
‚~ min ~rn „ IEIII~ ~ liii’ Ikli~i ‘‘ ~ ii l’Wi’\WU’fl’i
N1SZ210049l II

AMY! SZ—0318—Ol

8 0001—~ 12DM Szerződés nyilvántartási szám:~
S’s

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről
a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörüen Működő Részvénytársaság
Székhelye: 1081 Budapest, Csokonai u. 3.
Cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-041633
Adószáma: 10585560-2-44
Bankszámlaszáma: K&H Bank 10403239-00027183-00000001
Képviseli: Varga Dezső Gazdasági vezérigazgató-helyettes és Nagy Róbert Tibor Üzemeltetési
vezérigazgató-helyettes
mint megrendelő, a továbbiakban: Megrendelő

másrészről
ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Székhely: 1102 Budapest, Halom u. 5.
Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-042030
Adószám: 10793509-2-44
Bankszámlaszám: 10300002-20355364-00003285
Képviseletében eljár: Zsámboki Gábor vezérigazgató
mint vállalkozó, a továbbiakban: Vállalkozó

együttesen a továbbiakban Felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:

Preambulum

Megrendelő „ NISZ Zr!. által üzemeltetett ASZA biztonsági nyomtatók eseti javítási feladatainak
ellátása” tárgyában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.)
112. * (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt közbeszerzési eljárást (továbbiakban: közbeszerzési
eljárás) folytatott le. Az eljárásban Vállalkozó, mint Ajánlattevő tette a legalacsonyabb árat
tartalmazó ajánlatot, így Megrendelő 2020. december 21-én megküldött összegezésében
Vállalkozót nevezte meg az eljárás nyerteseként, amelyre tekintettel Felek a jelen vállalkozási
szerződést kötik.

A Felek közötti jogviszony tartalmát jelen szerződés rendelkezései határozzák meg. Amennyiben
Felek közötti vitás kérdésre jelen szerződés nem tartalmaz rendelkezéseket, sorrendben elsősorban
Vállalkozó ajánlatában, másodsorban Megrendelő ajánlati felhívásában, harmadsorban a
közbeszerzési eljárás egyéb közbeszerzési dokumentumaiban foglaltak az irányadóak.

1. Szerződés tárgya, értéke

1.1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja Megrendelő tulajdonában lévő ANY
Biztonsági Nyomda Nyit. gyártmányú Epson EcoTank L310 biztonsági okmány-előállító A

1 ‚ Digitálisan aláirla: dr.Tóth Ildikór. Q DN:cn=dr.TóthIldikó,o—)ogi ás
s!abábtozási igazgatóság,
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eszközök (továbbiakban: biztonsági nyomtató) javítási feladatainak ellátását Jelen
szerződésben különösen annak 1. számú mellékletében szabályozottak szerint.

1.2. Jelen szerződés aláírásának időpontjábai~ Megrendelő tulajdonában 3024 db biztonsági
nyomtató van.

1.3. Megrendelőnél jelen szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló keretösszeg 14.900.004,- Ft
+ AFA, azaz tizennégymillió-kilencszázezer-négy forint ± általános forgalmi adó.

1.4. Megrendelő az 1.3 pontban meghatározott keretösszeg erejéig jogosult igénybe venni ajelen
szerződés 1.1 pontjában meghatározott szolgáltatást jelen szerződés időtartama alatt.

2. A szerződés időtartama

2.1 Vállalkozónak a jelen szerződés 1.1 pontjában meghatározott feladatokat jelen szerződés
hatálybalépésétől 2021. december3l-ig kell teljesítenie. Amennyiben ajelen szerződés 1.3
pontjában meghatározott keret 2021. december31. előtt kimerül, Jelen szerződés megszűnik
a keret kimerülésének a napján.

2.2 Jelen szerződés hatályba lépésének feltétele a szerződés mindkét fél általi aláírása és a
közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 320/2015. (X.30) Korm.
rendelet (a továbbiakban: 320/2015. Korm. rendelet) 13. ~ (2) bekezdésének megfelelően a
320/2015. Korm. rendelet 13. ~ (1) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti záró tanúsítvány
(továbbiakban: záró tanúsítvány) kiadása. A 320/2015. Korm. rendelet 13. * (3) bekezdése
szerinti esetben a szerződés a záró tanúsítvány hiányában is hatályba lép a 320/2015. Korm.
rendelet 13. ~ (1) bekezdésében meghatározott határidő lejártát követő napon. Megrendelő
haladéktalanul köteles Vállalkozót tájékoztatni a jelen pontban meghatározott feltételek
teljesüléséről)

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

3. A teljesítés helye

3.1 A teljesítés helye Megrendelő 1148 Budapest, Róna utca 54-56. alatti telephelye, valamint
Vállalkozó teLephelye (1106 Budapest, Fátyolka u. l_5.)2.

4. Biztonsági nyomtatók javítására vonatkozó szabályok

4.1 A biztonsági nyomtatók Magyarország teljes területén működő, Megrendelő által ellátott
szervezetek telephelyein találhatóak. A meghibásodott biztonsági nyomtatókat Megrendelő
szállítja ajelen szerződés 3.1 pontjában található telephelyére.

4.2 A meghibásodott biztonsági nyomtatókat Vállalkozó Megrendelő 3.1 pontban

1A 320/2015. Korm. rendelet 28. *-ára tekintettel a szerződés az aláírásának napján lép jhatályba.
2 Vállalkozó ajánlatában megadott helyszín.
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meghatározott telephelyén veszi át hetente egy alkalommal Megrendelővel egyeztetett
időpontban és a megjavított biztonsági nyomtatókat is ezen teljesítési helyen adja át.

4.3 Megrendelőnek a 4.2 pontban meghatározottakon túlmenően lehetősége van, hogy a
meghibásodott biztonsági nyomatatókat Vállalkozó 3.1 pontban meghatározott telephelyére
beszállítsa illetve onnan elszállítsa, melyről valamint beszállítás esetén az átadandó
eszközök mennyiségéről legalább az eszközök szállítását megelőző 3 munkanapon belül
értesítenie kell Vállalkozót.

4.4 Vállalkozónak a meghibásodott biztonsági nyomtató 4.2 vagy 4.3 pont szerinti átvételét
követő 10 munkanapon belül el kell végeznie az eszköz javítását, mely időtartamba nem
számít bele a 4.6 illetőleg 4.7 pont szerinti árajánlat megküldése és Megrendelőnek az
árajánlat elfogadásáról szóló nyilatkozata közötti időtartam. A javítás előzőekben
meghatározott időtartama tartalmazza a biztonsági nyomtatók fejcserét követő néhány napos
technológiai pihentetésének idejét is, amivel biztosított a hibátlan tesztoldal nyomtatása.

4.5 Vállalkozónak a javítás megkezdésekor a meghibásodott biztonsági nyomtatót be kell
vizsgálnia. Amennyiben a bevizsgálás során megállapítást nyer, hogy a javítás díja nem
haladja meg a nettó 50.000,- Ft-ot, Vállalkozónak az eszközjavítását el kell végeznie.

4.6 Amennyiben a 4.5 pont szerinti bevizsgálás során megállapítást nyer, hogy az eszköz
javítása a nettó 50.000,- Ft-ot meghaladja, Vállalkozónak árajánlatot kell készítenie és az
eszköz átvételét követő 16 munkaórán belül Megrendelőnek meg kell küldenie. Az
árajánlathoz a hibafeltárásról felvett munkalap másolatát csatolni szükséges. Az árajánlatnak
tartalmaznia kell ajavítás tervezett díját az alábbi bontásban:

- tervezett munkadíj,
- a javításhoz felhasználni tervezett alkatrészek megnevezése, mennyisége,

egységára és ára.
Vállalkozó a meghibásodott biztonsági nyomtató javítását Megrendelő 4.8 pont szerinti
szerinti nyilatkozatáig nem végezheti el.

4.7 Amennyiben az eszköz javítása során állapítja meg Vállalkozó, hogy a javítás költsége a
nettó 50.000,- Ft-ot meg fogja haladni, Vállalkozónak az eszköz javítását fel kell
fúggesztenie és haladéktalanul árajánlatot kell készítenie Megrendelő számára. Az
árajánlatot a 4.6 pontban szabályozottak szerint kell elkészíteni. Az árajánlatban továbbá
ismertetni kell azokat az okokat, amelyek miatt csak az eszköz bevizsgálását követően, a
javitás során nyert megállapítást ajavítás költsége.

4.8 Megrendelő a 4.6-4.7 pont szerinti árajánlatról annak kézhezvételét követő 5 munkanapon
belül nyilatkozik. Amennyiben Megrendelő Vállalkozó ajánlatát elfogadja, Vállalkozónak
az eszközt meg kell javítania, vagy folytatnia kell a javítást. Amennyiben a Vállalkozó
Megrendelő elfogadó nyilatkozata hiányában végzi el az eszközjavítását, ajavítás költségét
Vállalkozó viseli.

4.9 Amennyiben Megrendelő Vállalkozó ajánlatát nem fogadja el, Vállalkozónak az eszközt (a
következő eszközszállítás alkalmával) visssza kell szállítania Megrendelőnek. Amennyiben
Megrendelő az árajánlatot nem fogadja el:
- a 4.6 pont szerinti esetben az eszköz bevizsgálásáért Vállalkozó egy munkaóra munkadíj

felszámolására jogosult,
- a 4.7 pont szerinti esetben az árajánlat készítéséig az eszköz javítása keretében elvégzett
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munkákról munkalapot kell felvenni és a visszaszállított eszközzel együtt
Megrendelőnek átadni. Jelen Pont szerinti esetben Vállalkozó kizárólag munkadíjra
jogosult.

4.10 Vállalkozó jelen szerződés teljesítése során csak új, a beépítést megelőzően sehol nem
használt, a kicserélt alkatrésszel egyenértékű és a biztonsági nyomtatóval kompatibilitás
alkatrészt használhat, melyet Vállalkozónak Megrendelő erre vonatkozó kérésére számlával
igazolnia kell.

4.11 Megrendelő adatbiztonsági előírásai következtében Vállalkozó semmilyen körülmények
között nem jogosult a meghibásodott eszközben található adathordozókat vizsgálni,javítani,
azok tartalmát megismerni. A meghibásodott adathordozókat Vállalkozó köteles a
megjavított eszközzel együtt Megrendelőnek átadni.

4.12 A megjavított biztonsági nyomtatókat Megrendelő átadás-átvételi eljárás keretében veszi át,
melynek során meggyőződik arról, hogy a hiba kijavítása megtörtént-e. 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 4.13 pont szerinti
munkalap aláírásával igazolja. A munkalap aláírása nem minősül teljesítésigazolásnak. A
tárgyhónapban elvégzett hibajavítások teljesítésének igazolása a 4.14 pontban
szabályozottak szerint történik.

4.13 Vállalkozó a hibajavításról munkalapot köteles felvenni, melynek mintáját jelen szerződés
2. számú melléklete tartalmazza. A munkalapon legalább az alábbi adatokat adatokat kell
rögzíteni:

- az eszköz azonosító adatai (gyártmány, típus, gyári szám)
- hibajavítás keretében elvégzett munkák felsorolása,
- a hibajavításra fordított munkaórák száma,
- hibajavítás munkadíja (jelen szerződés 7.1 pontjában meghatározott egységár alapján),
- hibajavítá.s keretében kicserélt alkatrészek felsorolása, és azok ára,
- a hibajavítás díja (munkadíj és a felhasznált alkatrészek árának összege),
- meghibásodás oka,
- Vállalkozó hibajavítást végző munkatársának neve és beosztása,
- a megjavított eszközt Megrendelő részéről átvevő személy neve és beosztása.

A munkalaphoz a felhasznált alkatrészek jótállására vonatkozó dokumentumokat mellékelni
kell.

4.14 Vállalkozó a tárgyhavi Teljesítést Igazoló Bizonylat kiállítása érdekében a tárgyhónapot
követő hónap 5. munkanapjáig köteles Megrendelőnek átadni a tárgyhónapban elvégzett
javításokról készített havi jelentést (mintáját jelen szerződés 3. számú melléklete
tartalmazza), melynek átvételét követő 5 munkanapon belül Megrendelő kiállítja a
tárgyhónapra vonatkozó Teljesítést Igazoló Bizonylatot (melynek mintáját jelen szerződés
4. számú melléklete tartalmazza). A havi jelentéshez minden esetben mellékelni kell a
tárgyhónapban elvégzett javításokról felvett, valamint a 4.6 illetve 4.9 pont szerinti
munkalapokat. Amennyiben Megrendelőnek az átadott havi jelentéssel (vagy annak
mellékleteivel) kapcsolatban észrevétele van, azt haladéktalanul jeleznie kell Vátlatkozónak
és Felek a kérdésről a Teljesítést Igazoló Bizonylat kiállítására meghatározott határidő
lejártáig egyeztetést tartanak. Megrendelő a tárgyhavi Teljesítést Igazoló Bizonylat
kiállítását mindaddig megtagadhatja, amíg Vállalkozó az annak kiállításához szükséges
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dokumentumokat teljeskörűen át nem adja.

5. Vállalkozó teljesítéssel kapcsolatos további feladatai

5.1 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.

5.2 Vállalkozónak jelen szerződés időtartama alatt a jelen szerződés 3.1 pontjában megadott
telephelyére érvényes Telephely Biztonsági Tanúsítvánnyal rendelkezik, melynek másolata
jelen szerződés 7. számú mellékletében található’ Vállalkozó haladéktalanul köteles
Megrendelőt tájékoztatni, ha Telephely Biztonsági Tanúsítványa visszavonásra kerül.

5.3 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.

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

5.5 Amennyiben ajelen szerződés teljesítése során olyan körülmény áll elő, amely akadályozza,
vagy gátolja a Vállalkozót ajelen 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.

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

5.7 Amennyiben Megrendelő elmulasztja valamely jelen szerződésben meghatározott
kötelezettsége teljesítését, Vállalkozó köteles tájékoztatni Megrendelőt a mulasztásnak a
munkára gyakorolt előrelátható hatásairól. Megrendelő késedelme a Vállalkozó egyidejű
késedelmét kizárja.

5.8 Vállalkozó a jelen szerződés teljesítéséhez szükséges szakképzett munkaerőt a szerződés
időtartama alatt köteles biztosítani figyelemmel az 5.7 pont rendelkezéseire is.

5.7 Alvállalkozók igénybevételére vonatkozó előírások

5.7.1 Vállalkozó jelen szerződés teljesítéséhez a jelen szerződés 5. számú melléklete 1.
pontjában megnevezett alvállalkozókat veheti igénybe, míg jelen szerződés 5. számú
melléklete 2. pontjában megnevezett alvállalkozókat (az alkalmasság igazolásában részt
vett alvállalkozók) köteles igénybe venni.
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5.7.2 A jelen szerződés 5. számú melléklete 2. pontjában megnevezett zervezetek helyett akkor
vonható be más, illetőleg a szerződés teljesítésében Való közreműködésük abban az esetben
szüntethető meg (ideértve az átalakulás, egyesülés, szétválás útján történt jogutódlás eseteit
is), ha Vállalkozó e szervezet nélkül vagy a helyette bevont új szervezettel is megfelel
azoknak az alkalmassági követelményeknek, amelyeknek Vállalkozó a közbeszerzési
eljárásban az adott szervezettel együtt Felelt meg.

5.7.3 Az 5.7.2 pont szerinti új szervezet bevonására irányuló, hozzájánilásra vonatkozó igényt
írásban, a tervezett bevonás előtt legalább I 5 nappal kell bejelenteni (az alvállalkozó
nevének, székhelyének vagy lakcímének, az általa a szerződés teljesítése során ellátandó
feladatnak a megadásával). Vállalkozónak a bejelentésben nyilatkoznia kell arról, hogy a
teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozó nem áll a közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok
hatálya alatt. A hozzájárulás megkérése során Vállalkozónak igazolnia kell az 5.7.2 pont
szerinti elvárások teljesülését.

5.7.4 Vállalkozó jogosult jelen szerződés teljesítésébe ajelen szerződés 5. számú mellékletében
nevesített alvállalkozókon felül további alvállalkozókat bevonni a jelen, 5.7 pont
előírásainak betartása mellett. További — az 5.7.2 pont által szabályozott körbe nem tartozó
— alvállalkozó teljesítésbe történő bevonásáról Vállalkozó legkésőbb az alvállalkozó
teljesítésbe való közreműködése megkezdése előtt 3 munkanappal köteles Megrendelőt
tájékoztatni (alvállalkozó nevének, székhelyének vagy lakcímének, az alvállalkozó által a
szerződés teljesítése során ellátandó feladatnak a megadásával) és egyidejűleg kötetes arról
nyilatkozni, hogy a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozó nem áll a közbeszerzési
eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt.

5.7.5 Vállalkozó haladéktalanul köteles Megrendelőt tájékoztatni, ha alvállalkozója a szerződés
teljesítésében már nem vesz részt. A bejelentésben meg kell adni az alvállalkozó nevét,
székhelyét (lakcímét), valamint az alvállalkozó teljesítésben való közreműködése
befejezésének az időpontját. Az olyan szervezet esetében, amikor a szervezet
közreműködése a szerződés teljesítésében — az 5.7.2 pont, a Kbt. 138. * (2) bekezdésében
meghatározottak szerint — kötelező, a szerződés teljesítésében való közreműködés
megszűnése esetén Vállalkozó köteles igazolni az 5.7.2 pontban meghatározott feltételek
teljesülését.

5.7.6 Szerződő Felek megállapodnak, hogy a szerződés teljesítésében közreműködő
alvállalkozókban bekövetkező, jelen (5.7) pontban szabályozott változások nem igényelnek
szerződésmódosítást, elegendő arról a másik Felet írásban tájékoztatni.

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

5.9 Vállalkozó a teljesítés során jogosan igénybevett alvállalkozóért, egyéb közreműködőért úgy
felel, mintha maga járt volna el. Ha Vállalkozó az 5.7 pontban szabályozottak megsértésével
von be alvállalkozót jelen szerződés teljesítésébe, felelős azokért a károkért is, amelyek e
személy igénybevétele nélkül nem következtek volna be.

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

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

5.12 Vállalkozó jelen szerződés aláírásáig átadta Megrendelőnek a kitöltött Nyilatkozat Partner
adatairól dokumentumot, amely jelen szerződés 6. számú mellékletében található.

6. Megrendelő szerződés teljesítésével kapcsolatos további feladatai

6.1 Megrendelő jelen szerződés teljesítése során jogosult Vállalkozót ellenőrizni. Ennek
keretében Megrendelő jogosult bármilyen, jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos
információt Vállalkozótól bekémi.

6.2 A Megrendelő jogosult a Vállalkozót jelen szerződés keretein belül utasítani.

6.3 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 ahhoz, hogy Vállalkozó szerződésszerűen tudjon teljesíteni.

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

7. Árak

7.1 Vállalkozót egy adott eszköz javításáért megillető díj az alábbi elemekből áll:
- munkadíj (a javításra fordított munkaórák száma és a 7.2. pont szerinti egységár

szorzata),
- ajavításhoz felhasznált alkatrészek ára.

7.2 Vállalkozó munkadíjat nem számíthat fel a meghibásodott eszköznek Megrendelő
telephelyéről történő el- valamint visszaszállításáért. Munkadíj megállapítása során csak
egész óra adható meg munkaóraként.

7.3 Vállalkozót megillető munkadíj 10.340,- Ft/óra + ÁFA, azaz tízezer-háromszáznegyven
forintlóra + általános forgalmi adó egységár alapulvételével kerül megállapításra.

7.4 Felek rögzítik, hogy az általános forgalmi adó mértékére a teljesitéskor hatályos jogszabályi
rendelkezések az irányadóak.
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8. Fizetési feltételek

8.1 Megrendelő ajelen szerződéssel kapcsolatban az előlegfizetést kizárja.

8.2 Vállalkozó jelen szerződés teljesítése során a számvitelről szóló 2000. évi C törvény I 67.~
(3) bekezdésében foglaltak betartásával havonta egy számla benyújtásárajogosult.

8.3 Vállalkozó tudomásul veszi, bogy 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.

8.4 Vállalkozó tudomásul veszi, hogy adott számla értéke a Kbt. 135. ~ (1) bekezdésében
valamint a Ptk. 6:130. * (1)-(2) bekezdésében meghatározottaknak megfelelően, a számla
Megrendelő általi kézhezvételét követő 30 napon belül banki átutalással kerül kifizetésre.
Amennyiben a számla tartalmi, illetve formai okokból nem befogadható a 30 napos fizetési
határidő a befogadható számla beérkezésének napjától számítódik. A számla kötelező
melléklete az előírásnak megfelelően kiállított és aláírt, adott számlához tartozó Teljesítést
Igazoló Bizonylat.

8.5 A számla szabályszerű kiállítása után Vállalkozó a számlát Megrendelő nevére és a
Megrendelő központi iktatójába (1389 Budapest, Pf.: 133.) küldi. Megrendelő a Kbt. 27 A.
* alapján lehetővé teszi elektronikus számla befogadását az e_invoice@nisz.hu címre.

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

törvény (Afatv.) 58. ~ és 169. ~ és elektronikus számla benyújtása esetén a 175. ~ -a
szerinti előírásoknak,

e) a számlán fel kell tüntetni a bankszámlaszámot, a bank nevét, valamint az adószámot,
o a számlán fel kell tüntetni a „számla” elnevezést,
g) a számlát Megrendelő (NISZ Zrt.) nevére és címére kell kiállítani.

8.7 Vállalkozó a számla késedelmes kiegyenlítés esetén a késedelem idejére a Ptk. 6:155. * (1)
bekezdése szerint jogosult késedelmi kamatra.

8.8 Vállalkozó Cégbíróság által nyilvántartott főbb adataiban (a nevében, cégformájában,
adószámában, bankszámlaszámában) bekövetkező változásokról 8 (nyolc) naptári napon
belül köteles a Megrendelőt írásban értesíteni.

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

8.10 Megrendelő mentesül a késedelmes fizetés jogkövetkezménye alól, amennyiben Vállalkozó
a számlát nem a 8.5 pontban meghatározott címek valamelyikére nyújtja be, vagy a számla
egyéb —jelen szerződésben szabályozott okból — nem fogadható be.

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

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

8.13 Felek megállapodnak abban, hogy a megadott árak, a számlák kiállítása és kiegyenlítése
magyar forintban (HUF) történik.

9. Szavatosság, jótállás

9.1 A Vállalkozó jótállási, szavatossági felelősségére — a jelen szerződésben nem szabályozott
esetekben — a Ptk. és a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók
figyelemmel a 9.2-9.4 pontban szabályozott feltételekre.

9.2 A szerződés teljesítése során beépített alkatrészekre Vállalkozó a termék gyártója által
megadott időtartamú jótállást köteles biztosítani.

9.3 Vállalkozó a jelen szerződés megszűnését követően fél év jótállást vállal az általa jelen
szerződés keretében végzett tevékenységek, nyújtott szolgáltatások vonatkozásában, azzal,
hogy a meghibásodott eszközök Vállalkozó székhelyére történő beszállításáról
Megrendelőnek kell gondoskodnia.

9.4 Megrendelő kötelezettsége, hogy a 9.3 pont szerinti időtartam alatt tudomására jutott hibát,
és az ezzel kapcsolatos minden körülményt Vállalkozóval haladéktalanul írásban közöljön.

10. Kötbér

10.1 Vállalkozó késedelmi kötbér fizetésére köteles, ha olyan okból, amelyért felelős, a
meghibásodott eszközt a jelen szerződés 4.4 pontjában meghatározott határidőn belül nem
javítja meg. A késedelmi kötbér mértéke:
- kevesebb, mint 4 munkaóra késedelem esetén 5.000 forint/alkalom,
- 4 munkaóra és 24 munkaóra közötti késedelem esetén 10.000 forint/alkalom,
- 24 munkaóránál több késedelem esetén 20.000 forint/alkalom.
- 48 munkaórán túli javítás esetén: 40.000 forint/alkalom.

10.2 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 10 %-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.

10.3 Megrendelő a kötbérigényről kötbérértesítőt állít ki, melynek összegét jogosult Vállalkozót
megillető díjba a Kbt. előírásainak betartásával beszámítani.
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10.4 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 mentesíti a teljesítés alól.

11. Vis Major

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

11.2 Ajelen pont értelmezése szempontjából Felek „vis maior”-nak tekintik azokat a szerződés-
szerű teljesítést akadályozó, vagy meghiúsító eseményeket, amelyeket a vis maiorra hivat
kozó Fél ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható kö
rülmény okoz és a vis maiorra hivatkozó Féltől nem elvárható, hogy az erre okot adó körül
ményt elkerülje vagy elháritsa, így különösen:
a) természeti katasztrófák (villámcsapás, földrengés, árvíz, hurrikán, stb.);
b) tűz, robbanás, járvány, karantén korlátozások;
c) radioaktív sugárzás, sugárszennyeződés;
d) háború vagy más konfliktusok, megszállás, ellenséges cselekmények, mozgósítás, rek

virálás vagy embargó;
e) sztrájk, Felkelés, forradalom, lázadás, katonai vagy egyéb államcsíny, polgárháború és

terrorcselekmények;
I) zendülés, rendzavarás, zavargások.

11.3 Amennyiben vis major miatt a szerződésben foglalt határidők nem teljesíthetőek, erről a vis
maior eseményre hivatkozó Fél köteles haladéktalanul írásban tájékoztatást adni és a tájé
koztatás alapján Felek kötelesek egyeztetni egymással a szerződés teljesítésének további
módjáról. Amennyiben Megrendelő egyéb irányú írásos utasítást nem ad, Vállalkozónak to
vább kell teljesítenie szerződéses kötelezettségeit, amennyiben az észszerűen lehetséges, és
meg kell keresnie minden ésszerű alternatív módot a teljesítésre.

11.4 A vis maiorra hivatkozó felet terheli a 11.2. pontban szereplő feltételek kétséget kizáró és
teljes körű bizonyítása.

11.5 Amennyiben a vis maior miatt a teljesítési határidő meghaladja a teljesítési határidő leteltét
követő 1 5 naptári napot, a Megrendelőnek jogában áll — választása szerint —jelen szerződés
től elállni vagy jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani. Ez esetben mindkét Fél maga
viseli a vis major miatt felmerült kárát.

12. A szerződés módosítása, megszüntetése és megszűnése

12.1 Jelen szerződés rendes felmondással nem szüntethető meg.

12.2 Felek jelen szerződést kizárólag a Kbt. 141. *-ban foglaltak figyelembevételével, kizárólag
írásban módosíthatják.

12.3 Megrendelő jogosult Vállalkozó súlyos szerződésszegése esetén Vállalkozóhoz intézett
írásbeli értesítésével jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani. Súlyos
szerződésszegésnek minősül különösen, ha:
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a) Vállalkozó a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja,
b) Vállalkozó valamely hónapban legalább 5 alkalommal a meghibásodott eszköztjavításával

késedelembe esik,
c) Vállalkozó Telephely Biztonsági Tanúsítványát visszavonják,
d) Vállalkozó megsérti titoktartási kötelezettségét,
e) Vállalkozó valamely — az a)-d) pontban nem nevesített — jelen szerződésben

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

12.4 Megrendelő jogosult — választása szerint —jelen szerződést 180 napos felmondási idővel
felmondani vagy attól elállni a Kbt. 143. * (1) bekezdésében szabályozott esetek
valamelyikének bekövetkezése esetén.

12.5 Megrendelő köteles — választása szerint — jelen szerződést 180 napos felmondási idővel
felmondani Vagy attól elállni a Kbt. 143. * (2) bekezdésében szabályozott eset bekövetkezése
esetén.

12.6 Megrendelő jogosult és egyben köteles jelen szerződést 180 napos felmondási idővel
felmondani a Kbt. 143. * (3) bekezdésében meghatározott esetek valamelyikének
bekövetkezése esetén.

12.7 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 cl.

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

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

12.l0ielen szerződés megszűnése ajótállás hatályát nem érinti.

13. Kapcsolattartás

13.1 Jelen szerződésben Felek szakmai kapcsolattartásra kijelölt képviselői:
a) Megrendelő részéről:

I’Jév: Gébert Benee
Beosztás: Senior szakértő
Telefon szám: ±36-1 -896-0665
Mobiltelefon szám: +36-30-602-0810
E-mail cím: gebert.bence~nisz.hu



b) Vállalkozó részéről:
Név: Székelybídi Lajos
Beosztás: kutatás-fejlesztési vezérigazgató-helyettes
Telefon szám: ±36-1-4311-335
Mobiltelefon szám: +36-30-900-3946
E-mail cím: szekelyhidi~any.hu

Név: Sárdi Szilvia
Beosztás: okmányirodai szerviz ügyintéző
Telefon szám: +36-1-4311-335
Mobiltelefon szám: ±36-30-342-9585
E-mail Cím: sardi~any.hu

13.2 Jelen szerződésben Megrendelő részéről teljesítés igazolására jogosult személyek
együttesen:

Név: Varga Dezső
Beosztás: Gazdasági vezérigazgató-helyettes

és
Név: Nagy Róbert Tibor
Beosztás: Uzemeltetési vezérigazgató-helyettes

13.3 Felekjelen pontban meghatározott kapcsolattartóik útján tartják a szerződés teljesítése során
a kapcsolatot. Bámielyik Fél jogosult a 13.1-13.2 pontban meghatározott kapcsolattartója!
teljesítésigazolója személyét megváltoztatni. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a 13.1-
13.2 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.

13.4 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.

13.5 Az e-mail vagy telefax útján történő kézbesítés esetén az értesítés akkor válik joghatályossá,
amikor a címzett azt igazoltan kézhez vette, arról automatikus vagy kifejezett visszaigazolás
érkezett. A tértivevényes ajánlott postai küldeményt a kézbesítés megkísérlésének napján
kézbesítettnek kell tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta. Ha a kézbesítés azért volt
eredménytelen, mert a címzett az iratot nem vette át (az a feladóhoz nem kereste jelzéssel
érkezett vissza), az iratot — az ellenkező bizonyításáig — a küldemény átvételére nyitva álló
határidő lejártának napján kell kézbesítettnek tekinteni.

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

14. Titoktartás

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

14.2 Felek kötelesek jelen szerződés teljesítése során a másik Féllel kapcsolatban tudomásukra
jutott információkat, adatokat valamint tényeket bizalmasan kezelni, azokat nyilvánosságra
new 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 teljesítésével kapcsolatban Vállalkozónak harmadik személy
számára valamely információt kell kiadnia, azt kizárólag Megrendelő előzetes írásos
hozzájárulásával teheti meg.

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

14.5 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.

15. Vegyes és záró rendelkezések

15.1 Szerződő Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződés teljesítése szempontjából
munkaidőnek a munkanapon H-Cs 8-16.50 P: 8-14:20 közötti időt tekintik.

15.2 Amennyiben valamely Félnél a jelen szerződés teljesítése során olyan körülmény áll elő.
amely akadályozza jelen szerződésben meghatározott feladata teljesítését, ezen
körülményről. a késedelem okáról valamint várható időtartamáról haladéktalanul köteles a
másik Felet tájékoztatni abban az esetben is, ha megítélése szerint az akadályt a másik Félnek
közlés nélkül is ismernie kell.

15.3 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 volna meg.

15.4 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
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rendszeresen alkalmaznak.

15.5 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.

15.6 Ha az érintett Felek a közvetlen tárgyalások megkezdésétől számított 30 naptári
nem tudják megoldani a szerződés alapján vagy ezzel összefüggésben
jogvitájukat, úgy ajogvita elbírálására a rendes bírósági fórumokat választják.

napon belül
keletkezett

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

15.8 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 Ic 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, 15. számozott pontból és 7 mellékletből álló szerződés 3 eredeti példányban készült, melyet
a Felek elolvastak, megértenek, és mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag írtak alá,
amelyből 2 példány Megrendelőt, 2 példány pedig Vállalkozót illeti.

~
Gazdasági vezérigazgató- Üzemeltetési

helyettes vezérigazgató-helyettes
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató

Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Megrendelő

Budapest, 2021. ...QL.QP

~.„

Zsámboki
vezérigazgató

ANY Biztonsági Nyomda
Működő Részvényi

Vállalkozó

Mellékletek:
I. számú melléklet: Műszaki leírás (Megrendelő közbeszerzési műsza i elrasa
2. számú melléklet: Mimkalap (minta)
3. számú melléklet: Havi jelentés (minta)
4. számú melléklet: Teljesítést Igazoló Bizonylat (minta)
5. számú melléklet: Vállalkozó szerződés aláírásakor ismert alvállalkozói
6. számú melléklet: Nyilatkozat Partner adatairól
‘7. számú melléklet: Vállalkozó Telephely Biztonsági Tanúsítványa

Budapest, 2021 2021 JAN



1. számú melléklet a

Műszaki leírás
(Megrendelő közbeszerzési müszaki leírása)



Be’ezetés, a szolgáltatás leírása

Ajánlatkérő a kormányzati ellátás keretében 3024 db Epson Ecotank L3 ID típusú biztonsági nyomtatót (Az
Epson gyártmányú nyomtatót ANY biztonsági Nyomda Nyit a biztonsági elvárásoknak megfelelően
átalakította, ezáltal egy új termék keletkezett) üzemeltet meghatározott helyszineken.
A szolgáltatást megalapozó jogi környezet leírása:
A biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/l 996. (VI. 14.) Korm. rendelet (továbbiakban: rendelet)
I. * 3. pontja értelmében biztonsági okmány a természetes és jogi személyekkel, tárgyakkal, objektumokkal
közvetlen vagy közvetett kapcsolatban lévő olyan irat, amely tulajdonosának (birtokosának) személyét hitelesen
igazolja, vagy jogosultságok gyakorlását, illetve kötelezettségek teljesítését teszi lehetővé, valamint az irat
jogszerűtlen, illetve rendeltetésellenes használata nemzetbiztonsági, közbiztonsági, bűnügyi, igazgatási vagy
egyéb nemzetgazdasági érdekeket súlyosan sérthet. A biztonsági okmányok körét a rendelet I. számú melléklet
tartalmazza.
A biztonsági okmányt annak tartalmától, az általa keletkeztetett vagy igazolt jogosultságok, illetőleg
kötelezettségek súlyától függően „A”, „B” vagy „C” okmányvédelmi kategóriákba kell sorolni. Az egyes
biztonsági okmányok okmányvédelmi kategóriába történő besorolásáról a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok
irányitásáért felelős miniszter dönt (rendelet 5 A. *). Azokmányvédelmi kategóriák meghatározásánál irányadó
szempontok a rendelet 2. számú mellékletében találhatóak.
Az eszköz rövid ismertetője:
ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. gyártmányú Epson EcoTankL3 10 biztonsági tintasugaras nyomtatót az „A”
okmányvédelmi kategóriába tartozó
. születési anyakönyvi kivonat,
. házassági anyakönyvi kivonat
. halotti anyakönyvi kivonat
. bejegyzett élettársi anyakönyvi kivonat

előállítására használják;

A rendelet I. számú mellékletében felsorolt biztonsági okmányok kiállításához kizárólag az okmánybiztonsági
követelmények megfelelő eszközök használhatók. A rendelet 6. ~ (14) bekezdése pedig előírja, hogy az “A”
okmányvédelmi kategóriába sorolt biztonsági okmány esetében a Nemzetbiztonsági Szakszolgálattal az
érvényesítés, illetve a megszemélyesités eszközeit is engedélyeztetni kell. A szükséges engedélyekkel az ANY
Biztonsági Nyomda Nyit, gyártmányú Epson EcoTank L3 10 biztonsági tintasugaras nyomtató rendelkezik.
Tekintettel a fenti szigorú előírásokra, valamint az eszközökkel végzett feladatok érzékenységére, az azokkal
előállított okmányok jelentőségétre fontos, hogy olyan szervezet lássa cl a beszerzés tárgyát képező feladatot,
amely képes az eszközök javítására, másrészt olyan infrastruktúrával rendelkezik, mellyel biztosított, bogy
illetéktelenek ne férjenek hozzá az eszközökhöz.
Ajánlatkérő célja, hogy jelen eljárás keretében a nyertes Ajánlattevő végezze el az üzemeltetés során felmerülő
megh ibásodások szakszerű javítását.
A szolgáltatási csomag áll tehát egy
- 10 munkanapon belül elvégzett bevizsgálásból ésjavitásból

heti 1 alkalommal történő eszköz ki-és beszállításból ajánlatkérő Bp —i telephelyéről
nettó 50ezer Ft feletti javitásokra készített ajánlatadásból

.4 javítás folyamata

A javítási díj az alábbi elemeket tartalmazza:
a felhasznált alkatrészek vagy/és anyagok árát,
a felhasználtjavítási óradíj (munkadíj) összességét.

Ajánlattevő kizárólag Ajánlatkérő felől érkező bejelentést. megkeresést fogadhatja be. A nyújtott szolgáltatásra
vonatkozó egyéb tájékoztatás más (p1. ügyfél) részére nem adható.
Nyertes ajánlattevő:

elvégzi a sztlkségesjavítást, vagy értékhatár felett árajánlatot készít,
amennyiben a javítás várható összege meghaladja a megadott éréket (nettó 50 ezer Ft) az ajánlatban
szerepeltetni kell a javitáshoz várhatóan szükséges hibaelhárítási órákat, valamint az általános javítási
alkatrészek számát és árát. Az ajánlathoz csatolni kell a vonatkozó hibafeltáró mankalap másolatát.
Ajánlatkérő a döntésről írásban tájékoztatja Ajánlattevőt. A javítás kizárólag Ajánlatkérő írásbeli kérésére
kerülhet elvégzésre ellenkező esetben ajavítási költség Ajánlattevőt terheli.
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- ajánlatadási esetben 16 munkaórán belül ajánlatot készít,
— ajavításról munkalapot kell felvenni, melynek melléklete ajavításkor felhasznált alkatrészek jótállási jegyei.

A munkalapok egyben a havi TIB mellékletei is.

SLA
Ajánlattételi határidő 16 munkaóra
Tel jesitési határidő 10 munkanap3

SLA értékek definíciója: Az eszközök elszállítása, és a visszaszállítás közötti idő. Ajánlattevő szolgáltatási
idejének számítása tehát nettó munkaidő alapon a Garantált szolgáltatási időablaknak megfelelő módon
történik.

Havi jelentés
Az elvégzett feladatokról havi jelentést kell készíteni és Ajánlatkérő kapcsolattartója felé megküldeni. A havi
jelentés mintáját a szerződés-tervezet tartalmazza.

A szerződés időbeli és térbeli hatálya, egyéb adatok
A szerződés időtartama:
szerződéskötésől - 2021 .december 31-ig.

Az szerződésbe bevonandó eszközök:
Eszköztipns darabszám
Epson Ecotank L310 3024

A fenti adatok tájékoztató jellegűek Az eszköztipusok és dczrabszámok a szerz és ideje alatt elöregedés, költözés és
arnonizációs cserék miatt vájtozhatnak

Teljesítés helye:

1148 Budapest, Róna utca 54-56.
Ajánlattevő telephelye (ajánlattevő ajánlatában megadott helyszín)

Szerződés határidejével kapcsolatos adatok:
- véghatáridő: 2021. december31.

A szerződés megszűnik a fenti időpont előtt, ha a rendelkezésre álló keret (14 900 004 Ft-os) ez előtt az idő
előtt kimerül.

Szerződés megerősítéséhez szükséges adatok

Garancia, biztonsági előírás
- Ajánlattevő vállalja, hogy a javítási folyamat során felhasznált termékek vagy alkatrészek csak új, a

beépítést megelőzően sehol nem használtak, melyek Ajánlatkérő eseti kérésére számlával igazolhatóak,
továbbá a megadott gyártói műszaki paramétereknek megfelelnek, vagy azzal legalább egyenértékűek és
teljes kompatibilitással bírnak.

- Ajánlattevő elfogadja, hogy az Ajánlatkérő biztonsági előírásai következtében, a hibától fiiggetlenül az
eltávolítható adathordozó eszközök nem kerülnek átadásra az Ajánlattevő részére.

- A javítási szolgáltatással kapcsolatos szavatosság és a beépített alkatrészek, eszközök gyártói garancia
biztosítása az Ajánlattevőt terheli.

A teljesítési határidő tartalmazza a nyomtatók íejcserét követő néhány napos technológiai pihentetés idejét
is, amivel biztosított a hibátlan tesztoldal nyomtatás. A nem használt, tartalékként kezelt nyomtatókra is
vonatkozik a kéthetenkénti, de havonta legalább egyszeri nyomtatási kötelezettség a fej beszáradásának
elkerülése miatt.
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Ajánlattevő köteles ajavitás során felhasznált új alkatrészek jótállására vonatkozó dokumentumokat a
munkalaphoz mellékelni
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Havi jelentés
Az elvegzett feladatokiöl havijclentéas kell készíteni és Ajánlatkéró kapcsolattaitója felé megküldeni.
Táblázatos fonnában kell vezetni sz egyes bejelentések költségeit, valamint a végrehajtási razisok időpontjail. A táblázatot göngyölitett formában is vezetni kelt (minden venlo
tartalmazzaakorábbi hönapoktáblázalait, ‚-alamintazaktuálishónapbanazelóm’ényckze vonaskozókiázetések összegét is),amelyelne”ezésél a,,Esetijavitás’adalazolráltatáa
20200 l-202012-Cégnév-ezerzödés szám’ szedni kell uscglenni, amelyben a dóltbetüs, alibÚzott dátum változik sz aktuálisan lezárt bonapnak megfeleloen. Küldés’a formátum
ala. _____________ _________ __________ _________ ____________________

VisszaszállításElszóllítás Aikatresz

sorazam időpontja Munkalap(ok) szama Eszköz gyári száma Tevékenység időpontja Munkadij dij Összesen koltaeg4(nap, Óra, (nap, Óra,
perc) [Ft] ~Ft] [Fi)

2

3

4

5

6

7

S

Q

10

FtVonatkozó hónap ~

Előzi euenleg [Eli I ‘Ft

A kinyomtatoti tablazat egyben oselleklete a havi teljetitee igazolasl folyamatnak is.

4Az összegek nettóban értendőek
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NISZ

Készült
TEUESíTÉST IGAZOLÓ BIZONYLAT

NISZ Nemzeti lnfokornmunikációs Szolgáltató Zrt.
11-1081 Budapest, Csokonai utca 3.

6-NY3 Teljesítést igazoló bizonylat 1.0

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

Megrendelő: Képviselő (1) neve, beosztása: Képviselő (2) neve, beosztása:
NISZ (a TlB aláírója) (a TIB jóváhagyója)
Nemzeti Infokommunikációs
Szolgáltató Zrt.
Termék/szolgáltatás
megnevezése:

Szerződés tárgya:

Szerződés száma:

Teljesítés igazolás tárgya:

Teljesítés szerződés szerinti üteme/dátuma:

Teljesítés tényleges dátuma:

. A jótállás kezdőidőpontja:
Megjegyzés: . . .

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., 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 s2akterü let visszakereshető módon megőrizni köteles.
A Vállalkozó/Szállító számláját ezen igazolt tétel(ek)re benyújthatja.

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

Szállító képviselője Megrendelő képviselője (1)

Megrendelő képviselője (2)

+36 14594200 info@nisz.hu nisz.hu



5. számú melléklet a. nyilvántartási számú szerződéshez

Vállalkozó szerződés aláirásakor ismert alvállalkozói

1. A teljesítésbe bevonni kívánt, a szerződéskötéskor ismert — a 2. pontban meghatározott
körbe nem tartozó — alvállalkozók:

Alvállalkozó neve:
Alvállalkozó székhelye/címe:
Alvállalkozó feladata:

Nyilatkozom, bogy ajelen pontban nevesített alvállalkozó(k) nem áll(nak) a Kbt. 62. * (1)-(2)
bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alatt.

2. A közbeszerzési eljárásban az alkalmasság igazolásába bevont alvállalkozó(k):

a) Alvállalkozók
Alvállalkozó neve:
Alvál lalkozó székhelye/címe:
Alvállalkozó feladata:-
Azon alkalmassági követelmény megnevezése, melynek igazolásában alvállalkozó részt vett:-

Vállalkozó a szerződés teljesítésébe köteles bevonni a jelen pontjában megnevezett
alvállalkozó(ka)t.

Budapest, 2021. Budapest

cégszerű aláírás



6. számú melléklet a. nyilvan artási számú szerződéshez

• • 6-NV6 Nyl atkozat Partner adatairo 1.0

N I S Z Nyilatkozat Partner adatairól

Azonosító adatok
Teljes név (cégjegyzéknek megfelelően): Rövid név (cégjegyzéknek megfelelően):
ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő ANY Nyrt.
Részvénytársaság
Cépjeayzék számg EV szám, működési engedély szám, bírósági nyilvántartási szám, egyébCg. 01-10-
O42O3Oszám (megfelelő aláhúzandó):

Adószám: 10793509-2-44 Uniós adószám: HU10793509

Kapcsolattartó adatai

Név: Kis Csaba Beosztás: kereskedelmi vezető államigazgatási szektor

Telefonszám: +36203559750 E-mail cím: kis@any.hu

Cím
Székbely (ország, irányítószám, Város, utca, házszám):
1102 Budapest Halom u. 5.

Levelezési Cím, amennyiben eltér a székhelytől (ország, irányitószám, város, utca, házszám):

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

Cé2név:
Számlázási cím (ország, irányítószám, város, utca, házszám):

Számlavezető bank

Neve: .MKB Bank Zrt.
Bankszámla száma: Bankszámla devizaneme: Forint
10300002-20355364-00003285
Különös adózásra vonatkozó információk (adózásra vonatkozó törvények alapján, az irreleváns sorban
NEM-et kell beínti, amelyik sor vonatkozik a partnerre, ott IGEN-t)
Pénzforgalmi elszámolás [áfa iv. Különbözet szerinti Önszámlázás [áfatv. 169.*.(l)]:
XIII/A. fejezet, 169.*.(h)]:IGEN elszámolás [áfa N. XV-XVII. NEM

fejezet, t69.~.(p,g3]: NEM
Alanyi mentesség [áfa Év. XIII. Tevékenység alapján mentes [áfa tv.Fordított adózás [áfa iv. l69.~.(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

KeltJ3/l..;J~ ‘?J72



7. számú melléklet a. nyilvántartási számú szerződéshez

Vállalkozó Telephely Biztonsági Tanúsítványa
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