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a Nemzeti Media- es Hirkozlesi Hat6sag (szekhely: 1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.,
Magyar AllamkincstamaI vezetett el6iranyzat- felhasznaIasi keretszamlaszama: 10032000-
00300939-00000017, ad6szama:15775883-2-41 mint megrende16, a tovabbiakban mint
"MegrendeI6", kepviseli: Tomka Peter meresiigyi igazgat6 es Baross Gyula gazdasagi
igazgat6

a Medexpert Kft. (szekhelye: 1037 Budapest, T6r6kk6 u. 5-7., cegjegyzekszama: 01-09-
067161, ad6szama: 10356993-2-41, bankszamlaszama: 10800021-50000001-80044019), mint
vaIlalkoz6, a tovabbiakban mint "Vallalkoz6", kepviseli: Faix Istvan cegvezet6

1.1 Ajelen szerz6des targya a 2010. december 6.-an indult, a k6zbeszerzesekr61 sz616 2003.
evi CXXIX. tOrveny szerinti targyalasos k6zbeszerzesi eljaras ajanlatteteli felhivasanak
reszet kepez6 miiszaki leirasnak (miiszaki k6vetelmenyeknek) es a Vallalkoz6
ajanlatanak megfelel6en az NMHH Meresiigyi Igazgat6sag es a Kompetencia K6z-
pontok Agilent gyartmanyU miiszereinek esetenkenti javitasa es kalibraIasa a
Megrendel6 reszere.
A Vallalkoz6 a Megrendel6vel szemben semmilyen igenyt nem ervenyesithet azon az
alapon, hogy a Megrendel6 megrendelesei nem meritik ki, illetve nem erik el a szerz6-
des szerint meghatarozott megrendelhet6 szolgaltatasmennyiseget.

1.2 A Vallalkoz6 k6teles a vallalkozast megfelel6 szakertelemmel es k6riiltekintessel ell<it-
ni, 6sszhangban a tevekenysegere vonatkoz6, mindenkor hatalyos jogszabaIyokban fog-
laltakkal, tovabba a vallalkoz6i tevekenyseg vegzesevel kapcsolatban altalanosan elis-
mert szokasokkal es normillal.

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 Megrendel6 az
igenyei szerinti iitemezessel a megrendelest irasban k6zli a Vallalkoz6val. A Vallalkoz6
a megrendelest annak kezhezvetelet61 szamitott 1 munkanapon beliil visszaigazolja. A
megrendelesben a Felek egyetert6leg r6gzitik a megrendeles konkret targy<it, hataride-
jet, a teljesites helyet, illetve hogy milyen mertekli dijazasra jogosult a Vallalkoz6 az
adott megrendeles hib<itlan teljesitese eseten.
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A szerz6des a Felek altali alairasanak napjan lep hatalyba. Jelen szerz6des alapjan a
Vallalkoz6 a szolgaltatast hatarozatlan ideig nylijtja.

3.1 A szerzodes keretosszege: evi 1.500.000,- Ft + AFA~ azaz egymilli6 otszazezer Ft +
AF A. A nett6 egysegarak a kovetkezok: az l.sz.melleklet tartalmazza. 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 feliilvizsgalata es
megallapodasa alapjan.

3.2 A Vallalkoz6 kijelenti, hogy szamlakepes, egyidejuleg 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 semmilyenjogcimen tovabbi dijat nem fizet, illetve koltseget
nem terit meg, a vallalkozasi dij a szerz6des teljesitesevel kapcsolatos valamennyi kolt-
segre fedezetet nylijt.

3.4 A Megrende16 az 1.3. pont szerint megrendelt szolgaltatasokat a teljesitest kovet6 5
munkanapon belli! biralja el, es ha az szerz6desszeru, elfogadja. A Vallalkoz6 a telje-
sitett es elfogadott szolgaltatasokr61 keszrejelentest nyujt be a Megrende16nek, amelyet
a Megrende16 jelen szerz6des 5. pontjaban megjelOlt kepvise16je egyetertese eseten 5
munkanapon beliil ellenjegyez (az ellenjegyzett keszrejelentes a tovabbiakban: Teljesi-
tesi igazolas). A Vallalkoz6 a Teljesitesi igazolassal alatamasztott szamlat a Teljesitesi
igazolas kiallitasat kovet6 3 munkanapon beliil nylijtja be a Megrende16nek 1 peldany-
ban, AFA bontassal, cegszeriien alairva. A Megrende16 a vallalkozasi dijat ut61ag, a
Kbt. 305. § (3) - (5) bekezdeseben e16irtak szerint utalja at. Ha a hatarid6 utols6 napja
munkaszlineti nap, a hatarid6 a kovetkez6 munkanapon jar Ie.

3.5 A vallalkozasi dij kifizetese banki atutalassal, a Vallalkoz6 reszere a Citibank
10800021-50000001-80044019 szamu bankszamlajajavara tOrtenik. A szamla kiallitasa
es ellenertekenek kifizetese a teljesites igazolas napjan ervenyes arfolyamon tOrtenik.

3.6 A Megrende16 kesedelmes teljesitese eseten Vallalkoz6 jogosult a kesedelem napjat61 a
kifizetes napjaig jar6, a Polgari Torvenykonyvben meghatarozott merteku kesedelmi
kamatra.

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

4.2 Amennyiben a szerz6des teljesitese soran a Vallalkoz6 olyan korulmenyr61 szerez tudo-
mast, amely akadalyozza a hatarid6re tOrten6 teljesitest, ugy a Vallalkoz6nak haladekta-
lanul ertesitenie kell irasban a Megrende16t a kesedelem tenyer61, illetve annak okar61.

4.3 A Vallalkoz6 szerz6desszegese eseten az alabbi szankci6k ervenyesithet6k:
kesedelmi, hibas teljesitesi es/vagy meghiusulasi kotber ervenyesitese;
karterites ervenyesitese;
a szerz6dest61 va16 elallas, vagy a szerz6des felmondasa.

4.4 A Vallalkoz6 kesedelmes teljesitese eseten a Megrende16 kesedelmi kotberre jogosult.
A kesedelmi kotber alapja az egyedi megrendelesek szerint meghatarozott, el nem veg-



zett szolgaltatas megrendeles szerinti dija, merteke az eredmenyteleniil eltelt teljesitesi
hatarid6t61 szamitva napi 4 %.

4.5 A Megrendel6nek jogaban all elallni a megrendelest61, amennyiben Vallalkoz6 az el6irt
teljesitesi hatarid6t 5 nappal tullepi, illetve hibas teljesites eseten a p6tlasi igenynek 5
napon belUl nem tesz eleget, vagy a szerz6desb61 fakad6 egyeb kotelezettseget, igy kli-
lOnosen a titoktartasi kotelezettseget sulyosan megszegi. A szerz6des Vallalkoz6 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 meghalad6 karat is jogosult ervenyesiteni.

Jelen szerz6des teljesitesevel kapcsolatban a Felek hataIyos jognyilatkozat tetelere - ide nem
ertve a szerz6des m6dositasanak, illetve megszlintetesenek eseteit - jogosult kepvisel6i, es
ertesitesi cimlik:

'Ii Megrendel6 reszer61:
! Gaspar Erno
.Vallalkoz6 reszer61:

Faix Istvan

! irtesitesi cim
1133 Budapest,

i Visegradi u. 106.
1033 Budapest,
Torokk6 u. 5-7.

ostacim
1015 Budapest,

Ostrom u. 23-25.
1033 Budapest,
Torokk6 u. 5-7.

tele onll ax e-mail

+36-1-468-06981 gaspar.emo@
I nmhh.hu

+36-1-250-4490 I istvan.faix@
I medexpert.hu

Egyeb kapcsolattartasra - a Megrendel6 reszer61 a Teljesitesi igazolas kiallitasara - a Felek
jelen pont szerinti kepvisel6je, illetve az altaIa 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 okb61 tOrten6 megszlineset kovet6en - id6beli korlatozas nelkUl - bar-
melyik szerz6d6 fel altaI lizleti titoknak, vagy bizalmas informaci6nak min6sitett min-
den informaci6t es adatot bizalmasan kezelnek es meg6riznek, ezeket a masik fel e16-
zetes, irasbeli hozzaj<irulasa nelkUl egyik fel sem hozhatja nyilvanossagra, vagy illetek-
telen harmadik szemely tudomasara. Ezen kotelezettseg nem vonatkozik azon informa-
ci6ra, amely

kozismert,
amelyr61 a fogad6 felnek mar tudomasa volt,
amelyet harmadik fel reszere korlatozas nelkUl felfedtek,
vagy amelynek felfedeset jogszabaIy irja e16.

6.2 A Vallalkoz6 e jogviszony fennallasa alatt es a jogviszony megsziineset 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 korulmenyt, amelyet a Meg-
rendel6 nem koteles tOrveny el6irasai szerint a nyilvanossag szamara hozzaferhet6ve
tenni.

6.3 A Vallalkoz6 a szerz6des teljesitese soran a Megrendel6 reszer61 tudomasara, birtokaba
jutott minden adatot, informaci6t csak e vallalkozasi szerz6des szerinti kotelezettsegei-



nek teljesitesehez haszmilhatja fel, a szerz6des megsziineset kovet6en ezen adatokat,
informaci6kat koteles a Megrendel6 reszere visszaadni, illetve adathordoz6ir61 tOrolni,
illetve megsemmisiteni. Ezen tOrlesi kotelezettseg al61 a Vallalkoz6 annyiban mentesiil,
amennyiben az atadott adat, illetve informaci6 ahhoz sztikseges, hogy a Vallalkoz6
helytallasi kotelezettseget teljesiteni tudja, illetve hogy bizonyithassa, hogy a teljesitese
megfelel a tOrvenyes, illetve a szerz6desben kikotOtt tulajdonsagoknak.

6.4 A titoktartasi kotelezettseg megsertese eseten a Felek karteritesi felel6sseggel tartoznak.
6.5 A Vallalkoz6 tudomasul veszi az allamhaztartasr61 sz616 1992. evi XXXVIII. tOrveny

IS/B. §-anak (1) bekezdeseben foglaltakat, amely szerint "az allamhaztartas penzesz-
kozei felhasznalasaval, az allamhaztartashoz tartoz6 vagyonnal tOrten6 gazdalkodassal
osszerugg6 - a nett6 otmilli6 forintot eler6 vagy azt meghalad6 ertekii - arubeszerzesre,
epitesi beruhazasra, szolgaltatas megrendelesre, vagyonertekesitesre, vagyonhasznosi-
tasra, vagyon vagy vagyoni ertekii jog atadasara, valamint koncesszi6ba adasra vonatko-
z6 szerz6desek megnevezeset (tipus<it), targyat, a szerz6dest kot6 felek nevet, a szerz6-
des erteket, hatarozott id6re kotOtt szerz6des eseteben annak id6tartam<it, valamint az
emlitett adatok valtozasait kozze kell tenni a szerz6des letrejottet kovet6 hatvan napon
bellil."

6.6 A Felek tudomasul veszik, hogy:
az Allami Szamvev6szek vizsgalhatja a jelen szerz6des tartalmat a Vallalkoz6-
nal,
a Polgari Torvenykonyv (Ptk.) 81. § ertelmeben nem min6siilhet tizleti titoknak
az az adat, amelynek megismereset vagy nyilvanossagra hozatalat kiilon tOr-
veny kozerdekb61 elrendeli,
keresre a jelen jogviszonnyal osszerugg6 es a Ptk. 81. § (3) bekezdese alapjan
kozerdekb61 nyilvanosnak min6siil6 adatokra vonatkoz6an kotelesek tajekozta-
tast adni.

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

7.2 A szerz6des mindennemii m6dositasa es kiegeszitese irasos formaban, a szerz6d6 felek
egyetertesevel, a Kozbeszerzesekr61 sz616 2003. evi CXXIX. tOrveny, valamint a Pol-
gari Torvenykonyv rendelkezesei alapjan lehetseges.

7.3 A Vallalkoz6 tudomasul veszi, hogy a jelen szerz6des, es az ez alapjan teljesitett kifi-
zetes az ad6zas rendjer61 sz616 2003. evi XCII. torveny 36/A. § hatalya ala tartozik.

7.4 A Felekjelen szerz6des teljesitesevel kapcsolatos minden kozlemenytiket (ertesites, nyi-
latkozat) szemelyesen, ajanlott levelben, telefaxon, e-mailen vagy tavbeszel6n juttatjak
el egymashoz. A tavbeszel6n kozolt kozlemenyt e-mailben, ajanlott levelben vagy te-
lefaxon meg kell er6siteni. A telefaxon tovabbitott iratokat a Feleknek alairassal kell el-
latniuk. Az ertesitesben foglaltak akkor lepnek ervenybe, ha azt kezbesitettek.

7.5 A Felek a szerz6desben nem szabalyozott kerdesekben a Magyar Koztarsasag hatalyos
jogszabalyait, kiilonosen Polgari Torvenykonyv szabalyait tartjak jelen vallalkozasi jog-
viszonyukra kotelez6nek.

7.6 A Felek egyez6 akarattal kinyilvanitjak, hogy kolcsonosen tOrekszenek arra, hogy jelen
szerz6des teljesitese soran felmeriil6 teljesitesi akadalyokat a lehet6 legrovidebb id6n
beliil elharitsak, a sztiksegesse val6 szerz6desm6dositasokat - kozos megegyezessel -
haladektalanul elvegezzek. Vis maior eseten a Felek a szerz6desb61 ered6 kotelezettse-
geik nemteljesitesenek vagy reszleges nemteljesitesenek a felel6ssege al61 csak olyan
mertekben es olyan id6tartam erejeig mentestilnek, amilyen hosszu ideig a teljesitest a



vis maior targyat kepez6 esemeny szamottev6 m6don akadaIyozza vagy Iehetetlenne
teszi. A vis maiomak min6stil6 esemeny bekovetkezeser61, annak varhat6 id6tartamar6I
es a szerz6des teIjesitesere gyakorolt hatasar6I a vis maiorr61 tudomast szerz6 es az arra
hivatkoz6 feinek - sz6ban - haladektalanul, irasban pedig a tudomasszerzest kovet6 3
napon beitil tajekoztatnia kell a masik felet. A vis maior megszuneset kovet6en a teIjesi-
tesben akadaIyozott feI haiadektaianul koteles folytatni (megkezdeni) a vis maiorral
erintett, jelen szerz6desb6I ered6 kotelezettsegenek teIjesfteset.

7.7 Vis maior alatt Felek a jelen szerz6des Ietrejottet kovet6en bekovetkez6, olyan elharit-
hatatian esemenyt ertenek, amely nem a Felek hibajab6I kovetkezik be, a Felek altaI
eI6re nem lathat6, es amely jelen szerz6des teIjesfteset szamottev6en akadaIyozza, ga-
tolja.

7.8 A Felek megaIlapodnak abban, hogy jelen szerz6desb6I ered6 minden vitas kerdest pe-
ren kiviiIi egyeztetes utjan kisereinek megoidani. Minden, a szerz6des megkotese utan
felmertil6, a szerz6des teIjesiteset akadaIyoz6 kortilmenyr61 a felek kolcsonosen kotele-
sek egymast tajekoztatni.

7.9 Amennyiben a peren kivtili egyeztetes nem vezet eredmenyre a targyalasok megkezde-
set6I szamftott 30 napon beitil, ugy a Felek a vita eidontesere - a pertargy erteket6I fug-
g6en - alavetik magukat a Megrende16 szekhelye szerint hataskorrel rendelkez6 bir6sag
kizar6lagos illetekessegenek.

7.10 Jelen szerz6des 4 (negy) eredeti peldanyban kesziilt es 5 (ot) szamozott oldaIb6l all.
Jelen szerz6dest a Felek elolvasas es ertelmezes utan, mint akaratukkal mindenben
egyez6t, j6vahagy6lag irtak ala.
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MEDEXPERT KFT.
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Kesztilek tipusa Kalibnici6 nett6 ara Tamogatottsag
Agilent 355C csillapit6 316 EUR lejeirt
Agilent 34905A RF multiplexer 68 EUR (funkcionalis vizsgalat) rendelhet6
Agilent 34970A kapcsol6egyseg 237 EUR rendelhet6
Agilent N6841A RF sensor 229 EUR (funkcionalis vizsgalat) rendelhet6
Agilent 8721A Directional Bridge 416 EUR lejart
E4407B spektrumanalizeitor 1048 EUR rendelhet6
E4440A PSA spectrum Analyzer 1048 EUR rendelhet6
E4446A spektrum analizeitor 1 155 EUR rendelhet6
E4402B tipusu spektrum analizator 933 EUR rendelhet6
E4416A teljesitmenymer6 316 EUR rendelhet6
N5182A vektor szignal genereitor 1386 EUR rendelhet6
N9356B Limiter 229 EUR (funkcionalis vizsgalat) rendelhet6

Agilent eladta ezt a termeket a JDSU-nak, annak
J6801B Triple Play Anilizator tamogataseit az Eisinco Kft. vegzi
53132A frekvenciamer6 316 EUR rendelhet6
E3238SIN6820E jelvizsgal6 rendszer nem szukseges kalibrcici6 rendelhet6
3458A digitalis multimeter 629 EUR rendelhet6
HP 34401 A digitalis multi meter 237 EUR rendelhet6
HP 53131 A Universal Counter 316 EUR rendelhet6
HP 8591C spektrumanalizeitor 943 EUR lejart
HP 8592 A spektrumanalizator 1 100 EUR lejeirt
HP 8593 E spektrumanalizeitor 1 100 EUR lejart
HP 8594E spektrum analizator 979 EUR lejart
85036B kalibral6 kit 1011 EUR rendelhet6
U1401A Multifunkc. Kalibreitor 158 EUR rendelhet6
N4432A autom. kalibrator 2001 EUR rendelhet6
8494B Valtoztathat6 csillapit6 316 EUR rende1het6

A tamogatottsag azt jelenti, hogy a kesztilek gyartasanak befejezese utan (att61 kezdve, hogy
nem mar nem "rendelhet6") az Agilent 5 evig biztositja az alkatreszellatast a javitashoz.
Ebb61 kovetkezik, hogy ezen kesztilekek nem biztos, hogy javithat6k. Ez a hibabehatarolas
utan dertil csak ki.
Termeszetesen a kalibraci6ra ez nem vonatkozik, HP/Agilent kesztilekek barmikor
kalibralhat6k.
Javihis: arajanlatot csak a hibabehatarolas utan adhat6. Az ajanlat negy reszb61 all:
munkadijb61, anyagkoltsegb61, kalibrcici6 dijab61 es szallitasi koltsegb61. A szevizkozpont
csak az ajanlat elfogadasa utan kezdi el a javitast. Amennyiben a javitasi koltseg tul magas es
az Ajanlatker6 nem keri a javitast, akkor csak a szallitasi koltseget kell megfizetni a
hibebehatarolas ingyenes. Ugyanez vonatkozik azokra a kesztilekekre, melyek tamogatottsaga
mar lejart es olyan hibaja van, melyet a szervizkozpont mar nem tud elharitani.
Munkadij: 195 EUR 16ra + AFA
Anyagkoltseg: hibabehatarolas utan adhat6 csak meg
Kalibraci6 dija: a fenti tablazatban tartalmazza
Szallitasi koltseg: (szervizkozpont helye: Boblingen, Nemetorszag)



kiszallitas: a Medexpert Kft-nek jelenleg a TNT-vel es a DHL-Iel van szerz6dese. Az
ar a meret/sulyt61 es az aktualis benzinart61 rugg. Mindig a kedvez6bb arat ad6
fuvaroz6val szallittatjuk a keszUlekeket, de annak sines semmi akadalya, hogy az
Ajanlatker6 sajat maga intezze a szallitast ha kedvez6bb arat tud elemi. Ebben az
esetben az Ajanlatker6nek kell biztositania a keszUlek(ek) megfelel6 esomagolasat.
Visszaszallitas: a javitas es /vagy a kalibraei6 koltsege tartalmazza a visszaszallitas
koltseget. A visszakUldesert esak akkor kell fizetni, ha nem kerik a javitast vagy ha
nem tamogatott keszUlek eseten a hibabehatarolasnal kidertil, hogy az mar nem
javithat6. (A visszakUldes koltsege ekkor megegyezik a kikUldesevel.)

A 2. sz. tablazatban szerepl6 miiszerek MSZ EN ISO 17025 :2005 szerinti kalibralasa,
kalibralasi jegyz6konyv elkeszitese.

Megnevezes 17025 kalibnici6 nett6 ara
E4416A teljesitmenymer6 316 EUR
E8363C vektor hal6zatanalizator esak normal kalibraei6 letezik
E3238SIN6820E jelvizsgal6 rendszer nem szukseges kalibraei6
3458A digitalis multi meter 629 EUR
HP 34401 A digitalis multi meter 237 EUR
85036B kalibral6 kit esak normal kalibraei6 letezik
U1401A Multifunke. Kalibrator esak normal kalibraei6 letezik
N4432A autom. kalibrator esak normal kalibraei6 letezik
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