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1. A szerz6d6s t:irgya
Pnnda Adaptive Defense 360 - szolg6ltatis frissit6s

2.

I 6vre

Teljesit6sihatdrid6

A szez6ddses munkiik megkezddsdnek napja:2021. mrijus 15.
A teljesitdsi id6 : 2021. mdjus 30.

3.

Felek jogai 6s kiitelezetts6gei

3.l.V6llalkoz6 feladatai ds kdtelezettsdgei: hat6rid6re lesziillitja a megrendelt termdk
licenszeket.
3.2. Megrendel6 feladatai ds kdtelezettsdgei: A reljesitdst kdvet6en a vrillalkoz6i dijat

hata d6re kiegyenliti

1. V{llalkoz6i dij:
4.1. Ielek kdlcstjndsen az alabbi vrillalkoz6i dijban egyeznek meg: 3.388.500 forint +
AFA azaz 4.303.395 Ft amel,v magiiban foglalja a szerz6dds tArgy6t kdpez6 feladatok
elliitiisdval kaposolatosan fclmeriil6 kdltsdgeket. r.iforditasokat, kdszkiadrisokat.
4.2. A Megrendel6 a

1 pontban foglaltak

l
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elvdgzdsdt ktjvetden teljesirdsigazolAst

allit ki. A
Vdllalkoz6 Megrendeli altal kirillitott teljesitds igazolas kdzhezvdtel6t k6vet6en jogosult
szamlet kidllitani,6s benyfjtani a Megrendel6nek. A v6llalkoz6i dijat a Megrendel6 a

beryiitott

szAmla kdzhezvdlelt6l szAmitot 30

naptiri napon beliil

dtutalAssal fizeti meg a

Vdllalkoz6 fent megjeldlr banl<szdmlijAra.

A Megrendel6 r6szdr6l

4.3.

a teljesitdsigazol.is

kidllitrsArajogosult: Retezi L6szl6

5. Teljesit6s m6dja, ideje

5.1 Amennyiben a V6llalkoz6 neki felr6hat6an
kdsedelmesen teljesit, igy a
Megrendeki kdsedelmi ktitbdre jogosult. A kdsedelmi kiitbdr mdrtdke az eredmdn)teieniil
eltelt teljesit6si hata.id6t6l sziimitva, naponta, a szerziidds brutt6 vrillalkoz6i dijrinak
(kdtbdralap) 1%-a.

-

A 30 napon ttli, a Vdllalkoz6nak felr6har6 okb6l el66ll6 kdsedelem vagy hib6s
teljesitds esetdn a Megrendel6 azonnali hafillyal eldllhat a szerz6d6st6l, ds ezen f'eliil
meghirisuldsi kdtb6(e jogosult, melynek mdrtdke a brutt6 vdllalkoz6i dij 20%-a.
5.2.

A Megrendel6nek jog6ban rill a kdsedelmi, illetve

5.3.

a meghiirsulasi ktitbdrt az eseddkes

viillalkoz6i dijba beszrimitani.

6.

Sze126d6smegsziin6se

A szerz6d6 felek a szerz6ddst k6zds megegyezdssel brirmiko. megsziintcthetik. Ebben
az esetben a felek irrisbar, kdzdsen alriirt okiratban rendelkeznek a szcrz6dds
megsziindsdvel kapcsolatos elsz6mol6sr6l, 6s a feleknek a megszi.intetdsrol rendelkez6
6.1.

okiratban meghatiirozott megsziindsi id6ponrig mdg fenniil16 6s teljesitend6 tbladatair6l.
6.2. A szerz6ddst bdrmelyik fdl.iogosult a misik filhez inrdzett, irAsbeli nyilarkozattal, 30
napos felmondasi idtivel t'elmondani.

7.

2116 rendelkez6sek

7.1. A V6llalkoz6nak ds a Megrendel6nek meg kell tennie mindent annak drdekdben, hogy
kdzvetlen t6rgyalrsok ttjdn rendezzenek minden olyan ndzeteltdrdst vagy vitAt, amely
koztjtttik a szerz6d€s keret6ben vagy a szerz6ddssel kapcsolatosan felmeriilt.
7.2.

A Felek

7.3.

A

a szerz6ddst kizrir6lag irrisban m6dosithatj6k.

szerz6dds

a ftlek

61tali aldirrisrinak rupjrin ldp hatalyba, 6s mindkdt fdl

.Terzodesc,,eru rel ie5irdsdvel meEczunik.

7.4. Szerz6d,6 felek a jelen szerz6ddsben nem szab6lyozott kdrddsek rekintetiben a ptk
rendelkezdseit tekintik ir6nyad6nak.

Szerz6d6 Glek ajelen

szez6ddst

annak elolvasiisa ds drtelmez€se utiln _, mint
akaratukkal mindenben megegyezcit, helybenhagy6lag 4 pdlddnyban a k€pviseletre
jogosultak riltal a16irjdk.
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- , ru

Bu,,l ,
"

'dPa.,

""""

-,

-

!';ru"i!!"

a

/ i?q"n

Ndpessy
f6igazgat6
Budapcsti Tijrt€neti

Az

allamh6ztartasr6l sz6l6 tdrv6ny
vdgrehajt.iser6l sz6ld 368/2011. (XIL 31.)
Korm. rendelet 55.9 (1) bekezddsdre
tekinteftel a pdnziigyi ellenjegyzds tdnydt a

BTM

rekinterdben {+*}L.g5.Cg....napjr,r

igazolom.
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