734 ESAT

átlagérték)
- Papíradagolás: hátsó tálca (min. 50 lap normál papír)
- Papírméretek: A5-LGL
- Papír tömege: 65—100 g/m2
- Aramellátás: 100—240 V AC, 50/60 Hz
- Csatlakozók: nagy sebességű USB (B típusú port)
- Meghajtóprogram: Windows 8.1, iO 05 32 és 64 bit
- Az eszköz rendelkezzen elektro-mechanikai védelemmel
- Az eszköz tintapatronokra záródó fedelét le lehessen zárni
- Az eszköz biztosítsa, bogy a zárófedél kinyitása nélkül a patronokhoz történő hozzáférés ne legyen

megvalósítható
- Az eszköz rendelkezzen egy olyan elektronikával, amely naplózza a zárófedél nyitásának és

zárásának dátumát és idejét
- A nyomtató legyen képes „A” és „B” okmányvédelmi kategóriába sorolt-, papír alapú biztonsági

okmányok megszemélyesítésére
- A nyomtató legyen képes speciális biztonsági jelzőanyaggal ellátott tinták használatára és az ezzel

történő okniánykitöltésre

Asztali Biztonsági lézernyomtató:

- Nyomtatási sebesség: minimum 16 lap/perc
- Felbontás: min. 1200x1200 dpi
— Belső memória: minimum 8 MB
- Csatlakozási felület: UBB
- Bemeneti papírtálca: min. 100 lap
- Papír méret: A4, AS, BS
— Első oldal elkészítésének ideje: maximum 10 nip
- USB kábel
- kézikönyv
- Rendelkezzen meghajtó készlettel az alábbi operációs rendszerekhez: Windows 8.1, 10 OS 32 és

64 bit
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- képes legyen szintetikus papír és papír alapú dokumentumok „A” és „B” okmányvédelmi
kategóriába sorolásának megfelelő módon, adattal történő ellátására

- Képes legyen speciális biztonsági toner (azonosításra alkalmas fluoreszkáló adalékot tartalmazó
festékanyag) használatára

- Képes legyen biztonsági festékkazetta használatára (gyári cartridge, átalakítva a felismerő rendszer
számára)

- Az eszköznek rendelkezni kell biztonsági cartridge felismerő rendszerrel
- Képes legyen arra, hogy csak a biztonsági festékkazettával nyomtat, gyárival nem.

Lamináló:

- Laminálási sebesség minimum: 550 mm/perc
- Laminálási szélesség minimum: 250 mm
- Laminálási vastagság minimum: 250 micron
- Felfűtési idő maximum: S perc
- Rollerek száma minimum: 4

2 db belső fűtésű szilikon henger
E 2 db szilikon hűtőhenger

- Egyenletes fűtés
- Felfűtési hőmérséklet: minimum 150 C’ fok a lamináláskor
- Az alkatrészellátás biztosított legyen 5 éven keresztül.
- Fűtőteljesítmény: minimum 500W
- Stand-by üzemmód: nincs vagy kikapcsolható
- Fűtés: belső fűtésű szilikon hengerek kiegészítő fűtéssel
- Hajtás: 220V szinkron motor, fém fogaskerék áttételekkel

5.2. Ajánlatkérő az Ajánlattevőnek a műszaki leírás 6.7. és 6.8. pontja alapján tett nyilatkozatainak
figyelembe vételével határozza meg a megbibásodás miatt cserére szoruló eszközök darabszámát
valamint az Ajánlattevővel egyeztetve a tényleges csere időpontját.

6. Karbantartási szolgáltatással kapcsolatos elvárások és feladatok

6.1. Az Ajánlattevő a karbantartási feladatait az Ajánlatkérő által jóváhagyott karbantartási ütemterv
szerint végzi el. A karbantartási ütemtervet félévenként, teljesítési helyekre lebontva kell elkészíteni
oly módon, hogy egy eszköz karbantartása között 6 hónapnál hosszabb idő nem telhet el.

6.2. Az Ajánlattevőnek az első, a szerződés hatálybalépését követő 6 hónapra vonatkozó karbantartási
ütemtervét a szerződés hatálybalépésétől számított 20 munkanapon belül kell elkészítenie és az
Ajánlatkérőnek jóváhagyásra átadnia. Az ezt követő karbantartási ütemterveket legkésőbb az előző
karbantartási ütemterv lejártát megelőző 30. napig kell Ajánlattevőnek elkészítenie és az
Ajánlatkérőnek jóváhagyásra átadnia.

6.3. Az Ajánlatkérő 10 munkanapon belül nyilatkozik az átvett karbantartási ütemterv elfogadásáról. Ha a
jóváhagyásra benyújtott karbantartási ütemtervvel Ajánlatkérő nem ért egyet, 10 napon belül
Ajánlattevővel egyeztetést tart, mely eredményként, amennyiben szükséges, Ajánlattevő módosítja és
ismételten benyújtja jóváhagyásra a karbantartási ütemtervet.

6.4. A jóváhagyott karbantartási ütemtervben a karbantartás időpontját a teljesítési helyszínekkel to tént
egyeztetés alapján az Ajánlattevő módosíthatja — az 5.1 pontban szabályozott 6 hónapos határidő
betartásával — amelyről Ajánlatkérőt 3 munkanapon belül köteles tájékoztatni. Egyéb esetekben a
karbantartási ütemterv kizárólag Felek közös megegyezésével módosítható.

6.5. Az Ajánlattevő a karbantartási szolgáltatás keretében az alábbi tevékenységeket köteles elvégezni:
a) az eszközök üzemeltetési dokumentációban megadottak szerinti átvizsgálása. hibamegelőző

karbantartási munkák elvégzése (tisztítás. portalanítás. műszeres beállítás), különösen:
aa) tintasugaras biztonsági nyomtató esetében:

- kábelek, elosztók, csatlakozók ellenőrzése,
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külső burkolatok tisztítása alkoholos tisztítószerrel,
belső terek ellenőrzése, tisztítása,
mechanikai szennyeződések, idegen tárgyak eltávolítása,
kisebb szeirnyeződések sűrített levegővel történő eltávolítása,
a nyomtató belsejében található kiálló részek tisztítása,
a laptovábbító görgő tisztítása,
nyomtató fej ellenőrzés tesztoldal nyomtatásával (nyomatkép és fluoreszcencia
intenzitás vizsgálat), nem megfelelő nyomatkép detektálása esetén javítási
szolgáltatás keretében nyomtató fej csere szükséges,
tintapatronok eredetiségének ellenőrzése (normál fekete és biztonsági patronok)
fejkocsi-tengely (sín) ellenőrzése és kenése,
fejkábel, papírmozgató, lapadagoló, kezelő- és kijelzőszervek ellenőrzése,
naplózó elektronika kiolvasása, mentése elektronikus formátumban Ajánlatkérő
részére.

ab) biztonsági lézernyomtató esetében:
- kábelek, elosztók, csatlakozók ellenőrzése,
- a nyomtató külsejének tisztítása,
- belső terek ellenőrzése és tisztítása,
- idegen tárgyak megkeresése és eltávolítása,
- a nyomtatókban a használat során üzemszerűen visszamaradó biztonsági

festékpor speciálisan erre a célra kifejlesztett tisztító anyagokkal való ellenőrzés
és eltávolítása,

- kisebb szennyeződések sűrített levegővel történő eltávolítása,
- a papírút átvizsgálása és tisztítása,
- tesztoldal nyomtatása,
- tonertartály egyedi biztonsági chipjének felismerését és vezérlését végző

chipkezclő elektronika ellenőrzése és hibanaplójának kiolvasása (az erre a célra
megírt és a karbantartás elvégzéséhez használt hordozható számítógépre telepített
program használatával), mentése elektronikus formátumban Ajánlatkérő részére.

ac) lamináló esetében:
- a lamináló külsejének tisztítása (külön erre a célra használandó habbal),
- kisebb szennyeződések sűrített levegővel történő eltávolítása,
- fűtő és továbbító hengerek tisztítása, a hengerekre rakódott, esetenként már

ráégett ragasztómaradványok szakszerű eltávolítása,
- lamináló hengerek forgási sebességének ellenőrzése,
- laminálási hőmérséklet ellenőrzése,

a korlátozott élettartamú, forgó/kopó alkatrészek pótlása, elhasználódott alkatrészek cseréje javítási
szolgáltatás keretében;

az eszköz használójának szükség szerinti tájékoztatása a berendezések helyes kezeléséről ás az
esetlegesen előforduló hibák okáról.

6.6. Ajánlattevőnek a nyomtatók karbantartása során a tisztítási, illetve a kenési műveletek elvégzéséhez az
eszköz szakszerű karbantartása által megkövetelt különleges minőségű törlőkendőt, nagy tisztaságú és
megfelelő kémiai összetételű oldószerkeveréket kell használnia. A tintasugaras biztonsági nyomtató
karbantartása során Ajánlattevőnek a mozgó alkatrészek szempontjából megfelelő reológiai
tulajdonságokkal rendelkező kenőanyagot kelt használnia.

6.7. Amennyiben a karbantartás során megállapítást nyer, hogy a karbantartással érintett eszköz
meghibásodott, Ajánlattevőnek haladéktalanul tájékoztatnia kell az Ajánlatkérőt a meghibásodásról,
mely alapján az Ajánlatkérő dönt a hiba prioritásáról és a hibát haladéktalanul bejelenti az Ajánlattevő
felé. A hibaelhárítás kezdő időpontja a hiba Ajánlattevő általi bejelentésének az ideje. Az így
bejelentett hibát a hibajavításra vonatkozó előírások (4. pont) szerint kell javítania Ajánlattevőnek.

Ajánlattevőnek a 6.7. pontban említett feladatán túl, a szerződés megkötését követő 30 napig a
karbantartási kötelezettség keretébe tartozó eszközparkot karbantarthatósági és meghibásodási
kockázat szempontjából fel kell mérnie és szakvéleményt kell adnia. A szakvéleményben ki kell
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térnie a meghibásodás miatti cserére szoruló eszközökre, azok darabszámára, valamint a csere
javasolt legkésőbbi időpontjára. Ajánlatkérő a szakvélemény átvételét követő 10 munkanapon belül
dönt a szakvéleményben javasolt cserék elfogadásáról.

6.8. Az Ajánlattevőnek az elvégzett karbantartásról teljesítési helyenként karbantartási jegyzőkönyvet kell
kiállítania, melynek legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
- karbantartás helye és ideje,
- Ajánlattevő karbantartást végző munkatársának neve, beosztása,
- karbantartással érintett eszközök megnevezése (típus, gyártmány, gyári szám, vonalkód szám),
- a karbantartás időtartama (percre pontosan megadva),

a karbantartás keretében elvégzett munkák felsorolása,
- Felek által lényegesnek tartott események rögzítése,
- Felek jelen lévő képviselőinek aláírása.

6.9. A karbantartás teljesítését a karbaiitartással érintett okmányiroda vagy kormányablak vezetője vagy az
általa meghatalmazott személy igazolja, aki a karbantartási jegyzőkönyv aláírását megtagadhatja,
amennyiben Ajánlattevő a 6.5 pontban meghatározott feladatait nem vagy nem teljeskörűen végezte el.

6.10. A karbantartási jegyzőkönyvet két példányban kell kiállítani, melyből egy az okmányirodában vagy a
kormányablakban marad, míg egy példány az Ajánlattevő részére átadásra kerül.

7. Biztonsági nyomtatók használatához szükséges tonerreutintával szembeni elvárások

Ajánlattevőnek kell biztosítania az Ajánlatkérőnél üzemelő biztonsági okmány-előállító eszközökhöz
szükséges biztonsági tonereket és biztonsági nyomtató egységeket az alábbiak szerint:

- A Samsung Ltd. — ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. gyártmányú Samsung ML-2545 biztonsági
lézernyomtató típusú asztali biztonsági lézernyomtatóhoz MLTD-D- 10528 típusú biztonsági
adalékanyagot tartalmazó, a 7.1. pontban meghatározott műszaki követelményeknek megfelelő
nyomtatóegységet kell biztosítani,

- Canon he. — ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. gyártmányú Canon iP4950 biztonsági tintasugaras
nyomtató típusú asztali tintasugaras biztonsági nyomtatóhoz OKM-526 C/M/Y típusú biztonsági
festékanyaggal töltött, a 7.2 pontban meghatározott műszaki minimumkövetelményeknek
megfelelő tintapatront kell biztosítani,

- Ajánlattevőnek ajánlatában meg kell ajánlania a jelen eljárás keretében megajánlott asztali
biztonsági lézernyomtató valamint asztali tintasugaras nyomtató működéséhez szükséges
nyomtatóegységet és tintapatront (C/Mm, amelyek megfelelnek a 7.1 illetve 7.2 pontban
meghatározott műszaki minimum követelményeknek.

- Az Ajánlattevő feladata, hogy az általa megajánlott nyomtatóegység és tintapatron használatához
(C/M/Y) szükséges, az NBSZ szakértői intézet által kiadott határozatot az eszközök és tinták
használatának engedélyezésére megszerezze (eszközök „A”, okmányvédelmi kategóriába tartozó
nyomat előállítása), és ezen határozatot az első Új eszköz/tintapatron szállításáig az Ajánlatkérő
rendelkezésére kell bocsátania.

7.1. Biztonsági toner specifikáció

7.li. Adalékanyag
A biztonsági lézer okmánynyomtató nyomtntóegységeiben visszavizsgálásra alkalmas biztonsági
adalékot tartalmazó fekete színű tonerpor kerüljön alkalmazásra. A biztonsági adalék a
tonerszemncsékbe legyen ágyazva. Az alkalmazott biztonsági toner fizikai és kémiai paraméterei,
elektrosztatilcus tulajdonsága illeszkedjenek az alkalmazott lézernyomtató és nyomtatóegység
elektronikus paramétereihez. A tonerszemcsék az alkalmazott okmánykitöltési technológia betartása
mellett erősen tapadjanak az okmány felületén. eltávolításuk csak jól ellenőrizhető és dokumentálható
felületi sérülések bekövetkezése árán legyen megvalósítható.

7.1.2. Tonertartály
A nyomtatókba egy speciális. saját (biztonsági) kazetta felismerő elektronika kerül beépítésre. mely
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révén megakadályozható a normál kereskedelmi forgalomban beszerezhető tonertartályokkal való
nyomtatás lehetősége. A biztonsági tonertartályokat oly módon kell kialakítani, hogy egyrészt a
biztonsági okmánynyomtatóhoz illeszkedjék, másrészt megakadályozható legyen a biztonsági
tonertartályok felhasználásával történő nyomtatás lehetősége egyéb hasonló típusú gyári nyomatóval.
A tonertartály legyen ellátva minden olyan védelemmel, amely lehetetlenné teszi annak utántőltését.

7.1.3. Csomagolás
A tonertartály fekete fényvédő fólia tasakba, majd kartondobozba kerüljön csomagolásra, melyben a
termék elhelyezése poliuretán hab térkitöltő formában történjen.

7.1.4. Egyedi azonosítás
A biztonsági tonert tartalmazó tonertartály és csomagolása (fekete fényvédő fólia, kartondoboz)
egyazon egyedi azonosítóval és vonalkóddal kerüljön ellátásra, mely kellő adminisztratív szabályok
alkalmazásával lehetővé teszi a tonertartály Mjának követését. Az egyedi azonosító címke tartalmazza
a gyártás időpontját is.

7.1.5. Szállítási feltételek
. Teljesítés gyakorisága, határideje: eseti megrendelés, a megrendelés kibocsátásától számított egy

lét.
. Atadás-átvétel módja: egyedi azonosító alapján, szállítólevélen, jegyzőkönyvben rögzítve

7.1.6. Egyéb:
A vonatkozó jogszabályok szerint az Ajánlattevő feladata az üres tonertartályok visszavétele és
megsemmisítése. Az Ajánlatkérő szükség esetén lehetőséget biztosít az Ajánlattevő részére, hogy a
nyomtatóegység paraméterezését és vizsgálatát az Ajánlatkérő által megjelölt telephelyen elvégezze.

7.1.7. Jótállás és szavatosság
Az Ajánlattevő vállalja, hogy az MLT-D1052S tonertartály 1500 lapszám, az MLT-D111S tonertartály
1000 lapszám nyomtatásáig hibátlanul működik, az okmánykiöltés szempontjából a megfelelő
nyomatkép kialakítására alkalmas. Ez azt jelenti, hogy a szabad szemmel történő vizsgálat során a
nyomat nem lehet hiányos, csíkos, minden karakternek épnek kell lennie.
A tonertartály fenti lapszámokon belüli meghibásodása esetén az Ajánlattevő az Ajánlatkérő általi
bejelentéstől számított 24 órán belül saját költségén az Ajánlatkérő részére új, működőképes
tonertartályt biztosít.

7.2. Biztonsági tintapatron specifikáció

7.2.1. Biztonsági tinta
A tintasugaras biztonsági okmánynyomtató speciális kitöltőszerrel működik. A nyomtatóban
elhelyezett biztonsági tintapah~onhoz való illetéktelen hozzáférést elektro-mechanikai védelem
megakadályozza, illetve detektálja. A biztonsági tintapatronban a biztonsági tinta olyan speciális
jelzőanyagot tartalmazzon, amely segítségével egyértelműen és gyorsan azonosítható legyen az
okmánykitöltés eredetisége. A biztonsági tinta fizikai és kémiai tulajdonságánál fogva olyan erősen
tapadjon meg a kitöltendő okmány felületén, hogy az okmányra felvitt adatokat — a kitöltést követően —

sem mechanikai, sem pedig vegyi eljárással ne lehessen sérülésmentesen eltávolítani az okmány
felületéről. A biztonsági tinta, olyan inlenzitású ‚.0V aktív” (fluoreszcens) tulajdonsággal
rendelkezzen, amely egyszerű és megbízható azonosítási lehetőséget kínál. A speciális biztonsági tintát
kereskedelmi forgalomban ne lehessen beszerezni, kizárólag az okmányirodák és arra jogosult állami
intézmények általi felhasználás váljon lehetővé.

7.2.2. Tintapatron
A három különálló biztonsági patron illeszkedjen a nyomtatóba, illetve egyenként és egyszerűen
legyenek cserélhetők.

7.2.3. Csomagolás

35



A tintapatronok áttetsző — a gyári számot tartalmazó vonalkód leolvasását lehetővé tevő — lehegesztett
műanyag tasakokba kerüljenek elhelyezésre, illetve szállításuk gyűjtőcsomag formájában
kartondobozban történjen.

7.2.4. Egyedi azonosítás
A t~ntapatronok szigorú elszámolású termékek, nyilvántartásuk a felületükön elhelyezett, a típusuknak
megfelelő színjelzést tartalmazó, azonosító számmal és vonalkóddal ellátott hologramos etikett alapján
legyen lehetséges, amelyen tartalmazza a gyártás időpontját is. A gyűjtőcsomagon annak tartalmára
utaló egyedi azonosító(k) kerüljenek elhelyezésre.

7.2.5. Szállítási feltételek
A teljesítés gyakorisága, határideje: eseti megrendelés, a megrendelés kibocsátásától számított két hét,
részszállítás lehetséges.
Tintapairon kiszerelési egysége: típusonként 50 darab (OKM-526), 40 darab (OKM-571)
A teljesítés volumene: hetenként maximum 100 darab tintapairon típusonként
Atadás-átvétel módja: egyedi azonosító alapján, szállítólevélen, jegyzőkönyvben rögzítve

7.2.6. Egyéb:
A vonatkozó jogszabályok szerint az Ajánlattevő feladata az üres tintapatronok visszavétele és
megsemmisítése. Az Ájánlatkérő lehetőséget biztosít az Ajánlattevő részére, hogy a tintapatronok
paraméterezését és vizsgálatát az Ájánlatkérő által megjelölt telephelyen elvégezze.
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1. számú melléklet— Teljesítési helyek listája

I Központi Szolgáltatások 1094 Budapest Balázs Béla u. 35

2 IdomSoü IT Helpdesk 1095 Budapest Vaskapu utca 30/B.

Okmányiroda Központi
3 BM VIP Ügyfélszolgálat 1133 Budapest Visegrádi utca 110-112.BFKH Honosítás

BFKH Állampolgársági és Anyakönyvi Főosztály~ Honosítottak és Határon Túliak Olunányügyi Osztálya 1075 Budapest, Károly körút 11.

5 Kormányablak NISZ Zrt. mobil Hibabejelentesben megadotthelyszín

6 IdomSoR Isformatikai Zrt. 1134 Budapest Tüzér utca 41.

7 Kormányablak Teszt Környezet 1095 Budapest Vaskapu utca 30/B,

8 Okmányiroda Információs Hivatal 1021 Budapest Budakeszi út 85

9 Okruányiroda Külügyminisztérium 1027 Budapest Nagy Imre tér 4.

10 Okmányiroda Nemzetbiztonsági Szakszolgálat 1022 Budapest Törökvész út 32-34.

11 Okmányiroda Országos Rendőr Főkapitányság 1139 Budapest Teve utca 4-6.

12 Okmányiroda Büntetés-végrehajtás Országos 1 108 Budapest Kozma utca 13.Parancsnoksága

13 Zalaszám Informatikai KR. 8900 Zalaegerszeg Mártírok útja 53.

6430 Bácsalmás Gróf Teleki József14 Kormányablak Bácsalmás utca 4-8.

15 Kormányablak Baja 6500 Baja Deák Ferenc utca 1 1-13.

16 Okinányiroda Dunavecse 6087 Duiiavecse Főút 43.

17 Kormányablak Izsák 6070 Izsák Kossuth Lajos tér 8

18 Kormányablak Jánoshalma 6440 Jánoshalma Béke tér I.

19 Kormányablak Kalocsa 6300 Kalocsa Városház utca I.

20 Okmányiroda Kecel 6237 Kecel Fő tét I.

6000 Kecskemét Deák Ferenc tér 3.21 KH-Okmányiroda Kecskemét xl. 1115

22 Kormányablak Kecskemét Deák 6000 Kecskemét Deák Ferenc tér 3.
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23 Kormányablak Kecskemét Rákóczi 6000 Kecskemét Rákóczi út 5.

24 Okmányiroda Kerekegyháza 6041 Kerekegyháza Fő utca 47/a.

25 Kormányablak Kiskőrös 6200 Kiskőrös Petőfi tér 1.

26 Kormányablak Kiskunfélegyháza 6100 Kiskunfélegyháza Petőfi tér 1.

6400 Kiskunhalas Szilády Áron utca27 Kormányablak Kiskunhalas 19-21.

6120 Kiskunmajsa Bajcsy28 Kormányablak Kiskumnajsa Zsilinszky utca 10.

29 Kormányablak Kunszentmiklós 6090 Kunszentmiklós Kálvin tér 6.

30 Okmányiroda Lajosmizse 6050 Lajosmizse Városház tér 1.

31 Kormányablak Solt 6320 Solt Béke tér 2.

6230 Soltvadkert Kossuth Lajos utca32 Okmányiroda Soltvadkert 6.

33 Okinányiroda Szabadszállás 6080 Szabadszállás Kálvin tér 1

34 Kormányablak Tiszakécske 6060 Tiszakécske Szent Imre tér 1.

35 Kormányablak Tompa 6422 Tompa Szabadság tér 1.

36 Kormányablak Bóly 7754 Bóly Rákóczi utca 3-5.

7815 Harkány Petőfi Sándor utca 2-37 Okinányiroda Harkány

38 Kormányablak Komló 7300 Komló Városház tér 3.

39 Kormányablak Mohács 7700 Mohács Széchenyi tér 3.

7623 Pécs József Attila utca 10. 2.40 KH-Okmányiroda Pécs emelet 211.

41 Kormányablak Pécs Szántó 7600 Pécs Szántó Kovács utca 1.

42 Kormányablak Pécs Aidinger 7632 Pécs Aidinger János út 43.

43 Kormányablak Pécs Indóház 7623 Pécs Indóház tér 1.

44 Kormányablak Pécs Kossuth 7600 Pécs Kossuth tér 1-3.

7720 Pécsvárad Szentháromság tér45 Kormányablak Pécsvárad -‚

).

46 Konnányablak Sásd 7370 Sásd Dózsa György utca 32.
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47 Kormányablak Sellye 7960 Sellye Dózsa György utca I.

48 Kormányablak Siklós 7800 Siklós Kossuth tér 15.

7940 Szentlőrhic Kossuth Lajos utca49 Kormányablak Szentlőrinc 16.

50 Kormányablak Szigetvár 7900 Szigetvár Zrínyi tér I.

7773 Villány Baross Gábor utca51 Okmányiroda Villány 29/a.

52 Okmányiroda Battonya 5830 Battonya Fő utca 91.

53 Kormányablak Békés 5630 Békés Kossuth Lajos utca 4.

5600 Békéscsaba JózsefAttila u. 2-54 KH-Okmányiroda Békéscsaba 4. 11. emelet 204-208 helyiségek

5600 Békéscsaba Szabadság tér 11-55 Kormányablak Békéscsaba 17.

56 Kormányablak Dévaványa 5510 Dévaványa Hősök tere 1.

57 Okmányiroda Elek 5742 Elek Gyulai út 2.

58 Okmányiroda Füzesgyarmat 5525 Füzesgyartnat Szabadság tér 1.

59 Kormányablak Gyomaendrőd 5500 Gyomaendrőd Szabadság tér 1.

60 Kormányablak Gyula 5700 Gyula Petőfi tér 3.

61 Kormányablak Mezőberény 5650 Mezőberény 56-os eniléktér 1.

5820 Mezőhegyes Kozma Ferenc62 Okmányiroda Mezőhegyes
utca 11.

5800 Mezőkovácsháza Árpád utca63 Kormányablak Mezőkovácsháza 169.

64 Kormányablak Orosháza 5900 Orosháza Szabadság tér 3.

65 Kormányablak Sarkad 5720 Sarkad Szent István tér 7.

66 Kormányablak Szarvas 5540 Szarvas Szabadság út 25-27.

5520 Szeghalom Nagy Miklós utca67 Kormányablak Szeghaloin 4

68 Kormányablak Tótkomlós 5940 Tótkomlós Főút 1.

69 Kormányablak Vésztő 5530 Vésztő Kossuth Lajos utca 62.

70 Okmányiroda Borsodnádasd 3671 Borsodnádasd Alkotmány út 3.

71 Kormányablak Cigánd 3973 Cigánd Fő utca 87.

39



72 Kormányablak Edelény 3780 Edelény Borsodi út 26.

73 Okmányiroda Ernőd 3432 Emőd Hunyadi utca 27-29.

74 Kormányablak Encs 3860 Encs Petőti utca 75.

. . ‘ 3561 Felsőzsolca Szent István utca75 Okmanyiroda Felsozsolca 25

76 Kormányablak Gönc 3895 Gönc Kossuth utca 47.

77 Kormányablak Abaújszántá 3881 Abaújszántá Béke út 29.

78 Kormányablak Kazincbarcika 3700 Kazii~cbarcika Fő tér 39.

79 Kormányabiak Mezőcsát 3450 Mezőcsát Szent István út 26.

80 Kormányablak Mezőkövesd 3400 Mezőkövesd. Rákáczi út 4.

. . ‚ 3527 Miskolc Kandő Kálmán tér 1-81 Kormanyablak Miskolc Kando 3

82 KH-Okmányiroda Miskolc 3541 Miskolc Városház tér 1.

83 Kormányablak Miskolc Csizmadia 3530 Miskolc Csizmadia köz 1-3.

84 Kormányablak Miskolc Vologda 3525 Miskolc Vologda utca 4.

85 Kormányablak Miskolc Kis-Hunyad 3500 Miskolc Kis-Hunyad utca 9.

86 Kormányablak Ózd 3600 Ózd Városház tér 1.

. 3630 Putnok Bajcsy-Zsilinszky utca87 Kormanyablak Putnok 2

. . .. . 3770 Sajószentpéter Kálvin tér 31-88 Okmanyiroda Sajoszentpeter 33

89 Kormányablak Sárospatak 3950 Sárospatak Kossuth utca 44.

90 Kormányablak Sátoraljaújhely 3980 Sátoraljaújhely Kossuth tér 5.

91 Okmányiroda Szendrő 3752 Szendrő Hősök tere I.

92 Kormányablak Szerencs 3900 Szerencs Rákóczi út $9.

93 Konnányablak Szikszó 3800 Szikszó Rákóczi út I.

‘ 3580 Tiszaújváros Bethien Gábor út94 Kormanyablak Tiszaujvaros 7

95 Kormányablak Tokaj 3910 Tokaj Rákóczi út 52-54.
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96 Kormányablak Budapest 01. 1013 Budapest 01 Attila út 12.

1027 Budapest 02 Margit körút 47-
97 Kormányablak Budapest 2. 49

1029 Budapest 02 Bátori László utca
98 Kormányablak Budapest 2. Bátori 2

1033 Budapest 03 Harrer Pál utca 9-
99 Kormányablak Budapest 03. 11

100 Kormányablak Budapest 04. 1042 Budapest 04 István üt 15.

101 KH-Okmányiroda Budapest 1 1056 Budapest 05 Váci utca 62-64

102 KH-Oktatás Budapest 1138 Budapest 13 Váci űt 174.

103 KH-Oktatás Budapest 2 1036 Budapest 03 Lajos utca 160.

104 Kormányablak Budapest 5. 1051 Budapest 05 Erzsébet tér 2.

105 Kormányablak Budapest 6. Andrássy 1063 Budapest 06 Ándrássy út 55.

1062 Budapest Nyugati pu. Teréz106 Okmányiroda Budapest 06 Nyugati ~

107 Korinányablak Budapest 07. 1073 Budapest 07 Erzsébet körút 6.

108 Kormányablak Budapest 08. 1082 Budapest 08 Baross utca 59.

109 Korrnányablak Budapest 09. Koppány 1097 Budapest 09 Koppány utca 2-4

110 Kormányablak Budapest 09 Bakáts 1092 Budapest 09 Bakáts tér 14.

1105 Budapest 10 Havas Ignác utca111 Konnányablak Budapest 10. 1-3.

112 Kormányablak Budapest 11. Budafoki 1111 Budapest 11 Budafoki üt 59.

113 Kormányablak Budapest 11. Bocskai 1113 Budapest I I Bocskai út 39-41.

1124 Budapest 12 Apor Vilmos tér114 Kormányablak Budapest 12 Hegyvidék 1 1-12.

1126 Budapest 12 Kiss János
115 Kormányablak Budapest 12 Kiss Altábomagy utca 3 1-33/A

116 KH-Okmányiroda Budapest 2 1139 Budapest 13 Teve utca 1/a-c.

117 Konnányablak Budapest 13. Teve 1139 Budapest 13 Teve utca 1/a-c.
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1145 Budapest
11-17.

118 Kormányablak Budapest 14. 14 Pétervárad utca

119 Kormányablak Budapest 15. 1153 Budapest 15 Bácska utca 14.

1165 Budapest 16 Baross Gábor120 Kormányablak Budapest 16. utca 28-30.

121 Kormányablak Budapest 17. 1173 Budapest 17 Pesti üt 163.

122 Kormányablak Budapest 18 1 181 Budapest 18 Üllői út 445.

1195 Budapest 19 Városház tér 18-123 Kormányablak Budapest 19. 20.

1201 Budapest 20 Vörösmarty utca124 Korinányablak Budapest 20 Vörösmarty 3

1211 Budapest 21 II. Rákóczi125 Kormányablak Budapest 21. Ferenc üt 154-170.

126 Okmányiroda Budapest 21 1211 Budapest 21 Szent Imre tér 3.

1221 Budapest 22 Kossuth Lajos127 Kormányablak Budapest 22 Kossuth utca 25-29.

1223 Budapest 22 Nagytétényi üt128 Kormányablak Budapest 22. Nagytétényi 3743

1238 Budapest 23 Grassalkovich út129 Kormányablak Budapest 23. 158.

130 Kormányablak Csongrád 6640 Csongrád Justh Gyula utca 2/b.

6800 Hódmezővásárhely Ady Endre131 Kormányablak Hódmezővásárhely űt 14.

132 Kormányablak Kistelek 6760 K.istelek Árpád üt 1-3.

133 Kormányablak Makó 6900 Makó Széchenyi tér 22.

134 Kormányablak Mindszent 6630 Mindszent Köztársaság tér 6.

6782 Mórahalom Milleniumi sétány135 Kormányablak Mórahalom 17.

136 Okniányiroda Sándorfalva 6762 Sándorfalva Ady Endre utca 1.

6741 Szeged Rákóczi tér 1. IV. em137 KH-Okmányiroda Szeged 402

138 Kormányablak Szeged Rókusi 6724 Szeged Rókusi körút 42-M.

139 Konuányab~ak Szeged Szöregi 6726 Szeged Szöregi út 80.
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140 Kormányablak Szeged Rákóczi I. em. 6724 Szeged Rákóczi tér 1. I. emelet

141 Kormányablak Szentes 6600 Szentes Kossuth tér 6.

142 Kormányablak Üllés 6794 Üllés Dorozsmai űt 40.

143 Kormányablak Aba 8127 Aba Rákóczi utca 12.

144 Kormányablak Adony 2457 Adony Rákóczi utca 21.

145 Korrnányablak Bicske 2060 Bicske Szent István üt 7-11

2400 Dunaújváros Október 23-a tér146 Konnányablak Dunaújváros 1.

147 Kormányablak Enying 8130 Enying Szabadság tér 16/a.

148 Okmányiroda Ercsi 2451 Ercsi Fő utca 20.

149 Kormányablak Gárdony 2483 Gárdony Szabadság üt 20-22.

2462 Martonvásár Szent László utca150 Kormányablak Martonvásár 2.

151 Kormányablak Mór 8060 Mór Kapucinus tér 7.

152 Kormányablak Polgárdi 8154 Polgárdi Batthyány utca 132.

153 Kormányablak Sárbogárd 7000 Sárbogárd Hősök tere 2.

8000 Székesfehérvár Szent István tér154 KH-Okmányiroda Székesfehérvár 9 fsz. 12.

155 Kormányablak Székesfehérvár Piac 8000 Székesfehérvár Piac tér 10.

8000 Székesfehérvár Dr. Koch156 Kormányablak Székesfehérvár Koch László utca 4/b.

157 Kormányablak Csorna 9300 Csorna Szent István tér 22.

158 Okmányiroda Fertőd 9431 Fertőd Madách sétány I.

9022 Győr Árpád út 32.7. emelet159 KH-Okmányiroda Győr 707. iroda

9000 Győr Nagysándor József utca160 Kormányablak Győr Nagysándor 31.

161 Kormányablak Győr Czuczor 9000 Győr Czuczor Gergely üt 36.

9241 Jánossoinorja Szabadság utca162 Okmányiroda Jánossomoija 39.

163 Kormányablak Kapuvár 9330 Kapuvár Fő tér I.
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164 Kormányablak Mosonmagyaróvár 9200 Mosonmagyaróvár Fő utca 11.

. 9090 Pannonhalma Dallos Sándor165 Kormanyablak Pannonhahna
utca 2’

166 Kormányablak Sopron Állomás 9400 Sopron Állomás utca 2.

167 Kormányablak Sopron Fő tér 9400 Sopron Fő tér 5.

168 Kormányablak Tét 9100 Tét Fő utca 100.

169 Kormányablak Balmazújváros 4060 Balmazújváros Kossuth tér 3.

170 Kormányablak Berettyóújfalu 4100 Berettyóújfalu Kossuth utca 6.

‚ . 4110 Bibarkeresztes Széchenyi utca171 Kormanyablak Biharkeresztes 57

172 KH-Qkrnányiroda Debrecen 4025 Debrecen Piac u. 54. Fsz. 24.

173 Kormányablak Debrecen Piac 4024 Debrecen Piac utca 42-48.

174 Kormányablak Debrecen Kálvin 4026 Debrecen Kálvin tér 11.

175 Kormányablak Derecske 4130 Derecske Köztársaság út 126.

. 4220 Hajdúböszörmény Bocskai176 Kornianyablak Hajduboszormeny . .

Istvan ter 1.

177 Okinányiroda Hajdúdorog 4087 Hajdúdorog Tokaji utca 4.

. . ‚ . 4242 Hajdúhadház Dr. Földi János178 Kormanyablak Hajduhadhaz
utca 4.

. . . . ‚ 4080 Hajdúnánás Bocskai utca 12-179 Kormanyablak Hajduuanas 14.

180 Kormányablak Hajdúszoboszló 4200 Hajdúszoboszló Hősök tere 1.

181 Kormányablak Kornádi 4138 Komádi Hősök tere 14.

182 Konnányablak Létavértes 4281 Létavértes Árpád tér 10/A.

183 Okmányiroda Nádudvar 418 t Nádudvar Fő utca 76.

184 Kormányablak Nyiradony 4254 Nyíradony Árpád tér 1.

185 Kormányablak Polgár 4090 Polgár Barankovics tér 5.

186 Korinányablak Püspökladány 4150 Püspökladány Kossuth utca 6.

. . . ‘ 4243 Té~lás Kosswh Lajos utca187 Okmanyiroda Teglas 43/

188 Kormányablak Tiszacsege 4066 Tiszacsege Kossuth utca 5.
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189 Konnányablak Vámospércs 428? Vámospércs Béke utca 3.

190 Kormányablak Bélapátfalva 3346 Bélapátfalva IV. Béla út 34.

191 KH-Okmányiroda Eger 3360 Eger Kossuth Lajos u. 9.

192 Kormányablak Eger 3300 Eger Barkóczy Ferenc utca?.

. .. 3390 Füzesabony Baross Gábor utca193 Kormanyablak Fuzesabony 1.

‚ 3200 Gyöngyös Kossuth Lajos utca194 Korrnanyablak Gyongyos Kossuth 37

195 Kormányablak Gyöngyös Eszperantó 3200 Gyöngyös Eszperantó utca 6.

196 Kormányablak Hatvan 3000 Hatvan Balassi Bálint ik 14.

197 Korniányablak Heves 3360 Heves Erzsébet tér 2.

198 Kormányablak Lőrinci 3021 Lőrinci Szabadság tér 26.

199 Kormányablak Pétervására 3250 Pétervására Keglevich utca 4.

. . ‚ . 5130 Jászapáti Dr. Szlovencsák Imre200 Kormanyablak Jaszapati
utca 2.

201 Kormányablak Jászárokszállás 5123 Jászárokszállás Árpád tér I.

202 Konnányablak Jászberény 5100 Jászberény Szabadság tér 16.

203 Korniányablak Jászfényszaru 5126 Jászfényszaru Szabadság tér 1.

204 KormányablakKarcag 5300 Karcag Kossuth tér 1.

205 KormányablakKisújszállás 5310 Kisújszállás Szabadság téri.

. 5340 Kunhegyes Szabadság tér 9-206 Kormanyablak Kunhegyes 10

‚ ‚ 5440 Kunszenúnárton Deák Ferenc207 Kormanyablak Kunszentmarton űt 2

208 Okmányiroda Martfű 5435 Martfű Szent István tér I.

209 Korniányablak Mezötúr 5400 Mezőtúr Kossuth Lajos tér I.

. . 5000 Szolnok Kossuth Lajos u. 2.210 KH-Okmanyiroda Szolnok ..

Fszt, telefonkozpont

21 1 Korinányablak Szolnok Kossuth 5000 Szolnok Kossuth tér 5/A.
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212 Okmányiroda Szolnok-A 5000 Szolnok Kossuth tér 9.

5000 Szolnok Széchenyi István213 Kormányablak Szolnok Széchenyi körÚt 22.

5430 Tiszafóldvár Kossuth Lajos214 Okmányiroda Tiszafóldvár
utca 67.

215 Kormányablak Tiszaliired 5350 Tiszaflired Fő utca 1.

5200 Törökszentmiklós Kossuth216 Kormányablak Tőrökszentmiklós ~jos utca I 35/a.

217 Okmányiroda Túrkeve 5420 Túrkeve Petőfi tér 1.

218 Okmányiroda Újszász 5052 Újszász Szabadság tér 1.

219 Okmányiroda Bábolna 2943 Bábolna Jókai Mór utca 12.

220 Kormányablak Dorog 2510 Dorog Hantken Miksa üt 8.

221 Kormányablak Esztergom 2500 Esztergom Bottyán János utca
3.

222 Kormányablak Kisbér 2870 Kisbér Angol kert 4.

223 Kormányablak Komárom 2900 Komárom Szabadság tér 1.

2536 Nyergesújfalu Kossuth Lajos224 OkniányirodaNyergesújfalu út 104-106.

225 Kormányablak Oroszlány 2840 Oroszlány Fürst Sándor utca
29.

226 Kormányablak Tata 2890 Tata Ady Endre utca 24.

2800 Tatabánya Bárdos László utca227 KH-Oksnányiroda Tatabánya 2.

228 Kormányablak Tatabánya-B 2800 Tatabánya Fő tér 8.

229 Kormányablak Tatabánya 2800 Tatabánya Bárdos László utca
2.

230 Kormányablak Balassagyarmat 2660 Balassagyanriat Rákóczi
fejedelem út 12,

231 Kormányablak Bátonyterenye 3070 Bátonyterenye Városház út 2.

232 Kormányablak Pásztó 3060 Pásztó Kölcsey utca 35.

233 Kormányablak Rétság 2651 Rétság RÉkáczi út 20,
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234 KH-Okmányiroda Salgótarján 3100 Salgótarján Rákáczi út 36. III.emelet 328-as szoba

235 Kormányablak Salgótarján 3100 Salgótarján Múzeum tér 1.

236 Kormányablak Szécsény 3170 Szécsény Rákáczi űt 84.

237 Okmányiroda Abony 2740 Abony Kossuth Lajos tér 1.

238 Kormányablak Aszód 2170 Aszód Szabadság tér 9.

. . 2092 Budakeszi Dózsa György tér239 Kormanyablak Budakeszi 25

240 Okmányiroda Budakeszi-B 2092 Budakeszi Fő utca 179.

241 Korniányablak Budaörs 2040 Budaörs Szabadság út 134.

. . 1052 Budapest Városháza u. 7. ILem242 KH-Okmanyiroda Pest 296. sz.

243 Kormányablak Cegléd Kossuth 2700 Cegléd Kossuth tér 1.

244 Kormányablak Dabas 2370 Dabas Szent János út 104.

245 Okmányiroda Dunaharaszti 2330 Dunaharaszti Báthory utca 1.

‚ . . 2120 Dunakeszi Szeat István utca246 Okmanyiroda Dunakeszi 19.

247 Kormányablak Érd Budai 8 2030 Érd Budai út 8.

248 Okmányiroda Gőd 2131 Göd Pesti út 60/a.

249 Kormányablak GödöHő 2100 Gödöllő Kotlán Sándor utca 3.

250 Kormányablak Gyál 2360 Gyál Kőrösi út 112-114.

251 Okmányiroda Gyömrő 2230 Gyömrő Szabadság tér 1.

‚ 2200 Monor Kossuth Lajos utca 78-252 Kormanyablak Monor 80

253 Konnányablak Nagykáta 2760 Nagykáta Dózsa György út 3.

254 Kormányablak Nagykőrös 2750 Nagykőrös Szabadság tér 4.

255 Okmányíroda Nagymaros 2626 Nagymaros Fő tér 5.

‚ . . 2364 Ócsa Bajcsy-Zsilinszky utca256 Okmanyiroda Ocsa ~6

257 Okmányiroda Pécel 2119 Pécel Kossuth tér 1.
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258 Kormányablak Pilisvörősvár 2085 Pilisvörösvár Fő utca 66.

2013 Pomáz Kossuth Lajos utca 23:
25.

259 Okmányiroda Pomáz

260 Kormányablak Ráckeve 2300 Ráckeve Szent István tér 4.

2440 Százhalombatta Szent István261 Kormányablak Százhalombatta
tér 5.

262 Kormányablak Szentendre 2000 Szentendre Dózsa György út 8.

2310 Szigetszentmiklós Apor Vünos263 Kormányablak Szigetszentmiklós
tér 1

264 Kormányablak Szob 2628 Szob Szent Imre utca 12.

265 Korniányablak Tahitótfalu 2022 Tahitótfalu Szabadság tér

266 Okmányiroda Tárnok 2461 Tárnok Fő utca 42.

267 Okmányiroda Tököl 2316 Tököl Fő üt 119.

268 Qkrnányiroda Tura 2194 Tura Petőfi Sándor tér 1.

2600 Vác Dr. Csányi László körút269 Kormányablak Vác 16.

2600 Vác Széchenyi utca 1829/47270 Kormányablak Vác Vasút 1~sz.

2600 Vác Dr. Csányi László körút271 Okmányiroda Vác
45.

272 Kormányablak Vecsés 2220 Vecsés Fő üt 246-248.

273 Okmányiroda Vecsés 2220 Vecsés Szent István tér 1.

274 Okmányiroda Veresegyház 21 12 Veresegyház Fő út 45.

275 Okmányiroda Visegrád 2025 Visegrád Fő utca 57.

8630 Balatonboglár Erzsébet utca276 Okmányiroda Balatonboglár 11.

8623 Balaton~Idvár Petőfi Sándor277 Okmányiroda Balatonföldvár utca 1.

278 Okmányiroda Balatonlelle 8638 Balatonlelle Petőfi utca 2.

7570 Barcs Bajcsy-Zsilinszky utca279 Kormányablak Barcs 46.

280 Konnányablak Csurgó 8840 Csurgó Széchenyi tér 2.

281 Korinányablak Fonyód 8630 Fonyód Ady Endre utca t.
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282 KH-Okmányiroda Kaposvár 7400 Kaposvár Csokonai utca 3. 3.
emelet, szerverszoba

283 Kormányablak Kaposvár Csokonai 7400 Kaposvár Csokonai utca 3.

284 Kormányablak Kaposvár Kossuth 7400 Kaposvár Kossuth tér 1.

285 Kormányablak Kaposvár Baross 7400 Kaposvár Baross Gábor utca 2.

286 Okmányiroda Lengyeltóti 8693 Lengyeltóti Zrínyi utca 2.

287 Kormányablak Marcali 8700 Marcali Petőfi Sándor utca 14.

. . 7500 Nagyatád Bajcsy-Zsilinszky288 Kormanyablak Nagyatad utca 1/A

289 Okmányiroda Nagybajom 7561 Nagybajom Fő utca 40.

290 Korniányablak Siófok 8600 Siófok Fő tér 1.

291 Kormányablak Tab 8660 Tab Kossuth Lajos utca 51.

. . . . 4561 Baktalórántháza Köztársaság292 Kormanyablak Baktaloranthaza .

ter 16.

293 Kormányablak Balkány 4233 Balkány Kossuth utca 5.

294 Konnányablak Csenger 4765 Csenger Ady Endre utca 14.

295 Konnányablak Deinecser 4516 Demecser Kétezer-egy tér 1.

. ‚ 4492 Dombrád Kossuth Lajos utca296 Kormanyablak Dombrad 63

‚ . 4900 Fehérayarrnat Kiss Ernő utca297 Kormanyablak Fehergyarinat 2.

298 Korinányablak Ibrány 4484 Ibrány Hősök tere 3.

. . . 4600 Kisvárda Szent László utca 7-299 Kormanyablak Kisvarda 1 1

300 Konnányablak Máriapócs 4326 Máriapócs Kossuth tér 1.

301 Kormányablak Mátészalka 4700 Mátészalka Kölcsey tér 2.

302 Okmányiroda Nagyecsed 4355 Nagyecsed Árpád utca 32.

.. ‚ . . 4485 Nanyhalász Arany János utca30) Kormanyablak Nagyhalasz 9

304 Konnányablak Nagykálló 4320 Nagykálló Kállai Kettős tér I.

305 Kormányablak Nyírbátor 4300 Nyirbátor Szabadság tér 6.

49



4400 Nyíregyháza Hősök tere 5. B.
épület Fsz. 6.

306 KH-Okmányiroda Nyíregyháza

307 Kormányablak Nyíregyháza Kossuth 4400 Nyíregyháza Kossuth tér I.

308 Korrnányablak Nyíregyháza Hősök 4400 Nyíregyháza Hősök tere 3.

. 4465 Rakamaz Szent István utca309 Kormanyablak Rakamaz 116.

310 Kormányablak Tiszalök 4450 Tiszalök Kossuth utca 67.

31 1 Kormányablak Tiszavasvári 4440 Tiszavasvári Városháza tér 4.

312 Kormányablak Újfehértó 4244 Újfehértó Bartók Béla utca 20’

. . . . 4800 Vásárosnaniény Tamási Áron313 Kormanyablak Vasarosnameny
utca 1.

314 Kormányablak Záhony 4625 Záhony Európa tér 20.

315 Kormányablak Bátaszék. 7140 Bátaszék Szabadság utca 4.

316 Kormányablak Bonyhád 7150 Bonyhád Szabadság tér 1.

317 Kormányablak Dombóvár 7200 Dombóvár Szent István tér 1.

‚ . ‚ 7020 DunafZ5ldvár Kossuth Lajos318 Kormanyablak DunaRldvar
utca 2/a.

319 Kormányablak Paks 7030 Paks Dózsa György út 62.

. . . 7081 Simontornya Szent István utca320 Okmanyiroda Simontornya

‚ . . 7100 Szekszárd Szent István tér 11-321 KH-Okrnanyiroda Szekszard . .

13. foldszint 8. sz.

322 Korinányablak Szekszárd 7100 Szekszárd Augusz Imre utca?.

323 Kormányablak Tamási 7090 Tamási Szabadság utca 54.

324 Kormányablak Tolna 7130 Tolna Hősök tere 2.

325 Kormányablak Celldömölk 9500 Celldömölk Városháza tér 1.

326 Kormányablak Csepreg 9735 Csepreg Széchenyi tér 27.

327 Konnányablak Könnend 9900 Körmend Szabadság tér 7.

328 Kormányablak Kőszeg 9730 Kőszeg Jurisics tér 6.
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;

330 Kormányablak Répcelak 9653 Répcelak Bartók Béla utca 38.

331 Kormányablak Sárvár 9600 Sárvár Várkerűlet 2-3.

9970 Szentgotthárd Száll Kálmán tér332 Kormányablak Szentgotthárd 1 ~.

9700 Szombathely Berzsenyi Dániel333 KH-Okmányiroda Szombathely tér 1. I. em. 444.

9700 Szombathely Hollán Ernő utca334 Kormányablak Szombathely Hollán 1.

335 Kormányablak Szombathely Vasút 9700 Szombathely Vasút utca 14.

336 Kormányablak Szombathely Bejczy 9700 Szombathely Bejczy utca 1-3.

337 KormányablakVasvár 9800 Vasvár Árpád téri.

338 Kormányablak Ajka 8400 Ajka Újélet utca 8.

8220 Balatonalmádi Széchenyi339 Kormányablak Balatonahnádi
sétány 1.

340 Kormányablak Balatonfüred 8230 Balatonfüred Felső köz 2.

341 Kormányablak Balatonfűzfó 8184 Balatonfiizfó Nike körút I.

342 Okniányiroda Berhida 8181 Berhida Veszprémi út 1-3.

343 Kormányablak Devecser 8460 Devecser Petőfi tér 1.

344 Kormányablak Berend 8440 Herend Kossuth utca 97.

345 Kormányablak Pápa 8500 Pápa Fő utca 12.

8330 Sümeg Kossuth Lajos utca 14-346 Kormányablak Sümeg 16

347 Kormányablak Tapolca 8300 Tapolca Hősök tere 15.

8100 Várpalota Gárdonyi Géza utca348 Kormányablak Várpalota

8200 Veszprém Megyeház tér I. II.349 KH-Okmányiroda Veszprém emelet 203. (szerverszoba)

8200 Veszprém Mindszenty József350 Kormányablak Veszprém Budapest út
út 3-5.

351 Kormányablak Veszprém Vörösmarty 8200 Veszprém Vörösmarty tér 9.

329 Kormányablak Őriszentpéter 9941 Őriszentpéter Városszer utca
106.
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352 Kormányablak Zirc 8420 Zire Március 15. tér 1.

353 Kormányablak Hé~z 8380 Hévíz Kossuth Lajos utca 1.

354 Kormányablak Keszthely 8360 Keszthely Kossuth Lajos utca
42.

355 Kormányablak Lenti 8960 Lenti Zrínyi űt 4.

356 Kormányablak Letenye 8868 Letenye Szabadság tér 3.

357 Kormányablak Nagykanizsa 8800 Nagykanizsa Eötvös tér 16.

358 Okmányiroda Pacsa 8761 Pacsa Kisfaludy utca 2.

359 KH-Okmányiroda Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg Kosztolányi
Dezső utca 10. 11. emelet

360 Kormányablak Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg Kossuth Lajos
utca 17-19.

361 Okmányiroda Zalakaros 8749 Zalakaros Gyógyttrdő tér I.

362 Okmányiroda Zalalövő 8999 Zalalövő Szabadság tér 1.

363 Kormányablak Zalaszentgrót. 8790 Zalaszentgrót Csány László a.
2

364 Kormányablak Bilk 9737 Bök Torkos sor 3.

365 Kormányablak Nyírlugos 4371 Nyírlugos Szabadság tér 1.

366 Kormányablak Bács megyei KH mobil Hibabeielentésben megadott
helyszín

367 Kormányablak Baranya megyei KI-I mobil Hibabejelentésben megadott
helyszín

368 Kormányablak Békés megyei KH mobil Hibabejelentésben megadott
helyszín

369 Kormányablak Borsod megyei KH mobil Hibabejelentésben megadott
helyszín

370 Kormányablak Csongrád megyei KB mobil Hibabejelentésben megadott
helyszín

371 Kormányablak Szabolcs megyei KH mobil Hibabejelentésben megadott
helyszín

372 Kormányablak Nógrád megyei KH mobil Hibabejelentésben megadott
helyszín

373 Konnányablak Vas megyei KI-l mobil Hibabejelentésben megadott
helyszín

374 Kormányablak Veszprém megyei KI-l mobil Hibabejelentésben megadott
helyszín

375 Kormányablak Zala megyei KH mobil Hibabejelentésben megadott
helyszín

52



376 Kormányablak Pest megyei K}I mobil Hibabejelentésben megadott
helyszín

~ TP Okmánylogisztikai raktár (Tonerek, tintapatronok 1 102 Bp. Halom u. 5szállítási helye)

1087 Budapest, Keleti pu. Kerepesi378 Kormányablak 08. Keleti út 2-6.

379 Okmányiroda 018. - cÜP 1188 Budapest, Ady Endre u. 100.

380 Kormányablak Szolnok Ady 5000 Szolnok, Ady Endre út 9.

4501 Kemecse, Szent István utca 40-381 Kormányablak Kemecse 42.

8900 Zalaegerszeg, Munkácsy382 Kormányablak Zalaegerszeg Munkácsy Mihály utca 2.

383 Kormányablak Cegléd Kölcsey 2700 Cegléd, Kölcsey tér 3.

384 Kormányablak Diósd 2049 Diósd, Szent István tér 1.

385 Kormányablak Érd Budai 24 2030 Érd Budai út 24. 2. emelet

386 BFKH Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal - 1135 Budapest, Szegedi út 35-37.Ugyfélszolgálat

387 Okmányirodai Osztály 018. 1181 Budapest Batthyány u. 80

388 Kormányablak Nyíregyháza Állomás 4400 Nyíregyháza Állomás tér 1-3

389 Kormányablak Simontornya 7081 Simontornya Hársfa utca 39

-



NISZ

2. számú melléklet a~ nyilvántartási számú szerződéshez

TELJESÍTÉST IGAZOLÓ BIZONYLAT

Készült . . -- —~

Hely: Dátum:
Jelen vannak
Vállalkozó/ Szállító cég neve: Képviselő neve, beosztása:

Megrendelő: Képviselő (1) neve, beosztása: Képviselő (2) neve,
NISZ (a TIB aláírója) beosztása:
Nemzeti Infokornrnunikáció s (a TIB jóváhagyój a)
Szolgáltató Zrt.
Termék/szolgáltatás
megnevezése:
Szerződés
tárgya:
Szerződés
száma:
Teljesítés igazolás
tárgya:
Teljesítés szerződés szerinti
üteme/dátuma:
Teljesítés tényleges dátuma:

Megjegyzés:
Megrendelő képviselői igazolják, hogy a Vállalkozó/Szállító az árut, terméket vagy eszközt a
Megrendelő telephelyére szállította, átadta, illetve a szolgáltatást elvégezte a szerződésben foglaltak
szerint. A teljesítést igazoló, dokumentáló iratok (szállítólevél, berendezéslista, átadás-átvételi jkv.,
minőségvizsgálati jkv., 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 benyújttatja.
Elfogadott nettó teljesítmény érték (Ft):
a szerződésben meghatározott egyéb devizában Devizanem: Erték:
Az elfogadott teljesítésből visszatartott
(jóteljesítési) garancia, kötbér (Ft):

Szállító képviselője Megrendelő
képviselője (1)

Megrendelő
képviselője (2)
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3. számú melléklet a~ nyilvár~tartási számú szerződéshez

Vállalkozó szerződés aláírásakor ismert alváflalkozói

1. A teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozó(k):

Alvállalkozó
Alvállalkozó
Alvállalkozó

Alvállalkozó
Alvállalkozó
Alvállaflcozó

Alvállalkozó
Alvállalkozó
Alvállalkozó

neve:
székhelye/címe: -

feladata:-

neve:-
székhelye/címe:-
feladata:

neve:
székhelye/címe:-
feladata:-

2. Nyilatkozom, hogy az 1. pontban nevesített alvállalkozó(k) nem áll(nak) a beszerzési eljárás
ajánlattételi felhívásában meghatározott kizáró okok hatálya alatt.

Budapest, 2018

Zsámb
vezérigazgal

ANY Biztonsági Nyomda Nyilv:
Részvénytársasái

Vállalko:



NISZ
NEMZETI INFOKOMMUNIKÁCIÓS
SZOLGÁLTATÓ ZRT,

4. számú melléklet a k.QK~Q%3 nyilvántartási számú
szerződéshez

Nyijatkozat Partner adatairól
Azonosító adatok:
Teljes név (cégjegyzéknek megfelelően): Rövid név (cég/egyzéknek megfelelően):

ANY Biztonsági Nyomda Nyilváiiosan Működő ANY Nyit.
Részvénytársaság

Cégjegyzék szám, EV szám, működési engedély szám, bírósági nyilvántartási szám,
egyéb szám (megfelelő aláhúzandó):

Cg.0l-l0-042030

Adószám: 10793509-2-44 Uniós adószám: HUÍ 0793509

Kapcsolattartó adatai

Név: Kis Csaba Beosztás: kereskedelmi vezető

Telefonszám: 06-1-888-1421 E-mail cím: kis~any.hu

Gm
Székhely (ország, irányítószánb város, utca, házszám): 1 102 Budapest, Halom u. 5.

Levelezési cím, amennyiben eltér a székhelytől (ország, irányítószám, város, utca, házszám):

Vevő partner esetében a következőket is ki kell tölteni, amennyiben releváns
Számla küldési cím (ország irányítószáin, város, utca, házszám):

Cégnév:
Számlázási cím (ország irányítószáni, város, utca, házszám):

Számlavezető bank

Neve:

Bankszámla száma: Bankszámla devizaneme:

Különös adózásra vonatkozó információk (adózásra vonatkozó törvények alapján, az irreleváns sorban NEM-es kell beírni,
amelyik sor vonatkozik a partnerre, ott IGEN-t)
Pénzforgalmi elszámolás [áfa tv. Különbözet szerinti Önszámlázás [áfa tv. 169.*.(l)]:
XIII/A. fejezet, 169.*.(h)]: elszámolás [áfa tv. XV.-XVII.

fejezet, 169.~.(p,qj]:

Fordított adózás [áfa tv. l69.~.(n)]: Alanyi mentesség [áfa tv. XIII. Tevékenység alapján mentes [áfa tv.
. ‚ . .. fejezet]: VI. fejezet]:

Milyen tevekenyseg alapjan: . . . .‚

Milyen tevekenyseg alapjan:
KATA [2012. évi CXLVII.
törvény]:

Dátumsp.’J.oJLLt.~&..
~‘ Cégszerű aláírás

KIVA [2012. évi C)jLVII. törvény]: EVA [2002. évi XLIII. to~~rvény]:
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5. számú melléklet a~’QL~2’*. nyilvántartási számú szerződéshez

Titoktartási nyilatkozat
minta

Alulírott (név), (született: )! (cégnév)
(székhely’), mint a NISZ Nemzeti lnfokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen

Működő Részvénytársaság (székhely: 1081 Budapest, Csokonai utca 3.) által „Biztonsági okmány
előállító eszközök üzemeltetési feladatainak ellátása” tárgyú szerződés teljesítésében résztvevő
természetes személy, anyagi és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a feladataim
ellátása során megszerzett, illetőleg más módon tudomásomra jutó minősített adatot megvédem, üzleti
vagy banktitkot illetve személyes adatot megőrzöm. E titoktartási kötelezettségem nem áll fenn a
feladatkörében eljáró, büntető ügyben nyomozó hatósággal, ügyészséggel, illetve bírósággal szemben.

Továbbá kijelentem

U a szerződés teljesítésével kapcsolatban tudomásomra jutott és rendelkezésre bocsátott adatókat,
információkat az adatok, információk megismerésére jogosulatlan személyekkel nem közlök. Jelen
titoktartási nyilatkozat szempontjából nem minősül jogosulatlan személynek a NISZ Zrt. azon
szakembere (munkavállalója, megbízottja), akit hozzám hasonlóan titoktartási nyilatkozat terhel a
szerződéssel összeRiggésben átadandó iratokkal, dokumentumokkal kapcsolatban.

D Kötelezettséget vállalok arra, hogy a szerződés teljesítésével kapcsolatban tudomásomra jutott —az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben
meghatározott közérdekű vagy közérdekből nyilvános adatnak nem minősülő — valamennyi adatot
üzleti titokként kezelem, azt sem a szerződés teljesítésének befejezése előtt, sem pedig azt követően
jogosulatlan személy tudomására nem hozom.

D Kötelezettséget vállalok arra, hogy a szerződésről jogosulatlan harmadik személyek számára
semmilyen információt nem nyújtok, a szerződés teljesítése során keletkezett iratokba jogosulatlan
személyeknek betekintést nem biztosítok.

D Kötelezettséget vállalok továbbá arra, hogy amennyiben a szerződés során minősített adatnak
nyilvánított dokumentumot ismerek meg, úgy ezen információk vonatkozásában a minősített adat
védelméről szóló 2009. évi CLV. törvényben foglaltaknak megfelelően járok el.

A jelen nyilatkozatban nem taglalt kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, a Büntető Törvénykönyv,
valamint az egyéb szerzői jogvédelemmel, adatvédelemmel foglalkozó jogszabályi rendelkezések
irányadóak.

Jelen nyilatkozatot annak elolvasása és értelmezése után, mint akaratommal megegyezőt írom alá.

Budapest (év) (hónap) (nap)

(cégszerű) aláírása

Előttünk, mint tanúk előtt:2

l.Név: 2.Név:

Lakcím: Lakcím

1 A megfelelő rész kitöltendő, törlendő
2 Kizárólag magánszemély nyilatkozattevő esetében
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Karbantartási összesítő:

6. számú melléklet a~nyilvántartási számú szerződéshez

Tárgyhónapban elvégzett karbantartásokról, javításokról készített kimutatás
(minta)

év hónap

Okmányiroda/Kormányablak Eszköz azonosító .. . Érvényes eszköz jótáHás . . 3

(név, cím) (vonalkód száma) Eszkoz niegnevezes «gen/Nem) Karbantartva Megjegyzes

Érvényes jótállással rendelkező eszközök db száma: I Érvényes jótállással NEM rendelkező eszköz db száma: I
Javítási összesitő:4

Eszköz
azonosító
(Vonalkód

száma)

Érvényes
eszköz jótállás

(Igen/Nem)

~• Érvényes jótállással rendelkező eszközök db száma: Érvényes jótállással NEM rendelkező eszközök db száma:

Dátww

Feltüntetendő p1. a karbantartási ütemtervtőí való eltérés oka

aláírás

Hibabejelentés száma
Okmányiroda/Kormányablak

(név, Cím)
Eszköz

neve
Hiba elhárítás

kezdete

hiba
elhárítás

befejezése

Uibajavítás
befejezése Megjegyzés
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7. számú melléklet a~ nyilvántartási számú szerződéshez

Raktározással kapcsolatos előírások

1. Jelen szerződés 4.1.18 pontja alapján, leszállított, jelen szerződés 4.3.1 pontjában
meghatározott típusú, gyártmányú eszközt (terméket) Megrendelő által jóváhagyott
szakvéleményben meghatározott mennyiségben 1106 Budapest, Jászberényi út 38.-72. alatti
raktárában Vállalkozó raktározza jelen mellékletben szabályo zottak szerint.

2. A termékek átadására azok mennyiségi átvételét követően kerül sor. Az átadás keretében
Felek az eszközök csomagolását roncsolás nélkül nem bontható módon lezárják.

3. Vállalkozó köteles a Termékekkel kapcsolatos kezelési szabályokat betartani.

4. A Termékek tárolása, raktározása nem visszterhes, azért Vállalkozó semmilyen jogcímen nem
jogosult semmilyen díj, vagy ellenérték követelésére.

5. Vállalkozót az átvett Termékek vonatkozásában zálogjog a költségei megtérítésére, vagy más
szerződéses kapcsolatból eredően nem illeti meg.

6. Vállalkozó haladéktalanul köteles Megrendelőt tájékoztatni, ha a termékek állapotában
valamilyen állagromlás, hiány következett be, vagy annak veszélye fenyeget. A tájékoztatás
elrnaradásából eredő kárért Vállalkozó felel. Megrendelőnek a létesítménybe belépő
alkalmazottai kötelesek igazolni személyazonosságukat, és a látogatásokat 48 órával korábban
bejelenteni.

7. Vállalkozónak az termékek tárolásával kapcsolatos kötelezettsége magába foglalja a termékek
be- és kitárolását, a tárolási helyen történő elhelyezését, a termékek általános kezelését, a
közreműködést a termékekkel kapcsolatos esetleges hatósági vizsgálatokban.

8. Vállalkozó felel minden a tevékenységéből, vagy mulasztásából eredő kárért, amely a
Megrendelő tulajdonában álló, általa tárolt termékekben bekövetkezett. Vállalkozó felel
továbbá az általa tárolt termékek elvesztéséből, eltűnéséből, megsemmisüléséből,
megsérüléséből Megrendelőt ért kárért.

9. Megrendelő jogosult Vállalkozóval szemben érvényesíteni az azon károkból eredő
követelését, amely a termékek későbbi használata során merülnek fel, és amelyek oka
egyértelműen a Vállalkozónak a tárolással kapcsolatos olyan tevékenysége, vagy mulasztása,
amelyért Vállalkozó felelős. Vállalkozó nem felel a tevékenységi körén kívül eső
elháríthatatlan ok miatt bekövetkezett kárért, továbbá a Megrendelő vagy Megrendelő
alkalmazottai magatartásából eredő kárért. Vállalkozót terheli annak bizonyítása, hogy a kárt
a tevékenységi körén kívül eső elháríthatatlan ok, vagy Megrendelő, vagy Megrendelő
alkalmazottainak magatartása okozta.

10. Megrendelő felelős a Megrendelő felhatalmazásával a raktározás helyére bejáratos személyek
által okozott károkért.

11. Kártérítési felelősség kor átozása
Vállalkozó mentesül kártérítési felelőssége alól az olyan káreseinény bekövetkezte esetén,
amelyet, egy kellő körültekintéssel eljáró disztribútor sem láthatott előre, illetve megfelelő
gondosság tanúsítása mellett sem háríthatott cl. Objektíve elháríthatatlan külső oknak minősül
az erőhatalom (vis major), a tulajdonjog közérdekből és hatóságilag foganatosított állandó
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vagy ideiglenes korlátozása, valamint Megrendelő elháríthatatlan külső cselekménye.
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