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Nemzeti Media- es Hirkozlesi Hat6sag (szekhely: 101~t3~~ , . s rom u. .,
Magyar Allamkincstarnal vezetett penzforgalmi szamlaszama: 10032000-00300939-
00000017) mint megrendelo, a tovabbiakban mint "Megrendelo", kepviseli: Tomka Peter
foosztalyvezeto es Baross Gyula igazgat6

SUPRATEK MODESVALE Kft. (szekhely: Nagykovacsi, Viragos setany 86., ad6szam:
12953211-2-13, bankszamlaszam: 11719001-29907920), kepviseli: Szalay Richard, mint
vallalkoz6, a tovabbiakban, mint "Vallalkoz6"
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1.1 A jelen szerzodes targya a 2010. december 6-an indult, a kozbeszerzesekrol sz616
2003. evi CXXIX. torveny szerinti nyilt eljarasa soran eloirt ajanlati dokumentaci6
muszaki leirasanak (muszaki kovetelmenyeknek) es a Vallalkoz6 Ajanlatanak
megfeleloen a Meresugyi Igazgat6sag es a Kompetencia Kozpontok Ajanlati kiirasban
es Vallalkoz6 Ajanlataban meghatarozott muszereinek esetenkenti javitasa es
kalibralasa Megrendelo reszere.

A Vallalkoz6 Megrendelovel szemben semmilyen igenyt nem ervenyesithet azon az
alapon, hogy a Megrendelo megrendelesei nem meritik 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.

1.3 Felek kijelentik, hogy jelen vallalkozasi szerzodes keretszerzodes, amelynek alapjan a
jelen szerzodes 1.1. pontjaban meghatarozott targykorbe tartoz6 konkret
megrendeleseket, illetve a teljesites reszletes felteteleit rogzitik oly m6don, hogy a
Megrendelo 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
mertekG dijazasra jogosult a Vallalkoz6 az adott megrendeles hibatlan teljesitese
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.

3.1 A Felek a vallalkozasi dijat az alabbi 6radijakban hatarozzak meg, a kalibralasi dijakat
az 1. szamu melleklet tartalmazza:

11.880,- FU6ra+AFA

14.500,- Ft/6ra+AFA

9.500,- Ft/6ra+AFA

Fentiek alapjan a szerz6des keretosszege: 10.500.000, Ft + AFAUw, azaz
tizmilli6-otszazezer Ft + AFAlev.

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

3.3 A Megrendel6 a vallalkozasi dijon tul a jelen szerz6desben foglalt szolgaltatassal
kapcsolatban a Vallalkoz6nak semmilyen jogcimen tovabbi dijat nem fizet, illetve
koltseget nem terit meg, a vallalkozasi dij a szerz6des teljesitesevel kapcsolatos
valamennyi koltsegre fedezetet nyujt.

3.4 A Megrendel6 az 1.3. pont szerint megrendelt szolgaltatasokat a teljesitest kovet6
5 munkanapon belOI biralja el, es ha szerz6desszerG, elfogadja. A Vallalkoz6 a
teljesitett es elfogadott szolgaltatasokr61 - a felhasznalt tanacsad6i 6rak feltontetesevel



- keszre jelentest nyujt be a Megrendel6nek, melyet a Megrendel6 jelen szerz6des 5.
pontjaban megjelolt kepvisel6je egyetertese eseten 5 munkanapon belOI ellenjegyez
(az ellenjegyzett Keszre jelentes a tovabbiakban: Teljesftesi igazolas). A Vallalkoz6 a
Teljesftesi igazolassal alatamasztott szamlat a Teljesftesi igazolas kiallftasat kovet6 3
munkanapon belOI nyujtja be a Megrendel6nek 1 peldanyban AFA bontassal,
cegszeruen alafrva. A Megrendel6 a vallalkozasi dfjat ut6lag, a Kbt. 305. § (3) - (5)
bekezdeseben el6frtak szerint utalja at. Ha a hatarid6 utols6 napja munkaszOneti nap,
a hatarid6 a kovetkez6 munkanapon jar Ie.

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

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

3.7 A vallalkozasi dfj kifizetese banki atutalassal, a Vallalkoz6 reszere a 11719001-
29907920 szamu bankszamlaja javara tortenik.

4.1. A Vallalkoz6nak a szerz6desben vallalt kotelezettsegeit az egyedi megrendelesekben
rogzftett hatarid6(k) szerint, I. osztalyu min6segben kell teljesftenie. A megrendelest61
a javftas megkezdeseig vallalt id6 24 6ra.

4.2. Amennyiben a szerz6des teljesftese soran a Vallalkoz6 olyan korOImenyr61 szerez
tudomast, amely akadalyozza a hatarid6re torten6 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 teljesftesi es/vagy meghiusulasi kotber ervenyesftese;



4.4. Vallalkoz6 kesedelmes teljesitese eseten a Megrendel6 kesedelmi k6tberre jogosult. A
kesedelmi k6tber alapja az egyedi megrendelesek szerint meghatarozott, el nem
vegzett szolgaltatas megrendeles szerinti dija, merteke az eredmenytelenOI eltelt
teljesitesi hatarid6t61 szamitva napi 4 %.

4.5. Megrendel6nek jogaban all elallni a megrendelest61, amennyiben Vallalkoz6 az el6irt
teljesitesi hatarid6t 5 nappal tullepi, illetve hibas teljesites eseten a p6tlasnak,
kicserelesnek 5 napon belOI nem tesz eleget, vagy a szerz6desb61 fakad6 egyeb
k6telezettseget, igy kOl6n6sen a titoktartasi k6telezettseget, sulyosan megszegi.
A szerz6des Vallalkoz6 altali 3 alkalommal t6rten6 sulyos megszegese eseten a
Megrendel6 a szerz6dest jogosult azonnali hatallyal felmondani. Ezekben az
esetekben Megrendel6 meghiusulasi k6tberre jogosult, melynek alapja az adott
megrendeles eseteben a megrendelt mennyiseg dija, merteke 100%, mig a szerz6des
felmondasa eseten a keret6sszeg 25 % - a.

Jelen szerz6des teljesitesevel kapcsolatban a Felek hatalyos jognyilatkozat - ide nem
ertve a szerz6des m6dositasanak, i1letve megszuntetesenek eseteit - tetelere jogosult
kepvisel6i, es ertesitesi cimOk:

·----~rtesit6si--y--- ---,------------------r-------------------
postacim - tel/fax! e-mail

cimek
~---------------------------;------------+-------'-------<------ ----1i Megrendel6 reszer61: i i- i 1133 Budapest, i 1015 Budapest,
1Gaspar Erno 'Visegradi u. 106.1 Ostrom u. 23-25. +36-1-468-0698 I gaspar.erno@nmhh.hu
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Egyeb kapcsolattartasra - Megrendelo reszerol a Teljesitesi igazolas kiallitasara - a
Felek jelen pont szerinti kepviseloje, illetve az altala irasban felhatalmazott, a masik fel
szamara irasban megnevezett szemely jogosult.

6.1. Felek kotelezettseget vallalnak arra, hogy jelen szerzodes idotartama alatt, tovabba
annak barmely okb61 torteno megszuneset kovetoen - idobeli korlatozas nelkOI -
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 nelkOI egyik fel sem hozhatja nyilvanossagra, vagy
i1letektelen harmadik szemely tudomasara. Ezen kotelezettseg nem vonatkozik azon
informaci6ra, amely

6.2. 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 Wrveny eloirasai szerint a nyilvanossag szamara
hozzaterhetove tenni.

6.3. 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 mentesOI, 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.



6.4. A titoktartasi k6telezettseg megsertese eseten a Felek karteritesi felel6sseggel
tartoznak.

6.5. A Vallalkoz6 tudomasul veszi az allamhaztartasr61 sz616 1992. evi XXXVIII. t6rveny
15/8. §-anak (1) bekezdeseben foglaltakat, amely szerint lIaz allamhaztartas
penzeszk6zei felhasznalasaval, az allamhaztartashoz tartoz6 vagyonnal t6rten6
gazdalkodassal 6sszefUgg6 - a nett6 6tmilli6 forintot eler6 vagy azt meghalad6 erteku

arubeszerzesre, epitesi beruhazasra, szolgaltatas megrendelesre,
vagyonertekesitesre, vagyonhasznositasra, vagyon vagy vagyoni erteku jog atadasara,
valamint koncesszi6ba adasra vonatkoz6 szerz6desek megnevezeset (tipusat),
targyat, a szerz6dest k6t6 felek nevet, a szerz6des erteket, hatarozott id6re k6t6tt
szerz6des eseteben annak id6tartamat, valamint az emlitett adatok valtozasait k6zze
kell tenni a szerz6des letrej6ttet k6vet6 hatvan napon belOI."

6.6. Felek tudomasul veszik, hogy:

az Allami Szamvev6szek vizsgalhatja a jelen szerz6des tartalmat a Vallalkoz6nal,

a Polgari T6rvenyk6nyv (Ptk.) 81.§ ertelmeben nem min6s0lhet Ozleti titoknak az
adat, amelynek megismereset vagy nyilvanossagra hozatalat kOl6n t6rveny
k6zerdekb61 elrendeli,

keresre a jelen jogviszonnyal 6sszefUgg6 es a Ptk. 81. § (3) bekezdese alapjan
k6zerdekb61 nyilvanosnak min6s016 adatokra vonatkoz6an k6telesek
tajekoztatast adni.

7.1. A jelen szerz6dest barmelyik fel jogosult indokolas nelkOI 30 napos felmondasi id6vel
felmondani.

7.2. A szerz6des mindennemu m6dositasa es kiegeszitese irasos formaban, a szerz6d6
felek egyetertesevel, a K6zbeszerzesekr61 sz616 2003. evi CXXIX. t6rveny, valamint a
Polgari T6rvenyk6nyv rendelkezesei alapjan lehetseges.

7.3. A Vallalkoz6 tudomasul veszi, hogy a jelen szerz6des, es az ez alapjan teljesitett
kifizetes az ad6zas rendjer61 sz616 2003. evi XCII. tv 36/A § hatalya ala tartozik.
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7.4. Felek jelen szerzodes teljesitesevel kapcsolatos minden kozlemenyeiket (ertesites,
nyilatkozat) szemelyesen, ajanlott levelben, telefaxon, e-mailen vagy tavbeszelon
juttatjak el egymashoz. A tavbeszelon kozolt kozlemenyt e-mail ben, ajanlott levelben
vagy telefaxon meg kell erositeni. A telefaxon tovabbrtott iratokat a Feleknek alarrassal
kell ellatniuk. Az ertesrtesben foglaltak akkor lepnek ervenybe, ha azt kezbesitettek.

7.5. Felek a szerzodesben nem szabalyozott kerdesekben a Magyar Koztarsasag hatalyos
jogszabalyait, kCllonosen Polgari Torvenykonyv szabalyait tartjak jelen vallalkozasi
jogviszonyukra kotelezonek.

7.6. Felek egyezo akarattal kinyilvanitjak, hogy kolcsonosen torekszenek arra, hogy jelen
szerzodes teljesitese soran felmerCllo teljesrtesi akadalyokat a leheto legrovidebb idon
belClIelharitsak, a sZClksegesse val6 szerzodesm6dosrtasokat - kozos megegyezessel
- haladektalanul elvegezzek. Vis maior eseten a Felek a szerzodesbol eredo
kotelezettsegeik nemteljesrtesenek vagy reszleges nemteljesitesenek a felelossege
al61 csak olyan mertekben es olyan idotartam erejeig mentesCllnek, amilyen hosszu
ideig a teljesitest a vis maior targyat kepezo esemeny szamottevo m6don akadalyozza
vagy lehetetlenne teszi. A vis maiornak minosCllo esemeny bekovetkezeserol, annak
varhat6 idotartamar61 es a szerzodes teljesrtesere gyakorolt hatasar61 a vis maiorr61
tudomast szerzo es az arra hivatkoz6 felnek - sz6ban - haladektalanul, rrasban pedig
a tudomasszerzest koveto 3 napon belClI tajekoztatnia kell a masik felet. A vis maior
megszuneset kovetoen a teljesrtesben akadalyozott fel haladektalanul koteles folytatni
(megkezdeni) a vis maiorral erintett, jelen szerzodesbol eredo kotelezettsegenek
teljesiteset.

7.7. Vis maior alatt Felek a jelen szerzodes letrejottet kovetoen bekovetkezo, olyan
elharrthatatlan esemenyt ertenek, amely nem a Felek hibajab61 kovetkezik be, Felek
altai elore nem lathat6, es amely jelen szerzodes teljesiteset szamottevoen
akadalyozza, gatolja.

7.8. Felek megallapodnak abban, hogy jelen szerzodesbol eredo minden vitas kerdest
peren krvClli egyeztetes utjan krserelnek megoldani. Minden, a szerzodes megkotese
utan felmerCllo, a szerzodes teljesiteset akadalyoz6 korCllmenyrol a felek kolcsonosen
kotelesek egymast tajekoztatni.

7.9. Amennyiben a peren kivClIi egyeztetes nem vezet eredmenyre a targyalasok
megkezdesetol szamitott 30 napon belCll, ugy a Felek a vita eldontesere - a pertargy
erteketol fUggoen - alavetik magukat a Megrendelo szekhelye szerint hataskorrel
rendelkezo brr6sag kizar61agos illetekessegenek.



7.10. Jelen szerz6des 4 (negy) eredeti peldanyban keszOlt es 11 (tizenegy) szamozott
oldalb61 all. Jelen szerz6dest a Felek elolvasas es ertelmezes utan, mint akaratukkal
mindenben egyez6t, j6vahagy61ag frtak ala.

~.~....,.,;".
Budapest, 2011. febftlar" "

'~Me~
Hirkozlesi Hat6sag
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Kft.

Gazdasagi ellenjE[pYzo:
ZOl1 FEBR 2 5 f4.



Nemzeti Media- es Hirkozlesi Hat6sag (szekhely: 1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.,
Magyar Allamkincstarnal vezetett penzforgalmi szamlaszama: 10032000-00300939-
00000017) mint megrendel6, a tovabbiakban mint "MegrendeI6", kepviseli: Tomka Peter
f6osztalyvezet6 es Baross Gyula igazgat6

SUPRATEK MODESVALE Kft. (szekhely: Nagykovacsi, Viragos setany 86., ad6szam:
12953211-2-13, bankszamlaszam: 11719001-29907920), kepviseli: Szalay Richard, mint
vallalkoz6, a tovabbiakban, mint "Vallalkoz6",
egyutt, mint "Felek" kbzbtt jbtt letre.

Megnevezes Leltari szam Gyari szam Kalibralasi ar

(Ft/db)

AETHRA D2001NXQ ISDN BRI tester L0060273 621050653-0-000039 160000

MarQuest PRS11SDNPRI tesztrendszer L0064717 27135 120000

Promptlink CMTP-1S1C kabelmodem vizsgal6 L0063026 27134

tesztrendszer 80000

PSTN21-FXStesztrendszer L0062186 0101 120000

Thurlby Thandar 1705 Mulitmeter L0060422 172197 80000

BrLiel&Kjaer 2270 Integral6 zajszintmero L0065124 2623077 310000

RUSKA2456-LEM Laborat6riumi k6rnyezeti monitor L0052701 56898 60000

BrLiel&Kjaer 4230 Akusztikus kalibrator L0021366 1638831 140000

BrLiel&Kjaer 4231 Akusztikus kalibrator L0052412 2326962 140000

FLUKE8060A Multimeter L0028997 5505218 80000

ABB M2037 Mulitmeter L0028990 M28824204 80000

Voltcraft M-4660 A Multimeter L0021279 IE506503 80000



Megnevezes Leltari szam Gyari szam Kalibralasi ar

(Ft/db)

Voltcraft M-4660 A Multimeter L0021332 IE506500 80000

Comark C1743 Ho es paratartalom mero L0021361 9741/691 55000

Comark C1743 Ho es paratartalom mero L0021360 9741/695 55000

Comark C1743 Ho es paratartalom mero L0021358 9841/527 55000

Comark C1743 Ho es paratartalom mero L0021359 9741/696 55000

Comark C1743 Ho es paratartalom mero L0021362 9741/688 55000

Comark C1743 Ho es paratartalom mero L0021377 9741/682 55000

Comark C1743 Ho es paratartalom mero L0021378 9741/655 55000

Procontrol THP-05 Ho, paratartalom es legnyomasmero L0061152 PC0817-06041909 60000

PIca RH-02 Ho es paratartalom mero DJY80/062 60000

Dresden Elektronik RG20.xDSL zajgenerator 0030.7924 260000

ASC Elektronikai Kkt TELASC10 DECTmerorendszer L0054323 23-04 90000

TELASCElektronikai Kft. TELASCVolP rendszerintegral6 0712 90000

5180 Gaussmeter Kit L0060676 518245 180000

AR25S1G4A szelessavu erosfto L0058338 310754 40000

Audemat Aztec FM-MC 4 mobil meromuszer L0062277 202 280000

Audemat FM-MC4 meromuszer es analizator L0051300 00076 280000

Audemat Goldeneagle FM L0051302 70 280000

Audemat Goldeneagle FM L0051303 :69 280000

Audemat UMODIR DAB meromuszer L0054365 9901.01-02 280000

Audemat-Aztec Navigator 100 L0057724 1394 203000

Audemat-Aztec Navigator 100 L0062275 1611 203000

Audemat-Aztec Navigator 100 L0062276 1612 203000

Audemat-Aztec Navigator 100 FM mobil meromuszer L0059558 1518 203000

Audemat-Aztec Navigator 100 FM mobil meromuszer L0059559 1519 203000



Megnevezes Leltari szam Gyari szam Kalibralasi ar

(Ftjdb)

AZTECAZ-100 FM Navigator L0051579 1235 203000

CoBRA-HH ISDN analizator L0053264 CBH0420 160000

CoBRA-HH ISDN analizator L0055048 CBH0419 160000

HI-6105 tererossegmero szonda L0062447 00069790 290000

IFR 2186 programozhato csillapito L0055531 218601/047 120000

K1403 ISDN SOanalizator L0051561 BF9702-4761 400000

Kathrein MSK200 merovevo L0063024 F574100053 280000

Mettler Toledo BBK422 merleg 3038882 40000

MULTI-TECH ISDN referencia modem L0060275 10080974 120000

NC346A zajforras L0062547 V932 140000

PerformerLite-P1000 analizator L0064288 P0711006 160000

PerformerLite-P1000 analiziHor L0064289 P0711010 160000

PMM 8052 EMC tererossegmero L0050085 1000H0201 290000

PMM EP-115 EMC Isotropic sensor L0050097 1000E10201 240000

Promax Prodig-5 TV Explorer meromuszer L0060999 60519530022 180000

Promax Prodig-5 TV Explorer meromuszer L0061000 60519530023 180000

PUMA 4300E Telecom Analyzer L0051047 P1084 180000

PUMA 4300E Telecom Analyzer L0051048 P1085 180000


