Szerz.szám:

Adásvételi szerződés
amely létrejött egyrészről a
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (NISZ)
[Székhely: 1081 Budapest, Csokonai u. 3., Cégjegyzékszáni: Cg. 01-10-041633, Adószám: 105855602-44, Bankszámlaszám: 13700016-01527010-00000000] képviseli: Szabó Zoltán Attila vezérigazgató,
mint Vevő (a továbbiakban: Vevő)
másrészről az
Informatika a Látássérültekért Alapítvány [ Székhely: 1146 Budapest, Hermina út 47., nyilvántar
tási szám: 01-01-0007774., adószám: 18171776-2-42, számlaszám: 11714006-20403625)], képviseli:
Szuhaj Mihály elnök, mint Vállalkozó, a továbbiakban: Vállalkozó,
(a továbbiakban együtt: Felek) között alulírott helyen és napon az alábbi feltételek szerint:
ELŐZMÉNYEK
1)
A NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, mint
Megrendelő „A KÖFOP-LO.O-VEKOP-15-2016-00025 Közigazgatási szakrendszerek egységes
eléréséhez és interoperabilitásához központi alkalmazás szintű szolgáltatások biztosítása” pro
jekthez kapcsolódóan „SZUF akadálymentesítéshez kapcsolódó licenc “ tárgyában a Kbt. III. része
szerinti nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le. Az eljárásban Megrendelő, Vállalkozót nevezte meg
az eljárás nyerteseként, amelyre tekintettel felek a Jelen Adásvételi szerződést (a továbbiakban: Szer
ződés) kötik.
2)
Felek megállapítják, hogy jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a szerződéshez fizi
kailag nem csatolt alábbi dokumentumok: a lefolytatott közbeszerzési eljárás közbeszerzési dokumen
tumai, valamint Vállalkozó benyújtott ajánlata.
3)
Vállalkozó, jelen Szerződés aláírásával kinyilvánítja, hogy teljes mértékben ismeri és a szer
ződés teljesítése során a legteljesebb mértékben figyelembe veszi, elfogadja és betartja a jelen vállal
kozási szerződés tárgyát, illetve annak megvalósítását érintő jogszabályokat, beleértve a hatósági és
egyéb előírásokat, az egyébként rá vonatkozó etikai normákat, valamint a Szerződés mellékleteiben
foglaltakat is.
-

Megrendelő kijelenti, hogy ajelen Szerződés megkötését megelőzően, a közbeszerzési eljárás lefolyta
tása során az Vállalkozóval közölt minden olyan elsősorban műszaki feltételt és körülményt amely
a Szerződés teljesítése tekintetében lényeges informáeiónak minősül, és ami kihatással lehet a jelen
Szerződésben foglaltak teljesítésére.
—

—

4)
A Felek közötti jogviszony tartalmát a Szerződés és annak mellékletei határozzák meg. A
Szerződés törzsszövege valamint mellékletei közötti ellentmondás esetén a Szerződés törzsszövegének
rendelkezései alkalmazandóak.
5)
Felek kijelentik, hogy a Szerződés és mellékletei a közöttük lévő Szerződés valamennyi felté
telét tartalmazzák, így a Szerződésbe és mellékleteibe nem foglalt, jelen Szerződés tárgyára vonatkozó
korábbi megállapodások hatályukat vesztik (Teljességi záradék).
6)
Felek kijelentik, hogy nem válik a Szerződés tartalmává minden szokás, amelynek alkalmazá
sában a felek korábbi üzleti kapcsolatukban megegyeztek, és minden gyakorlat, amelyet egymás kö
zött kialakítottak, továbbá minden olyan szokás és gyakorlat, melyet az adott üzletágban a hasonló
jellegű Szerződés alanyai által széles körben ismernek és rendszeresen alkalmaznak.

Szignálom
dr. Nagydaröci Roland

—
NISZ Zr!

1. SZERZŐDÉS TÁRGYA
1.1. Jelen Szerződés alapján Vállalkozó elvállalja a Műszaki leírás szerinti licencek szállítását, továbbá
a Műszaki leírásban, valamint jelen szerződésben előírt járulékos szolgáltatások nyújtását.
2. A SZERZŐDÉS HATÁLYA, TELJESÍTÉS IDEJE, HELYE
2.1. Jelen szerződés hatályba lépésének feltétele, annak mindkét Fél általi aláírása, valamint, hogy a
KOFOP-1 .0.0-VEKOP-1 5-2016-00025 azonosítószámú, „Közigazgatási szakrendszerek egységes
eléréséhez és interoperabilitásához központi alkalmazás szintű szolgáltatások biztosítása” tárgyú
projekt Támogatási Szerződés módosítása hatályba lépjen az Ajánlatkérő, mint támogatást igénylő és
az Irányító Hatóság, mint Támogató között. A szerződés pénzügyi rendezésének és elszámolhatóságá
nak feltétele, hogy a projekt Támogatási Szerződés módosítása hatályba lépjen a Támogató ilyen irá
nyú döntése alapján. Megrendelő haladéktalanul tájékoztatja Vállalkozót a Támogatási Szerződés ala
kulásáról.
2.2. Teljesítési határidő:
a) Vállalkozó köteles a licencekről szóló igazolást, továbbá egy legalább 3000 db aktiváló kódot tar
talmazó készletet ajelen szerződés hatályba lépéstől számított 30. napig eljuttatni Megrendelő részére;
b) Az országlicenc érvényességi ideje:
Vállalkozó a Műszaki leírás szerinti országlieeneet 365 napig biztosítja. Ezen időtartam kezdő idő
pontja nem lehet korábbi, mint a 2.2. a) pont teljesítését megelőző 2. munkanap;
c) Az egyedi aktiváló kódok érvényesség ideje:
Az országlicenc időtartama alatt aktivált szoftverek licenceit Vállalkozó, az első aktiválástól kezdődő
en 365 napnyi időtartamig köteles biztosítani a Műszaki leírásban foglaltak szerint.
2.3. Jelen szerződés a 2.2. c) pontja szerinti időtartam lejártát követően szűnik meg.
2.4. Teljesítés helye: 1135 Budapest, Csata utca 8.

3. VÁLLALKOZÓI DÍJ, FIZETÉSI FELTÉTELEK
3.1. Vállalkozót a szerződésszerű teljesítés ellenértékeként, a teljesítésigazolással igazolt, teljesítést
követően vállalkozói díj (átalánydíj) illeti meg, melynek összege: 38.500.000,- Ft+ Afa, azaz Har..
minenyolemillió-ötszázezer Forint ± Afa.
3.2. Felek rögzítik, hogy az Áfa mértékére a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezések az irány
adóak.
3.3. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a 3.1. pontban meghatározott vállalkozói díj a szerződésszerű
teljesítéshez szükséges valamennyi költséget és ellenértéket magában foglalja, ezért Vállalkozó más
jogcímen további ellenérték felszámítására nem jogosult, további költségek megtérítését semmilyen
jogcímen nem igényelheti. Valamennyi, Vállalkozó bankjánál felmerülő bankköltség Vállalkozót ter
heli.
3.4. Elszámolás, számlázás:
3.4.1. Vállalkozó, a Megrendelő által aláírt Teljesítést Igazoló Bizonylat (2. számú melléklet) aláírását
követően jogosult egy darab számla kiállítására, a 2.2. a) szerinti feladat teljesítését követően.

3.5. Fizetési feltételek, teljesítés, teljesítésigazolás
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3.5.1. Vállalkozó a vételárra a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167. ~ (3) bekezdésében foglal
tak alapján kiállított számla ellenében jogosult. A benyújtandó számla kötelező melléklete az előírásnak megfelelően kiállított és aláírt teljesítést igazoló bizonylat (3. számú melléklet) csatolása. Vállal
kozó tudomásul veszi, hogy amennyiben jogszabály— így különösen az adózás rendjéről szóló 2017.
évi CL. törvény, vagy annak végrehajtási rendelete Megrendelő pénzügyi teljesítését adóigazolás
benyújtásához illetve köztartozásmentes adatbázisban való szerepléshez köti, úgy Megrendelő ezen
jogszabályok szerint jár el a kifizetés során.
-

3.5.2. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a számla nettó értéke az „Közigazgatási szakrendszerek egy
séges eléréséhez és interoperabilitásához központi alkalmazás szintű szolgáltatások biztosítása” című
KÖFOP-l.0.0-VEKOP-15-2016-00025 azonosító számú projekt költségvetése terhére ún.,,szállítói
finanszírozás” keretében a Támogató által közvetlenül kerül kifizetésre Vállalkozó részére’
A számla általános forgalmi adó tartalmát közvetlenül Megrendelő utalja át az Vállalkozó részére a
számla Megrendelő központi iktatójába történő beérkezését követő 15 napon belül. Vállalkozó a szám
la általános forgalmi adó tartalmának késedelmes kiegyenlítése esetén a késedelmi időre a Ptk. 6:155.
~ (1) bekezdése szerint jogosult késedelmi kamatra. A szállítói finanszírozásból fakadó bármely fizeté
si késedelemért Megrendelő felelősséggel nem tartozik.
Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Támogatási Szerződés szerint, a számla teljesítést igazoló bizony
lattal igazolt, Vállalkozót megillető nettó értékét a Megrendelő hiánytalan és hibátlan kifizetési kérel
mének a Támogatóhoz történő beérkezését követő 30 napon belül a Támogató egyenlíti ki közvetlenül
átutalással a Kbt. 135. ~ (1) és (4) bekezdéseiben valamint a Ptk. 6:130’ ~ (l)-(2) bekezdésében meg
határozottaknak megfelelően, a 2014—2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból
szánnazó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm.rendeletben (továb
biakban: Kormányrendelet) foglaltakra figyelemmel. Az Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Támoga
tó a Megrendelőt, mint kedvezményezettet hiánypótlásra szólíthatja fel. A fizetési határidőbe a hiány
pótlásra igénybe vett időtartam nem számít be.
3.5.3. A számla kiállításával kapcsolatos követelmények:
Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a számlát az alábbiak szerint köteles kiállítani:
-

-

-

a számlán szerepeltetni szükséges a NISZ Nemzeti InfokonMnunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság által megadott belső azonosításra szolgáló szerződés számot,
a számlának meg kell felelnie az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény
(Áfa tv.) 169. * szerinti előírásoknak,
a számlán szerepeltetni szükséges a szállított eszközök/szolgáltatások megnevezését, a tevé
kenység leírását és annak VTSZ/SZJJTEÁOR számát,

-

fizetési batáridőként 30 napot,

-

a számlán fel kell tüntetni a bankszámlaszámot, a bank nevét, valamint az adószámot,

-

a számlán fel kell tüntetni a „számla” elnevezést,

a számlán fel kell tüntetni a projekt megnevezését, illetve azonosító számát: „Közigazgatási
szakrendszerek egységes eléréséhez és interoperabilitásához központi alkalmazás szintű szolgáltatások
biztosítása”, KÖFOP-1 .0.0-VEKOP-l 5-2016-00025
-

3.5.4. A számla szabályszerű kiállítása után az Vállalkozó a számlát Megrendelő nevére és a Megrendelő központi iktatójába (1389 Budapest, PL 133.) küldi.
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3.5.5. Megrendelő az Vállalkozó által benyújtott számlával kapcsolatos kifogásait az indok(ok) megjelölésével küldi meg az Vállalkozó részére. Az Vállalkozó jogszabályi előírásoknak, illetve a jelen
szerződésben foglalt rendelkezéseknek megfelelően kiállított számlájának befogadását a Megrendelő
nem tagadhatja meg.
—

3.5.6. Amennyiben a fizetési határidő munkaszüneti napra, ünnepre vagy bankszüneti napra esik, ak
kor a következő banki munkanap a számla kiegyenlítésének határideje.
3.5.7. A Szerződés hatálya alatt Vállalkozó a Cégbíróság által nyilvántartott főbb adataiban (a nevé
ben, cégformájában, adószámában, számlaszámában) bekövetkező változásokról 8 (nyolc) naptári
napon belül köteles a Megrendelőt írásban értesíteni.
3.5.8. Megrendelő mentesül a késedelmes fizetés jogkövetkezménye alól, amennyiben Vállalkozó a
számlát nem a 3.5.4. pontban meghatározott címre nyújtja be, vagy a számla egyéb —jelen Szerződés
ben szabályozott okból nem fogadható be.
—

3.5.9. Vállalkozó a Szerződés aláírásakor köteles nyilatkozni adatairól a 3. sz. melléklet kitöltésével és
a Megrendelő részére történő átadásával (Nyilatkozat Partner adatairól).
3.5.10. Vállalkozó nem fizet, illetve számol el a Szerződés teljesítésével összeliiggésben 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.
3.5.11. A Megrendelő fenntartja a jogot, hogy a szerződés teljesítése folyamán a számla kiállításával
kapcsolatban az Európai Unió alapjaiból származó támogatások felhasználására vonatkozó előírások
nak megfelelő további követelményeket határozzon meg.
3.5.12. Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés tárgyát képező beszerzés a Kormányrendelet hatálya
alá tartozik, és szállítói finanszírozás keretében kerül kiegyenlítésre, ezért Megrendelő a Kormányren
delet 119. * alapján biztosítja a Vállalkozó részére a szerződés elszámolható összege 50%-ának meg
felelő mértékű szállítói előleg igénylésének lehetőségét.
3.5.13. A szállítói előleget (az előlegbekérő dokumentum Megrendelőhöz történő benyújtásán keresz
tül) az Vállalkozó a Támogatótól (Irányító Hatóság) igényelheti. A Megrendelő az értesítéstől számí
tott 5 napon belül jelezheti a szállítói előleggel kapcsolatos fenntartását. Ennek hiányában a szállítói
előleg-igénylést a Megrendelő részéről elfogadottnak kell tekinteni.
3.5.14. Előleg igénylésekor a megkötött szerződés elszámolható összegének 10%-a erejéig a Vállalko
zó mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól. Amennyiben 10 %-nál magasabb mértékű előleg
kifizetésére kerül sor, a Vállalkozó a szerződés elszámolható összegének 10%-a és az igényelt szállítói
előleg különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő mértékű, az Irányító Hatóság javára szóló,
a Kbt. 134. ~ (6) bekezdése a) pontja vagy a Korm. rendelet 83. ~ (I) bekezdése szerint más biztosíté
kot nyújt vagy a Korm. rendelet 11 81A. ~ (2a) bekezdés b) pontjának figyelembe vételével nem nyújt
biztosítékot. Az előleg visszafizetési biztosítékának az előlegbekérő dokumentum benyújtásától az
előleggel történő elszámolásig kell rendelkezésre állnia. Az előlegként igénybe vett összeg a teljesítést
követően kiállított számla összegéből kerül levonásra oly módon, hogy a Megrendelő az előleget min
daddig beszámítja a kiállított számla (részszámla illetve végszáinla) összegébe, amíg az előleg teljes
összege levonásra nem kerül.
4. FELEK JOGAI
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4.1. Vállalkozó köteles a jelen Szerződésben és annak mellékleteiben meghatározott feladatokat telje
síteni.
4.2. Megrendelő a szerződésszerű teljesítése esetén a jelen Szerződésben meghatározottak szerint,
vállalkozói díj megfizetésére köteles.
4.3. Vállalkozó tevékenységéért önálló felelősséggel tartozik, a Szerződés teljesítése során harmadik
személyeknek okozott bármely esetleges kárért a Ptk. vonatkozó szabályai szerint tartozik felelősség
gel.
4.4. Vállalkozó a Szerződés megkötésének időpontjában köteles Megrendelő számára valamennyi
olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a Szerződés teljesítésében, és ha a megelőző közbe
szerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg a bejelentéssel együtt köteles nyilat
kozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt.
-

-

4.5. Vállalkozó által megnevezett alvállalkozók listáját a 4. számú melléklet tartalmazza.
4.6. Vállalkozó a Szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles az Megrendelőnek minden további,
a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozót előzetesen bejelenteni, és a bejelentéssel együtt nyilatkozni
arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt.
4.7. Vállalkozó a jogszerűen igénybe vett alvállalkozóért (közreműködőért) úgy felel, mintha a teljesí
tés során magajártvolna el, alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelős minden olyan
kárért is, amely anélkül nem következett volna be.
4.8. Vállalkozó, a Szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt köteles tulajdonosi szerkezetét Meg
rendelő számára megismerhetővé tenni és köteles Megrendelőt haladéktalanul értesíteni ha
a)
Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fen
náll a Kbt. 62. ~ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott valamely feltétel vagy
b)
Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez va
lamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében
fennáll a Kbt. 62. ~ (I) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott valamely feltétel.
4.9. Vállalkozó kijelenti, hogy Szerződés teljes időtartama alatt a Szerződésben meghatározott
feladatok teljesítéséhez szükséges engedélyekkel, szakértelemmel, jogosultságokkal és kellő szabad
kapacitással rendelkezik, így ajelen Szerződésben meghatározott feladatok teljesítésére képes.
—

-

4.10. Amennyiben Megrendelő elmulasztja valamely kötelezettsége teljesítését, Vállalkozó tájékoztat
ja Megrendelőt a mulasztásnak a munkára gyakorolt előrelátható hatásairól.
4.11. 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 időtartamáról és okairól. Felek kijelentik,
hogy minden esetben még akkor is, ha az akadályt a másik Félnek a közlés nélkül is ismernie kellett
kötelesek egymást írásban értesíteni, ha a Szerződésben vállalt valamely kötelezettség teljesítése
előre láthatóan akadályba ütközik.
—

—

4.12. Vállalkozó elismeri, hogy Úgy felela Szerződés teljesítésében közreműködő alkalmazottai maga
tartásáért és cselekményeiért, mintha azok a Vállalkozó magatartásai vagy cselekedetei lettek volna.
4.13. Vállalkozó köteles az országlicenc aktiválását követően folyamatosan biztosítani Megrendelő
részére a Műszaki leírás 4. pontja szerinti aktiváló kódokat.
Megrendelő az aktiváló kód igényét Vállalkozó alábbi elérhetőségein tudja jelezni:
Email; ertekesiíes(’~?infoalau.lui
5
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Telefon: 06-1-273-3131
4.14. Vállalkozó köteles Megrendelő 4.13. pont szerinti bejelentésétől számított legkésőbb 7 munkanapon belül biztosítani az aktiváló kódokat.
4.15. Vállalkozó köteles a szerződés hatályba lépésétől a szerződés megszűnéséig (2.3. pont) ügyfélszolgálatot fenntartani munkanapokon 9.00 17.00 óra között.
—

Az ügyfélszolgálat igénybe vételére bármely felhasználó jogosult, aki aktiválta, vagy aktiválni kívánja
ajelen szerződés szerinti licenceket.
Vállalkozó ügyfélszolgálatának elérhetőségei a következők:
Email: helj,desk(d2infoalan.hu
Telefon: 06-1 -273-3188; ±36-70-295-9288
Vállalkozó köteles az ügyfélszolgálatán bejelentett igényt a bejelentéstől számított 3 munkanapon
belül megválaszolni.
Vállalkozó a fentiek mellett heti egy alkalommal 4 órás időtartamban, munkanapokon, a Vállalkozó
által előzetesen megadott és Megrendelő kapcsolattartója részére megküldött időpontban és helyszí
nen, személyes ügyfélszolgálatot biztosítani. A személyes ügyfélszolgálat helyszíne a Vállalkozó által
megadott, Budapest közigazgatási területén belüli helyiség.
5. A TELJESÍTÉS MÓDJA
5.1. Megrendelő képviseletében a teljesítésigazolás kiállítására a 7.4. pontban megnevezett személyek
jogosultak.
5.2. A teljesítési igazolás feltétele, hogy Vállalkozó a Műszaki leírás szerinti licencekről szóló igazolá
sáról szóló dokumentumot, valamint a 2.2. a) pontja szerinti aktiváló kódokat excel formátumban
Megrendelő számára a teljesítés helyén átadja papír alapon.

6. SZERZŐDÉS MEGERŐSÍTÉSE, JÓTÁLLÁS
6.1. Amennyiben Vállalkozó a jelen szerződésben meghatározott feladatokat olyan okból, amelyért
felelős, a megadott határidőre a szerződésben meghatározottak szerint nem teljesíti, akkor ez
késedelmes teljesítésnek minősül.
6.2. Amennyiben jelen szerződés 2.2.a) pontjában meghatározott feladatait az ott előírt határidőig
olyan okból, amelyért Vállalkozó felelős, nem teljesíti, úgy Vállalkozó késedelmi kötbér fizetésére
köteles.
A késedelemi kötbér mértéke: napi 1%. A késedelmi kötbér maximális mértéke a kötbéralap 20 %-a.
A kötbér alapja a 3.1. pont szerinti vállalkozói díj.
6.3. Abban az esetben is késedelmi kötbér fizetésére köteles Vállalkozó, ha olyan okból, amelyért
felelős, jelen szerződés 2.2. a) pontján kívüli kötelezettségét határidőre nem teljesíti. Ilyennek tekintik
Felek különösen a 2.2. b)-c) pontokat, a 4.13. —4.15. pont szerinti feladatot.
A késedelemi kötbér összege: napi 5000,- Ft. A késedelmi kötbér maximális összeg 20 napi tétel.
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6.4. Amennyiben Vállalkozó olyan okból, amelyért felelős, nem teljesít, úgy Megrendelő jogosult a
szerződést azonnali hatállyal felmondani és a teljes nettó Vállalkozói díj 25 %-a mértékű meghiúsulási
kötbért követelni. Nemteljesítésnek minősül különösen, amennyiben a Vállalkozóval szemben
kiszabott késedelmi kötbér eléri a maximumot.
6.5. Megrendelő a szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak ajogosult
által elismert, egynemű és lejárt követelését számíthatja be.
6.6. A Megrendelő a kötbérigényről kötbérértesítőt állít ki, és annak összegét a fentiekkel összhangban
jogosult a váflalkozói díjba beszámítani.
6.7. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő a Polgári Törvénykönyvró7 szóló 2013. évi V.
törvény (Ptlc.) 6.187. g-ának (3) bekezdésére fIgyelemmel jogosult a kötbért meghaladó kárának
érvényesítésére, illetve, hogy a késedelmi kötbér megfizetése nem menetesíti a teljesítés alól.
—

—

6.8. Vállalkozó köteles jótállást biztosítani, amelynek időpontja az országlicene lejáratát követő 364.
nap.
7. KAPCSOLATTARTÁS
7.1. Felek kötelesek egy vagy több kapcsolattartót kijelölni a Megrendelő, illetve a Vállalkozó jelen
Szerződés szerinti jogainak gyakorlására, és a kapcsolattartó személyek változásáról egymást írásban
értesíteni. Felek jogosultak arra, hogy a kapcsolattartó személyét megváltoztassák, módosítsák és he
lyette új személyt jelöljenek ki. A Felek új Kapcsolattartó kijelölése esetén haladéktalanul és írásban
kötelesek értesíteni egymást. A kapcsolattartó személyében bekövetkezett változás a másik Féllel való
írásbeli közléstől hatályos, és szerződésmódosítást nem igényel.
7.2. Felek képviseletében a jelen Szerződéssel kapcsolatban érvényes jognyilatkozatot csak és kizáró
lag az alábbiakban meghatározott személyek tehetnek. A jelen Szerződéssel kapcsolatos kommuniká
ció kizárólag írásos formában (ajánlott levél, fax, vagy e-mail) történik és az alábbiakban meghatáro
zott személyek által, illetőleg e személyek részére történő elküldés esetén tekinthető érvényesnek.
7.3. Jelen Szerződésben szabályozott együttműködés során a szakmai kapcsolattartásra az alábbi sze
mélyek jogosultak:
Megrendelő részéről:
név: Cseke András
beosztás: termékmenedzscr
e-mail cím: andras.csekc(á~nisz.liu
Telefon: ±3617953703
Vállalkozó részéről:
Név: Bótáné Depinyi Judit Eszter
Beosztás: irodavezető
Telefon: 06-1-273-3 180
E—mail: info(iZ~infoalaj.hu
7.4. Jelen Szerződésben szabályozott együttműködés során a Megrendelő részéről teljesítés igazolásá
ra sz alábbi szcmély(ek) együttesen jogosultak:
név: Fedorkó Tamás és Cseke András
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Megrendelő jogosulk arra, hogy a teljesítés igazolására jogosult személyeket megváltoztassák, és
helyettük Új személyeket jelöljenek ki. A teljesítésigazolók személyében bekövetkezett változás a
másik Féllel való írásbeli közléstől hatályos, és szerződésmódosítást nem igényel.
7.5. Felek vállalják, hogy folyamatosan fenntartják fenti személyek elérhetőségét vagy azok helyettesí
téséről haladéktalanul gondoskodnak.
7.6. Szerződő Felek rögzítik, hogy minden nyilatkozatot vagy egyéb értesítést (továbbiakban: Értesí
tés) 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.

Az Értesítés akkor válik joghatályossá, amikor azt a címzett igazoltan átvette.
7.7. Az e-mail vagy telefax útján történő kézbesítés esetén a nyilatkozat vagy értesítés akkor válik
joghatályossá, amikor a címzett azt igazoltan kézhez vette: arról automatikus vagy kifejezett vissza
igazolás érkezett.
7.8. A tértivevényes ajánlott postai küldeinényt 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 el
lenkező bizonyításáig a postai kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik munkana
pon kell kézbesítettnek tekinteni.
—

—

8. TITOKTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG
8.1. Vállalkozó vállalja, hogy a közpénzek felhasználásának nyilvánosságáról szóló szabályozásnak
megfelelően üzleti titok címen nem tagadja meg a tájékoztatást ajelen Szerződés lényeges tartalmáról.
8.2. Vállalkozó tudomással bír arról, hogy üzleti titokra hivatkozással nem lehet olyan adat nyilvános
ságra hozatalát korlátozni vagy megtiltani, amely a közbeszerzési eljárás során értékelésre került, de az
ezek alapjául szolgáló részinformációk, alapadatok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja.
8.3. A Felek kötelesek a Szerződés teljesítése során tudomásukra jutott üzleti titkot megőrizni, min
den, bizalmasnak minősített információt, adatot vagy tényt bizalmasan kezelni.
8.4. A Vállalkozó a Megrendelő előzetes írásos hozzájárulása nélkül az eljárás folyamán tudomására
jutott információkat kizárólag a Szerződés teljesítésére használhatja fel.
8.5. Felek teljes felelősséggel tartoznak a titoktartási kötelezettségének megsértéséből eredő károkért
és tudomásul veszik, hogy a titoktartási kötelezettség megszegése esetén a másik fél jogosult a jelen
Szerződéstől azonnali hatállyal elállnii a Szerződést azonnali hatállyal felmondani.
8.6. A Vállalkozó alkalmazottai és alvállalkozói felé történő információközlésnek bizalmasnak kell
lenni, és csak olyan mértékig megengedett, mely az adott szerződés teljesítésének szempontjából fel
tétlenül szükséges.

9. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA, MEGSZŰNÉSE, FELMONDÁSA
9.1. Szerződő felek megállapodnak abban, hogyjelcn Szerződést kizárólag a Kbt. 141. ~-ban foglaltak
Egyeleinbevételével és kizárólag írásban módosíthatják.
9.2. Súlyos szerződésszegésnek minősül és mind a Megrendelő, mind a Vállalkozó jogosult a Szerző
déstől azonnali hatállyal írásban felmondani, amennyiben a másik fél (a Vállalkozó, illetőleg a Meg
8
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rendelő) a jelen Szerződésben meghatározott kötelezettségeit súlyosan megszegi, vagy egyébként
olyan magatartást tanúsít, amely a további együttműködést kizárja, illetve olyan szerződésszegést kö
vet el, amelyhezjelen szerződés a felmondás lehetőségét írja elő. Ilyen oknak tekintik Felek különösen
a kötbérmaximum elérését.
9.3. Szerződő felek kifejezetten rögzítik, bogy a Szerződés Megrendelő részéről történő felmondása,
elállása a szerződésszegéshez fűződő egyéb szankciók vagy jogosultságok gyakorlását nem zárja ki,
illetve nem korlátozza.
9.4. A szerződésszegő Fél köteles a másik Félnek 15 naptári napon belül megtéríteni a szerződésszegés
sel okozott igazolt kárát.
9.5. Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés bármely okból történő megszűnése esetén Vállal
kozó haladéktalanul köteles Megrendelő részére visszaszolgáltatni minden, a feladat teljesítésével
kapcsolatosan részére átadott, vagy birtokába jutott adatot, információt, dokumentumot Mggetlenül az
adathordozó jellegétől.
9.6. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Szerződés olyan okból szűnik meg, amiért Vál
lalkozó nem felelős, úgy Felek kötelesek egymással elszámolni.
9.7. Megrendelő a Kbt. 143. ~ (2) bekezdése alapján jogosult és egyben köteles felmondani a szerző
dést, ha
a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdonosi részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fen
náll a Kbt. 62. ~ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott valamely Feltétel, vagy
-

a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdonosi részesedést szerez vala
mely olyan Jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében
fennáll a Kbt. 62’ * (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott valamely Feltétel. (Kbt. 143. ~
(3) bekezdés a) és b) pont).
-

10. VIS MÁIOR
10.1. A Vállalkozó nem Felel azokban az esetekben, ha a késedelmes teljesítés vagy meghiúsulás vis
maior eredménye’
10.2. A jelen pont értelmezése szempontjából a „vis maior” olyan esetekre vonatkozik, amely a
Vállalkozó érdekkörén kívül és elháríthatatlanul következik be, neki fel nem róható. Ilyen esetek
lehetnek különösen sztrájk, háború vagy forradalom, tűzeset, árvíz, járvány, más természeti vagy ipari
katasztrófák, karantén korlátozások és szállítási embargó. A vis maiornak közvetlen összeliiggésben
kell állnia a Vállalkozó tevékenységével és a bekövetkezett késedelmes teljesítéssel vagy
meghiúsulással, mely összehiggést Vállalkozónak írásban igazolnia szükséges.
10.3. Amennyiben vis maior miatt a Szerződésben Foglalt határidők nem teljesíthetőek, erről
Vállalkozó köteles a Megrendelőt írásban tájékoztatni és a tájékoztatás alapján Felek kötelesek
egyeztetni egymással a Szerződés teljesítésének további módjáról. Vis maior esetén, amennyiben a
Megrendelő egyéb irányú írásos utasítást nem ad, a Vállalkozónak tovább kell teljesítenie szerződéses
kötelezettségeit, amennyiben az ésszerűen lehetséges, és meg kell keresnie minden ésszerű alternatív
módot a teljesítésre, melyet a vis maior esete nem gátol.
10.4. A Szerződésben foglalt határidők a vis maior időtartamával meghosszabbodnak. Amennyiben a
vis maior időtartama meghaladja a 30 naptári napot, a Megrendelőnek jogában áll a Szerződés nem
teljesített részétől elállni hátrányos jogi következmények nélkül oly módon, hogy a Vállalkozóhoz
erről írásos értesítést küld és a Felek a már teljesített szolgáltatásokkal és azok ellenértékével
elszámolnak egymás felé. Ez esetben mindkét Fél maga viseli a vis major miatt felmerült kárát’
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11. VEGYES ÉS ZÁRÓRENDELKEZÉSEK
11.1. 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.
11.2. Ha az érintett felek az említett közvetlen tárgyalások megkezdésétől számított 30 naptári napon
belül nem tudják megoldani a Szerződés alapján vagy ezzel összefüggésben keletkezett jogvitájukat,
úgy a jogvita elbírálására, hatáskörtől fúggően a Budai Központi Bíróság, illetve a Székesfehérvári
Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ici.
11.3. A jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog
Törvénykönyvre és a Kbt-re rendelkezései az irányadók.

—

különös tekintettel a Polgári

-

11.4. A jelen Szerződés a Szerződő Felek megegyezését teljes egészében tartalmazza. A Felek jelen
Szerződés aláírásával annak rendelkezéseit magukra nézve kötelező érvényűnek fogadják el.
11.5. Ha bármelyik fél egy vagy több esetben nem ragaszkodik a jelen Szerződésben meghatározott
valamely jog, jogorvoslat vagy választás gyakorlásához, az nem jelenti azt, hogy ugyanannak a
feltételnek a jövőbeni teljesítéséről, vagy ugyan azon jog jövőbeni gyakorlásáról is le fog mondani,
vagy a követeléseitől el fog állni. A jelen Szerződésből fakadó vagy ahhoz kapcsolódó bármilyen
jogról történő lemondás csak erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes.
11.6. Jelen Szerződés 5 eredeti példányban készült, melyet a felek elolvastak, megértenek, és mint
akaratukkal mindenben egyezőtjóváhagyólag írtak alá.
Mellékletek;
1. számú melléklet: Műszaki leírás (a közbeszerzési eljárás műszaki leírása)
2. számú melléklet: Teljesítést Igazoló Bizonylat
3. számú melléklet: Nyilatkozat Partner adatairól
4. számú melléklet; Nyilatkozat a nyertes ajánlattevő jelen szerződés aláírásakor ismert alvállalkozói
ról

Budapest, 2018.június

!(.2:

Budapest, 2018.június

Sza~~ltán Attila
vezérigazgató
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Szuhaj Mihály
elnök
Informatika a Látássérültekért Alapítvány

‘A mellékletek teljeskorűen és teljeskörű tartalommal a végleges szerződéshez kerolnek esatolásra.
A szerződés pontjainak pontos szánlozása a végleges szerződésben változhat.
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1. számú melléklet
Műszaki leírás
nyilvántartási számú szerződés 2. számú melléklete

Műszaki specifíkáció
„A KÖFOP-1.O.O-VEKOP-15-2016-00025 Közigazgatási szakrendszerek
-

egységes eléréséhez és interoperabilitásához központi alkalmazás szin
tű szolgáltatások biztosítása” projekthez kapcsolódáan „SZÜ F akadály
mentesítéshez kapcsolódó licenc
“tárgyú beszerzéshez
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1.

Előzmények, körülmények

A 2016. október 26-i 2016/2102/Eu európai parlamenti és tanácsi irányelv kötelezően előírja a közszfé
rabeli szervezetek Számára a honlapok és mobilalkalmazások akadálymentes elérhetőségének biztosítá
sát. Tekintettel arra, hogy Jelenleg az elektronikus közszolgáltatások biztosításánál nincs külön garanciá
lis szabály arra vonatkozóan, hogy ténylegesen akadálymentesített webhelyek kerüljenek kialakításra,
illetve folyamatosan frissítésre, ezért a Belügyminisztérium Informatikai Helyettes Államtitkársága
kezdeményezte egy általános megoldás bevezetését. Ennek az általános megoldásnak a keretében
olyan az alább részletezett képességekkel bíró szoftverekhez tartozó országlicenc beszerzése szükséges,
amely korlátlan felhasználó oldali telepítést enged meg. Ezek a szoftverek a látássérült felhasználók
számára lehetővé teszi a digitális tartalom akadálymentes elérését. A szoftverek vonatkozásában kéri
Ajánlatkérő a szükséges országlicenc biztosítását, mely igénybevételéhez kapcsolódóan a felhasználók a
SZÜF-ön keresztu igényelhetnek majd aktiváló kódot.
A beszerzés során olyan országlicenc konstrukció megvásárlása a cél, amely a licenc érvényessége során
korlátlan számú felhasználó részére engedélyezi a konstrukcióban szereplő képernyőnagyító és képer
nyőolvasó szoftverek letöltését és aktiválását.
Az országlicenc érvényessége: 365 nap
Az országlicenc időtartama alatt aktivált szoftverek licencei az első aktiválástól kezdődően 365 napig
legyenek érvényben.

2.

Funkcionális követelmények:

2.1.

Képernyőnagyító szoftver

Célja, hogy felnagyítsa mindazt a tartalmat, amit a számítógép a képernyőn keresztül megjelenít. Ezzel
lehetőséget nyújt a gyengénlátó felhasználók számára, hogy a látáscsökkenése ne korlátozza a számí
tógép használatában. A képernyőnagyító szoftverek elsősorban azoknak a felhasználóknak nyújtanak
támogatást, akiknek a látása gyengébb, de nagyítószoftver segítségével könnyedén eligazodnak a kép
ernyőn megjelenő információk között. Igény esetén felolvasó modul támogatja a számítógépen vég
zett munkájukat, de ez opcionálisan ki-bekapcsolható.
A szoftverrel szemben támasztott követelmények:
—

—

—

—

—

Windows XP-től a Windows 10-ig valamennyi Microsoft operációs rendszer használatát támo
gatja,
Rendelkezik magyar nyelvű támogatottsággal,
Legalább 60-szoros nagyítási képesség,
Négy nagyítás-megjelenítési mód biztosítása: teljes képernyős, osztott képernyős, lencse és
dinamikus lencse típusút
lehetővé teszi nagyított kép esetén a felnagyított kép több irányú pásztázását
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—

—

—

—

—

—

—

—

2.2.

nagyobb nagyítási fokozat és változatos színkörnyezet esetén biztosít speciális egérmutatót és
szövegkurzort a Jobb láthatóság érdekében
A nagyított kép követi az egérkurzor mozgását
Lehetővé teszi a két monitoros használatot
Változatos színkombinációkat biztosít a testreszabhatóság érdekében
A gyengénlátó emberek által használt változatos alkalmazások támogatására szkriptnyelvet
biztosít
Tartalmaz DAISY-könyvek olvasására alkalmas lejátszási funkcionalitást
Az egérkurzor alatti szöveg vagy elem magyar nyelvű felolvasási lehetőségét biztosítja,
Weboldalak és dokumentumok magyar nyelvű felolvastatási képességét biztosítja, és képes a
leütött billentyűk kimondására.
Képernyőfelolvasó szoftver

A képernyőolvasó szoftver a billentyűleütések és a képernyőn látható üzenetek felolvasásával teszi
lehetővé a számítógép használatát a látássérült emberek számára. A felolvasó program elsősorban a
látásában erősen korlátozott felhasználók számítógéphasználatát támogatja.
A szoftverrel szemben támasztott követelmények:
—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Windows XP-től a Windows 10-ig valamennyi Microsoft operációs rendszer használatát támo
gatja,
Rendelkezik magyar nyelvű támogatottsággal,
Rendelkezik magyar nyelv kiejtési és hangsúlyozási szabályai szerint működő, jóminőségű, be
épített beszédszintetizátor szoftverrel,
Tartalmaz idegen nyelvű szövegek nyelvhelyes felolvasására alkalmas, jó minőségű, több nyel
vű beszédszintetizátort,
Támogatja a Braille-kijelző készülékeken magyar pontírású szöveg bevitelét és a pontírás kijel
zését,
Biztosítja a számítógép operációs rendszerének és szoftvereinek vezérelhetőségét a Perkins
stílusú billentyűzettel ellátott Braille-kijelző készülékekről,
Tartalmaz DAISY-könyvek olvasására alkalmas lejátszási funkcionalitást,
Lehetőséget biztosít a felhasználó által testre szabható módon a dokumentumok és weblapok
átfutó olvasására,
Szövegelemző szolgáltatást is biztosít a felhasználó által szerkesztett dokumentum gépelési és
formázási következetlenségeinek felismerésére,
A képernyőképeken és PDF dokumentumokon alkalmazható magyar és a legelterjedtebb ide
gen nyelvek szövegfelismerésére alkalmas optikai karakterfelismerő szolgáltatást tartalmaz,
Egyszerűsített hozzáférést biztosít webes tartalmakhoz (hírportálok, szótárak, elektronikus
könyvtárak, stb.), amelyek megkönnyítik a felhasználók információhoz jutását.
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3.

Országlicenc követelmények

Az országlicenc érvényessége365 nap kell legyen. Az országlicenc érvényessége alatt korlátlan Számú
végfelhasználó számára kell tudni biztosítani a 2. pontban szereplő szoftverek teljeskörű használatához
szükséges egyedi aktiválási kódot.
Az egyedi aktiválási kód minden felhasználó számára egységesen 365 napos teljeskörű hozzáférést kell
biztosítson a 2. pontban szereplő alkalmazásokhoz, függetlenül az aktiválás időpontjától.

4. Leszálíítandák
Ajánlattevő feladata az országlicenc átadásakor egy legalább 3000 darabos aktiválás kódkészlet átadá
sa elektronikus adathordozón, táblázatban olvasható, nem másolásvédett fájlban. Ajánlatkérő az
országlicenc érvényessége alatt jogosult újabb kódkészlet igénylésére, amennyiben a felhasználható
aktiválási kódok száma 500 darab alá csökken. A végfelhasználók az egyedi aktiválási kódot csak az
országlicenc érvényessége alatt tudják felhasználni, az országlicenc lejártát követően az ajánlatkérő
nek átadott, de fel nem használt aktiválási kódok érvénytelenítésre kell kerüljenek
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TEUESÍTÉST IGAZOLÓ BIZONYLAT
Készült
Hely:
Vállalkozói Szállító cég neve:
Megrendelő:
NISZ
Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.

Dátum:
Je!en vannak:
Képviselő neve, beosztása:
Képviselő
(1)
(aTlB aláírója)

neve,

beosztása:

Képviselő (2)
neve,
(aTlBjóváhagyója)

beosztása:

Termék/szolgáltatás megnevezése:
Szerződés tárgya:
Szerződés száma:
Teljesítés igazolás tárgya:
Teljesítés szerződés szerinti üteme/dátuma:
Teljesítés tényleges dátuma:
Megjegyzés:

Megrendelő képviselői igazolják, hogy a Vállalkozó/Szállító az árut, terméket vagy eSzközt a
Megrendelő telephelyére szállította, átadta, Illetve a szolgáltatást elvégezte a szerződésben
foglaltak szerint. A teljesítést igazoló, dokumentáló iratok (szállítólevél, berendezéslista, át
adás-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 dokumen
tumokat a teljesítést igazoló szakterület visszakereshető módon megőrizni köteles.
A Vállalkozó/Szállító számláját ezen igazolt tétel(ek)re benyújthatja.
Elfogadott nettó teljesítmény érték (Ft):
aszerződésben meghatározottegyébdevizában
Devizanem:
Érték:
Az
elfogadott
teljesítésből
visszatartott
(jóteljesítési) garancia, kötbér (Ft):
Szállító képviselője

Megrendelő képviselője (1)

Megrendelő képviselője (2)
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nyilvántartási számú szerződés 3. számú melléklete
Nyilatkozat Partner adatairól
Azonosító adatok:
Teljes név (cégjegyzéknek megfelelően):
Informatika a Látássérültekért Alapítvány

Rövid név (cégjegyzéknek megfelelően):
Infoalap

Cégjegyzék szám, EV szám, működési engedély szám, bírósá~i nyilvántartási szám, egyéb szám (megfelelő aláhúzandó):
01-01-0007774
Adószám: 18171776-2-42

Uniósadószám:H1J18171776

Kapcsolattartó adatai
Név; Szuhaj Mihály

Beosztás: alapítvány elnöke

Telefonszám: ±36-20-425-5233

E-mail Cím: szuhajmihaly~infoalaphu

Cím
Székhely (ország irányitószám, Város, utca, hózszám): Magyarország 1146 Budapest, Hermina ik 47.
Levelezési Cím, amennyiben eltér a székhelytől (ország irányítószám. város, utca, házszám): 1580 Budapest, Pf.35.
Vevő partner esetében a következőket is ki kell tölteni, amennyiben releváns
Számla küldési Cím (ország, irányitószám, Város, utca, házszám):
Cégnév:
Számlázási Cím (ország irái~yítószán;, város, utca, házszám):
Számlavezetö baÉ
Neve: OTP Bank Zrt.
Bankszámla száma: 11714006-20403625

Bankszámla devizaneme: Forint (HUF)

Különös adózásra vonatkozó információk (adózásra vonatkozó törvények alapján) az irreleváns sorban NEM-et kell beirni, amelyik
sor vonatkozik a partnerre ot’ IGEN-t)
Pénzforgalmi elszámolás [áfa tv.
Különbözet szerinti
Önszámlázás [áfa tv. 169.*.Q)]:
XIIL’A. fejezet, 169.*.(h)]: NEM
elszámolás [áfa tv. XV-XVII. fejeNEM
zet,_169. ~.(p,qj]:NEM
Alanyi mentesség [áfa tv. XIII. fejeTevékenység alapján mentes [áfa tv.
Fordított adózás [áfa tv. 169.*.(n)]:
zet]: NEM
VI. fejezet]:
Milyen tevékenység alapján: NEM
Milyen tevékenység alapján: NEM
KATA [2012. évi CXLVII. törvény]:
NEM
DátumCégszerű aláírás:

KIVA [2012. évi CXLVII. törvény]:
NEM

PH
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EVA [2002. évi XLIII. törvény]:
NEM

.

nyilvántartási számú szerződés 4. számú melléklete

A nyertes ajánlattevő jelen szerződés aláírásakor ismert alvállalkozói
1.

A közbeszerzési eljárásban nevesített alvállalkozó(k):

NiNCS

2.
A teljesítésbe bevonni kívánt, a közbeszerzési eljárásban nem nevesített alvállalkozók:
a) Alvállalkozó neve:Alvállalkozó székhelye/címe:
Alvállalkozó feladata:-

b) Alvállalkozó neve:Alvállalkozó székhelye/címe:
Alvállalkozó feladata:-

-

Nyilatkozom, hogy ajelen pontban nevesített alvállalkozó(k) nem áll(nak) a közbeszerzési el
járás során előírt kizáró okok hatálya alatt.
Budapest, 2018. június

Szuhaj Mihály
elnök
Informatika a Látássérültekért Alapítvány
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