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Előzmények

A Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság „A KK1R
projekthez szükséges optikai összeköttetések építése a zártcélú Rendészeti Hálózat optikai
összeköttetéseinek bővítésével” tárgyban közbeszerzési eljárást folytatott le. Az eljárásban
Vállalkozó, mint Ajánlattevő tette a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot, így
Megrendelő a Vállalkozót nevezte meg az eljárás nyerteseként, amelyre tekintettel felek a jelen
Vállalkozási szerződést (a továbbiakban: szerződés) kötik.
Felek megállapítják, hogy jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a szerződéshez fizikailag
nem csatolt Vállalkozó benyújtott ajánlata, és a lefolytatott közbeszerzési eljárás ajánlattételi
felhívása és dokumentációja.
—

-

Vállalkozó, jelen szerződés aláírásával kinyilvánítja, hogy teljes mértékben ismeri és a szerződés
teljesítése során a legteljesebb mértékben figyelembe veszi, elfogadja és betartja a jelen vállalkozási
szerződés tárgyát annak megvalósítását érintő jogszabályokat, beleértve az előírásokat, érvényes
Országos ~5 ágazati szabványokat, a Szerződés mellékletét képező műszaki leírásban foglaltakat, a
Megrendelő aktuálisan alkalmazandó hálózatépítési technológiai előírásait, és az építési műszaki
ellenőr utasításait.

Fogalom meghatározás:
KKIR projekt: EKOP-3.1.2i0-2011-2011-0001 azonosítószámú a „Központosított Kormányzati
Informatikai Rendszer kialakítása” című projekt
zRFI: zártcélú Rendészeti Hálózat, fényvezető szálas kábelhálózat, amely a Megrendelő
rendelkezésére álló távközlési alépítményben épült ki.
Vis major: Vis majornak” minősül minden olyan rendkívüli esemény, amelyet Felek saját
érdekkörükben nem láthattak előre, nem háríthattak el, és amely nem vezethető vissza az adott Fél
saját hibájára vagy felróható magatartására. Az ilyen események lehetnek a következők, de nem
korlátozódnak a következő eseményekre: sztrájk, tűzeset, robbanás, árvíz, járvány, természeti csapás,
szállítási tilalom, stb.

1. Szerződés tárgya
1.1. Megrendelő megrendeli a Vállalkozótól a KKIR projekthez szükséges optikai összeköttetések
építését a zárteélú Rendészeti Hálózat (továbbiakban: zRH) optikai összeköttetéseinek
bővítésével rendelkezésre álló távközlési alépítményi infrastruktúra felhasználásával
a jelen
Szerződésben és a szerződés 1. számú mellékletében (műszaki leírás) meghatározott feltételek szerint.
-

-‚

1.2 Vállalkozó feladatát képezi továbbá a hálózat-bővítés szálkötés terveinek elkészítése, Megrendelő
általi elfogadtatása (megvalósulási terv), a kábelek szálkötési terv szerinti kiépítése és üzembe
helyezése, valamint megrendelő meghatalmazása alapján a műszaki átadás-átvételt követően hatvan
napon belül, a kábelszakaszok Nemzeti Média- és Hírközlési hatóságnál (a továbbiakban: NMHF{)
történő bejelentése.
1.3. A teljesítés során átadásra kerülő hálózat részletes megjelölését, műszaki, tartalmi követelményeit
a 1. számú melléklet tartalmazza (Műszaki leírás).

2. A szerződés időtartama
Felek a szerződést határozott időre kötik. A szerződés a Felek általi aláírással lép hatályba és mindkét
fél általi teljesítéskor szűnik meg. Vállalkozó az optikai kábelek szálkötési terv szerinti kiépítését és
üzembe helyezésre alkalmas állapotban történő átadását 2012. O’7.3 1-ig végzi el. Vállalkozó az NMHH
felé történő bejelentési eljárás befejezési határideje: 2012. 09.30.
3. A Vállalkozó kötelezettségei
3.1. Vállalkozó köteles a jelen szerződésben és annak melléleteiben meghatározott feladatokat
teljesíteni.
3.2. Vállalkozó kijelenti, hogy szerződés teljes időtartama alatt a Szerződésben meghatározott
feladatok teljesítéséhez szükséges engedélyekkel, szakértelemmel, jogosultságokkal és kellő szabad
kapacitással rendelkezik, így a jelen szerződésben meghatározott feladatok teljesítésére képes.
—

-

3.3. Vállalkozó felelős az általa nyújtott tevékenység minőségi megfelelőségéért, szakszerűségéért,
szerződésszerűségéért és teljes körűségéért.
3.4. Vállalkozó az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben
foglaltaknak megfelelően építési naplót vezet, amelyet a munkaterületen helyez el.
3.5. Vállalkozó köteles a munkaterületet őrizni, a munkaterületen harmadik személy által okozott kár
(lopás, stb.) következményeit a Vállalkozó viseli. A kivitelezési tevékenység befejezését követően
Vállalkozónak a munkaterületen az eredeti állapotot helyre kell állítania, azt tisztán és rendeltetésszerű
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állapotban kell elhagynia.
3.6. Vállalkozó felelős az általa okozott valamennyi kárért beleértve a harmadik személynek okozott
károkat is. A károk rendezése a Vállalkozó feladata. Amennyiben a kivitelezés során Vállalkozó
valamely közművet, létesítményt megrongál, melynek létezéséről tudomással bír, vagy létezésére
figyelmét felhívták, a közmű, létesítmény tulajdonosával egyeztetett módon köteles azt saját költségén
helyreállítani vagy helyreállíttatni, valamint viselnie kell a rongálásból származó kárigényeket.
3.7. Vállalkozó viseli a felelősséget a munkaterületen alkalmazott gépek, berendezések
alkalmasságáért, biztonságáért, a környezetvédelmi-, a munka-, tűz- vagyonvédelmi és egyéb
vonatkozó utasítások és szabályok betartásáért. A munkaterületen a Vállalkozó kizárólag a mindenkor
érvényben lévő munkajogi előírásoknak megfelelő munkaerőt alkalmazhat.
3.8. Ha a szerződés teljesítése során bármikor olyan körülmény áll elő, amely akadályozza, vagy
gátolja a Vállalkozót a határidőre történő teljesítésben, a Vállalkozónak haladéktalanul írásban
értesítenie kell a Megrendelőt a késedelem várható időtartamáról és okáról, az értesítés
elmulasztásából eredő kárért felelősséggel tartozik.
3.9. Vállalkozó teljesítésében
a 3.1 0.pont szerinti kivétellel köteles közreműködni az olyan
alvállalkozó és szakember, amely a közbeszerzési eljárásban részt vett Vállalkozó alkalmasságának
igazolásában. Az ajánlatban megnevezett alvállalkozók az alábbiak:
-

-

-

3.10. Amennyiben a 3.9. pontban megnevezett alvállalkozó vagy szakember (a továbbiakban e
bekezdésben: alvállalkozó) helyett Vállalkozó más alvállalkozót kíván a teljesítésbe bevonni, azt csak
a Megrendelő hozzáj árulásával teheti meg.
A hozzájárulás iránti igényt írásban a tervezett bevonás előtt legalább 15 nappal kell bejelenteni. A
hozzájárulás megkérése során Vállalkozónak igazolnia kell, hogy az alvállalkozó módosításának
igénye a szerződéskötést követően a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében állt be,
vagy az alvállalkozó bizonyítható hibás teljesítése miatt a szerződés vagy annak egy része nem lenne
teljesíthető a megjelölt alvállalkozóval. Igazolnia kell továbbá azt is, hogy a bevonni tervezett új
alvállalkozóval együtt is megfelel azoknak az alkalmassági követelményeknek, melyeknek a
közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozóval együtt felelt meg.
-

—

3.11. Vállalkozó köteles Megrendelőnek a teljesítés során minden olyan akár a korábban megjelölt
alvállalkozó helyett igénybe venni kívánt alvállalkozó bevonását bejelenteni, amelyet az ajánlatában
nem nevezett meg és a bejelentéssel együtt nyilatkoznia kell arról is, hogy az általa igénybe venni
kívánt alvállalkozó nem áll a Kbt. 56. ~ (1) és (2) és Kbt. 57. ~ (1) bekezdése szerinti kizáró okok
hatálya alatt.
-

-

3.12. Vállalkozó, mint a Ptk. szerinti fővállalkozó az alvállalkozókkal maga köt szerződést, azok
munkáját ellenőrzi, felügyelet alatt tartja, és szükség szerint összehangolja, ütemezi. Vállalkozó a
jogszerűen igénybe vett alvállalkozóért (közreműködőért) úgy felel, mintha a teljesítés során maga járt
volna el, alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelős minden olyan kárért is, amely
anélkül nem következett volna be.
3.13. Vállalkozó a polgári jog szabályai szerint felel minden olyan késedelemért, hibáért,
hiányosságért, ill. kárért, amely abból ered, hogy feladatait nem a megfelelő határidőben, nem az adott
helyzetben elvárható módon, hibásan, hiányosan vagy szakmailag nem megalapozottan, illetve a
Megrendelő utasításai ellenére vagy nem a feladat kitűzésére irányadó dokumentumokban foglaltak
szerint teljesíti.
3.14. Vállalkozó köteles a kivitelezési munkákhoz szükséges valamennyi engedélyt beszerezni, a
kábelépítés, szerelés során szükséges szakfelügyeletet Saját költségén köteles igénybe venni.
-
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3.15. A munkaterület épületekben illetve lakott területen, járdában vezetett távközlési alépítmény
szekrény, illetve akna hálózat megszakító létesítményekkel. Vállalkozó a munkaterületén köteles
betartani az érvényes biztonságtechnikai, munkavédelmi, tűzvédelmi, műemlékvédelmi,
környezetvédelmi és egészségvédelmi szabályokat. Epületekben végzett munkavégzés esetén az
épületben kötelezően elrendelt közlekedési, munka- és balesetvédelmi, valamint tűzgyújtási
szabályokat is meg kell ismerni és be kell tartani.
3.16. Vállalkozó köteles a jelen szerződés teljesítése során tudomására jutott üzleti titkot megőrizni.
Ezen túlmenően sem közölhet harmadik személlyel olyan adatot, amely a teljesítéssel összefüggésben
jutott tudomására, és amelynek közlése a Megrendelőre hátrányos következményekkel járna.
Amennyiben jelen szerződés teljesítéséhez hozzátartozik valamely információ kiadása, a Vállalkozó
kizárólag a Megrendelő által előzetesen, írásban kiadható információként közölt adatokat
szolgáltathatja ki. Vállalkozó teljes felelősséggel tartozik a titoktartási kötelezettségének
megsértéséből eredő károkért.

4. A Megrendelő kötelezettségei
4.1. Megrendelő köteles biztosítani a kivitelezéshez szükséges valamennyi olyan engedélyt, amelyet
azok természeténél fogva a Vállalkozó a Megrendelő meghatalmazása esetén sem szerezhet be.
4.2. Megrendelő a hatáskörébe tartozó telephelyeken a munkaterületet és a teljesítéshez szükséges
feltételeket biztosítja.
4.3. Megrendelő köteles az általa megrendelt feladat teljesítéséhez szükséges minden rendelkezésre
álló információt, dokumentációt, vagy egyéb anyagot, azok teljes és végleges formájában a
Vállalkozónak a kölcsönösen egyeztetett határidőre átadni (kivéve, ha ezt harmadik személy joga
kizárja, vagy korlátozza).
4.4. Megrendelő szavatol azért, hogy a Vállalkozó teljesítéséhez általa a Vállalkozónak átadott
információk, adatok, tények, dokumentumok teljesek és a valóságnak megfelelnek.
-

-

4.5. Megrendelő köteles a kivitelezés műszaki ellenőrzését elvégezni, az építési naplóba ennek tényét
és megállapításait bejegyezni.
4.6. Megrendelő bármilyen, a szerződés teljesítésével kapcsolatos információt bekérhet a
Vállalkozótól, ésjogosult azokat ellenőrizni.
5. Vállalkozói díj
5.1. Felek a vállalkozói díjat nettó 24.695.335 Ft ± ÁFA azaz Huszonnégymillió
hatszázkilencvenötezer-háromszázharmincöt forint ± AFA összegben határozzák meg.
5.2. A vállalkozói díj tartalmazza valamennyi munkát, anyagszállítást és szolgáltatást, amely
szükséges a Szerződésben és annak mellékleteiben meghatározott szolgáltatási pontok között a
kábelhálózat tervezéséhez, a tervek egyeztetéséhez, engedélyezéséhez, a kábelhálózat kiépítéséhez és
üzembe helyezéséhez, mely többek között tartalmazza a tervezési munkák egyeztetése, engedélyezése
során a hatóságoknak, szakhatóságoknak fizetendő illetéket, díjat, az esetlegesen felmerülő
alvállalkozói díjakat. Vállalkozó más jogcímen további ellenérték felszámítására nem jogosult, további
költségek megtérítését semmilyen jogcímen nem igényelheti.
5.3. A vállalkozói díjat Megrendelő saját forrásból finanszírozza.
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6. Elszámolás, számlázás
6.1. Vállalkozó a 1db. részszárnla és 1db végszámla benyújtására jogosult.
6.2. Részszámla benyújtásának feltétele: Vállalkozó a szerződés 1. számú mellékletének megfelelően
teljesített, a hálózati egységek kiviteli terveinek és a megépített hálózat megrendelő általi műszaki
átadás-átvételét követően, mindkét fél által aláírt műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv szerint kiállított
teljesítésigazolás alapján állíthatja ki részszámlát.
A részszámla összege a nettó vállalkozói díj 80 %-ának (+ AFA) megfelelő összeg
6.3. Végszámla benyújtásának feltétele: a Vállalkozó végszámla benyújtására jogosult, ha a teljes
hálózatra (1. számú melléklet 1. számú függeléke) vonatkozóan a NMRFI a megépített kábelhálózat
bej elentését tudomásul vette, az erre vonatkozó jóváhagyó döntést kiadta.
Vállalkozó a végzés szerint kiállított teljesítés igazolás alapján állíthatja ki a végszámlát.
A végszámla összege a nettó Vállalkozói díj 20 %-a ± AFA.

7. Fizetési határidő, szánilafizetés módja
7.1. Megrendelő ajelen szerződéssel kapcsolatban az előlegf~zetést kizárja.
7.2. Vállalkozó tekintettel arra, hogy jelen szerződés az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII.
törvény (Art.) 36/A g-ának hatálya alá tartozik tudomásul veszi azt, hogy a Megrendelő a Vállalkozó
számláját kizárólag az Art. 36/A ~-ban foglalt feltételek Vállalkozó általi teljesítése esetén jogosult
kifizetni.
—

—

7.3. A vállalkozói díjra a Vállalkozó a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167.~ (3) bekezdésében
foglaltak alapján, cégszerűen aláírt számla ellenében jogosult, amelyet a Vállalkozó a Megrendelő
által aláírt teljesítésigazolás alapján, annak kiállítását követően állít ki és azzal együtt nyújt be a
Megrendelőnek. A benyújtandó számlák kötelező melléklete az előírásnak megfelelően kiállított és
aláírt teljesítésigazolás.
7.4. A számla szabályszerű kiállítása után a Vállalkozó a számlát a Megrendelő nevére és a
Megrendelő központi iktatójába küldi.
Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a számlát az alábbiak szerint köteles kiállítani:
a számlán szerepeltetni szükséges a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. által
megadott belső azonosításra szolgáló Vállalkozói szerződés számot
a számlának meg kell felelnie az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény
(Afatv.) 169. ~ szerinti előírásoknak.
-

-

A számlát Megrendelő a kézhezvételt követő 30 napon belül egyenlíti ki. Vállalkozó a késedelmes
kiegyenlítés esetén MNB jegybanki alapkamat felszámítására jogosult a késedelmi időre.
7.5. Vállalkozó a számlaszámában bekövetkezett változásról köteles a Megrendelőt haladéktalanul
értesíteni.
7.6. Amennyiben a fizetési határidő munkaszüneti napra, ünnepre vagy bankszüneti napra esik, akkor
a következő banki munkanap a számla kiegyenlítésének határideje.
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8. A teljesítés
8.1. Vállalkozó az egyes kábelszakaszok építési terveit annak kidolgozása során egyezteti a
Megrendelővel, majd a teljes szálkiosztási tervdokumentációt a Megrendelőnek elfogadásra benyújtja.
(Megrendelő az elfogadásra benyújtott szálkötési tervdokumentációt három munkanapon belül
elfogadó nyilatkozat kiadásával elfogadja, vagy amennyiben azt nem találja megfelelőnek, a kifogásolt
részek megjelölésével, Vállalkozó részére teljesítési határidő meghatározásával visszaadja. A
szálkötési tervdokumentációt a Felek elfogadottnak tekintik abban az esetben, ha az elfogadásra
benyújtott tervek elfogadó nyilatkozatát a Megrendelő három munkanapon belül nem adta ki vagy azt
nem utasította vissza.

8.2. A szerződés 1. pontjában meghatározott munkák elvégzéséhez burkolatbontással járó munkák
nem szükségesek, geodéziai bemérés nem szükséges.
8.3. A teljesítés helye: az 1. számú melléklet Műszaki leírásban meghatározott helyszínek és a
helyszínek közötti nyomvonalak.
8.4. Mind a Vállalkozó mind a Megrendelő a teljesítést folyamatosan (hetente), közvetlenül a helyszíni
szemlék alapján, valamint a teljesítés igazolása során, a Műszaki Leírás szempontjai alapján ellenőrzi,
felügyelve a határidők betartását. Az ellenőrzést a Felek az építési naplóban rögzítik.
8.5. A szerződésben meghatározott feladatok teljesítésének véghatárideje a szerződés 2. pontjában
meghatározott határidők.
8.6. Vállalkozó a Szerződés 1. pontjában meghatározott munkát első osztályú minőségben köteles
teljesíteni.
8.7. Az ellenőrző mérésekhez a Vállalkozó köteles a műszaki ellenőrt 2 nappal korábban meghívni, és
az ellenőrzést a műszaki ellenőr jelenlétében köteles elvégezni. Ha az igazolt meghívás ellenére a
műszaki ellenőr a vizsgálaton nem vesz részt, a vizsgálatot a Megrendelő által elfogadottnak kell
tekinteni. Ha a Vállalkozó elmulasztja a vizsgálathoz a műszaki ellenőrt meghívni, vagy a meghívás
tényét hitelt érdemlően igazolni nem tudja, a Megrendelő új vizsgálat elrendelésére jogosult. Az
ismételt vizsgálatot a Vállalkozó saját költségére köteles elvégezni.
8.8. Ha az adott rendszer paraméterei a vonatkozó létesítési szabványoknak eleget tesznek és
mindenben megfelelnek a szerződésben foglalt követelményeknek, a Vállalkozónak írásban fel kell
ajánlania átvételre. A felajánlást követően Megrendelő összehívja és megkezdi a műszaki átadásátvételi eljárást (a teljes beruházás vonatkozásában rész-műszaki átadási eljárás). A műszaki átadásátvétel során a Vállalkozó a kivitelezésnek megfelelő, megvalósult állapotot tartalmazó, megvalósulási
terveket 4-4 példányban adja át, amelyet a Vállalkozó Felelős Műszaki Vezetője aláírásával igazol.
8.9. A Megrendelő az átvételt nem tagadhatja meg, hogyha annak során olyan kisebb jelentőségű
hibákat és hiányosságokat állapít meg, amelyek a rendeltetésszerű és állandó használatot nem
akadályozzák, és egyébként a létesítmény a szerződésben kikötött műszaki feltételeknek megfelel.
Ebben az esetben a Vállalkozó köteles a hibák, hiányosságok kiküszöbölését azonnal megkezdeni és 5
(öt) munkanapon belül elhárítani.
8.10. Amennyiben az átvételre felajánlott létesítmény nem felel meg a szerződésnek és a Vállalkozó
hibásan teljesít, úgy Vállalkozó köteles a Megrendelő által meghatározott határidőre az összes
mulasztás pótlására és a munka ismételt felajánlására. Amennyiben az átvételi ellenőrzéseket a
Vállalkozó hibájából részben vagy egészében meg kell ismételni, úgy a Vállalkozó köteles viselni az
újbóli ellenőrzések bizonylatolt költségeit.
8.11. A harmadik sikertelen műszaki átadás-átvétel után a Megrendelő jogosult a munkát mással
6

befejeztetni a Vállalkozó költségére és a 9.5. pont szerinti meghiúsulási kötbért követelni
Vállalkozótól.
8.12. A munka bármely részét jogában áll a Megrendelőnek visszautasítani, amennyiben azt
üzemeltetést akadályozóan hibásnak, vagy nem megfelelő minőségűnek találja, de ennek tételes
indoklását köteles a Vállalkozó tudomására hozni annak kijavítása érdekében. A Vállalkozónak a hibát
Megrendelő által meghatározott határidőben ki kell javítani a felhasznált anyag kicserélésével, illetve a
javítási munka elvégzésével. Ha ezt a Vállalkozó elmulasztja, a Megrendelő jogosult a munkát más
személyekkel elvégeztetni és összes költségét a Vállalkozó felé érvényesíteni.
8.13. A teljes kábelhálózat megépítését (1. számú melléklet: Műszaki leírás) Vállalkozó köteles
bejelenti az NMHH-nak. A Szerződés akkor minősül teljesítetett nek és vállalkozó akkor jogosult a
6.3. pont szerinti végszámla benyújtására, ha a megépített hálózat üzemelésre alkalmas, és az építést
az építési munkával érintett harmadik felek (a tervek egyeztetési eljárásaiban közreműködők)
tudomásul veszik, továbbá az NMRH a megépített kábelhálózatra vonatkozó bejelentését tudomásul
vette és az erről szóló jóváhagyó döntést (végzést) kiadta.
9. Kötbér
9.1. Amennyiben Vállalkozó jelen szerződésben rögzített, illetve Megrendelő által a Szerződés 2.
pontja szerint meghatározott valamely határidőt vagy a 8. pontban meghatározottak alapján kitűzött
valamely határidőt elmulasztja, a Vállalkozó a késedelem időtartamának minden egyes napjára kötbért
köteles fizetni. A késedelmi kötbér alapja: a nettó vállalkozási díj 80%-a, mértéke napi 0,5 %‚ de
maximum a nettó vállalkozási díj 12 %-a.
9.2. Hibás teljesítés akkor keletkezik, ha az átvételre felajánlott létesítmény nem felel meg a
szerződésnek, és/vagy a Megrendelő a teljesítést a műszaki leírástól eltérőnek, és/vagy üzemeltetést
akadályozóan hibásnak, és/vagy nem megfelelő minőségűnek találj a.
Hibás teljesítés esetén Vállalkozó hibásteljesítési kötbér fizetésére köteles. A hibás teljesítési kötbér
alapja: a hibás teljesítéssel érintett részért járó nettó vállalkozási díj, mértéke a hibás teljesítéssel
érintett nettó vállalkozási díj %-a, de maximum összesen a nettó vállalkozási díj 15 %-a.
9.4. A Megrendelő a kötbérigényről számlát állít ki és jogosult a késedelmi és hibás teljesítési kötbért
az esedékes vállalkozási díjból levonni.
9.5. Amennyiben a Vállalkozó nem teljesít, úgy Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal
felmondani. Nem teljesítésnek minősül, amennyiben a Vállalkozó késedelme eléri a 30 napot, vagy
amennyiben hibás teljesítés esetén a hiba kijavítása előzetes írásbeli felszólítás ellenére az ott
meghatározott határidőig nem történik meg. Megrendelő a szerződés azonnali hatályú felmondása
esetén jogosult a nettó vállalkozási díj 25%-ának megfelelő mértékű meghiúsulási kötbért követelni.
9.6. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV.
törvény (Ptk.) 246. g-ára figyelemmel jogosult a kötbért meghaladó kárának érvényesítésére, illetve,
hogy a késedelmi vagy a hibás teljesítési kötbér megfizetése nem menetesíti a teljesítés alól.
—

—

10. Jótállás, szavatosság
10.1. A jótállási időszak kezdete a sikeres műszaki átadás-átvétel napja, amely megegyezik az átadásátvételi jegyzőkönyv dátumával. Lejárata e naptól számított 12 (tizenkettő) hónap.
10.2. Vállalkozót jótállás terheli az összes általa beszerzett anyag valamint a szerelés tekintetében,
melyet ajelen szerződés alapján a Megrendelő számára biztosított, elvégzett.
10.3. A jótállási időszak alatt a Vállalkozó köteles díjtalanul, az értesítést követő 6 (hat) órán belül
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kijavítani a hibát, amely az általa beépített anyag vagy elvégzett munka meghibásodásából következett
be, amely hibás funkciót, vagy csökkent teljesítményt idézett elő. Vállalkozó mentesül, ha a hiba
szakszerűtlen üzemeltetés vagy rongálás miatt következett be.
10.4. Amennyiben a Vállalkozó a 10.3 pontban meghatározott kötelezettségének nem tesz eleget, úgy
a Megrendelő jogosult a hiba elhárítását a Vállalkozó költségére és felelősségére maga elvégezni, vagy
mással elvégeztetni.

10.5. Amennyiben a Megrendelő jótállási- vagy változtatási jogával élni kíván, köteles értesíteni a
Vállalkozót az általa épített hálózaton végzett vagy végeztetett változtatásokról.
10.6. Megrendelő a jótállási időszak lejárta előtt megszervezi a jótállási felülvizsgálatot. Erről a
Vállalkozót 20 (húsz) nappal korábban írásban értesíti, egyben közli a Vállalkozóval a fennálló
hibákat. A hibaelhárítás tényét Megrendelő jegyzőkönyvben ismeri el.
10.7. Ha a hiba a dolog természeténél fogva a jótállási határidőn belül nem volt felismerhető, a
Megrendelő szavatossági igényeit a teljesítéstől számított 3 (három) évig érvényesítheti.
10.8. Megrendelő köteles a Vállalkozóval a szavatossági és jótállási időn belül jelentkező hibákat,
illetve kifogásait haladéktalanul és utólag is igazolható formában közölni.
11. Kapcsolattartók
11.1. Megrendelő megbízottja:
Építési Műszaki ellenőr:
Név: Szilágyi László
Kamarai nyilvántartási száma:

01-7334

Postacím: 1081 Budapest, Csokonai u. 3.
Telefon: ± 36 30 378-1652
Telefax: ± 36 1 459-4281
e-mail: szilagyi.laszlo~nisz.hu

Teljesítésigazolásra jogosult:

Név: Debreceni Győző
Postacím: 1081 Budapest, Iskola u. 13.
Telefon: ±36 1 459-428
Telefax: ±36 1 459-28 1
e-mail: debreceni.gyozo~nisz.hu

11.2. Vállalkozó megbízottja:
Építésvezető, jelen szerződés szerinti feladat felelős műszaki vezetője:
Név: Berta Mihály
Kamarai nyilvántartási száma:

01-4680
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Postacím: 1164 Budapest, Csókakő u. 27.
Telefon: 1-400 2171
Telefax: 1-400 5891
e-mail: bitel@bitel.hu
11.3. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a fent megjelölt kapcsolattartók személyében történt
változásról a másik felet haladéktalanul értesítik. A kapcsolattartók személyében bekövetkezett
változás a másik félhez szerződésszerűen megküldött értesítéssel lép hatályba és nem igényli a jelen
szerződés módosítását.
11.4. Szerződő Felek rögzítik, hogy minden nyilatkozatot vagy egyéb értesítést (továbbiakban:
értesítés) szerződésszerűen küldenek meg egymásnak. Szerződésszerű megküldésnek minősül, az
írásban és
írásban igazolt személyes átadással,
-

-

tértivevényes ajánlott levélben,

-

visszaigazolt e-mailben vagy

-

visszaigazolt telefax Útján

—

megküldött értesítés.

11.5. Az értesítés akkor válik joghatályossá, amikor azt a címzett igazoltan átvette. Az e-mail vagy
telefax útján történő kézbesítés esetén a nyilatkozat vagy értesítés akkor válik joghatályossá, amikor a
címzett azt igazoltan kézhez vette: arról automatikus vagy kifejezett visszaigazolás érkezett. A
tértivevényes ajánlott postai küldeményt a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell
tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta. Ha a kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a címzett
az iratot nem vette át (az a feladóhoz nem kereste jelzéssel érkezett vissza), az iratot az ellenkező
bizonyításáig a postai kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon kell
kézbesítettnek tekinteni.
—

—

12. Kivitelezési dokumentációk
12.1. Vállalkozónak az alábbi terveket kell átadnia a Megrendelőnek, azzal, hogy az átadott tervek
tulajdonának és felhasználásának joga időbeli és egyéb korlát nélkül a Megrendelőre száll.
.
Az elfogadott szálkiosztási tervdokumentáció (4 pid).
.

A kivitelezés tényleges állapotát mutató ún. Megvalósulási tervdokumentáció (4 pld.).

.

Műszaki leírásban meghatározott Leltárváltozási ív (ez a beépített anyagok helyszínenkénti
listája) (4 pld).

12.2. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó által ajelen szerződés teljesítése során
átadott anyagokat Megrendelő szabadon felhasználhatja, többszörözheti, átdolgozhatja, harmadik
személyre akár ingyenesen, akár ellenérték fejében átruházhatja.
12.3. Azon leírások, rajzok, minták, magyarázatok vagy egyéb kivitelezési dokumentációk, melyeket a
Vállalkozó a Megrendelőtől díjtalanul megkapott, a Megrendelő tulajdonában maradnak. Ezen
dokumentációkat a szolgáltatás kivitelezése után a Megrendelő részére vissza kell szolgáltatni. A
Megrendelőtől átvett dokumentáció tartalma sem részben, sem egészben más célra, mint jelen
szerződés teljesítése nem használható fel.
13. A szerződés módosítása, megszüntetése és megszűnése
13.1. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodást kizárólag a Kbt. 132. ~-ban
foglaltak figyelembevételével és kizárólag írásban módosíthatják.
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13.3. Mind a Megrendelő, mind a Vállalkozó jogosult a szerződés azonnali hatállyal történő
felmondására, amennyiben a másik fél:
. csőd-, illetve végelszámolási eljárás hatálya alatt áh, felszámolását jogerős bírósági határozattal
elrendelték és ezáltal a szerződés teljesítése veszélybe kerül,
o jelen szerződésben meghatározott kötelezettségei teljesítésével ismételten késedelembe esik
. a jelen szerződésben meghatározott kötelezettségeit súlyosan megszegi vagy egyébként olyan
magatartást tanúsít, amely a további együttműködést kizárja.
13.4. Vállalkozó részéről súlyos szerződésszegésnek minősül, ha indokolt ok nélkül elmulasztotta
megkezdeni, vagy felfüggesztette a munkavégzést, vagy olyan jelentős a késedelem, hogy a
véghatáridőre való teljesítést kizárja.
13.5. A szerződésszegő fél köteles a másik félnek 15 napon belül megtéríteni a szerződésszegéssel
okozott igazolt kárát.
14. Vis major
Vállalkozó nem kötelezhető kötbérfizetésre, kártérítésre, vagy a szerződés nem teljesítés miatt nem
mondható fel amennyiben és amilyen mértékben a késedelem vagy a szerződéses kötelezettségek
elmulasztása vis major következménye.

15. Egyéb rendelkezések
15.1.A szerződésben:nem sz~ályozott kérdésekben a magyar jog, különös tekintettel a Ptk. és a Kbt.
rendelkezései az irányadók.
15.2. Szerződő Felek biztosítják, hogy önmaguk, valamint alkalmazottaik és képviselőik titokban
tartanak és bizalmasan kezelnek minden, a Szerződés végrehajtásával kapcsolatban keletkező vagy
tudomásukra jutó információt, dokumentumot és minden egyéb anyagot, továbbá azokat soha,
semmilyen okból sem tárják fel vagy engedik meg a felfedésüket bármely harmadik fél számára,
kivéve, amennyiben azt a Szerződés megengedi vagy a közzétételt jogszabály rendeli el.
15.3. Vállalkozó vállalja, hogy a Ptk. 81. g-ának (3) bekezdésére és a közpénzek felhasználásának
nyilvánosságáról szóló szabályozásnak megfelelően üzleti titok címen nem tagadja meg a tájékoztatást
ajelen szerződés lényeges tartalmáról.
15.4. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a szerződés kapcsán keletkező vitás ügyeiket
elsősorban közvetlen tárgyalások útján, megegyezéssel rendezik.
15.5 .Ha Megrendelő és Vállalkozó a közvetlen tárgyalások megkezdésétől számított 30 (harminc)
napon belül nem tudja békés úton rendezni szerződéses vitáját, mely a Szerződés alapján, vagy azzal
kapcsolatban alakult ki, a szerződő felek a jogvita elbírálására, hatáskörtől függően a Budai Központi
Bíróság, illetve a Fejér Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.
15.6. Ha bármelyik fél egy vagy több esetben nem ragaszkodik a jelen szerződésben meghatározott
valamely jog, jogorvoslat vagy választás gyakorlásához, az nem jelenti azt, hogy ugyanannak a
feltételnek a jövőbeni teljesítéséről, vagy ugyan azon jog jövőbeni gyakorlásáról is le fog mondani,
vagy a követeléseitől el fog állni. A jelen szerződésből fakadó vagy ahhoz kapcsolódó bármilyen
jogról történő lemondás csak erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes.

Jelen szerződés 5 eredeti példányban készült, melyet a felek elolvastak, megértettek, és mint
akaratukkal mindenben egyezőt j óváhagyó lag írtak alá.
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Mellékletek
1. számú melléklet: Műszaki leírás és annak függelékei
Szerződés elválaszthatatlan részét képezik, az alábbi, a szerződéshez fizikailag nem csatolt
mellékletek:
ajánlattételi felhívás és dokumentáció
vállalkozó (ajánlattevő) közbeszerzési eljárás során benyújtott ajánlata
-

Budapest, 2012. ~:~‘

BWEL

Megrendelő:

z....~
Szabó Zoltán Attila

7

~

Vállalkozó:

~«~J

~vkaz1és- é~ Biztot~ság
te~nikai Kft.

Kis István

vezerigazgato

„V

1. számú melléklet

Műszaki leírás

12

Kötések

mődositása, Új kifejtések

I.

KÖZBESZERZÉSI MŰSZAKI LEÍEÁS
1. számú függelék

A KKIR projekthez szükséges optikai összeköttetések építése a zártcélú Rendészeti Hálózat
optikai összeköttetéseinek bővítésével

A Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (továbbiakban: ajánlatkérő) a zártcélú
Rendészeti Hálózat (továbbiakban: zRH) bővítését tervezi. A NISZ Zrt. a hálózaton nyújtott
szolgáltatásait további optikai szakaszokkal és végpontokkal tervezi kiterjeszteni, ezek az optikai
szakaszok és végpontok az alábbi 1. számú rajzban a vastastag fekete vonalakkal és a sárgával
jelölt végpontokkal vannak jelölve, illetve a rajz alatti felsorolásban szerepelnek.
A zRH optikai hálózat fejlesztés, elvi bővítési rajza:

Teroezendö kötéspontok:
Q1 CarkÚd~m*ér
Sz enthá *0 rrzaa *6* 6.
MunkácIyul9.

• Attila

U. -

Alagút u. sarok

CV~tM összeköttetés
Meglévő optiki kábelek
Épitendő Optikai kábelek

A budapesti zRH optikai hálózat elvi bővitési rajza
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A rajzon található Új végpontok megnevezése

66.

1077

Budapest

Wesselényi u. 2022.

65.

1077

Budapest

Kéthly Anna tér 1.

64.

1011

Budapest

Vámu. 5-7.

63.

1011

Budapest

Iskola u. 13.

1081

Budapest

Csokonaiu.3.

60.

1014

Budapest

Szentháromság tér
6.

51.

1085

Budapest

Somogyi Béla u. 6.

A rajzon vastag fekete szaggatott vonallal jelölt szakaszon a kötések módosítására van
szükség (kötésenként 4 szál), valamint a Somogyi Béla u. 6-ba további 4 szálat kell kifejteni
és a Csokonai a 3-6 közötti 24 szálas optikai kábel teljes keresztmetszetű kifejtésére van
szükség.
A Szilágyi Erzsébet fasor 11 számba kötendő kábel húzásánál figyelembe kell venni a P926
és P989 kábelek nyomvonalát. Amennyiben lehetőség van rá ezektől elkülönülten kell
behúzni (nem azonos nyomvonalon) az Új optikai kábeleket.
A Csokonai u. 3 számból kiinduló két kábel semmilyen körülmények között nem mehet
azonos nyomvonalon, ha ez csak úgy oldható meg akkor a Csokonai u. 6 számból kell
indítani az egyik kábelt.
A rajzon szereplő új összeköttetések felsorolása

A végpont

B végpont

Szálszám

1014 Budapest, Szentháromság tér 6.

1123 Budapest, Szilágyi E. fasor 11/b

24

1011 Budapest, Vám u. 5-7

1011 Budapest Iskola u. 13

24

1011 Budapest Iskola u. 13

1011 Budapest Clark Ádám tér (átmeneti kötés)

24

1089 Budapest, Csokonai u. 3

1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.

24

1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.

1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.

24

1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.

1055 Budapest, Kossuth tér 2-4.

24

1089 Budapest, Csokonai u. 3

1146 Budapest, Munkácsy M. U. 19/b (átmeneti kötés)

36

1089 Budapest, Csokonai u. 3

1085 Budapest Somogyi B. u. 6.

12
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A zRH fényvezető szálas kábelhálózat, amely az ajánlatkérő rendelkezésére álló távközlési
alépítményben épült ki, a fejlesztés során beépítendő kábelszakaszokat is meglévő, az
ajánlatkérő rendelkezésére álló távközlési alépítményben kell kiépíteni. Az ajánlatkérőnek nem
áll rendelkezésére tervdokumentáció, ezért a megvalósulási tervek kidolgozása és a műszaki
átadás-átvételt követően a kábelszakaszok bejelentése a Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatósághoz az ajánlattevő feladatát képezi.
A hálózat fejlesztésére rendelkezésre álló alépítmény-hálózatból a szolgáltatási végpontoknak
helyet adó épületekbe meglévő bevezető rendszeren át lehet az optikai kábelt átvezetni,
átvezetést követően a Víz- és gáz-záró tömítést helyre kell állítani, illetve megsemmisülése
esetén új tömítést kell elhelyezni. Az egyes kábelszakaszok hossza
két végpont között
kiépítendő kábel
nem jelentős, a kábelszakaszokat lehetőség szerint egy hosszban kell
beépíteni, törekedni kell a vonali kötések számának csökkentésére
A tervezett kábel típusa, keresztmetszete:
Az egyes összeköttetésekben tervezett kábelek szálai számát az 1. számú rajz a fejlesztési
fázisok elvi bővítési rajza (lsd.: előző oldal) tartalmazza. A végpontoknak helyet adó épületekbe
leágazó, bevezető kábelként mindkét irányból (ahol van két irányú elérés) 12 szálas fényvezető
kábelt kell kiépíteni. A fényvezető szál feleljen meg az ITU-T G.652 D előírásban foglaltaknak.
Abban az esetben, ha a kivitelezési terv az Új kábelszakasz meglévő kábelbe való bekötését írja
elő, a tervezőnek ellenőriznie kell a meglévő kábel fényvezető szálának típusát, és szükség
szerint az Új kábeltípust módosítani kell.
A fényvezető szálas kábelek beépítése:
A fényvezető szálas kábelt az alépítménybe a csatolt technológiai előírások alkalmazásával kell
beépíteni. Az épületekben a bevezető rendszer és a rendezők közötti nyomvonalon átlagosan,
irányonként 100 m belsőtéri kábel hosszt kell figyelembe venni. Beépítendő szerelvények,
rendezők:
A tervek készítése során meg kell határozni a zRH meglévő szakaszin jellemző kötésszerelvény
típusát, és az üzemeltetési szempontok figyelembe vételével a meghatározó szerelvénycsalád
alkalmas méretű kötésszerelvényét kell tervezni.
A szolgáltatási helyeken
végpontokon 19”-os, rackbe építhető rendezőt kell tervezni
E2000/APC pigtail kábel alkalmazásával, a berendezések és a központ oldali csatlakozásokhoz
szükséges 3 m-es E2000/APC-LC/PC SM duplex patch kábel és E2000/APC-E2000/APC SM
duplex 3m-es patch kábel a kifejtéseknek megfelelő db számban.
A két független irányból érkező bevezető kábelt egy közös 2 x 12 szál (vagy azt meghaladó
kapacitású) szál fogadására alkalmas ODE-re kelt bevezetni. A központi helyeken a fejlesztési
fázisok elvi bővítési rajzán téglalappat jelölt helyszíneken
a két bevezető kábelt teljes
keresztmetszetében-, a további helyszíneken irányonként 2 2 szálat kell kifejteni.
Kábelszerelés, mérés:
A beépített kábeleket a szerelési-, szálkiosztási terv szerint meg kell szerelni és a végpontok
között tervben meghatározott méréseket el kell végezni, amelyeknek az alábbiaknak kell
lenniük:
—

—

—

-

—

-

A teszteket a kifejtési pontok (ODF-ek) között kell elvégezni. Amennyiben a csatlakozási pont
kötésben van, akkor a kijelölt szálvégen kell a tesztet elvégezni.
Az optikai szálak átvételéhez két típusú teszt elvégzése szükséges:

OTDR tesztek:
.
.

A mérést a teljes vonalszakaszra el kell végezni.
Beállítások:
o hullámhossz:
1550 nmés l3lOnm
o Reflexiós csillapítás küszöbérték ( az a fenti érték, amelyet az OTDR mutat):
15
NJ\

-

50dB
o Törésmutató: A gyártó által az optikai szálra megadott törésmutató.
A mérést követően az alábbi eredményeket kell dokumentálni:
•
o

•
.

•

a vonalszakasz teljes csillapítása,
a vonalszakasz optikai hosszát,
a vonal mentén észlelt bármilyen esemény,
a reflexiós csillapítás és a csatlakozók csillapítása,
OTDR ábrák kiértékeléssel.

Beiktatási csillapítás mérés:
.
.

A mérést a teljes vonalszakaszra el kell végezni.
Beállítások:
o hullámhossz: 1550 nm minden vonalszakaszban
o hullámhossz: 1310 nm a <30km vonalszakaszok esetében.

A mérések befejezését követő 3 munkanapon belül, az eredményeknek meg kell érkezniük az
Ajánlatkérő kapcsolattartójához elektronikus (e-mail) úton. Az átadás
átvételi eljárás során a
jegyzőkönyvhöz kinyomtatva is mellékelni kell a mérési eredményeket.
—

Minden mérési beszámolónak tartalmaznia kell a következőket:

.
.
.
.
.
.

A mérést végző személy(ek) nevét,
Mérés időpontját,
Mérési végpontok / viszonylatok azonosítóját,
Az alkalmazott mérőberendezés márkáját, típusát és sorozatszámát,
A mért optikai szálak azonosítóját (kábelen belüli pozíció, és/vagy ODF pozíció),
A fenti leírás szerinti mérési eredményeket.
Építési engedélyezés, üzembe helyezés:
A zRH fényvezető szálas kábelhálózat fent meghatározott módon való bővítése a távközlési
építmények engedélyezéséről és ellenőrzéséről szóló 29/1999. (X. 6.) KHVM rendelet hatálya
alá tartozik, építési engedélyezési eljárást nem kell kezdeményezni, a megépített hálózatot a
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságnál be kell jelenteni a műszaki átadását kövező hatvan
napon belül.
Munkaterület, munkavégzési körülmények:
A munkaterületet az ajánlatkérő a szerződéskötést követően adja át. A munkaterület lakott
területen, járdában vezetett távközlési alépítmény szekrény, illetve akna megszakító
létesítményekkel, felkészült szakkivitelező részére a jogszabályokban maghatározott és a
szakkivitelező által a saját vállalkozására kidolgozott és bevezetett munka- és balesetvédelmi
előírások maradéktalan betartása esetén részére különleges körülményt nem jelent.
Epületekben végzett munkavégzés esetén az épületben kötelezően elrendelt közlekedési, munka
és balesetvédelmi, valamint tűzgyújtási szabályokat meg kell ismerni és be kell tartani.
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2. számú függelék
További függelékek felsorolása:
6.1.4.
Fényvezető szálas kábelek beépítése, elhelyezése alépítményben
6.1.7.
„Idegen” alépítmény használata, csatlakozás „idegen” hálózathoz
6.3.
Épületekbe való kábelbevezetések, és épületeken belüli fényvezető szálas kábelépítés
6.4.
Fényvezető szálas kábelek szerelése, mérése
6.8.
Tervezési dokumentálási irányelvek
6.9.
Hálózat nyilvántartás
6.10.
Egyes fényvezető szálas kábelhálózati szakaszok megvalósítása
műszaki átadásátvétel
—

A jelen függelékben mellékletként csatolt technológiai előírások meghatározzák a kábelépítés
során betartandó munka- és balesetvédelmi előírásokat, amelyekre a munkák megkezdése előtt a
munkavégzőket ki kel! oktatni, az oktatás tényét dokumentálni kell, amelyek betartása
szükséges.
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