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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely: 1081 Budapest, Csokonai u. 3.
Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041633
Adószám: 10585560-2-44
Bankszámlaszám: K&H 10403239-00027183-00000001
Képviseletében eljár: Banesics Ferenc vezérigazgató
mint Megrendelő, a továbbiakban: Megrendelő
másrészről az
itelligence Hungary Informatika Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1117 Budapest, Neumann János utca 1. Infopark A épület. földszint
Cégjegyzékszám: 01-09-363811
Adószám: 10960273-2-43
Bankszámlaszárn: Unjcredit Bank Zrt. 10918001-00000006-10580002
Szerződésszám: V2020/005
Képviseletében eljár: Földháziné Szakács Zsuzsanna ügyvezető és Németh Róbert ügyvezető
mint Vállalkozó (a továbbiakban együtt: Vállalkozó)
együttesen Felek (a továbbiakban: Felek) között alulírott helyen és napon az alábbi
feltételekkel.
1. A szerződés létrejöttének előzménye:
1.1.
Megrendelő NET Zrt. számára ELO ügyviteli rendszer és ELO iK iratkezelő rendszer
licencek gyártói támogatása tárgyban, a Kbt. 112. ~ (1) bekezdés b) pontja szerint közbeszerzési
eljárást folytatott le. Az eljárásban Megrendelő Vállalkozót nevezte meg az eljárás
nyerteseként, amelyre tekintettel felek a jelen vállalkozási szerződést (a továbbiakban:
Szerződés) kötik.
1.2.
Fetek megállapítják, bogy Jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezi a
szerződéshez fizikailag nem csatolt, lefolytatott közbeszerzési eljárás felhívása, egyéb
közbeszerzési dokumentumok, valamint Vállalkozó benyújtott ajánlata. A Szerződés
értelmezésénél sorrendben a Szerződés rendelkezéseit és a Műszaki leírást, Vállalkozó
ajánlatát, a közbeszerzési eljárás felhívását és a végleges közbeszerzési dokumentumok
(ideértve a közbeszerzési eljárásban adott kiegészítő tájékoztatásokat is) rendelkezéseit kell
figyelembe venni.
1.3.
Felek rögzítik. hogy a Megrendelő a 2013. évi V. törvény 8:1. ~ (1) 7.) pontja alapján
szerződő hatóságnak minősüL
1 .4.
Felek rögzítik. hogy jelen jogviszonyban a jogok gyakorlása és a kötelezettségek
teljesítése során kizárják a Polgári Törvénvkönyvről szóló 2013. évi V. tv. 6:ó3. ~ (5) bekezdése
szerint szokás jog és üzleti gyakorlat alkalmazását.
sz~gnák’~n

dr. Rajfla~ Adr~onfl

1.5. Felek kijelentik, hogy a Szerződés és mellékletei a közöttük lévő megállapodás
valamennyi feltételét tartalmazzák, így a Szerződésbe és mellékleteibe nem foglalt korábbi
megállapodások hatályukat vesztik.
1.6. 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 így többek között az elszámolások, kifizetések,
ellenőrzések eljárási szabályait érintő valamennyi Európai Uniós és magyar jogszabályt,
beleértve az uniós támogatások felhasználására vonatkozó jogszabályokat is az egyébként rá
vonatkozó etikai normákat, valamint a Szerződés mellékletét képező műszaki leírásban (1.
számú melléklet) foglaltakat.
—

—

2. A szerződés tárgya:
2.1.
Megrendelő megrendeli a jelen szerződés 1. számú mellékletében meghatározott
szolgáltatásokat az alábbiak szerint:
125 db ELO ügyviteli rendszer licenc szoftverkövetés jogfolytonos biztosítása 2020.
12.31-ig;
120 db ELO iK iratkezelő rendszer licenc szoftverkövetés jogfolytonos biztosítása
2020.12.31-ig;
75 db ELO ügyviteli rendszer licenc szoftverkövetés biztosítása 2019.08.01-től
2020.12.31-ig,
70 db EKO iK iratkezelő rendszer licence szoftverkövetés biztosítása 2019.08.01től 2020.l2.3 1-ig,
-

-

-

-

2.2.
Vállalkozó továbbá köteles a jelen szerződés 1. számú mellékletében meghatározott
licencek vonatkozásában nyújtani az 1. számú mellékletben meghatározott szolgáltatást.
3. A szerződés hatálya, időtartama, a teljesítés határideje és helye:
3.1.

Felek jelen szerződés hatályba lépése vonatkozásában az alábbiakat rögzítik:

a) Amennyiben a Szerződés mindkét fél által történő aláíráskor Megrendelő már rendelkezik
a 320/2015. (X.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 13. * (1) bekezdésének a)
vagy b) pontja szerinti záró tanúsítváirnyal, illetve amennyiben a Rendelet 13. * (3)
bekezdése szerinti eset körülményei fennállnak, úgy jelen szerződés a mindkét fél által
történő aláírással lép hatályba. A Záró Tanúsítvány meglétéről vagy hiányáról Megrendelő
a szerződés aláírásakor tájékoztatja Vállalkozót.
b) Amennyiben a Szerződés mindkét fél áhal történő aláíráskor Megrendelő még nem
rendelkezik a Rendelet 13. * (1) bekezdésének a) vagy b) pontja szerinti záró
tanúsítvánnyal úgy a hatályba lépés feltétele a Rendelet 13. ~ (1) bekezdésének a) vagy b)
pontja szerinti záró tanúsítvány (a továbbiakban: Záró Tanúsítvány) megszerzése.
Megrendelő, a Záró Tanúsítvány kézhez vételéről haladéktalanul~ de legkésőbb 2
munkanapon belül köteles elektronikus levélben értesíteni Vállalkozót. A szerződés ebben
az esetben az erről szóló értesítést követőmunkanapon lép hatályba.
c) A 320/2015. Korm. rendelet 13. ~ (3) bekezdése szerinti esetben a szerződés a záró
tanúsítvány hiányában is hatályba lép a 320/2015. Konu. rendelet 13. ~ (1) bekezdésében
meghatározott határidő lejártát követő niunkanapon.
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3.2.
Felek a szerződést határozott időre kötik. A szerződés a 3.3. pontban foglaltak szerint
mindkét fél általi teljesítéskor szűnik meg. Vállalkozónak a szolgáltatások igénybevételéhez
szükséges elérési utat legkésőbb a szerződés hatályba lépését követő 10 munkanapon belül meg
kell adnia.
3.3.
Vállalkozónak a jelen szerződés tárgyát képező szolgáltatásokat 2020.12.31-ig kell
biztosítania.
3.4.
A teljesítés elektronikusan
szucs.sandor(?~nisz.hu email címekre.

történik

Megrendelő

1icensz(~nisz.bu,

valamint

4. A teljesítés módja
4.1.
Vállalkozó kijelenti, hogy rendelkezik jelen szerződésben meghatározott feladatok
teljesítéséhez szükséges engedélyekkel, j ogosultságokkal.
4.2. Amennyiben valamely Félnél ajelen szerződés teljesítése során olyan körülmény áll elő,
amely akadályozza jelen szerződésben meghatározott feladata teljesítését, ezen körülményről,
a késedelem okáról, valamint várható időtartamáról haladéktalanul köteles a másik Felet
tájékoztatni abban az esetben is, ha megítélése szerint az akadályt a másik Félnek közlés nélkül
is ismernie kell.
4.3. Vállalkozó jogosult jelen szerződés teljesítésébe az ajánlatában nevesített
alvállalkozókon felül további alvállalkozókat bevonni. A további alvállalkozó teljesítésbe
történő bevonásáról Vállalkozó legkésőbb az alvállalkozó teljesítésbe való közreműködése
megkezdése előtt 3 munkanappal köteles Megrendelőt tájékoztatni (alvállalkozó nevének,
székhelyének vagy lakcímének és az alvállalkozó által a szerződés teljesítése során ellátandó
feladatnak a megadásával) és egyidejűleg köteles arról nyilatkozni, hogy a teljesítésbe bevonni
kívánt alvállalkozó nem áll a közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt.
4.4. Vállalkozó haladéktalanul köteles Megrendelőt tájékoztatni, ha alvállalkozója a
szerződés teljesítésében már nem vesz részt. A bejelentésben meg kell adni az alvállalkozó
nevét, székhelyét (lakcímét), valamint az alvállalkozó teljesítésben való közreműködése
befejezésének az időpontját.
4.5. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a szerződés teljesítésében közreműködő
alvállalkozókban bekövetkező, jelen (4.) pontban szabályozott változások nem igényelnek
szerződésmódosítást, elegendő arról a másik Felet írásban tájékoztatni. 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.
—

—

4.6. Vállalkozó a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt köteles tulajdonosi
szerkezetét Megrendelő számára megismerhetövé tenni és köteles Megrendelőt haladéktalanul
értesíti ha
a) Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennáll a Kbt. 62. ~ (1) bekezdés k,) pont kb~ alpontjában meghatározott
valamely feltétel vagy

L

b) Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben,
amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. * (1) bekezdés Ic) pont kb) alpontjában meghatározott
valamely feltétel.
4.7. Vállalkozó a szerződés aláírásakor köteles nyilatkozni adatairól a 3. sz. melléklet
kitöltésével és a Megrendelő részére történő átadásával (Partnerfelvételi adatlap, melléklet
elnevezése: Nyilatkozat Partner Adatairól).
4.8. A külfZ5ldi adóilletőségű Vállalkozó köteles a szerződéshez arra vonatkozó
meghatalmazást esatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság
közvetlenül beszerezhet Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély
igénybevétele nélkül.
4.9. Bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása Megrendelő
részéről nem értelmezhető joglemondásként azon igényekről, amelyek Megrendelőt a
szerződésszegés következményeként megilletik
5. Átadás-átvételi-e vonatkozó előírások
5.1
Megrendelő a jelen szerződés 1. számú mellékletében meghatározott szolgáltatások
igénybevételéhez szükséges elérési utat (adott esetben az ebliez szükséges dokumentumot (p1.
kód, igazolás) tartalmazó e-mail kézhezvételét követő 5 munkanapon belül köteles
meggyőződni arról, hogy Vállalkozó a jelen szerződés 1. számú mellékletében meghatározott
szolgáltatások igénybevételéhez szükséges elérési utat megfelelően biztosította-e.
5.2
Amennyiben az 5.1 pont szerinti ellenőrzés során Megrendelő megállapítja, hogy
Vállalkozó a jelen szerződés 1. számú mellékletében meghatározott szolgáltatások
igénybevételéhez szükséges elérési utat (adott esetben az ehhez szükséges dokumentumot (p1.
kód, igazolás)) teljeskörűen biztosította haladéktalanul, de legkésőbb 15 napon belül köteles
kiállítani a jelen szerződés teljesítésére vonatkozó Teljesítést Igazoló Bizonylatot (melynek
mintáját jelen szerződés 3. számú melléklete tartalmazza).
5.3
Amennyiben az 5.1 pont szerinti ellenőrzés során Megrendelő megállapítja, hogy
Vállalkozó a jelen szerződés I. számú mellékletében meghatározott szolgáltatások
igénybevételéhez szükséges elérési utat (adott esetben az ehhez szükséges dokumentumot (p1.
kód, igazolás)) nem teljeskörűen biztosította, erről haladéktalanul értesíti Vállalkozót azon az
e-mail címen, amelyről Vállalkozó a teljesítést megkísérelte. Vállalkozó az értesítést követően
haladéktalanul köteles a szerződésszerű teljesítést ismételten megkísérelni.
5.4
Megrendelő a Teljesítést Igazoló Bizonylat kiállítását mindaddig megtagadhatja, amíg
Vállalkozó valamennyi, a jelen szerződés 1. számú mellékletében meghatározott szolgáltatás
igénybevételéhez szükséges elérési utat (adott esetben az ehhez szükséges dokumentumot (p1.
kód, igazolás)) nem vagy nem teljeskörűen biztosította.
5.5
Bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása Megrendelő
részéről nem értelmezhető jogleniondásként azon igényekről, amelyek Megrendelőt a
szerződésszegés következményeként inegilletik.
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5.6
Felek kijelentik, hogy az átadás-átvétel szabályait közösen, a jóhiszeműség és a
tisztesség követelményének figyelembevételével állapították meg.
6. A fizetendő eflenérték
6.1.
A jelen szerződés tárgyát képező szolgáltatások árait jelen szerződés 2. számú
melléklete tartalmazza.
6.2.
Jelen szerződés értéke (jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott árak
alapján) 24.136.650 Ft ± AFA, azaz huszonnégymillió-százharminchatezer-hatszázötven
forint ± általános forgalmi adó.
‚-

6.3.
Felek rögzítik, hogy az ÁFA mértékére a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezések
az irányadóak.
6.4. Jelen szerződés 2. számú mellékletében, valamint a 6.2 pontban meghatározott díj a
szerződés időtartama alatt kötöttnek tekintendő, nem módosítható.
6.5. A 6.2 pontban meghatározott díj tartalmazza mindazon díjak, költségek, ráfordítások
ellentételezését, amelyeket Vállalkozó jelen szerződés teljesítésével kapcsolatban Megrendelő
irányába érvényesíteni kíván, ezért Vállalkozó jelen szerződés teljesítéséért más jogcímen
további ellenérték felszámítására nem jogosult, továbbá költségei megtérítését semmilyen
jogcímen nem igényelheti.
7. Fizetési feltételek
‘7.1

Megrendelő ajelen szerződéssel kapcsolatban az előlegfizetést kizárja.

7.2

Vállalkozó szerződésszerű teljesítését követően 1 db számla benyújtására jogosult.

7.3
Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a számla értéke a Kbt. 135. * (1) bekezdésében,
valamint a Ptk. 6:130. * (l)-(2) bekezdésében meghatározottaknak megfelelően, a számla
Megrendelő általi kézhezvételét követő 30 napon belül banki átutalással kerül kifizetésre.
Amennyiben a számla tartalmi, illetve formai okokból nem befogadható, a 30 napos fizetési
határidő a befogadható számla beérkezésének napjától számítódik. A számla kötelező
melléklete az előirásnak megfelelően kiállított és aláírt Teljesítést Igazoló Bizonylat.
7.4
A számla szabályszerű kiállítása után Vállalkozó a számlát Megrendelő nevére és a
Megrendelő központi iktatój ába (1189 Budapest, PL 133.) küldi.
7.5

A számlát az alábbiak szerint kell kiállítani:
a számlán szerepeltetni szükséges a tevékenység leírását, VTSZ/SZJ számát,
Megrendelő által megadott, belső azonosításra szolgáló szerződés számot,
fizetési határidőként a 30 napot,
a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167. ~ (3) bekezdésében foglaltak alapján,
ajelen szerződésben meghatározott tartalommal kiegészítve kiállított számla,
a számlának meg kell felelnie az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII.
törvény (Afatv.) 169. *-a szerinti előírásoknak,
a számlán fel kell tüntetni a bankszámlaszámot, a bank nevét, valamint az adószámot,
a számlán fel kell tüntetni a „számla” elnevezést.
-

-

-

-

-

—

!‘

7.6
Vállalkozó a számla késedelmes kiegyenlítése esetén a késedelem idejére a Ptk. 6:155.
* (1) bekezdése szerint jogosult késedelmi kamatra.
7.7
Vállalkozó a számlaszámában bekövetkezett változásról köteles a Megrendelőt
haladéktalanul értesíteni.
7.8
Megrendelő mentesül a késedelmes fizetés jogkövetkezménye alól, amennyiben
Vállalkozó a számlát nem a 7.4 pontban meghatározott címre nyújtja be, vagy a számla egyéb
—jelen szerződésben szabályozott okból nem fogadható be.
—

7.9
A benyújtandó számla kötelező melléklete az előírásnak megfelelően kiállított és mind
két Fél által aláírt Teljesítést Igazoló Bizonylat.
Egyéb rendelkezések
7.10 A Szerződés hatálya alatt Vállalkozó(k) a Cégbíróság által nyilvántartott főbb adataiban
(a nevében, cégformájában, adószámában, számlaszámában) bekövetkező változásokról 8
(nyolc) naptári napon belül köteles a Megrendelőt írásban értesíteni és hiteles cégkivonatot
csatolni.
7.11 Vállalkozó nem fizet, illetve számol el a Szerződés teljesítésével összefüggésben olyan
költségeket, melyek a Kht. 62. ~ (1) bekezdés k) pont ka-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem
megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek Vállalkozó adóköteles jövedelmének
csökkentésére alkalmasak.
7.12 A külfüldi adóilletőségű Vállalkozó(k) köteles(ek) a szerződéshez arra vonatkozó
meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság
közvetlenül beszerezhet Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély
igénybevétele nélkül.
8. Jogszavatosság
8.1.
Vállalkozó szavatol azért, hogy harmadik személynek nem áll fenn olyan joga, amely
Megrendelő jelen szerződés szerinti jogainak megszerzését, gyakorlását korlátozza vagy
kizátja.
8.2.
Vállalkozó kijelenti és garantálja, hogy jelen szerződés teljesítése során átadásra kerülő
termékek saját termékei, vagy azok felett jelen szerződés teljesítésének vonatkozásában jelen
szerződésben meghatározottak teljesítéséhez szükséges mértékű ajogosultságnak más részére
történő, a jelen szerződésben szabályozottak szerinti továbbadási jogát is magában foglaló
rendelkezési jogosultságokkal rendelkezik.
—

—

8.3.
A jelen pontban szabályozott felelősségvállalások Vállalkozót a jelen szerződés
megszűnését követően is terhelik. Egyebekben a valóságnak meg nem felelő jogszavatossági
nyilatkozat esetén Megrendelő
a kártérítési igényének fenntartása és a meghiúsulás
jogkövetkezményeinek alkalmazása mellett
a szerződést azonnali hatállyal jogosult
felmondani.
—

—
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8.4.
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.
9. Szerződésszegés, kötbér
9.1.
Vállalkozó késedelmi kötbér fizetésére köteles, amennyiben olyan okból, amiért felelős
ajelen szerződés 3.2 pontjában meghatározott határidő lejártáig a nem adja át Megrendelőnek
azt az elérési utat (adott esetben az ehhez szükséges dokumentum (p1. kód, igazolás)
Megrendelő részére történő megküldésével), ahonnan ajelen szerződés I. számú mellékletében
meghatározott szolgáltatások elérhetőek Megrendelő számára jelen szerződés időtartama alatt.
A késedelemi kötbér mértéke minden megkezdett késedelmes munkanap után:
a késedelem t-10. munkanapja alatt napi 0,5%
a késedelem 11. munkanapjától napi 1%
A késedelmi kötbér maximális mértéke a kötbéralap 20 %-a. A késedelmi kötbér alapja
jelen szerződés nettó értéke.
-

9.2.
Jelen szerződés meghiúsulása esetén Vállalkozó meghiúsulási kötbér fIzetésére köteles,
melynek mértéke 25%. A meghiúsulási kötbér alapja jelen szerződés nettó értéke. Jelen
szerződés meghiúsultnak tekintendő, amennyiben Megrendelő Vállalkozó súlyos
szerződésszegése miatt jelen szerződést azonnali hatállyal felmondja vagy Megrendelő jelen
szerződéstől Vállalkozó súlyos szerződésszegése miatt eláll.
9.3.

Felek rögzítik, hogy ugyanazon jogalap tekintetében csak egy fajta kötbér alkalmazható.

9.4.
Megrendelő a kötbérigényről kötbérértesítőt állít ld, melynek összegét a fentiek szerint,
a Kbt. 135. ~ (6) bekezdésében foglaltak alapján jogosult beszámítani.
9.5.
Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő jogosult a kötbért meghaladó kárának
érvényesítésére, illetve, hogy a késedelmi kötbér megfizetése nem mentesíti a teljesítés alól.
10. A szerződés módosítása, megszüntetése és megszűnése
10.1. Jelen szerződést Vállalkozó a szerződésben meghatározott esetkörökön kívül
felmondással nem szüntetheti meg.
10.2. Felek jelen szerződést kizárólag a Kbt. 141. *-ban foglaltak figyelembevételével és
kizárólag írásban módosítbatják.
10.3. Megrendelő jogosult Vállalkozó súlyos szerződésszegése esetén Vállalkozóhoz intézett
írásbeli értesítésével a szerződést ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy
Megrendelő a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodjon, egyéb esetben azonnali
hatállyal felmondani. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, ha:
—

—

a)
b)
c)

Vállalkozó a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja,
a késedelmi kötbér a 9.2. pont alapján eléri a maximumot,
jelen szerződés 8.6, és 12.9. pontjában foglalt kötelezettség megszegése esetén,
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d)
Vállalkozó valamely
az a)-d) pontban nem nevesített
jelen szerződésben
meghatározott kötelezettségét, Megrendelő erre vonatkozó felszólítása ellenére, Megrendelő
által megadott határidőre nem teljesíti.
—

—

10.4. Megrendelő a Kbt. 143. g-ának (1) bekezdésében meghatározott esetekben a szerződést
felmondhatja, vagy a Ptk. vonatkozó rendelkezései szerint a szerződéstől elállhat.
10.5. Megrendelő köteles a szerződést felmondani, vagy attól elállni, ha a szerződés
megkötését követően jut tudomására, hogy Vállalkozó tekintetében a közbeszerzési eljárás
során kizáró ok állt fenn, ás ezért H kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.
10.6. Megrendelő jogosult és egyben köteles jelen szerződést
ha szükséges olyan
határidővel, amely lehetővé teszi, hogy Megrendelő a szerződéssel érintett feladata ellátásáról
gondoskodjon, egyéb esetben azonnali hatállyal
a Kbt. 143. * (3) bekezdésében
meghatározott, jelen szerződés 4. pontjában ismertetett esetek valamelyikének bekövetkezése
esetén felmondani. Jelen pont szerinti felmondás esetén Vállalkozó a szerződés megszűnése
előtt teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.
—

—

10.7. Bármelyik Fél jogosult a szerződést ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé
teszi, hogy Megrendelő a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodjon, egyéb esetben
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
valamint, abban az esetben, ha a szerződő fél olyan magatartást tanúsít, mely a további
együttműködést kizárja.
—

—

10.8. 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
jogszerűtlenül nem tesz eleget.
10.9. A felmondásról írásban kell értesíteni a másik felet. Az azonnali hatályú felmondás
esetén a szerződés megszűnésének időpontja a felmondásról szóló értesítés kézbesítésének
napja.
11. Összeférhetetlenségi nyilatkozat
11.1.

Felek kijelentik, hogy:
Jelen szerződés megkötése és teljesítése nem jelenti más, harmadik
személyekkel kötött szerződéseik megsértését.
Jelen szerződés megkötésének pillanatában nincs tudomásuk olyan
adatról, amely szerint jelen szerződés megkötése és teljesítése más, harmadik
személyek jogait sértené.
Jelen szerződés megkötésének pillanatában nincs ellenük csőd-, vagy
felszámolási eljárás, vagy végelszámolás.
Jelen szerződés megkötésének pillanatában nincs ellenük olyan per vagy
olyan hatósági vizsgálat, amely megakadályozná, vagy gátolná jelen
szerződésben megszabott kötelezettségei teljesítésében.
-

-

-

-
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11.2. A Felek haladéktalanul írásban értesítik egymást a jelen pontban meghatározott
körülmények bármelyikének felmerüléséről.
12. Titoktartás
12.1. Vállalkozó vállalja, hogy a közpénzek felhasználásának nyilvánosságáról szóló
szabályozásnak megfelelően üzleti titok címen nem tagadja meg a tájékoztatást a jelen
szerződés lényeges tartalmáról.
12.2. Felek tudomással bírnak arról, hogy üzleti titokra hivatkozással nem lehet olyan adat
nyilvánosságra hozatalát korlátozni vagy megtiltani, amely a közbeszerzési eljárás során
értékelésre került, de az ezek alapjául szolgáló részinformációk, alapadatok nyilvánosságra
hozatalát az arra illetékes megtilthatja.
12.3. A Felek kötelesek a szerződés teljesítése során tudomásukra jutott üzleti titkot
megőrizni, minden, bizalmasnak minősített információt, adatot vagy tényt bizalmasan kezelni.
12.4. Vállalkozó a Megrendelő előzetes írásos hozzájárulása nélkül az eljárás folyamán
tudomására jutott információkat kizárólag a szerződés teljesítésére használhatja fel.
12.5. A szerződés teljesítése során a Vállalkozó tudomására jutott, a Megrendelő kezelésében
lévő adatokat szigorúan bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseit megtartva
kezeli, nyilvánosságra nem hozza, nem teszi azokat illetéktelen harmadik személy részére
hozzáférhetővé, valamint ezeket a Megrendelő érdekeivel ellentétes egyéb módon nem
használja fel.
12.6. Vállalkozó alkalmazottai és Vállalkozói felé történő információközlésnek bizalmasnak
kell lenni, és csak olyan mértékig megengedett, mely az adott szerződés teljesítésének
szempontjából feltétlenül szükséges.
12.7. Ameiinyibenjelen szerződés teljesítéséhez hozzátartozik valamely információ kiadása,
az Vállalkozó kizárólag a Megrendelő által előzetesen, írásban kiadható információként közölt
adatokat szolgáltathatja ki.
12.8. Vállalkozó által szerződésszerűen bevont alvállalkozó szakemberei munkavégzésük
megkezdését megelőzően személyesen is kötelesek titoktartási nyilatkozatot tenni.
12.9. Vállalkozó teljes felelősséggel tartozik a titoktartási kötelezettségének megsértéséből
eredő károkért és tudomásul veszi és elfogadja, hogy a titoktartási kötelezettség megszegése
esetén a Megrendelő jogosult —jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani és kötbért
érvényesíteni.
t3. Vis major
13.1. Nem tekinthető szerződésszegésnek, ha a késedelmes teljesítés vagy meghiúsulás vis
maior eredménye. A jelen pont értelmezése szempontjából a „vis maior” olyan esetekre
vonatkozik, amely az Vállalkozó érdekkörén kívül és elháríthatatlanul következik be, neki fel
nem róható. Ilyen esetek lehetnek különösen sztrájk, háború vagy forradalom, tűzeset, árvíz,
járvány, karantén korlátozások és szállítási embargó. A vis maiornak közvetlen össze~iggésben
kell állnia az Vállalkozó tevékenységével és a bekövetkezett késedelmes teljesítéssel vagy
9

meghiúsulással.
13.2. Vis major esetén, amennyiben a Megrendelő egyéb irányú írásos utasítást nem ad, az
Vállalkozónak tovább kell teljesítenie szerződéses kötelezettségeit, amennyiben az ésszerűen
lehetséges, ás meg kell keresnie minden ésszerű alternatív módot a teljesítésre, melyet a vis
maior esete nem gátol.
13.3. A szerződésben foglalt határidők a vis major 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 az Vállalkozóhoz erről írásos értesítést küld.
14. Kapcsolattartás, értesítések
14.1.

A jelen szerződés teljesítése során a felek részéről kapcsolattartásra jogosult:
a) Megrendelő részéről:
Név: Szűcs Sándor
Beosztás: senior informatikai szolgáltatásrnenedzser
Mobiltelefon szám: +3 630 443 7026
E-mail cím: : szucs.sandor(?i~nisz.hu
b) Vállalkozó részéről:
Név: Lázár Péter
Beosztás: sales manager
Mobiltelefon szám: +36 20 910 7193
E-mail cím: peter.lazar’~itelliQence.hu

14.2. Jelen szerződésben Megrendelő részéről teljesítés igazolására együttesen jogosult
személyek:
Név: Bene János Zsolt
Beosztás: ügyfél és szolgáltatásmenedzsment igazgató
Mobiltelefon szám: +36 60 961 3437
E-mail cím: Bene.Janos.Zsolt@nisz.hu
ás
Név: Béres Levente
Beosztás: ügyfélmenedzsment osztályvezető
Telefonszám: +36 1 452 3800
E-mail cím: beres.levente@nisz.hu
14.3. Felek jelen pontban meghatározott kapcsolattartóik útján tartják a szerződés teljesítése
során a kapcsolatot. Bármelyik Fél jogosult a 14.1-14.2 pontban meghatározott
kapesolattartójalteljesítésigazolója személyét megváltoztatni. Szerződő felek megállapodnak,
hogy a 14.1-14.2 pontban meghatározott kapcsolattartóklteljesítésigazoló személyében
bekövetkező változás nem igényel szerződésmódosítást, elegendő an’ól a másik Felet írásban
tájékoztatni. A kapcsolattartó/teljesítésigazoló személyében bekövetkezett változás a másik
Féllel való szerződésszerű közléstől hatályos.
A

1.0

14.4. Szerződő Felek rögzítik, bogy minden nyilatkozatot vagy egyéb értesítést
(továbbiakban: Ertesítés) 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.
-

-

-

-

—

14.5. Az e-mail vagy telefax útján történő kézbesítés esetén az értesítés akkor válik
joghatályossá, amikor a címzett azt igazoltan kézhez vette, arról automatikus vagy kifejezett
visszaigazolás érkezett. A tértivevényes ajánlott postai küldeményt a kézbesítés
megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta. Ha a
kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a címzett az iratot nem vette át (az a Vállalkozóhoz
nem kereste jelzéssel érkezett vissza), az iratot az ellenkező bizonyításáig a postai kézbesítés
második megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon kell kézbesítettnek tekinteni.
—

—

14.6. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a postai utat kizárólag a szerződésszegéssel,
valamint jelen 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.
15. A szerződés tartalmának értelmezése, egyéb rendelkezések
15.1. Vállalkozó vállalja, hogy a közpénzek felhasználásának nyilvánosságáról szóló
szabályozásnak megfelelően üzleti titok címen nem tagadja meg a tájékoztatást a jelen
szerződés lényeges tartalmáról.
15.2. Jelen szerződés főszövegének és mellékleteinek ellentmondása esetén a szerződés fő
szövegének rendelkezését kell alkalmazni.
15.3. Amennyibenjelen szerződés bármely rendelkezése eltérő törvényi szabályozás folytán
érvénytelenné válna, úgy ezen tény a szerződés többi rendelkezésének érvényességét nem
érinti.
15.4. Vállalkozónak és a Megrendelönek 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.
15.5. Ha Felek közvetlen tárgyalások megkezdésétől számított 30 naptári napon belül nem
tudják megoldani a szerződés alapján vagy ezzel összefüggésben keletkezett jogvitájukat, úgy
a jogvita elbírálására a rendes bírósági fórumokat választják.
15.6. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog különös tekintettel
a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a közbeszerzésekrá? szóló 2015. évi
CXLIII. törvény az irányadók.
—

—

15.7. A jelen szerződés a Szerződő Felek megegyezését teljes egészében tartalmazza. Felek
jelen szerződés aláírásával annak rendelkezéseit magukra nézve kötelező érvényűnek fogadják
cl.
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15.8. Ha bármelyik fél egy vagy több esetben nem ragaszkodik a Jelen szerződésben
meghatározott valamelyjog, jogorvoslat vagy választás gyakorlásához, az nem jelenti azt, bogy
ugyanannak a feltételnek ajövőbeni 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.
15.9. Felek megállapodnak, hogy amennyiben jelen szerződés bármely rendelkezése
kötelezően alkalmazandó jogszabályi előírással vagy a közbeszerzési eljárás bármely kötelező
hatályú előírásával vagy dokumentumával ellentétes lenne, akkor a megsértett szerződéses
rendelkezés helyébe minden egyéb jogcselekmény gyakorlása nélkül, különösen a szerződés
módosítása nélkül
a megsértett kötelezően alkalmazandó jogszabályi előírás vagy
közbeszerzési dokumentumi előírás kerül. Amennyiben valamely kötelezően alkalmazandó
jogszabály akként rendelkezik, hogy szerződés részét képezi és ajelen szerződés szövegszerűen
nem tartalmazza akkor az adott rendelkezés minden egyéb jogcselekmény gyakorlása nélkül,
különösen szerződés módosítás nélkül ajelen szerződés részét képezi.
-

-

15.10. Jelen szerződés 3 eredeti példányban készült, melyből 2 példányt Megrendelő, 1
példányt Vállalkozó kap. Jelen szerződést Felek elolvastak, megértettek, és mint akaratukkal
mindenben egyezőtjóváhagyólag írtak alá.
1.
2.
3.
4.

számú melléklet
számú melléklet
számú melléklet
számú melléklet

Műszaki leírás
Ajánlattételi lap
Nyilatkozat Partner adatairól
Teljesítést Igazoló Bizonylat

A szerződést a felek áttanulmányozás után, mint szándékukkal és ügyleti akaratukkal
mindenben megegyezőt 3 (három) eredeti példányban jóváhagyólag fiják alá.

Dátum: Budapest, 2020.

0”, 7 3.

Bancsics Ferenc
vezérigazgató
NISZ Zrt.
Megrendelő

Földháziné Szakács Zsuzsanna, Németh Róbert
ügyvezetők
itelligence Hungary Informatika KR
Vállalkozó
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1. számú melléklet a

.

nyilvántartási Számú szerződéshez

Műszaki ‚eírás
NET Zrt. számára ELO ügyviteli rendszer és ELO iK iratkezelő
rendszer licencek gyártói támogatása
Jelen műszaki specifikáció az Ajánlatkérő (NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató
Zártkörűen Működő Részvénytársaság) létező és éles üzemben működő informatikai rendszereit
kiszolgáló infrastruktúra részét képező alapszoftverek alátámasztására szolgál, a rajta futó
szolgáltatások üzembiztos működtetése szempontjából.
A beszerzés tárgya: meglévő licencekhez szoftverhasználat jogosultság, szoftverkövetés és gyártói
szoftvertámogatás beszerzése 2020.12.31-ig konszolidált lejáratta!.
A beszerzés mennyisége: Az Ajánlatkérő az alábbi tételek beszerzését kívánja megvalósítani a
megjelölt licensz hosszabbítási időszakkal:
o

o

o
o

125 db ELO ügyviteli rendszer licenc szoftverkövetés jogfolytonos biztosítása 2017.01.01-től
2020.12.31-ig
120 db ELO IK iratkezelő rendszer licenc szoftverkövetés jogfolytonos biztosítása 2017.01.01tő! 2020.12.31-ig
75 db ELO ügyviteli rendszer licenc szoftverkövetés 2019.08.01-tő! 2020.12.31-ig
70 db ELO IK iratkezelő rendszer licenc szoftverkövetés 2019.08.01-től 2020.12.31-ig

Az ELO ügyviteli rendszer egy szerver-kliens alapú elektronikus dokumentumkezelő és archiváló
ügyviteli rendszer. A rendszer a következő főbb funkciókat biztosítja:
•
szintek létrehozása
.
Dokumentum vagy mappa létrehozása
‘
Index létrehozása
o
Dokumentumok archiválása
.
o
.
.

•
•

Küldés
Dokumentumtípusok kezelése
Képek és grafikák importálása
Dokumentumok szkennelése
Dokumentumokkal folytatott munkák az archivumban
Dokumentumok létrehozása az ELO-ban
ELO iK iratkezelő rendszer az ELO Enterprise rendszerre épülve a dokumentumok keletkezésétől
a selejtezésig biztosítja a tanúsított iratkezelést. Az ELO 1K iratkezelő rendszer az ELO
alaprendszert bőviti ki a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésében elvárt funkciókkal.
Az iratkezelő modulban speciális archívum struktúra és iratkezeléssel kapcsolatos funkciók
kerültek kialakításra. A funkciók támogatják az iratkezelés fő területeit, az iratok nyilvántartásba
vételét, az ügymenetet és az iratok archiválását.
A nyertes ajánlattevőnek az alábbi követelményeknek megfelelő szolgáltatás biztosítását kell
vállalnia:
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o
o

o
o

.

o

Az Ajánlattevőnek a szoftverekhez a gyártó által biztosított garantált biztonsági frissítésekkel,
hibajavításokkal kell rendelkeznie a szolgáltatási időszaka alatt,
Ajánlattevő feladata az Új verziók és fejlesztések folyamatos nyomon követése, ezekhez való
hozzáférés biztosítása a gyártó oldalán keresztül.
A szoftverekhez szükséges konzultációs lehetőség folyamatosan frissülő tudásbázissal a gyártó
oldalán keresztül
Ajánlattevő feladata szállítólevél alapján a szoftverek használati jogosultságáról nyilatkozat
átadása
Az Ajánlattevőnek támogatás keretében a támogatás teljesítéséhez megfelelő mértékben
szükséges műszaki erőforrásokat biztosítania a Felhasználó számára a saját szervezeti keretein
belül.
A gyártói felületen keresztül a bejelentett hibák kezelése és nyomon követése

Díjtétel meghatározása
A megajánlott megoldás árának integráltan tartalmaznia kell a szoftvertámogatás, upgrade és
szoftverkövetés díját 2020.12.31-ig.
Garanciális feltételek
Az ajánlattevőnek a szerződéskötéstől 2020.12.31-ig teljes körű gyártói támogatást kell
biztosítania, hogy a szoftverhez kapcsolódó szolgáltatások (szoftvertámogatás, upgrade és
szoftverkövetés) mindenben megfeleljenek a szerződésben foglaltaknak, hiba és hiánymentesek,
valamint üzemszerű működésre alkalmasak legyenek. Az ajánlattevőnek a megajánlott
termékekkel/szolgáltatásokkal kapcsolatban leszállított dokumentációkat elektronikus formában
magyarul kell átadnia.
Szoftverek általános követelményei
A megajánlott szoftvereknek garantált életciklussal kell rendelkezniük.
A szállítandó szoftverekhez a gyártó által biztosított garantált biztonsági frissítésekkel,
hibajavításokkal kell rendelkezniük az életciklusuk alatt.
Minőségi követelmények:
o közvetlen gyártói támogatás elérhetősége

o

‚

Teljesítéskor átadandó dokumentumok

o
o

Szükséges szoftver előfizetések („szoftverlicenszek”) elektronikus példányát megküldeni a
licensz~nisz.hu, valamint a szucs.sandor@nisz.hu postafiók részére.
A teljesítés megkezdésekor elérhető legfrissebb stabil verziót kell szállítani vagy a
képviselő/disztribÚtor/forgalmazó honlapon keresztül biztosítani annak letölthetőségét.
gyártói felületen hozzáférések beállítása.
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AJÁNLATTÉTELI LAP

A NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt., mint ajánlatkérő által
indított „NET Zrt. számára ELO ügyviteli rendszer és ELO iK iratkezelő rendszer
licencek gyártói támogatása” tárgyú közbeszerzési eljárás.
Ajánlattevő neve:

itelligence Hungary Informatika Kft.

Ajánlattevő székhelye;

1117 Budapest, Neumann János u. 1. Infopark A ép. fsz.

Termék megnevezése

Nettó
egysegar
(Ft)

Mennyiség

Mennyiségi
egység

ELO ügyviteli rendszer licenc szoft:verkövetés
jogfolytonos biztosítása 2020.12.31.-ig

125

Db

141 667,2,-

17 708 400,-

ELO iK iratkezelő rendszer licenc
szoftverkövetésjogfolytonos biztosítása
2020.12.31.-ig

120

Db

25 200,-

3 024 000,-

75

1Db

38 250,-

2 868 750,-

70

1Db

7 650,-

535 500,-

ELO ügyvitel! rendszer licenc szoftverkövetés
2019.08.01461 2020.12.31-ig
ELO iK iratkezelő rendszer licenc
szoftverkövetés 2019.08.01461 2020.12.31-ig

.

Mindösszesen;

A megajánlott terméket/szolgáltatást 27

%

ÁFA terheli.

.1

1 (/~

‘Iv

Németh R6bert
~ ügyvezető Igazgató

a ‚<jt.

A~anI at-NET Z;t, s:a’”ara ELO tiq~vdeii rendszer es ELO Ik ratkezeló rendszer Ilcencel’ ayartoi taniogatasa tárgyban
nsve’i~he,

Nettó összár
(Ft)

24 136 650,-

Kelt: Budapest, 2019. november 5.

Földháziné Szakács
ügyvezető igazi

.

2. számú melléklet a

.

Ajánlattételi lap
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nyilvántartási számú szerződéshez

3. számú melléklet a

.

nyilvántartási Számú

‘,St ~i2E~J IN~OK~L%tUNIKÁCIÓS

szerződéshez

SZOLGÁLTATÓ ZRT.

K~ II t~bi$JWi ;J’1
Nyilatkozat Partner adatairól
Azonosito adatok
Teljes név (cégjegyzéknek megfelelően):
Rövid név (cégjegyzéknek megfeleló’en):
itelligence Hungary Informatika KR.
itelligence Hungary Kit
Cé~je~yzék szám, EV szám, működési engedély szám, bírósági nyilvántartási szám,
egyéb
szám (megfelelő aláhúzandó): 01-09-363811
Adószám: 10960273-2-43

Uniós adószám: HU10960273

Kapcsolattartó adatai
Név: Lázár Péter

Beosztás: sales manager

Telefonszám: ±36 1 452 3800

E-mail Cím: peter.Iazar®itelligence.hu

Cím
Székhely (ország, irányítószám, város, utca, házszám): 1117 Budapest, Neumann János ii i. Infopark
A ép. fszt.
Levelezési Cím, amennyiben eltér a székhelytől (ország, irányítószám, Város, utca, házszám):

Megrendelő partner esetében a következőket is ki kell tölteni, amennyiben releváns
Számla küldési Cím (ország, irányítószáin, Város, utca, házszám):

Cégnév: ________________________________________
Számlázási Cím (ország, irányítószám, Város, utca, házszáin)
Számlavezető bank
Neve: Unicredit Bank Zrt.
Bankszámla száma: 10918001-00000006-

Bankszámla devizaneme: HUF

10580002
Különös adózásra vonatkozó információk (adózásra vonatkozó törvények alapján, az irreleváns
sorban NEM-et kell beírni, amelyik sor vonatkozik a partnerre, ott IGEN-t)
Pénzforgalmi elszámolás [áfa tv. Különbözet szennti elszámolás Önszámlázás [áfa tv. 169.*
XIII/A. fejezet, l69.~ (h)]: NEM [áfa tv. XV.-XVII. fejezet, 169.~ (D]:NEM
(p), (q)]: NEM
Fordított adózás [áfa tv. 169.* Alanyi mentesség [áfa tv. XIII.
Tevékenység alapján mentes [áfa
(n)]:NEM
fejezeti: NEM
tv. VI. fejezetl:NEM
KATA [2012. évi CXLVII. KIVA [2012. évi CXLVII.
EVA [2002. évi XLIII. törvény]:
törvény]:
törvény]: NEM
NEM

NEM
Dátum:2020.O1.16.
Cégszerű aláírás:
PH
1~6

4. számú melléklet a

.

nyilvántartási számú szerződéshez

NISZ
Teljesítést i~azo1ó bizonylat
Készült
Hely:
Dátum:
Jelen vannak:
Vállalkozó/ Szállító cég neve:
Képviselő neve, beosztása:
itelligence Hungary Informatika KR
Németh Róbert ügyvezető
Megrendelő:
Képviselő (1) neve, Képviselő (2) neve,
NISZ
beosztása:
beosztása:
Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zn.
(a TIB aláírója)
(a Tm jóváhagyója)
Terméklszolgáltatás 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,
átadás-átvételi
jkv.,
minőségvizsgálati
jkv.,
tesztelési
minősítés,
más
) a teljesítést igazoló szakterületnek átadásra
kerültek; a teljesítés a szerződés szerinti tartalomnak és minőségnek megfelel. A fent jelzett
és archivált dokumentumokat a teljesítést igazoló szakterület visszakereshető módon
megőrizni köteles.
A Vállalkozó/Szállító számláját ezen igazolt tétel(ek)re benyújthatja.
Elfogadott nettó teljesítmény érték (Ft):
a szerződésben meghatározott egyéb devizában
Devizanem: HUF
Az elfogadott teljesítésből visszatartott
(jótelj esítési) garancia, kötbér (Ft):

Érték:

Megrendelő képviselője (1)

Szállító képviselője

Megrendelő képviselője (2)
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