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Nemzeti Media- es Hirkozlesi Hat6sag (szekhely: 1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.,
Magyar Allamkincstarnal vezetett penzforgalmi szamlaszama: 10032000-00300939-
00000017) mint megrendelo, a tovabbiakban mint "Megrendelo", kepviseli: Tomka Peter
foosztalyvezetO es Baross Gyula igazgat6

EURO ONE Szamitastechnikai Zartkoruen Mukod6 Reszvenytarsasag (szekhely: 1145
Budapest, Ujvilag u. 50-52.; az OTP Bank Nyrt-nel vezetett penzforgalmi szamlaszama:
11736006-20359870-00000000; kepviseli Kucska Arpad vezerigazgat6)

ANALizIS-INFORMATIKA Muszaki Fejleszt6 es Szolgaltat6 Kft. (szekhely: 2161 Csomad,
Verebeshegy u. 13.; CIB Banknal vezetett penzforgalmi szamlaszama: 10701221-49373802-
51100005; kepviseli Hrubos Csaba Laszl6ne C1gyvezeto)

mint vallalkoz6, a tovabbiakban mint "Vallalkoz6" egyCltt, mint "Felek" kozott jott letre.

1.1 A jelen szerzodes targya a 2010. 'december 6-an indult, a kozbeszerzesekrol sz616
2003. evi CXXIX. tOrveny szerinti nyilt eljarasa soran elolrt ajanlati dokumentaci6
muszaki leirasanak (muszaki kovetelmenyeknek) es a Vallalkoz6 Ajanlatanak
megfeleloen a MeresClgyi Igazgat6sag es a Kompetencia Kozpontok Ajanlati kiirasban
es Vallalkoz6 Ajanlataban meghatarozott muszereinek esetenkenti javltasa es
kalibralasa Megrendelo reszere.

A Vallalkoz6 Megrendelovel szemben semmilyen igenyt nem ervenyesfthet azon az
alapon, hogy a Megrendelo megrendelesei nem merltik ki, illetve nem erik el a
szerzodes szerint meghatarozott megrendelheto szolgaltatasmennyiseget.

1.2 A Vallalkoz6 koteles a vallalkozast megfelelo szakertelemmel es korultekintessel
ellatni, osszhangban a tevekenysegere vonatkoz6, mindenkor hatalyos
jogszabalyokban foglaltakkal, tovabba a vallalkoz6i tevekenyseg vegzesevel
kapcsolatban altalanosan elismert szokasokkal es normakkal.
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1.3 Felek kijelentik, hogy jelen vallalkozasi szerz6des keretszerz6des, amelynek alapjan a
jelen szerz6des 1.1. pontjaban meghatarozott targykorbe tartoz6 konkret
megrendeleseket, illetve a teljesites reszletes felteteleit rogzitik oly m6don, hogy a
Megrendel6 az igenyei szerinti otemezessel a megrendelest irasban kozli a
Vallalkoz6val. Vallalkoz6 a megrendelest annak kezhezveteletOl szamitott
1 munkanapon belOI visszaigazolja. A megrendelesben a Felek egyetert61eg rogzitik, a
megrendeles konkret targyat, hataridejet, a teljesites helyet, illetve hogy milyen
merteku dfjazasra jogosult a Vallalkoz6 az adott megrendeles hibatlan teljesftese
eseten.

A szerz6des a Felek altali alairasanak napjan lep hatalyba. Jelen szerz6des alapjan a
Vallalkoz6 a szolgaltatast hatarozatlan ideig nyujtja. Felek a keretosszeget kozos
megegyezessel evente felOlvizsgaljak a MeresOgyi Tervben foglaltak alapjan.

Muszerek eseti javitasanak, javitas utani gyari kalibralasanak, ellen6rzesenek, verzi6
frissftesenek, muszerek telephelyr61 torten6 el -es visszaszallitasanak 6radija:
22.000,- Ft/6ra+AFA

Kalibralasok eseten megadott dfjak osszege: 280.000,- Ft + AFA

Fentiek alapjan a szerzodes keretosszege: 2.000.000, Ft + AFAlfw, azaz
kett6milli6 Ft + AFAJev.

3.2 A Vallalkoz6 kijelenti, hogy szamlakepes, egyidejuleg tudomasul veszi, hogy a
vallalkozasi dfj utan maganak kell megfizetnie az ad6t es egyeb kozterheket.

3.3 A Megrendel6 a vallalkozasi dfjon tul a jelen szerz6desben foglalt szolgaltatassal
kapcsolatban a Vallalkoz6nak semmilyen jogcfmen tovabbi dijat nem fizet, illetve
koltseget nem terft meg, a vallalkozasi dij a szerzodes teljesitesevel kapcsolatos
valamennyi koltsegre fedezetet nyujt.

3.4 A Megrendel6 az 1.3. pont szerint megrendelt szolgaltatasokat a teljesitest kovet6
5 munkanapon belOI bfralja el, es ha szerzodesszeru, elfogadja. A Vallalkoz6 a
teljesrtett es elfogadott szolgaltatasokr61 - a felhasznalt tanacsad6i 6rak feltuntetesevel
- keszre jelentest nyujt be a Megrendelonek, melyet a Megrendelo jelen szerz6des 5.



pontjaban megjelblt kepvisel6je egyetertese eseten 5 munkanapon belCJIellenjegyez
(az ellenjegyzett Keszre jelentes a tovabbiakban: Teljesitesi igazolas). A Vallalkoz6 a
Teljesitesi igazolassal alatamasztott szamlat a Teljesitesi igazolas kiallftasat kbvet6 3
munkanapon belCJI nyujtja be a Megrendel6nek 1 peldanyban AFA bontassal,
cegszeruen alairva. A Megrendel6 a vallalkozasi dijat ut6lag, a Kbt. 305. § (3)- (5)
bekezdeseben el6irtak szerint utalja at. Ha a hatarid6 utols6 napja munkaszCJneti nap,
a hatarid6 a kbvetkez6 munkanapon jar Ie.

3.5 A vallalkozasi dij kifizetese banki atutalassal, a Vallalkoz6 reszere a jelen szerz6des
3.7. pontjaban meghatarozott szamu bankszamlaja javara tbrtenik.

3.6 Megrendel6 kesedelmes teljesitese eseten Vallalkoz6 jogosult a kesedelem napjat61 a
kifizetes napjaig jar6, a Polgari Tbrvenykbnyvben meghatarozott merteku kesedelmi
kamatra.

3.7 A vallalkozasi dfj kifizetese banki atutalassal, a Vallalkoz6 reszere az alabbiakban
megadott szamu bankszamlaja javara tbrtenik:
EURO ONE Szamitastechnikai Zartkbruen Mukbd6 Reszvenytarsasag:
11736006-20359870-00000000
ANAL!ZIS-INFORMATIKA Muszaki Fejleszt6 es Szolgaltat6 Kft.:
10701221-49373802-51100005

4.1. A Vallalkoz6nak a szerz6desben vallalt kbtelezettsegeit az egyedi megrendelesekben
rbgzitett hatarid6(k) szerint, I. osztalyu min6segben kell teljesitenie. A megrendelest61
a javitas megkezdeseig vallalt id6 48 6ra.

4.2. Amennyiben a szerz6des teljesftese soran a Vallalkoz6 olyan kbrCJlmenyr61szerez
tudomast, amely akadalyozza a hatarid6re tbrten6 teljesftest, ugy a Vallalkoz6nak
haladektalanul ertesftenie kell frasban a Megrendel6t a kesedelem tenyer61, illetve
annak okar61.

4.3. Vallalkoz6 szerz6desszegese eseten az alabbi szankci6k ervenyesfthet6k:

kesedelmi, hibas teljesitesi es/vagy meghiusulasi kbtber ervenyesitese;



4.4. Vallalkoz6 kesedelmes teljesftese eseten a Megrendel6 kesedelmi kbtberre jogosult. A
kesedelmi kbtber alapja az egyedi megrendelesek szerint meghatarozott, el nem
vegzett szolgaltatas megrendeles szerinti dija, merteke az eredmenytelenClI eltelt
teljesitesi hataridotol szamitva napi 4 %.

4.5. Megrendelonek jogaban all elallni a megrendelestol, amennyiben Vallalkoz6 az elofrt
teljesitesi hataridot 5 nappal tUliepi, illetve hibas teljesftes eseten a p6tlasnak,
kicserelesnek 5 napon belOI nem tesz eleget, vagy a szerz6desb61 fakad6 egyeb
kbtelezettseget, fgy kCllbnbsen a titoktartasi kbtelezettseget, sulyosan megszegi.
A szerz6des Vallalkoz6 altali 3 alkalommal tbrten6 sulyos megszegese eseten a
Megrendel6 a szerz6dest jogosult azonnali hatallyal felmondani. Ezekben az
esetekben Megrendelo meghiusulasi kbtberre jogosult, melynek alapja az adott
megrendeles eseteben a megrendelt mennyiseg dija, merteke 100%, mfg a szerzodes
felmondasa eseten a keretbsszeg 25 % - a.

Jelen szerzodes teljesftesevel kapcsolatban a Felek hatalyos jognyilatkozat - ide nem
ertve a szerzodes m6dosltasanak, illetve megszuntetesenek eseteit - tetelere jogosult
kepviseloi, es ertesitesi cfmClk:

ertesftesi c[mek postac[m tel/fax e-mail

Megrendel6 1133 Budapest, 1015 BUdapest, +36-1-reszer61: Gaspar gaspar.erno@nmhh.hu
Ern 6 Visegradi u. 106. Ostrom u. 23-25. 468-0698

Vallalkoz6 reszer61: 2161 Csomad, 2161 Csomad, +36-20-
Hrubos Csaba Verebeshegy u. Verebeshegy u. 9446487 hrubos. csaba@analizis.eu

13. 13.

Vallalkoz6 reszer61: ~145 BUdapest, 1145 BUdapest, +36-1- schifter. maria@euroone.huSchifter Maria Ujvilag u. 50-52. Ujvilag u. 50-52. 358- 6353
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Egyeb kapcsolattartasra - Megrendelo reszerol a Teljesitesi igazolas kiallftasara - a
Felek jelen pont szerinti kepviseloje, illetve az altala irasban felhatalmazott, a masik fel
szamara irasban megnevezett szemely jogosult.

5.1. Felek kotelezettseget vallalnak arra, hogy jelen szerzodes idotartama alatt, tovabba
annak barmely okb61 torteno megszuneset kovetOen - idobel i korlatozas nelkul -
barmelyik szerzodo fel altai Ozleti titoknak, vagy bizalmas informaci6nak minositett
minden informaci6t es adatot bizalmasan kezelnek es megoriznek, ezeket a masik fel
elozetes, irasbeli hozzajarulasa nelkul egyik fel sem hozhatja nyilvanossagra, vagy
illetektelen harmadik szemely tudomasara. Ezen kotelezettseg nem vonatkozik azon
informaci6ra, amely

amelyet harmadik fel reszere korlatozas nelkOI felfedtek,

vagy amelynek felfedeset jogszabaly [rja elo.

5.2. Vallalkoz6 e jogviszony fennallasa alatt es a jogviszony megszuneset kovetoen is
koteles megorizni a Megrendelo tevekenysegevel, annak ellatasaval kapcsolatban
tudomasara jutott szemelyes adatot, szigoruan titkos, titkos, bizalmas, illetve
korlatozott terjesztesu adatot, valamint minden olyan adatot, tenyt vagy korOlmenyt,
amelyet a Megrendelo nem koteles torveny elofrasai szerint a nyilvanossag szamara
hozzaferhetove tenni.

5.3. Vallalkoz6 a szerzodes teljesitese soran Megrendelo reszerol tudomasara, birtokaba
jutott minden adatot, informaci6t csak e vallalkozasi szerzodes szerinti
kotelezettsegeinek teljesitesehez hasznalhatja fel, a szerzodes megszuneset kovetoen
ezen adatokat, informaci6kat koteles a Megrendelo reszere visszaadni, illetve
adathordoz6ir61 torolni, illetve megsemmisiteni. Ezen torlesi kotelezettseg al61 a
Vallalkoz6 annyiban mentesul, amennyiben az atadott adat, illetve informaci6 ahhoz
sZOkseges, hogy a Vallalkoz6 helytallasi kotelezettseget teljesiteni tudja, illetve hogy
bizonyithassa, hogy a teljesitese megfelel a torvenyes, illetve szerzodesben kikotott
tUlajdonsagoknak.

5.4. A titoktartasi kotelezettseg megsertese eseten a Felek karterftesi felelosseggel
tartoznak.



5.5. A Vallalkoz6 tudomasul veszi az allamhaztartasr61 sz616 1992. evi XXXVIII. tbrveny
15/8. §-anak (1) bekezdeseben foglaltakat, amely szerint "az allamhaztartas
penzeszkbzei felhasznalasaval, az allamhaztartashoz tartoz6 vagyonnal tbrteno
gazdalkodassal bsszefOggo - a nett6 btmilli6 forintot elero vagy azt meghalad6 erteku

arubeszerzesre, epitesi beruhazasra, szolgaltatas megrendelesre,
vagyonertekesftesre, vagyonhasznositasra, vag yon vagy vagyoni erteku jog atadasara,
valamint koncesszi6ba adasra vonatkoz6 szerzodesek megnevezeset (tfpusat),
targyat, a szerzodest kbto felek nevet, a szerzodes erteket, hatarozott idore kbtbtt
szerz6des eseteben annak idotartamat, valamint az emlitett adatok valtozasait kbzze
kell tenni a szerzodes letrejbttet kbveto hatvan napon belu!."

a Polgari Tbrvenykbnyv (Ptk.) 81.§ ertelmeben nem minosulhet uzleti titoknak az
adat, amelynek megismereset vagy nyilvanossagra hozatalat kulbn tbrveny
kbzerdekbol elrendeli,

keresre a jelen jogviszonnyal bsszefOggo es a Ptk. 81. § (3) bekezdese alapjan
kbzerdekbol nyilvanosnak minosulo adatokra vonatkoz6an kbtelesek
tajekoztatast adni.

7.1. A jelen szerzodest barmelyik fel jogosult indokolas nelkul 30 napes felmondasi idovel
felmondani.

7.2. A szerzodes mindennemu m6dosftasa es kiegeszitese irasos formaban, a szerzodo
felek egyetertesevel, a Kbzbeszerzesekrol sz616 2003. evi CXXIX. tbrveny, valamint a
Polgari Tbrvenykbnyv rendelkezesei alapjan lehetseges.

7.3. A Vallalkoz6 tudomasul veszi, hogy a jelen szerzodes, es az ez alapjan teljesftett
kifizetes az ad6zas rendjerol sz616 2003. evi XCII. tv 36/A § hatalya ala tartozik.

7.4. Felek jelen szerzodes teljesftesevel kapcsolatos minden kbzlemenyeiket (ertesftes,
nyilatkozat) szemelyesen, ajanlott levelben, telefaxon, e-mailen vagy tavbeszelon



juttatjak el egymashoz. A tavbeszel6n kbzblt kbzlemenyt e-mailben, ajanlott levelben
vagy telefaxon meg kell er6sfteni. A telefaxon tovabbltott iratokat a Feleknek alafrassal
kell ellatniuk. Az ertesftesben foglaltak akkor lepnek ervenybe, ha azt kezbesftettek.

7.5. Felek a szerz6desben nem szabalyozott kerdesekben a Magyar Kbztarsasag hatalyos
jogszabalyait, kCtlbnbsen Polgari Tbrvenykbnyv szabalyait tartjak jelen vallalkozasi
jogviszonyukra kbtelez6nek.

7.6. Felek egyez6 akarattal kinyilvanftjak, hogy kblcsbnbsen torekszenek arra, hogy jelen
szerz6des teljesftese soran feimerCtl6 teljesitesi akadalyokat a lehet6 legrbvidebb id6n
belCtIelharftsak, a sZCtksegesse val6 szerz6desm6dosftasokat - kbzbs megegyezessel
- haladektalanul elvegezzek. Vis maior eseten a Felek a szerz6desb61 ered6
kbtelezettsegeik nemteljesftesenek vagy reszleges nemteljesftesenek a felel6ssege
al61 csak olyan mertekben es olyan id6tartam erejeig mentesCtlnek, amilyen hosszu
ideig a teljesftest a vis maior targyat kepez6 esemeny szamottev6 m6don akadalyozza
vagy lehetetlenne teszi. A vis maiornak min6sCtl6 esemeny bekbvetkezeser61, annak
varhat6 id6tartamar61 es a szerz6des teljesftesere gyakorolt hatasar61 a vis maiorr61
tudomast szerz6 es az arra hivatkoz6 felnek - sz6ban - haladektalanul, frasban pedig
a tudomasszerzest kbvet6 3 napon belCtItajekoztatnia kell a masik felet. A vis maior
megszuneset kbvet6en a teljesftesben akadalyozott fel haladektalanul kbteles folytatni
(megkezdeni) a vis maiorral erintett, jelen szerz6desb61 ered6 kbtelezettsegenek
teljesfteset.

7.7. Vis maior alatt Felek a jelen szerz6des letrejbttet kbvetoen bekbvetkez6, olyan
elharfthatatlan esemenyt ertenek, amely nem a Felek hibajab61 kbvetkezik be, Felek
altai el6re nem lathat6, es amely jelen szerz6des teljesfteset szamottev6en
akadalyozza, gatolja.

7.8. Felek megallapodnak abban, hogy jelen szerz6desb61 ered6 minden vitas kerdest
peren kfvCtli egyeztetes utjan kfserelnek megoldani. Minden, a szerz6des megkbtese
utan felmerCtl6, a szerz6des teljesfteset akadalyoz6 kbrCtImenyr61a felek kblcsbnbsen
kbtelesek egymast tajekoztatni.

7.9. Amennyiben a peren kfvCtIi egyeztetes nem vezet eredmenyre a targyalasok
megkezdeset61 szamftott 30 napon belCtI, ugy a Felek a vita eldbntesere - a pertargy
erteket61 fCtgg6en - alavetik magukat a Megrendel6 szekhelye szerint hataskbrrel
rendelkez6 bfr6sag kizar61agos illetekessegenek.



7.10. Jelen szerzodes 4 (negy) eredeti peldanyban keszCJltes 8 (nyolc) szamozott oldalb61
all. Jelen szerzodest a Felek elolvasas es ertelmezes utan, mint akaratukkal
mindenben egyezot, j6vahagy61ag irtak ala.

Nemzeti Media- es
Hirkozlesi Hat6sag
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