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SZÁLLíTÁSISZERZODÉSKLíMAKÉSZÜLÉKEKBESZERZÉSETÁRGYÁBAN

II-IV. RÉSZ

amely létrejött egyrészt a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
(székhelye: 1015 Budapest, Ostrom u. 23-35.; a Hatóság államháztartási egyedi azonosítója:
294557; adószáma: 15775883-2-41, pénzforgalmi számla száma: 10032000-00300939-
00000017; képviseli: Baross Gyula gazdasági igazgató és Hársfalvi Tamás beszerzési vagyon-
gazdálkodási és üzemeltetési foosztályvezeto - a továbbiakban: NMHH)

valamint a

a THERMOCLlMAKFT.

(1149 Budapest, Mogyoródi u. 32., cégjegyzékszám: Cg.OI-09-878562, adószám: 13891345-
2-42, bankszámla szám: 11717009-20184191-00000000), képviseli: Solymári Béla ügyvezeto
igazgató - a továbbiakban: a Szállító)

között, a 2011-ben lefolytatott közbeszerzési eljárás nyertesévei az alulírott napon és helyen,
az alábbi feltételekkel:

1. A Szerzodés tárgya

ASzerzodés tárgya az alábbi áruk szállítása és tevékenységek elvégzése a Szállítóáltal:

A Vállalkozási díj ellenében végzett tevékenységek:

1) a szereléshez és helyreállításhoz szükséges anyagok szállítása, valamint a szere-
lési és helyreállítási munkák elvégzése,

2) a Berendezések szállítása, telepítése, tesztelése és üzembe helyezése,
3) a Próba üzem lefolytatása,
4) az Utó-felülvizsgálat lefolytatása,
5) az üzembe helyezést követoen ketto év ingyenes karbantartás.

2. Ateljesítés helye, a Szerzodés hatálya, a teljesítés határideje

2.1. A Szerzodés teljesítésének helye:

A Szerzodés teljesítésének helye a Megrendelo alábbi rész szerinti Muszaki Leírásban

szereplo telephelyeire terjed ki.
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II. rész - az NMHH debreceni, miskolci informatikai helyiségeinek split klímakészülék
beszerzése.

Ill. rész - az NMHH szegedi informatikai helyiségeinek split klímakészülék beszerzése:

IV. rész - az NMHH pécsi, soproni informatikai helyiségeinek és tetotér split klímakészü-
lék beszerzése.

2.2 A Szerzodés idobeli hatálya, a teljesítés határideje

2.2.1 A Szerzodés a Felek általi aláíráskor lép hatályba. A teljesítés határidejét az 1. szá-

mú melléklet (Megvalósítási ütemterv) rögzíti.

2.2.2 A Szerzodésnek a Berendezések a Próbaüzemet követo karbantartásával és javítá-

sával kapcsolatos tevékenységekre vonatkozó részei aPróbaüzem befejezésétol

számított 1 (egy) évig maradnak hatályban.

3. A Megvalósítás általános feltételei

3.1 Belépési engedélyek

3.1.1 A belépési engedélyek NMHH általi kiadásához a Szállító a beléptetendo (a Szállító

vagy az Alvállalkozója által ajkaimazott) személyek és gépjármuveik adatait a 6. sz.
mellékletben (A beléptetendo személyek adatai) megadott tartalommal adja meg az

NMHH részére, a tervezett belépés napját 2 (két) munkanappal megelozoen.

3.1.2 ASzállítóés Alvállalkozóiszámára a telephelyekre való belépéshez szükséges enge-
délyeket az NMHH biztosítja. Az NMHHképviseloit az egyes telephelyeken a 2. sz.
melléklet (AzNMHH) nevesíti.

3.2 Alvállalkozók

3.2.1 ASzállítóa kivitelezés során az ajánlatban megjelölt Alvállalkozó(ka)tvonhatja be.

3.2.2 A Szállító az általa közvetlenül vállalt kötelezettségeken túlmenoen az Alvállalko-
zó(k) tevékenységéért is közvetlen felelosséggel tartozik az NMHH felé, úgy mintha
ezeket a tevékenységeket a Szállító maga végezte volna.

3.3 Az üzembe-helyezési munkák általános szabályai

3.3.1 Az üzembe-helyezés megkezdésekor az NMHH átadja a helyiséget a Szállító részére,
és ismerteti a helyszín Szállító általi használatával kapcsolatos szabályokat, amelye-
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ket a Szállítónak be kell tartania a napi muködésben okozott zavarok lehetséges mi-
nimalizálása érdekében.

3.3.2 Az üzembe-helyezési munkák végzése idején az NMHH biztosítja a Szállító tevé-
kenységéhez szükséges és ésszeruen elvárható körülményeket.

3.3.3 A Szállító a Muszaki Leírásban így kiemelt tevékenységeket csak az NMHH jelenlét-
ében és/vagy közremuködésével végezheti el.

3.3.4 A Szállító az elektromos szerelések bekötését, illetve a készülék elektromos beüze-

melését csak az NMHH által kijelölt személy felügyeletével végezheti el. A Szállító a
vonatkozó szabványokban eloírt ellenorzéseket folyamatosan elvégzi.

3.3.5. A Szállító az üzembe-helyezés során betartja az általános tuz- és munkavédelmi,
környezetvédelmi, biztonságtechnikai és vagyonvédelmi eloírásokat.

3.3.6 A Szállító gondoskodik a munkavégzés során a kivitelezéssei összefüggo zaj-, rez-
gés- és por-szennyezésekre vonatkozó eloírások betartásáról, és a munkaterületen

keletkezett szennyezodést, törmeléket, és hulladékot folyamatosan eltávolítja, a
munkaterületet tisztán tartja. Amennyiben e kötelezettségét felszólítás ellenére sem
teljesíti, azt az NMHH a Szállító költségére harmadik féllel elvégezteti.

4.Próbaüzem

4.1.1 A Szállító Szerzodés szerinti teljesítésének átadás-átvétele Próbaüzemmel történik.

4.1.2 A Próbaüzemmel kapcsolatos eloírásokat lásd a csatolt Muszaki Leírásban.

4.2 Utó-felülvizsgálat

4.2.1. A Felek a Szállító teljesítését aPróbaüzem befejezésétol számított 1 (egy) éven be-
lül ismételten megvizsgálják (Utó-felülvizsgálat). Az eljárást az NMHH készíti elo és
hívja meg a Szállítót.

4.2.2. Az Utó-felülvizsgálat kapcsolatos eloírásokat lásd a csatolt Muszaki Leírásban.

4.3. Jótállás, szavatosság

4.3.1. A Szállítónak a Berendezés és annak szerelése tekintetében az egyes tartós fo-
gyasztási cikkekre vonatkozó kötelezo jótállásról szóló 151/2003.(IX. 22.} Korm. ren-
delet szerinti aPróbaüzem befejezésétol számított 1 (egy) évig terjedo jótállási köte-
lezettségén túl még 1 év jótállási kötelezettsége áll fenn.

4.3.2. Aszavatossággal kapcsolatos eloírásokat lásd a csatolt MuszakiLeírásban.
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6. szerzodésszegés és következményei

6.1 A Szállító által fizetendo kötbérek

6.1.1. Késedelmi kötbér

6.1.1.1 Amennyiben a Szállító aszállítással és üzembe-helyezéssel kapcsolatos köte-
lezettségeit nem szerzodésszeruen teljesíti és ennek következtében aPróbaüzem
sikeres lefolytatása késedelmet szenved, az NMHH késedelmi kötbérre jogosult.
A késedelmi kötbér alapja a Szállítási Díj adott Telephelyre vonatkozó része,
mértéke a késedelem elso 20 (húsz) napjáig naponta 0,5 (öt tized) százalék, a
késedelem 21. (huszonegyedik) napjától pedig napi 1,0 (egy) százalék.

6.1.1.2 A szállítási és üzembe-helyezési késedelem Szállító által okozott mértékének
számításakor le kell vonni az NMHH által esetlegesen okozott (és az NMHH által
elismert) késedelmeket.

6.1.1.3 A késedelmi kötbérek kumulált összegének felso határa a Szállítási Díj a teljes
vállalkozási díj 20 (húsz) százaléka.

6.1.2. Meghiúsulási kötbér

6.1.2.1 Ha a késedelmi kötbérek kumulált összege eléri a 6.1.1.3 pontban meghatá-
rozott felso határt, akkor az NMHHa Szerzodés addig meg nem valósuIt részét a
Szállítónakfelróható okból meghiúsultnak minosítheti.

6.1.2.2 Ha az NMHHkimondja Szerzodés addig meg nem valósult részének 6.1.2.1
pont szerinti meghiúsulását, az NMHHa Szerzodés meg nem valósuIt része 20
(húsz) százalékának megfelelo összegu meghiúsulási kötbérre jogosult.

6.1.3. A Szállító által fizetendo kötbér beszámítása

Az NMHHjogosult kötbérigényének a Szállítási Díjbatörténo beszámítására, azaz a
SzállításiDíjnakadott Telephelyre vonatkozó részének a kötbér-követelés összegével
történo csökkentésére.

6.2. Az NMHHáltal fizetendo késedelmi kamat

Az esedékességi határidokre történo fizetés elmulasztása (késedelmes fizetés) esetén a
Szállító jogosult a Ptk. 301/ A § (2) bekezdése szerinti késedelmi kamatot felszámítani az
NMHH-val szemben.

6.3. Felmondás súlyos szerzodésszegés miatt
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Bármelyik Fél jogosult a Szerzodést azonnali hatályú felmondására, ha a másik Fél Szer-
zodésben rögzített lényeges kötelezettségét súlyosan megszegte.

6.3.1. A Szállító súlyos szerzodésszegése

A Szállító tekintetében az alábbi események bármelyikének bekövetkezése minosül

sú Iyos szerzod ésszegésnek:

a) a Szállító a Szerzodés hatályba lépésétol számított 20 (húsz) napon belül nem
nyújtja be a Megvalósítási Biztosítékot az NMHH részére,

b) a Szállító 30 (harminc) napnál hosszabb idotartamra felfüggeszti vagy meg-
szünteti a kiviteli munkák végzését,

c) a Szállító a Próbaüzemre vagy az Utó-felülvizsgálatra a 1. sz. mellékletben
(Megvalósítási ütemterv) meghatározott idopontban történo sikeres teljesíté-
sévei 30 (harminc) napot meghaladó késedelembe esik,

d) a Szállító kötbéreinek összege eléri a 6.1.1.3 pontban megadott felso határt,
e) a Szállító felszámolását elrendelték, kezdeményezte a végelszámolását, csod-

jogi védelmet kért, vagy a cégbíróság törvényi felügyeleti eljárásban megszün-
tette, és törölte a cégnyilvántartásból. A fenti körülményekrol a Szállító 3 (há-
rom) munkanapon belül tájékoztatja az NMHH-t.

f) a Szállító a 12. fejezetben rögzített titoktartási kötelezettségét megszegi.

6.3.2. Az NMHHsúlyos szerzodésszegése

Az NMHH tekintetében súlyos szerzodésszegésnek,minosül, ha az NMHH a Szerzodés
szerinti fizetési kötelezettségét a 7. pontban meghatározott fizetési határido letelte
után a Szállító által küldött felszólításban közölt -legalább 15 (tizenöt) napos - pót-
határidon belül sem teljesíti.

7. Titoktartás

7.1. A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Szerzodés idotartama alatt, továbbá an-
nak bármely okból történo megszunését követoen - idobeli korlátozás nélkül - bár-
melyik Fél által üzleti titoknak, vagy bizalmas információnak minosített minden infor-
mációt és adatot bizalmasan kezelnek és megoriznek, ezeket a másik Fél elozetes,
írásbeli hozzájárulása nélkül egyik fél sem hozhatja nyilvánosságra, vagy illetéktelen
harmadik személy tudomására. Ezen kötelezettség nem vonatkozik azon információra,
amely

a) közismert
b) amelyrol a fogadó Félnek már tudomása volt
c) amelyet harmadik fél részére korlátozás nélkül felfedtek
d)vagy amelynek felfedését jogszabály írja elo.

7.2 A Szállító e jogviszony fennállása alatt és a jogviszony megszunését követoen is köte-
les megorizni az NMHH tevékenységévei, annak ellátásával kapcsolatban tudomására

jutott st:emélyesadatot} szigorúan titkos} titkos} bizalmas} illetve korlátozott terjeszté-
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su adatot, valamint minden olyan adatot, tényt vagy körülményt, amelyet az NMHH
nem köteles törvény eloírásai szerint a nyilvánosság számára hozzáférhetové tenni.

7.3 A Szállító a Szerzodés teljesítése során az NMHH részérol tudomására, birtokába jutott
minden adatot, információt csak a Szerzodés szerinti kötelezettségeinek teljesítéséhez
használhatja fel, a Szerzodés megszunését követoen ezen adatokat, információkat kö-
teles az NMHH részére visszaad ni, adathordozóiról törölni, illetve megsemmisíteni.

Ezen törlési kötelezettség alól a Szállító annyiban mentesül, amennyiben az átadott
adat, illetve információ ahhoz szükséges, hogy a Szállító helytállási kötelezettségét tel-
jesíteni tudja, illetve hogy bizonyíthassa, hogy a teljesítése megfelel a törvényes, iliet-
ve a Szerzodésben kikötött tulajdonságoknak.

7.4 A titoktartási kötelezettség megsértése esetén a Felek kártérítési felelosséggel tar-
toznak.

7.5. A Szállító tudomásul veszi az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.törvény 15/B.
§-ának (1) bekezdésében foglaltakat, amely szerint "az államháztartás pénzeszközei
felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történo gazdálkodással ösz-
szefüggo - a nettó ötmillió forintot eléro vagy azt meghaladó értéku - árubeszerzésre,
építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhaszno-
sításra, vagyon vagy vagyoni értéku jog átadására, valamint koncesszióba adásra vo-
natkozó szerzodések megnevezését (típusát), tárgyát, a szerzodést köto felek nevét, a
szerzodés értékét, határozott idore kötött szerzodés esetében annak idotartamát, va-
lamint az említett adatok változásait közzé kell tenni a szerzodés létrejöttét követo
hatvan napon belüL"

7.6. A Felek tudomásul veszik, hogy:

a) az Állami Számvevoszék vizsgálhat ja a Szerzodés tartaimát a Szállítónál,
b) a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) 81.§ értelmében nem minosülhet üzleti titoknak

az az adat, amelynek megismerését vagy nyilvánosságra hozatalát külön törvény
közérdekbol elrendeli,

c) kérésre a jelen jogviszonnyal összefüggo és a Ptk. 81. § (3) bekezdése alapján
közérdekbol nyilvánosnak minosülo adatokra vonatkozóan kötelesek tájékozta-
tást adni.

8. A FELEKKÖZÖnl KOMMUNIKÁCiÓ

8.1. A Felek képviseloi

8.1.1 A Feleket a Szerzodés megvalósításával kapcsolatos kérdésekben a 2. sz. melléklet-
ben (AFelek képviseloi) megadott személyek képviselik.

8.2. írásbeli kommunikáció
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8.2.2 A Szerzodés szerint bármelyik Fél által készített egyéb dokumentumokat - beleért-
ve az értesítéseket, közleményeket, nyilatkozatokat - is írásban kell benyújtani a
másik Félnek.

8.3. Kézbesítés

8.3.2 A fenti 8.2.2 pontban meghatározott dokumentumokat az alábbiak szerinti ido-
pontban kell a másik Fél számára átnyújtottnak tekintetni:

a) kézben és átvételi elismervény ellenében történo átadáskor az átadás idopont-
jában;

b) ajánlott, tértivevényes küldeményként, futárszolgálat útján történo kézbesítés
esetén a kézbesítés idopontjában;

c) telefaxon, e-mail-en történo továbbítás esetén a telefax berendezés vagy
elektronikus levelezorendszer által megjelölt sikeres elküldés idopontjában
(activity vagy delivery report).

9. ZÁRÓRENDELKEZÉSEK

9.1. A Szerzodés mindennemu módosítása és kiegészítése írásos formában, a Felek egyetér-

tésével a Ptk. vonatkozó rendelkezései alapján lehetséges.

9.2. A Szerzodés bármely rendelkezésének érvénytelensége nem befolyásolja a Szerzodés
többi rendelkezésének érvényességét, kivéve, ha a Felek az érvénytelen rendelkezés
nélkül a Szerzodést nem kötötték volna meg. A Felek az érvénytelen feltételt haladékta-
lanul olyan érvényes rendelkezéssel helyettesítik, amely az eredeti rendelkezés értel-
méhez vagy a Felek szándékához a leheto legközelebb áll.

9.3. Bármely nem szerzodésszeru teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása az NMHH ré-
szérol nem értelmezheto lemondásként azon igényrol vagy igényekrol, amelyek az
NMHH-t a Szállító szerzodésszegése esetén megilletik.

9.4. Felek a szerzodésben nem szabályozott kérdésekben a Magyar Köztársaság hatályos
jogszabályait, különösen Polgári Törvénykönyv szabályait tartják jelen vállalkozási jogvi-
szonyukra kötelezonek.

9.5. Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerzodésbol eredo minden vitás kérdést peren
kívüli egyeztetés útján kísérelnek megoldani. Amennyiben a peren kívüli egyeztetés
nem vezet eredményre a tárgyalások megkezdésétol számított 30 napon belül, úgy a
Felek a vita eldöntésére alávetik magukat a Megrendelo székhelye szerint hatáskörrel
rendelkezo bíróság kizárólagos illetékességének.

9.6. A Szerzodés 4 (négy) eredeti példányban készült és 15 (tizenöt) számozott oldalból áll.

A Szerzodést a Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben egye-
zot, jóváhagyólag írták alá.
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10. A Szerzodés és dokumentumai

A Szerzodésnek az alábbi dokumentumok képezik elválaszthatatlan részeit,

a) Szerzodéses Feltételek, az alábbi mellékletekkel:

1. sz. melléklet: Megvalósítási ütemterv
2. sz. melléklet: A Felek képviseloi
3. sz. melléklet: Az egyes készülékek telepítésének árai
4. sz. melléklet: Számlák formai követelményei
5. sz. melléklet: A beléptetendo személyek adatai

b) Muszaki leírás (a pályázati anyagból)

c) a közbeszerzési eljárás során keletkezett és a Kbt.szerint a Szerzodés részét képezo
dokumentumok.

Budapest, 2011.

Hársfalvi Tamás
Nemzeti Média- és

Hírközlési Hatóság,
BÜV Foosztály, foosz-
tályvezeto h..
Budapest, 2011. ~:.~. Budapest, 2011. .........
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1. sz. melléklet: Megvalósítási ütemterv
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Szerzodés Próba üzem
Próbaüzemet

Telephely Szerelés követo át-
aláírása kezdete

adás-átvétel

2. NMHH Deb- 1. nap egyetlen 45 napon belül 52 napon
recen, Miskolc ütemben belül
szerverszoba

tartalék spi it
klímakészülék
beszerzés

3. NMHH Sze- 1.nap egyetlen 33 napon belül 40 napon
ged szerver- ütemben belül
szoba tartalék

split klímaké-
szülék beszer-
zés
4. NMHH 1. nap egyetlen 65 napon belül 72 napon
Pécs, Sopron ütemben belül
informatikai

helyiség és
tetotér split
klíma készülék
beszerzés



1. sz. melléklet: Azegyes készülékek telepítésének árai
(csak az adott rész tekintetében kell kitölteni)

I menny. egJtennyisT összesen MFt

költségvetés Debrecen Miskolc klímakészülék beszerzés
Vezetékes Szolgáltatás-felügyeleti Kompetencia Központ Debrecer

8 kW hütési teljesítményü mono split klíma db 3 1 440051

Szolgáltatásminoség-felügyeleti Kompetencia Központ Miskolc

3*4,5 kW hutési teljesítményü multi split klíma db 1 826 806

klímakészülékek együtt nettó 2 266 857

költségvetés Szeged klímaészülék beszerzés
Információszolgáltatási és Nyilvántartási Kompetencia Központ Szeged

7,1 kW hütési teljesítményu mono split klíma db 2 916034

klíma készülékek együtt nettó 916034

költségvetés Pécs, Sopron klíma készülék beszerzés
Szerzodés-felügyeleti Kompetencia Központ Pécs

8,0 kW hütési teljesítményü monosplit klíma db 1 513017

4*2 kW hutési teljesítményu multi split klíma db 2 1 804212

2*4,5 kW hutési teljesítményü multi split klíma db 1 601 025

Szabályozásfelügyeleti Kompetencia Központ Sopron
5,0 kW hütési teljesítményu mono split klíma db 1 418 661

klímakészülékek együtt nettó 3336915



4. sz. melléklet: Számlák formai követelményei

1. A Szállítónakaz NMHH részére benyújtott számlákon az alábbi adatokat kell feltüntetnie:

a) Az NMHH címe:

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
1015 Budapest, Ostrom u. 23-35.

b) A Szerzodés megnevezése: Klímaberendezés szállítás, üzembe-helyezés és karban-
tartás

c) Közlemény:

. "A számla közbeszerzési eljárás keretében kötött szerzodés elszámolásához

kapcsolódik"

. A számlávallefedett teljesítés: <Telephely megnevezése>

d) Az NMHH adószáma:15775883-2-41
e) A fizetés határideje: <afizetés esedékességének dátuma a 30 nap figyelembe véte-

lével>

2. A Szállítónak a számlákat az alábbi címen kell benyújtania:

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
1133Budapest, Visegrádi u. 106.

3. A Szállítónak a benyújtott számlához csatolnia kell az NMHH által aláírt Átadás-átvételi
jegyzokönyvet.



5. sz. melléklet: A beléptetendo személyek adatai

A Szállító az alábbi tartalommal adja meg az NMHH Képviseloje részére a Vállalkozó által
beléptetni kívánt (a Szállító vagy az Alvállalkozója által alkalmazott) személyek és gépjármu-
veik adatait:

Név Azonosító okmány

típusa száma

Oláh Zsolt Személyiigazolvány 43421SMA

Bihary Zsolt Személyi igazolvány 023092KA

Lorincz István Személyi igazolvány AS168650

Horváth Zsolt Személyiigazolvány AN6399807

Csató István Személyi igazolvány 13660SEA

Kacsó Gábor Személyiigazolvány 020986MA

Kiszely Attila Személyiigazolvány 635755LA

Kiszely Péter Személyi igazolvány 176574JA

Ulrich Miklós Személyiigazolvány 889846LA

Horváth Norbert Személyi igazolvány 992591EA

Kiss Balázs Személyi igazolvány 646653JA

Gyémánt János Személyiigazolvány AP377167

Gyémánt Attila Személyi igazolvány 382027KA

Gépjármu
Gépjármu vezeto neve

típusa rendszáma

Citroen Berlingo LCR-676 Oláh Zsolt/Horváth Zsolt

Citroen Berlingo LMF-541 Bihary Zsolt/Lorincz István
HyundaiH1 LWS-207 Gyémánt János/Gyémánt Attila

Hyundai Hl KNZ-701 változó

Toyota Hiace ITU-687 változó
Fiat Ducato IMR-317 változó



2. sz. melléklet: A Felek Képviseloi
(az adott résznek megfeleloen)

lj
utf

NMHH képviseloje A Szállító képviseloj
II

2. NMHH Deb- Név: Farkas Zoltán Solymári Béla
recen, Miskolc Telefonszám (46) 555-510 364-6901
szerverszoba E-mail cím: farkas.zoltan@nhh.hu solymari@thermoclima.hu
tartalék split
klímakészülék
beszerzés

3. NMHH Sze- Név: Szabó Tibor Solymári Béla
ged szerver- Telefonszám (62) 568-333 364-6901
szoba tartalék E-mail cím: szabo.tibor@nhh.hu solymari@thermoclima.hu
split klímaké-
szülék beszer-
zés

4. NMHH Név: Petres István Solymári Béla
péCS,Sopron Telefonszám (72) 508-801 364-6901
informatikai E-mail cím: petres@nhh.hu solyma ri@thermoclima.hu
helyiség és

tetotér split
klímakészülék

beszerzés
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Kincstári ügyfél iktatószáma: ...PF-11408-13/2011.

Felhatalmazó levél

Tisztelt

.. .Magyar Államkincstár. ..........................

1139 Budapest, Váci u. 71............................
(Számlavezetoneve, címe)

Alulírott megbízom/megbízzuk Önöket az alábbi megjelölt fizetési számlánk terhére az alább megnevezett
kedvezményezett által benyújtott beszedési megbízás(ok) teljesítésére a következokben foglalt feltételekkel:

A felhatalmazás idotartama 20ll..év ...09..hó 19...naptól 20llév ll.hó 30.napig',

a) abeszedési megbízáshoz okiratot nem kell csatolni.*
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További fe1tételek*:

a) R~m keriilRek Au:gbatirGzágra

b) beszedési megbízásonkénti felso értékhatár a teliesítés pénznemétol fIiggoen:

...8.149.756.- Ft

...devizanemISO kódja*

c) benvúitási gyakoriság:...ef:Yszeri (pl. napi. havi. évi)

d) fedezethiánvesetén a sorba állítás idotartama legfeliebb35 nap

e) a felnatalmazág~~aka Kew'ezméR'/ezettídgbeli ll(~zzáiámlági-'.'alvonható vissza

Dátum: .Budapest, 2011.09.15.
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*a nem kívánt rész törlendo

Fizeto fél számlatulajdonos megnevezése: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Felhatalmazással érintett fizetési számlájának 10032000-00300939-00000017
pénzforgalmijelzoszáma:

Kedvezményezett neve: Thermoclima KFT.

Kedvezményezett fizetési számlájánakpénzforgalmi 11717009-20184191-00000000
jelzoszáma:


