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vALLALKozAsr szenz6oEs
A jelen Szerz6d6s (a toviibbiakban: a ,,Szerzddds" ) bele6rtve a hozzdcsatolt 6s elviilaszthatatlan r6sz6t

k6pez6 mel16kleteket is, l6trejott

egyr6szr6l a Hegykozs6gek Nemzeti Tan6csa
sz6khely: 1117 Budapest, Budafoki Ut 111.
ad6szd m : 18082810-1-43

k6pviseli: Dr. Brazsil Ddvid, f6titkiir

mint megrende16 (a toviibbiakban egyUttesen:,,Megrende!6"),

miisr6szr6l a Kermann Mfiszaki Fejleszt6 6s Tandcsad6 Kft.
Sz6khely: 1149 Budapest, Angol utca 32.4.6ptilet 2. emelet
C6gjegyz6ksziim: Cg. 01-09-280382, bejegyezve a F0vdrosi Torv6nysz6k C6gbir6s1gdndl
Ad6szdm : L4L60O80-2-42

Bankszdmlaszdm: MKB Bank Zrt., 10300002-10686678-49020016

kdpviseli: Kovdcs Zoltiin Lajos, Ugyvezet6
m
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ozo (a tovri bbia kba n :,,V6llal koz6")

egytittesen, 6s

1.

a

tov6bbiakban: a Felek ktizott, az alulirott helyen 6s id6ben az aliibbifelt6telek szerint:

E16zm6nyek

2019. mdjus 2-dn a Hegykozs6gek Nemzeti Tandcsa a https://www.kozbeszerzes.sov.hu oldalon
megrendel6st adott fel a Kermann Mfiszaki Fejleszt6 6s Tandcsad6 Kft. r6sz6re FortiGate
eszkozokr6l, amely a Vdllalkoz6 iiltal elfogaddsra kerUlt.

2.

Szerz6d6s t6rgya

2.1 A Viillalkoz6 viillalja, hogy a Megrende16 sz{mfra az aliibbi feladatot elv6gzi az L. szdmi
mel 16klet

"'10" I-r,urat ki6pit6s

2.2 A feladat elvr6gz6s6nek hatdrideje: 2019. miijus 31. A viillalkoz6 el6teljesit6sre jogosult.

3.

Vdllalkozdsidii

3.1 A Viillalkoz6t az 2.1 pontban meghatdrozott tev6kenys6g6rt 6s term6kek6rt 93 37.4 Ft, azaz
kilencvenhdromezer-hdromszSztizenn6gy forint + kdzbeszerz6si dij + Afa v6tlalkoz6i dij illeti
meg a munka elfogadiisakor.
3.2 A viillalkozoi dij magdban foglalja a Vdllalkoz6 kolts6geit is, amelyr6l elszdmol6st adni nem
tartozik.
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3.3 A Megrendel6 az 2.L pontban meghatiirozott munka elfogaddsiir6l az iitadiist k<ivet6en 8
munkanapon beltil nyilatkozik. A teljeslt6s (teljesit6s igazol6s) 6s a term6kek iitv6tel6r6l
(sziillit6lev6l) igazoldsiira a Megrende16 rdszdr6l az Ugyvezet6 jogosult. Ezen igazoliis
hiCnydban a viillalkoziisi dij kifizet6s6re nem ker0lhet sor.
3.4 A Megrendel6 a szdmla k6zhezv6tel6t kovet6 30 napon bellil a Vdllalkoz6 banksziimldjiira
utalja iit a vdllalkozrisi dijat.

4.

Egyiittmfkiid6s

4.7

A szerz6d6 felek kdtelezetts6get vdllalnak arra, hogy a szerz6d6s teljesit6se sordn a
j6hiszemfis6g 6s a tisztess6g kovetelm6nyeinek megfelel6en, kolcstinrisen egy0ttmffk<idnek.
Ennek megfelel6en id6ben tiij6koztatjiik egymdst, nem csupdn a jelen meg6llapoddsban
foglaltak teljeslt6s6r6!, hanem minden olyan szdmottevd k6rd6sr6l, amely

a szerz6d6s

teljesit6s6re kihatdssa I lehet.
4.2 A Viillalkoz6 kdteles halad6ktalanul 6rtesiteni a Megrendel6t minden olyan ktiriilm6nyr6l,
amely a vdllalkozds eredm6nyess6g6t vagy a teljesit6s hat6ridej6t 6rinti.
4.3

A

Megrende16 el6zetesen egyeztetett id6pontban jogosult ellen6rizni a Vdllalkoz6
tev6kenys6g6t. Ennek sordn a Vdllalkoz6 kiiteles a sz0ks6ges magyardzatokat megadni.

5. K6tb6r
K6sedelmes fizet6s eset6n Megrendel6 a Ptk. szerinti k6sedelmi kamatot k<iteles megfizetni.
Megrende16 30 napot meghalad6 k6sedelmes fizet6se sf lyos szerz6d6sszeg6snek min6siil.

6. TitoktartSs
6.1 A Vdllalkoz6 tudomdsul veszi, hogy jelen szerz6d6s 6s az annak teljesit6se sor6n megismert
adatok, informiici6k - ha azok nem min6si.ilnek szolgdlati titoknak, banktitoknak vagy
6rt6kpapir-titoknak - a Megrende16 Uzleti titkiit k6pezik.
6.2 A Viillalkoz6 a tudomdsdra jut6 szolgiilati titkot, bank-, 6rt6kpapir titkot 6s lizleti titkot a
vonatkoz6 jogszabiilyokra 6s el6irdsokra figyelemmel kdteles kezelni. Titoktartiisi
kcitelezetts6ge k616ben a V6llalkoz6 a tudom6s6ra jutott adatokat, informiici6kat illet6ktelen
r6sz6re hozzdf6rhet6v6 nem teheti, nem kdz6lheti, dt nem adhatja, nyilvdnoss6gra nem
hozhatja, fel nem haszndlhatja.
6.3 A Felek a tev6kenys6giikkel 6sszefUgg6sben birtokukba jutott, egymds mfikdd6s6vel 6s
i.igyfeleivel kapcsolatos informiici6kat, adatokat csak a jelen szerz6d6sben szab6lyozott
tev6kenys6gi kd 16ben eljii rva hasznii hatjii k fel.
I

6.4 A Viillalkoz6 kdteles a Megrende16nek a Ptk. szerinti, iizleti titoknak min6si.i16 informiici6it 6s
a Megrendel6 jogait 6rint6 adatokat id6beli korldtozds n6lkUl meg6rizni. Ezen titoktart6si
kotelezetts6g a16l csak a Megrendel6, a kiszolgdltathat6 titokkdrt pontosan megjelolve,
iriisban adhat felment6st.
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5.5 A titoktartiisi kotelezetts6g id6korliitozds n6lkiil 5ll fenn.
6.6 A Viillalkoz6 felel6ss6get viillal minden olyan kir6rt, amely a titoktartdsi k<itelezetts6g
megszeg6s6vel kapcsolatban felmertil.

7.

Egy6b rendelkez6sek

7.1 Jelen szerz6d6s m6dositiisiihoz vagy kieg6szit6s6hez irdsos forma szUks6ges.
szerz6dds e pontjiinak m6dositiisiira vagy hatiilyon klviil helyez6s6re is.

Ez

vonatkozik

a

7.2 Jelen szerz6d6sben nem szabdlyozott k6rd6sekben a Ptk-nak a v6llalkozdsi szerzdd6sekre
vonatkoz6 szab6lyai az irdnyad6ak.

Jelen szerz6d6st a felek annak elolvasdsa utdn, mint akaratukkal mindenben megegyez6t irtiik alii.
Budapest, 2019. mdjus 6.
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Megrendel6
Hegykozs6gek Nemzeti

Ta ndcsa

Dr. Brazsil Ddvid, fdtitkdr

f6titkdr
PH.
Tan6cs
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Vdllalkoz6
Kermann M(szaki Fejleszt6 6s Taniicsad6 Kft.
Kovdcs Zoltdn Lajos
Ugyvezet6

Mrtszaki
Fejteszci
^uP#i.,,
6s Tanacsad6 Kft.

1149 Budapest, Angol rrtca 32. 4. ep.2.
em.
Ad6s2.im : 1 4 1 60A80-2^42
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Term6kt6mogat6s - telepites
(rendszerm 6rnok )
Cat5e UTP v6gpont kiepites
SZUKSEGES ANYAGGAL, nyomvonal
ki6pitessel (k6belh[26s, rendez6re
bekot6s, fali aljzalba szerel6s.
cimk6z6s) falon kivLili k5belcsatorndval

Mennyis6g

Nett6 egys6g6r

Nett6 6rt6k (Ft)

B ora

10 000

B0 000

1 csomag

13 314

13 314

max. 10 m

6sszesen:

93 314
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