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SZÁLLÍTÁSI SZERZÖDÉS 

amely létrejött egyrészről Magyarország Külügyminisztériuma (KEF azonosító: 10561, 
székhely: 1027 Budapest, Bem rkp. 47., törzsszám: 311344, Adószám: 15311344-1-41, 

képviseli: Misovicz Tibor helyettes államtitkár), mint megrendelő (a továbbiakban: 

Megrendelő), 

másrészről az EURO ONE Számítástechnikai Zrt. (KEF azonosító: 100061, székhely: 

1145 Budapest, Újvilág u. 50-52., céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék 

Cégbírósága, Cg.: 01-10-041733, adószám: 10649297-2-42, képviseli: Kucska Árpád 
vezérigazgató), 
a F1axcom Holding Zrt. (KEF azonosító: 200267, székhely: 1149 Budapest, Mogyoródi út 

53., céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cg.: 01-10-
045798, adószám: 13985677-2-42, képviseli: Harasztos Frigyes vezérigazgató), 

a NETvisor Zrt. (KEF azonosító: 200161, székhely: 1119 Budapest, Petzvál József u. 56., 

céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cg.: 01-10-045730, 

adószám: 14023059-2-43, képviseli: Dr. Máthé János vezérigazgató), 

a RUFUSZ Computer Informatikai Zrt. (KEF azonosító: 200190, székhely: 2030 Érd, 

Retyezáti u. 46., céget nyilvántartó cégbíróság neve: Budapest Környéki Törvényszék 

Cégbírósága, Cg.: 13-10-040860, adószám: 13644545-2-13, képviseli: Fauszt Zoltán 

vezérigazgató), 

a Szinva N et Informatikai Kft. (KEF azonosító: 100102, székhely: 3518 Miskolc, Erenyő 

út 1., céget nyilvántartó cégbíróság neve: Miskolci Törvényszék Cégbírósága, Cg.: 05-09-

000494, adószám: 10221468-2-05, képviseli: Gulyás Imre ügyvezető igazgató), 

a Szintézis Zrt. (KEF azonosító: 1001 Ol, székhely: 9023 Győr, Tihanyi Á. u. 2., céget 

nyilvántartó cégbíróság neve: Győri Törvényszék Cégbírósága, Cg.: 08-10-001771, adószám: 

12890341-02-08, képviseli: Bognár Pál kereskedelmi igazgató), és 

a Telvice szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (KEF azonosító: 200325, székhely: 8975 

Szentgyörgyvölgy, Farkasi út 2., céget nyilvántartó cégbíróság neve: Zalaegerszegi 

Törvényszék Cégbírósága, Cg.: 20-09-069523, adószám: 13339076-2-20, képviseli: Szajkó 

György ügyvezető igazgató), 

mint Szállítói Konzorcium, amely képviseletében az EURO ONE Számítástechnikai Z rt. 
képviselője jár el (a továbbiakban: Szállító) között (a továbbiakban: Felek) 

alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkeL 

l. A szerződés létrejöttének előzménye: 

A Felek rögzítik, hogy a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (a továbbiakban: 

Beszerző) által TED 2011/S 45-073867 szám alatt a központosított közbeszerzés hatálya alá 

tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére "Számítógéprendszerek 

szállítására és kapcsolódó szolgáltatások teljesítésére - 2011" tárgyban (1. számú 
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részteljesítés) lefolytatott központosított közbeszerzési keret-megállapodásos eljárás első 

része eredményeképpen a Beszerző és a Szállító közölt keret-megállapodás jött létre 

(továbbiakban: KM): 

2. A szerződés tárgya: 

KM azonosítószáma: KM0101-19SZGR11; 

KM aláirásának dátuma: 2011. július 8.; 

KM időbeli hatálya: 2012. július 8-ig történő egyedi 

szerződéskötésig; 

KM keretösszege: 19.200.000.000 Ft. 

A jelen szerződés a keret-megállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen, a Megrendelő - a 

hivatkozott KM tárgyát képező termékekre vonatkozó - beszerzési igénye megvalósítására jött 

létre. A jelen szerzödés alapján Megrendelő megrendeli, a Szállító pedig elvállalja az l .  
számú mellékletben nevesített termékek szállítását és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatások 

teljesítését. 

A jelen szerződésben meghatározott szállítást és számlakiállítást az EURO ONE 

Számítástechnikai Zrt. - mint Szállító konzorciumvezetője - teljesíti a jelen szerződés 3. 

számú melléklete alapján. 

3. Definiciók 

A jelen szerződésben alkalmazásában: 

a) Szerződés: Megrendelő és Szállító között létrejött megállapodás, amelyet 

Felek szerződés formájában rögzítettek és aláírtak, beleértve annak 

összes mellékletét, valamint mindazon dokumentumokat, 

amelyekre utalás történik. 

j) Külső Határok Alap: a 2007/574/EK európai parlamenti és tanácsi határozattal 

létrehozott alap. 

g) Felelős Hatóság: 

h) Hitelesítő Hatóság: 

a Belügyminisztériumnak (továbbiakban BM) a miniszter által 

kijelölt szervezeti egysége, amely felelős a Külső Határok Alapból 

támogatott többéves program és az éves prograrnak stratégiai, 

operatív és adminisztratív igazgatásáért. 

A BM-nek a miniszter által a kiadásigazoló nyilatkozatok Európai 

Bizottsághoz való benyújtás! megelőző hitelesítésre kijelölt, a 

Felelős Hatóságtól funkcionálisan fuggetlen szervezeti egysége. 

i) Ellenőrzési Hatóság: az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság, amely ellátja a 

2007-20!3-as időszakra a Külső Határok Alap létrehozásáról szóló 

2007/574/EK határozatban meghatározott ellenőrzési hatósági 

feladatokat 
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j) Támogatás: 

k) Megállapodás: 

a Megrendelő által a Külső Határok Alap 2007-2013 program 

20 l l. évi pályázati felhívásán elnyert vissza nem térítendő 
támogatás. 
A Felelős Hatóság és a Megrendelő, mint a zárt kétforduJós 

kiválasztási eljárásban nyertes végső kedvezményezett között 

létrejött KHA 2011/3.4.2.3. számú Közvetlen Támogatási 

Szerződés, amely tartalmazza a közvetlen támogatás nyújtásának és 

felhasználásának részletes szabályait. 
l) Projekt hivatalos címe: "A Konzuli Informatikai Rendszer továbbfejlesztése 3" 

m)Kbt.: a közbeszerzésekről szóló - a keretmegállapodásos közbeszerzési 
eljárás indítása időpontjában hatályos- 2003. évi CXXIX. törvény. 

4. Teljesítés 

4.1. A szerződés teljesítési határideje: a Szállító a szerződés l .  számú mellékeltében 

szereplő termékeket legkésőbb 2012. július 8-ig leszállítja, valamint ezen időpontig 
elvégzi a kapcsolódó szolgáltatásokat is a műszaki specifikációnak megfelelően. 

4.2. A teljesítés helye: A Megrendelő által megjelölt magyarországi cím: 

Külügyminisztérium 1027 Budapest, Bem rkp. 47. 
4.3. Teljesítéssei kapcsolatos követelmények: A teljesítés akkor tekinthető 

szerződésszerűnek, ha a szállítandó termékeket a Szállító a Megrendelő által megadott 
teljesítési helyre a teljesítési határidön belül leszállítja, és a termékek megfelelnek a 
műszaki leírásban foglaltaknak, a jótállási jegyek átadásra kerülnek, valamint az 

említetteket igazoló átadás-átvételi jegyzőkönyvek aláírásra kerülnek. 

4.4. Szállító szavatolja, hogy az általa szállított termék a Szerződésben meghatározott 

műszaki specifikációja alapján alkalmasak a Szállítónak átadott ajánlati 

dokumentációban meghatározott igények maradéktalan kielégítésére. 

4.5. Szállító szavatolja, hogy az általa szállított rendszerek megfelelnek a jelenleg 

általánosan elvárt műszaki színvonalnak, a műszaki követelményeknek, a Szállító 

ajánlatában foglaltaknak valamint, hogy az mentes hibáktóL 

4.6. A Szállító kötelessége, hogy a szerződés tárgyát képező termékeket - külőn díj 
felszámítása nélkül - előírásszerűen becsomagolja oly módon, hogy a kiszerelési 
csomagolás feleljen meg a tárolás, árumozgatás, szállítás követelményeinek, és saját 

járművével a megadott címre leszállítsa. 
4.7. Szállító a teljesítéstől számított m1mmum 5 évig köteles magyarországi 

szervizlehetőséget és cserealkatrészeket biztositani. A szerviz tényleges javítási 

tevékenységet kell, hogy végezzen, nem csak hibafelvételi és hiba bejelentési 

funkcióval bír. 
4.8. Szállító az általa szállított termékekhez teljes körű, ábrákkal ellátott magyar vagy angol 

nyelvű kezelési utasítást elektronikus és nyomtatott változatban is köteles biztositani, 

amit Megrendelő szabadon, korlátozás nélkül sokszorosithat 
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4.9. Szállító 10 fő részére min 6 órában képzést biztosít a telepítés helyszínén, valamint az 
oktatáshoz teljes körűen biztosítja a segédanyagokat. 

4.1 O. Szállítónak az eszközön, valamint minden, a teljesítéssei kapcsolatosan keletkező vagy 

ahhoz használt dokumentumon, iraton és anyagon fel kell tüntetnie a teljesítés forrásául 

szolgáló projekttel kapcsolatos megnevezést és logót. A pontos követelményrendszer 

megtalálható a www.solidalapok.hu/?q=kha _arculat oldalon. 
4.11. Megrendelő köteles a leszállított termékek átvételét igazolni. 
4.12. Megrendelő köteles az általa megrendelt és Szállító részéről a Megrendelő által 

igazoltan teljesített szállítás ellenértékét szerződésszerűen megtéríteni. 

4.13. A Megrendelő köteles a Szállító alkalmazottjainak és megbízottjainak a szállítási és 

oktatási területre való beléptetéséről, benntartózkodásáról és a szükség szerinti 

kíséretéről vagy felügyeltéről gondoskodni. 

5. A fiZetendő ellenérték: 

A Szállító a jelen szerződés alapján szállítandó termékek szállítását az l .  szám ú mellékletben 

meghatározott szerződéses árakon teljesíti. A szerződéses ár (termékek, eszközök esetén) 
tartalmazza a behozatallal, a forgalomba hozatallal kapcsolatban felmerülő összes költséget 
(vám, adók, díjak, illetékek, egyéb), de nem tartalmazza az általános forgalmi adót, valamint a 
közbeszerzési díjat. A közbeszerzési díj alapja az Megrendelő általi beszerzések általános 

forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke l ,5 % + Áfa. 

6. Fizetési feltételek: 

6.1. A Szállító előleget nem kérhet, a Megrendelő pedig előleget nem adhat. Késedelmes 

fizetés esetén Megrendelő a Szállító részére a Ptk. 301/A § (2) bek. szerinti késedelmi 

kamatot köteles fizetni. 

6.2. A Felelős Hatóság e szerződésben meghatározott feladatok Megrendelő által elismert 
teljesítése után a Kbt. 305. § alapján, a számla és a kapcsolódó okiratok (átadás-átvételi 

jegyzőkönyvek, teljesítésigazolás) kézhezvételétől számított 45 naptári napon belül- a 

Magyar Államkincstár útján - átutalással, a keretmegállapodás V. pont 2.4 pont alapján 

fizeti meg Szállító részére a szállítási díjat. 

Az átutalás a Szállító számlájára az alábbi dokumentumok benyújtása ellenében 
történik: 

Szállító számlája 3 példányban cégszerűen aláírva (a számlán a következő 
hivatkozást kell feltüntetni: Külső Határok Alap 2011/3.4.2.3 szám ú projekt); 

átadás-átvételi jegyzőkönyv másolata; 
a teljesítési igazolás Megrendelő által aláírt másolata. 

A teljesítés igazolására jogosult: KÜM BIT ÁF informatikai és távközlési ügyekért is 
felelős fóosztályvezető-helyettese, vagy az általa erre felhatalmazott személy. 

6.3. Az ellenérték kifizetése a szerződéses ár pénznemében, forintban történik. 
6.4. A Felelős Hatóság rendelkezésére álló kitizetési határidő az általa kért számla és a 

csatolt dokumentumokat érintő hiánypótlások, korrekciók időtartamával 

Y.ÚlSÓ HATÁfiOK ALAP 
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meghosszabbodik. A Felelős Hatóság elsősorban a Megrendelötöl kéri be a 

hiánypótlást, azonban indokolt esetben a Szállítótól is kérheti a Megrendelő egyidejű 

értesítése mellett. 

6.5. Megrendelő fenntartja a jogot, hogy az Európai Bizottság késedelmes fizetése esetén a 

kitizetési határidőt e késedelemnek megfelelöen meghosszabbítsa. 

6.6. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. § alapján Szállítónak 

írásban tájékoztatnia kell alvállalkozóit az alvállalkozói kifizetések Art. hatálya alá 

tartozásáról, mely paragrafus előírásaira az alvállalkozói számlák kifizetése során 

figyelemmel kell lennie. 

6.7. Amennyiben a Szállító a kifizetés időpontjában nem szerepel a köztartozásmentes 

adózói adatbázisban, akkor Szállítónak a 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. § (6) 

bekezdés alapján a Felelős Hatóság részére be kell mutatnia, át kell adnia vagy meg kell 

küldenie a tényleges kifizetés időpontjától számított 30 napnál nem régebbi 

nemlegesnek minösülö adóigazolást 

6.8. A Felelős Hatóság a szállítási díjat a Szállító UniCredit Bank Hungary Zrt.-nél 

vezetett 10918001-00000057-22480051 számú forint számlájára, átutalással teljesíti 

a jelen szerzödés 3. számú melléklete alapján. 

7. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek, szerződésszegés 

7.1. A Szállító jelen szerzödésben foglalt kötelezettségeinek nem szerzödésszerű, vagy nem 

teljesítése esetén (kivéve: vis maior esetét) a Megrendelő az alábbi szankciókat 

érvényesítheti: 

a) késedelmi vagy hibás teljesítés eselén késedelmi, illetve hibás teljesítési kötbér 

érvényesítése, 

b) meghiúsulás esetén meghiúsulási kötbér érvényesítése, 

c) kártérilés érvényesítése, 

d) a szerzödés azonnali hatályú felmondása. 

7.2. Késedelmi kötbér. Szállító késedelmes teljesítése esetén Megrendelő - a 

szerzödésszegésböl adódó egyéb kárrendezésekre vonatkozó igényeken túl - késedelmi 

kötbérre jogosult. A késedelmi kötbér alapja a le nem szállított termékek és az el nem 

végzett szolgáltatások szerzödéses nettó ára, mértéke az eredménytelenül eltelt 

teljesítési határidötöl számítva napi l %. Amennyiben a Szállító késedelme valamely 

határidő tekintetében eléri a 30 napot, Megrendelő érdekmúlás miatt jogosult jelen 

szerzödéstöl elállni. 

7.3. Hibás teljesítési kötbér. Amennyiben a Szállító a jelen Szerzödésben meghatározott 

kötelezettségeit hibásan teljesíti, Megrendelő kötbérre tarthat igényt a hibásan 

leszállított termék kijavításáig, illetve a hibásan teljesített szolgáltatás helyrehozataláig 

eltelt minden nap után. Az e pontban meghatározott kötbér mértéke azonos a 

késedelmes teljesítésnél meghatározottaL 

fl� l D 
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7 .4. Meghiúsulási kötbér. Szállító nem teljesítése esetére Megrendelő meghiúsulási kötbért 

követelhet. A meghiúsulási kötbér mértéke 30%, a kötbér alapja a szerződés meghiúsult 

nettó ellenértéke. 

7.5. Megrendelőnek jogában áll az esedékessé vált kötbért a szállítási díjból visszatartani a 

Kbt. szabályainak betartásával, a Szállító egyidejű értesítése mellett. 

7.6. Amennyiben a Szerződés teljesítése során bármikor olyan körülmény áll elő, amely 

akadályozza a Szállító határidőben történő teljesítését, úgy a Szállítónak haladéktalanul 

értesítenie kell írásban Megrendelőt a késedelem tényéről, annak várható elhúzódásáról 

és okairól. 

7.7. Jótállás. Szállitó jótállást vállal a leszállított termékért az átadás-átvételi jegyzőkönyv 

aláírásának dátumától számítva a keretmegállapodás VI. pont 1.12 pontja szerinti 

időtartami g. 

7 .8. A Szállítónak ingyenesen javíttatnia kell az általa szállított termék( ek)hez tartozó gyári 

szoftverek/driverek rejtett programhibáiból, vagy értelmezési eltérésből származó 

meghibásodásait a hardver működésének időtartama alatt, amennyiben az egyértelműen 

a Szállító hibájának róható fel. 

7.9. Meghibásodás észleléséről - akár a Megrendelőnek, vagy a Szállítónak róható fel -

Megrendelő haladéktalanul köteles írásban értesíteni a Szállitót, aki a hiba javítását a 

jótállási időszak alatt köteles a hibabejelentést követő 4 órán belül megkezdeni és 

legkésőbb 24 órán belül befejezni. 

7.1 O. A jótállási idő alatt Megrendelő által bejelentett követelések a jótállási idő lejárta után is 

érvényesíthetők. 

7 .ll. Szállító mentesül jótállási kötelezettsége alól, ha a meghibásodás a Megrendelő által 

elismerten a Megrendelőnek, illetve az általa megbízott hannaclik személynek a hardver 

terméken végzett átalakítási, a rendes használatba ütköző tevékenységből, a hardver 

használatával kapcsolatos rendelkezések megsértéséből erednek. 

7.12. Szállító az általa leszállított termékek által Megrendelőnek vagy harmadik személynek 

közvetlenül okozott, felmerült károkért felelősséget vállal. 

7.13. Bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása a Megrendelő 

részéről nem értelmezhető joglemondásként azon igényről vagy igényekről, amelyek a 

Megrendelőt a szerződésszegés következményeként megilletik, kivéve, ha a Szállító a 

Megrendelő előzetes kérésére teljesített nem szerződésszerűen, illetve, ha a Megrendelő 

tudott, vagy az általában elvárható gondossággal tudnia kellett volna arról, hogy nem 

szerződésszerű teljesítést fogad el. 

8. Ellenőrzések és vizsgálatok 

8.1. A Megrendelőnek vagy Megbízottjának jogában áll megvizsgálni a szállított terméke!, 

hogy azok megfelel-e a szerződésben foglalt követelményeknek. 

8.2. Amennyiben a szállított termék nem felel meg a feltételeknek, úgy a Megrendelő azt 

visszautasíthatja és a Szállító köteles a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb a 3. 
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pontban meghatározott véghatáridőig kicserélni, vagy megtenni a szükséges 

intézkedéseket, hogy a termék megfeleljen a feltételeknek 
8.3. Amennyiben a szállítás ellenőrzése során a Megrendelőnek kifogása van, azt köteles a 

Szállító megadott képviselőjével egyeztetni, valamint a Szállító! írásban értesíteni. A 
Szállító köteles a kifogás megszüntetése érdekében haladéktalanul megtenni a 

szükséges intézkedéseket 
8.4. Vitás esetekben az áru-átvétel megtagadás indokait közös jegyzőkönyvben kell 

rögzíteni. 

8.5. Szállító a Szerződés aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a projekt 
megvalósulásának ellenőrzését minden olyan szervezet, hatóság, egyéb személy részére 

lehetövé teszi, amelyeket erre jogszabály jogosít, illetve kötelez. Ilyen szervek 

különösen a Felelős Hatóság, Hitelesítő Hatóság, Ellenőrzési Hatóság, Európai Uniós 
Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság a Magyar Államkincstár, az Állami 

Számvevőszék, az Európai Bizottság illetékes szervezetei, az Európai Számvevőszék és 
az Európai Csalásellenes Hivatal. 

8.6. Felek vállalják, hogy minden olyan részletes információt az ellenőrzésre jogosultak 
részére kérés esetén rendelkezésére bocsátanak, amely alapján ellenőrizhető, hogy a 

projekt és a Szerződés rendelkezéseinek megfelelően valósulnak meg. 

8.7. Felek a végső egyenleg Szerződésben meghatározott kifizetésének dátuma utáni tíz évig 
a Bizottság rendelkezésére tartanak minden olyan eredeti dokumentumot- különösen a 
számviteli és adódokumentumokat - vagy, kivételes és kellően indokolt esetben az 

eredeti dokumentumok hiteles másolatát, amelyek a Szerződéshez kapcsolódnak. 
8.8. Felek elfogadják, hogy az ellenőrzésre jogosultak ellenőrizhetik a támogatás 

felhasználását, akár saját alkalmazottaik, akár általuk megbízott és nevében eljáró külső 

szervezet révén. Ilyen ellenörzések a Szerződés végrehajtása során és az egyenleg 

kifizetése utáni tíz évben bármikor végrehajthatóak. Az ellenőrzések során feltártak 

alapján a Felelős Hatóság a támogatás visszafizettetéséről is dönthet. 

8.9. Felek vállalják, hogy az ellenőrzésre jogosultak és alkalmazottaik, valamint az általuk 
megbízott külső szakértők számára biztosítja a megfelelő jogokat a projekt 

megvalósulás helyszíneire való bejutáshoz, valamint a hozzáférést minden, az 

ellenőrzés lefolytatásához szükséges információhoz, beleértve az elektronikus 
információkat 

8.1 O. A 2185/96. szám ú Tanácsi rendelet (Euratom, EC) és az Európai Parlament és a Tanács 
(EC) 1073/1999. számú rendelete alapján az Európai Csalásellenes Hivatal (OLAF) is 
jogosult helyszíni ellenőrzéseket és vizsgálatokat végezni. 

8.11. Amennyiben a Felelős Hatóság a támogatás visszafizetéséről szóló döntést a Szállító 

érdekkörében bekövetkezett mulasztás okán hozza meg, úgy a Megrendelő kártérítési 
igényét érvényesíti a Szállító felé, a jelen szerződésben rögzítettek szerint 

9. Értesítések 
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9.1. Az egyik fél által a másik félnek küldött értesítéseket írásban (levélben vagy telefaxon) 
kell megküldeni az erre a célra a szerzödésben meghatározott címre és írásban vissza 
kell igazolni. 

9.2. Az értesítésben foglaltak akkor lépnek hatályba, amikor azt kikézbesítették, faxon 

történt továbbítás esetén, amikor a fax vevőoldali érkeztetése megtörtént, amelyet a 

címzett fél köteles azonnal visszaigazolni. 

10. A szerződés tartalmának értelmezése: 

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssei 
kapcsolatos ellentmondás esetén a hivatkozott KM, illetve annak mellékletei, vonatkozó 
rendelkezései, továbbá a Magyar Köztársaság mindenkor hatályos jogszabályai irányadók 
Jelen szerződés a KM-ben meghatározottakkal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhat. 

Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a Beszerző és a Szállító közölt létrejött fent 

hivatkozott KM, és az alábbi mellékletek: 
l. számú melléklet: Megrendelt és leszállítandó termék és árlista; 
2. számú melléklet: Műszaki leírás; 
3. számú melléklet: Kincstári felhatalmazó levél beszedési megbízáshoz; 
4. számú melléklet: Meghatalmazás a Szállítói Konzorcium tagjai részéről; 

A szerződést a felek áttanulmányozás után, mint szándékukkal és ügyJeti akaratukkal 

mindenben megegyező! 5 eredeti példányban jóváhagyólag hják alá. 

Budapest, 2012. április ;f,5 · Budapest, 2012. április .J C·, 

Misovicz 
gazdálkodási ügydtér1Ve�elo�s 

helyettes álillm11itk�!f. 

Kucska 

Szá.mí1tástech.nik.ai Zrt. 
Magyarország KütlÜ!�YD�iniszf&'.�� 

képviseletében 
által vezetett konzorcium 

képviseletében 

Magyarország Külügyminisztériuma részéről 

szakmailag ellenjegyzem: 

Budapest, 2012. Qj;,1�'··· 

Buhajl ozs 
főosztályvezető-·�l,.e& 

BITÁF 

pénzügyileg ellenjegyzem: 

Budapest, 2012 .. �h,.{� ... 

Ji t' AWv,:k_ �Júl�' 
jijajerik GfÖgyn 
pénzügyi referens 

BITÁF 
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jogilag ellenjegyzem: 

Budapest, 2012 . .  �':t.k .. 

dr. Szigethi O�solya 
osztályvezető 
GFOPKO 
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