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ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS
Színes A3 MFP-k és nyomatmenedzsment szoftverek beszerzése

amely létrejött egyrészről a
NISZ Neiuzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Intézményi azonosító: 20030
Széichely: 1081 Budapest, Csokonai u. 3.
Cégjegyzék szám: Cg. 01-10-041633
Adószám: 10585560-2-44
Bankszáinlaszám: K&H 10403239-00027183-00000001
Képviseli: Bancsics Ferenc
Képviselő titulusa: vezérigazgató
mint Vevő, a továbbiakban: Vevő

másrészről a
Dokucentrum Irodai Rendszerek Kft.
Szállítói azonosító:200455
Székhely: 1163 Budapest, Veres Péter út 51.
Cégjegyzék szám: 01-09-874134
Adószárri: 13804828-2-42
Bankszárnlaszám: 10300002-10628855-49020019
Képviseli: Jáki Péter
Képviselő titulusa: ügyvezető

és a
XEROX Magyarország Kft.
Szállítói azonosító: 100117
Székhely: 1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47-49. 2/B 2. em.
Cégjegyzék szám: 01-09-167204
Adószám: 10767111-2-41
Bankszámlaszám: 10800007-70000000-10094003
Képviseli: Verbán János
Képviselő titulusa: cégvezető

és a
CTS Kft.
Száflítói azonosító: 100180
Székhely: 4029 Debrecen, Maróthy György u. 5.
Cégj egyzék szám: 09-09-001273
Adószám: 10670 154-2-09
Bankszárnlaszám: 18400010-03535527-00100012
Képviseli: Keezeli Csaba László
Képviselő titulusa: ügyvezető
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és a
DOCKLAND SERVICES Mt.
Szállítói azonosító: 201361
Székhely: 1031 Budapest, Vizimolnár utca 2-4.
Cégjegyzék szám: 01-09-918533
Adószám: 14760082-2-41
Bankszámiaszám: 10702222-48995306-51100005
Képviseli: Karácsoni Gábor
Képviselő titulusa: ügyvezető

és a
MACROTEL Kft
Szállítói azonosító: 201345
Székhely: 8200 Veszprém, Gerenda u. 4-6.
Cégjegyzék szám: 19-09-506709
Adószárn: 12941911-2-19
Bankszámlaszám: 11600006-00000000-75733506
Képviseli: Pichner Péter
Képviselő titulusa: ügyvezető

és a
Printerház Kft.
Szállítói azonosító: 200406
Székhely: 1149 Budapest, Róna utca 120-122.
Cégjegyzék szám: 01-09-695342
Adószám: 12620557-2-42
Bankszámlaszám: 11705008-20495941
Képviseli: Paragi Miklós
Képviselő titulusa: ügyvezető

és a
Quality Intelligence Kft.
Szállítói azonosító: 200925
Székhely: 2083 Solymár. Szüret utca 5.
Cégjegyzék szám: 13-09-189385
Adószám: 23313138-2-13
Baakszámlaszám: 10701324-66433260-51100005
Képviseli: Domak-Laczkó Erika
Képviselő titulusa: ügyvezető

és a
Wallitrade Kft.
Szállítói azonosító: 200260
Székhcly: 1165 Budapest, Koronafürt u. 44/a.
Cégjegyzék szám: 01-09-734996
Adószám: 13434353-2-42
Bankszámlaszárn: 10102244-1521 1200-01003002
Képviseli: T. Kovács János
Képviselő titulusa: ügyvezető igazgató
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és az
Xcopy Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Szálhtói azonosító: 100116
Székhely: 1103 Budapest, Gyönuői űt 86.
Cégjegyzék szám: 01-09-269315
Adószám: 10900750-2-42
Bankszámlaszám: 10403404-50526752-57571003
Képviseli: Moffkann György
Képviselő titulusa: ügyvezető
mint Eladó (a továbbiakban együtt: Eladó)
között (Vevő és Eladó továbbiakban együtt: Felek) alulírott helyen és napon az alábbi feltételek
kel.

1. A szerződés létrejöttének előzménye

A Felek rögzítik, hogy a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF) által TED 2018/S 027-
058342 (K.E-1888/2018) szám alatt, a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó Intézmé
nyek részére „Nyomat eló’állító eszközök szállítása ás kapcsolódó szolgáltatások teUesítése” (I.
rész: Homogén Multifunkciós eszközök ás eredet! kellékanyagok~ tárgyban lefolytatott közpon
tosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás 1. része eredményeképpen a KEF és az Eladó
között keretmegállapodás jött létre (a továbbiakban: KM).

KM azonosítószáma: KMO1 12FM}JY1 8
KIvI aláírásának dátuma: 2018. december 17.
KM időbeli hatálya: 2022. december 16.
KIvI keretösszege: 14.250.000.000 forint ± Afa

A 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 30/A. ~ (1) bekezdése alapján a KM-ben 2019. november
1-jétől a KEF helyébe jogutódként a DKU Zrt. lépett.

Jelen szerződést Eladó, mint a közbeszerzési eljárásban közös ajánlatot benyújtó ajánlattevő kö
zösen teljesíti. Eladó egymás közti, illetve a Vevő közti viszonyát ajelen szerződés és az Eladó
együttműködési megállapodása tartalmazza. Ajelen szerződés aláirója Eladó nevében jelen szer
ződést — meghatalmazás alapján — az összes közös ajánlattevő nevében íija alá.

Eladó (mint a közbeszerzési eljárás közös ajánlattevői) kijelenti, hogy jelen szerződésből eredő
kötelezettség teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállal.

Eladó. jelen szerződés aláírásával kinyilvánítja, hogy ismeri és jelen szerződés teljesítése során
Rgyelembe veszi, elfogadja és betartja a jelen szerződés tárgyát, annak megvalósítását érintő
valamennyi jogszabályt, az egyébként rá vonatkozó etikai normákat.

2. A szerződés tárgya, mennyisége

2.1 A jelen szerződés a keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen a Vevő — hi
vatkozott KM tárgyát képező termékekre vonatkozó — beszerzési igénye megvalósítására
jött létre (a közbeszerzési eljárás tárgya:.. Színes AS MFP-k ás nio;nat,nenedzsnwnt szo$
verek beszerzése ) A jelen szerződés alapján Vevő megrendeli és megveszi, az Eladó pedig

‚1
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eladja és leszállítja a jelen szerződés 2. számú mellékletének I. pontjában meghatározott,
jelen szerződés 1. számú mellékletében meghatározott követelményeknek megfelelő ter
mékeket (eszközöket és szoftvereket) (fix rész).

2.2 Jelen szerződés tárgyát képezik opcionálisan továbbá ajelen szerződés 2. számú meltékle
tének II. pontjában meghatározott termékek (eszközök és szoftverek) (opció). Vevő ajelen
szerződés 2. számú mellékletének II. pontjában meghatározott opciót Jelen szerződés ha
tályba lépését követő 5 munkanapon belül, Eladóhoz intézett, cégszerűen aláírt egyedi
megrendeléssel hívhatja le.

2.3 Az opció lehívására vonatkozó egyedi megrendelésnek legalább az alábbi adatokat kell
tartalmaznia:

- megrendelt eszközök megnevezése (termék kód, tennék megnevezése) és mennyi
sége,

- a teljesítés határideje (figyelemmel ajelen szerződés 3.2 pontjában foglattakra),
- az egyedi megrendelés értéke (Jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatáro

zott egységárak alapján).
Az egyedi megrendelés teljesítésére egyebekben ajelen szerződés rendelkezéseit kell al
kalmazni.

2.4 Vevő fenntartja magának a jogot, hogy ajelen szerződés 2. számú mellékletének II. pont
jában meghatározott opeiót ne vagy nem teljes mértékben hívja le a 2.2 pontban meghatá
rozott időpontig. Eladó jelen pontban foglaltakat elfogadja és kijelenti, hogy Vevővel
szemben semmilyen jogcímen kártérítési igényt nem érvényesít arra az esetre, ha Vevő a
jelen szerződés 2. számú mellékletének II. pontjában meghatározott opciót nem vagy nem
teljes egészében hívja le. Vevő az opció rendelkezésre tartásáért külön díjat nem fizet.

2.5 Ajelen szerződésben meghatározott teljesítést és számlakiállítást a(z) Dokucentrum Irodai
Rendszerek Kft. teljesíti.

3. A szerződés teljesítési határideje

3.1 Eladónakjelen szerződés 2.1 pontjában meghatározott feladatait (fix részbe tartozó, jelen
szerződés 2. számú mellékletének I. pontjában meghatározott termékek szállítása) jelen
szerződés hatálybalépésétől számított .30 naptári napon belül kell teljesítenie.

3.2 Opcióból történő lehívás esetén Eladó az egyedi megrendelésben meghatározott határidőn
belül köteles a megrendelt termékeket leszállítani és Vevőnek átadni azzal, hogy Vevő a
teljesítési határidőt nem határozhatja meg az egyedi megrendelés kibocsátását követő 30
napnál rövidebb időtartamban.

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

4. A teljesítés helye

4.1 Eladónak ajelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott eszközöket Vevő 1143
Budapest. Róna utca 54-56. szám alatt található központi raktáráha kell leszállítania.
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5. A teljesítés módja

5.1 Eladó jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott multifunkeiós eszközöket
(eszközök) Új~ rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban, összeszerelve, gyári cso
magolásban, vonalkóddal ellátva köteles leszállítani. Eladó köteles az eszközöket úgy cso
ínagolni, hogy azokat a szállítás során semmilyen sérülés ne érje.

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

5.3 Eladó köteles Vevőnek átadni vagy elektronikus úton hozzáférhetővé tenni jelen szerződés
keretében szállított eszközök rendeltetésszerű és jogszerű használatához szükséges valam
ennyi dokumentumot, Így különösen felhasználói kézikönyvet és üzemeltetői dokunientá
ciókat (legalább jelen szerződés 1. számú mellékletében meghatározott tartalommal), for
galomba hozatalra és ajótállásra vonatkozó okmányokat, valamint műszaki leírást. Ajót
állásra vonatkozó okmányokon Eladó köteles feltüntetni a termék gyári számát valamint a
jótállás időtartamát.

5.4 Eladónak az 5.3 pontban meghatározottakon kívül a fix rész szállítását megelőző harmadik
munkanapig át kell adnia vagy elektronikusan elérhetővé kell tennie Vevő részére eszköz-
típusonként 1 db driver telepítő készletet és I db magyar nyelvű műszaki dokumentációt.
Amennyiben magyar nyelvű műszaki dokumentáció nem érhető el, úgy angol nyelvű is
elfogadható. Az átvételről Vevő átvételi elismervényt állít ki.

5.5 Eladó köteles ajelen szerződés 2. számú mellékletben meghatározott licenszek jogszerű és
rendeltetésszerű használatához szükséges dokumentumokat átadni. Eladó különösen az
alábbiakat köteles Vevőnek átadni:

a) licencigazolás (amelynek tartalmaznia kell az alábbi adatokat):
• a licencelt szoftver termékek gyártói kódját és pontos megnevezését (amennyiben

ez értelmezett),
• a licenckulcsok egyedi azonosítóját (amennyiben ez értelmezett).
. a licencekhez tartozó felhasználószámot (db) és a licenc felhasználási feltételeit

(amennyiben ez értelmezett),
. a maximális konkurens felhasználószámot (db), valamint annak leírását, hogyan

történik a felhasználás ellenőrzése (amennyiben ez értelmezett).
b) j ótállásra vonatkozó dokumentumok.

5.6 Eladó feladata a termékek Vevőnél történő nyilvántartásba vételéhez szükséges egyedi azo
nosító cimke (továbbiakban: vonalkód) elhelyezése a termékeken. Eladónak a termékeken
a vonalkódot Úgy kell elhelyeznie, hogy az eszköz zavartalan működése biztosított legyen,
ugyanakkor az eszköz a leltárok során könnyen beazonosítható maradjon (ne legyen szük
ség az eszköz leállítására, megbontására a leltár során).

5.7 Eladónak Vevő jelen szerződés 15.1 pontjában meghatározott kapcsolattartójával az aláb
biak szennt kell egyeztetnie a vonalkódok rendelkezésre boesátásával kapcsolatos kérdé
seket (vonalkód átadás-átvételének időpontja. átadandó vonalkódok mennyisége stb.)
- fix rész esetében: jelen szerződés hatálybalépését követő öt (5) munkanapon belül,
- opcióból történő lehívás esetén: az egyedi megrendelés kibocsátását követő öt (5) mun

kanapon belül. ‚
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5.8 Eladó köteles legalább az eszközök szállítása előtt három munkanappal írásban értesíteni
Vevő Jelen szerződés 15.1 pontjában meghatározott kapcsolattartóját a szállítás időpontjá
ról. Az értesítési kötelezettség elmulasztása esetén Vevő a leszállított eszköz tényleges át
vételét a leszállítást követő negyedik munkanapon kezdi meg. A szállítás és az átvétel kö
zötti időben a tcrmék(ek) őrzéséről Eladó költségére és veszélyére Vevő gondoskodik.

5.9 Eladó legalább az eszközök szállítása előtt 5 munkanappal köteles Vevő részére elektroni
kusan, szerkeszthető formátumban (.xlsI.xlsx) a Vevő iszkozpontiraktarc7ó,nisz.hu e-mail
címére megküldeni a szállítandó tennékekről készült kimutatást (mintáját jelen szerződés
6. számú melléklete tartalmazza), melynek valamennyi termék vonatkozásában az alábbi
adatokat kell tartalmaznia:
- termék megnevezése,
- tennék gyártói termékkódj a,
- tennék gyári száma,
- tennék leltári száma,
- termék hálózati kártyáj ának hardvercíme (MAC address).
Eladó a tennékek szállítását mindaddig nem kezdheti meg, míg a Jelen pont szerinti ki
niutatást nem küldi meg Vevőnek.

5.10 Eladó kijelenti, hogy rendelkezik Jelen szerződésben meghatározott feladatok teljesítésé
hez szükséges engedélyekkel, jogosultságokkal.

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

5.12 Amennyiben jelen szerződés teljesítés során olyan körülmény áll elő, amely akadályozza,
vagy késlelteti Vevő megfelelő együttműködését a szerződés teljesítése során, erről köteles
Eladót haladéktalanul értesíteni (abban az esetben is, ha megítélése szerint az akadályt El
adónak közlés nélkül is ismernie kell), jelezve az akadályt és mmak okát, valamint várható
időtartamát. Vevő késedelme Eladó egyidejű késedelmét kizárja.

5.13 Eladó jelen szerződésben meghatározott feladatai teljesítéséhez a Kbt. 138. ~ (2)-(4) be
kezdéseiben, valamint a KM vonatkozó rendelkezéseiben foglaltak szerint vehet igénybe
alvállalkozót.

5.14 Eladó felelősséget vállal, hogy ajelen szerződés teljesítésébe általa bevont személyekkel.
alvállalkozókkal munkájuk, hozzájárulásuk arányában elszámol. Vevőt fizetési kötelezett
ség —jelen szerződésben szabályozottak szerint — kizárólag Eladó irányába terheli.

5.15 Eladó a teljesítés során jogosan igénybevett alvállalkozóér, egyéb közreműködőért Úgy
felel, mintha maga járt volna cl. Ha a Kbt. 138. ~ (2)-(4) bekezdéseiben valamint a KM
hen szahályozottak megsérrésével von be alvállalkozót jelen szerződés teljesítéséhe, Felelős
azokért a károkért is, amelyek e személy, szervezet igénybevétele nélkül nem következtek
volna be.
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5.16 Eladó köteles jelen szerződés hatálya alatt tulajdonosi szerkezetét Vevő számára megis
merhetővé tenni és a Kbt. 143. ~ (3) bekezdés szerinti ügyletekről Vevőt haladéktalanul
értesíteni.

5.17 Eladó jelen szerződés aláírásáig átadta Vevőnek a kitöltött Nyilatkozat Partner adatairól
dokumentumot, amely jelen szerződés 3. számú mellékletében található.

6. A fizetendő ellenérték

6.1 Felek rögzítik, hogy a beszerzés saját forrás felhasználásával valósul meg.

6.2 A jelen szerződés tárgyát képező termékek árát, egységárát jelen szerződés 2. számú mel
léklete tartalmazza.

6.3 Eladót megillető díj teljes összege (jelen szerződés értéke) ajelen szerződés 2. számú mel
lékletében meghatározott árak, egységárak alapján: nettó 15.803.016,- Ft + közbeszerzési
díj ± AFA, azaz tizenötmillió-nyoleszázháromezer-tizenhat forint + közbeszerzési díj ±
általános forgalmi adó, melyből
- a lix rész értéke: nettó 13.694.142,- Ft + közbeszerzési díj + ÁFA, azaz tizenhárom

millió-hatszázkilencvennégyezer-szá.znegyvenkettő forint ± közbeszerzési díj + általá
nos forgalmi adó

- az opció értéke: nettó 2.108.874,-Ft ± közbeszerzési díj ± AFA, azaz kétmillió-száz
nyolcezer-nyolcszázhetveimégy forint + közbeszerzési díj + általános forgalmi adó

6.4 A 6.3. pontban meghatározott nettó ár tartalmazza a szerződés teljesítésével kapcsolatban
Eladónál felmerült valamennyi díjat és költséget. A 6.3 pontban meghatározott nettó ár
tartalmazza különösen termékek, eszközök esetén a behozatallal, forgalomba hozatallal
kapcsolatban felmerülő költségeket (vám, adók, díjak, illetékek, egyéb),jótállást, kiszállást
és kiszállítást, valamint a kapcsolódó szolgáltatások esetében valamennyi járulékos költsé
get, díjat, de nem tartalmazza — sem termékek sem a szolgáltatások esetén — az általános
forgalmi adót, valamint a közbeszerzési díjat. A közbeszerzési díj alapjaa Vevő általi be
szerzések általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 1% + Afa. A közbeszer
zési díjat Vevő az Eladón keresztül fizeti meg. Eladó a közbeszerzési díjat köteles a szer
ződés teljesítése alapján járó ellenérték kiszámlázásával egy időben a Vevő részére kiállí
tott számlán külön tételként szerepeltetni.

6.5 Felek rögzítik, bogy az általános forgalmi adó mértékére a teljesítéskor hatályos jogszabá
lyi rendelkezések az irányadóak.

6.6 Eladót a 6.3 pontban rögzített ellenértéken túl további díjazás, költségtérítés, vagy szolgál
tatás jelen szerződés teljesítéséért semmilyen jogcímen nem illeti meg. Ajelen szerződés
ben meghatározott árak a szerződés időtartama alatt kötöltnek tekintendők, azok semmi
lyen jogcímen nem emelhetők.

7. Fizetési feltételek

7.1 Vevő a jelen szerződéssel kapcsolatban az elöleglizetést kizárja.

.!1/ ‚
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7.2 Eladó jelen szerződés teljesítéséért az alábbiak szerint jogosult számla benyújtására:
- fix rész teljesítéséről: egy számla kiállítására és benyújtására jogosult,
• opcióból történő lebívás (egyedi megrendelés kibocsátása) esetén: egy számla kiállítá

sára és benyújtására jogosult.

7.3 Eladó adott feladata teljesítéséért őt megillető díjra a számvitelről szóló 2000. évi C. tör
vény 167. * (3) bekezdésében foglaltak alapján kiállított számla ellenében, az igazolt telje
sítését követően jogosult, amit az Eladó a Vevő által aláírt, adott feladatra vonatkozó Tel
jesítést Igazoló Bizonylat alapján, annak kiállítását követően 15 napon belül állít ki, és
azzal együtt nyújt be a Vevőnek.

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

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

7.6 Eladó a számlát az alábbiak szerint köteles kiállítani:
- a számlának meg kell felelnie az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII.

törvény (Afa tv.) 169. ~ szerinti előírásoknak,
- a számláit szerepeltetni szükséges a szállított termékek, nyújtott szolgáltatások meg

nevezése, TESZOR száma mellett Vevő által megadott belső azonosításra szolgáló
szerződés számot, valamint fizetési határidőként a számla kézhezvételétől számított
30. napot,

- a számlán fel kell tünterni a bankszámlaszámot, a bank nevét, valamint az adószámot,
- a számlán fel kell tüntetni külön soron a közbeszerzési díjat,
- a számlán fel kell tüntetni a „számla” elnevezést.

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

7.8 Amennyiben Vevő kifogást emel a benyújtott számlával kapcsolatosan, úgy a számlát a
számla igazolt kézbezvételét követő 10 naptári napon belül visszaküldi Eladónak. A fize
tési határidő a számla újbóli benyújtását követően újrakezdődik.

7.9 Eladó nem fizet, illetve számol cl jelen szerződés teljesítésével összefiiggésben olyan költ
ségeket, melyek a Kbt. 62. ~ (I) bekezdés k) pont ka-kb) alpontja szerinti feltételeknek
nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek Eladó adókötelesjövedelnié
nek csökkentésére alkalmasak (KM. 136. ~ (I) a)).

7.10 Eladó tudomásul veszi, bogy amennyiben jogszabály — így különösen az adózás rendjéről
szóló 2017. évi CL. törvény, vagy annak végrehajtási rendelete - Vevő pénzügyi teljesítését
adóigazolás benyújtásához, illetve köztartozásmentes adatbázisban való szerepléshez köti.
úgy Vevő ezen jogszabályok szerint jár cl a kifizetés során.
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7.11 Eladó a számla késedelmes kiegyenlítése esetén a késedelmi időre a Ptk. 6:155. ~ (1) be
kezdése szerint jogosult késedelmi kamatra.

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

7.13 Vevő mentesül a késedelmes fizetés jogkövetkezménye alól, amennyiben Eladó a számlát
nem a 7.5 pontban meghatározott címre nyújtja be, vagy a számla egyéb —jelen szerződés
ben szabályozott okból — nem fogadható be.

7.14 A Szerződés hatálya alatt Eladó a Cégbíróság által nyilvántartott főbb adataiban (a nevé
ben, cégformáj ában, adószámában, bankszámlaszámában) bekövetkező változásokról 8
(nyolc) naptári napon belül köteles a Vevőt írásban értesíteni.

7.15 Az Eladó ajelen egyedi szerződésből eredő követelését nem engedményezheti harmadik
személyre.

7.16 Az eflenérték megfizetésére egyebekben a KM V. pontjának rendelkezéseit kell megfele
lően alkalmazni.

8. Átadás-átvételre vonatkozó előírások

8.1 Az átadás-átvételre vouatkozó általános szabályok

8.1.1 Vevő jelen szerződés keretében leszállításra kerülő termékeket átadás-átvételi eljárás kere
tében veszi át. Az átadás-átvétel mennyiségi átadás-átvételből áll.

8.1.1 Az átvétel megtagadásáról jegyzőkönyvet kell felvenni, melyben legalább az alábbiakat
kell rögzíteni:
- az átadás-átvétel időpontja és helye,
- Felek jelen lévő képviselőinek neve és beosztása,
- az átvétel megtagadásának az indoka,
- azon termék(ek) megnevezése, mennyisége, azonosítására szolgáló adat(ok),

amely(ek)nek átvételét Vevő megtagadta,
- Eladó képviselőjének az átvétel megtagadásával kapcsolatos esetleges észrevétele,
- a megismételt átadás-átvételi eljárás időpontja,
- Felek képviselőinek aláírása.

8.1.2 Bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása Vevő részéről
nem értelmezhető joglemondásként azon igényekről, amelyek Vevőt a szerződésszegés kö
vetkezményeként megilletik. Vevő továbbá jogosult a Ptk. 6:127. ~ (2) bekezdésében biz
tosított jogával élni, mely alapján nem köteles vizsgálni azokat a tulajdonságokat, amelyek
minőségét tanúsítják, vagy amelyekre a jótállás kiterjed.

8.1.3 Felek kijelentik, bogy az átadás-átvétel szabályait közösen, a jóhiszeműség és a tisztesség
követelményének figyelembevételével állapították meg.
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8.2 Multifunkciós eszközök átadás-átvétele

8.2.1 Az átvétel a teljesítés helyén történik hétfőtől-esütörtökig 8:00-14:00 óra között, pénteken
8:00-12:00 óra között. Amennyiben Eladó az előzőekben meghatározott időszak letelte
után szállítja le a termékeket, Vevő azok átvételét a következő munkanapon 8:00 órakor
kezdi meg. A szállítás és az átvétel közötti időben a termék(ek) őrzéséről Eladó költségére
és veszélyére Vevő gondoskodik.

8.2.2 Az átvétel megkezdését megelőzően Eladó köteles Vevő képviselője részére átadni papír
alapon ajelen szerződés 5.9 pontja szerinti kimutatást, melynek az ott meghatározott ada
tokon kívül termékekhez rendelten tartalmaznia kell a vonalkódot is. Az átvétel megkez
désének feltétele az előzőekben meghatározott papír alapú dokumentum átadása.

8.2.3 Az átadás-átvétel során Vevő képviselője ellenőrzi, hogy:
c) a leszállított mennyiség megegyezik-e a szállítólevélen feltüntetett mennyiséggel.
d) Eladó jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott termékeket szállította-e

le,
e) a tennék megfelel-e jelen szerződés 5.1 pontjában meghatározott előírásoknak,
f) Eladó a termékkel együtt átadta-e jelen szerződés 5.2 pontjában előírtakat,
g) Eladó a termékkel együtt jelen szerződés 5.3 pontj ában meghatározott dokumentumo

kat átadta-e vagy megadta-e a dokumentumok eleku-onikus elérési helyét,
h) a terméken Eladó elhelyezte-e a vonalkódot, a vonalkód elhelyezése megfelel-e aje

ten szerződés 5.6 pontjában meghatározott előírásoknak,
i) a terméken elhelyezett vonalkód megegyezik-e a 8.2.2 pont szerinti kimutatásban a

termékhez rendelt vonalkóddal.

8.2.4 Vevő az átvételt a szállítólevél (melyen szerepelnie kell Vevő nevének, székhelyének va
lamint jelen szerződés azonosítószárnának) aláírásával igazolja. Vevő az átvételt megta
gadhatja az alábbi esetek bármelyikének bekövetkezése esetén:
a) Elad6 nem jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott tennékeket szállí

totta le,
b) a leszállított mennyiség nem egyezik meg a szállitólevélen feltüntetett mennyiséggel,
c) a leszállított termék nem felel meg jelen szerződés 5.1 pontjában meghatározott elő

írásoknak,
d) Eladó a termékkel együtt nem vagy nem teljes körűen adta át a jelen szerződés 5.2

pontjában előírtakat,
e) Eladó a termékkel együtt nem vagy nem teljes körűen adta át a jelen szerződés 5.3

pontjában meghatározott dokumentumokat és/vagy nem adta meg ezen dokument-u
mok elektronikus elérési helyét sem,

~ Eladó nem vagy nem a jelen szerződés 5.6 pontjában meghatározott előírások szerint
helyezte cl a terméken a vonalkódot,

g) a terméken elhelyezett vonalkód nem egyezik meg a 8.2.2 pont szerinti kirnutatásban
a termékhez rendelt vonalkóddal.

8.2.5 Az átvétel megtagadása esetén az M nem vett termékekre Felek ismételt átadás-átvételi
eljárást folytatnak Ic, melyre ajelen, 8.2 pont rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.
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8.3 Szoftver licencek átadás-átvétele

8.3.1 Eladó az átadás-átvételi eljárás során köteles Vevőnek átadni a szoftverek rendeltetésszerű,
jogszerű használatához szükséges valamennyi dokumentumot.

8.3.2 Az átadás-átvétel során Vevő azt ellenőrzi, hogy Eladó adott szoftver rendeltetésszerű és
jogszerű használatához szükséges dokumentumokat átadta-e.

8.3.3 Vevő a szoftver átvételét a szállítólevél aláírásával igazolja (melyen szerepelnie kell Vevő
nevének, székhelyének valamint jelen szerződés azonosító számának).

8.3.4 Vevő az átvételt megtagadhatj a, ha Eladó nem vagy nem telj es körűen adta át adott szoftver
rendeltetésszerű és jogszerű használatához szükséges dokumentumokat.

8.3.5 Az átvétel megtagadása esetén az át nem vett szoftverekre Felek ismételt átadás-átvételi
eljárást folytatnak le, melyre a jelen, 8.3 pont rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

9 TeIj esítésigazolás

9.1 Eladó jelen szerződés 2.1 pontjában meghatározott feladatait teljesíti, ha ajelen szerződés
2. számú mellékletének I. pontjában meghatározott valamennyi termék átadás-átvételes si
keresen lezárult.

9.1 Eladó a fix rész teljesítését követően haladéktalanul, de legkésőbb 5 munkanapon belül
köteles átadni Vevő jelen szerződés 15.2 pontja szerinti képviselőjének a jelen szerződés
5.4 pontjában meghatározottak átadását igazoló vevői nyilatkozato(ka)t, valamint a jelen
szerződés 2. számú mellékletének I. pontjában meghatározott termékek átvételét igazoló
szállítólevél(ek) egy-egy példányát. Ezen dokumentumok átvételét követő 5 napon belül,
Vevő kiállítja a Teljesítést Igazoló Bizonylatot (melynek mintájátjelen szerződés 4. számú
melléklete tartalmazza).

9.2 Opcióból történő lehívás esetén Eladó az egyedi megrendelést teljesíti, ha az azzal meg
rendelt valamennyi termék átadás-átvétele sikeresen lezárult. Eladó a teljesítést követően
haladéktalanul, de legkésőbb 5 munkanapon belül köteles átadni Vevő jelen szerződés 15.2
pontja szerinti képviselőjének az egyedi megrendeléssel megrendelt termékek átvételét iga
zoló szállítólevél(ek) egy-egy példányát, melyek átvételét követő 5 napon belül, Vevő ki
állítja a Teljesítést Igazoló Bizonylatot (melynek mintáját jelen szerződés 4. számú mel
léklete tartalmazza).

9.3 Vevő adott teljesítéshez tartozó Teljesítést Igazoló Bizonylat kiállítását mindaddig megta
gadhaija. míg Eladó az annak kiállításához szükséges dokumentumokat nem vagy nem tel
jes körűen adja át.
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10 JótáHás, support

10.1 Eladó jelen szerződés keretében leszállított termékekre 12 hónap’ teljes körű jótállást vál
lak Ajótállási idő kezdete a termék átvételének az időpontja.

10.2 Eladó garanciát vállal ajelen szerződés keretében szállított termékek kifogástalan és szer
ződésszerű minőségéért. Eladó garantálja, bogy a leszállított termékek mentesek minden
fajta (teclmológiai, anyag, gyártási és egyéb) hibától valamint megfelelnek jelen szerződés
1. számú mellékletében adott termékkel szemben meghatározott műszaki minimumköve
telményeknek.

10.3 Vevő hibabejelentését munkanapokon 08:00 és 17:00 óra között Eladó alábbi elérhetősé
geinek valamelyikén teheti meg:
Fax szám: ±361-4848-8200
E-mail cím: info(?i~dokucentrum.hu
Telefonszám: ±361-467-0022
Telefonon történő hibabejelentés esetén Vevőnek a hibabejelentését 60 percen belül írás
ban (faxon vagy e-rnailen) meg kell erősítenie.

10.4 A hibabejelentésnek legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
- hibát bejelentő személy neve, beosztása,
- meghibásodott termék azonosító adatai (típus, gyári szám, vonatkód szám),
- észlelt bibajelenség leírása,
- rneghibásodás helyszíne,
- hibabejelentés száma.

10.5 Eladónak a hibabejelentést követő 2 munkaórái~ belül meg kell kezdenie a hiba javítását a
meghibásodás helyszínén. Amennyiben a hiba 8 munkaórán belül nem javítható, Eladó
köteles a meghibásodott eszközt javításra elszállítani és a meghibásodott eszköz helyett
olyan csereeszközt biztosítani a hibajavítás időtartatnára, amely minimum azonos műszaki
paraméterekkel és felszereltséggel rendelkezik, mint ajavításra elszállított eszköz.

10.6 Amennyiben a termék a hibabejeleritéstől számított 15 munkanapon belül nem javítható.
Eladó 5 munkanapon belül köteles a meghibásodott termék helyett új terméket adni Vevő-
nek. Az Új készülék műszaki paramétereinek minimum meg kell egyezniük a meghibáso
dás miatt lecserélt eszköz paramétereivel. Az Új eszközjótállásárajelen (10.) pont rendel
kezéseit kell alkalmazni.

10.7 A megjavított eszközt Vevő átadás-átvétel keretében veszi át, melynek során nieggyőződik
an’ól, hogy a hiba kijavítása megtörtént-e. A hibajavítás megtörténtét Vevő a 10.8 pont
szerinti munkalap aláírásával igazolja.

10.8 Eladó a hibajavításról munkalapot köteles felvenni, melynek legalább az alábbi adatokat
kell tartalmaznia:

1 Eladó által a szállított termékekre a KM-ben vállalt jótállás.
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- a megjavított termék azonosító adatai (típus, gyári szám, vonalkód szám), vagy azon
termék azonosító adatai (típus, gyári szám, vonal.kód szám), amely helyett Új termék
kerül átadásra, az Új termék azonosító adatai (típus, gyári szám) ás a csere indoka,

- annak a liibabejelentésnek a száma, amellyel a meghibásodás bejelentése megtörtént,
- hibajavítás keretében elvégzett munka felsorolása,
- hibajavítás során kicserélt alkatrészek felsorolása,
- meghibásodás oka,
- Eladó hibajavítást végző szakemberének neve, beosztása.

10.9 Alkatrészcsere esetén a felhasznált alkatrészjótállási ideje az irányadó jogszabályok alap
ján számitandó, de nem lehet rövidebb, mint a termék hátralévő jótállási ideje. A kicserélt
hibás alkatrészek Eladó tulajdonába kerülnek.

10.1 OAmennyiben Eladó olyan okból, amelyért felelős jótállási kötelezettségét nem vagy kése
delmesen teljesíti, Vevő jogosult a meghibásodott termék cseréjétljavítását harmadik sze
méllyel elvégeztetni, melynek költségét Eladó viseli.

10.11 Szoftverbiba esetén a hibát a termék gyártója javítja.

l0.l2Ajótállási kötelezettség, valamint támogatás teljesítésével kapcsolatos valamennyi költsé
get — így különösen ajavítás díját, a cserealkatrészek, csereeszközök költségét, kiszállási
díjat, szállítási költséget — Eladó viseli.

11 Felhasználói jogok és jogszavatosság

11.1 Vevő az ellenértékének megiizetésével ajelen szerződés keretében szállított szoftverekre
nem kizárólagos — szerződésszerű használat esetén visszavonhatatlan — adott szoftverre
vonatkozóan a licenc szerződésben meghatározott számú felhasználóra vonatkozó, adott
szoftverre vonatkozó licenc szerződésben meghatározott időre szóló felhasználási jogot
szerez a szoftverre ás a hozzá tartozó dokumentációkra. Vevő jelen pont szerinti felhasz
nálási joga kiteijed minden ismert felhasználási módra. A Vevő a szoftverről biztonsági
másolatot készíthet.

11.2 Vevő a jelen szerződés keretében szállított szoftvert kizárólag a jelen szerződésben vala
mint adott szoftver licenc szerződésében meghatározottak szerint használhatja azzal, hogy
amennyibenjelen szerződés és a szoftver licence szerződése ellentmondó rendelkezéseket
tartalmaz, jelen szerződés rendelkezéseit kell alkalmazni. Vevő a szoftverről — biztonsági
másolat kivételével — másolatot nem készíthet továbbá semmiféle lépést nem tesz, annak
érdekében, hogy azzal megegyező forráskódot hozzon létre. A szoftver használata egysé
ges terrnékként engedélyezett, alkotórészei nem különíthetőek cl, külön nem használha
tóak.

11.3 Eladó szavatosságot vállal azért. hogy a jelen szerződés keretében szállított valamennyi
terméken nem áll fenn harmadik személyeknek olyan joga (p1. szerzői joga, szabadalma
vagy védjcgye), amely a Vevő jelen szerződés szerinti jogainak megszerzését, gyakorlását
korlátozza vagy akadályozza.

11 .4 Eladó kijelenti ás garantálja, hogy a jelen szerződés teljesítése során átadásra kerülő ter
mékek saját termékei vagy azok Felett jelen szerződés teljesítésének vonatkozásában jelen
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szerződésben meghatározottak teljesítéséhez szükséges mértékű. - a jogosultságnak más
részére történő, jelen szerződésben szabályozottak szerinti továbbadási jogát is magában
foglaló — rendelkezési jogosultságokkal rendelkezik.

11.5 Eladó szavatolja, hogy amennyibenjelen szerződésben meghatározott feladatai teljesítésé
hez más személyt is igénybe vesz, ezen természetes és jogi személyekkel olyan tartalmú
szerződéseket köt, melyek Vevő jelen szerződés szerinti jogainak megszerzését és gyakor
lását lehetővé teszik, Illetve nem korlátozzák vagy akadályozzák.

11.6 A jelen pontban szabályozott felelősségvállalások (jogszavatossági vállalás) Eladót jelen
szerződés megszűnését követően is terhelik. Egyebekben a valóságnak meg nem felelő
jogszavatossági nyilatkozat esetén Vevő — a kártérítési igényének fenntartása és a meghiú
sulásjogkövetkezményeinek alkalmazása mellett— a szerződést azonnali hatállyal jogosult
felmondani.

11.7 Eladó vállalja, bogy félként vesz részt minden, Vevő ellenjelen szerződéssel összefüggés
ben szabadalom bitorlás vagy szerzői jog megsértése miatt indított eljárásban. Eladó köte

• les továbbá megtéríteni Vevő jelen pont szerinti eljárásokkal kapcsolatban felmerült min
den kárát és költségét.

12 Kötbér

12.1 Amennyiben olyan okból, amelyért Eladó felelős ajelen szerződés 3.1 pontjában (fix rész
esetében) Vagy az egyedi megrendelésben (opcióból történő lehívás esetén) meghatározott
teljesítési határidő lejártáig adott határidőhöz tartozó termékek átadás-átvétele nem fejező
dik be sikeresen, Eladó késedelmi kötbér fizetésére köteles. A késedelmi kötbér mértéke:
a késedelem 1-10. napja alatt napi 0,5%, a késedelem 11. napjától napi 1%. A késedelmi
kötbér maximális mértéke 20 %. A késedelmi kötbér alapja a késedelemmel érintett meny
nyiség nettó értéke. A késedelmi kötbérrel terhelt időszak maximum 25 nap.

12.2 Eladó hibás teljesítési kötbér fizetésére köteles, amennyiben hibásan teljesít. A hibás telje
sítési kötbér mértéke a kötbéralap 20 %-a. A hibás teljesítési kötbér alapja a hibásan telje
sített termékek nettó értéke.

12.3 Jelen szerződés meghiúsulása esetén Eladó meghiúsulási kötbér fizetésére köteles, mely
nek mértéke jelen szerződés nettó értékének 25 %-a. Jelen szerződés meghiúsultnak tekin
tendő, amennyiben Vevő Eladó súlyos szerződésszegése miatt jelen szerződést azonnali
hatállyal felmondja vagy Vevő jelen szerződéstől Eladó súlyos szerződésszegése miatt el
áll.

12.4 Eladó az egyedi megrendelés meghiúsulása esetén (opeióból történő lehívás esetében)
meghiúsulási kötbér fizetésére köteles, melynek mértéke az egyedi megrendelés nettó ér
tékének 25 %-a. Az egyedi megrendelés rneghiúsultnak tekintendő, amennyiben Vevő El
adó súlyos szerződésszegése miatt az egyedi megrendelést azonnali hatállyal felmondja,
vagy Vevő az egyedi megrendeléstől Eladó súlyos szerződésszegése miatt eláll.

12.5 Felek rögzítik, bogy figyelemmel a KM X.2.2. pontjára, Ugyanazon köthéralap tekintetében
csak egy kötbér alkalmazható.
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12.6 Vevő a kötbérigényről kötbérértesítőt állít ki, melynek összegét jogosult az Eladót megil
lető díjba beszárnítani a Kbt. szabályainak betartásával.

12.7 Eladó tudomásul veszi, hogy a Vevő jogosult a kötbért meghaladó kárának érvényesítésére,
illetve, hogy a késedelmi kötbér megfizetése nem mentesíti a teljesítés alól. Vevő tudomá
sul veszi, bogy a Ptk. 6:187. * (2) bekezdése alapján hibás teljesítés miatti kötbér mellett
nem érvényesíthet szavatossági igényt.

13 A szerződés módosítása, megszüntetése és megszűnése

13.1 Jelen szerződés rendes felniondással nem szüntethető meg.

13.2 Felek jelen szerződést kizárólag a Kbt. 141. *-ban foglaltak figyelembevételével és kizá
rólag írásban módosíthatják figyelemmel a 320/2015. (X.30.) Kori, rendelet előirásaira is.

13.3 Vevőjogosult Eladó súlyos szerződésszegése esetén Eladóhoz intézett írásbeli értesítésével
jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani. Súlyos szerződésszegésnek minősül külö
nősen, ha:
a) Eladó a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja,
b) Eladó megsérti jogszavatossági vállalását,
e) a késedelmi kötbér eléri a maximumot,
d) jelen szerződés 14.5. pontjában szabályozott esetben,
e) Eladó valamely — az a)-e) pontban nem nevesített — jelen szerződésben meghatározott

kötelezettségét saját érdekkörében Felmerült okból, Vevő erre vonatkozó felszólítása
ellenére, Vevő által megadott határidőre nem teljesíti.

12.1 Opcióból történő lehívás esetén Vevő jogosult Eladó súlyos szerződésszegése esetén El
adóhoz intézett írásbeli értesítésével az egyedi megrendelést azonnali hatállyal felmondani.
Súlyos szerződésszegésnek minősül, ha:

a) Eladó a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja.
b) a késedelmi kötbér eléri a maximumot,
c) Eladó valamely — az a)-b) pontban nem nevesített — jelen szerződésben és/vagy az

egyedi megrendelésben meghatározott kötelezettségét Saját érdekkörében felmerült
okból, Vevő erre vonatkozó felszólítása ellenére, Vevő által megadott határidőre nem
teljesíti.

Az egyedi megrendelés azonnali hatályú felmondása ajelen szerződés hatályát nem érinti.

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

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

13.6 Vevő jogosult és egyben köteles jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani a Kbt. 143.
~ (3) bekezdésében meghatározott esetek valamelyikének bekövetkezése esetén.
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13.7 Bármelyik Fél jogosult a szerződést azonnali hatállyal felniondani abban az esetben, ha a
másik Fél ellen jogerősen felszámolási eljárást rendeltek el vagy, ha a másik Fél végelszá
molással történő megszűnését határozta el.

13.8 Eladó Vevő súlyos szerződésszegése esetén jogosult a szerződést Vevőhöz intézett írásbeli
értesítésével azonnali hatállyal felmondani. Súlyos szerződésszegést követ cl Vevő külö
nösen, ha a szerződésben meghatározott fizetési kötelezettségének Eladó írásos felszólítása
ellenére, az abban megadott határidőig nem tesz eleget.

13.9 Az azonnali hatályú felmondásról írásban kell értesíteni a másik felet. A szerződés meg
szűnésének időpontja a felmondásról szóló értesítés kézbesítésének napja.

13. lOAz azonnali hatályú felmondás ajótállás ás a szerzői jogi rendelkezések hatályát nem érinti.

14 Titoktartás

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

14.2 Felek kötelesek jelen szerződés teljesítése során a másik Féllel kapcsolatban tudomásukra
jutott infonnációkat, adatokat valamint tényeket bizalmasan kezelni, azokat nyilvánosságra
nem hozhatják, illetéktelen harmadik személy részére hozzáférhetővé nem tehetik azzal,
hogy egyik fél sem akadályozhatja meg a másikat olyan információ kiadásában, amelyet
valamely hatósági vagy bírósági eljárás vagy törvényi előírás tesz szükségessé.

14.3 Amennyiben jelen szerződés te1je~ítésével kapcsolatban Eladónak harmadik személy szá
mára valamely iiifonnációt kell kiadnia, azt kizárólag Vevő előzetes írásos hozzájárulásá
val teheti meg.

14.4 Szerződő Felek megállapodnak, hogy jelen pont alkalmazása szempontjából nem minősül
nek harmadik Félnek Eladó által szerződésszerűen igénybe vett alvállalkozók, feltéve,
hogy jelen szerződésben való közrernűködésük előtt titoktartási nyilatkozatot írnak alá és
adnak át Vevőnek.

14.5 Eladó teljes felelősséggel tartozik a titoktartási kötelezettségének megsértéséből eredő ká
rokért ás tudomásul veszi ás elfogadja, hogy a titoktartási kötelezettség megszegése esetén
a Vevő jogosult — választása szerint - a jelen szerződéstől elállni Vagy jelen szerződést
azonnali hatállyal felmondani.
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15 Felek közötti kapcsolattartás

15.1 Jelen szerződésben Felek szakmai kapcsolattartásra kijelölt képviselői:

Vevő részéről kapcsolattartásra jogosult

Eszközökkel kapcsolatos kérdésekben:
Neve: Szulágyi Csaba
Beosztása: Senior szakértő
Telefonszáma: +36-1-795-6241
Mobittelefon száma: +36-30-733-3438
E-mail címe; szulagyi.csaba®nisz~hu

SafeQ szoftverrel kapcsolatos kérdésekben:
Neve: Dubois Zoltán
Beosztása: Munkaállomás menedzsment osztályvezető
Telefonszáma: ±36-1-795-6738
Mobiltelefon száma: ±36-20-985-8676
E-mail címe: Dubois.Zoltan@nisz.hu

és
Neve: Ducza Mihály
Beosztása: csoportkoordinátor
Telefonszáma: ±36-1-795-3125
Mobiltelefon száma: +36-30-566-1560
E-mail címe: Ducza.Mihaly~nisz.hu

Eladó részéről kapcsolattartásra jogosult
Neve: Jáki Péter
Beosztása: ügyvezető
Telefonszáma: ±361-467-0022
Mobiltelefon száma: ±3670-315-5724
E-mail címe: iroda~dokucentrurn.lut

15.2 Jelen szerződésben Vevő részéről teljesítés igazolására jogosult személyek együttesen:

Neve: Varga Dezső
Beosztása: Gazdasági vezérigazgató-helyettes
Telefonszáma: +36-1-896-4155
Mobiltelefon száma: ±36-30-182-1688 ‘

E-mail címe: varga.dezso®nisz.hu

és
Neve: Nagy Róbert Tibor
Beosztása: Üzemeltetési vezérigazgató-helyettes
Telefonszáma: ±36-1-795-2699
Mobihelefon száma: +36-70-337-7 148
E—mail címe: nagy.robert®nisz.hu
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15.3 Felek jelen pontban meghatározott kapcsolattartóik útján tartják a szerződés teljesítése so
rán a kapcsolatot. Bármelyik Fél jogosult a 15.1., 15.2. pontban meghatározott kapcsolat
tartójalteljesítésigazolója személyét megváltoztatni. Szerződő felek megállapodnak. hogy
a kapcsolattartók, teljesítésigazoló személyében bekövetkező változás nem igényel szerző
désmódosítást, elegendő arról a másik Felet írásban tájékoztatni. A kapcsolattartó/teljesí
tésigazoló személyében bekövetkezett változás a másik Féllel való szerződésszerű közlés
től hatályos. A kapcsolattartó személyek a szerződésmódosításra nem jogosultak.

15.4 Szerződő Felek rögzítik, hogy minden, jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos nyilatko
zatot vagy egyéb értesítést (a továbbiakban: értesítés) szerződésszerűen küldenek meg egy
másnak. Szerződésszerű megküldésnek minősül, az írásban és
- írásban igazolt személyes átadással,
- tértivevényes ajánlott levélben,
- elektronikus aláírással ellátott visszaigazolt e-mailben vagy
- visszaigazolt telefax útján —. megküldött értesítés.

15.5 Az e-mail vagy telefax útján történő kézbesítés esetén az értesítés akkor válik joghatá
lyossá, amikor a címzett azt igazoltan kézhez vette, arról automatikus vagy kifejezett visz
szaigazolás érkezett. A tértivevényes ajánlott postai küldeményt a kézbesítés megkísérlé
sének napján kézbesítettnek kell tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta. Ha a kéz
besítés 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.

15.6 Szerződő Felek megállapodnak, hogy a postai utat kizárólag a szerződésszegéssel, valamint
a jelen szerződés megszüntetésével kapcsolatos értesítések megküldésére veszik igénybe.
Jelen pontban meghatározott esetekben azonban a kézbestés kizárólag postai úton (tértive
vényes ajánlott levélben) vagy írásban igazolt személyes átadással történhet.

16 Vis Major

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

16.2 A jelen pont értelmezése szempontjából Felek „vis maior”-nak tekintik azokat az esemé
nyeket, amelyek a Feleknek érdekkörén kívül, Felek részéről elháríthatatlanul olyan okból
következnek be, amelyért Felek egyike sem felelős és amelyek Felek szerződésszerű telje
sítését akadályozzák vagy késleltetik a szerződés teljesítését feltéve, hogy ezen körülmé
nyek a jelen szerződés aláírását követően jönnek létre és az említett időpontban még nem
voltak előre láthatóak és nem voltak elháríthatóak, így különösen:
- természeti katasztrófák (villámcsapás, földrengés, árvíz, hurrikán. stb.);
- tűz, robbanás, járvány, karantén korlátozások;
- radioaktív sugárzás, sugárszennyeződés;
- háború vagy más konfliktusok, megszállás, ellenséges cselekrnények, rnozgósítás’rek

virálás vagy embargó;
- sztrájk, felkelés, forradalom. lázadás, katonai vagy egyéb államcsíny, polgárháború és

terrorcselekmények;
- zendülés, rendzavarás, zavargások.
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16.3 A vis rnaiornak közvetlen összefüggésben kell állnia az arra hivatkozó Fél tevékenységé
vel, mely összefüggést az arra hivatkozó Félnek írásban igazolnia szükséges.

16.4 Amennyiben vis major miatt a szerződésben foglalt határidők nem teljesíthetőek, erről El
adó köteles Vevőt írásban tájékoztatni és a tájékoztatás alapján Felek kötelesek egyeztetni
egymással a szerződés teljesítésének további módjáról. Amennyiben a Vevő egyéb irányú
írásos utasítást nem ad, az Eladónak tovább kell teljesítenie szerződéses kötelezettségeit,
amennyiben az ésszerűen lehetséges, és meg kell keresnie minden ésszerű alternatív módot
a teljesítésre.

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

16.6 Amennyiben a vis maior időtartama meghaladja a 30 naptári napot, a Vevőnek jogában áll
— választása szerint — jelen szerződéstől elálhii vagy jelen szerződést azonnali hatállyal
felmondani. Ez esetben mindkét Fél maga viseli a vis maior miatt felmerült kárát.

17 Egyéb rendelkezések, a szerződés tartalmának értelmezése

17.1 Felek kijelentik, hogy new válik a szerződés tartalmává minden szokás, amelynek alkal
mazásában a korábbi Üzleti kapcsolatukban megegyeztek, és minden gyakorlat, amelyet
egymás között kialakítottak, továbbá minden olyan szokás és gyakorlat, melyet az adott
Üzletágban a hasonló jellegű szerződés alanyai által széles körben ismernek és rendszeresen
alkalmaznak.

17.2 Felek megállapodnak, hogy amennyiben jelen szerződés bármely rendelkezése utóbb ér
vényteletmek minősül (részleges érvénytelenség), a szerződés többi részét érvényesnek te
kintik, kivéve, ha a Felek együttes írásbeli nyilatkozata alapján azt az érvénytelen rész nél
kül nem kötötték volna meg.

17.3 Eladónak és a Vevönek meg kell tennie mindent annak érdekében. hogy közvetlen tárgya
lások 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.

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

17.5 Ha bármelyik Fél egy vagy több esetben nem ragaszkodik ajelen szerződésben meghatá
rozott valamely jog, jogorvoslat vagy választás gyakorlásához, az nem jelenti azt, hogy
ugyanannak a feltételnek a jövőbeni teljesítéséről. vagy ugyan azon jog jövőbeni gyakor
lásáról is le fog mondani, vagy a követeléseitől el fog állni. A jelen szerződésből fakadó
vagy ahhoz kapcsolódó bármilyen jogról to~’rténő lemondás csak erre vonatkozó kifejezett
írásbeli nyilatkozat esetén érvényes.

17.6 Ajelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel kap
csolatos ellentmondás esetén a hivatkozott KM, illetve annak mellékletci, vonatkozó
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rendelkezései, továbbá Magyarország mindenkor hatályos jogszabályai irányadók. Jelen
szerződés a KM-ban meghatározottakkal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhat.

17.7 Felek megállapodnak, hogy amennyibenjelen szerződés bármely rendelkezése kötelezően
alkalmazandó jogszabályi előírással vagy a közbeszerzési eljárás bármely kötelező hatályú
előírásával vagy dokumentumával ellentétes lenne, akkor a megsértett szerződéses rendel
kezés helyébe - minden egyéb jogcselekmény gyakorlása nélkül, különösen a szerződés
módosítása nélkül - a megsértett kötelezően alkalmazandó jogszabályi előírás Vagy közbe
szerzési dokumentumi előírás kerül. Továbbá, ha valamely kötelezően alkalmazandó jog
szabály akként rendelkezik, hogy szerződés részét képezi és ajelen szerződés szövegsze
rűen nem tartalmazza akkor az adott rendelkezés minden egyébjogcselekmény gyakorlása
nélkül, különösen szerződés módosítás nélkül ajelen szerződés részét képezi

17.8 Eladó ajelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi
CXCVI. törvény 3. ~ (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül. Eladó
erre vonatkozó nyilatkozata jelen szerződéshez 5. számú mellékletként kerül csatolásra.
Eladó tudomásul veszi, hogy a nyilatkozatban foglaltak változásáról - a változás bekövet
kezésétől számított 8 napon belül - köteles Vevőt írásban értesíteni. Eladó tudomásul veszi
továbbá, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján létrejött szerződést Vevő jogosult
azonnali hatállyal felniondani, vagy attól elállni.

17.9 Felek jelen szerződés aláírásával rögzítik és tudomásul veszik az Európai Parlament és a
Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő vé
delméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46JEK irányelv hatályon
kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló 2016. április 27-i (EU) 2016/679
rendeletét (GDPR) és jelen szerződés teljesítése során az abban foglaltaknak megfelelően
járnak el.

l7.l0jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a Beszerző és az Eladó között létrejött fent
hivatkozott KM, továbbá az alábbi mellékletek:
1. számú melléklet: Műszaki leírás (Vevő közbeszerzési műszaki leírása)
2. számú melléklet: Megrendelt termékek megnevezése, mennyisége, egységára, ára
3. számú melléklet: Nyilatkozat Partner adatairól
4. számú melléklet: Teljesítést Igazoló Bizonylat
5. számú melléklet: Eladó átláthatósági nyilatkozata
6. számú melléklet: Osszerendelő táblázat
7. számú melléklet: Lieencinformáeiós adatlap «tinta)

Jelen szerződés 17 számozott pontból és 7 számozott mellékletből áll, 3 egymással szó szerint
mindenben megegyező eredeti példányban készült, amelyekből 2 példányt Vevő, 1 példányt El
adó kap. Jelen szerződést Felek elolvastak, megértettek, és mint akaratukkal mindenben egyezőt
jóváhagyólag írtak alá.

Budapest, 2020 Q.~ Budapest, 2020. . Ii

~L.. ....ga~nn
Banesics Ferenc
vezérigazgató ügyvezető igazgató

NISZ Zrt Dokucentrum Irodai Rendszerek Kft.
Vevő Eladó

N~sz N~m~eti f~komnw~kósiő3 S2~gű~MtÓ
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. számú melléklet a. nyilvántartási Számú szerződéshez

Műszaki leírás
(Vevő közbeszerzési műszaki leírása)

Műszaki leírás

Színes M MFP-k és nyomatmenedzsment szoftverek beszer
zese

1. A beszerzés tárgya

NISZ meglévő SafeQ5 nyomatmenedzsment rendszer bővítéseként további színes A3 színes MFP-k és nyc
matmenedzsment szoftverek beszerzését tervezi:

Eszköz Fix db Opció db Összesen
(fix÷opció)

A3 színes MFP 19 3 22
YS SQB licenc BeágyazottTerminállal (BT), SUITE, 1 19 3 22
eszköz, GOLD SLA támogatással, követéssel 2021.
december 31-ig
YSoft Safeu USB Olvasó ASK FSK 125 kHz, támoga- 19 3 22
tással 2021. december 31-ig
YSoftKeytagl25kHz 400 0 400

2. Jelenlegi állapot

Ajánlatkérő a berendezések biztonságos üzemeltetéséhez és menedzseléséhez YSoft SafeQ5 menedzs
ment rendszert alkalmaz.
A beszerzéssel Ajánlatkérő célja a fentiekben leírt nyomatmenedzsment rendszer bővítése és zavartalan
működésének biztosítása országosan.

3. Üzembe helyezéshez Ajánlatkérő biztosítja
o Az egyedi azonosító címkéket Ajánlatkérő eszkozgazdalkodas~nisz.hu email címre küldött írásbeli

kérelmét követő legkésőbb három munkanapon belül, 1135 Budapest, Csata utca B. cím alatt adja
át Ajánlattevő részére

4. Aján]attevő feladatai

o Ajánlattevő feladata a termék Ajánlatkérőnél történő nyilvántartásba vételéhez és nyilvántartásá
hoz szükséges egyedi azonosító címke elhelyezése a terméken. Ajánlattevőnek a terméken az azo
nosító címké(ke)t Ajánlatkérővel történt előzetesen egyeztetett módon: jól látható helyen (p1. az
eszköz teteje) Úgy kell elhelyeznie, hogy annak üzemszerű működést ne zavarja és a terméken
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elhelyezett egyéb azonosító jelzés(eke)t ne takarja le. A matricát úgy kell elhelyezni, hogy az eszköz
zavartalan működése biztosított legyen, ugyanakkor az eszköz a leltárok során könnyen beazono
sítható maradjon (ne legyen szükség az eszköz leállítására, megbontására a leltár során).

o Az Ajánlattevő a szállítást 5 munkanappal megelőzően köteles a szállítandó termékekről készült
kimutatást az Ajánlatkérő részére elektronikusan - szerkeszthető formátumban .xls/.xlsx - megkül
deni. A kimutatásnak tartalmaznia kell a szállítandó termékekre vonatkozó alábbi adatokat:
o termék megnevezése
o gyártói termékkód
o termék gyári száma
o termék leltári számát
o termék hálózati kártyájának hardvercíme (MAC address)

. A kijelölttelepítési helyszíneken szükség esetén az eszközök kalibrálása, tesztelése az ajánlatkérővel
együttműködve.

. A SafeQ nyomatmendzsment rendszer azonosító eszközeinek (p1, kártyaolvasó) felszereléséhez, va
lamint a rendszerhez történő illesztéshez szükséges helyszíni támogatás.

5. Dokumentációk

Az ajánlattevő a szállított eszközökkel kapcsolatban az alábbi dokumentumokat köteles biztosítani a
szerződés teljesítése során:

• MFP felhasználói kézikönyv és adminisztrátori dokumentációk
o Felhasználói kézikönyvnek tartalmaznia kell az MFP eszköz működésével kapcsolatos infor

mációkat magyar nyelven.
o Az adrninisztrátori dokumentációnak tartalmaznia kell a rendszerüzemeltetéshez szükséges

részletes technikai dokumentációkat magyar, vagy angol nyelven.
o A felhasználói és adminisztrátori dokumentációnak nem feltétlenül kell két külön dokumen

tumként jelentkeznie.

6. Műszaki minimurnkövetelrnények Színes A3-as rnultífunkcioná
us eszközhöz

Színes A3-as multifunkcionális eszköz

Az elvárt minimum követelmények:
A multifunkciós eszköz specifikációja~

• Meghatározás: színes multifunkciós készülék
o Funkciók: nyomtató, fénymásoló, lapolvasó

Nyomtató
• Lapméret: minimum A5-A4-A3, egyedi papírméretek
• Technológia: Elektrosztatikus (színes)
o Felbontás: minimum 600x600 dpi
o Sebesség: minimum 25 oldal/perc színes-fekete A4
a Semelegedési idő: maximum 30 másodperc
a Képességek: kétoldalas nyomtatás
o Duplex egység: automata kétoldalas nyomtatás
a Duplex sebesség: minimum 15 oldal/perc színes-fekete A4
• Támogatott oldalleíró nyelvek: PCLE

Fénymásoló
a Felbontás: minimum EOüx600 dpi
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o Kicsinyítés/ nagyítás: legalább A5->A3, A3->A5
o Sebesség: minimum 25 oldal/perc színes, fekete-fehér A4

Lapolvas6
. Felbontás: minimum 600x500 dpi
o Sebesség: minimum 50 oldal/perc sebesség színes-fekete A4, 300x300 DPI
‘ Lapméret: minimum AB
o Beolvasási módok: e-mail címre szkennelés (Scan-to-Mail), FTP szerverre szkennelés (Scan-

to-FTP), lokális USB-re szkennelés, hálózati mappába szkennelés (Scan-to-SMB)
o Fájlformátumok: JPEG, TIFF, XPS, PDF, titkosított PDF
‘ Címjegyzék: egyedi + csoportos, LDAP szerver támogatás, AD támogatás
o ADF kapacitás: minimum 100 lap, kétoldalas ADF

I lieszthetőség
‘ Szoftver: Win 7 (32/64 bit), Win 8 (32/64 bit), Win 8.1 (32/64), Win 10 (32/64 bit), Win

server 2008 (32/64 bit), Win server 2008R2, Win server 2012/2012 R2, Mac OSX, Linux
Egyéb pararnéterek:

o Rendszer memória: Az eszköznek az üzemelő nyomatmenedzsment rendszerrel együtt kell
tudnia működni, a működéshez elegendő memóriával kell rendelkeznie.

o Adatbiztonság: lP cím szűrés és port blokkolás
‘ Interfész: 10/100/1000 Ethernet; USB 2.0
o Papírkapacitás: alapkiépítésben minimum 1000 lap (A4 és A3)
‘ Kézi adagoló: minimum 50 lap
o Havi terhelhetőség: minimum 15.000 A4 lap .

‘ Kijelző: magyar nyelvű, beépített, érintő kijelző, döntött vagy dönthető, min 7” méretű
o Központi napl6gyűjtés SNMP alapú támogatása

o Automatizált számlálóállás küldés
o Keliékanyag fogyás Jelentés
o Hibabejelentés (p1.: papírelakadás)

. Az eszköz kialakításának a földön történő tárolhatóságot támogatnia, kisebb távolságon be
lül történő mozgatást biztosítania kell (gépasztal jelleg)

Funkcionális kiegészítők
o Beépíthető tűző finisher bővíthetőségi lehetőség

7. Műszaki melléklet nyomatrnenedzsment szoftverhez (SafeQ)

A cél az 1. pontban meghatározott termékek vagy az alábbi szoftverkörnyezethez illeszkedő, azokkal
egyenértékű licencek és keytagek szállítása.

iS SafeQS SUITE Iicensz vagy azzal egyenértékű nyomatmenedzsment rendszer-kompatibilitási informá
ciók

Egyenértékűségi követelmények:
Y-Soft SQ5 kompatibilitás
Beágyazott terminál futtatásra alkalmasnak kell lennie legalább az szállítandó MFP típusra vonat
kozóan
Tartalmazzon Reporting funkciót
Tartalmazzon -e Print Roaming funkciót
Tartalmazzon -e Scan management funkciót (előre definiált szkennelési munkafolyarnatokj
1-litelesítés felhasználó névjetszó párossal
SLA szerint Kritikus hiba esetén(üzletmenetet befolyásoló hiba) Maximum 4 óra reakcióidő +
szoftverkövetés 2021.12.3 1-igLicencinformáció a szoftverkörnyezethez illesztéshez
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Belső build YSoft SafeQ 5 MU52 C.O.52.00t
Támogatási azonosító MA1504304

8. Szállítás

Az eszközök Ajánlatkérő raktárába kerülnek leszállításra. A termékek végponti kiszállításának és üzembe
helyezésének időpontjaitAjánlatkérő határozza meg. Ajánlatkérő adottterniék kiszállítása előtt legkésőbb
5 munkanappal tájékoztatja Ajánlattevőt a szállítás és üzembe helyezés időpontjáról.
Szállítási helyszín: Budapest, Róna utca 54-56.

9. Jótállás és garancia

A hardver eszközökkel kapcsolatos jótállási feltételek:
A megajánlott eszközök minimum 1 óv teljes körű jótállással kell, hogy rendelkezzenek, mely magába
foglalja a helyszíni hibajavítást munkaidőben (8-17 óra között) a bejelentéstől számított munkaidőben
történő 2 órán belüli hibaelhárítás megkezdését (8 órán belül azonos típusú csereeszköz biztosítását,
amennyiben az eszköz S órán belül nem javítható).

10. Teljesítés határidejével kapcsolatos adatok

szállítási határidő: szerződést követő 30 nap
határidő előtti teljesítést elfogadunk

11. Kapcsolódó, technikai feladatok meghatározása

Az átadás raktárra történik, mennyiségi átvétellel.
Átadandó dokumentáció: MFP felhasználói kézikönyv és adminisztrátori dokumentációk
Az illeszthető rendszerekhez tartozó driverek és alkalmazások
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12. Teljesítés vizsgálatának folyamata:

Átvétel: Mennyiségi átvétel
Szerzői jog: felhasználói jogot nem szerzünk
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2. számú mellékleta.nyilvántartási számú szerződéshez

Megrendelt termékek megnevezése, mennyisége, egységára, ára2

Mennyiség, ..DKtJ kód Nettó
Nettó iisszármennyiségi (Termékazonosító) Termék megnevezése egységar (Ft)

egység (Ft)

19db C7025V_D Xerox Versajjpk C7025 390 198 Ft 7 413 762 Ft

19db C7001KD1 Régió azonosító csomag - 61 193 Ft 1 162 667FtEN, CS, RU, P0, TIC, BG

19db 097S04907 520 lapos tálca állvánnyal 61 193 Ft 1 162 667 Ft

19db 497K1 8340 Postscript Csomag 36 400 Ft 691 600 Ft

YS SQ5 licenc Beágyazott
19db YSQL5-001-1SOI Terminállal (BT), SUITE, I 59 636 Ft 1 133 084 Ft

eszköz,_1_6v támogatással
YS 5Q5 licenc SW 58

19db YSQA5-001-1501 Beágyazott Terminállal 17327Ft 329213Ft(BT), SUITE, I eszköz, 1 6v
támogatás

YS SQS licenc Gold SLA,
38 db YSQSS-R6G-1001 távoli hozzáférés, 1 eszköz, 1 13 742 Ft 522 196 Ft

év_támogatás
YSoft SafeQ USE Olvasó 3

42254Ft 802 826 Ft19db YSQBO-003-0151 LF, 1 6v támogatás

1 6v támogatás YSoft USB
7273 Ft 138 187 Ft19 db YSQWO-B00-000l Reader

Keytag EM l25kRz (1004db YSQKO-0l7-0000 darab) 84 485 Ft 337 940 Ft

Összesen ár 13 694 142 Ft

2 A megajánlott árakat 27% ÁFA és közbeszerzési díj terheli, A közbeszerzési díj alapja a Vevő általi heszerzések

általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke I %÷Afa.
A közbeszerzési díjat Vevő az Eladón keresztül fizeti meg. Eladó a közbeszerzési díjat köteles a szerződés teljesí
tése alapján járó ellenérték kiszámlázásával egy időben a Vevő részére kiállított számlán külön tételként szerepel
tetni.

I. Fix rész



II. Opció

Mennyiség, DKÜ kód
mennyiségi (Termékazonosí Termék megnevezése Nettó egységár Nettó összár

e~ysé~ tó) (Ft) (Ft)

3 db C7025V_D Xerox Versalink C7025 390 198 Ft 1 170 594 Ft

3 db C7001KD1 Régió azonosító csomag - 61 193 Ft 183 579 FtEN, CS, HU, P0, TIK, BG

3 db 097504907 520 lapos tálca állvánnyal 61 193 Ft 183 579 Ft

3 db 497K18340 PostScript Csomag 36 400 Ft 109 200 Ft

YS 5Q5 licenc Beágyazott

3 db YSQL5-00 1-1 ~ TermináHM (BT), SUITE, 59636Ft l78908Ft
I eszköz, 1 év
támogatással

YS SQ5 licenc SW 55

3 db YSQA5OO14 501 Beágyazott Terminállal 17327Ft 51 981 Ft
(BT), SUITE, 1 eszköz, 1

év_támogatás
YS SQ5 licenc Gold SLA,

YSQS5-R6G- távoli hozzáférés, 1 13 742 Ft 82 452 Ft
6 db

eszköz,_1_dv_támogatás
YSoÜ SafeQ USB Olvasó

42 254 Ft 126 762 Ft3 db YSQBO-003-0151 3 LF, 1 év támogatás

3 db YSQWO-B00- 1 dv támogatás YSoft USB 7273 Ft 21 819Ft
0001 Reader

Összesen ár 2 108 874 Ft
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••‚ ~ 3. Számú melléklet a . nyilvánlartási számú szerződéshez
• ~zoIuAITArOzILL 6-NY6 Nyilatkozat Partner adatairól 1.0

Nyilatkozat Partner adatairól

Azonosító adatok
Teljes név (cégjegyzéknek megfelel&n): Rövid név (cégjegyzéknek megfelelően):
Dokucentrum Irodai Rendszerek Kit. Dokucentrum Kft.
C&je2yzék szám’ EV szám, működési engedély szám, bírósági nyilvántartási szám, egyéb szám (megfelelő
aláhúzandó): 01-09-874134

Adószám: 13804828-2-42 Uniós adószám: HIJI 3804828

Kapcsolattartó adatai

Név: Jáki Péter Beosztás: ügyvezetó

Telefonszám: ±361-467-0022 E-mail cím: iroda~&~dokucentrum.hu

Cnn
Székhely (ország, irányítószám, város, utca, házszám):
Magyarország, 11 63 Budapest, Veres Péter út 5 1.

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

Vevő partner esetében a következőket is Ici kell tölteni, amennyiben releváns
Számla kiildési cím (ország, irónyitószám, város, utca, házszám):

Cégnév:
Számlázási Cím (ország, irányítószánL város, utca, házszám):

Számlavezető bank

Neve:.MKB Bank Nyrt.

Bankszánila száma: Bankszámla devizaneme: HUF
10300002-10628855-49020019
Különös adózásra vonatkozó Információk (adózásra vonatkozó törvények alapján, az irreleváns sorban
NEM-et kell beírni, amelyik sor vonatkozik a partnerre, ott IGEN-t)
Pénzforgalmi elszámolás [áfa tv. Különbözet szerinti Önszámlázás [áfa tv. 1 69.~.WJ:
XIIL’A. fejezet, I 69.*.(h)]: elszámolás [áfa tv, XV-XVII. NEM
NEM fejezet, 169.~.(p,gjj: NEM

Alanyi mentesség [áfa tv. XIII. Tevékenység alapján mentes [áFa tv.
Fordított adózás [áfa tv. I 69.~.(n)]:

fejezet]: NEM VI. fejezet]: NEMMilyen tevékenység alapján: NEM Milyen tevékenység alapján:

KATA [2012. évi CXLVII. KIVA [2012. évi CXLVII. törvény]: EVA [2002. évi XLIII. törvény]:
törvény]: NEM NEM NEM

«~‘~ DokuCentrum Kfl.Kel ~1’.i~’Y:.4~: ( 1163 . Veres Pé~:r út 51.

.~ 3894B2’3~242

Cégszerű aláírás
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4. számú melléklet a. nyilvántartási Számú szerződéshez

NISZ

NISZ Nemzeti lnfokommunikéciós Szolgáltató Zrt.

TELJESÍTÉST IGAZOLÓ BIZONYLAT

H-lOST Budapest, Csokonai utca 3.
6-NY3 Teljesítést igazoló bizonylat 1.0

Készült
Hely: I I Dátum:
Jelen vannak:
Vállalkozói Szállító cég neve: Képviselő neve, beosztása:

Megrendelő: Képviselő (1) neve, beosztása: Képviselő (2) neve, beosztása:
NISZ (a T~ aláírója) (a ‘rIB jóváhagyója)
Nemzeti Infokommunikációs
Szolgáltató Zn.
Termék/szolgáltatás
megnevezése:

Szerződés tárgya:

Szerződés
száma:
Teljesítés igazolás
tárgya:

Teljesítés szerződés szerinti üteme/dátuma:

Teljesítés tényleges dátuma:

. . Ajótállás kezdőidőpontja:
Megjegyzes: . ‚ .

Projektazonosito:
Megrendelő képviselői igazolják, hogy a Vállalkozó/Szállító az árut, terméket vagy eszközt a
Megrendelő telephelyére szállította, átadta, illetve a szolgáltatást elvégezte a szerződésben foglaltak
szerint. A teljesítést igazoló, dokumentáló iratok (szállítólevél, berendezéslista, átadás-átvételi jkv.,
niinőségvizsgálatijkv., 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 VáHalkozó/Szállító számláját ezen igazolt tétel(ek)re benyújthatja.

Elfogadott nettó teljesítmény érték (Ft):
a szerződésben meghatározott egyéb devizában Devizanem: I I Erték: I
Az elfogadott teljesítésből visszatartott
(jóteljesitési) garancia, kötbér (Ft):

s,D~kuC~i(juiri 1CL
~
~ Megrendelő kepviselője (I)
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Megrendelő képviselőJ~)
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5. Számú melléklet a. nyilváiitartási számú szerződéshez

Eladó átláthatósági nyilatkozata

Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 41. * (6) bekezdésében foglalt felté
telnek való megfelelésről

Nyilatkozattevő:
Cégnév: Dokucentrum Irodai Rendszerek Kft.
Székhely: 1163 Budapest. Veres Péter út 51.
Cégjegyzékszám: 01-09-874134
Adószám: 13804828-2-42
Képviseletében eljár: Jáki Péter ügyvezető igazgató

Jelen okirat aláírásával nyilatkozom, bogy az általam képviselt Dokucentrum Irodai Rendszerek Kft. a
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 3. ~ (1) bekezdés 1. pontja3 szerinti átlátható szervezet.

Tudomásul veszem, hogy a nyilatkozatban foglaltak változásáról köteles vagyok a DKÜ Zrt-t haladék
talanul írásban értesíteni.

Tudomásul veszem, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján létrejött szerződést a DKÜ Zrt. jogosult
felmondani, vagy attól elállni.

Budapest, 2020. . J.Á

(cegjegyzesre JogQsuIt alairasa)

3. ~ (1) E törvény alkalmazásában
I. átlátható Szervezet:
a,) az állam, a költségvetési szerv, a köztestület, a helyi önkormái~yzat, a nemzetiségi önkományzat, a társulás, az egyházi

jogi személy. az olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-
os részesedéssel rendelkezik, a nemzetközi szervezet, a külföldi állam, a külföldi helyhatóság, a külföldi állami Vagy helyha
tósági szerv ás az Európai Gazdasági Térségről szótó megállapodásban részeg állam szabályozott piacára bevezetett nyilváno
san működő részvénytársaság,

b) az olyan belföldi vagy külföldi Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet. amely
megfelel a következő feltételeknek:

ha,) tulajdonosi szerkezete, apénzmosás ás aterrorizinus flnanszírozása megelőzéséről ás megakadályozásáról szóló törvény

szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető,
hb) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági ‘l’érségröl szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági

Együttműködési ás Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletöséggel. amellyel Magvaror
szágnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van,

be) nem minősül a társasági adóról ás az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött kültöldi társaságnak,
bd,l a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tula~donnal, befolyással vagy szavazati jog

gal hirójogi személy, jogi személyiséggel item rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében a ha), hh) ás he) alpont szerinti
Feltételek fennállnak;

c) az a civil szervezet ás a vizitársolat. amely megfelel a következő t’eltételeknek:
en) ‚‘ezetö tisztségviselói megismethetók.
eb) a civil szervezet ás a vizitáisulat, valamint ezek ‚ezető tisztségviselői nem átlátható szervezetben nem rendelkeznek

25%-ot meghaladó részesedéssel,
Ce) székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a

Gazdasági Együttműködési ás Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban van. aniellyel Magyarországnak a ket
tős adóztatás elkerüléséröl szóló egyezménve van;



Összerendelő táblázat

6. számú melléklet a nyilváiitartási számú szerződéshez

Egyéb azonosító Főeszköz Szülő eszköz NISZ szerződés Telephely Szállí- Szállító neve
Eszköz GyártódbGyári szám (IMEI szám, un leltári száma száma tási címe neve

MAC_Address)
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34-NY6 Licencinformációs adatlap 7.0

Liceneinformációs adatlap4,
LICENCATADO ÁLTAL KITOLTENDO

Nyilvántartási adatok
Szerződésszám:
Számlaszám (adóügyi): ____________________________________
A beszerzéshez kapcsolódó megrendelés száma:

Liccucátadó adatai
Cég neve:
Kapcsolattartó neve, elérhetősége (név, mobil, e-mail): _______________________________________
Belső fejlesztésű alkalmazásnál fejlesztő neve: _______________________________________

Termékinformációk
Licenc jogosult neve:
Alkalmazás pontos neve:
Gyártói cikkszáma:
Gyártó megnevezése: __________________________________
Mennyiség: ____________________________________
Termék egységára: ____________________________________
Devizanem (p1. FIUF, EUR, USD): ______________________________

Közbeszerzési díj (%): ____________________________________
Licenc kezdődátuma (év.hó.nap): __________ _____ ____________

Instal- Server +
Metrika: lation Users CAL

Processor Core Egyéb
Szoftverkövetés vagy termékfrissítés: Igen Nem

Szoftverkövetés frissítésre jogosít: Igen Nem ____________

Szoftverkövetés időtartama (maintenance valid from-
to): év.hó.nap -

Előlizetés (subscription): Igen I Nem
Előflzctés érvényességi ideje: év.hó.nap ______ -

Eltérő kiadások használatának lehetősége (cross edition
rights): Igen Nem
Korábbi verziók használatának lehetősége (do\vngrade
rights): Igen Nem
Nyelvi verziók használatának lehetősége: Igen Nem

Kizárólag abban az esetben lesz a szerződés része, ha a szei-ződés te~jesítése során dobozos szofLver szálUtására sor kerül



Kitöltési útmutató

Nvilvátrta:iási adatok

Szerződésszám: a NISZ Zrt. által a szerződésen feltüntetett szám (7 karakter, SAP DMS azono
sító)

Számlaszám (adóügyi): licencátadó által kiállított számla egyedi azonosítója

A beszerzéshez kapcsolódó megrendelés száma: opcionális, de ha megrendelés alapján történt
a teljesítés, kötelező kitölteni.

Licencátadó adatai

Cég neve: A szoftverteniiéket átadó cég cégszerű megnevezése.

Kapesolattartó neve, elérhetősége (név, mobil, e-mail): A szerződésbenlmegrendelésben ii
cencátadói oldalról definiált szah~ai kapcsolattartó neve, valamint telefonos és e-mailes elérhe
tősége.

Belső fejlesztésű alkalmazásnál a fejlesztő neve: Csak abban az esetben kell kitölteni, ha a
szoftverterméket a Megrendelő házon belül fejlesztette. Ebben az esetben a fejlesztést végző
szervezeti egység minősül a szoftvertermék átadójának.

Tennéki,Űonnációk

Licenc jogosult neve: A szoftver használatára jogosult fél megnevezése a licencigazolás szerint.

Alkalmazás pontos neve verziószámmal: A szoftvertermék pontos, a gyártó által deklarált
megnevezése és verziószáma.

Gyártói cikkszáma: A szoftvertermék pontos, a gyártó által deklarált cikkszáma (p1.: SKU.
Partnumber stb.)

Gyártó megnevezése: A szoftverterniék gyártójának pontos neve.

Mennyiség: A termék használatárajogosult mennyiséget kell feltüntetni gyártói metrika szerint.

Termék egységára: A számlán szereplő nettó egységár a számlán feltüntetett pénznemben.

Devizanem: (p1. HUF, EUR, USD): A számla devizaneme.

Közbeszerzési díj (%): A számlán vagy szerződésben feltüntetett összeg, amennyiben van.

Licenc kezdődátuina (év.hó.nap): A licenc használati jogosultságának kezdő dátuma.

Metrika: A termék licencelésére vonatkozó gyártói metrika.

Installation: Abban az esetben választaijdó, ha a termék telepített példányok darabszáma
alapján licencelendő.

Users: Abban az esetben választandó, ha a termék felhasználók száma alapján licencelendő.

Server CAL (Server Client Access License): Abban az esetben választandó’ amennyiben
az adott szerverterméket szerver és kliens alapon licenceljük.

Processor: Abban az esetben választandó’ ha az adott szerver processor socket alapon Ii
cencelj tik.

-‚.‚
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Core: Abban az esetben választandó, ha az adott szerver processor mag alapon licenceljük.

Egyéb: Minden olyan esetben, ami a fenti felsorolásban nem illeszkedik.

Szoftverkövetés vagy termékírissítés: Maintenance vagy soüware assurance.

Igen: A jelenlegi beszerzés egy meglévő licenc szoftverkövetése vagy upgrade-je.

Nem: A jelenlegi beszerzés teljesértékű Új licenc.

Szoftverkövetés frissítésre jogosít: Maintenance right.

Igen: A jelenlegi beszerzés feljogosít a termék legfrissebb verzió használatára a licenc érvé
nyességi idején belül.

Nem: A terméknek csak az aktuálisan vásárolt verziója használható.

Szoftverkövetés időtartama (maintenance valid from-to): A szoftverkövetés időtartama
kezdő- és végdátummal.

Előfizetés (subscription): Amennyiben a licenc nem örökös licenc.

Előfizetés érvényességi ideje: A szoftver érvényességnek kezdő és végdátuma.

Eltérő kiadások használatának lehetősége (cross edition rights):

Igen: Alacsonyabb kiadású szoftver használat megengedett (p1.: enterprise vs standard).

Nem: Csak a vásárolt tennék használata megengedett.

Korábbi verziók használatának lehetősége (downgrade rights):

Igen: Alacsonyabb verziószámú szoftver használata megengedett.

Nem: Csak a vásárolt termék használata megengedett.

Nyelvi verziók használatának lehetősége:

Igen: Különböző nyelvi készletek használatának lehetősége.

Nem: Csak a vásárolt nyelvi készlet használata megengedett.

-‚
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