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a Nernzeti Media- es Hirkozlesi Hatosag (szekhely: 1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.,
Magyar Allamkincstarmil vezetett e16iranyzat- felhasznalasi keretszamlaszama: 10032000-
00300939-00000017, ad6szama: 15775883 -2-41 mint megrende16, a tovabbiakban mint
"Megrende16", kepviseli: Tomka Peter meresiigyi igazgat6 es Baross Gyula gazdasagi
igazgat6

az ELSINCO Budapest Kft. (szekhelye: 1136 Budapest, Pann6nia u. 8. IV/l)
cegjegyzekszama: 01-09-068558, ad6szama: 10385126-2-41, bankszamlaszama: 11991102-
02108939-00000000 (HUF), 11600006-00000000-21992324 (EUR» mint vallalkoz6, a
tovabbiakban mint "Vallalkoz6", kepviseli: T6th Andras, cegvezet6

1.1 A jelen szerz6des targya a 2010. december 6-an indult, a k6zbeszerzesekr61 sz616 2003.
evi CXXIX. t6rveny szerinti targyalasos k6zbeszerzesi eljaras ajanlatteteli felhivasanak
reszet kepez6 miiszaki leirasnak (miiszaki k6vetelmenyeknek) es a Vallalkoz6
ajanlatanak megfele16en az NMHH Meresiigyi Igazgat6sag es a Kompetencia K6z-
pontok Anritsu, JDSU, Anite, Narda, TAIYO es Aeroflex gyartmanyU miiszereinek
esetenkenti javitasa es kalibralasa a Megrende16 reszere.
A Vallalkoz6 a Megrende16vel szemben semmilyen igenyt nem ervenyesithet azon az
alapon, hogy a Megrende16 megrendelesei nem meritik ki, illetve nem erik el a szerz6-
des szerint meghatarozott megrendelhet6 szolgaltatasmennyiseget.

1.2 A Vallalkoz6 k6teles a vallalkozast megfele16 szakertelemmel es k6ri.iltekintessel ellM-
ni, 6sszhangban a tevekenysegere vonatkoz6, mindenkor hatalyos jogszabalyokban fog-
laltakkal, tovabba a vallalkoz6i tevekenyseg vegzesevel kapcsolatban altalanosan elis-
mert szokasokkal es normakkal.

1.3 A Felek kijelentik, hogy jelen vallalkozasi szerz6des keretszerz6des, amelynek alapjan a
jelen szerz6des 1.1 pontjaban meghatarozott targyk6rbe tartoz6 konkret megrendelese-
ket, illetve a teljesites reszletes felteteleit r6gzitik oly m6don, hogy a Megrende16 az
igenyei szerinti iitemezessel a megrendelest irasban k6z1i a Vallalkoz6val. A Vallalkoz6
a megrendelest annak kezhezvetelet61 szamitott 1 munkanapon beli.il visszaigazolja. A
megrendelesben a Felek egyetert61eg r6gzitik a megrendeles konkret targyM, hataride-
jet, a teljesites helyet, illetve hogy milyen mertekii dijazasra jogosult a Vallalkoz6 az
adott megrendeles hibatlan teljesitese eseten.



A szerz6des a Felek ,Utali alainisanak napjan lep hatalyba. Jelen szerz6des alapjan a
Vallalkoz6 a szolgaltatast hatarozatlan ideig nyujtja. A Felek a keretOsszeget kozos
megegyezessel evente feltilvizsgaljak a Merestigyi Tervben foglaltak alapjan.

3.1 A szerzodes keretosszege: evi 5.000.000,- Ft + A.FA, azaz otmilli6 Ft + A.FA. A nett6
egysegarak a kovetkezok: lasd: melleklet. A szerz6desben rogzitett nett6 egysegarak a
szerz6des alairasat61 szamitott 12 h6napig kotOttek maradnak, azok semmilyen
jogcimen nem emelhet6k. Ezt kovet6en a nett6 egysegarak minden ev majus 1-t61
legfeljebb az e16z6 eyre vonatkoz6 KSH altaI hivatalosan kozzetett fogyaszt6i arindex
mertekevel novekedhetnek a Felek feltilvizsgalata es megallapodasa alapjan.

3.2 A Vallalkoz6 kijelenti, hogy szamlakepes, egyidejiileg tudomasul veszi, hogy a vallal-
kozasi dij utan maganak kell megfizetnie az ad6t es egyeb kozterheket.

3.3 A Megrende16 a vallalkozasi dijon tul a jelen szerz6desben foglalt szolgaltatassal kap-
csolatban a Vallalkoz6nak semmilyen jogcimen tovabbi dijat nem fizet, illetve koltseget
nem terit meg, a vallalkozasi dij a szerz6des teljesitesevel kapcsolatos valamennyi kolt-
segre fedezetet nyujt.

3.4 A Megrende16 az 1.3. pont szerint megrendelt szolgaltatasokat a teljesitest kovet6 5
munkanapon beltil biralja el, es ha az szerz6desszerii, elfogadja. A Vallalkoz6 a telje-
sitett es elfogadott szolgaltatasokr6l keszre jelentest nyujt be a Megrende16nek, amelyet
a Megrende16 jelen szerz6des 5. pontjaban megjelOlt kepvise16je egyetertese eseten 5
munkanapon bellil ellenjegyez (az ellenjegyzett keszre jelentes a tovabbiakban: Teljesi-
tesi igazolas). A Vallalkoz6 a Teljesitesi igazolassal alatamasztott szamlat a Teljesitesi
igazolas kiallitasat kovet6 3 munkanapon bellil nyujtja be a Megrende16nek 1 peldany-
ban, AFA bontassal, cegszeriien alairva. A Megrendel6 a vallalkozasi dijat ut6lag, a
Kbt. 305. § (3) - (5) bekezdeseben e16irtak szerint utalja at. Ha a hatarid6 utols6 napja
munkasztineti nap, a hatarid6 a kovetkez6 munkanaponjar Ie.

3.5 A vallalkozasi dij kifizetese banki atutalassal, a Vallalkoz6 reszere a 11991102-
02108939-00000000 (HUF), 11600006-00000000-21992324 (EUR) szamu bank-
szamlaja javara tortenik.

3.6 A Megrende16 kesedelmes teljesitese eseten Vallalkoz6 jogosult a kesedelem napjat6l a
kifizetes napjaig jar6, a Polgari Torvenykonyvben meghatarozott mertekii kesedelmi
kamatra.

4.1 A Vallalkoz6nak a szerz6desben vallalt kotelezettsegeit az egyedi megrendelesekben
rogzitett hatarid6(k) szerint, 1. osztalyu min6segben kell teljesitenie.

4.2 Amennyiben a szerz6des teljesitese soran a Vallalkoz6 olyan kortilmenyr6l szerez tudo-
mast, amely akadalyozza a hatarid6re tOrten6 teljesitest, ugy a Vallalkoz6nak haladekta-
lanul ertesitenie kell irasban a Megrende16t a kesedelem tenyer6l, illetve annak okar61.

4.3 A Vallalkoz6 szerz6desszegese eseten az alabbi szankci6k ervenyesithet6k:
kesedelmi, hibas teljesitesi es/vagy meghiusulasi kotber ervenyesitese;
karterites ervenyesitese;
a szerz6dest6l va16 elallas, vagy a szerz6des felmondasa.

4.4 A Vallalkoz6 kesedelmes teljesitese eseten a Megrendel6 kesedelmi kotberre jogosult.
A kesedelmi kotber alapja az egyedi megrendelesek szerint meghatarozott, el nem veg-



zett szolgaItatas megrendeles szerinti dija, merteke az eredmenytelenlil eltelt teljesitesi
hatarid6t61 szamitva napi 4 %.

4.5 A Megrendel6nek jogaban all elallni a megrendelest61, amennyiben Vallalkozo az el6irt
teljesitesi hatarid6t 5 nappal tullepi, illetve hibas teljesites eseten a potlasi igenynek 5
napon beltil nem tesz eleget, vagy a szerz6desb61 fakado egyeb kotelezettseget, igy kil-
lonosen a titoktartasi kotelezettseget sulyosan megszegi. A szerz6des Vallalkozo altali 3
alkalommal tOrten6 sulyos megszegese eseten a Megrendel6 a szerz6dest jogosult azon-
nali hatallyal felmondani. Ezekben az esetekben Megrendel6 meghiusulasi kotberre jo-
gosuIt, amelynek alapja az adott megrendeles eseteben a megrendelt mennyiseg dija,
merteke 100 %, mig a szerz6des felmondasa eseten a keretOsszeg 25 %-a.

4.6 A Megrendel6 a kotbert meghalado karat is jogosult ervenyesiteni.

Jelen szerz6des teljesitesevel kapcsolatban a Felek hatalyos jognyilatkozat tetelere - ide nem
ertve a szerz6des modositasanak, illetve megsztintetesenek eseteit - jogosult kepvisel6i, es
ertesitesi cimtik:

Megrendel6 reszer61:

L.~ ..~~ ..~ ..~~_~~11 0__
Vallalkozo reszer61:

T6th Andras

irtesitesi elm
1133 Budapest,

Visegradi u. 106.
~-----_. ~ -----

1136 Budapest,
Pannonia u. 8.

postaelm
1015 Budapest,

Ostrom u. 23-25.
1136 Budapest,
Pannonia u. 8.

telefl!l1!fax e-mail
+36-1-468-0698 i gaspar.erno@

. nmhh.hu
------~-- --- - - ----->--_. -----

+36-1-339-00001' a.toth@
+36-1-339-4444· elsinco.hu

Egyeb kapcsolattartasra - a Megrendel6 reszer61 a Teljesitesi igazolas kiallitasara - a Felek
jelen pont szerinti kepvisel6je, illetve az aItala irasban felhatalmazott, a masik fel szamara
irasban megnevezett szemely jogosult.

6.1 A Felek kotelezettseget vallalnak arra, hogy jelen szerz6des id6tartama alatt, tovabba
annak barmely okbol tOrten6 megsztineset kovet6en - id6beli korlatozas nelktil - bar-
melyik szerz6d6 fel altaI tizleti titoknak, vagy bizalmas informacionak min6sitett min-
den informaciot es adatot bizalmasan kezelnek es meg6riznek, ezeket a masik fel e16-
zetes, irasbeli hozzajarulasa nelktil egyik fel sem hozhatja nyilvanossagra, vagy illetek-
telen harmadik szemely tudomasara. Ezen kotelezettseg nem vonatkozik azon informa-
ciora, amely

kozismert,
amelyr61 a fogado felnek mar tudomasa volt,
amelyet harmadik fel reszere korlatozas nelktil felfedtek,
vagy amelynek felfedeset jogszabaly irja e16.

6.2 A Vallalkozo e jogviszony fennallasa alatt es a jogviszony megszuneset kovet6en is ko-
teles meg6rizni a Megrendel6 tevekenysegevel, annak ellatasaval kapcsolatban tudoma-
sara jutott szemelyes adatot, szigoruan titkos, titkos, bizalmas, illetve korlatozott ter-
jesztesu adatot, valamint minden olyan adatot, tenyt vagy kortilmenyt, amelyet a Meg-
rendel6 nem koteles torveny el6irasai szerint a nyilvanossag szamara hozzaferhet6ve
tenni.

6.3 A Vallalkozo a szerz6des teljesitese soran a Megrendel6 reszer61 tudomasara, birtokaba
jutott minden adatot, informaciot csak e vallalkozasi szerz6des szerinti kotelezettsegei-
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nek teljesitesehez haszmilhatja fel, a szerzodes megsziineset kovetoen ezen adatokat,
informaci6kat koteles a Megrendelo reszere visszaadni, illetve adathordoz6ir61 tOrolni,
illetve megsemmisiteni. Ezen tOrlesi kotelezettseg al61 a Vallalkoz6 annyiban mentesiil,
amennyiben az atadott adat, illetve informaci6 ahhoz szukseges, hogy a Vallalkoz6
helytallasi kotelezettseget teljesiteni tudja, illetve hogy bizonyithassa, hogy a teljesitese
megfelel a tOrvenyes, illetve a szerzodesben kikotOtt tulajdonsagoknak.

6.4 A titoktartasi kotelezettseg megsertese eseten a Felek karteritesi felelosseggel tartoznak.
6.5 A Vallalkoz6 tudomasul veszi az allamhaztartasr61 sz616 1992. evi XXXVIII. tOrveny

15/B. §-anak (l) bekezdeseben foglaltakat, amely szerint "az allamhaztartas penzesz-
kozei felhasznalasaval, az allamhaztartashoz tartoz6 vagyonnal tOrteno gazdalkodassal
osszefUggo - a nett6 otmilli6 forintot elero vagy azt meghalad6 ertekii - arubeszerzesre,
epitesi beruhazasra, szolgaltatas megrendelesre, vagyonertekesitesre, vagyonhasznosi-
tasra, vagyon vagy vagyoni ertekii jog atadasara, valamint koncesszi6ba adasra vonatko-
z6 szerzodesek megnevezeset (tipusat), targyat, a szerzodest koto felek nevet, a szerzo-
des erteket, hatarozott idore kotOtt szerzodes eseteben annak idotartamat, valamint az
emlitett adatok valtozasait kozze kell tenni a szerzodes letrejottet koveto hatvan napon
belli!."

6.6 A Felek tudomasul veszik, hogy:
az Allami Szamvevoszek vizsgalhatja a jelen szerzodes tartalmat a Vallalkoz6-
nal,
a Polgari Torvenykonyv (Ptk.) 81. § ertelmeben nem minosiilhet uzleti titoknak
az az adat, amelynek megismereset vagy nyilvanossagra hozatalat kiilon tOr-
veny kozerdekbol elrendeli,
keresre a jelen jogviszonnyal osszeftiggo es a Ptk. 81. § (3) bekezdese alapjan
kozerdekbol nyilvanosnak minosiilo adatokra vonatkoz6an kotelesek tajekozta-
tast adni.

7.1 A jelen szerzodest barmelyik fel jogosult indokolas nelkiil 30 napos felmondasi idovel
felmondani.

7.2 A szerzodes mindennemii m6dositasa es kiegeszitese irasos formaban, a szerzodo felek
egyetertesevel, a Kozbeszerzesekrol sz616 2003. evi CXXrx. torveny, valamint a Pol-
gari Torvenykonyv rendelkezesei alapjan lehetseges.

7.3 A Vallalkoz6 tudomasul veszi, hogy a jelen szerzodes, es az ez alapjan teljesitett kifi-
zetes az ad6zas rendjerol sz616 2003. evi XCII. tOrveny 36/A. § hatalya ala tartozik.

7.4 A Felekjelen szerzodes teljesitesevel kapcsolatos minden kozlemenytiket (ertesites, nyi-
latkozat) szemelyesen, ajanlott levelben, telefaxon, e-mailen vagy tavbeszelon juttatjak
el egymashoz. A tavbeszelon kozolt kozlemenyt e-mailben, ajanlott levelben vagy te-
lefaxon meg kell erositeni. A telefaxon tovabbitott iratokat a Feleknek alairassal kell el-
latniuk. Az ertesitesben foglaltak akkor lepnek ervenybe, ha azt kezbesitettek.

7.5 A Felek a szerzodesben nem szabalyozott kerdesekben a Magyar Koztarsasag hatalyos
jogszabalyait, kulOnosen Polgari Torvenykonyv szabalyait tartjak jelen vallalkozasi jog-
viszonyukra kotelezonek.

7.6 A Felek egyezo akarattal kinyilvanitjak, hogy kolcsonosen tOrekszenek arra, hogy jelen
szerzodes teljesitese soran felmerlilo teljesitesi akadalyokat a leheto legrovidebb idon
beliil elharitsak, a szuksegesse val6 szerzodesm6dositasokat - kozos megegyezessel -
haladektalanul elvegezzek. Vis maior eseten a Felek a szerzodesbol eredo kotelezettse-
geik nem teljesitesenek vagy reszleges nem teljesitesenek a felelossege al61 csak olyan
mertekben es olyan idotartam erejeig mentesiilnek, amilyen hosszu ideig a teljesitest a



vis maior targy<it kepez6 esemeny szamottev6 m6don akadalyozza vagy lehetetlenne
teszi. A vis maiornak min6siil6 esemeny bekovetkezeser61, annak varhat6 id6tartamar61
es a szerz6des teljesitesere gyakorolt hatasar61 a vis maiorr61 tudomast szerz6 es az arra
hivatkoz6 felnek - sz6ban - haladektalanul, irasban pedig a tudomasszerzest kovet6 3
napon bellil tajekoztatnia kell a masik felet. A vis maior megsziineset kovet6en a teljesi-
tesben akadalyozott fel haladektalanul koteles folytatni (megkezdeni) a vis maiorral
erintett, jelen szerz6desb61 ered6 kotelezettsegenek teljesiteset.

7.7 Vis maior alatt Felek a jelen szerz6des letrejottet kovet6en bekovetkez6, olyan elharit-
hatatlan esemenyt ertenek, amely nem a Felek hibajab61 kovetkezik be, a Felek altaI
e16re nem lathat6, es amely jelen szerz6des teljesiteset szamottev6en akadalyozza, ga-
tolja.

7.8 A Felek megallapodnak abban, hogy jelen szerz6desb61 ered6 minden vitas kerdest pe-
ren kiviili egyeztetes utjan kiserelnek megoldani. Minden, a szerz6des megkotese utan
felmeriil6, a szerz6des teljesiteset akadalyoz6 koriilmenyr61 a felek ko!csonosen kotele-
sek egymast tajekoztatni.

7.9 Amennyiben a peren kivlili egyeztetes nem vezet eredmenyre a targyalasok megkezde-
set61 szamitott 30 napon bellil, ugy a Felek a vita eldontesere - a pertargy erteket61 fiig-
g6en - alavetik magukat a Megrende16 szekhelye szerint hataskorrel rendelkez6 bir6sag
kizar6lagos illetekessegenek.

7.10 Jelen szerz6des 4 (negy) eredeti peldanyban keszlilt es 5 (ot) szamozott oldalb61 all.
Jelen szerz6dest a Felek elolvasas es ertelmezes utan, mint akaratukkal mindenben
egyez6t, j6vahagy61ag irtak ala.

\ 'f~'
Budapest 201p. januar 25.
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Melleklet a "A Merestigyi Igazgat6sag es a Kompetencia Kozpontok Anritsu, JDSU, Anite,
Narda, TAIYO es Aeroflex gyartmanyu muszereinek javitasa es kalibralasa" targyu
vallalkozasi keretszerz6deshez:

Megnevezes Leltari szam Gyari szam Standard Javitasi ar
kalibralas (munkaora)

3653 kalibral6 keszlet L0050141 827001 426,29 € 312,86 €
3663R hitelesit6 keszlet L0050141 0701002 426,29 € 312,86 €
3750 kalibra16 kit L0050141 110003 426,29 € 312,86 €
68367C Anritsu jelgenerator L0029130 994709 2117,84€ 312,86€
AMB-8057-02 kornyezeti monitor L0066527 WK90301 927,49 € 245,15 €
AMB-8057-02 kornyezeti monitor L0066528 WK90302 927,49 € 245,15€
AMB-8057-02 kornyezeti monitor L0066529 WK90303 927,49 € 245,15 €
AMB-8057-02 kornyezeti monitor L0066530 WK90304 927,49 € 245,15€
AMB-8057-02 kornyezeti monitor L0066531 WK90305 927,49 € 245,15 €
AMB-8057-02 kornyezeti monitor L0066532 WK90306 927,49 € 245,15 €
AMB-8057-02 kornyezeti monitor L0066533 WK90307 927,49 € 245,15 €
AMB-8057-02 kornyezeti monitor L0066534 WK90308 927,49 € 245,15€
AMB-8057-02 kornyezeti monitor L0066535 WK90309 927,49 € 245,15 €
AMB-8057-02 kornyezeti monitor L0066536 WK90310 927,49 € 245,15 €
AMB-8057-03 kornyezeti monitor L0066537 WK90320 927,49 € 245,15 €
AMB-8057-03 kornyezeti monitor L0066538 WK90321 927,49 € 245,15€
AMB-8057-03 kornyezeti monitor L0066539 WK90322 927,49 € 245,15 €
AMB-8057-03 kornyezeti monitor L0066540 WK90323 927,49 € 245,15 €
AMB-8057-03 kornyezeti monitor L0066541 WK90324 927,49 € 245,15€
AMB-8057-03 kornyezeti monitor L0066542 WK90326 927,49 € 245,15€
AMB-8057 -03 kornyezeti monitor L0066543 WK90327 927,49 € 245,15€
AMB-8057-03 kornyezeti monitor L0066544 WK90329 927,49 € 245,15€
AMB-8057-03 kornyezeti monitor L0066545 WK90331 927,49 € 245,15€
AMB-8057-03 kornyezeti monitor L0066546 WK90332 927,49 € 245,15 €
AMS-8060 kornyezeti monitor L0064784 244037294 1054,99 € 245,15€
AMS-8060 kornyezeti monitor LOO64785 224028728 1054,99 € 245,15 €
Aeroflex 3500A kezi radi6komuni. L0067648 300203517 789,94 € 136,20 €Analizator
Aeroflex 3500A kezi radi6komuni. L0067649 300203515 789,94 € 136,20 €Analizeitor
Aeroflex 3500A kezi radi6komuni. L0067650 300203511 789,94 € 136,20 €Analizator
CBL6141A CHASE biconilog L0050080 4241 1321,10 € ** 95,34 €antenna
EF 5091 szeles savu merOfej L0066553 1224 1481,81 € 245,15 €
EF 5091 szeles savu mer6fej L0066554 1225 1481,81 € 245,15€
EF 6091 szeles savu merOfej L0066551 1088 1778,72 € 245,15 €
EF 6091 szeles savu mer6fej L0066552 1089 1778,72 € 245,15€



Megnevezes Leltari szam Gyari szam Standard Javitasi ar
kalibralas (munka6ra)

EFA-300 a1acsony frekv kezi EM L0066550 Y-0011 720,48 € 245,15 €
tererossegmero
EMCO 3101 Spinil ant. (200MHz- L0066389 00095592 1198,52 € ** 95,34 €
1GHz
EMCO 3102 Spinil ant. (1GHz- L0066390 00094938 1198,52 € ** 95,34 €
10GHz)
EMCO 3142 antenna (26-2000 L0029386 1177 1498,15 € ** 95,34 €
MHz)
EMCO 3144 tipusu 80 MHz-2 GHz L0051349 1089 1498,15 € ** 95,34 €
meroantenna
HST3000 ethernet teszter L0067481 195759 1280,24 € ** 211,1O€
HST3000 ethernet teszter L0067482 195768 1280,24 € ** 211,10€
Marconi 2031 szigmi1genenitor L0029118 119848/053 1013,30€ 136,20 €
MD1230B IP ha16zat ana1izator L0062341 6200616730 434,46 € 312,86 €
MF2414B frekvencia mero L0062262 6200612060 660,55 € 312,86 €
MG3700A vektor szigmil gerenitor L0064435 6200546264 2015,70 € 312,86 €
MP1590B Network Performance L0067188 6200408780 332,32 € 312,86 €Tester
MP1590B Network Performance L0064436 6200706635 332,32 € 312,86 €Tester
MS2681 A Spektrum analizator L0066345 6200700344 841,69 € 312,86 €
MS2681 A Spektrum analizator L0066346 6200700345 841,69 € 312,86 €
MS2681A Spektrum analizator L0066347 6200700346 841,69€ 312,86 €
MS2681 A Spektrum analizator L0066348 6200700347 841,69 € 312,86 €
MS2721 B kezi spektrumana1izator L0067617 1008070 913,87 € 312,86 €
MS2721 B kezi spektrumana1izator L0067618 1008083 913,87 € 312,86 €
MS2721B kezi spektrumanalizator LOO64715 806049 913,87 € 312,86 €
MS2724B kezi spektrumanalizator L0062933 0735095 913,87 € 312,86 €
MS4624B vektor ha16zat analizator L0050141 14322 1624,82 € 312,86 €
MS4630B ha16zat analizator L0050100 61002211583 995,59 € 312,86 €
MS8911B DVB-T analizator L0062248 702054 913,87 € 312,86 €
MS8911B DVB-T analizator L0064274 0749096 913,87 € 312,86 €
MS8911B DVB-T analizator L0064275 0749100 913,87 € 312,86€
MTS 6000A optikai ha16zat L0067762 20465 572,02 € 211,10 €analizator
NBM-550 szeles savu kezi LOO64783 B-0204 720,48 € 245,15 €tererosse gmero
NBM-550 sze1es savu kezi L0064782 B-0205 720,48 € 245,15 €tererossegmero
Nemo Handy Test Terminal L0067448 359320021611404 326,87 € 350,22 €
Nemo Handy Test Terminal L0067449 359320021602940 326,87 € 350,22 €
NEMO Handy UMTS ha16zat L0059823 326,87 € 350,22 €minosegvizsga16
NEMO Handy-H DVB-H L0067132 359320/02/535342/5 326,87 € 350,22 €tesztterminal



Megnevezes Lelhiri szam Gyari szam Standard Javitasi ar
kalibralas (munkaora)

PCD 3100 Dipol antenna (25MHz- L0052497 3202/02 1321,10 € ** 95,34 €
1GHz)
PCD 8250 Dipol antenna L0066084 3351/H 1416,44 € ** 95,34 €
POD 16 Dipol antenna (l GHz-6 L0064278 160456/G 3050,78 € ** 95,34 €
GHz)
POD 618 Dipol antenna (6GHz- L0064278 618025/F8 3050,78 € ** 95,34 €
18GHz)
C752 Site Master LOO07447 40052 431,74€ 312,86 €
S331 C Site Master L0050631 207042 431,74€ 312,86 €
S332C Site Master L0050I0l 208065 672,81 € 312,86 €
S332D SiteMaster L0055044 344051 672,81 € 312,86 €
S332D SiteMaster L0055045 344052 672,81 € 312,86 €
S332D SiteMaster L0055046 344054 672,81 € 312,86 €
S332D SiteMaster L0055047 344056 672,81 € 312,86 €
S820C/5/11NF SiteMaster L0056458 412177 431,74 € 312,86 €
S820D Site Master L0064957 809062 431,74€ 312,86 €

1361,96 €

SYS-2722A Audio Teszt Gavitasi

Analizatar L0052654 27355 1825,02 € egysegar,
f6darab csereje

nekiil)
1361,96€

Gavitasi
SYS-2722A audia tesztrendszer L0062266 30071 1825,02 € egysegar,

f6darab csereje
nekiil)

1361,96 €
Gavitasi

SYS-2722A tipusu audi6 analiz<itar L0067412 SYS2-31990 1825,02 € egysegar,
f6darab csereje

nekiil)
Taiya fix iranymer6 rendszer L0060633 136,20 €
Taiya fix iranymer6 rendszer L0060635 136,20 €
Taiya fix iranymer6 rendszer L0060634 136,20 €
Taiya fix iranymer6 rendszer L0064950 136,20 €
Taiya fix iranymer6 rendszer LOO64440 136,20 €
Taiya fix iranymer6 rendszer LOO64949 136,20 €
Taiya fix iranymer6 rendszer L0064442 136,20 €
Taiya fix iranymer6 rendszer L0064441 136,20 €
Taiya fix iranymer6 rendszer LOO64948 136,20 €
Taiya fix iranymer6 rendszer L0064947 136,20 €
Taiya fix iranymer6 rendszer L0064439 136,20 €
Taiya fix iranymer6 rendszer L0064951 136,20 €
Taiya iranymer6 rendszer L0064953 136,20 €kiegeszit6 eszkbzbk



Leltari szam Gyari szam Standard Javitasi ar
Megnevezes kalibdlas (munka6ra)
Taiyo ininymer6 rendszer L0064954 136,20 £
kiegeszit6 eszkozok
Taiyo ininymer6 rendszer LOO64952 136,20 £
kiegeszito eszkozok

ISO

Megnevezes Leltari szam Gyari szam 17025:2005 Javitasi ar
szerinti (munka6ra)

kalibralas
3653 kalibni16 keszlet L0050141 827001 798,11 £ 312,86 £
3663R hitelesito keszlet L0050141 0701002 798,11£ 312,86 £
3750 kalibni16 kit L0050141 110003 798,11 £ 312,86 £
AMB-8057-02 komyezeti monitor L0066527 WK90301 1024,19 £ 245,15 £
AMB-8057-02 komyezeti monitor L0066528 WK90302 1024,19 £ 245,15 £
AMB-8057-02 komyezeti monitor L0066529 WK90303 1024,19 £ 245,15£
AMB-8057-02 komyezeti monitor L0066530 WK90304 1024,19 £ 245,15£
AMB-8057-02 komyezeti monitor L0066531 WK90305 1024,19 £ 245,15 £
AMB-8057-02 komyezeti monitor L0066532 WK90306 1024,19 £ 245,15£
AMB-8057-02 komyezeti monitor L0066533 WK90307 1024,19 £ 245,15 £
AMB-8057-02 komyezeti monitor L0066534 WK90308 1024,19 £ 245,15 £
AMB-8057-02 komyezeti monitor L0066535 WK90309 1024,19 £ 245,15£
AMB-8057-02 komyezeti monitor L0066536 WK90310 1024,19£ 245,15£
AMB-8057-03 komyezeti monitor L0066537 WK90320 1024,19 £ 245,15 £
AMB-8057-03 komyezeti monitor L0066538 WK90321 1024,19 £ 245,15£
AMB-8057-03 komyezeti monitor L0066539 WK90322 1024,19 £ 245,15£
AMB-8057-03 komyezeti monitor L0066540 WK90323 1024,19 £ 245,15 £
AMB-8057-03 komyezeti monitor L0066541 WK90324 1024,19 £ 245,15£
AMB-8057-03 komyezeti monitor L0066542 WK90326 1024,19 £ 245,15£
AMB-8057-03 komyezeti monitor L0066543 WK90327 1024,19 £ 245,15£
AMB-8057-03 komyezeti monitor L0066544 WK90329 1024,19 £ 245,15 £
AMB-8057-03 komyezeti monitor L0066545 WK90331 1024,19 £ 245,15 £
AMB-8057-03 komyezeti monitor L0066546 WK90332 1024,19 £ 245,15£
AMS-8060 komyezeti monitor L0064784 244037294 1161,35 £ 245,15£
AMS-8060 komyezeti monitor LOO64785 224028728 1161,35 £ 245,15£
CBL6141A CHASE biconilog L0050080 4241 1321,10 £ 95,34 £antenna
EF 5091 szeles savu merOfej L0066553 1224 1442,31 £ 245,15 £
EF 5091 szeles savu merOfej L0066554 1225 1442,31 £ 245,15 £
EF 6091 szeles savu merOfej L0066551 1088 1859,07 £ 245,15£
EF 6091 szeles savu mer6fej L0066552 1089 1859,07 £ 245,15 £
EFA-300 alacsony frekv kezi EM L0066550 Y-0011 885,27 £ 245,15£tererosse gmer6
EMCO 3101 Spiral ant. (200MHz- L0066389 00095592 1198,52 £ 95,34 £10Hz)



ISO

Megnevezes Leltari szam Gyari szam 17025:2005 Javitasi ar
szerinti (munkaora)

kalibralas
EMCO 3102 Spiral ant. (l GHz- L0066390 00094938 1198,52 £ 95,34 £10GHz)
EMCO 3142 antenna (26-2000 L0029386 1177 1498,15 £ 95,34 £MHz)
EMCO 3144 tipusu 80 MHz-2 GHz L0051349 1089 1498,15 £ 95,34 €meroantenna
HSI3000 ethernet teszter L0067481 195759 1280,24 £ 211,10£
HSI3000 ethernet teszter L0067482 195768 1280,24 € 211,10£
MS2721 B kezi spektrumanalizator L0067617 1008070 1016,02 £ * 312,86 £
MS2721B kezi spektrumanalizator L0067618 1008083 1016,02 £ * 312,86 €
MS2721B kezi spektrumanalizator LOO64715 806049 1016,02£* 312,86 £
MS89l1B DVB-I analizator L0062248 702054 1016,02 £ * 312,86 £
MS8911B DVB-T analizator LOO64274 0749096 1016,02 £ * 312,86 £
MS89l1B DVB-T analizator L0064275 0749100 1016,02€* 312,86 €
MIS 6000A optikai ha16zat L0067762 20465 803,55 £ 211,10£analizator
NBM-550 szeles savu kezi LOO64783 B-0204 1859,07 £ 245,15 £tererossegmero
NBM-550 szeles savu kezi L0064782 B-0205 1859,07 £ 245,15 £tererossegmero
PCD 3100 Dipol antenna (25MHz- L0052497 3202/02 1321,10 £ 95,34 £IGHz)
PCD 8250 Dipol antenna L0066084 3351/H 1416,44 £ 95,34 €
POD 16 Dipol antenna (1 GHz-6 LOO64278 160456/G 3050,78 € 95,34 €GHz)
POD 618 Dipol antenna (6GHz- L0064278 618025/F8 3050,78 £ 95,34 €18GHz)

*: Gyart6 nem tudja elvegezni az ISO szerinti kalibralast. A megadott ar "gold" kalibralasra
vonatkozik, mely magaba foglalja a kalibralas elotti es utani adatokat a bizonytalansagi
tenyezo nelkiil.

**: Standard kalibralast a kalibralast vegz6 ceg nem vallal, csak ISO szerinti kalibralast, ezert
standard kalibralasra megadott araink megegyeznek az ISO szerinti kalibralas Mava!'


