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Megrendelő és Vállalkozó (a továbbiakban Megrendelő és Vállalkozó együtt: Felek) között
alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

1. A szerződés létrejöttének előzménye

A Felek rögzítik, bogy a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF) TED 2018/S 027-
058342; KE-1888/2018. szám alatt, a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó
Intézmények részére „Nyomai eló’állító eszközök szállítása ás kapcsolódó szolgáltatások
teljesítése ]. rész Homogén Mult~fitnkciós eszközök ás eredett kellékanyagok” tárgyban
lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás I. része
eredményeképpen a KEF és Vállalkozó között keretmegállapodás jött létre (a továbbiakban:
KM~

KM azonosítószáma: KMO1OIFMNYI8
KM aláírásának dátuma: 2018. december 17.
KM időbeli hatálya: 2022. december 16.
KMkeretösszege: 19.000.000.000 HUE

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

Jelen szerződést a közbeszerzési eljárásban közös ajánlatot benyújtó ajánlattevők közösen
teljesítik. A közös ajánlattevők egymás közti, illetve a Megrendelő közti viszonyát a jelen
szerződés és az együttműködési megállapodás tartalmazza. Ajelen szerződést aláíró Vállalkozó
jelen szerződést — meghatalmazás alapján — az Összes közös ajánlattevő nevében írja alá.

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

Vállalkozó, jelen szerződés aláírásával kinyilvánítja, hogy ismeri és a szerződés teljesítése
során figyelembe veszi, elfogadja és betartja a jelen szerződés tárgyát, annak megvalósítását
érintő valamennyi jogszabályt, az egyébként rá vonatkozó etikai normákat, valamint a jelen
szerződés 2. számú mellékletében (Műszaki leírás) foglaltakat.

2. A szerződés tárgya

2.1. A jelen szerződés a keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen a Megrendelő
— hivatkozott KM tárgyát képező termékekre vonatkozó - beszerzési igénye
megvalósítására jött létre (a közbeszerzési eljárás tárgya: „A NISZ Zrt. által üzemeltetett
Primon Nyoma’rnenedzsrnent rendszer eszközeihez kapcsolódó szoftverek GOLD SLA
supportjának biztosítása”). Megrendelő jelen szerződés keretében megrendeli a jelen
szerződés 2. számú mellékletének 1. pontjában meghatározott szoftverekhez GOLD SLA
support biztosítását ajelen szerződés 1. számú mellékletében meghatározott termékekkel
(szolgáltatásokkal). A GOLD SLA support részletezését jelen szerződés 2. számú
melléklete tartalmazza.
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2.2. Jelen szerződésben meghatározott szolgáltatást és számlakiátlítást a Colorspectrum Kft.
teljesíti.

3. A szerződés teljesítési határideje, hatálybalépése

3.1 Vállalkozó jelen szerződés hatálybalépését (mindkét Fél általi aláírását) követő 15
munkanapon belül köteles Megrendelő számára elérhetővé tenni a GOLD SLA supportot
(az ezt igazoló dokumentum, valamint adott esetben a szolgáltatás igénybevételéhez
szükséges kód Megrendelő részére történő átadásával).

3.2 A GOLD SLA supportot 2021 december 31-ig kell biztosítani ajelen szerződés 2. számú
mellékletének 1. pontjában meghatározott szoftverekhez.

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

4. A teljesítés helye

Vállalkozónak a GOLD SLA support biztosítását igazoló dokumentumot, valamint (adott
esetben) a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges kódokat Megrendelő 1148 Budapest,
Róna u. 54-56. szám alatt található telephelyén kell átadnia.

5. A teljesítés módja

5.1 Vállalkozó kjjelenti, hogy rendelkezik jelen szerződésben meghatározott feladatok
teljesítéséhez s7ükséges engedélyekkel, jogosultságokkal.

5.2 Vállalkozó felelős az általa nyújtott tevékenység minőségi megfelelőségéért,
szakszerűségéért, szerződésszerűségéért és teljes körűségéért. Vállalkozó köteles a
szerződés szerinti kötelezettségeit magas színvonalon teljesíteni.

5.3 Amennyiben a szerződés teljesítése során Vállalkozó Számára bármikor olyan körülmény
áll elő, amely akadályozza az időben történő teljesítést, úgy Vállalkozónak haladéktalanul
írásban értesítenie kell a Megrendelőt a késedelem tényéről, annak várható elhúzódásáról
és okairól abban az esetben is, ha megítélése szerint az akadályt Megrendelőnek közlés
nélkül is ismernie kell. A jelen pont szerinti értesítés megküldése nem zárja ki jelen
szerződés 10. pontjában foglaltak alkalmazását.

5.4 Amennyibenjelen szerződés teljesítés során olyan körülmény áll elő, amely akadályozza,
vagy késlelteti Megrendelő megfelelő együttműködését a szerződés teljesítése során,
erről köteles Vállalkozót haladéktalanul értesíteni (abban az esetben is, ha megítélése
szerint az akadályt Vállalkozónak közlés nélkül is ismernie kell), jelezve az akadályt és
annak okát, valamint várható időtartamát. Megrendelő késedelme Vállalkozó egyidejű
késedelmét kizárja.

5.5 Vállalkozó jelen szerződésben meghatározott feladatai teljesítéséhez a Kbt. 138. ~ ~2)-~4)
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bekezdéseiben, valamint a Kivi vonatkozó rendelkezéseiben foglaltak szerint vehet
igénybe alvállalkozót.

5.6 Vállalkozó felelősséget vállal, bogy a jelen szerződés teljesítésébe általa bevont
személyekkel, alvállalkozókkal munkájuk, hozzájárulásuk arányában elszámol.
Megrendelőt fizetési kötelezettség — jelen szerződésben szabályozottak szerint —

kizárólag Vállalkozó irányába terheli.

5.7 Vállalkozó a teljesítés során jogosan igénybe vett alvállalkozóért, egyéb közreműködőért
úgy felel, mintha maga járt voLna el. Ha Vállalkozó a Kbt. 138. * (2)-(4) bekezdéseiben
valamint a KM-ben szabályozottak megsértésével von be alvállalkozót jelen szerződés
teljesítésébe, felelős azokért a károkért is, amelyek e személy, szervezet igénybevétele
nélkül nem következtek volna be.

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

5.9 Vállalkozó jelen szerződés aláírásáig átadta Megrendelőnek a kitöltött Nyilatkozat
Partner adatairól dokumentumot, amely jelen szerződés 3. számú mellékletében található.

6. Átadás-átvételre vonatkozó előírások, teljesítésigazolás kiállítása

6.1 Vállalkozó köteles ajelen szerződés 3.1 pontjában meghatározott határidőn belül ajelen
szerződés 4. pontjában meghatározott teljesítési helyen átadni a GOLD SLA support
biztosítását igazoló dokumentumot valamint (adott esetben) a szolgáltatás
igénybevételéhez szükséges kódokat.

6.2 Megrendelő a 6.1 pont szerinti dokumentumok átvétele során azt ellenőrzi, bogy
Vállalkozó a GOLD SLA support biztosítását igazoló dokumentumot valamint (adott
esetben) a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges kódokat teljeskörűen átadta-e.

6.3 A GOLD SLA support biztosítását igazoló dokumentum valamint (adott esetben) a
szolgáltatás igénybevételéliez szükséges kódok teljeskörű átadását Megrendelő a
szállítólevél aláírásával igazolja (melyen szerepelnie kell Megrendelő nevének,
székhelyének valamint jelen szerződés azonosító számának).

6.4 Amennyiben Vállalkozó a GOLD SLA support biztosítását igazoló dokumentumot
valamint (adott esetben) a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges kódokat nem
teljeskörűen adta át, Megrendelő az átvételt megtagadhatja.

6.5 Az átvétel megtagadásáról jegyzőkönyvet kell felvenni, melyben legalább az alábbi
adatoknak kell szerepelnie:
- jegyzőkönyv készítésének időpontja és helye,
- Felekjelen lévő képviselőinek neve és beosztása,
- az átvétel megtagadásának az indoka,
- Vállalkozó képviselőjének az átvétel megtagadásával kapcsolatos esetleges

észrevétele,
- a megismételt átadás-átvétel időpontja,
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- Felek képviselőinek aláírása.

6.6 Az átvétel megtagadása esetén Vállalkozó köteles a szerződésszerű teljesítést a 6.5 pont
szerinti j egyzőkönyvben meghatározott időpontban megkísérelni. A megismételt
teljesítésre ajelen (6) pont rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

6.7 Vállalkozó ajelen szerződés 2.1 pontjában meghatározott feladatait teljesíti, ha a GOLD
SLA support biztosítását igazoló dokumentumot valamint (adott esetben) a szolgáltatás
igénybevételéhez szükséges kódokat teljeskörűen átadja Megrendelőnek.

6.8 Vállalkozó a 6.7 pont szerinti teljesítést követően 15 napon belül köteles Megrendelő
jelen szerződés 13.1 pontjábanmeghatározottképviselőjének átadni ajelen szerződés 2.1
pontjában meghatározottak teljesítését (a GOLD SLA support biztosítását igazoló
dokumentum valamint (adott esetben) a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges kódok
átvételét) igazoló szállítólevelet, melynek átvételét követő 15 napon belül, Megrendelő
kiállítja a Teljesítést Igazoló Bizonylatot (melynek mintáját jelen szerződés 4. számú
melléklete tartalmazza). Megrendelő a Teljesítést Igazoló Bizonylat kiállítását mindaddig
megtagadhatja, amíg Vállalkozó az annak kiállításához szükséges dokumentumot nem
adja át.

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

6.10 Felek kijelentik, hogy az átadás-átvétel szabályait közösen, ajóhiszeműség és a tisztesség
követelményének figyelembevételével állapították meg.

7. A fizetendő ellenérték

7.1. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés ellenértékének megfizetése saját forrás
felhasználásával valósul meg.

7.2. A jelen szerződés tárgyát képező termékek (szolgáltatások) árát egységárát jelen
szerződés 1. számú melléklete tartalmazza. A szerződés, elszámolás, számlázás és
kifizetés pénzneme 1-IUF.

7.3. Vállalkozót megillető díj teljes összege (Jelen szerződés értéke) a jelen szerződés 1.
számú mellékletében meghatározott árak, egységárak alapján: nettó 72.036.886,- Ft ±
közbeszerzési díj + ÁFA, azaz nettó hetvenkétmillió-harminchatezer
nyolcszáznyolcvanhat forint ± közbeszerzési díj -1- általános forgalmi adó.

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

7.5. A 7.3. pontban meghatározott ár tartalmazza a szerződés teljesítésével kapcsolatban
Vállalkozónál felmerült valamennyi díjat és költséget, A 7.3 pontban meghatározott nettó
ár (termékek, eszközök esetén) tartalmazza a behozatallal, forgalomba hozatallal
kapcsolatban felmerülő költségeket (vám, adók, díjak, illetékek, egyéb), valamint a
kapcsolódó szolgáltatások esetében valamennyi járulékos költséget, díjat, de nem
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tartalmazza -.- sem termékek sem a szolgáltatások esetén — az általános forgalmi adót,
valamint a közbeszerzési díjat. A közbeszerzési díj alapja a Megrendelő általi beszerzések
általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 1% ± Áfa. A közbeszerzési díjat
Megrendelő Vállalkozón keresztül fizeti meg. Vállalkozó a közbeszerzési díjat köteles a
szerződés teljesítése alapján járó ellenérték kiszámlázásával egy időben Megrendelő
részére kiállított számlán külön tételként szerepeltetni.

‘7.6. Vállalkozót a jelen szerződésben rögzített ellenértéken (7.3 pont) túl további díjazás,
költségtérítés, vagy szolgáltatás jelen szerződés teljesítéséért semmilyen jogcímen nem
illeti meg. Ajelen szerződésben meghatározott árak a szerződés időtartama alatt kötöttnek
tekintendők, azok semmilyen jogcímen nem emelhetők.

8. Fizetési feltételek

8.1 Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelő a jelen Szerződéssel kapcsolatban az
előlegfizetést kizárja.

8.2 Vállalkozó jelen szerződés teljesítéséért őt megillető díjra a számvitelről szóló 2000. évi
C. törvény 167. ~ (3) bekezdésében foglaltak alapján kiállított számla ellenében az igazolt
teljesítését követően jogosult, amit Vállalkozó a Megrendelő által aláírt Teljesítést
Igazoló l3izonylat alapján, annak kiállítását követően, a mindenkori Áfa tv. szabályai szerint
állít ki, és azzal együtt nyújt be a Megrendelőnek. A benyújtandó számla kötelező
melléklete az előírásnak megfelelően kiállított és aláírt Teljesítést Igazoló Bizonylat.
Vállalkozó a teljesítésről egy db számla kiállítására és benyújtására jogosult.

8.3 A számla kiállítására és megfizetésére a Kbt. 135. ~ (1) bekezdése, valamint a Ptk. 6:130.
* (1)-~2) bekezdéseiben meghatározottak alkalmazandóak.

8.4 A számla szabályszerű kiállítása után Vállalkozó a papír alapú számlát a 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_invoiee@nisz.hu címre.

8.5 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 szereplésbez köti, úgy Megrendelő ezen jogszabályok szerint jár el a kifizetés során.

8.6 Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a számlát az alábbiak szerint köteles kiállítani:
- a számlán szerepeltetni szükséges a szállított termékek, nyújtott szolgáltatások

megnevezése, TESZOR száma mellett Megrendelő (NISZ Zrt.) nevét, címét, és az
általa megadott, belső azonosításra szolgáló szerződésszámot,

- fizetési határidőként a számla kézhezvételétől számított 30 napot,
- a számlán fel kell tüntetni a bankszámlaszámot, a bank nevét, valamint az adószámot,
- a számlán fel kell tüntetni a „számla” elnevezést,
- a számlának meg kell felelnie az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII.

törvény (a továbbiakban: Afa tv.) 169. *-a és elektronikus számla esetén a 175. *-a
szerinti előírásoknak.

- a számlán a közbeszerzési díjat külön tétetlként kell feltüntetni.
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8.7 Megrendelő a jogszabályi előírásoknak megfelelően kiállított számlájának és
mellékleteinek központi iktatájába vagy a 8.4 pontban meghatározott e-mail címre
érkezésétől számított 30 napon belül utalja át az ellenértéket Vállalkozónak, amely
időtartamba nem számít bele az esetleges számlareklamáció ideje.

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

8.9 Ajelen szerződés hatálya alatt Vállalkozó a Cégbíróság által nyilvántartott főbb adataiban
(a nevében, cégformájában, adószámában, bankszámlaszámában) bekövetkező
változásokról 3 (három) naptári napon belül köteles a Megrendelőt írásban értesíteni,
valamint az értesítést köteles megküldeni a treasury~nisz.hu e-mail címre.

8.10 Vállalkozó a számla késedelmes kiegyenlítése esetén a késedelmi időre a Ptk. 6:155. ~
(I) bekezdése szerint jogosult késedelmi kamatra.

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

8.12 Megrendelő mentesül a késedelmes fizetés jogkövetkezménye alól, amennyiben
Vállalkozó a számlát nem a 8.4 pontban meghatározott címek valamelyikére nyújtja be,
vagy a számla egyéb —jelen szerződésben szabályozott okból — nem fogadható be.

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

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

9. Jogszavatosság

9.1. Vállalkozó szavatolja, hogy a jelen szerződés szerinti, a Megrendelőnek szállítandó
valamennyi termék teljesítésére — a szerződés szerinti tartalommal és terjedelemben —

jogosult és/vagy jogosított. Vállalkozó szavatolja továbbá, bogy harmadik személynek
nincs olyanjoga, így különösen szellemi alkotásokra (szellemi tulajdonjogra) vonatkozó
joga (p1. szerzői joga, szabadalma vagy védjegye), amely Megrendelőnek a jelen
szerződésben meghatározott jogait korlátozná, vagy megakadályozná (jogszavatossági
váflalás).

9.2. Jelen pontban meghatározott felelősségvállalás Vállalkozót jelen szerződés megszűnését
követően is terheli. Egyebekben a valóságnak meg nem felelő jogszavatossági nyilatkozat
esetén a Megrendelő - a kártérítési igényének fenntartása és a meghiúsulás
jogkövetkezményeinek alkalmazása mellett —jogosult választása szerint jelen szerződést
azonnali hatállyal felmondani vagy attól elállni.
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9.3. Vállalkozó vállalja, hogy félként vesz részt minden, Megrendelő ellen jelen szerződéssel
összefüggésben szabadalom bitorlás vagy szerzői jog megsértése miatt indított eljárásban.
Vállalkozó köteles továbbá megtéríteni Megrendelő jelen Pont szerinti eljárásokkal
kapcsolatban felmerült minden kárát és költségét.

10. Kötbér

10.1. Amennyiben olyan okból, amelyért felelős Vállalkozó a jelen szerződés 3.1. pontjában
meghatározott határidő lejártáig a GOLD SLA support biztosítását igazoló
dokumentumot valamint (adott esetben) a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges
kódokat nem adja át, Vállalkozó 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 termék (szolgáltatás) nettó értéke. A késedelmi kötbérrel terhelt időszak
maximum 25 nap’

10.2. Vállalkozó hibás teljesítési kötbér fizetésére köteles, amennyiben hibásan teljesít. A hibás
teljesítési kötbér mértéke a kötbéralap 20 %-a. A hibás teljesítési kötbér alapja a hibásan
teij esített termék (szolgáltatás) nettó értéke.

10.3. Jelen szerződés meghiúsulása esetén Vállalkozó meghiúsulási kötbér fizetésére köteles,
melynek mértéke jelen szerződés nettó értékének 25 %-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.

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

10.5. Megrendelő a kötbérigényről kötbérértesítőt állít ki, melynek összegét jogosult
Vállalkozót megillető díjba beszámítani a Kbt. szabályainak betartásával.

10.6. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő jogosult a kötbért meghaladó kárának
érvényesítésére, illetve, hogy a késedelmi kötbér megfizetése nem mentesíti a teljesítés
alól.

10.7. A kötbérigények érvényesítése nem zátja ki a szerződésszegésből eredő egyéb igények
érvényesítésének lehetőségét. A Ptk. 6:187. ~ (2) bekezdése alapján Megrendelő hibás
teljesítés miatti kötbér mellett nem érvényesítliet szavatossági igényt.

11. A szerződés módosítása, megszűntetése és megszűnése

11.1. Jelen szerződés rendes felmondással nem szüntethető meg.

11.2. Felek jelen szerződést kizárólag a Kbt. 141. *-ban foglaltak figyelembevételével és
kizárólag írásban módosíthatj ák.
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11.3. Megrendelő jogosult Vállalkozó súlyos szerződésszegése esetén Vállalkozóhoz intézett
írásbeli értesítésével jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani. Súlyos
szerződésszegésnek minősül különösen, ha:
a) Vállalkozó a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja,
b) a késedelmi kötbér eléri a maximumot,
c) Vállalkozó késedelme eléri vagy meghaladja a 25 napot,
d) Vállalkozó megsérti jogszavatossági vállalását,
e) jelen szerződés 12.5 pontjában (titoktartási kötelezettség megsértése) szabályozott

esetben,
O Vállalkozó valamely — az a)-e) pontban nem nevesített — jelen szerződésben

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

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

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

11.6. Megrendelő jogosult és egyben köteles jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani a
Kbt. 143. ~ (3) bekezdésében meghatározott esetek valamelyikének bekövetkezése
esetén.

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

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

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

11.10. Az azonnali hatályú felmondás a jogszavatossági rendelkezések hatályát nem érinti.

12. Titoktartás

12.1. Vállalkozó vállalja, az
- Allami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 5. ~ (5) bekezdésében

foglaltakat, továbbá a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalról szóló 355/2011. CXII. 30.)
Korm. rendeletben foglaltakat, azaz az Allami Számvevőszék, illetve a Kormányzati
Ellenőrzési Hivatal ellenőrzési jogosultságát, valamint,

- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény (továbbiakban: Infotvj 26. *-ában, és az 1. melléklet, III. 4. pontjában
foglaltakat, amelyek alapján a szerződés lényeges tartalmáról szóló tájékoztatást,
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illetőleg a nyilvánosságra hozatalt Vállalkozó még az üzleti titokra való hivatkozással
scm tagadbatja meg.

12.2. Felek kötelesekjelen szerződés teljesítése során a másik Féllel kapcsolatban tudomásukra
jutott információkat, 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.

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

12.4. Szerződő Felek megállapodnak, bogy 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.

12.5. Vállalkozó teljes felelősséggel tartozik a titoktartási kötelezettségének megsértéséből
eredő károkért és tudomásul veszi és elfogadja, hogy a titoktartási kötelezettség
megszegése esetén a Megrendelő jogosult — választása szerint - ajelen szerződéstől elállni
vagy jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani.

13. Felek közötti kapcsolattartás

13.1. Jelen szerződésben Felek szakmai kapcsolattartásra kijelölt képviselői:

Megrendelő részéről kapcsolattartásra jogosult:
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

Vállalkozó részéről kapcsolattartásra jogosult:
Név: Szásziné Cziráki Szilvia
Beosztás: project manager
Telefonszám: +36 303-9009/9114
Mobiltelefon szám: +36 210-1482
E-mail Cím: czszilvia@colorspectrum.hu

13.2. Jelen szerződésben Megrendelő részéről teljesítés igazolására jogosult személyek
együttesen:
Neve: Varga Dezső
Beosztása: Gazdasági vezérigazgató-helyettes
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és
Neve: Nagy Róbert Tibor
Beosztása: Üzemeltetési vezérigazgató-helyettes

13.3. Felek jelen pontban meghatározott kapcsolattartóik útján tartják a szerződés teljesítése
során a kapcsolatot. Bármelyik Fél jogosult a 13.1., 13.2. pontban meghatározott
kapcsolattartója/teljesítésigazolója személyét megváltoztatni. Szerződő Felek
megállapodnak, hogy a 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. A kapcsolattartó személyek a
szerződésmódosításra nem jogosultak.

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

13.5. Az e-mail 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 ajelen szerződés megszüntetésével kapcsolatos értesítések megküldésére veszik
igénybe. Jelen pontban meghatározott esetekben azonban a kézbesítés kizárólag postai
úton (tértivevényes ajánlott levélben) Vagy Írásban igazolt személyes átadással történhet.

14. Vis Major

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

14.2. A jelen pont értelmezése szempontjából Felek „vis maior”-nak tekintik azokat a
szerződésszerű teljesítést akadályozó, vagy meghiúsító eseményeket, amelyeket a vis
maiorra hivatkozó Fél ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre
nem látható körülmény okoz és a vis maiorra hivatkozó Féltől nem elvárható, bogy az
erre okot adó körülményt elkerülje vagy elhárítsa, így különösen:
a) természeti katasztrófák (villámcsapás, fdldrengés, árvíz, hurrikán, stb.);
b) tűz, robbanás, járvány, karantén korlátozások;
c) radioaktív sugárzás, sugárszennyeződés;
d) háború vagy más konfliktusok, megszállás, ellenséges cselekmények, mozgósítás,

rekvirálás vagy embargó;
e) sztrájk, felkelés, forradalom, lázadás, katonai vagy egyéb államcsíny, polgárháború
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és terrorcselekmények;
f~ zendülés, rendzavarás, zavargások.

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

14.4. A vis maiorra hivatkozó felet terheli a 14.2. pontban szereplő feltételek kétséget kizáró
és teljes körű bizonyítása.

14.5. Amennyiben a vis maior miatt a teljesítési határidő meghaladja a teljesítési határidő
leteltét követő 15 naptári napot, a Megrendelőnek jogában áll — választása szerint —jelen
szerződéstől elállni vagy jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani. Ez esetben
mindkét Fél maga viseli a vis maior miatt felmerült kárát.

15. Egyéb rendelkezések

15.1. Felek kijelentik, hogy nem válik a szerződés tartalmává minden szokás, amelynek
alkalmazásában 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.

15.2. 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.

15.3. 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.

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

15.5. 1-Ia bármelyik Fél egy vagy több esetben nem ragaszkodik a jelen szerződésben
meghatározott valamelyjog,jogorvoslat vagy választás gyakorlásához, az nem jelenti azt,
hogy ugyanannak a feltételnek a jövőbeni teljesítéséről, vagy ugyan azon jog jövőbeni
gyakorlásáról is le fog mondani, vagy a követeléseitől el fog állni. A jelen szerződésből
fakadó vagy ahhoz kapcsolódó bármilyen jogról történő lemondás csak erre vonatkozó
kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes.

15.6. Jelen szerződés főszövegének és inellékleteinek ellentmondása esetén a szerződés fő
szövegének rendelkezését kell alkalmazni.

Oldal 12/21



15.7. A Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel
kapcsolatos ellentmondás esetén jelen szerződés I. pontjában hivatkozott Klvl, illetve
annak mellékletei, vonatkozó rendelkezései, továbbá Magyarország mindenkor hatályos
jogszabályai irányadók. Jelen szerződés a KM-ben meghatározottakkal ellentétes
rendelkezéseket nem tartalmazhat.

15.8. Felek Jelen szerződés aláírásával rögzítik és tudomásul veszik az Európai Parlament és a
Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon
kívül hslye~éséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló 2016. április 27-i (EU)
20 16/679 rendeletét (GDPR) és Jelen szerződés teljesítése során az abban foglaltaknak
megfelelően Járnak el.

15.9. Vállalkozó ajelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011.
évi CXCVI. törvény 3. ~ (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül.
Vállalkozó erre vonatkozó nyilatkozatajelen szerződéshez 5. számú mellékletként kerül
csatolásra. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a nyilatkozatban foglaltak változásáról - a
változás bekövetkezésétől számított 8 napon belül - köteles Megrendelőt írásban
értesíteni. Vállalkozó tudomásul veszi továbbá, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat
alapján létrejött szerződést Megrendelő jogosult azonnali hatállyal felmondani, vagy attól
elállni.

15.10. Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a Jelen szerződés 1. pontjában
hivatkozott Kl”l, továbbá az alábbi mellékletek:
1. számú melléklet: Megrendelt termékek megnevezése, mennyisége, egységára, ára
(Vállalkozó, mint nyertes Ajánlattevő ajánlatába benyújtott ajánlattételi lap alapján kerül
kitöltésre)
2. számú melléklet: Műszaki leírás (Megrendelő közbeszerzési műszaki leírása)
3. számú melléklet: Nyilatkozat Partner adatairól
4. számú melléklet: Teljesítést Igazoló Bizonylat
5. számú melléklet: Vállalkozó átláthatósági nyilatkozata

Jelen szerződés 15 számozott pontból és 5 számozott mellékletből áll, 3 egymással szó szerint
mindenben megegyező eredeti példányban készült, amelyekből 2 példányt Megrendelő, 1
példányt Vállalkozó kap. Jelen szerződést Felek elolvastak, megértettek, és mint akaratukkal
mindenben egyezőt jóváhagyólag írtak alá.

5~ ‚fl~ ~ ~ 03.Budapest, 2021 Budapest, 2021

Bancsies Ferenc Csébi Péter Károly
vezérigazgató

NISZ Zrt.
Megrendelő

~
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1. számú melléklet

Megrendelt termékek megnevezése, mennyisége, egységára, ára12

Cikkszám Mennyiség, Nettó egységár Nettó összárTermék (szolgáltatás) megnevezése mennyiségi (Ft) (Ft)(Termékazonosító) .egyseg

PRiM APP Vi PRIMON APP alkalmazás verziókővetés 1 év 80db 1 100,00 88 000
PRIMON 6.0 ENTERPRISE szoflver GOLDPRJMEGS1 24db 2 048 583,00 49 165 992SLA_1_dv

PRIMON 6.0 ENTERPRISE szoftverPRIM_E_V1 24db 730670,00 17536080
verziókövetés_1_dv

PRIM EPHL Primon Education Pack /high level 6 db 21 149,00 126 894

PRIM RPKD Primon Profiler Kit 240db 21 333,00 5 119 920

Összesen ár (nettó) 72 036 886

I Az Ajánlattételi lap alapján kerül kitöltésre.
2 A megajánlott árakat 27% APA és közbeszerzési díj terheli. A közbeszerzési díj alapja a Megrendelő általi
beszerzések általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 1%+Afa.
A közbeszerzési díjat Megrendelő Vállallcozón keresztül fizeti meg. Vállalkozó a közbeszerzési díjat köteles a
szerződés teljesítése alapján járó ellenérték kiszámlázásával egy időben a Megrendelő részére kiállított számlán
külön tételként szerepeltetni.
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2. számú melléklet

Műszaki leírás
(Megrendelő kőzbeszenésl műszaki leírása)
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A NISZ Zrt. által iizemeltetett Primon Nyomatmenedzsment rendszer eszközeihez
kapcsolódó szoftverek GOLD SLA supportjának biztosítása. (Nyomat előállító
eszközök szállítása és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése -. 2018, KMO1FMNY18 —

1. rész)

I. Az érintett eszközök és szoftverek

Ajánlatkérő az ügyfelei Számára nyújtott infokommunikációs szolgáLtatások részeként
nyomtatási lehetőséget is biztosít.

A berendezések biztonságos üzemeltetéséhez Primon nyomatmenedzsment rendszert
a] kalmaz. Á beszerzéssel Ájánlatkéró’ célja a nyomatmenedzsment rendszer zavartalan
működésének biztosítása országosan.

Á supportot űz alábbi 12db licencekre szükséges biztosítcmi:

Azonosito Tipus Szerver tipus Licensz/token kod
UC2P1.Q87F8-OYQK9-3 1Y33-

39817 PRIMONServ ENTERPRISE 23E99
RC87E-O8OFQ.9RQKJ-TIY8Y-.

39818 PRIMONServ ENTERPRISE 7JK89
3C3SW-E86FB-27QK8-31Y84-

39819 PRIMONServ ENTERPRISE 43C19
MC7MV-382F8-7QQK8-F1Y2II-

39820 PRIMONServ ENTERPRISE 81V29
PCOIQ-985FQ.5QQK2-V1Y7G-.

39821 PRIMONScrv ENTERPRISE 931)79
BC3PR-N85FD-8IQK1-X1Y5B.

39822 PRJMONServ ENTERPRISE 1JU29
SC2TQ-186F2-2LQK9-9 1 Y77-

39824 PRIMONServ ENTERPRISE 43449
6C59 1-388FL-4EQK7-D1Y5U-

39825 PRIMONServ ENTERPRISE 83979
HC388-U84FK-7LQKS-41Y7Q.

39826 PRIMONServ ENTERPRISE 63199
FC246-085FY-8UQK8-OIY4D-

39827 PRIMONServ ENTERPRISE 43L19
PC9Y4-K84F8-03QK4-E1Y81-

39816 PRIMONServ ENTERPRISE 63X59
8C9DU-3 85FL-96QK5-1 1Y9Y-

35368 PRIMONServ ENTERPRISE 431(59

Ájánlatkérő a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 46. * (3) bekezdése alapján közli, hogy
ahol a meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre,
személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás történik, az a
közbeszerzés tá~~yának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében szükséges, és
ennek érdekében történi. Ez esetben minden alkalommal oda értendő a „vagy azzal
egyenértékű” kifejezés. Egyenértékűnek Ajánlatkérő a l~inkcionális paraméterek
tekintetében azonos tulajdonságokkal rendelkező termékeket érti.
Ájánlatkérő az alábbi vagy azzal egyenértékű szolgáltatásokat kívánja beszerezni:
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Rendelési
Cikkszám Megnevezés Mennyisége mértékegység

PRIM_APP_Vt PRIMON APP alkalmazás verziókovetés 1 év 80 db
PRIM_E_GSI. PRIMON 6.0 ENTERPRISE szoftver GOLD SLA 1 év 24 db

PRIMON 6.0 ENTERPRISE szoftver verziókovetés
PRIM EV1. táv 24 db
PRIM_EPHL Primon Education Pack /high level 6 db
PRIM_RPKD Primon Profiler Kit 240 db

A szoftverek supportjával kapcsolatos egyenértékűségi elvárások, amennyiben
Ajá nlattevő nem a fentiekben ismertetett szolgáltatásokra tesz ajánlatot

. frissítések telepítése, szoftverkövetés biztosításában Való közreműködés, a
változások által módosuló üzemeltetési, riportolási tevékenységek oktatása

o a nyomat management alkalmazás md csatlakozni, illetve a hardver elemek
kompromisszum nélkül csatlakoztathatóak a meglévő Prirnon
nyomatmenedzsmezit rendszerhez, és maradéktalanul kezel ik annak
szabályrendszerét

o helyszíni kiszállás biztosítása
o 365x7x24 hibabejelentés
o hibabejelentéshez telefonos és email alapú csatorna biztosítása,
o magyar nyelvű ügyfélszolgálat biztosítása,
o a teljesítéshez dedikált GOLD SLA szakember biztosítása
o a hibajavítás megkezdése 2 órán belül a hibabejelentést követően,
o a hibajavításról munkalapot kell felvenni,
o Súlyos hiba (Critical incidents) esetén 4 munkaórán belül, közepes hiba (Major

incidents) esetén 8 munkaórán belül legalább áthidaló, vagy végleges megoldás
biztosítása szükséges, mely a rendszer további zavartalan működését biztosítja

Súlyos hiba, ha
o egy adott telephelyen 1 órát meghaladó ideig a jogosult felhasználók több mint

50%-a számára nem működik a nyomatnienedzsment szolgáltatás (nyomtatás,
lapolvasás, vagy másolás), vagy

o az adott telephelyen 1 órát meghaladó ideig az összes nyomatmenedzsmenthez
csatlakoztatott eszközök 50%-a nem hozzáférhető, vagy

o a nyomatmenedzsment rendszer nem mdja teljes körűen biztosítani az üzletileg
kritikus riportokat, különös tekintettel a nyomatmenedzsment szolgáltatás
elszámolásának alapját képező használati riportokat, vagy

o amennyiben a nyomatmenedzsment rendszer nem képes biztosítani, hogy minden
használat felhasználóhoz rendelten történjen meg, és ezzel bizalmas információk
esetlegesen illetéktelen személyhez kerüljön.

Közepes hiba:
o Minden olyan hiba, ami nem tartozik a kritikus hiba meghatározásába.

?
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Ajánlatkérő a feladat teljesítéséhez távoli hozzáférést nem biztosít.

A m un kalap ii a L legah~ b b az alábbi adatokat hell a rta 1w a zn ia :
— annak a hibabejelentésnek a száma, amellyel a meghibásodás bejelentése

megtörtént,
— hibajavítás keretében elvégzett munka felsorolása,
— meghibásodás oka,
— hibajavítást végző szakember neve. beosztása.

Együttműködési kötelezettség
Ajánlatkérő általános fekdatai ellátásához a telephelyein használt hálózatos üzemű
multifunkciós nyomat-előállító berendezések üzemeltetését TÜSZ partner
igénybevételével biztosítja.
A support során együtt kell működni ~közreműködni a probléma okának behatárolásában,
és annak megoldásában) Ajánlatkérővel minden meghibásodás esetén, amennyiben a nem
elvárt működés a multifunkciós nyomat-előállító berendezés és a nyomatmenedzsment
rendszer egytittműködéséből fakad.

Ajánlatkérő közreműködése
o A szerződéskötést követően — amennyiben a munkavégzés ezt szükségessé teszi —

Ajánlatkérő lehetőséget biztosít a helyszíni munkavégzésre.
o A szerződés időtartama alatt az érintett rendszer meghibásodása esetén az észlelt

jelenséget Ajánlatkérő a gyártő hiba-bejelentési csatornáin bejelenti
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3. számú melléklet

O

‚ ~%i• • NEM/O I INIQM)\I\IE:N IH..\UI’ ‚• ~/~)IG’fL\k) /Hf. 6-NY6 Nyilatkozat Partner adatairó~ 1.0

NYILATKOZAT PARTNER ADATAIRÓL ______________

Azonosító adatok:
Teljes név (cégjegyzéknek megfelelően): Rövid név (cégjegyzéknek megfelelően):
COLORSPECTRUM Kereskedelmi Termelő és COLORSPECTRUM Kü.
Szolgáltató Kft.
Cé~je~yzék szám, EV szám, működési engedély szám, bírósági nyilvárnartási szám, egyéb 01-09-
067698 szám (megfelelő aláhúzandó):
Adószám: 10364842-2-41 I Uniós adószám: HU1 0364842

Kapcsolattartó adatai :
Név: Szásziné Cziráki Szilvia Beosztás: project manager
Telefonszám: ±36 1 303-9009/9114 E-mail cím: czsziIvia~co1orspectrum.hu

Cím
Székhely (ország, irányítószám, város; utca, házszám):
1131 Budapest. Dolmány utca 26. _____________________________________
Levelezési Cím, amennyiben eltér a székhelytől (ország, irányítószám, város, utca, házszám):

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

Cégnév:

Számlázási cím (ország, irányítószám, város, utca, házszám):
Szárniavezető bank: ~~ :~ : ~~::

Neve: K&H Bank Zrt.
Bankszámla száma: Bankszámla devizaneme:
10401213-50526655-76871007 HUF

Különös adózásra vonatkozó információi’ (adózásra vonatkozó (örvények alap/án~ űz irreleváns sorban NEZvf-et
keU beirni. amelyik sor vonatkozik a varinerre ott IGEN-t)

Pénzforgalmi elszámolás [áfa Különbözet szerinti Önszámlázás [áfa tv. 169.~.(I)]:
tv. XIII/A. fejezet, 169.*.(h)]: elszámolás [áfa tv. XV.-XVII. Nem
Nem fejezet, 169.~.(p,gj]: Nem
Fordított adózás [áfa tv. Alanyi mentesség [áfa tv. XIII. Tevékenység alapján mentes
I69.*.(n)]: fejezet]: Nem [áfatv. VI. fejezet]:
Milyen tevékenység alapján: Milyen tevékenység alapján:
Nem Nem

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

Nem
r //et 7~Z~i~

Cégszerű aláírás
COLORSPECTRUM Kft
1131 Budapest, Dolmány Ii. 26.
Tel.: 303-9009 Fax: 210-1482
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4. számú melléklet

NISZ Nemzeti Infokommuriikációs Szolgáltató Zrt,

TELJESÍTÉST IGAZOLÓ BIZONYLAT

H-i0Si Budapest, Csokonai utca 3.
6-NY3 Teljesítést igazoló bizonylat i.0

Készült
Hely: Dátum:

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

Megrendelő:NISZ Képviselő (1) neve, beosztása: Képviselő (2) neve, beosztása:
Nemzeti Irifokommunikációs (a TIB aláírója) (a TI]3 jóvábagyója)
Szolgáltató Zrt.
Termékiszolgáltatás megnevezése:

Szerződés tárgya:

Szerződés száma:

Teljesítés igazolás tárgya:

Teljesítés szerződés szerinti üteme/dátuma:

Teljesítés tényleges dátuma:

Megjegyzés:

Megrendelő képviselői igazolják, bogy a Vállalkozó/Szállító az árut, terméket vagy eszközt a
Megrendelő telephelyére szállította, átadta, illetve a szolgáltatást elvégezte a szerződésben foglaltak
szerint. A teljesítést igazoló, dokurnentáló iratok (szállítólevél, berendezéslista, átadás-átvételi jkv.,
minőségvizsgálati jlw., 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 VállalkozóiSzállító számláját ezen igazolt tétel(ek)re benyújtbatja.

Elfogadott nettő teljesítmény érték (Ft):

a szerződésben meghatározott e~’éb devizában Devizanem: Érték:
Az elfogadott teljesítésből visszatartott
(Jóteljesítési) garancia, kőtbér (P0:

Szállító képviselője

±36 1 459 4200

Megrendelő képviselője (1)

Megrendelő képviselője (2)

info@nisz.hu nesz hu

NISZ
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5. számú melléklet

Vállalkozó átlátliatósági nyilatkozata

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

Nyilatkozattevő:
Cégnév: Colorspectwm Kft.
Székhely: 1131 Budapest, Dolmány u. 26.
Cégjegyzékszáni: 01-09-067698
Adószám: 10364842-2-41
Képviseletében eljár: Csébi Péter Károky

Jelen okirat aláírásával nyilatkozom, hogy az általam képviselt Colorspectrurn KR. 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
haladéktalanul Írásban értesíteni.

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

Budapest, 2021 OZ1M

(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen
meghatalmazott képviselő aláírása)

COLORSPECTRUM Kft,
1131 Budapest Dolmány u. 26.
Tel.: 303-9009 Fax: 210-1482

9.

3. ~ (1) B törvény alkalmazásában
I. átlátható szervezet:
a) az állani, a költségvetési szerv, a köztestület, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a társulás, az egyházi

jogi személy, az olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állani vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-
os részesedéssel rendelkezik, a nemzetközi szervezet, a külföldi állam. a külföldi helyhatóság, a külfbldi állami vagy
helyhatósági szerv és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett
nyilvánosan működő részvénytársaság,

b) az olyan bolfbldi vagy kül~ldi jogi személy Vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó Szervezet amely
megfelel a következő feltételeknek:

ha) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és n terrorizmus finanszírozása megelőzésérót és megakadályozásáról szóló törvény
szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhetó,

hő,) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági
Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel
Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van,

be) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött killflildi társaságnak.
ő’!) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati

joggalbirójogi személy,jogi személyiséggelneinrendelkező gazdálkodó szervezettekintetébena ha,), hő) ésbc) alpontszerinti
feltételek fennállnak;

c) az a civil szervezet és a vizitársulat, amely megfelel a következő feltételeknek:
ca,) vezető tisztségviselői megismerhetök,
eb,) a civil szervezet és a vizitársulat. valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható szervezetben nem rendelkeznek

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

Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezettagállamábaa vagy olyan állambanvan, amellyel Mngyarországnak a kettős
adőztatás elkerüléséről szóló egyezinénye van;
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