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Nemzeti Media- es Hirkozlesi Hat6sag (szekhely: 1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.,
ad6szama: HU15775883-2-41, penzforgalmi szamlaszam: 10032000-00300939-00000017),
kepviselik: Tomka Peter meresugyi foosztalyvezetO valamint Baross Gyula gazdasagi
igazgat6, mint Megrendelo, a tovabbiakban mint "Megrendelo",
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Rohde & Schwarz Osterreich Gesellschaft m.b.H (szekhely: AT-1120 Wien,
Technologiestrasse 10, Gebaude E) ad6szam: ATU36800100, bankszamlaszam: 0975-
30570-00 (Bank Austria Creditanstalt AG, Wien), kepviseli: Bauer Laszl6

- a tovabbiakban egyuttesen: "Felek"- k6z6tt, az alulirott helyen es idopontban a k6vetkezo
feltetelek szerint:

1.1 A jelen szerzodes targya a 2010.november 29-en indult, a k6zbeszerzesekrol sz616
2003. evi CXXIX. t6rveny szerinti nyflt eljarasa soran elofrt ajanlati dokumentaci6
muszaki lefrasanak (muszaki k6vetelmenyeknek) es a Szallft6 Ajanlatanak
megfeleloen 1 db Rohde & Schwarz gyartmanyu PR100 tipusu hordozhat6
merovevoliranymero, 1 db Rohde & Schwarz gyartmanyu EM550 tipusu
monitoring vevo szallitasa a Szallft6 Ajanlataban foglaltak szerint.

1.3 A jelen szerzodes kereteben a Szallit6 altai szallitand6 termekek felsorolasat es
egysegarat a szerzodes 1. sz. melleklete tartalmazza. Ennek megfeleloen a jelen
szerzodes alapjan szallftand6 muszer es kapcsol6d6 szolgaltatasok ellenerteke
6sszesen 25.357.690,- Ft, azaz huszonotmilli6-haromszazotvenhetezer-
hatszazkilencven fori nt, melyet reszletesen jelen szerzodes 1. sz. melleklete r6gzfti.



1.4 A Szal1ft6az 1. szamu mellekletben meghatarozott egyes, onall6an mukod6 egysegek
tekinteteben reszteljesitesre jogosult. Onall6an mukod6 reszegysegnek min6s0lnek:

- PR100 es opci6i
- EM550 es opci6i

1.5 Az arak tartalmazzak a belfOldi forgalomba hozatal valamennyi koltseget, a
csomagolasi koltseget, a helyszinre szallftas, a dokumentaci6 es a kezelesi utasitas
(felhasznal6i kezikonyv), tovabba a garancialis szervizellatas koltseget.

1.6 Az arak, illetve a dijtetelek a szerz6des hatalya alatt semmilyen jogcimen nem
emelhet6k.

2.1 A Megrendel6 es a Szallit6 a (resz)teljesites leszallitasakor atadas-atveteli
jegyz6konyvet vesznek tel. A Megrendel6 a leszallitast kovet6en 10 munkanapon belOI
megvizsgalja a (resz)teljesitest, hogy az megfelel-e a szerz6desben kikotott
tulajdonsagoknak.

2.2 Amennyiben a Megrendel6 a szallit6i teljesitest kovet6en 10 munkanapon belOInem
tesz eszrevetelt, azt kOlonnyilatkozat tetele nelkOIis ugy kell tekinteni, hogy elfogadta
a teljesitest.

2.3 Megrendel6 a hatarid6 megjelolesevel, - amelynek id6tartama a 10 munkanapot nem
haladja meg - jogosult a teljesitest kijavitasra, kiegeszitesre a Szallit6nak visszaadni.

2.4 A hatarid6 szerint atadott hibatlan (resz)teljesites elfogadasara, valamint
szerz6desszeru elkeszitesenek igazolasara a Megrendel6 altai kiallitott teljesitesi
igazolasok szolgalnak. A Megrendel6 a teljesites igazolasara Gaspar Ern6t jeloli ki.

2.5 Az 1.2. pontban foglalt teljesitesi hatarid6 szerint szerz6desszeruen atadott, hibatlan
(resz)teljesites elfogadasar61 a teljesitesi igazolast Megrendel6 a (resz)teljesites
elfogadasat61szamitott 5 munkanapon belOIallitja ki.

2.6 A teljesitesi igazolas kiallitasat kovet6 1 munkanapon belOIa Szallit6 1 peldanyban,
cegszeruen alairva benyujtja a teljesitesi igazolassal alatamasztott (resz)szamlajat a
Megrendel6 reszere. A (resz)szamla benyujtasat kovet6 15 napon belOIMegrendel6 a
vetelarat atutalja a Szallit6 jelen szerz6des bevezetOjeben rogzitett bankszamlajara.
Ha a hatarid6 utols6 napja munkaszOnetinap, a hatarid6 a kovetkez6 munkanapon jar
Ie.
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2.7 A Megrendel6 kesedelmes fizetese eseten a Szallit6nak jogaban all a Ptk. szerinti
kesedelmi kamatot felszamitani.

3.1 A Szallit6 szavatolja, hogy az altala a szerz6des kereten bellil szallitott muszerek ujak,
megfelelnek a jelenlegi nemzetk6zi technikai es muszaki szinvonalnak, I. osztalyu
min6seguek, alkalmasak a rendeltetesszeru hasznalatra, valamint mentesek
mindenfajta tervezesi, anyagbeli, kivitelezesi, vagy egyeb olyan hibakt61,amelyek a
Szallit6 tevekenysegeb61, vagy mulasztasab61 erednek, vagy amelyek a Szallit6
erdekk6reben merliltek fel.

3.2 A Szallit6 j6tall a leszallitott termekekert. A j6tallas kezdetenek id6pontja a
muszer/6nall6an muk6d6 egyseg uzembe helyezesenek datuma, de legfeljebb a
Megrendel6 altai alairt atadas-atveteli jegyz6k6nyv alairasat61szamitott fel ev. A felek
az uzembehelyezes id6pontjat jegyz6k6nyvben r6gzitik. A j6tallas id6tartama 12
h6nap. A javitasi szolgaltatas a j6tallas lejartat k6vet6en 24 h6nap.

3.3 A Megrendel6 k6teles haladektalanul ertesiteni a Szallit6t irasban a j6tallasi id6 soran
felmer1il6barmilyen igenyr61.

3.4 A j6tallasi id6tartam alatt a Szallit6 k6teles a hibabejelentest k6vet6 72 6ran bellil a
javitast a Megrendel6 telephelyen megkezdeni es 30 napon bellil a hibas eszk6zt
teritesmentesen kijavitani vagy a Megrendel6 igenye szerint kicserelni.

3.5 Amennyiben az eszk6z javitasa a Megrendel6 telephelyen nem lehetseges, ugy azt a
Szallit6 sajat szervizeben vegzi el, azonban a szallitas k61tsegea Megrendel6re nem
harithat6 at.

3.6 Amennyiben a Szallit6 az ertesitest k6vet6en nem teljesiti a jelen fejezet szerinti
k6telezettsegeit, ugy a Megrendel6 - a Szallit6 egyideju irasbeli ertesitese mellett -
eljarhat a hiba elharitasa erdekeben a Szallit6 kockazatara es k6ltsegere.

3.7 A j6tallasi id6szak alatt bejelentett jogos k6vetelesek a j6tallasi id6szak lejarta utan hat
h6nappal is ervenyesithet6k.

3.8 A kicserelt illetve kijavitott termekekre (termekreszekre) azok atvetelet k6vet6en a
j6tallasi id6szak ujra kezd6dik.
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3.9 A Szallit6 vallalja, hogy a jelen szerzodes alapjan leszallitott muszer szoftverkoveteset,
szervizeleset, alkatreszellatasat a j6tallasi ido lejartat koveto 7 evig biztosftja.

4.1 A Megrendelo, illetve az altala kijelolt szervezet vagy szemely a Szallit6 es
alvallalkoz6ja jelen szallftasi szerzodessel osszefUggo tevekenyseget minden
korlatozas nelkGIjogosult ellenorizni.

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

4.3 Amennyiben a megvizsgalt teljesftes nem felel meg a muszaki felteteleknek, ugy a
Megrendelo annak atvetelet megtagadhatja, es a Szallit6 koteles terftesmentesen
kicserelni a visszautasftott eszkozt, annak erdekeben hogy az megfeleljen a muszaki
felteteleknek.

5.1 A Szallit6nak a termek leszallftasat es a kapcsol6d6 szolgaltatasok nyujtasat a jelen
szerzodesben rogzftett feltetelek szerint kell elvegeznie.

5.2 A Szal1ft6nem szerzodesszeru teljesftese eseten a Megrendelo jogosult ervenyesfteni
a szerzodesszegesbol eredo igenyeit.

5.3 A Szallit6 szerzodesszegese eseten (kiveve a vis maior esetet) a Szallit6val szemben
az alabbi szankci6k ervenyesfthetok:

kesedelmi vagy meghiusulasi kotberigeny ervenyesftese;

karterftes ervenyesftese;



5.5 Amennyiben a szerz6des teljesftese soran barmikor a Szallft6 vagy alvallalkoz6ja
szamara olyan k6rDImeny all e16, amely akadalyozza a hibatlan teljesftest, ugy a
Szallft6nak haladektalanul ertesftenie kell frasban a Megrendel6t a kesedelem
tenyer61, annak varhat6 elhuz6dasar61 es okair61.

6.1 Amennyiben a Szallft6 elmulasztja a szerz6desben vallalt szallftasi hatarid6t, ugy a
Megrendel6 - a szerz6desszegesb61 fakad6 egyeb karrendezesekre vonatkoz6
igenyeken tul - kesedelmi k6tberre jogosult. A k6tber alapja a Ie nem szallftott, illet61eg
hianyosan leszallftott eszk6z6k szerz6deses ara, merteke az eredmenytelenUl eltelt
szallftasi hatarid6t61 szamftva napi 0,1 %, de minimum napi 10.000,- Ft., azaz t1zezer
forint.

6.3 A Megrendel6nek jogaban all azonnali hatallyal elallni a jelen szerz6dest61, vagy
azonnali hatallyal felmondani azt, amennyiben a Szal1ft6 a vallalt szallftasi hatarid6t 20
nappal tullepi. vagy a szerz6desb61 fakad6 egyeb k6telezettseget sulyosan megszegi.
Ebben az esetben a Megrendel6 meghiusulasi k6tberre jogosult, amelynek alapja
felmondas eseten a Ie nem szallftott, ilietOleg hianyosan leszallftott eszk6z6k nett6
erteke, elallas eseten a teljes szerz6deses nett6 ellenertek, merteke 30%.

6.5 Barmely nem szerz6desszeru teljesftes jogi fenntartas nelkDIi elfogadasa a Megrendel6
reszer61 nem ertelmezhet6 lemondaskent azon igenyr61 vagy igenyekr61, amelyek a
Megrendel6t a Szallft6 szerz6desszegese eseten megilletik.

6.6 A Megrendel6 k6tberigemyet illetve karterftesi igenyet frasban k6teles k6z61ni a
Szallft6val, kUl6n megjel61ve annak jogalapjat es 6sszeget.

7.1 A Szallft6 nem sujthat6 karterftessel vagy a szerz6dest61 val6 elallassal, ha a
kesedelmes teljesftese vis maior eredmenye.



7.2 A jelen pont ertelmezese szempontjab61 a "vis maior" a jelen szerz6des letrejottet
kovet6en bekovetkez6, olyan elharithatatlan esemeny, amely nem a Felek hibajab61
kovetkezik be. a Felek altai el6re nem lathat6, es amely jelen szerz6des teljesiteset
szamottev6en gatolja, akadalyozza. lIyen esetek lehetnek peldaul sztrajk. haboru vagy
forradalom, Wzeset, arviz, jarvany. karanten es szallitasi embarg6. A vis maiornak
kozvetlen osszefOggesben kell allnia a Szal1it6 tevekenysegevel es a bekovetkezett
szerz6desszegessel.

7.3 Vis maiorra a Szallit6 csak akkor hivatkozhat. ha ajanlott levelben ertesiti Megrendel6t
a vis maior tenyer61, okar61 es val6szinu id6tartamar61. es a levelhez csatolta a Szallit6
szekhelye szerinti illetekes Kereskedelmi Kamara tanusitvanyat.

7.4 Amennyiben a Megrendel6 egyeb iranyu irasos utasitast nem ad, a Szallit6nak tovabb
kell teljesitenie szerz6deses kotelezettsegeit, amennyiben az esszeru es lehetseges,
illetve meg kell keresnie minden olyan alternativ m6dot a teljesitesre, amelyet a vis
maior esete nem gatol.

7.5 A szerz6desben foglalt hatarid6k a vis maior id6tartamaval meghosszabbodnak.
Amennyiben a vis maior id6tartama meghaladja a 30 napot, a Megrendel6nek jogaban
all a szerz6dest hatranyos jogi kovetkezmenyek nelkOI felmondani, vagy att61 elallni oly
m6don, hogy a Szallit6hoz err61 ertesitest kOld.

8.1. Szallit6 sulyos szerz6desszegese eseten Megrendel6 jogosult jelen szerz6dest
azonnali hatallyal felmondani.

9.1 A Szal1it6 irasban koteles ertesiteni a Megrendel6t jelen szerz6des teljesitesevel
kapcsolatban bevont kozremukod6kkel megkotott szerz6desr61. amennyiben ezt
ajanlata nem tartalmazta. A kozremukod6kre vonatkoz6 ertesites nem mentesiti a
Szallit6t felel6ssege es a szerz6deses kotelezettsegeinek teljesitese al61.

9.2 A Szal1it6 kozremukod6kkel megkotott szerz6deseinek meg kell felelniOk jelen
szerz6des kikoteseinek.



10.1 A Szallft6nak es a Megrendel6nek meg kell tennie mindent annak erdekeben, hogy
k6zvetlen targyalasok utjan egyezsegk6tessel rendezzenek minden olyan nezetelterest
vagy vitat, amely k6z6ttuk a szerz6dessel kapcsolatban merul tel. Minden ezzel
kapcsolatos tenyr61, akadalyoz6 k6rUlmenyr61 a Felek k6telesek egymast k61cs6n6sen
tajekoztatni.

10.2. Ha az erintett Felek a vitat k6zvetlen targyalas utjan rendezni nem tudjak, jogvitajuk
eld6ntesere Felek - a pertargy erteket61 fUgg6en - alavetik magukat a Megrendel6
szekhelye szerint hatask6rrel rendelkez6 bfr6sag kizar61agos illetekessegenek.

11.1 Felek k6telezettseget vallalnak arra, hogy jelen szerz6des id6tartama alatt, tovabba
annak barmely okb61 t6rten6 megszuneset k6vet6en - id6beli korlatozas nelkul -
barmelyik szerz6d6 fel altai uzleti titoknak, vagy bizalmas informaci6nak min6sftett
minden informaci6t es adatot bizalmasan kezelnek es meg6riznek, ezeket a masik fel
el6zetes, frasbeli hozzajarulasa nelkul egyik fel sem hozhatja nyilvanossagra, vagy
illetektelen harmadik szemely tudomasara. Ezen k6telezettseg nem vonatkozik azon
informaci6ra, amely

amelyr61 a fogad6 felnek mar tudomasa volt

amelyet harmadik fel reszere korlatozas nelkul felfedtek

11.2 Szallft6 e jogviszony fennallasa alatt es a jogviszony megszuneset k6vet6en is k6teles
meg6rizni a Megrendel6 tevekenysegevel, annak ellatasaval kapcsolatban tudomasara
jutott szemelyes adatot, szigoruan titkos, titkos, bizalmas, illetve korlatozott terjesztesu
adatot, valamint minden olyan adatot, tenyt vagy k6rulmenyt, amelyet a Megrendel6
nem k6teles t6rveny el6frasai szerint a nyilvanossag szamara hozzaferhet6ve tenni.
Szallft6 k6teles tovabba gondoskodni arr61, hogy e rendelkezeseket k6zremuk6d6i,
teljesftesi segedei is megtartsak.

11.3 Szal1ft6 a szerz6des teljesftese saran Megrendel6 reszer61 tudomasara, birtokaba jutott
minden adatot, informaci6t csak jelen szerz6des szerinti k6telezettsegeinek
teljesftesehez hasznalhatja fel, a szerz6des megszuneset k6vet6en ezen adatokat,
informaci6kat k6teles a Megrendel6 reszere visszaadni, illetve adathordoz6ir61 t6r6lni,
illetve megsemmisfteni. Ezen t6rlesi k6telezettseg al61 a Szallft6 annyiban mentesUl,
amennyiben az atadott adat, illetve informaci6 ahhoz szukseges, hogy a Szallft6
helytallasi k6telezettseget teljesfteni tudja, illetve hogy bizonyfthassa, hogy a teljesftese
megfelel a t6rvenyes, illetve szerz6desben kik6t6tt tulajdonsagoknak.

11.4 A titoktartasi k6telezettseg megsertese eseten a Felek karterftesi felel6sseggel
tartoznak.



11.5 A Szallft6 tudomasul veszi az allamhaztartasr61 sz616 1992. evi XXXVIII. t6rveny 15/B.
§-anak (1) bekezdeseben foglaltakat, amely szerint "az allamhaztartas penzeszk6zei
felhasznalasaval, az allamhaztartashoz tartoz6 vagyonnal t6rteno gazdalkodassal
6sszefUggo - a nett6 6tmilli6 forintot elero vagy azt meghalad6 ertekO -
arubeszerzesre, epitesi beruhazasra, szolgaltatas megrendelesre,
vagyonertekesitesre, vagyonhasznositasra, vagyon vagy vagyoni ertekO jog atadasara,
valamint koncesszi6ba adasra vonatkoz6 szerzodesek megnevezeset (tipusat),
targyat, a szerzodest k6to felek nevet, a szerzodes erteket, hatarozott idore k6t6tt
szerzodes eseteben annak idotartamat, valamint az emlitett adatok valtozasait k6zze
kell tenni a szerzodes letrej6ttet k6vetO hatvan napon belu!."

11.6 Felek tudomasul veszik, hogy:

az Allami Szamvevoszek vizsgalhatja a jelen szerzodes tartalmat a Szal1it6nal,

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 6sszefUggo es a Ptk. 81. § (3) bekezdese alapjan
k6zerdekbol nyilvanosnak minosUlo adatokra vonatkoz6an k6telesek
tajekoztatast adni.

Jelen szerzodes mindennemO m6dositasa es kiegeszitese irasos formaban, a
szerzodo Felek egyetertesevel, a 2003. evi CXXIX. t6rveny 303. § es a Polgari
T6rvenyk6nyv alapjan lehetseges.

13.1 A Feleknek egymas k6z6tti ertesiteseiket irasban (Ievelben, taviratban, telefaxon) kell
megtenniuk es valamennyit ugyancsak irasban vissza kell igazolniuk.

13.3 Jelen szerzodes teljesitesevel kapcsolatban a Felek hatalyos jognyilatkozat tetelere
jogosult kepviseloi, es ertesitesi cimuk:

~8



Kapcsolattart6
Ertesitesilposta Telefonlfax E-mail
cim

Megrendelo
Bat6 Tibor

1133 Budapest,
468-0611 bato@nmhh.hu

reszerol: Visegn3di u. 106.

Nemeth Zsolt 1138 Budapest, 412-4460
zsolt. nemeth@rohde-

SzalUt6 Madarasz Viktor u. 412-4461 schwarz. com
reszerol: 47-49.

14.1 Jelen szerzodes az ala irasanak napjan lep hatalyba. A szerzodes elvalaszthatatlan
reszet kepezi az ajanlati felhivas es a dokumentaci6, a Szallit6 2011. januar 6-i keltU, a
muszerbeszerzesi igeny teljesitesere benyujtott ajanlata, valamint a szerzodes
kereteben szallitand6 termekek, kapcsol6d6 szolgaltatasok Iistaja.

14.2 A Szallit6 tudomasul veszi, hogy a jelen szerzodes, es az ez alapjan teljesitett kifizetes
az ad6zas rendjerol sz616 2003. evi XCII. tv 36/A § hatalya ala tartozik.

14.3 A szerzodes a jelen szerzodes elvalaszthatatlan reszet kepezo mellekletekkel egyOtt
13 (tizenharom) szamozott oldalb61 all.

14.4 A szerzodest a Felek felhatalmazott kepviseloik utjan, attanulmanyozas utan, mint
szandekukkal es Ogyleti akaratukkal mindenben megegyezot 4 eredeti peldanyban
j6vahagy61ag irjak ala.

mailto:bato@nmhh.hu


Nemzeti Media- es Hirkozlesi Hat6sag (szekhely: 1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.,
ad6szama: HU15775883-2-41, penzforgalmi szamlaszam: 10032000-00300939-00000017),
kepviselik: Tomka Peter meresGgyi f6osztalyvezetO valamint Baross Gyula gazdasagi
igazgat6, mint Megrendel6, a tovabbiakban mint "MegrendeI6" I

Rohde & Schwarz Osterreich Gesellschaft m.b.H (szekhely: AT-1120 Wien,
Technologiestrasse 10, Gebaude E) ad6szam: ATU36800100, bankszamlaszam: 0975-
30570-00 (Bank Austria Creditanstalt AG, Wien), kepviseli: Bauer Laszl6

mint Szallft6, a tovabbiakban mint "Szallit6"

- a tovabbiakban egyGttesen: "Felek"- k6z6tt, az alulirott helyen es id6pontban a k6vetkez6
feltetelek szerint (arujegyzek):



Poz Db Tipus Egysegar Vegosszeg

HUF HUF

PR100
4071.9006.02

9 kHz-tal 7,5 GH-ig, 10 MHz val6sidejG
savszelesseg

Tartalmazza a tapegyseget, akkumulatort, SD-
kartyat, hordszijat, kezelesi utasitas CD-t,
PR100 vezerlo szoftvert

PR100-DCV
4071 .9906.02

PR100-BP
4071.9906.02
Akkumulator kit a PR100-hoz,
Tartalmaz tartalek akkumulatort,tolto
egyseget,hal6zati adapter

PR100-FS
4071 .9056.02

PR100-IR
4071 .9358.02

Belso adadtrogzites opci6 a meresi adatok
felvetelehez

PR100-PS
4071.9306.02



HA-Z220
1309.6175.00

HE300
4067.5900.02

HE300HF
4067.6806.02

R03PR100
4071.9006S12

KeMwes javitasi szolgaltatas a termek j6tallasi
idotartamat koveton a R&S Szerviz Opci6k
kiadvany szerint

I Egysegar

HUF

I Vegiis zeg

HUF



Paz, Db Tipus Egysegar Vegosszeg

HUF HUF

EM550
4065.5083.02

Digitalis szelessavu VHF-UHF
vevokeszulek 20-3600 MHz

EM550lM
4065.5325.02

2.2 1 2.021.930,00 2.021.930,00
EM550PS
4065.5348.02

Panorama szkenneles,

RF spektrumaz EM550-hez

Ar/Poz. (2) 15.167870,00

reszere

3 ZZA-211 39.010,00 39.010,00
1096.3260.00

19"adapter, 2 egyseg magas, 1/1

a BW2000 keszulekhazakhoz

4 1 Keteves javitasi szolgaltatas az 897.210,00 897.210,00

EM550-hez

A termek j6tallasi idotartamat k6vetoen a

R&S Szerviz Opci6k kiadvany szerint

Netto vegosszeg 25.357.690,00


