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Gazdasagi Igazgat6i Korlevel

A Nemzeti Media- es Hlrkozlesi Hatosaq
egyes beszerzeseihez kapcsol6d6 kizarolaqossaq iqazolasanak kerdeserol

1. szamu rnelleklet
KIZAROLAGOssAGI NYILATKOZAT

Alulirott dr. Kapitanfty Krisztina mint a Wandel-Services Kft. 1115 Budapest, Bartok Bela ut

152/H, eg. 01-09-706391 cegjegyzesre jogosult kepviselo]e, ezuton nyilatkozom az alabbi

beszerzessel osszefuqqesben tarsasagunkat iIIeto kizarolagos jog(ok)rol, amely(ek)re fi-

gyelemmel a lenti targyu/tartalmu beszerzes tekinteteben a szerzodes kizarolag az altalam

kepviselt tarsasaqqal kotheto meg.
A tarsasaqunkat illet6 kizarolaqossaq egyeb jogon (jogviszonyon) alapul' es a kovetkezo

korulrnenyek alapozzak meg:
Fenti korulmenyek igazolasara csatoljuk a kizarolaqossaqot meqalapozo kotelmi jogviszony

alapdokumenturnat"
Az el6bbiek szerinti kizarolagossag fennallasa egyuttal rnuszakl-technikai sajatossaqokban

is megnyilvanul, amely ugyancsak az altalarn kepviselt tarsasaq kizarolaqos szerzodeskotesi
[oqosultsaqat alapozza meg az alabbiak szerint':

2006. evben nyflt kozbeszerzesi e/jaras eredmenyekent a Wandel-Services KJt. szotlttotta a SwissQual

gyartmanyu GSM/UMTS tesztrendszert.

2008,2010,2011,2012,2013,2014,2015 es 2016 evekben a kizarolaqos joqok alapjan hirdetmeny

nelkiJIi tarqvatasos kiizbeszerzest e/jaras kereteben tortent meg a tesztrendszer bovitese melynek ered-

menyekent letrejott a mobil szelesstiv merorendszer.

A korabbiakban beszerzett es a meglev6 eszkozokkel valamint a b6vites kereteben beszerzesre kerUl6

eszkiuokke! csak a SwissQual NQDI Enterprise tesztrendszer adatbtuis kezelo szoftver tud egyiittmu-

kodni. A merotendszer alia! el6allftott merest eredmenyek formatumanak; valamint az adatkezelesi

foivomotanak egyes elemei a gyart6i speclfikaciokot: alapulnak. A merest eredmenyek te/jes koru adat-

btizis fekiotqozasat ezert csak a gyart6 atta! keszitett szoftver tudja biztositani.

A hardver elemekkel val6 b6vites te/jes koru kompatlbilitasa is csak a gyart6 alto! sztillitott eszkozok-

kel biztosithat6 (hardverek bels6 firmware-inek eqymas kozt! kommunikalasa, a felnasznatt alkatreszek

eqyenszikirdsaqa valamint a meretbeli illestkedes miatt.)

EI6bbieknek megfelel6en SwissQual gyartmanyu mobil szelessav merorendszer bovitesere, a kizar6-

lagos ioqoknat es a miiszaki-technlkai sajatossagoknal fogva kizar61ag a Wandel-Services Kft. jogosult

es kepes.

Jelen nyilatkozatot a Nemzeti Media- es Hlrkozlesi Hatosaq "Vasuti meresl kepesseg ki-
alakltasa a meglevo mobil szelessav merorendszer bovitesevel" targyu/tartalmu beszer-
zesehez kapcsolodoan teszem.

Kelt: Budapest,2017. februar 9 ~.l' f:m c r········.g~~;ai!l;~;4~
WANDEl-SERVICES Kft.
1115 Budapest,

Bartok Be le ut 152/H.

1 Megfelel6 alahuzando, a szukseqtelen szoveqresz torlendo:
2 Megfelel6 alahuzando, a szukseqtelen szoveqresz torlend6!
3 Az egesz bekezdes torlendo, amennyiben kizarolaqossaqot alatamaszto, meger6sit6 mQszaki-technikai sajatos-
saqok nem ailnak fenn.
4 A nyilatkozattev6 alairasi clrnpeldanyanak megfelel6en!

1


