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eloiranyzat felhasznalasi keretszamla szama: 10032000-00294384-00000000
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1.1 A jelen szerzodes targya: I. 2 db Compu-Consult UTSv.9. mobil tesztrendszer

- UTSv.9 MOS

- UTSv. 9 UPGRADE

-UTSv.11

- UTSv.14 Field opci6kkal, valamint
11.1db Compu-Consult UTSv. 10 opcio.

1.3 A jelen szerz6des kereteben a Szallft6 altai szallftand6 termekek felsorolasat es egysegarat a
szerz6des 1. sz. melleklete (kereskedelmi ajanlat) tartalmazza. Ennek megfelel6en a jelen
szerzodes alapjan szallftand6 muszer es kapcsol6d6 szolgaltatasok nett6 ellenerteke osszesen
31.000.000,-- Ft + Ma, azaz Harmincegymilli6 Ft + Ma, melyet reszletesen jelen szerz6des 1.
sz. melleklete rogzft.

1.4 A Szallft6 az 1.sz. mellekletben meghatarozott, kOlon sorban szereplo, onall6an mukod6 egy-
segek tekinteteben reszteljesftesre jogosult.

1.5 Az arak tartalmazzak a belfoldi forgalomba hozatal valamennyi koltseget, a csomagolasi kolt-
seget, a helyszfnre szallftas, a dokumentaci6 es a kezelesi utasftas (felhasznal6i keziko.D:x.¥
tovabba a garancialis szervizellatas koltseget. r .:,n'" ,:0i~ri"i;:h"; H:',"'~':.•HjV>1a12.i.~:'3~1c.a:;~;·. '~>''::'.e..~':..•..:\:6.r----~- .... +~- 6.2 ....,ISz. •.ml!c;euuolrat'oKjellegc. ~Yt~.
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1.7 Megrendelo magara nezve vallalja a Kozbeszerzesekrol sz6162003. evi (XXIX. torveny 305.§
(4) bekezdeseben foglaltakat.

2.1 A Megrendelo es a Szallft6 a (resz)teljesftes leszallftasakor atadas-atveteli jegyzokonyvet
vesznek tel. A Megrendelo a leszallftast kovetoen 10 munkanapon belul megvizsgalja a
(resz)teljesftest, hogy az megfelel-e a szerzodesben kikotott tulajdonsagoknak.

2.2 Amennyiben a Megrendelo a szallft6i teljesftest kovetoen 10 munkanapon belul nem tesz
eszrevetelt, azt kulon nyilatkozat tetele nelkul is ugy kell tekinteni, hogy elfogadta a teljesf-
test.

2.3 Megrendelo a hatarido megjelolesevel, - amelynek idotartama a 10 munkanapot nem haladja
meg - jogosult a teljesftest kijavftasra, kiegeszftesre a Szallft6nak visszaadni.

2.4 A hatarido szerint atadott hibatlan (resz)teljesftes elfogadasara, valamint szerzodesszeru el-
keszftesenek igazolasara a Megrendelo altai kiallftott teljesftesi igazolasok szolgalnak. A Meg-
rendel6 a teljesftes igazolasara Gaspar Erno osztalyvezetot jeloli ki.

2.5 Az 1.2. pontban foglalt teljesftesi hatarido szerint szerzodesszeruen atadott, hibatlan
(resz)teljesftes elfogadasar61 a teljesftesi igazolast Megrendelo a (resz)teljesftes elfogadasat61
szamftott 5 munkanapon belul allftja ki.

2.6 A teljesftesi igazolas kiallftasat koveto 1munkanapon belUl a Szallft6 1peldanyban, cegszeru-
en alafrva benyujtja a teljesftesi igazolassal alatamasztott (resz)szamlajat a Megrendelo re-
szere. A (resz)szamla benyujtasat kovet6 15 napon belul Megrendelo a vetelarat atutalja a
Szallft6 jelen szerzodes bevezetojeben rogzftett bankszamlajara. Ha a hatarido utols6 napja
munkaszuneti nap, a hatarid6 a kovetkez6 munkanapon jar Ie.

2.7 A Megrendelo kesedelmes fizetese eseten a Szallft6nak jogaban all a Ptk. szerinti kesedelmi
kamatot felszamftani.

2.8 Az igazolt szamla (szamlak) kiegyenlfteser61 az NMHH az alabbi szabalyok, illetoleg sorrend
figyelembe vetelevel gondoskodik:

- a Kerekedonek legkesobb a teljesftes elismeresenek id6pontjaig nyilatkozatot kell tennie az
ajanlatker6 fele, hogy mekkora osszegre jogosult az ellenszolgaltatasb61 (kozos ajanlattev6k
eseten arr61, hogy melyikuk mekkora osszegre jogosult);

- a Keresked6 legkesobb az elobbi idopontig nyilatkozik, hogy az altala a teljesftesbe bevont
alvallalkoz6k, a veluk munkaviszonyban vagy egyeb foglalkoztatasi jogviszonyban (Kbt. 4. §
2/0.) nem all6 szakemberek egyenkent mekkora osszegrejogosultak;

- egyidejUlegjelhfvja az alvallalkoz6kat es szakembereket, hogy allftsak ki ezen szamlaikat;

- a Keresked6 jogosult haladektalanul szamlat kiallftani azon osszegre, amely az altala a szer-
z6des te/jesftesebe bevont alvallalkoz6kat, illetve a vele munkaviszonyban vagy egyeb foglal-
koztatasi jogviszonyban nem all6 szakembereket illeti meg, e szamla ellenerteket az ajanlat-
ker6kent szerzodo fel (az ajanlatkero, illet61eg a kifizetesre koteles szervezet) tizenOt napon
beWI atutalja az ajanlattevonek;

- a Kereskedo haladektalanul kiegyenlfti az alvallalkoz6, illetve szakemberek szamlait, avagy
azt (annak egy reszet) visszatartja az Art. 36/ A. § (3) bekezdese szerint;



- a Keresked6 az el6bbiek szerinti atutalasok igazolasainak masolatat, koztartozas miatti visz-
szatartas eseten az ezt tartalmazo egyOttes adoigazolas masolatat atadjak az NMHH-nak
(utobbit annak igazolasaul, hogy jogszeruen nem fizette ki az alvallalkozot);

- el6bbiekkel egyidejUleg, illetve azt kovet6en a Keresked6 az ellenszolgaltatas el6bbiek utan
fennmarado reszere vonatkozo szamlaikat benyujtja(k), amelyek kiegyenlitesere az NMHH-
nak 15 napon belOI kell sort keritenie.
Amennyiben az ajanlattev6kent szerz6d6 felek valamelyike az alvallalkozo, illetve szakembe-
rek fele fennallo el6bbiek szerinti fizetesi kotelezettseget nem teljesiti, az ellenszolgaltatas
fennmarado reszet ajanlatker6 6rzi mindaddig, mig a kotelezettseg teljesiteset, avagy a fize-
tes elmaradasanak jogszeruseget nem igazolja fele az ajanlattev6.

3.1 A Szallito szavatolja, hogy az altala a szerz6des kereten belOI szallitott muszerek ujak, megfe-
lelnek a jelenlegi nemzetkozi technikai es muszaki szfnvonalnak, I. osztalyu min6segu, alkal-
masak a rendeltetesszeru hasznalatra, valamint mentes mindenfajta tervezesi, anyagbeli, ki-
vitelezesi, vagy egyeb olyan hibaktol, amelyek a Szallito tevekenysegeb61, vagy mulasztasabol
erednek, vagy amelyek a Szallito erdekkoreben merOltek fel.

3.2 A Szallito jotall a leszallitott termekekert. A jotallas kezdetenek id6pontja a muszer/onalloan
mukod6 egyseg Ozembe helyezesenek datuma. A jotallas id6tartama 12 honap. A Felek az
Ozembe helyezes id6pontjat jegyz6konyvben rogzitik.

3.3 A Megrendel6 koteles haladektalanul ertesiteni a Szallitot irasban a jotallasi id6 soran felme-
rOl6 barmilyen igenyr61.

3.4 A jotallasi id6tartam alatt a Szallfto koteles a hibabejelentest kovet6 72 oran belOi a javftast a
Megrendel6 telephelyen megkezdeni es 15 munkanapon belOJa hibas eszkozt teritesmente-
sen kijavftani vagy a Megrendel6 igenye szerint kicserelni.

3.5 Amennyiben az eszkoz javftasa a Megrendel6 telephelyen nem lehetseges, ugy azt a Szallito
sajat szervizeben vegzi el, azonban a szallitas koltsege a Megrendel6re nem harfthato at.

3.6 Amennyiben a Szallito az ertesitest k6vet6en nem teljesfti a jelen fejezet szerinti kotelezett-
segeit, ugy a Megrendel6 - a Szallito egyideju irasbeli ertesitese mellett - eljarhat a hiba el-
haritasa erdekeben a Szallito kockazatara es k6ltsegere .

. 3.7 A jotallasi id6szak alatt bejelentett jogos kovetelesek a jotallasi id6szak lejarta utan hat ho-
nappal is ervenyesithet6k.

3.8 A kicserelt illetve kijavitott termekekre (termekreszekre) azok atvetelet kovet6en a jotallasi
id6szak ujra kezd6dik.

3.9 A Szallfto vallalja, hogy a jelen szerz6des alapjan leszallftott muszer szoftverkoveteset, szervi-
zeleset, alkatreszellatasat a jotallasi id6 lejartat k6vet6 2 evig biztositja.

4.1 A Megrendel6, illetve az altala kijel61t szervezet vagy szemely a Szallito es alvallalkozoja jelen
szallftasi szerz6dessel osszefUgg6 tevekenyseget minden korlatozas nelkOI jogosult ellen6riz-
ni.



4.2 A Megrendelonek jogaban all megvizsgalni az eszk6zt, hogy az megfelel-e a szerzodesben
foglalt felteteleknek. Evizsgalatok elvegezhetok a szallftas elott a Szallft6 telephelyen illetve a
szallftas utan a teljesftesi helyen, iIletve mindket alkalommal is. A Megrendelo frasban ertesfti
a Szallft6t a vizsgalatra kijel61t szemelyt illetoen.

4.3 Amennyiben a megvizsgalt teljesftes nem felel meg a muszaki felteteleknek, ugy a Megrende-
10 annak atvetelet megtagadhatja, es a Szallft6 k6teles terftesmentesen kicserelni a vissza-
utasftott eszk6zt, annak erdekeben hogy az megfeleljen a muszaki felteteleknek.

5.1 A Szallft6nak a termek leszallftasat es a kapcsol6d6 szolgaltatasok nyujtasat a jelen szerzo-
desben r6gzftett feltetelek szerint kell elvegeznie.

5.2 A Szallft6 nem szerzodesszeru teljesftese eseten a Megrendelo jogosult ervenyesfteni a szer-
zodesszegesbol eredo igenyeit.

5.3 A Szallft6 szerzodesszegese eseten (kiveve a vis maior esetet) a Szallft6val szemben az alabbi
szankci6k ervenyesfthetok:

kesedelmi vagy meghiusulasi k6tberigeny ervenyesftese;
karterftes ervenyesftese;
a szerzodestol val6 elallas i1letve a szerzodes felmondasa.

5.5 Amennyiben a szerzodes teljesftese soran barmikor a Szallft6 vagy alvallalkoz6ja szamara
olyan k6rUlmeny all elo, amely akadalyozza a hibatlan teljesftest, ugy a Szallft6nak haladekta-
lanul ertesftenie kell frasban a Megrendelot a kesedelem tenyerol, annak varhat6 elhuz6da-
sar61es okair61.

6.1 Amennyiben a Szallft6 elmulasztja a szerzodesben vallalt szallftasi hataridot, ugy a Megrende-
10- a szerzodesszegesb61fakad6 egyeb karrendezesekre vonatkoz6 igenyeken tul - kesedel-
mi k6tberre jogosult. A k6tber alapja a Ie nem szallftott, illetoleg hianyosan leszallftott eszk6-
z6k szerz6deses ara, merteke az eredmenytelenUI eltelt szallftasi hatarid6t61 szamftva napi
0.5 %, de minimum napi 10.000 Ft.

6.3 A Megrendelonek jogaban all azonnali hatallyal elallni a jelen szerzodestol, vagy azonnali ha-
tallyal felmondani azt, amennyiben a Szallft6 a vallalt szallftasi hataridot 20 nappal tullepi,
vagy a szerzodesbol fakad6 egyeb k6telezettseget sulyosan megszegi. Ebben az esetben a
Megrendelo meghiusulasi k6tberre jogosult, amelynek alapja felmondas eseten a Ie nem
szallftott, i1let6leg hianyosan leszallftott eszk6z6k nett6 erteke, elallas eseten a teljes szerzo-
deses nett6 ellenertek, merteke 30%.

6.5 Barmely nem szerzodesszeru teljesftes jogi fenntartas nelkUIi elfogadasa a Megrendelo resze-
rol nem ertelmezheto lemondaskent azon igenyrol vagy igenyekr61, amelyek a Megrendelot a
Szallft6 szerzodesszegese eseten megilletik.



6.6 A Megrendelo k6tberigenyet illetve karterftesi igenyet frasban k6teles k6z61ni a Szallft6val,
kQI6n megjel61ve annak jogalapjat es 6sszeget.

7.1 A Szallft6 nem sujthat6 karterftessel vagy a szerzodestol val6 elallassal, ha a kesedelmes tel-
jesftese vis maior eredmenye.

7.2 A jelen pont ertelmezese szempontjab61 a "vis maior" olyan teljesftest akadalyoz6 esetekre
vonatkozik, amely a Szallft6nak fel nem r6hat6. lIyen esetek lehetnek peldaul sztrajk, haboru
vagy forradalom, tUzeset, arvfz, jarvany, karanten korlatozasok es szallftasi embarg6. A vis
maiornak k6zvetlen osszefQggesben kell allnia a Szallft6 tevekenysegevel es a bek6vetkezett
szerzodesszegessel.

7.3 Vis maiorra a Szallft6 csak akkor hivatkozhat, ha ajanlott levelben ertesfti Megrendelot a vis
maior tenyerol, okar61 es val6szfnu idotartamar61, es a levelhez csatolta a Szallft6 szekhelye
szerinti illetekes Kereskedelmi Kamara tanusftvanyat.

7.4 Amennyiben a Megrendelo egyeb iranyu frasos utasftast nem ad, a Szallft6nak tovabb kell tel-
jesftenie szerzodeses k6telezettsegeit, amennyiben az esszeru es lehetseges, illetve meg kell
keresnie minden olyan alternatfv m6dot a teljesftesre, amelyet a vis maior esete nem gatol.

7.5 A szerzodesben foglalt hataridok a vis maior idotartamaval meghosszabbodnak. Amennyiben
a vis maior idotartama meghaladja a 30 napot, a Megrendelonek jogaban all a szerzodest
hatranyos jogi k6vetkezmenyek nelkQI felmondani, vagy att61 elallni oly m6don, hogy a Szal-
Ift6hoz errol ertesftest kQld.

8.1 A Szallft6 frasban k6teles ertesfteni a Megrendelot a szerzodest erinto osszes alvallalkozasi
szerzodesrol, amennyiben ezt ajanlata nem tartalmazta. Az alvallalkoz6kra vonatkoz6 ertesf-
tes nem mentesfti a Szallft6t felelossege es a szerzodeses k6telezettsegeinek teljesftese al61.

9.1 A Szallft6nak es a Megrendelonek meg kell tennie mindent annak erdekeben, hogy k6zvetlen
targyalasok utjan egyezsegkotessel rendezzenek minden olyan nezetelterest vagy vitat,
amely k6zottQk a szerzodessel kapcsolatban merQI fel. Minden ezzel kapcsolatos tenyrol,
akadalyoz6 k6rQlmenyroi a Felek k6telesek egymast kolcson6sen tajekoztatni.

9.2 Amennyiben a peren kfvQli egyeztetes nem vezet eredmenyre a targyalasok megkezdesetol
szamftott 30 napon belQl, ugy a Felek a vita eld6ntesere alavetik magukat a Megrendelo
szekhelye szerint hataskbrrel rendelkezo bfr6sag kizar61agosilletekessegenek.

10.1 Felek kotelezettseget vallalnak arra, hogy jelen szerzodes idotartama alatt, tovabba annak
barmely okb61 t6rteno megszuneset k6vetoen - idobeli korlatozas nelkQI - barmelyik szerzo-
do fel altai Qzleti titoknak, vagy bizalmas informaci6nak minosftett minden informiki6t es



adatot bizalmasan kezelnek es megoriznek, ezeket a masik fel elozetes, rrasbeli hozzajarulasa
nelkul egyik fel sem hozhatja nyilvanossagra, vagy illetektelen harmadik szemely tudomasara.
Ezen k6telezettseg nem vonatkozik azon informaciora, amely

k6zismert
amelyrol a fogado felnek mar tudomasa volt
amelyet harmadik fel reszere korlatozas nelkul felfedtek
vagy amelynek felfedeset jogszabaly irja elo.

10.2 Szallito e jogviszony fennallasa alatt es a jogviszony megszuneset k6vetoen is k6teles meg-
orizni a Megrendelo tevekenysegevel, annak ellatasaval kapcsolatban tudomasara jutott
szemelyes adatot, szigoruan titkos, titkos, bizalmas, i1letve korlatozott terjesztesu adatot, va-
lamint minden olyan adatot, tenyt vagy k6rulmenyt, amelyet a Megrendelo nem k6teles t6r-
veny eloirasai szerint a nyilvanossag szamara hozzMerhetove tenni. Szallito k6teles tovabba
gondoskodni arrol, hogy e rendelkezeseket alvallalkozoi, k6zremuk6doi, teljesitesi segedei is
megtartsak.

10.3 Szallito a szerzodes teljesitese soran Megrendelo reszerol tudomasara, birtokaba jutott min-
den adatot, informaciot csak jelen szerzodes szerinti k6telezettsegeinek teljesitesehez hasz-
nalhatja fel, a szerzodes megszuneset k6vetoen ezen adatokat, informaciokat k6teles a Meg-
rendelo reszere visszaadni, illetve adathordozoirol t6r6lni, illetve megsemmisiteni. Ezen t6r-
lesi k6telezettseg alol a Szallrt6 annyiban mentesul, amennyiben az atadott adat, illetve in-
formacio ahhoz szukseges, hogy a Szallit6 helytallasi k6telezettseget teljesiteni tudja, illetve
hogy bizonyithassa, hogy a teljesrtese megfelel a t6rvenyes, illetve szerzodesben kik6t6tt tu-
lajdonsagoknak.

10.5 A Szallrto tudomasul veszi az allamhaztartasr61 sz6161992. evi XXXVIII. t6rveny 15/B. §-anak
(1) bekezdeseben foglaltakat, amely szerint "az allamhaztartas penzeszk6zei felhasznalasaval,
az allamhaztartashoz tartozo vagyonnal t6rteno gazdalkodassal 6sszefuggo - a netto 6tmil1i6
forintot elero vagy azt meghalado erteku - arubeszerzesre, epitesi beruhazasra, szolgaltatas
megrendelesre, vagyonertekesitesre, vagyonhasznositasra, vagyon vagy vagyoni erteku jog
atadasara, valamint koncesszi6ba adasra vonatkoz6 szerzodesek megnevezeset (tipusat), tar-
gyat, a szerzodest k6to felek nevet, a szerzodes erteket, hatarozott idore k6t6tt szerzodes
eseteben annak idotartamat, valamint az emlitett adatok valtozasait k6zze kell tenni a szer-
zodes letrej6ttet k6veto hatvan napon belLiI."

10.6 Felek tudomasul veszik, hogy:
- az Allami Szamvevoszek vizsgalhatja a jelen szerzodes tartalmat a Szallit6nal,
- a Polgari T6rvenyk6nyv (Ptk.) 81.§ ertelmeben nem minosulhet uzleti titoknak az az adat,
amelynek megismereset vagy nyilvanossagra hozatalat kul6n t6rveny k6zerdekbol elrendeli,
- keresre a jelen jogviszonnyal 6sszefUggoes a Ptk. 81. § (3) bekezdese alapjan k6zerdekbol
nyilvanosnak minosulo adatokra vonatkoz6an k6telesek tajekoztatast adni.

A targyi szerzodes mindennemu m6dositasa es kiegeszitese kizar61agirasos formaban, a szer-
zodo Felek egyetertesevel, a 2003. evi (XXIX. t6rveny 303. § (1) es a Polgari T6rvenyk6nyv
alapjan lehetseges.



12.1 A Feleknek egymas kozotti ertesiteseiket irasban (level ben, taviratban, telefaxon) kell meg-
tenniuk es valamennyit ugyanesak irasban vissza kell igazolniuk.

12.2 Az ertesitesben foglaltak akkor lepnek hatalyba, amikor azt kezbesitettek.
12.3 Jelen szerz6des teljesitesevel kapesolatban a Felek hatalyos jognyilatkozat tetelere jogosult

kepvisel6i, es ertesitesi cimuk:

Kapesolattart6 Ertesitesi/posta cim Telefon/fax E-mail
Megrendel6

Biez6 Zoltan
1133 Budapest Visegradi utea 06 1 4680653/

biezo@nmhh.hu
reszer61: 106 0614680655
Szalllt6

dr. Darabos Zoltan
1116 Budapest, Szabadsag- 06 1 228 30 32/ drdarabos@eompu-

reszer61: hareosok u. 4. 0612285158 eonsult.hu

13.1 Jelen szerz6des az alairasanak napjan lep hatalyba. A szerz6des elvalaszthatatlan reszet ke-
pezi az ajanlati felhivas es a dokumentaei6, valamint a szerz6des kereteben szallitand6 ter-
mekek, kapesol6d6 szolgaltatasok Iistaja.

13.2 A Szallit6 tudomasul veszi, hogy a jelen szerz6des, es az ez alapjan teljesitett kifizetes az ad6-
zas rendjer61 sz6162003. evi XCII. tv 36/A § hatalya ala tartozik.

13.3 Jelen szerz6des 7 (het) szamozott oldalb61 es a mellekletekb61 all. A mellekletek a szerz6des
elvalaszthatatlan reszet kepezik.

13.4 A szerz6dest a Felek felhatalmazott kepvisel6ik utjan, attanulmanyozas utan, mint szande-
kukkal es ugyleti akaratukkal mindenben megegyez6t 4 eredeti peldanyban j6vahagyolag ir-
jak ala, melyb61 3 (harom) a Megrendel6t, 1 (egy) peldany pedig a Szallitot illeti.

Melleklet: 1. sz. Kereskedelmi ajanlat (1.1-1.7 szamu mellekletek)
2. sz. Muszaki dokumentaei6 (kizarolag CDadathordoz6; jelolese: CD000933)

Kapjak: 1 peldanyt a Szallito
3 peldanyt a Megrendel6
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Tomka Peter Meresiigyi Igazgat6
Nernzeti Media- es Hirkozlesi Hat6sag
Meresligyi Igazgat6sag
1133 Budapest
Visegradi utca 106.

Targy: Kereskedelmi ajanlat "UTS merorendszer bovftese" targyban, mobil UTS v.9,
v 11, v 14 miiszerek szallftasara a telefon-, IPTV es internet szolgaltatas
minosegenek meresere, tovabba a legkorszerubb SIP 2.0 VOIP telef6nia
hfv6miives, szamlazasi rendszer pontossagu meresere az UTS v.l0 opci6val.

Ceglink 2004-ben, illetve 2005-ben a 8/2004 es a 345/2004 rendeletek eloirasai szerint
mero UTS v.9.0 es v.l1.0 tfpusu muszert fejlesztett ki, melyek a szolgaltat6k koreben
sikert arattak es legtobb nagy szolgaltat6 a rendelet altai elofrt mereseit muszereinkkel
vegzi. A muszerek tovabbfejlesztve jelenleg is megfelelnek a 229/2008 rendelet
elo irasainak.

UTS muszer csaladunkkal Magyarorszagon elsokent mutattunk be Internet, ADSL
teljesftmeny mereseket, CLIP, Fix SMS, anal6g fax es 4 vonalas hfv6mu mereseket CUTS
v.9), Internet hfvastesztet CUTS v.lO), SMS vizsgalatokat CUTS v.12) es IPTV tesztet
CUTS v.14) integraltan tartalmaz6 muszert. Hfv6muvlink IP hal6zaton teljesk6ruen
tavvezerelheto: meres indftas, felligyelet, eredmenyek lekerdezese.

A 229/2008 szamu rendelet szerinti igenyeik kielegftesere ajanljuk UTS v.ll.
merorendszerlinket, mely a megajanlott 6sszeallftasban anal6g modem, ISDN dialup,
KabelTv, ADSL, interfeszeken miik6do internet szolgaltatasok meresere alkalmas.

Uj fejleszteslink a meglevo UTS v.9 vagy 3.9 muszerekre szallfthat6 MOS upgrade, mely
az eddigi, telefonszolgaltatasra vonatkoz6, minosegi parameterek meresen fellillehetove
teszi a beszedminosegnek az ITU- T P.862 szerinti mereset es MOS mutat6k eloallftasat.

A csomag tartalmazza az IPTV szolgaltatas mereset biztosft6 UTS v.14 Field upgrade-et
is, mely az NHH altai javasolt parameterek akar 24 6ras napl6zott mereset is biztosftja az
STB eszk6z6k Ethernet bemeneten.

Nagy 6r6mlinkre szolgal, hogy On6k is erdeklodest mutatnak a VOIP telef6nia
legelterjedtebb protokolljat hasznal6 UTS v.1 0 muszerlink irant, melyet upgrade
kereteben tudunk szallftani, jelenlegi kereslik szerint 1 peldanyban. A miiszer a
szolgaltat6i VOIP bevezetesekor mar az MT hal6zataban ott muk6d6tt a korai KLIP
Cdewerto) es NGN CHuawei) platformok tesztelesekor az MT szamlazasi pontossagot
vizsgal6 szervezeteben.

--L_~. ••...
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Tekintettel arra, hogy targykorben fejlesztesi gyakorlattal es hazai kapacitasokkal
rendelkezlink rovid szallitasi hataridot tudunk vallalni.
Munkaidoben muszereinkhez ingyenes HelpDesk szolgaltatast nytijtunk, tovabba
telephelylikon az eszkozok atvetelekor teritesmentes oktatast tartunk maximum 20 fO
reszere, Ix4 6ra idotartamban a merorendszer hasznalatar61.

Mennyiseg Nett6
OsszesenTartalom egysegar

[db]
[Ft]

[Ft]

UTS v.9 mobil tesztrendszer (lsd.2.sz.mell.) 2 4.1 00.000,- 8.200.000,-
+ UTS v.11 upgrade (lsd.l.sz.mell). 2 3.700.000,- 7.400.000,-
+ UTS v.9 MOS upgrade (lsd.3.sz.mell) 2 3.100.000,- 6.200.000,-
+ UTS v.14 Field upgrade (lsd.4.sz.mell). 2 700.000,- 1.400.000,-
+ UTS v.9 UPGRADE (lsd.5.sz.mell). 2 1.500.000,- 3.000.000,-

• tartalmaz 2 ev garanciat es 3 ev szoftver
kovetes es tamogatas szolgaltatast

• kalibralva, ervenyessege I ev
UTS v.IO opci6 (lsd.6.sz.mell.) I 4.800.000,- 4.800.000,-

Osszesen: 31.000.000,-

A mellekletekben opci6kent feltlintetett tetelek rendelese nem kotelezo, de a fa tete 1
nelklil ona1l6an nem rendelhetok. Araink biztositjuk a legujabb, 12Khz tarifajel vetelere is
alkalmas UTF 412 merOfejlinket es a hozza tartoz6, 2009-ben frissitett verzi6t.

2. Szallitasi hatarido
A szallitasi hatarido a megrendelestol szamitott I h6nap, az eloszallitas joganak
fenntartasaval.

3. Garancia
A teljes rendszerre 1 ev dijmentes garanciat biztositunk telephelylinkon torteno javitassal.
Az altalunk fejlesztett szoftverekre 2 ev szavatossagot vallalunk.

4. Fizetesi feltetelek
Fizetes bankszamlankra atutalassal tOrtenik a szamla benytijtasat koveto 30. napon.
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5. Ajanlat ervenyes
Ajanlat ervenyes 2011. februar l-ig.

Remeljtik ajanlatunk megnyeri tetszestiket es miel6bbi szallitassal allhatunk az Onok
rendelkezesere. A nagyobb meretu mellekleteket a mai napon elektronikus formaban
tovabbitottuk.

Mellekletek:
1. sz. UTS v 11 upgrade Szallitmanyjegyzek es kalkulaci6
2. sz. UTS v9 muszer Szallitmanyjegyzek es kalkulaci6
3. sz. UTS v9 MOS upgrade Szallitmanyjegyzek es kalkulaci6
4. sz. UTS v14 upgrade Szallitmanyjegyzek es kalkulaci6
5. sz. UTS v9 UPGRADE kezel6i szolgaltatasokra Szallitmanyjegyzek es kalkulaci6
6. sz. UTS vi 0 upgrade opci6 Szallitmanyjegyzek es kalkulaci6

dr. Darabos Zoltan s.k.
COMPU-CONSUL T Kit.

tigyvezet6
06 30 9448 255

uts@compu-consult.hu
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1.2.sz. melleklet
UTS v.ll upgrade Szallitmanyjegyzek es kalkulaci6

Menny.
Netto Netto ar

No. Tartalom egysegar
[db]

[Ftl
[Ft]

,

UTS v.ll upgrade

I. Mobil kiepitesii UTS v.U upgrade meglevo UTS v.9 2 3.700.000.- 7.400.000.-
miiszerre

MerOfejek a 229/2008 minosegi mutatohoz

- I db. EICON DIYA USB 2.0 modem ISDN csatlakozashoz
- 1 db. PCMCIA Ethernet kartya
- 1 db. 3Com Switch 8 portos switch

UTS v.U szoftver upgrade licensz
- a meglev6 UTS v.9 hardverre installalva, kalibnilva
- Installal6 CD
- Kalibralasi bizonyitvany (1 evig ervenyes)
- Felhasznal6i kezik6nyv

Menny. Netto I Netto ar
No. Tartalom egysegar

[db]
[Ft]

[Ft]

,
Opci6 L - Kalibrtiltisi dij1

2. Mobil kiepites kalibralasi dija / ev 2 200.000.- 400.000.-
Opciomilisan rendelheto az 1 eves kalibnihisi
idoszakok leiarta utan.
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sz. alan at

Menny. Netto Netto arNo. Tartalom egysegar[db] [Ft] [Ft]

j UTS v.9 miiszer
1. Mobil kiepitesii UTS v.9.0 miiszer 2 4.100.000.- 8.200.000,-

1.1. Miiszerhardver
1 db. alapgep:
Intel® Centrino™lIntel® Pentium® M 715 1.5GHzJIM/FSB400),
15" XGA, 512MB RAM, 80GB HDD, DVD-CD/RW Interfeszek:
10/100 Mbps LAN, 802.11g, (RJ-45), Modem (RJ-ll), 3 x USB
2.0 port, PCMCI Type II. slot, Audio card, USB eger, eger pad,
Microsoft® Windows® XP ProfHU, Gyongyvaszon hordtaska,

MerOjejek
- 1 db. CLIP-S interfesz
- 1 db. CLIP-F interfesz
- 1 db. UTF 412 4 csatomas LAN vezerlesu modem
- 1 db. USB-HUB eloszt6

1.2. UTS v.9.0 szoftver vegfe/haszmfJ/6i Iicensz
- a szallitott hardverre installalva, kalibralva
- InstallaI6 CD
- Kalibralasi bizonyitvany
- Felhasznal6i kezikonyv

1.3. Tawezerlesi opci6
Meresek IP hal6zaton (FTP protokoll) torten6 konfiguralasa, 2
inditasa, leallitasa, meresi eredmenyek attoltese.
- 1 db. VPN router

1.4. Csillagaszati idoszinkron opci6
GPS vev6 keszlet UTS muszerhez 2

- 1 db. GPS vev6 (RS232 csatlakozas, PPS)
- 1 db. RS-232-USB atalakit6
- I db. USB tapkabel
- 1 db TELE-OPERA TOR UTS Pontos id6alap szoftver

2Win XP SP2 operaci6s rendszerhez
- 1 db. vegfelhasznaI6i licensz hasznaIati jog, gepre telepitve
- 1 db. kezel6i kezikonyv
- 1 db. kalibralasi jegyz6konyv

I
I Opci6L - Kalibrri[Qsidij

2. Mobil kiepites kalibralasi dija 1 ev 2 200.000.- 400.000.-
Opcionalisan rendelheto az 1 eves kalibralasi
idoszakok lejarta utan.

1.3.sz. melleklet
UTS v.9 miiszer Szallitmanyjegyzek es kalkulaci6

136/2010 ., I
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1.4.sz. melleklet

UTS v.9 MOS upgrade Szallitmanyjegyzek es kalkulaci6

Menny. Netto Netto ar
No. Tartalom egysegar

[db]
[Ft]

[Ft]

1 UTS v.9 miiszer MOS upgrade,
1. UTS v.9 MOS upgrade (ITU-T P.862) meglevo UTS 2 3.100.000.- 6.200.000,-

v.9 miiszerre
Merifjejek

- 2 db. CLIP-S-02 interfesz
- 2 db USB vezerlesu audi6 kodek

UTS v.9 MOS szoftver upgrade vegfelhasznaloi
licensz
- a meglev6 UTS v.9 hardverre installalva, kalibralva
- Installal6 CD
- Kalibralasi bizonyitvany (1 evig ervenyes)
- 1 db. kezel6i kezikonyv

"Opcio L - Kalibrallisi dij

2. Mobil kiepites kalibralasi dija / ev 2 200.000.- 400.000.-
Opcionalisan rendelheto az 1 eves kalibralasi
idoszakok lejarta utan.
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1.5.sz. melleklet
UTS v.14 Field upgrade Szallitmanyjegyzek es kalkuhici6

Menny. Nett6 Nett6 ar
No. Tartalom egysegar[db] [Ft] [Ft]

f UTS v.l1 miiszer bovitise UTS v.14 Field-del
1. 1.1. MerOfejek kiegeszitese

Upgrade sztillittisa meglivo UTS v.II. miiszerre, meglivo
alapgip is minositett PCMCIA htil6zati ktirtya
I[elhaszntiltistival, alapvtiltozatban + 2. opci6 szerint.
RTP es raw UDP formatumok kezelese, CBR k6dolassal, muszaki
dokumentaci6 szerinti szolgaltatasokkal

MerOfejek 1 IPTV csatorna egyidejfi IDeresere
- Parhuzamos merofej 2
- Soros merofej (meglevo csatlakozasokkal megval6sitva) 2

1.2. UTS v.14 Field szoftver vegfelhaszmi/6i Iicensz 2 700.000,- 1.400.000,-
- az UTS v.11 muszer hardverre installalva, installalva, kalibnilva UTS v.11

kalibraci6n beltil
1.3. Egyeb szolgaltattisok
- Felhasznal6i kezikonyv pdfformatumban
- Felhasznal6i oktams
- 2 ev budapesti helyszini garancia

/J
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1.6.sz. melleklet

UTS v.9 kezeloi UPGRADE Szallitmanyjegyzek es kalkulaci6

Menny. Netto Netto arNo. Tartalom egysegar[db] [Ft] [Ft]
~

, UTS v.9 miiszer upgrade
1. UTS v.9 kezelifi UPGRADE megLevif UTS v.9 2 1.500.000.- 3.000.000,-

miiszerre
A kezel6i valaszid6 merest orszagos lefedettseggel
lehet6ve tev6 4 csatornas, hiv6mOves mOszer amely

, - 1havi el6re programozott mOk6dest
- random es sorrendi funkci6kat
- , kezel6i belepes felismereset (DTMF belep6hang

szOres),
- belepes utan "Hat6sagi ellen6rz6 hivas, k6szonjOk

torelmet" automatikus bemondas
- hangfelvetelek,
- automatikus statisztikai jelentesek es osszesitesek
- id6diagramok, atlag es sz6rasertekek,
- hivott szamonkenti es hivott csoportonkenti

automatikus .rtf formatumu jelentesgeneralas
- .xls formtaumu kimeneti adatsorok
- limit kiertekeles
- tavvezerles kereteben tobb mOszer egy id6ben, az

orszag kOl6nbOz6 pontjair61 indithat ellen6rz6
hivasokat.

UTS v.9 kezelifi UPGRADE szoftver upgrade
vegfelhaszntil6i licensz
- a meglev6 UTS v.9 hardverre instal/alva, kalibralva
- 1nstallal6 CD
- Kalibralasi bizonyitvany (1 evig ervenyes)
- 1db. kezel6i kizikonyv

i Opci6 L - Kalibrtiltisi dij,

2. Mobil kiepftes kalibralasi dfja / ev 2 200.000.- 400.000.-
Opcionalisan rendelheto az 1 eves kalibralasi
idoszakok lejarta utan.
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1.7.sz. melleklet
UTS v.IO miiszer opci6 upgrade Szallitmanyjegyzek es

kalkulaci6

Menny. Netto Netto arNo. Tartalom egysegar[db] [Ft] [Ft]

UTS v.iO mliszer upgrade,
1. UTS v.tO VOIP hivomii upgrade meglevo UTS v.9 i 4.800.000.- 4.800.000,-

miiszerre
SIP 2.0 protokoll alapu VOIP telefonszolgaltatasok 2+2
csatornas hfv6mu alapu muszere IP felOlet csatlakozassal,
szamlazasi pontossag es minden UTS v.9 parameter
meresere UPGRADE formaban (meglev6 Pontos id6alap
szOkseges)

Mirifjejek

- 4 db USB vezerlesu Ethernet kanya

UTS v.tO szoftver upgrade vegfelhasznaloi licensz
- a meglev6 UTS v.9 hardverre installalva, kalibralva
- Installal6 CD
- Kalibralasi bizonyitvany (1 evig ervenyes)
- 1 db. kezelOi kezik6nyv

I
I "Opci6 1-Kalibrtiltisi dij

2. Mobil kiepites kalibralasi dija / ev i 200.000.- 200.000.-
Opcionalisan rendelheto az 1 eves kalibralasi
idoszakok lejarta utan.
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A meghajt6ban (e) leva kotet SW Preload.
A kbtet sorozatszama: 4807-0898

2010.12.16.
2010.12.16.
2008.11.27.
2006.08.11.
2008.11.19.
2008.11. 27.
2010.12.16.
2009.12.21.
2008.03.20.
2010.12.16.

19:41
19:41
15:34
11:14
21:01
15:38
19:25
18:56
13:39
19:41

8 fajl
2 konyvtar

<OIR>
<OIR>

7
3

080
817
730
251

2 841
911

6 698

22
19 750

190 5.sz.m. Uts v.9.0 Felhaszna16i kezikbnyv 10. kiadas.pdf
865 6.sz.m. Uts v.11.0 Felhaszna16i kezikonyv 4. kiadas.pdf
478 7.sz.m. UTS v9 MOS Meresi konfiguraci6k es szolgaltatasok.pdf
245 8.sz.m. UTS v9 MOS jegyzakonyv 00000234.pdf
709 9.sz.m. Uts v.10.0 Felhaszna16i kezikonyv 3.pdf
811 a 10. UTS v.14 Field Adatlap v6.pdf
194 all. UTS v.14 Felhaszna16i kezikonyv_v4.pdf

o t2
331 492 bajt
719 488 bajt szabad


