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telr 0030 1 4451670
e-mail: info@kermann.hu
TRKEZE'r-r:

vArrALKozAsr szERz6DEs

n(r.-sz.t'Nt Dat

A jelen Szerz6d6s (a toviibbiakban: a ,,Szerzdd6s") bele6rive a hozz;csatolt 6s

X

I

Kll - A)

elvilaszthatatlan r6sz6t

kdpez5 mel16kleteket is, l6trej6tt

egyr6sz16l a Hegykdzs6gek Nemzeti Tan;csa

sz6khely: 1117 Eudapest,

Budafokiit

111.

ad6szdm:18082810 143
k6pviseli: Dr. Brazsil Diivid, f6titkiir

mint megrendel6 (a toviibbiakban egyiittesen:,,Megrendel6"),

mesr6sz16l a Kermann M(szaki Fejleszt6 6s Taniicsad6
5z6khelV: 1149 Budapest, Angol utca

{ft.

32.4.6piilet 2. emelet

c6gjegyz6ksz6m: CB. 01-09-280382, bejegyezve a F6virosi Tdrv6nysz6k c6Sbir6siigiin6l
Addszdmi 14160080-2-42
Banksz6mlasziim: MKB Bank Zrt., 10300002-10686678-49020016
kdpviseli: Kovircs Zoltiin Lajos, iigyvezet5

mint v5llalko26 (a tovijbbiakban:,,Viillalkoz6")
egyilttesen,

1.

6s a

tov6bbiakban: a Felek kdz6tt, az alulirott helyen 6s id6ben

az al6bbi

felt6telek szerint:

El6zm6nyek

2019. ijprilis 16-iin a Hegykdzsdgek Nem2etiTaniicsa a httos://www.kozbeszerzes.Pov.hu oldalon
megrendel6st adott fel a Kermann M(szaki Fejleszt6 6s TanScsad6 Kft. r6sz6re FortiGate
eszk6zdkr6l, amely a V6llalkoz6 irltal elfogadiisra kerillt.

2.

Szetz6dds l6tgya

2.1 A Vdllalkozd v6lalja, hogy a Megrendel6 sziimiira az alabbi feladatot elv68zi az 1. s76ml
mel16klet alapj;n:

-

Hiil6zat ki6pit6s

2.2 A feladat elv6gz6s6nek hat6rideler 2019. mdius 31. A viillalkoz6 elSteljesit6sre iogosult.

3.

Vdllalkoz6sidij

3.1 A V.illalkoz6t az 2.1 pontban meEhatdrozott tev6kenysdg6rt 6s term6kek6rt 3 652 172 Ft, azaz

hiirommilli6 hatsziizdtvenkett6ezer eBysziizhetvenkett6 forint
viillalkoz6i dij illeti meg a munka elfogadasakor.
3.2 A viillalkoz6i

dt

+

k62beszerzdsi

dii +

AFA

magiiban foglalja a Vdllalkoz6 kdLts68eit is, amely16l els?iimoliist adni nem

tartozik.

"th

u'
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3.3

Kermann MLjszaki Fejleszto 6s Tan6csad6 Kfr

telephely: 1139, Budapesl, Rdppenty0 u. 48.

teli 0036 1 445 1670
e-mail: info@kemann.liu

A Megrendel6 az 2.1 pontban meghatdrozott munka eifogadijsiir6l az 6tad6st k6vet6en 8
munkanapon beli.ll nyiiatkozik. A teljesit6s (teljesit6s igazoliis) 6s a term6kek ijtv6tel616l
(szirllit6levdl) igazol6sira a Megrende16 rdsz6rSl az ilgyvezet6 jogosult. Ezen igazolirs
hiiinydban a v6llalkoziisidij kifi2et6s6re nem kerillhet sor.

3.4 A Megrendel6 a sziimla k6zhezvdtel6t kdvet6 30 napon belill a V;llalkoz6 bankszijmlejiira
utalja et a viillalkoziisi dijat.

4.

Egyiittm(kt d6s

4.1

A szetzSdS felek kdtelezettsdget viillalnak arra, hogv a szerz5d6s te iesit6se sor;n a
j6hiszemijs6g 6s a tisztess6g k6vetelm6nyeinek megfelel6en, k6lcs6n6sen egyiittm(kddnek.
Ennek megfelel6en id6ben t6j6koztatjek e8ymijst, nem csup6n a jelen megiillapodiisban
foglaltak teljesitds616l, hanem minden olyan szijmottev6 k6rd6s16l, amely a szerz6dds
teljesit6s6re kihatiissal lehet.

4.2 A Vdllalkoz6 k6teles halad6ktalanul 6rtesiteni a Megrendel5t minden olyan kdnilm6nyr5l,
amely a v6llalkoziis eredm6nyessdgdt vagy a teljesit6s hat6ridej6t 6rinti.
4.3

A

Megrende16 el5zetesen egyeztetett id6pontban jogosult ellen6rizni

a

V6llalkoz6

tev6kenys6g6t. Ennek sordn a V6llalkoz6 kdteles a szilks6ges magyariizatokat megadni.

5.

Kittb6r

K6sedelmes fizet6s eset6n Megrendel6 a Ptk. szerinti k6sedelmi kamatot kdteles megfizetni.
Megrende16 30 napot meghalad6 k6sedelmes fizet6se sUlyos szerz6d6sszeg6snek min6sill.

6, Titoktartds
6.1 A VSllalko26 tudoniisul veszi, hogy jelen szerz6d6s 6s az annak teljesit6se soriin megismert
adatok, informdci6k ha azok nern min6siilnek szolg5lati titoknak, banktitoknak vagy
6rt6kpapir-titoknak - a Megrende15 iizleti titkdt k6pezik.
6.2 A Viillalkoz6 a tudomiisiira jut6 szol8iilati titkot, bank-, 6rt6kpapir titkot 6s ilzleti titkot a
vonatko26 jogszabiilyokra 6s el5iriisokra figyelemmel kdteles kezelni. Titoktart6si
k6telezetts6ge kd16ben a Virllalko26 a tudomiisiira jutott adatokat, informiici6kat illet6ktelen
r6sz6re hozziif6rhet6v6 nem teheti, nem kdzdlheti, iit nem adhatja, nyilv6nossagra nem
hozhatja, fel nem haszn6lhatja.
6.3

a tev6kenys6gukkel 6sszef0gg6sben birtokukba jutott, egymes mukdd6sdvet 6s
ijgyfeleivel kapcsolatos informeci6kat, adatokat csak a jelen szerz6d6sben szabiilyozott

A

Felek

tev6kenys6gi kd16ben elji;rva haszndlhatjek fel.

5.4 A Vdllalkoz6 kdteles a Megrendel5nek a Ptk. szerinti, Lizletititoknak minSsii16 informiici6it ds
a Megrendel6 jogait 6rint6 adatokat id5beli kor iitoz6s n6lkill meg5rizni. Ezen titoktartiisi
kdtelezetts6g al6l csak a Megrende16, a kiszolgeltathat6 titokkort pontosan megjeldlve,
rrdsban adhal
I

lelmentest.

^ltr /,
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Kermann lvtszaki Fejleszl6 6s Tan6csad6 Kfi.
lelophely: 1139, Budapesl, Rdppenly0 u.48.
tel;0036 1 4451670
o.mail: info@kermann.hLl

6.5 A titoktartdsi k6telezetts6g iddkorldtozijs n6lkijl iilt fenn.
6.6

A V6lialkoz6 feleldss6get viillal minden olyan kii16rt, amely a titoktartiisi

k6tetezetts6g

megszeg6s6vel kapcsolatban felmeritl.

7.

Egv6b rendelkez6sek

7.1 lelen s2erz6d6s m6dositiisShoz vagy kieg6szit6s6hez iriisos forma szilks6ges.
szerz6d6s e pontjenak m6dositijsirra vagy hatiilyon kivill helyez6s6re is.

Ez

vonatkozik

a

7.2 Jelen szerz6d6sben nem szabiilyozott k6rd6sekben a ptk nak a vellalkoz6si szerz6d6sekre
vondtloTo s/abalvai az tranyadoak.

.lelen sze126d6st a felek annak elolvasdsa ut5n, mint akaratukkal mindenben megegyez6t irtijk alii.
Budapest, 2019. mejus 6.

u,! ut!
Megrendel6
Hegykiizs6gek Nemzeti Tan6csa
Dr. Brazsil Diivid,

f6titkiir

f6titkir

AA
Vdllalko26
Kermann M(szaki Fejleszt6 6s Taniicsad6 Kft.
Koviics Zolt;n Lajos

iigyvezet6
PH.

Tanicsa
Heqvk6zsEBek Nemzeti
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1.
Cikkszam
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c

szimu mell6klet

N€v
E osztopanel

6i250V,

tnlf esziills6gvedebmmell

0061Ex950-02-12-

Kermann Miszaki Fejleszt6 6sTanacsad6 Kfl.
telephely: 1139, Budapest, Roppenty0 u.48.
tel: 00361 4451670
e-mail: info@kermann,hu
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Forlicate-61E 1 Year UTI'rl Protecton (24t7
Forlioare plus Appli€lion Conlrol,lPS, AV,
Botnel lPlDomain, Web Fitering and Antspam

Forticate'61E 10 x GE RJ45 pons (ncludlig
rwAN Ports lxDMZPorl Txlnlerna

Po s), 128G8 SSD onboard slorage.

rMax

161 816

485 448

215100

215 100

69 125

69125

324 686

649 372

8 000

200 000

10 000

550 000

13 314

1 318 086

6 881

6 881

2

managed Forl APs (Total/ Tunne ) 10 / 5
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