
Iktatószám: JO/97-2572015. 
Colorspectrum kft. szerződés száma: 2680/2015.

O H D 1 7 0 5 1  ÜZEM ELTETÉSI SZERZŐDÉS

amely létrejött 
egyrészről az

Oktatási Hivatal
KEF azonosító: 10819
székhely: 1055 Budapest, Szalay u. 10-14.
adószám: 15329729-2-41
számlavezető pénzintézet neve:
pénzforgalmi számla száma:
képviseli: - Dr. Pupek Emese PhD mb. elnök
mint Megrendelő,

másrészről a(z) név: Colorspectrum Kft.
KEF azonosító: 100009 
székhely: 1131 Budapest, Dolmány u. 26.
nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 
cégjegyzékszám: 01-09-067698 
adószám: 10364842-2-41
számlavezető pénzintézet neve: Magnet Magyar Közösségi Bank Zrt. 
pénzforgalmi számla száma: 16200106-11521730-00000000 
képviseli: - Csébi Péter Károly ügyvezető igazgató 
mint Szállító,

(a továbbiakban együttes említésük során: Felek) között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel:

I. A szerződés létrejöttének előzménye:

1. A Felek rögzítik, hogy a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (továbbiakban: Beszerző) 
által a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények 
részére „Nyomat előállító eszközök szállítása és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése -  2013” tárgyú 
uniós értékhatárt elérő nyílt központosított közbeszerzési eljárást [(CPV kód: 30121100-4, 
TED2013/S 118-201061 (2013.06.20.) (KÉ-9981/2013)] lefolytatott központosított közbeszerzési 
keret-megállapodásos eljárás első része eredményeképpen a Beszerző és a Szállító között 
keretmegállapodás jött létre (továbbiakban: KM)

KM azonosítószáma: KM0101-10FMNY13 
KM aláírásának dátuma: 2013. november 19.
KM időbeli hatálya: 2013. november 19-2017. november 19.
KM keretösszege: 3.000.000.000.- HUF +ÁFA

2. Szállító, mint Ajánlattevő a közbeszerzési eljáráson részt vett, és figyelemmel arra, hogy Megrendelő 
Szállító ajánlatát fogadta el nyertes ajánlatként a Felek szerződést kötnek egymással.

II. A szerződést alkotó dokumentumok:

1. Annak okán, hogy jelen szerződést a Felek a közbeszerzési szabályok megtartásával kötötték meg 
egymással, a Felek kijelentik, hogy teljes megállapodásukat nem kizárólag jelen szerződés 
törzsszövege tartalmazza. A keretmegállapodásos eljárás első része, továbbá a versenyújranyitás 
során keletkezett iratokat úgy kell tekinteni, mint amelyek a jelen szerződés elválaszthatatlan részeit 
képezik, azzal együtt olvasandók és értelmezendők, különös tekintettel az alábbi dokumentumokra:

• A keretmegállapodásos eljárás első részének eredményeként létrejött KM és annak
mellékletei,

• A keretmegállapodásos eljárás második részének Ajánlattételi felhívás és dokumentációja,
« Szállító nyertes ajánlatának teljes tartalma.
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2. A fenti dokumentumok közötti, ugyanazon kérdésre vonatkozó bármely eltérés, ellentmondás, 
értelmezési nehézség esetén a dokumentumok hierarchiája (említési sorrendben a legmagasabb 
rendűvel kezdve) a következő: (i) az Ajánlattételi felhívás és dokumentáció, (ii) Szállító, mint 
Ajánlattevő ajánlata, (iii) a keretmegállapodásos eljárás első részének eredményeként létrejött KM és 
annak mellékletei.

III. A szerződés tárgya:

1. A jelen szerződés alapján Megrendelő megrendeli, a Szállító pedig elvállalja az 1/A számú 
mellékletében meghatározott berendezésekhez kapcsolódó üzemeltetési szolgáltatások nyújtását, míg 
az 1/B számú mellékletben meghatározott berendezésekhez kapcsolódó üzemeltetési szolgáltatások 
nyújtása opcionális, azok vonatkozásában az üzemeltetési szolgáltatást kizárólag abban az esetben 
nyújtja a Szállító, amennyiben ezen igényét Megrendelő külön jelzi.

2. Az eszköztípusok jellemző adatait az ajánlattételi felhívás melléklete tartalmazza.

3. Ellátandó feladat részletesen:
A Megrendelő és a Szállító megállapodnak, hogy a jelen szerződésben és a szerződés 
elválaszthatatlan részét képező 1/A sz. mellékletben megnevezett berendezésekhez kapcsolódó 
üzemeltetési szolgáltatást a szállító az alábbi feltételek szerint végzi, biztosítja:
a) a szokásos munkaidő alatt munkanapokon végzett összes gyártói támogatással (firmware 

frissítések, parts manual, gyártói alkatrész, kellékanyag ellátás) végzett karbantartási és 
javítási munkákat, ezek munkalapon történő rögzítését, ideértve a Budapest és a 
megyeszékhelyek közigazgatási határán belül történő kiszállási- és útiköltségeket is;

b) a másoláshoz/nyomtatáshoz szükséges fekete festékanyagot 6%-os telítettségig;
színes festékanyagot színenkénti 5%-os telitettségig;a beépítendő kopórészeket és egyéb 
alkatrészeket, a javításhoz szükséges eredeti alkatrészeket;

c) a megelőző karbantartásokat a gyári előírások szerint;
d) a fénymásolókhoz mellékelt kezelési kézikönyvben meghatározott példányszámonkénti, 

illetve legalább 3 havonkénti karbantartást;
e) a gépek műszaki állapotának helyszínen történő, rendszeres (félévenkénti) felmérését;
f) a helyszínen nem javítható hibák esetén a berendezés(ek) mozgatását, szállítását;
g) a kellékanyagokat;
h) az üzemeltetéshez szükséges további eredeti (nem újratöltött) festékkazetták (tonerek) 

folyamatos biztosítását és kiszállítását, raktározását, illetve a kiürült tonerek elszállítását;
i) javításokat és karbantartások megkezdését a Megrendelő a bejelentésnek a szervizhez 

történő beérkezésétől számított, Budapesten 8, vidéken 16 munkaórán belül biztosítja;
j) Szállító a berendezést a javítás idejére megfelelő teljesítményű berendezéssel cseréli ki, 

amennyiben a hibát 2 munkanapon belül nem tudja elhárítani; 
k) a szolgáltatás elszámolása a Megrendelő által alkalmazott Primon rendszerből származó 

nyomatszám adatok alapján történik, a szolgáltatás részét képezi a Primon rendszer 
supportja;

1) Szokásos munkaidő alatt jelen szerződés teljesítése során a
hétfőtől -  csütörtökig: 8:00 órától 16:30 óráig terjedő időszakot; 
pénteken: 8:00 órától 14:00 óráig terjedő időszakot kell érteni.

4. Az üzemeltetési szolgáltatás nem tartalmazza az eszközökben felhasznált papír és tűzőkapocs 
biztosítását. A használatból eredő hulladékot (pl. csomagolás, üres festéktartályok, stb. -  papír és 
fólia kivételével) a Szállító ingyenesen köteles elszállítani.

5. A Szállító jogosult az eszközöket a Megrendelőnél ellenőrizni és műszaki állapotukról, az 
üzemeltetés feltételeiről előzetesen egyeztetett időpontban a helyszínen tájékozódni.

6. A Szállító vállalja, hogy a javításokat és karbantartásokat a bejelentésnek a szervizhez történő 
beérkezésétől számított 8 munkaórán belül megkezdi. A Szállító a berendezést a javítás idejére 
megfelelő teljesítményű berendezéssel cseréli ki, ha a szerviz a hibát 2 munkanapon belül nem 
tudja elhárítani. A cseregép típusa eltérhet a jelen szerződésben specifíkálttól, de minimum 
ugyanakkora teljesítménnyel kell rendelkeznie. A cseregépeknek illeszkednie kell a primon 
rendszerbe, Szállító köteles gondoskodni azok beüzemeléséről (kártyaolvasó átszerelése).
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7. Megrendelői kötelezettségek az üzemeltetés körében:

a) A Megrendelő köteles a szerződés hatálya alá tartozó berendezésekért a Szállító által adott 
ajánlati ár alapján az 1/A számú mellékletben meghatározott berendezések üzemeltetésével 
kapcsolatban havonta üzemeltetési díjat fizetni. Az üzemeltetési díj havonta, a Megrendelő 
által igazolt teljesítést követően, a számláló állás szerint kiállított számlák alapján utólag 
esedékes. Felek az előleg fizetését kizárják. Megrendelő a teljesítés elismeréséről 
(teljesítésigazolás) legkésőbb a Szállító szerződésszerű teljesítésétől számított tizenöt napon 
belül írásban köteles nyilatkozni. A teljesítés igazolása havonta az elismert havi számláló 
állás alapján történik Megrendelő részéről, Szállító pedig ezt követően állítja ki a számlát. 
Megrendelő részéről a teljesítés igazolására Barcsánszky Péter főosztályvezető vagy az 
általa meghatalmazott személy jogosult. A teljesítésigazolások a számlák kötelező 
mellékletei.

b) Megrendelő köteles a berendezés számlálóinak állását a hónap utolsó napján leolvasni és a 
2. számú melléklet pontos kitöltése után továbbítani azt a Szállítónak. A számlálóállás 
bejelentésének elmulasztása esetén a Szállító jogosult a számláló állások alapján fizetendő 
díjakat az előző időszak átlagának alapulvételével megállapítani (első hónap esetén a gépre 
vonatkozó, a keretmegállapodásban meghatározott havi minimális nyomatszám szerint).

c) Megrendelő köteles az 1. sz. mellékletben meghatározott berendezések rendeltetésszerű 
működéséhez szükséges minimális alapterületnél nem kisebb, normális páratartalmú, a 
készülék használati követelményeinek megfelelően pormentes üzemeltetési helyet 
biztosítani a berendezés részére, valamint a szükséges (pl. elektromos hálózati, telefon, 
számítógép hálózati, ill. egyéb) csatlakozásokról gondoskodni. A Megrendelő kötelessége az 
üzemeltetési hely megközelíthetőségének biztosítása.

d) A Megrendelő vállalja, hogy a Szállító számára a berendezéshez való hozzáférést javítás, 
karbantartás céljából a szokásos munkaidőben biztosítja. Amennyiben a Megrendelő a 
hozzáférést nem biztosítja, úgy következő kiszállás költségei a Megrendelőt terhelik.

e) Megrendelő köteles mellőzni minden változtatást, beavatkozást a berendezésen, a 
meghibásodásokat, üzemzavarokat, kellékanyag igényt és az esetleges károsodásokat a 
Szállítónak haladéktalanul jelenteni az 3. számú melléklet kitöltésével és továbbításával, 
vagy telefonon vagy e-mailen vagy faxon.

f) A Megrendelő vállalja, hogy haladéktalanul értesíti Szállítót az eszközök meghibásodásáról, 
illetve az eszközön feltüntetett karbantartási példányszám eléréséről.

A szerződés hatálya

1. A jelen szerződés határozott időre, a szerződéskötés napjától számított 24 hónapos időtartamra 
jön létre.

2. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés 1/B számú mellékletében meghatározott berendezések 
vonatkozásában Szállító opcionálisan, a Megrendelő ezen igényének kifejezett külön írásbeli 
jelzése alapján lát el üzemeltetési feladatot, a Megrendelői igényjelzést követő 5 munkanapon 
belül.

3. A jelen szerződésben meghatározott üzemeltetést és számlakiállítást a Colorspectrum Kft. 
teljesíti.

A teljesítés helye:

1. Megrendelő székhelye vagy a Megrendelő által meghatározott egyéb magyarországi helyszín.



VI. A fizetendő ellenérték

1. Az üzemeltetési szolgáltatások ellátásáért Szállító az ajánlatában megjelölt üzemeltetési díj 
Ft/nyomat/gép nettó ajánlati ár ellenértékre jogosult

2. A Felek rögzítik, hogy az opcionálisan ellátandó üzemeltetési feladatok vonatkozásában szintén, a 
Szállító által az ajánlatában megjelölt üzemeltetési díj Ft/nyomat nettó ajánlati ár ellenértékére 
jogosult, amennyiben Megrendelő ezen opcionálisan ellátandó üzemeltetési feladatok elvégzésére 
írásban kifejezetten felkérte Szállítót.

VII. Fizetési feltételek:

1. A teljesítésigazolás kiállítása, a számlázás, és annak megfizetése a IIF7.a) pontban írtak szerint 
történik.

2. A számlázásnak eszközönként kell elkülönülnie, Megrendelő által adott számlázási módszernek 
megfelelően.

VIII. Szerződésszegés:

1. A Szállító köteles késedelmi, hibás teljesítési kötbér, valamint meghiúsulási kötbér fizetésére az 
alábbiak szerint.

• Késedelmi és hibás teljesítési kötbér: a késedelem vagy a hibás teljesítés 1-10. napja alatt napi 
nettó 5.000,- Ft/berendezés, a késedelem vagy a hibás teljesítés 11. napjától napi nettó 10.000,- 
Ft/berendezés. A késedelemi és a hibás teljesítési kötbér maximális összege nettó 150.000,- 
Ft/berendezés. A 20. nap a késedelmi és a hibás teljesítés esetében is Megrendelő jogosult a 
szerződéstől elállni.

• Meghiúsulási kötbér: nettó 1.000.000,- Ft.

2. Ha a Szállító nem a szerződés szerint teljesít, ide értve a kötbér fizetési kötelezettség nem teljesítését 
is, a Megrendelő jogosult - saját döntése alapján - a számla kiegyenlítését részben vagy akár 
egészben megtagadni anélkül, hogy ez által késedelembe esne.

IX. Szerződés módosítása, megszűnése és megszűntetése:

1. Módosítás: Jelen szerződésben szabályozottakat csak írásban (papír alapú dokumentum), a Felek 
cégszerű aláírásával lehet módosítani. Szóban, ráutaló magatartással vagy írásban, de a szerződést 
aláíró képviselő személyektől eltérő beosztással rendelkező személyek által tett jognyilatkozat a 
szerződés módosítására nem alkalmas.

2. Jelen szerződést a Kbt., továbbá a KM és annak mellékleteiben foglalt előírásoknak megfelelően, a 
közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződések módosítására vonatkozó szabályok betartásával 
lehet módosítani.

3. Általános elállás: Megrendelő a teljesítésig jogosult a szerződéstől indokolás nélkül elállni a 
Szállítóhoz intézett írásbeli nyilatkozatával, de köteles Szállító kárát megtéríteni. Szállítót azonban 
fokozott kárenyhítési kötelezettség terheli.

4. Rendkívüli megszüntetés: Megrendelő jogosult a Szállító súlyos szerződésszegése esetén -  írásbeli 
nyilatkozatával, azonnali hatállyal -  a szerződést felmondani vagy attól elállni. Szállító 
szempontjából erre szolgáló oknak minősül, ha

Szállítónak felróható késedelem eléri az 20 napot;

Szállító hibásan teljesít és a hibát annak bejelentésétől számított 20 nap alatt sem javítja ki
teljes körűen;

Szállító a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja;

Szállító jelen szerződésen alapuló kötelezettségeit olyan jelentős mértékben megszegte, hogy
ennek következtében Megrendelőnek a további teljesítés nem áll érdekében;

Jogszabályon alapuló felmondási vagy elállási okok fennállnak;
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a Szállító nem a szerződésben foglaltaknak megfelelően biztosítja a kellékanyagokat;

a Szállító a szerződésben vállalt javítási kötelezettségeit három alkalommal késedelmesen 
teljesíti;

a Szállító egyéb, szerződésben rögzített kötelezettségének nem tesz eleget és azt a 
Megrendelő írásbeli felszólítását követő kettő munkanapon belül sem teljesíti.

5. Szállító jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha

- a Megrendelő 20 napon túli fizetési késedelembe esik, és nem tesz eleget fizetési
kötelezettségeinek a Szállító írásbeli felszólítását követő 8 munkanapon belül sem;

- a Megrendelő az eszközöket nem a szerződésnek megfelelően használja, így különösen ha 
nem a Szállító által biztosított kellékanyagokat használja, illetve a karbantartásokat, 
javításokat nem a Szállítóval végezteti,

- a Megrendelő egyéb, szerződésben rögzített kötelezettségének nem tesz eleget, és azt a 
Szállító írásbeli felszólítását követő kettő munkanapon belül sem teljesíti.

6. Megrendelő a Szállítóhoz intézett egyoldalú, írásbeli nyilatkozattal a jelen szerződést felmondhatja. 
A felmondási idő 1 (egy) hónap.

7. A szerződés felmondása, vagy attól való elállási jog gyakorlása csak írásban érvényes.

8. Elszámolás: Amennyiben a szerződés annak teljes körű teljesítése nélkül szűnik meg, úgy Felek
kötelesek az elszámolás érdekében egymással szembeni igényeiket haladéktalanul felmérni és 
egyeztetést kezdeményezni. Felek megállapodnak, hogy az egyeztetések során független szakértőt 
vonnak be, amennyiben az elszámolási összeget nem tudják kölcsönösen elfogadni. Szállító kijelenti, 
hogy a független szakértő számára üzleti könyveibe, szerződéseibe betekintést enged a jelen 
szerződéssel összefüggésben. Amennyiben a szerződés megszüntetésére Szállítónak felróható 
szerződésszegés miatt kerül sor, úgy ilyen esetben Szállítónak csak a már elvégzett munkák 
elszámolására lehet igénye.

X. A szerződés tartalmának értelmezése:

1. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel kapcsolatos 
ellentmondás esetén a hivatkozott KM, illetve annak mellékletei, vonatkozó rendelkezései, továbbá a 
hatályos jogszabályok irányadók. Jelen szerződés a KM-bán meghatározottakkal ellentétes 
rendelkezéseket nem tartalmazhat.

2. Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a Beszerző és a Szállító között létrejött fent 
hivatkozott KM, a Szállító ajánlata és az alábbi mellékletek:

1/A sz. melléklet: Berendezések listája
1/B sz. melléklet: Opcionálisan üzemeltetendő berendezések listája
2. sz. melléklet: Számlálóállás bejelentő lap
3. sz. melléklet: Fíibabejelentő és kellékanyag igénylő lap

3. Felek képviselői kijelentik, hogy Megrendelő és Szállító képviseletére és a jelen szerződés aláírására 
megfelelő jogosultsággal rendelkeznek azzal, hogy az ezzel összefüggésben felmerülő károkért a 
polgári jog szabályai szerint felelősséggel tartoznak egymás felé.

4. A Felek rögzítik továbbá, hogy a jelen szerződéssel összefüggő adatok nem minősülnek üzleti 
titoknak, azok nem tarthatóak vissza üzleti titokra hivatkozással, amennyiben azok megismerését 
vagy nyilvánosságra hozatalát törvény közérdekből elrendeli.

5. A Szállító nem tanúsíthat olyan magatartást, amellyel a Megrendelő pénzügyi gazdasági érdekeit 
sértené, vagy veszélyeztetné. A Szállító a jelen szerződés teljesítésével összefüggésben tudomására 
jutott üzleti és egyéb titkot, más hasonló adatot, információt köteles bizalmasan kezelni, azokat 
kizárólag a jelen szerződés teljesítéséhez használhatja fel.
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6. A jelen szerződés teljesítése során a Felek részéről eljárni jogosult személyek megnevezése:

Megrendelő részéről:
név: Barcsánszky Péter
értesítési cím 1055 Budapest, Szalay u. 10-14.
telefon / fax 06-1-374-2113/ 374-2498
e-mail barcsanszky.peter@oh.gov.hu
Szállító részéről:
név: Dombi László anyaggazdálkodási vezető
értesítési cím 1131 Budapest, Dolmány utca 26.
telefon / fax +36 20 920 8154
e-mail dombi. laszlo@colorsDectrum.hu

7. A fent megnevezett személyének változásáról a Szerződő Fél köteles a másik Szerződő Felet haladék 
nélkül, ám legkésőbb öt (5) munkanapon belül értesíteni.

A szerződést a felek áttanulmányozás után, mint szándékukkal és ügyleti akaratukkal mindenben 
megegyezőt négy eredeti példányban jóváhagyólag írják alá.

Kelt:

Oktatási Hivatal Colorspectrum Kft.

COLORSPECTRUM
131 Budapest, Dolmány u 

703-9009, Fax: 210-P:
 9.

26.
8?

Képviseli: r. Pupek 
mb elnök 

Megrendelő 
P.H.

Budapest, 2015. május

Képviseli: Csébi Péter Károly 
ügyvezető igazgató 

Szállító 
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Barcsánszky Péter 
főosztályvezető 
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Berendezések listája
1/A. sz. melléklet

Terület Ssz. Megnevezés
alapgép KSzF azonosító Gépcím Alapgép 

gyári száma Gépkód
O

K
T

A
T

Á
S

I 
H

IV
A

T
A

L
 

K
Ö

Z
P

O
N

T

1 Bizhub 350 4040214_T 1055 Budapest, Szalayu. 10-14 172-173 folyosó 21415182 24312
2 Bizhub 350 4040214 T 1055 Budapest, Szalayu. 10-14 150-151 folyosó 21415204 24315
3 Bizhub 350 4040214 T 1055 Budapest, Honvéd u. 20/A II em. 21415189 24310
4 Bizhub 250 4041214 T 1055 Budapest, Szalay u. 10-14 175 folyosó 21439314 24317
5 Bizhub 250 4041214 T 1055 Budapest, Szalay u. 10-14 fsz. 48 21436388 24314
6 Bizhub 210 4034201 T 1055 Budapest, Szalayu. 10-14 fsz. 52 20724343 22479
7 Bizhub 250 4041214 T 1055 Budapest, Szalayu. 10-14 fsz. 14 21436393 24320
8 Bizhub 250 4041214 T 1055 Budapest, Szalayu. 10-14 fsz. 40-41 folyosó 21439316 24321
9 Bizhub 250 4041214 T 1055 Budapest, Szalay u. 10-14 119-120 folyosó 21439286 24313

10

Bizhub C550 
fekete A00J020_T

1055 Budapest, Szalayu. 10-14 E 185 20002877 24181Bizhub C550 
színes A00J020_TC

11

Bizhub C203 
fekete A02E022_T

1055 Budapest, Szalay u. 10-14 fsz. 18 folyosó 22003656 24319Bizhub C203 
színes A02E022_TC

12

Bizhub C203 
fekete A02E022_T

1055 Budapest, Szalay u. 10-14 11/214 folyosó 22003617 24311Bizhub C203 
színes A02E022_TC

13

Bizhub C203 
fekete A02E022_T

1055 Budapest, Szalayu. 10-14 E140-141 folyosó 22015365 24785Bizhub C203 
színes A02E022_TC

14

Bizhub C203 
fekete A02E022_T

1055 Budapest, Szalayu. 10-14 fsz. 47-48 folyosó 22008006 24778Bizhub C203 
színes A02E022_TC

15

Bizhub C203 
fekete A02E022_T

1055 Budapest, Szalay u. 10-14 11/282-283 folyosó 2201537 24773Bizhub C203 
színes A02E022_TC

16

Bizhub C203 
fekete A02E022_T

1055 Budapest, Szalayu. 10-14 1/ 126-127 folyosó 22015382 24793Bizhub C203 
színes A02E022_TC

17

Bizhub C253 
fekete A02E021T

1055 Budapest, Szalay u. 10-14 El 13-114 folyosó 21029829 25246Bizhub C253 
színes A02E021_TC

18

Bizhub C253 
fekete A 02E021T

1055 Budapest, Szalay u. 10-14 El 62 folyosó 21032629 25245Bizhub C253 
színes A02E021TC

19

Bizhub C253 
fekete A 02E021T

1055 Budapest, Szalay u. 10-14 fsz.29-30 folyosó 21029828Bizhub C253 
színes A02E021TC

20

Bizhub C253 
fekete A 02E021T

1055 Budapest, Szalay u. 10-14 El 55-156 folyosó 21041941 26096Bizhub C253 
színes A02E021TC

21

Bizhub C451 
fekete A00K020_T

1055 Budapest, Szalayu. 10-14 E l85 20020200 26095Bizhub C451 
színes A00K020_TC

22 Bizhub 250 4041214_T 1055 Budapest, Szalayu. 10-14 fsz. 15-16 folyosó 21439246 24316

O
K

T
A

T
Á

S
I

H
IV

A
T

A
L

K
Ö

Z
P

O
N

T 23

Bizhub C253 
fekete 

Bizhub C253 
színes

A 02E021T 

A02E021 _TC
1055 Budapest, Honvéd u. 20/A V em. 21046876 26671

24 Bizhub 360 36GF_T 1055 Budapest, Szalay u. 10-14 fszt. 37. 36GF00840 24599

25 Bizhub 360 36G F T 1055 Budapest, Honvéd u. 20/A I em. 36GFE00141 23869

26 Bizhub 360 36G F T 1055 Budapest, Szalay u. 10-14 fszt. 18. 36GF00148 23870

27 DI-2011 4034211_T 1222 Budapest, Gyár u. 15.1. em. informatikai szoba 21717425 20343
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1/B. sz. melléklet

O pcionálisan üzem eltetendő berendezések listája

Sor
szám

Alapgép
megnevezése

Havi maximális 
másolat/nyomat 

szám (A/4)

Havi ajánlott 
másolat/nyomat 

szám (A/4)

Karbantartás 
gyakorisága 

(másolat/nyomat)

Karbantartás 
gyakorisága (hó)

Egy festékpatronnal, vagy 
kazettával készíthető 

átlagos fedettségű oldalak 
száma (A/4)

1 Konica Minolta 
bizhub C364e 125 000 40 000 20 000 3 hó

f/f: 27 000 pld/flakon

szín: 25 000 pld/flakon/szín

2 Konica Minolta 
bizhub C364e 125 000 40 000 20 000 3 hó

f/f: 27 000 pld/flakon

szín: 25 000 pld/flakon/szín

3 Konica Minolta 
bizhub C364e

125 000 40 000 20 000 3 hó
f/f: 27 000 pld/flakon

szín: 25 000 pld/flakon/szín

4 Konica Minolta 
bizhub C364e 125 000 40 000 20 000 3 hó

f/f: 27 000 pld/flakon

szín: 25 000 pld/flakon/szín

5 Konica Minolta 
bizhub C364e 125 000 40 000 20 000 3 hó

f/f: 27 000 pld/flakon

szín: 25 000 pld/flakon/szín



2. számú melléklet

Számlálóállás bejelentőlap

Megrendelő Oktatási Hivatal

Üzemeltetési szerződés száma 2680/2015

Kapcsolattartó

A telepítés helye

Géptípus

Gyári szám

Tárgyhónap

A számláló állása

A leolvasás dátuma: 201 ....................................

D átum :........................................

név, aláírás, p.h

9



3. számú melléklet

Hibabejelentő és kellékanyag igénylő lap

Megrendelő neve Oktatási Hivatal

Üzemeltetési szerződés száma 2680/2015

Kapcsolattartó

A telepítés helye

Géptípus

Gyári szám

Számlálóállás hibabejelentéskor

Kellékanyag igény

Karbantartási igény

A hiba rövid leírása:

Dátum:

név, aláírás, p.h
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