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Adószám: 10585560-2-42
Bankszárnlaszám: K&H 10403239-00027183-00000001
Képviseletében eljár: Szabó Zoltán Attila vezérigazgató
mint megrendelő, a továbbiakban: Megrendelő
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Székhely: 1024 Budapest, Ady Endre út 19.
Cégjegyzékszám: 01-09-977355
Adószám: 23771994-2-41
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Képviseletében eljár:Imre Gábor ügyvezető
mint vállalkozó, a továbbiakban: Vállalkozó,
együttesen a továbbiakban Felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:

Megrendelő jelen szerződés megkötésére „Hálózatbiztonsági korai figyelmeztető rendszer és
szolgáltatás kialakításához megvalósíthatósági tanulmány készítése (EKOP-2.2.2 kódszámú
pályázat)” tárgyban a Kbt. 122. * (7) bekezdésének a) pontja szerinti hirdetmény közzététele
nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást (továbbiakban: közbeszerzési eljárás) folytatott le.
Az eljárásban Vállalkozó, mint Ajánlattevő tette a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást
tartalmazó ajánlatot, így Megrendelő Vállalkozót nevezte meg az eljárás nyerteseként,
amelyre tekintettel Felek a jelen vállalkozási szerződést kötik.
Vállalkozó a szerződés aláírásával kinyilvánítja, hogy teljes mértékben ismeri és a szerződés
teljesítése során a legteljesebb mértékben figyelembe veszi, és elfogadja a szerződés tárgyát,
illetőleg annak megvalósítását valamint az elszámolások, kifizetések, ellenőrzések eljárási
szabályait érintő valamennyi Európai Uniós és magyar jogszabályt, beleértve az uniós
támogatások felhasználására vonatkozó jogszabályokat.
A Felek közötti jogviszony tartalmát jelen szerződés rendelkezései határozzák meg.
Amennyiben Felek közötti vitás kérdésre a szerződés nem tartalmaz rendelkezéseket,
sorrendben elsősorban Vállalkozó ajánlatában (a tárgyalásokon véglegesített tartalommal),
másodsorban a Felek között 2013. január 08. napon megtartott tárgyalás jegyzőkönyvében,
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harmadsorban Megrendelő ajánlattételi felhívásában, illetve ajánlatkérési dokumentációjában
(ideértve a közbeszerzési eljárás során adott kiegészítő tájékoztatásokat is) foglaltak az
irányadóak.

1.

Szerződés tárgya

1.1

Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja, Hálózatbiztonsági korai figyelmeztető
rendszer és szolgáltatás kialakításához megvalósíthatósági tanulmány (EKOP 2.2.2
kódszámú pályázat) készítését jelen szerződés 1. számú mellékletében meghatározott
előírásoknak megfelelően.

2.

A teljesítés határideje és a szerződés hatálya

2.1.

Vállalkozónak jelen szerződésben meghatározott feladatait 2013. február 20 ig kell
teljesítenie (teljesítési határidő). Megrendelő előteljesítést elfogad.

2.2.

Vállalkozó jelen szerződésben meghatározottak szerint köteles teljesíteni. Amennyiben
a jelen szerződés teljesítése során olyan körülmény áll elő, amely akadályozza
Vállalkozó határidőre történő teljesítését, ezen körülményről, a késedelem okáról
valamint várható időtartamáról haladéktalanul köteles Megrendelőt tájékoztatni. Jelen
pontban szabályozottak nem zárják ki ajelen szerződés 9. pontjának alkalmazását.

2.3.

A szerződést Felek határozott időre kötik. Jelen szerződés akkor szűnik meg, ha Felek
jelen szerződésben meghatározott feladataikat teljesítik.

3.

Teljesítés helye
A teljesítés helye: 1135 Budapest, Csata u. 8.

4.

Megrendelő jogai és kötelezettségei

4.1

Megrendelő jogosult a Vállalkozót jelen Szerződés keretein belül utasítani. A
Megrendelő jogosult a Vállalkozó tevékenységét bármikor ellenőrizni. A Megrendelő
jogosult az elvégzendő feladatok végrehajtását azok befejezését megelőzően is
ellenőrizni.

4.2

Megrendelő jelen szerződés aláírását követő 2 munkanapon belül átadja Vállalkozónak
azon, rendelkezésére álló dokumentumokat, amelyek szükségesek Vállalkozó jelen
szerződésben meghatározott feladata teljesítéséhez. Amennyiben Vállalkozónak az
előzőekben meghatározottaic szerint átadott dokumentumokon kívül további
dokumentumra, információra, adatra (továbbiakban együtt: dokumentum) van szüksége
jelen szerződés teljesítéséhez, Megrendelő amennyiben rendelkezésére áll köteles a
dokumentumot Vállalkozó erre vonatkozó kérelme kézhezvételét követő 4 munkanapon
belül Vállalkozó rendelkezésére bocsátani

4.3

A Megrendelő köteles biztosítani, hogy Vállalkozó munkatársai előre egyeztetett
időpontban, Jelen szerződésben meghatározott feladatok teljesítése céljából a teljesítés
helyére belépjenek.

4.4

A Megrendelő konzultációs lehetőséget köteles biztosítani a Vállalkozó számára
egyeztetett időpontban. Megrendelő köteles továbbá biztosítani, hogy megfelelő számú
szakembere egyeztetett időpontban Vállalkozó rendelkezésére álljon.
—

4.5

Megrendelő köteles Vállalkozó rendelkezésére bocsátani minden olyan információt,
adatot és dokumentumot, amely Vállalkozó tevékenységének szakszerű és körültekintő
ellátásához szükséges. Vita esetén Felek dokumentáltan, igazolható módon kötelesek
rögzíteni azon adatoknak és információknak a körét, amelyek minimálisan szükségesek
ahhoz, hogy Vállalkozó szerződésszerűen tudjon teljesíteni.

5.

Vállalkozó jogai és kötelezettségei

5.1

Vállalkozó köteles a jelen szerződésben meghatározott feladatait magyar nyelven
teljesíteni.

5.2

Vállalkozó kijelenti, hogy rendelkezik jelen szerződésben meghatározott feladatok
teljesítéséhez szükséges engedélyekkel, jogosultságokkal.

5.3

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

5.4

Vállalkozó jelen szerződésben meghatározott feladatait Megrendelő utasításai szerint és
érdekeinek érvényesítésével, megóvásával, a Megrendelővel történő folyamatos
egyeztetés mellett köteles ellátni. Vállalkozó köteles minden olyan egyeztetésen,
megbeszélésen részt venni, melyen Megrendelő a jelenlétét igényli.

5.5

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

5.6

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

5.7

A Vállalkozó köteles a szerződés teljesítésének helyzetéről szükség szerint, de legalább
hetente Megrendelőt tájékoztatni.

5.8

Vállalkozó jelen szerződés 4.3-4.4 pontjában meghatározottak valamelyikére vonatkozó
igényét legalább 3 munkanappal korábban köteles Megrendelőnek jelezni.

5.9

Valamennyi dokumentum, jelentés, diagram, statisztika, adatbázis, stb. és az ezeket
alátámasztó dokumentumok, amelyeket a Vállalkozó a szerződés teljesítése során állít
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össze, készít el vagy szerez meg a Megrendelő kizárólagos tulajdonába kerül.
Vállalkozónak a szerződés teljesítésekor át kell adnia a fenti körbe tartozó minden
dokumentumot (az erre vonatkozó írásos teljességi nyilatkozattal együtt) Megrendelő
részére. Ezen dokumentumok jelen pont szerinti megszerzésének díját a vállalkozói díj
teljeskörűen tartalmazza, ezért Vállalkozót a vállalkozói díjon felül további díjazás nem
illeti meg.
5.10 A Vállalkozó szavatol azért, hogy harmadik személynek nem áll fenn olyan joga, amely
a Megrendelő jelen szerződés szerinti jogainak megszerzését, gyakorlását korlátozza
vagy kizárja.
5.11 Vállalkozó kijelenti és garantálja, hogy a jelen szerződés teljesítése során átadásra
kerülő termékek saját termékei vagy azok felett jelen szerződés teljesítésének
vonatkozásában jelen szerződésben meghatározottak teljesítéséhez szükséges mértékű,
a jogosultságnak más részére történő, jelen szerződésben szabályozottak szerinti
továbbadási jogát is magában foglaló rendelkezési jogosultságokkal rendelkezik.
-

-

5.12 Vállalkozó a jelen szerződés teljesítéséhez szükséges szakképzett munkaerőt a
szerződés időtartama alatt köteles biztosítani. Vállalkozó jelen szerződés teljesítésébe
köteles bevonni a közbeszerzési eljárásban benyújtott aj ánlatában műszaki-szakmai
alkalmassága igazolására bemutatott alábbi személyeket az ajánlatban meghatározott
feladatra:
Szakember neve és az általa ellátandó feladat: Dalosi Krisztina, szerződés teljesítése
során felmerülő közgazdasági, szakmai feladatok
Szakember neve és az általa ellátandó feladat: dr. Bodorkós Cecília, szerződés
teljesítése során felmerülő jogi feladatok,
Szakember neve és az általa ellátandó feladat: Cseke Zoltán, szerződés teljesítése során
felmerülő informatikai feladatok,
Szakember neve és az általa ellátandó feladat: Fischer Róbert, szerződés teljesítése
során felmerülő informatikai biztonsági feladatok.
5.13 Vállalkozó a szerződésben meghatározott feladatai teljesítéséhez a közbeszerzési
eljárásban benyújtott ajánlatában megnevezett alábbi alvállalkozókat veheti igénybe:
Alvállalkozó neve:
Alvállalkozó székhelye/címe:
Alvállalkozó feladata:
Azon alkalmassági követelmény megnevezése, melynek igazolásában alvállalkozó részt
vett:
-

-

-

-

5.14 Amennyiben a szerződés teljesítése során további szakemberek, alvállalkozók bevonása
válik szükségessé (ideértve azt az esetet, amikor Vállalkozó (mint ajánlattevő)
alkalmasságának igazolásában részt vett szakember, alvállalkozó helyett szükséges más
személy vagy alvállalkozó bevonása), akkor ezen személy/alvállalkozó bevonására a
Kbt. 128. * (2)-(4) bekezdésének rendelkezéseit kell alkalmazni azzal, hogy
Vállalkozónak a hivatkozott bekezdésekben megnevezett dokumentumokat (bejelentést,
nyilatkozat stb.) legalább a megnevezett személy/alvállalkozó teljesítésbe történő
bevonása előtt 5 munkanappal át kell adnia.
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5.15 Vállalkozó fokozott felelősséget vállal, hogy a szerződés teljesítésébe általa bevont
személyekkel, alvállalkozókkal munkájuk, hozzájárulásuk arányában elszámol.
Megrendelőt fizetési kötelezettség kizárólag Vállalkozó irányába terheli.
5.16 Vállalkozó köteles a szerződés hatálya alatt tulajdonosi szerkezetét Megrendelő számára
megismerhetővé tenni és a Kbt. 125. * (5) bekezdés szerinti ügyletekről Megrendelőt
haladéktalanul értesíteni.
5.17 Vállalkozó anyagi felelősséggel
tartozik Megrendelő tulajdonát képező
berendezésekben okozott kárért, továbbá valamennyi alkalmazottja és alvállalkozója
által okozott kárért. Vállalkozó köteles Megrendelő mindennemű igazolt kárát
megtéríteni, melyet neki felróható módon kötelezettségei teljesítése során okozott.
6.

Átadás-átvétel szabályai, teljesítésigazolás

6.1

Vállalkozónak a megvalósíthatósági tanulmányt 2 példányban papír alapon és 1
példányban elektronikus adathordozón (CD vagy DVD) kell átadnia Megrendelőnek.

6.2

Vállalkozónak a megvalósíthatósági tanulmányt
figyelemmel a jelen pontban
szabályozott átadás-átvételi folyamatra olyan időpontban kell Megrendelőnek átadnia,
hogy a jóváhagyott megvalósíthatósági tanulmány jelen szerződés 2.1 pontjában
meghatározott teljesítési határidőig Megrendelő rendelkezésére álljon.

6.3

A megvalósíthatósági tanulmány átadás-átvétele során Megrendelő azt vizsgálja, hogy
az átadott dokumentum megfelel-e a 6.1 pontban meghatározott formai valamint a jelen
szerződés 1. számú mellékletében meghatározott tartalmi követelményeknek.

6.4

Amennyiben az átadott megvalósíthatósági tanulmány megfelel a 6.1 pontban
meghatározott formai követelményeknek, Megrendelő megvalósíthatósági tanulmány
átvételéről átvételi elismervényt állít ki

6.5

Az átvett megvalósíthatósági tanulmányt Megrendelő 5 munkanapon belül véleményezi
és nyilatkozik annak elfogadásáról vagy az elfogadása megtagadásáról. Megrendelő a
megvalósíthatósági tanulmány elfogadását megtagadhatja, ha az nem felel meg az azzal
szemben jelen szerződés 1. számú mellékletében meghatározott követelményeknek.

6.6

Amennyiben Megrendelő a megvalósíthatósági tanulmány átvételét megtagadja, az erről
szóló tájékoztatásában meg kell adnia az elfogadás megtagadásának az okát valamint a
javított megvalósíthatósági tanulmány átadásának határidejét. A javított
megvalósíthatósági tanulmány átvételére, véleményezésére a 6.3-6.5 valamint jelen pont
előírásait kell megfelelően alkalmazni.

6.7

Amennyiben Megrendelő a megvalósíthatósági tanulmányt elfogadja, haladéktalanul
köteles kiállítani és Vállalkozónak megküldeni a teljesítésigazolást, melynek mintáját
jelen szerződés 2. számú melléklete tartalmazza.

6.8

Bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása Megrendelő
részéről nem értelmezhető joglemondásként azon igényekről, amelyek Megrendelőt a
szerződésszegés következményeként megilletik (Ptk. 316. *).

—
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7.

Vállalkozói díj

7.1

A Vállalkozót jelen szerződésben meghatározott feladatai teljesítéséért 23.900.000,- Ft
+ AFA, azaz huszonhárommillió-kilencszázezer forint + általános forgalmi adó
vállalkozói díj illeti meg.

7.2

A 7.1 pontban meghatározott vállalkozói díj tartalmazza a szerződésszerű teljesítéshez
szükséges valamennyi költséget és ellenértéket, továbbá bármilyen jogátadás
ellenértékét magában foglalja, ezért a Vállalkozó jelen szerződés teljesítésével
összefüggésben további ellenérték felszámítására nem jogosult, további költségek
megtérítését semmilyen jogcímen nem igényelheti. Valamennyi, a Vállalkozó bankjánál
felmerülő bankköltség a Vállalkozót terheli.

8.

Elszámolás, számlázás

8.1

A számla benyújtásának feltétele a teljesítésigazolás (Jelen szerződés 6.7 pontja)
Megrendelő részéről történő kiállítása.

8.2

Vállalkozó tekintettel arra, hogy jelen szerződés az adózás rendjéről szóló 2003. évi
XCH. törvény (Art.) 36/A. *-ának hatálya alá tartozik tudomásul veszi azt, hogy a
Megrendelő a számláját kizárólag az Art. 36/A. *-ban foglalt feltételek Vállalkozó általi
teljesítése esetén —jogosult kifizetni.
—

—

8.3

A vállalkozói díjra Vállalkozó a Kbt. 130. *-ában foglalt rendelkezéseknek megfelelően
a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167.* (3) bekezdése’ben foglaltak alapjái~,
cégszerűen aláírt számla ellenében jogosult, amelyet a Vállalkozó a Megrendelő által
aláírt teljesítésigazolás alapján, annak kiállítását követően állít ki és azzal együtt nyújt
be a Megrendelőnek. A benyújtandó számla kötelező melléklete az előírásnak
megfelelően kiállított és aláírt teljesítésigazolás.

8.4

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a teljesítési tevékenységek kapcsán elvégzett
feladatok ellentételezésére benyújtott számlák értéke az Európai Unió alapajából történő
támogatásból az EKOP-2.2.2. kiemelt projekt költségvetésének terhére ún.
„utófinanaszírozás” keretében a Megbízó által közvetlenül a Vállalkozónak kerülnek
átutalással kifizetésre.

8.5

Tekintettel arra, hogy a támogatás folyósítása két prioritásból történik, ezért a teljesítés
során a Vállalkozó a számlát 86,61
13,39 % arányban megosztja, és ennek
megfelelően két számlát nyújt be a fenti megosztásban szabályszerűen kiállítva a
Megrendelőnek.

8.6

A számla szabályszerű kiállítása után a Vállalkozónak a számlát a Megrendelő nevére
és a Megrendelő központi iktatójába kell megküldenie.

8.7

A jelen szerződésben meghatározott előírások szerint kiállított és benyújtott számla
ellenértékét Megrendelő a számla kézhezvételét követő 30 napon belül fizeti meg
Vállalkozó cm Bank Zn nél vezetett 10700718-67198034-51100005 számú
számlájára.
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8.8

Vállalkozó a számlát az alábbiak szerint köteles kiállítani:
-

-

-

-

8.9

.

a számlán szerepeltetni szükséges a tevékenység leírását, VTSZJSZJ számát, a Meg
rendelő által megadott, belső azonosításra szolgáló vállalkozási szerződés számot, a
Támogatási Szerződés számát (EKOP-2.2.2), fizetési határidőként a 30 napot, az
EKOP támogatás mértékét forintban és százalékos arányban, illetve a fedezetet bizto
sító költségvetési sor (EKOP 2. prioritás 86,61 %‚ EKOP 3. prioritás 13,39 %) megje
lölést,
a számlának meg kell felelnie az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVIJ.
törvény (Áfatv.) 169. * szerinti előírásoknak,
a számlákon fel kell tüntetni a bankszámlaszámot, a bank nevét, valamint az adószá
mot,
a számlákon fel kell tüntetni a „számla” elnevezést.
Vállalkozó a számlaszámában bekövetkezett változásról köteles a Megrendelőt
haladéktalanul értesíteni.

8.10 Amennyiben a fizetési határidő munkaszüneti napra, ünnepre vagy bankszüneti napra
esik, akkor a következő banki munkanap a számla kiegyenlítésének határideje.
8.11 Vállalkozó nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan
költségeket, melyek a Kbt. 56. * (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem
megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek Vállalkozó adóköteles
jövedelmének csökkentésére alkalmasak.
8.12 A Megrendelő fenntartja magának a jogot, hogy a szerződés teljesítése folyamán a
számlák kiállításával kapcsolatban az Európai Unió alapjaiból származó támogatások
felhasználásra vonatkozó előírásoknak megfelelő további követelményeket határozzon
meg.
9.

Kötbér

9.1

Amennyiben a Vállalkozó a jelen szerződés 2.1 pontjában meghatározott teljesítési
határidőt elmulasztja, késedelmi kötbért köteles fizetni. A kötbér mértéke a késedelem
minden egyes napjára nettó 10.000,- Ft. A késedelmi kötbér maximális mértéke jelen
szerződés 7.1 pontjában meghatározott nettó vállalkozói díj 10%-a.

9.2

Vállalkozó jelen szerződés meghiúsulása esetén jelen szerződés 7.1 pontjában
meghatározott nettó vállalkozói díj 10 %-ának megfelelő mértékű meghiúsulási kötbért
köteles Megrendelőnek fizetni. Jelen szerződés meghiúsultnak tekintendő, amennyiben
Megrendelő Vállalkozó súlyos szerződésszegése miatt jelen szerződést azonnali
hatállyal felmondja, vagy Megrendelő jelen szerződéstől Vállalkozó súlyos
szerződésszegése miatt eláll (Jelen szerződés 13.5 pontja). Meghiúsulási kötbér
érvényesítése a késedelmi kötbér érvényesítését kizárja.

9.3

Megrendelő a kötbérigényről számlát állít ki, és a számla összegét jogosult a vállalkozói
díjba beszárnítani.

9.4

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő a Polgári Törvénykönyvről szóló
1959. évi IV. törvény (Ptk.) 246. * ára figyelemmel jogosult a kötbért meghaladó
kárának érvényesítésére, illetve, hogy a késedelmi kötbér megfizetése nem menetesíti a
teljesítés alól.

[0.

Vis Major

10.1 A Vállalkozó nem sújtható kártérítéssel vagy a szerződéstől való elállással, 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
okból. Ilyen esetek lehetnek különösen sztrájk, háború vagy forradalom, tűzeset, árvíz,
járvány, karantén korlátozások és szállítási embargó. A vis maiornak közvetlen
összefüggésben kell állnia a Vállalkozó tevékenységével és a bekövetkezett késedelmes
teljesítéssel vagy meghiúsulással.
10.3 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 major esete nem gátol.
10.4 A szerződésben foglalt határidők a vis maior időtartamával meghosszabbodnak.
Amennyiben a vis major időtartama meghaladja a 30 naptári napot, a Megrendelőnek
jogában áll a szerződéstől elállni hátrányos jogi következmények nélkül oly módon,
hogy a Vállalkozóhoz erről írásos értesítést küld.
11.

A szerződés módosítása, megszüntetése és megszűnése

11.1 Jelen szerződés rendes felmondással nem szüntethető meg.
11.2 Megrendelő jogosult Vállalkozó súlyos szerződésszegése esetén Vállalkozóhoz intézett
írásbeli értesítésével a szerződést azonnali hatállyal felmondani. Súlyos
szerződésszegésnek minősül különösen, ha:
a)
b)
c)

Vállalkozó a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja,
a késedelmi kötbér eléri a maximális mértéket,
Vállalkozó valamely az a)-b) pontban nem nevesített a szerződésben meghatá
rozott kötelezettségét saját érdekkörében felmerült okból, Megrendelő erre vonat
kozó felszólítása ellenére, Megrendelő által megadott határidőre nem teljesíti.
—

—

11.3 Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést azonnali hatályú felmondással, a
Kbt. 125. * (5) bekezdésében meghatározott esetek valamelyikének bekövetkezése
esetén felmondani. Jelen pont szerinti felmondás esetén Vállalkozó a szerződés
megszűnése előtt teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.
11.4 Bármelyik Fél jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani abban az esetben, ha
a másik Fél ellen jogerősen csődeljárást vagy felszámolási eljárást rendeltek el vagy, ha
a másik Fél végelszámolással történő megszűnését határozta el.
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11.5 Vállalkozó Megrendelő súlyos szerződésszegése esetén jogosult a szerződést
Megrendelőhöz intézett írásbeli értesítésével azonnali hatállyal felmondani. Súlyos
szerződésszegést követ el Megrendelő különösen, ha a szerződésben meghatározott
fizetési kötelezettségének Vállalkozó írásos felszólítása ellenére, az abban megadott
határidőig nem tesz eleget.
11.6 Az azonnali hatályú felmondásról írásban kell értesíteni a másik felet. A szerződés
megszűnésének időpontja a felmondásról szóló értesítés kézbesítésének napja.
11.7 Az azonnali hatályú felmondás a szerzői jogi rendelkezések hatályát nem érinti.

12.

Kapcsolattartás

12.1 Jelen szerződésben Felek szakmai kapcsolattartásra kijelölt képviselői:
a)

Megrendelő részéről:
Név: Adám Csongor
Beosztás: Fejlesztési Erőforrás Menedzsment és Monitoring igazgató
Telefon szám: ±36l4S94200p6689
Mobiltelefon szám: +36-30-976-7711
E mail cím: Adam.CsongorZsolt@nisz.hu

b)

Vállalkozó részéről:
Név: Szekeres Zsolt
Beosztás: operatív igazgató
Fax szám: +36-1-808-9029
Mobiltelefon szám: +36-30-389-8558
E-mail cím: szekeres.zsolt@ayudate.hu

12.2 Jelen szerződésben Megrendelő részéről teljesítés igazolására jogosult személy:
Név: Kozák Gyula
Beosztás: Fejlesztési Agazati igazgató
Telefon szám: +36l4594200p6590
Mobiltelefon szám: +36-30-685-5649
E-mail cím: Kozak.Gyula@nisz.hu
12.3 Felek jelen pontban meghatározott kapcsolattartóik útján tartják a szerződés teljesítése
során a kapcsolatot. Bármelyik Fél jogosult a 12.1-12.2 pontban meghatározott
kapcsolattartók személyét megváltoztatni. Szerződő felek megállapodnak, hogy a 12.112.2 pontban meghatározott kapcsolattartók személyében bekövetkező változás nem
igényel szerződésmódosítást, elegendő arról a másik Felet írásban tájékoztatni. A
kapcsolattartó személyében bekövetkezett változás a másik Féllel való szerződésszerű
közléstől hatályos.
12.4 Szerződő Felek rögzítik, hogy minden jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos
nyilatkozatot vagy egyéb értesítést (továbbiakban: értesítés) szerződésszerűen küldenek
meg egymásnak. Szerződésszerű megküldésnek minősül, az írásban és
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-

írásban igazolt személyes átadással,
tértivevényes ajánlott levélben,
visszaigazolt e-mailben vagy
visszaigazolt telefax útján megküldött értesítés.
—

12.5 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 postal küldeményt a
kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni, ha a címzett az átvételt
megtagadta. Ha a kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a címzett az iratot nem vette
át (az a feladóhoz nem kereste jelzéssel érkezett vissza), az iratot
az ellenkező
bizonyításáig
a postal kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik
munkanapon kell kézbesítettnek tekinteni.
12.6 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 kézbestés kizárólag postal
úton (tértivevényes ajánlott levélben) vagy írásban igazolt személyes átadással
történhet.
13.

Titoktartás

13.1 Vállalkozó vállalja, hogy a közpénzek felhasználásának nyilvánosságáról szóló
szabályozásnak megfelelően üzleti titok címen nem tagadja meg a tájékoztatást a jelen
szerződés lényeges tartalmáról.
13.2 Felek kötelesek jelen szerződés teljesítése során a másik Féllel kapcsolatban
tudomásukra jutott információkat, adatokat valamint tényeket bizalmasan kezelni,
azokat nyilvánosságra nem hozhatják, illetéktelen harmadik személy részére
hozzáférhetővé nem tehetik azzal, hogy egyik fél sem akadályozhatja meg a másikat
olyan információ kiadásában, amelyet valamely hatósági vagy bírósági eljárás vagy
törvényi előírás tesz szükségessé.
13.3 Amennyiben jelen szerződés teljesítésével kapcsolatban Vállalkozónak harmadik
személy számára valamely információt kell kiadnia, azt kizárólag Megrendelő előzetes
írásos hozzájárulásával teheti meg.
13.4 Szerződő Felek megállapodnak,
minősülnek harmadik Félnek
alvállalkozók, feltéve, hogy jelen
nyilatkozatot írnak alá és adnak át

hogy jelen Pont alkalmazása szempontjából nem
Vállalkozó által szerződésszerűen igénybe vett
szerződésben való közreműködésük előtt titoktartási
Megrendelőnek.

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

-

14.

Vegyes és záró rendelkezések

14.1 Jelen szerződés főszövegének és mellékleteinek ellentmondása esetén a szerződés fő
szövegének rendelkezését kell alkalmazni
14.2 Amennyiben jelen szerződés bármely rendelkezése eltérő törvényi szabályozás folytán
érvénytelenné válna, úgy ezen tény a szerződés többi rendelkezésének érvényességét
nem érinti.
14.3 Vállalkozónak és a Megrendelőnek meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy
közvetlen tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, mely
közöttük a szerződés keretében felmerült. Minden ezzel kapcsolatos tényről, akadályozó
körülményről a felek kölcsönösen kötelesek egymást írásban tájékoztatni.

•

14.4 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.
14.5 A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog különös tekintettel
a Polgári Törvénykönyv vállalkozási jogviszonyra vonatkozó rendelkezései
az
irányadók.
—

14.6 A jelen szerződés a Szerződő Felek megegyezését teljes egészében tartalmazza. A Felek
jelen szerződés aláírásával annak rendelkezéseit magukra nézve kötelező érvényűnek
fogadják el.
14.7 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.
Jelen szerződés 14 számozott pontból és 2 számozott mellékletből áll, 5 eredeti példányban
készült, melyből 4 példányt Megrendelő, 1 példányt Vállalkozó kap. Jelen szerződést Felek
elolvastak, megértettek, és mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag írtak alá.
Mellékletek:
1. számú melléklet: Műszaki leírás (ajánlatkérési dokumentáció műszaki leírás fejezete)
2. számú melléklet: Teljesítésigazolás (minta)

Budapest, 2013. január’

Sza~ Attila
vezérigazgató
Nemzeti lnfokommunikációs Szolgáltató Zrt.
Megrendelő

ügyvezeto
Ayudate Holding Tanácsadó Kft.
Vállalkozó
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Kiírás tárgya: Hálózatbiztonsági korai figyelmeztető rendszer és szolgáltatás kialakításához
megvalósíthatósági tanulmány készítése
Tartalmi összefoglaló
A Nemzeti kfokommunikációs Szolgáltató Zrt. (NISZ) vezetése számos feladatot indított el és
változást hajtott végre az elmúlt időszakban. Elkezdődött a NISZ IT stratégiájának kidolgozása,
melynek része az EKOP-2.2.2 számú, „Kormányzati hálózatbiztonsági korai figyelmeztető
rendszer és szolgáltatás kialakítása” című projekt megvalósítása.

A Projekt háttere, háttér információk
Az IT biztonsággal kapcsolatos hazai és nemzetközi felmérések és ajánlások abba az irányba
mutatnak, hogy a kiberbiztonság kiemelt fontossággal bír a világgal sokirányú kapcsolatban álló
számítógépes rendszerekben, a kezelt információs vagyon sérülékenyebb, Így fokozott és más
jellegű
védelmet igényel mint a korábbi zárt felhasználású rendszereknél alkalmazott
megoldások.
Egyértelműen felismerhető a kormányzat azon törekvése, hogy a szabványokban leírt
kiberbiztonsági menedzsment funkciókat és folyamatokat kialakítsa és üzemeltesse mindazon
rendszerekben, amelyek célja a kormányzaton belüli adatcsere lebonyolítása. Ezt a célt szolgálja
a IT biztonsági felelős funkció szervezeti szintű bevezetése is, akinek feladata az egyes
szervezetek IT- és kiberbiztonsági feladatainak kezelése. Ez a feladat rendkívül Összetett,
folyamatos menedzsment tevékenység.
Számba véve az ismert legjobb gyakorlatokat és szabványokat, egyértelműen definiálható az IT
biztonsági felelős kiberbiztonsággal összefüggő feladatköre:
.
Biztonsági politikai és szabályzat kialakítása, betartásuk ellenőrzése
—

—

.

IT vagyonleltár elkészítése és kezelése

.

Folyamatos kockázatértékelés, kockázattal arányos védelmi intézkedések végrehajtása

.

Sérülékenységek, gyengeségek feltárása és kezelése

.

Fenyegetések folyamatos figyelemmel kísérése és kezelése

.

Biztonsági események és incidensek felismerése, kezelése

.

Biztonsági tudatosság kialakítása és fenntartása
Mint látható, a feladatkör igen széleskörű, több elemében olyan szerteágazó szakértelmet követel
meg, ami egyetlen embertől nehezen várható el, főleg, ha figyelembe vesszük azokat a tényeket,
hogy a világon napi szinten tízes nagyságrendben publikálnak szoftver sérülékenységeket, százas
nagyságrendű a kiberfenyegetések száma és hetente ezernyi a témához kapcsolódó azon hírek és
információk száma a világon amelyek naprakész ismerete szükséges.
A kormányzati szektor szervezetei nincsenek felkészülve arra, hogy erre az összetett problémára
megfelelő választ tudjanak adni, mivel az adott szervezetnél az IT biztonsági felelősök
kinevezése és a feladat kitűzése sem tudja megnyugtatóan megoldani a problémát, ha ezek a
szakemberek idő és/vagy erőforrás hiányában nem tudnak megfelelő információkhoz jutni.
A felvázolt problémát alapvetően egy olyan információ menedzsment folyamat bevezetése tudja
megoldani, ahol a szervezeti információk (vagyonelemek) és a külső hatások (fenyegetések,
sérülékenységek, stb.) adott szervezetre jellemző kockázati paraméterek alapján történő
folyamatos értékelése valósul meg.
—

—
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Gazdasági és szakmai szempontokból célszerű az elemzéseket és értékeléseket végrehajtó
szakértői erőforrást egy központi helyre koncentrálni. Hyen
már létező
fókuszpont a
kormányzati CERT [Nemzeti Hálózat Biztonsági Központ, NHBK], amely jelenleg is végez
hasonló tevékenységet. Ennek részeként rendszeresen közzéteszi a sérülékenységi és
fenyegetettségi információkat, valamint folyamatosan elemzi az NTG biztonsági eszközeiből
származó napló-adatokat, majd a felismert biztonsági eseményeket a NISZ Zrt. szakemberei
részére Jelenti. Az Így létrejött információ halmaz azonban egyrészt nem szervezetre szabott,
másrészt a közölt biztonsági események száma olyan nagyságrendű, hogy kezelésük hatalmas
emberi erőforrásigényt támaszt a NISZ Zrt.-nél.
A Nemzeti Távközlési Gerinchálózat és a csatlakozott Intézmények hálózatbiztonsági
eseményeinek észlelése, jelzése, kockázatértékelése, kezelése és szükséges eszkalációja ezidáig
nem történt meg, mivel nem volt egységes elektronikus szolgáltatás és rendszer, ami a feladatot
megfelelően képes lett volna támogatni. A rendszer és a szolgáltatás egyes elemei
megvalósultak, azonban az Így megszerzett hálózatbiztonsági információk és azok összefüggései
nem kerültek összevezetésre és közös értékelésre, valamint nem kerültek átadásra a védelem
minden érintett szereplőjének részére.
Mindezek alapján egyértelműen hasznosnak tekinthető azon cél elérése, hogy azok az
információk, amik a szervezeteket érintik, közvetlenül jussanak el a szervezetekhez, azaz ki kell
alakítani egy Kormányzati Korai Figyelmeztető Szolgáltatást és az azt megvalósító Kormányzati
Korai Figyelmeztető Rendszert
—

—

A projekt céljai:
A projekt tárgya a Kormányzati hálózatbiztonsági Korai Figyelmeztető Szolgáltatás
(továbbiakban: KKFSZ), valamint a szolgáltatást támogató Kormányzati Korai Figyelmeztető
Rendszer (továbbiakban: KKFR) kialakítása.
A projekt célja, hogy jöjjön létre egy igényekhez igazítható, a kormányzati hálózatbiztonsági
védelmet támogató szolgáltatás, ami lehetővé teszi a kockázatok, fenyegetések és események
felismerését és jelzését a lehető legkorábbi szakaszukban, valamint támogatást tud biztosítani a
védelem szereplői számára a leghatékonyabb intézkedések végrehajtása során. A kialakítandó
szolgáltatás lehetőséget ad a rendszer teljes hálózatbiztonsági állapotának folyamatos nyomon
követésére, illetve az egyes részeinek, szegmenseinek vagy csatlakozási pontjainak
hálózatbiztonsági állapotának felügyeletére.
A KKFSZ egy olyan szolgáltatás, ami a Nemzeti Távközlési Gerinchálózatra (NTG) csatlakozott
végpontok, az NTG szolgáltatója, a kormányzati Informatikai Biztonsági Felügyelő (IBF), a
kormányzati CERT, valamint az adathozzáférésre törvényben felhatalmazott szervezetek részére
ad hálózat- és informatikai biztonsági információkat.
A KKFSZ paramétereit az alábbiak szerint lehet meghatározni:
NTG-n belüli szolgáltatás
Felhasználók: NTG végpont szervezetek, kormányzati IBF, NTG szolgáltató (NISZ),
kormányzati CERT, és az adathozzáférésre törvényben felhatalmazott szervezetek
IT biztonsági menedzsmentet támogatja
A felhasználók profiljához igazodik
kformációt ad fenyegetésekről, sérülékenységekről,
kapcsolatáról, illetve megoldási kezelési javaslatokról

biztonsági

eseményekről,

ezek

Az információkat folyamatosan, illetve a bekövetkezési valószínűség függvényében adja
Az információkat értesítések, menedzsment és technikai riportok formájában adja
Az információk tartalmazzák az esemény/sérülékenység/fenyegetés leírását, kockázati
besorolását (f(kockázati szint, kritikusság)) a felhasználói profilhoz igazítva, egymáshoz való
kapcsolatukat, a védekezés/elhárítás módját, valamint statisztikai adatokat
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Az információ forrásai az NTG logok, valamint a kormányzati CERT információk
A KKFR az alábbi funkciókkal rendelkezik:
A felhasználói alkalmazásban kialakítható a felhasználói profil (egyénileg vagy templét
alapján):
.

rögzíthetők az IT vagyonelemek (szoftverek, firmware-k), illetve az egyes elemekre
meghatározható a kritikussági érték

.

rögzíthető az NTG csatlakozási Pont IP címe, címei

.

beállítható a todo lista paraméterei (mi és milyen információ tartalommal kerüljön rá a
listára)

.

beállítható a jelentések és riportok paraméterei (miről és milyen gyakorisággal ad
jelentést, riportot)

Az NTG logjainak elemzése során a logok leválogatásra kerülnek:
.

Végponti IP címek alapján

.

Esemény kritikusság alapján (kritikus, magas, közepes, alacsony)

.

Beállított korrelációk alapján (p1. unauthorized system access, loss of confidenitality,
loss of integrity, exploitation)

Az NHBK információk leválogatásra kerülnek:
.

Sérülékenységek

.

Kártékony szoftverek

.

Fenyegetések és események (külső monitoring eszközök által érzékelt események, CC
blacklist-ek, egyéb fenyegetettségi információk, mint DoS, DDoS, botnet, malware,
stb.)

A központi adatbázisban
.

Összevezetésre és korrelálásra kerülnek a leválogatott NTG logok és az NHBK
információk

.

A központilag (is) tárolt végponti információk (jellemzően az IP címek) alapján az
információk szétválogatása szervezetekhez

.

Információk átadása a szervezetek részére

A felhasználói alkalmazás folyamatos működése során
.

A központi adatbázisból fogadja az információkat:
.

felhasználói IP címhez tartozó események NTG logokból és NHBK
fenyegetések és események

.

minden NHBK sérülékenység és kártékony szoftver információ, valamint a
korrelációik

.

A bejövő információkat összevezeti a profilban rögzített adatokkal, ami releváns azt
megtartja, ami nem releváns azt eldobja

.

A profilban rögzítettek szerint elvégzi a kockázati besorolást (f(kockázati szint,
kritikusság))

.

A profilban rögzített paraméterek szerint:
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.

.

.

megjeleníti a dashboard-ot (statisztikák, grafikonok, listák)

.

feltölti a todo listát

.

kiadja a jelentéseket, riportokat

A projekt elvárt eredményei:
Kerüljön kialakításra egy megfelelően skálázható, a szervezetek és információs rendszereik
védelmi igényeihez igazítható, a szervezetek részére folyamatosan információt biztosító, de
központilag is monitorozható és menedzselhető hálózatbiztonsági korai figyelmeztető
rendszer, amely a hálózatbiztonsági kockázatokat, fenyegetéseket és eseményeket azok korai
szakaszában képes észlelni és jelezni
A korai figyelmeztető rendszerre alapozva jöjjön létre egy központi hálózatbiztonsági
monitoring és korai figyelmeztető szolgáltatás, amely folyamatos információkat szolgáltat a
védelmi intézkedésre jogosultak, azaz a csatlakozott szervezetek biztonsági felelősei, a NISZ
Zrt. és hálózatbiztonsági feladatait támogató CERT részére, valamint folyamatos összefoglaló
hálózatbiztonsági információkat biztosítani a kormányzati Informatikai Biztonsági Felügyelő,
illetve az adathozzáférésre törvényben felhatalmazott szervezetek részére.

Jelen beszerzés tárgya
Jelen beszerzés célja egy olyan szerződés megkötése, melynek keretében elkészül a 1236/2012.
(VII. 12.) Korm. határozattal az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program 2011—2013. évi
akciótervének részévé tett, és az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program 2011—2013. évi
akciótervében 1. számú mellékletében a 2. prioritás 2.2.2-es kódszámú projektjeként nevesített a
„Kormányzati hálózatbiztonsági korai figyelmeztető rendszer és szolgáltatás kialakítása” című
projekt megvalósíthatósági tanulmánya.
A megvalósíthatósági tanulmánynak részletesen ki kell fejtenie a következőket:
.
A fejlesztés háttereként be kell mutatni a jelenlegi hazai és nemzetközi IT és
kiberbiztonsággal foglalkozó jogszabályokat, szabványokat és legjobb gyakorlatokat.
.

Elemezni kell a nemzetközi és hazai IT és kiberbiztonsági helyzetet vállalati és kormányzati
szempontból

.

Be kell mutatni a problémakörrejellemző legfőbb mutatókat

.

Meg kell határozni részletesen a megoldandó probléma jellemzőit és azok egymással való
kapcsolatát

.

Be kell mutatni a probléma lehetséges megoldási módjait és indokolni a kiválasztott
megoldási módot

.

Részletesen definiálni kell a kialakítandó Kormányzati Korai Figyelmeztető Szolgáltatást,
bemutatva a bemeneti információkat, a szolgáltatás folyamatát valamint a szolgáltatás
felhasználói oldali eredmény termékeit

.

Specifikálni kell a Kormányzati Korai Figyelmeztető Szolgáltatást megvalósító Kormányzati
Korai Figyelmeztető Rendszert, kitérve a teljes rendszer, illetve részeinek funkcionalitására,
működésére, valamint a tervezett felhasználói felületekre

.

Meg kell határozni a Kormányzati Korai Figyelmeztető Rendszer nagyvonalú infrastruktúra
tervét és a kialakítani tervezett rendszerkörnyezeteket

.

Meg kell becsülni a kialakítandó rendszer műszaki paramétereit és az alapján meg kell
becsülni a beruházási igényeket

.

Be kell mutatni a fejlesztés tervezett menetét, a fejlesztésben résztvevő feleket
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.

Meg kell határozni a fejlesztési projekt erőfon~ásigényét

.

Meg kell tervezni a fejlesztési projekt szervezetét

.

El kell végezni a projekt kockázatelemzését

.

Ki kell alakítani a projekt minőségbiztosítási feladatainak tervét

.

Be kelt mutatni a horizontális céloknak való megfelelést a fenntarthatóság, esélyegyenlőség
és területi szempontok figyelembevételével

.

Be kell mutatni a nyilvánosság biztosításának és a tájékoztatási feladatoknak való megfelelést
A megvalósíthatósági tanulmánynak meg kell felelnie a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által
publikált „Közigazgatási Operatív Programok kiemelt projektjavaslatai, A megvalósíthatósági
tanulmányok minimális információtartalma” c. dokumentumban foglaltaknak.

Leszállítandó termékek és szolgáltatások
„Kormányzati hálózatbiztonsági korai figyelmeztető rendszer és szolgáltatás kialakítása” című
projekt megvalósíthatósági tanulmánya, mely olyan mélységű szakmai koncepciót alakít ki a
megvalósításra, ami megoldást kínál a pályázati útmutatóban megfogalmazott célokra és
elvárásokra illetve megfelel az előző pontban részletezett feladatleírásnak.
A megvalósíthatósági tanulmány elkészítéséhez Ajánlattevő folyamatos egyeztetéseket folytat az
Ajánlatkérő munkatársaival és szakértőivel.
Az Ajánlatkérővel egyeztetett végleges verziót 2 nyomtatott és 1 elektronikus példányban,
szerkeszthető formátumban magyar nyelven kell átadni, minimum 100 A4 oldal terjedelemben.
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Teljesítést Igazoló Bizonylat
Készült
Hely:

Dátum;
t

Vállalkozó/ Szállító cég neve:

Jelen vannak:
Képviselő neve, beosztása;

Ayudate Holding Tanácsadó Kft.
Megrendelő:
Képviselőjel neve,
Nemzeti Infokommunikációs
beosztása; (ezen T~
Szolgáltató Zn
aláírója)

Képviselője2 neve, beosztása:
(ezen T~ jóváhagyója)

Kozák Gyula
Termék/szolgáltatás megnevezése;
Szerződés tárgya;

Szerződés száma:

Hálózatbiztonsági korai tlgyebneztető rendszer és
szolgáltatás kialakításához megvalósíthatósági
tanulmány készítése (EKOP-2.2.2 kódszámú
pályázat)
Ugyfél száma:

2-03446-0000-2013

Teljesítés igazolás tárgya:
Teljesítés szerződés szerinti üteme/dátuma:
Teljesítés tényleges dátuma;
Megjegyzés:
Megrendelő igazolja, hogy a csatolt mellékletben (szállító levél, berendezés lista, átadás-átvételi
jkv., minőségvizsgálati jkv., tesztelési minősítés, más
)
szereplő részletezettségnek megfelelő terméketiszolgáltatást a Vállalkozó/Szállító a Megrendelő
telephelyére szállította, / a Vállalkozó/Szállító a szolgáltatást elvégezte. A teljesítés a szerződés
szerinti tartalomnak és minőségnek megfelel.
A Vállalkozó/Szállító számláját ezen igazolt tétel(ek)re benyújthatja. A számla mellékletét
együttesen kell, hogy képezze ezen TIB és a fentebb aláhúzott mellékletek egy-egy példánya.
Csak így nyújtható be a Megrendelőnek.
Elfogadott nettó teljesítmény érték Ft;
a szerződésben meghatározott
egyéb_devizában

Devizanem:

Az elfogadott teljesítésből visszatartott
(jóteljesítési) garancia Ft;

Erték:
Esedékessége (dátum);

-

Érték;

Megrendelő képviselőjel
Megrendelő képviselője2
Ph

