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ELŐZMÉNYEK

1)

A NISZ Zn, mint Ajánlatkérő „ASP2 )‘égpontok hólózatifelmérése, HLD készítés, helyszíni
üzembe hel;’ezés a KOFOP-1.2.2 számú „Az önkormányzati ASP rendszer továbbfejlesztése
és országos kiteijesztése (ASP 2.0)” táigyban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII.
törvény (a továbbiakban Kbt.) Második része szerinti, tárgyalásos közbeszerzési eljárást
folytatott le (a továbbiakban: közbeszerzési eljárás). A közbeszerzési eljárásban Vállalkozó,
mint Ajánlattevő tette a legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlatot. így Megrendelő
Vállalkozót nevezte meg az eljárás nyerteseként, amelyre tekintettel felek a jelen vállalkozási
szerződést (a továbbiakban: Szerződés) kötik.

2)

Felek megállapítják. hogy jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a szerződéshez
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fizikailag nem csatolt közbeszerzési eljárás felhívása, és a további közbeszerzési
dokumentumok, valamint Vállalkozó benyújtott ajánlata.
3)

Vállalkozó, jelen szerződés aláírásával kinyilvánítja, bogy teljes mértékben ismeri és a
szerződés teljesítése során a legteljesebb mértékben figyelembe veszi, elfogadja és betartja
a jelen Szerződés (a továbbiakban: Szerződés) tárgyát, annak megvalósítását érintő
jogszabályokat, beleértve a hatósági és egyéb előírásokat, az egyébként rá vonatkozó etikai
normákat, valamint a Szerződés mellékleteiben foglaltakat is.

4)

A Felek közötti jogviszony tartalmát a Szerződés és annak mellékletei határozzák meg.
Amennyiben valamely, a Szerződés teljesítése során felmerülő kérdés értelmezésére, vagy
a Felek közötti vitás kérdésre a Szerződés és annak mellékletei nem tartalmaznak
rendelkezéseket, illetve amennyiben a szerződés és mellékletei között ellentmondás van
sorrendben:
• a Szerződésben
. a tárgyalások során véglegesített műszaki leírásban
Vállalkozó végleges ajánlatában
a közbeszerzési eljárásban adott kiegészítő tájékoztatásokban
. az ajánlattételi felhívásban ás a részvételi felhívásban
• a közbeszerzési Dokumentáció további részeiben foglaltak az irányadóak.

5)

Felek kijelentik, hogy a Szerződés ás mellékletei a közöttük lévő megállapodás valamennyi
feltételét tartalmazzák, így a Szerződésbe és mellékleteibe nem foglalt korábbi
megállapodások hatályukat vesztik.

6)

Felek kijelentik, hogy nem válik a Szerződés tartahnává minden szokás, amelynek
alkalmazásában a felek korábbi üzleti kapcsolatukban megegyeztek, ás minden gyakorlat,
amelyet egymás között kialakítottak, továbbá minden olyan szokás ás gyakorlat, melyet az
adott üzletágban a hasonló jellegű Szerződés alanyai által széles körben ismernek és
rendszeresen alkalmaznak.

‘7)

A nyertes közös ajánlattevő Vállalkozó kijelenti, hogy jelen Szerződésből eredő
kötelezettség teljesítéséért a közös ajánlattevők egyetemleges felelősséget vállalnak. A
jelen Szerződést aláíró Vállalkozó a Szerződést meghatalmazás alapján a(z) összes
közös ajánlattevő nevében Írja alá.
—

—

1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA, MENNYISÉGE

1.1. Jelen szerződés alapján Megrendelő megrendeli Vállalkozó elvállalja „Az
önkormányzati ASP rendszer továbbfejlesztése és országos kiterjesztése (ASP 2.0)”
projekt keretében önálló polgármesteri hivatalok és közös önkormányzati hivatalok
székhelyein: ASP2 hálózati végpont webes és helyszíni felniérését, és műszaki terv
(HLD) készítését 1200 helyszínen, valamint meglévő (1000 db) eszköz kiszáHítást
Megrendelő raktárából és ezen eszközökön az integrált adat-internet szolgáltatás
kapcsolat üzembe helyezését 1000 helyszínen a Szerződésben ás annak mellékleteiben
meghatározottak szerint (fix mennyiség).
2

1.2. Jelen szerződés alapján Megrendelő megrendeli Vállalkozó elvállalja továbbá
opcionálisan „Az önkormányzati ASP rendszer továbbfejlesztése és országos
kiterjesztése (ASP 2.0)” projekt keretében önálló polgármesteri hivatalok és közös
önkormányzati hivatalok székhelyein: ASP2 hálózati végpontok webes és helyszíni
febnérését és műszaki terv (HLD) készítését 100 helyszínen, valamint meglévő
eszköz (300 db) kiszáljítást Megrendelő raktárából és ezen eszközökön az integrált
adat-internet szolgáltatás kapcsolat és üzembe helyezését 300 helyszínen a
Szerződésben és annak mellékleteiben meghatározottak szerint (opciós rész). Megrendelő
az előzőekben meghatározott opciót cégszerűen aláírt egyedi megrendeléssel jogosult
lehívni. A megrendelés teljesítésére jelen Szerződés rendelkezéseit kell megfelelően
alkalmazni.
1.3. A szerződés teljesítése érdekében ellátandó elvárt feladatokat, azok részletes feltételeit és
a vonatkozó követelményeket, a jelen szerződés 1. számú melléklete (Műszaki leírás)
tartalmazza.
1.4. Vállalkozó jelen Szerződés teljesítéséről úgy köteles gondoskodni, hogy a teljesítés egésze
jelen Szerződésben és annak mellékleteiben meghatározott követelményeknek, és a
közbeszerzési dokumentumokban, valamint műszaki feltételeknek (1. számú melléklet
Műszaki leírás) megfeleljen.

—

2. A SZERZŐDÉS HATÁLYBA LÉPÉSE, IDŐTARTAMA, TELJESÍTÉS
HATÁRIDEJE, HELYE

2.1. FelekJelen szerződést határozott időre kötik.
2.2. A szerzó’dés hatályba lépésének napja a szerződés aláírósának a napja.
2.3. Vállalkozó a jelen szerződés 1. ponijában meghatározott feladatait jelen szerződés
hatálybalépésétől kezdődően 2018. augusztus 31-ig köteles te[jesíteni.
2.4. Megrendelő a jelen szerződésben meghatározott opciós feladatait (1.2. pont,) cégszerűen
aláírt egyedi megrendeléssel egy vagy több részletben jogosult lehívni. Vállalkozónak az
egyedi megrendelésben meghatározott feladatait, az egyedi inegrendelésben
meghatározott határidőben, de legkésőbb 201& augusztus 31-ig kell te(jesítenie.
Afegrendeló’ egyedi megrendelést 2018. január 31-ig jogosult lehívni. Az opciós
megrendelés teUesítési határideje a megrendeléstől számított minimum 30 nap, ettől a
Felek közös inegegyezéssel eltérhetnek.
2.5. Megrendelő fenntartja a jogot, hogy az opciót ne vagy ne teljes mértékben hívja le.
Vállalkozó jelen pontban foglaltakat elfogadja és kijelenti, hogy Megrendelővel szemben
semmilyen jogcímen kártérítési igényt nem érvényesít arra az esetre, ha Megrendelő az
opciót nem vagy nem teljes egészében hívja Ic az 2.5. pontban meghatározott határidő
lejártáig. Vállalkozó kijelenti és elfogadja, hogy az opció rendelkezésre tartásáért
Megrendelő külön díjat nem fizet Vállalkozónak.

2.6. Jelen szerződés megszűnik, ha jelen szerződésben meghatározott feladatait Felek
mindegyike teljesíti.
2.7. A teljesítés helye: a Műszaki Leírás III. számú fliggelékében megadott helyszínek.

3. A TELJESÍTÉS MÓDJA, SZÁMLÁZÁS

3.1. Vállalkozó a webes ás helyszíni felmérés, műszaki tervek (HLD) készítése feladatot
köteles az 1. számú mellékletben meghatározott követelményeknek megfelelően
teljesíteni. A műszaki tervek készítéséhez szükséges további műszaki paramétereket a
webes és helyszíni felmérést megelőzően a Vállalkozóval történő egyeztetést követően
jelen szerződés 11.2 pontja szerint adja át Megrendelő Vállalkozó számára.
3.2. A webes ás helyszíni felmérés, műszaki tervek (HLD) feladat helyszínenkénti
teljesítésének megrendelői jóváhagyásához Vállalkozó köteles átadni az alábbi
dokumentumokat:
a) a felmérésről (helyszínenként): a webes felmérés eredményét és a kitöltött
Műszaki Leírás II. számú fflggelékének vonatkozó dokumentációját, valamint a
webes ás helyszíni felmérést alátámasztó helyszíni fotódokumentációt
elektronikus, vagy optikai adathordozón (p1.: pendrive, CD, DVD),
b) a műszaki tervről (helyszínenként): Megrendelő által jóváhagyott műszaki
tervet(ket) elektronikus, vagy optikai adathordozón (p1.: pendrive, CD, DVD).
Jelen pontban meghatározott feladat egy-egy helyszínen az a) ás b) pontok együttes
megvalósításával teljesül.
3.3. Az eszköz kiszállítás ás integrált adat-internet szolgáltatás kapcsolat üzembe helyezés
feladatot Vállalkozó egy-egy helyszínen a 3.1. ás 3.2. pontban meghatározott feladat
teljesítését követően köteles az 1. számú mellékletben meghatározott követeh~iényeknek
megfelelően teljesíteni. Jelen pontban meghatározott feladat teljesítésének megrendelői
jóváhagyásához Vállalkozó köteles átadni az alábbi dokumentumokat:
a) rnunkalap(ok) helyszínenként az eszköz(ök) sikeres integrált adat-internet
szolgáltatás kapcsolat üzembe helyezéséről (6. számú melléklet), melyet a
teljesítési helyszínen a niunkát átvevő intézményi képviselő hagy jóvá, valamint
b) megrendelői nyilatkozat a végpont üzemeléséről (üzemeltetés megfelelőségi
visszaigazolás),
c) az üzembe helyezett eszköz elhelyezéséről helyszíni fotó dokumentáció
elektronikus, vagy optikai adathordozón (p1.: pendrive, CD, DVD).
Jelen pontban meghatározott feladat egy-egy helyszínen az a)
megvalósításával teljesül.

-

c) pontok együttes

3.4. Elszámolás, számlázás: Vállalkozó a megrendelői nyilatkozat alapján időszakonként
egy számlát jogosult kiállítani a teljesítésigazolással elfogadott teljesítésről az alábbiak
szerint:
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Vállalkozó a helyszínenként elvégzett 3.1., 3.2. és 3.3. pontban meghatározott
feladatokról összesítve állíthat ki számlát a tárgy hónapot követő hónap 5. napjáig.
Vállalkozó köteles átadni Megrendelőnek a tárgyhónapban elvégzett feladatokról készült
teljesítési jelentést. A teljesítési jelentés tartalma: összesítő az elkészült webes
felmérésről, az elkészült és jóváhagyott műszaki tervekről, valamint az eszközkiszállítás
és üzembe helyezés feladatról (7. számú melléklet). Az összesítő mellékletei:
a) a 3.2. pontban meghatározott dokumentációk átvételéről szóló megrendelői
nyilatkozat és
b) a 3.3. pontban meghatározott jóváhagyott dokumentációk átvételéről szóló
megrendelői nyilatkozat.
c) az opció alapján történt egyedi megrendelések a) és b) pont szerinti teljesítését
elkülönítetten.
3.5. Megrendelő a Kbt. 135. * (1) bekezdése szerint köteles a szerződés teljesítésének
elismeréséről (teljesítésigazolás) vagy az elismerés megtagadásáról nyilatkozni a
teljesítési jelentés kézhezvételétől számított 15 naptári napon belül. Teljesítést igazoló
bizonylat (TIB) csak a Megrendelő által megvizsgált és ténylegesen teljesített
szolgáltatások vonatkozásában adható ki.
3.6. Opcióból történő lehívás esetén Vállalkozó köteles az egyedi ;negrendelésben és Jelen
szerződésben ineghatározottak szerint teUesíteni.
3.7. Megrendelő az opciós keret terhére elvégzendő feladat megrendelését Írásban, eseti
megrendelő lap kitöltésével juttatja el Vállalkozónak. Az eseti megrendelő lapnak
legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
-

-

-

az elvégzendőfeladatot, annak mennyiségét
teljesítés határidejét (flgyelemmel a Jelen szerződés 2.5. pon(jábanfoglaltakra,),
a teüesítés helyét,
az egyedi megrendelés ellenétiékét (‘amely Jelen szerződés 4.3. pontJában
meghatározott árak alapulvételével kerül megállapításra és amely tartalmazza az
egyedi megrendelés teffesítésével kapcsolatosan Vállalkozót megillető teljes
ellenértéket,).
Pénzügyi ellenjegyzés
Opcióból történő lehívás esetén, a teljesített egyedi megrendelést a Szerződés 3.5.
pontja szerinti Összesítőben fel kell tüntetni.

-

Felek szükség esetén egyeztetnek az elvégzendőfeladattól és a feladat elvégzésének
feltétele irőt

3.8. Megrendelő kizárólag Olyan megrendelést jogosult küldeni Vállalkozó részére, amely
megrendelőlap pénzügyileg ellenjegyzésre került. Pénzügyi ellenjegyzés a forrás
rendelkezésére állását igazolja. A pénzügyi ellenjegyzés nélkül küldött megrendelés
semmis. Az ily módon küldött megrendelés nem keletkeztet a Felek között jogviszonyt,
Vállalkozó azt nem igazolhatja vissza és nem kezdheti meg az egyedi megrendelés
teljesítését. Vállalkozó jelen szerződés aláírásával igazolja, hogy a jelent pontban
foglaltakat megismerte és azokat megértette.
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3.9. Megrendelő részéről a 3.8. pont szerinti ellenjegyzésre Megrendelő gazdasági ágazati
igazgatója jogosult. Megrendelő részéről egyedi megrendelést kiküldeni a jelen
szerződésben nevesített kapcsolattartó jogosult.
3.10. Felek kijelentik, hogy az teljesítés szabályait közösen, a jóhiszeműség és a tisztesség
követelményének figyelembevételével állapították meg.
3.11. Amennyiben a szerződés teljesítése során Vállalkozó számára bármikor Olyan
körülmény áll elő, amely akadályozza az időben történő teljesítést, Úgy haladéktalanul
írásban értesítenie kell a Megrendelőt a késedelem tényéről, annak várható elhúzódásáról
és okairól. Az értesítés megküldése nem zárja ki a szerződésszegésben foglaltak
alkalmazását. Felek kijelentik, bogy minden esetben még akkor is, ha az akadályt a
másik Félnek a közlés nélkül is ismernie kellett kötelesek egymást írásban értesíteni, ha
a Szerződésben vállalt valamely kötelezettség teljesítése előre láthatóan akadályba
ütközik.
—

—

3.12. A Vállalkozó kijelenti, hogy
szerződés teljes időtartama alatt a Szerződésben
meghatározott feladatok teljesítéséhez szükséges szakértelemmel, jogosultságokkal és
kellő szabad kapacitással rendelkezik, így a Szerződésben meghatározott feladatok
teljesítésére képes.
—

—

3.13. Vállalkozó felelős az általa nyújtott tevékenység minőségi megfelelőségéért,
szakszerűségéért, szerződésszerűségéért és teljes körűségéért. A Vállalkozó köteles a
tevékenységét szakcégtől elvárható legnagyobb gondossággal végezni.
3.14. A Vállalkozó a Ptk. 6:142. * szerint felel minden olyan kárért, amely a jelen
Szerződésben, vagy jogszabályban meghatározott kötelezettségének megszegéséből ered.
Vállalkozó a szerződésszegéssel okozott károkért 800 millió Ft, azaz Nyolcszázmillió
forint összeg határig vállal felelősséget.
Szándékosan okozott, továbbá emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító
szerződésszegésért való felelősségre, összhangban a Ptk. 6:152. *-ával,
felelősségkorlátozás nem vonatkozik.
3.15. Bármely, nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása Megrendelő
részéről nem értelmezhető joglemondásként azon igényéről, amelyek Megrendelőt a
szerződésszegés következményeként megilletik. Megrendelőnek az átvétel során nem
kell vizsgálnia azokat a tulajdonságokat, amelyeknek a minőségét tanúsítják, illetőleg,
amelyekre jótállás vonatkozik.
3.16. Vállalkozó képviseletében eljáró szakemberek a szerződéssel összefl~ggő feladataikat
a legjobb szakmai tudásukkal látják el.
3.1?. Vállalkozó elismeri, hogy Úgy felel az Szerződés teljesítésében közreműködő
alkalmazottai magatartásáért és cselekményeiért, mintha azok a Vállalkozó magatartásai
vagy cselekedetei lettek volna.
3.18. 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
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megalapozottan, illetve a Megrendelő írásbeli utasításai ellenére vagy nem a feladat
kitűzésére irányadó dokumentumokban foglaltak szerint teljesíti.
3.19. Felek kifejezetten kizárják, hogy a másik fél vezető tisztségviselőjével, mint
magánszeméllyel szemben a jelen szerződéssel összernggésben bármilyen kártérítési
vagy egyéb igényt érvényesítsenek. Felek vezető tisztségviselői erre a
felelősségkorlátozásra közvetlenül hivatkozhatnak.
3.20. Vállalkozó kijelenti, bogy a feladat végrehajtásához alkalmazott Call Center 10 db
egyidejű híváskezelésre alkalmas (a Call Center hívásfogadó képessége).
3.21. Vállalkozó köteles 300 millió Ft értékű vagyon és szakmai felelősségbiztosítással
rendelkezni az eszközök átvételétől annak üzembe helyezéséig terjedő időre, melynek az
ezen idő alatt keletkezett vagyoni károkra kell kiterjednie. Az eszközök Vállalkozó
részére történő átadásának feltétele, hogy a Jelen pontban előírt feltételeknek
megfelelő vagyon- és felelősségbiztosítási kötvényét Vállalkozó Megrendelő
kapcsolattartója részére átadja, bemutatja

4. VÁLLALKOZÁSI DÍJ

4.1. Vállalkozó a jelen szerződés alapján teljesítendő feladatokat a Szerződés 4.2. pontjában
meghatározott szerződéses árakon teljesíti. A Vállalkozót szerződésszerű teljesítés
ellenértékeként, a teljesítésigazolással igazolt, elvégzett feladatok után díj illeti meg.
Opciós egyedi megrendelés esetén vállalkozót, a teljesítésigazolással igazolt, elvégzett
feladatok után illeti meg a díjazás.
4.2. Vállalkozót megillető díj teljes összege; 344.611.800,- Ft ± ÁFA, azaz
Háromszáznegyvennégymillió-hatszáztizenegyezer-nyokszáz forint ± AFA (a 4.3.
pontban meghatározott egységárak alapján) ‚ ebből
a) a
fix
mennyiség
értéke
299.841.400,Ft
+
ÁFA,
azaz
Kettőszázkilencvenkilencmillió-nyoleszáznegyvenegyezer-négyszáz forint
± általános forgalmi adó.
b) az opciós mennyiség értéke 44.770.400,- Ft ± ÁFA, azaz Negyvennégyniillió
hétszázhetvenezer-négyszáz forint ± általános forgalmi adó.

4.3. Az egyes feladatok egységára:
a)

a webes és helyszíni felmérés, valamint a műszaki terv (HLD) készítés díja;
173.777,- Fti helyszín.

b)

Az eszköz kiszállítás és üzembe helyezés díja; 91.309,- Ft/helyszín.
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4.4. Felek rögzítik, hogy az Áfa mértékére a teljesítéskor hatályos jogszabályi rendelkezések
az irányadóak.
4.5. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a 4.2. pontban meghatározott vállalkozói díj a
szerződésszerű teljesítéshez szükséges valamennyi költséget és ellenértéket magában
foglalja, ezért a Vállalkozó más jogcímen további ellenérték felszámítására nem jogosult,
további költségek megtérítését semmilyen jogcímen nem igényelheti. Valamennyi, a
Vállalkozó bankjánál felmerülő bankköltség a Vállalkozót terheli.

5. FIZETÉSI FELTÉTELEK

5.1. Vállalkozó(k) a szerződés aláírásakor köteles(ek) nyilatkozni adatai(k)ról „Nyilatkozat
Partner Adatairól” című nyilatkozat kitöltésével és annak a Megrendelő részére történő
átadásával.
5.2. Vállalkozó(k) a Vállalkozási díjra:
a) a számvitelró’l szóló 2000. évi C. törvény 167. * (3) bekezdésében foglaltak alapján, a
jelen szerződésben meghatározott tartalommal kiegészítve kiállított számla,
b) a Megrendelő által aláírt TIB,
c) a jelen szerződésben meghatározott egyéb számla mellékletek,
maradéktalan, Megrendelő központi iktatójába (1389 Budapest, Pf.: 133) való beküldését
követően jogosult(ak).
5.3. Felek rögzítik, hogy a jelen megállapodás szerinti, a Felek közti elszámolás tekintetében
irányadónak tekintik a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet rendelkezéseit (továbbiakban:
Korm. rendelet).
5.4. Vállalkozó(k) szerződésszerű teljesítését követően jogosult számla benyújtására.

6. SZÁMLÁVAL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK

6.1. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a számlát az alábbiak szerint köteles kiállítani:
a) a számlán szerepeltetni szükséges a NISZ Nemzeti Infokomniunikációs Szolgáltató
Zártkörűen Működő Részvénytársaság által megadott belső azonosításra szolgáló
szerződésszámot,
b) a számlá(k)nak meg kell felelnie az általánosfoigalnzi adóról szóló 2007. évi CXXVII.
to~~rvéi~y (Afatv.) 169. ~ szerinti előírásoknak,
c) a számlán szerepeltetni szükséges a szállított eszközök, valamint nyújtott szolgáltatások
megnevezését, a SZJ/VTSZ számát, fizetési határidőként a számla kézhezvételét követő
30 napot,
d) a számlán fel kell tüntetni a „számla” elnevezést,
S

e) a számlán szerepeltetni szükséges a projekt megnevezését és azonosítószámát.
6.2. A Megrendelő fenntartja a jogot, hogy a szerződés teljesítése folyamán a számla
kiállításával kapcsolatban az Európai Unió alapjaiból származó támogatások
felhasználására vonatkozó előírásoknak megfelelő további követelményeket határozzon
meg, melyekről tudomására jutástól számított öt (5) munkanapon belül értesíti Vállalkozót

7. KIFIZETÉS MÓDJA

7.1. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a teljesítés nettó ellenértéke a KÖFOP- 1 .0.0-VEKOP15-2016-00008 kódszámú, „Az önkormányzati ASP rendszer továbbfejlesztése és országos
kiterjesztése (ASP 2.0)” című projekt terhére ún. „szállító finanszírozás” keretében a
Támogató által közvetlenül a Vállalkozónak, alvállalkozó(k)nak kerül kifizetésre.
7.2. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Támogatási szerződés szerint, teljesítési igazolással
igazolt Vállalkozót megillető nettó díjat (ellenértékét) a Megrendelő hiánytalan és hibátlan
kifizetési kérelmének a Támogatóhoz történő beérkezését követő 30 napon belül a
Támogató egyenlíti ki közvetlenül Vállalkozó bankszámlájára történő átutalással a Kbt.
135. ~ (1), (5) bekezdéseiben meghatározottaknak megfelelően, a 2014—2020 programozási
időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának
rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben foglaltakra figyelemmel. A
Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Támogató a Megrendelőt, mint kedvezményezettet
hiánypótlásra szólíthatja fel. A fizetési határidőbe a hiánypótlásra igénybe vett időtartam
nem számít be.
7.3. A számla ÁFA tartalmát közvetlenül a Megrendelő utalja át a Vállalkozó(k) részére a
számla Megrendelő központi iktatójába történő beérkezését követő 15 napon belül.

8. ELŐLEG IGÉNYLÉSE1

8.1. Megrendelő a Korm. rendelet 118/A. ~ és 119. *-ának megfelelően biztosítja a Vállalkozó
részére a szerződés elszámolható összege 50%-ának megfelelő mértékű szállítói előleg
igénylésének lehetőségét.2
8.2. A szállítói előleget
az opció és ÁFA nélküli összeg tekintetében
(előlegbekérő
dokumentum Megrendelő felé történő benyújtásán keresztül) a Vállalkozó közvetlenül a
Támogatótól igényelheti. A Megrendelő az értesítéstől számított 5 napon belül jelezheti a
-

2

-

Megrendelő tájékoztatja Vállalkozót arról, hogy a hatályos Támogatási Szerződésben az elszáinolható

támogatás 100%.

9

/2

szállítói előleggel kapcsolatos fenntartását. Ennek hiányában a szállítói előleg-igénylést a
Megrendelő részéről elfogadottnak kell tekinteni.
8.3. Előleg igénylésekor a megkötött szerződés elszámolható
opció és ÁFA nélküli
összegének 10%-a erejéig a Vállalkozó mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.
Amennyiben 10 %-nál magasabb mértékű előleg kifizetésére kerül sor, a Vállalkozó a
szerződés elszámolható összegének 10%-a és az igényelt szállítói előleg különbözetére jutó
támogatás összegének megfelelő mértékű, az Irányító Hatóság javára szóló a Kbt. 134. ~
(6) bekezdése vagy a Korm. rendelet 83. * (1) bekezdése szerint más biztosítékot nyújt vagy
a Korm. rendelet 118/A. ~ (2) b) pontjának figyelembevételével nem nyújt biztosítékot. Az
előlegként igénybe vett összeg a teljesítést követően kiállított számlák összegéből kerül
levonásra oly módon, hogy az előleg mindaddig beszámításra kerül a kiállított számla
összegébe, amíg az előleg teljes összege levonásra nem kerül.
-

-

8.4. A Megrendelő köteles a Vállalkozó által kiállított és megküldött előlegszámlát annak
beérkezését követő 5 napon belül záradékolni és a Támogató részére megküldeni időközi
kifizetési igénylés keretében.
8.5. Amennyiben Megrendelő kifogást emel a benyújtott számlával kapcsolatosan, úgy a
számlát a számla igazolt kézhezvételét követő 5 munkanapon belül visszaküldi
Vállalkozónak. A fizetési határidő a számla újbóli benyújtását követően újrakezdődik.
8.6. Vállalkozó(k) a számla ÁFA tartamának késedelmes kiegyenlítése esetén a késedelmi időre
a Ptk. 6:155. ~ (1) bekezdése szerint jogosult késedelmi kamatra.
8.7. A szállítói flnanszírozásból fakadó bármely fizetési késedelemért ide nem értve az ÁFA
megflzetését Megrendelő felelősséggel nem tartozik. Amennyiben Vállalkozó adóigazolás
benyújtására kötelezett, az adóigazolás késedelmes benyújtásából eredő fizetés elmaradás a
Megrendelő számára következménnyel nem jár.
—

-

8.8. Amennyiben a fizetési határidő niunkaszüneti napra, ünnepre vagy bankszüneti napra esik,
akkor a következő banki munkanap a számla kiegyenlítésének határideje.
8.9. Megrendelő mentesül a késedehnes fizetés jogkövetkezménye alól, amennyiben Vállalkozó
a számlát nem a szerződésben a számla megküldésére meghatározott címre nyújtja be, vagy
a számla egyéb jelen szerződésben szabályozott okból nem fogadható be.
—

—

9. EGYÉB FIZETÉSI FELTÉTELEK

9.1. A Szerződés hatálya alatt Vállalkozó(k) a Cégbíróság által nyilvántartott főbb adataiban (a
nevében, cégformájában, adószámában, számlaszámában) bekövetkező változásokról 8
(nyolc) naptári napon belül köteles a Megrendelőt írásban értesíteni és hiteles cégkivonatot
csatolni.
9.2. Vállalkozó nem fizet, illetve számol el a Szerződés teljesítésével összeMggésben olyan
költségeket, melyek a Kbt. 62. ~ (1) bekezdés k) pont ka-kb) alpontja szerinti feltételeknek
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nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, ás melyek Vállalkozó adóköteles
jövedelmének csökkentésére alkalmasak.
9.3. A külföldi adóilletőségű Vállalkozó(k) a Kbt. 136. * (2) bekezdése alapján köteles(ek) a
szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti
adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet Vállalkozóra vonatkozó
adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.
9.4. Vállalkozó tekintettel arra, hogy jelen megállapodás az adózás rendjéről szóló 2003. évi
CXII. törvény (Art.) hatálya alá tartozik, tudomásul veszi, hogy Megrendelő a benyújtott
számlát kizárólag az Art. 36/A. ~-ban foglalt feltételek Vállalkozó általi teljesítése esetén
fizeti ki.
-

-

10. VÁLLALKOzÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

10.1. Vállalkozó köteles a jelen szerződésben és annak mellékleteiben meghatározott
feladatokat teljesíteni.
10.2. Vállalkozó teljesítésében köteles közreműködni az a szakember, aki a közbeszerzési
eljárásban értékelési szempontként lett megjelölve (,4 szerződés aláírásakor Ismert
a1váUalkozó~’k,)jegyzéke” című melléklet 2. és 3. pont).
A Kbt. 131.* (2) bekezdése alapján a közbeszerzési eljárásban bemutatott azon
szakemberek meghatározása, akik értékelése kerültek:

A közbeszerzési eljárásban- Vállalkozó
ajánlatában bemutatott a Dokumentáció
M2.) A) alkalmassági követelményében
előírt alkalmassági követelményen felüli IP
hálózattervezési többiettapasztalattal
rendelkező

A közbeszerzési
Vállalkozó
ajánlatábaneljárásbanbemutatott a
Dokumentáció M2.) B) alkalmassági
követelményében előírt alkalmassági
követelményen felüli IF
hálózattervezési többlettapasztalattal
rendelkező

a szakember IF
hálózattervezési
többlettapasztalata

a szakember IP
hálózattervezési
többlettapasztalata
(hónapok száma):

—

szakember neve:

—

szakember neve:

(hónapok száma):
Szűcs Attila

80 hó

Szkolnikovics Tibor

71 hó

Kuris Ferenc
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56 hó
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10.3. Vállalkozó által a közbeszerzési eljárás során bemutatott szakember bevonásától nem
lehet eltekinteni, ha az adott személy igénybevétele a közbeszerzési eljárásban az
értékelésekor meghatározó körülménynek minősült. Ilyen esetben csak a jogutódlás olyan
eseteiben változhat a bevont szervezet, ha az Új szervezet az értékeléskor figyelembe vett
minden releváns körülmény különös tekintettel a Kbt. 76. ~ (3) bekezdés b) pontja szerinti
esetben az értékelt személyi állomány tekintetében az eljárásban bemutatott szervezet
jogutódjának tekinthető. Az értékeléskor meghatározó szakember személye csak
Megrendelő hozzájárulásával3 és abban az esetben változhat, ha az értékeléskor figyelembe
vett minden releváns körülmény tekintetében az értékeittel egyenértékű szakember kerül
bemutatásra. A hozzájárulás iránti igényt Írásban a tervezett bevonás előtt legalább 15
nappal kell bejelenteni. A hozzájárulás megkérése során Vállalkozónak igazolnia kell jelen
pont szerinti elvárások teljesülését.
-

-

10.4. Vállalkozó teljesítésében köteles közreműködni az olyan szervezet vagy szakember (a
továbbiakban: szakember), aki a közbeszerzési eljárásban részt vett Vállalkozó
alkalmasságának igazolásában kivéve, ha Vállalkozó e szakember nélkül vagy a helyette
bevont új szakemberrel is megfelel azoknak az alkalmassági követelményeknek,
amelyeknek Vállalkozó a közbeszerzési eljárásban az adott szakemberrel együtt felelt meg.
10.5. Vállalkozó által megnevezett a szerződés hatályba lépésekor ismert alvállalkozók, mint
teljesítési segédek jelen szerződés „A szerződés aláírásakor Ismert alvállalJcozó(7c,)
jegyzéke” című mellékletében kerültek felsorolásra.
10.6. Vállalkozó jogosult jelen szerződés teljesítésébe a jelen szerződés „A szerzó’dés
aláírásakor Ismert alvállalkozó(k,) jegyzéke” című mellékletében nevesített alvállalkozókon
felül további alvállalkozókat bevonni az előző pont elő kása betartása mellett (alvállalkozót
bejelentés). További alvállaUcozó teljesítésbe történő bevonásáról Vállalkozó legkésőbb az
alvállalkozó teljesítésbe való közreműködése megkezdése előtt 3 munkanappal köteles
Megrendelőt tájékoztatni (alvállalkozó nevének, székhelyének vagy lakcímének és az
alvállalkozó által a szerződés teljesítése során ellátandó feladatnak a megadásával) és
egyidejűleg köteles arról nyilatkozni, hogy a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozó nem
áll a közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt.
10.7. Vállalkozó haladéktalanul köteles Megrendelőt tájékoztatni, ha alvállalkozója a
szerződés teljesítésében már nem vesz részt. A bejelentésben meg kell adni az alváHalkozó
nevét, székhelyét (lakcímét), valamint az alvállalkozó teljesítésben való közreműködése
befejezésének az időpontját.
10.8. A jelen szerződés „A szerződés aláírásakor Ismert alvállalkozó(k,) jegyzéke” című
mellékletének 1.) pontjában megnevezett alvállalkozó szerződés teljesítésében való
közreműködése megszűnése esetén Vállalkozó az Új alvállalkozó bejelentésével együtt
köteles benyÚjtani azokat a dokumentumokat is, melyek igazolják, hogy Vállalkozó
továbbra is megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt azon alkalmassági
minimumkövetelménynek, amelynek azzal az alvállalkozóval együtt felet meg, akinek a
szerződés teljesítésében való közreműködése megszűnt. Amennyiben az előzőek szerinti
alkalmassági minimum követelményeknek Vállalkozó az Új alvállalkozó bevonásával felel
Megrendelő a hozzájárulás megadásáboz azt vizsgálja, hogy a bemutatott szakember az éttékeléskor figyelembe vett
minden releváns körülmény tekintetében az értékelt szakemberrel szemben meghatározott követelmén3mek megfeleljen,
amennyiben ennek az Új szakember megfelel, akkor a hozzájárulást meg kell adni.
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meg, a bejelentésében „A szerződés aláírásakor Ismert alváflatkozó(lc,) jegyzéke” című
melléklet szerinti adatokat is meg kell adnia.
10.9. Szerződő Felek megállapodnak, bogy a szerződés teljesítésében közreműködő
alvállalkozókban bekövetkező, jelen (10.) pontban szabályozott változások nem igényelnek
szerződésmódosítást, elegendő arról a másik Felet írásban tájékoztatni.
10.10. Vállalkozó kijelenti, bogy
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.
—

-

10.11. Vállalkozónak legkésőbb a szerződéskötés időpontjától kezdődően rendeJkeznie kell
minőségirányítási rendszerére vonatkozó, az ISO 9001 és ISO 27001 szabványnak
megfelelő érvényes tanúsítvánnyal, vagy az ezzel egyenértékű, a 321/2015. (X.30.) Korm.
rendelet 24. * (3) bekezdése szerinti dokumentummal (a továbbiakban együtt: tanúsítvány).
A tanúsítványt a Vállalkozó a szerződéskötéskor köteles bemutatni Megrendelő részére, a
tanúsítványról készült másolat a szerződés mellékletét képezi.
10.12. Vállalkozó felelős az általa nyújtott tevékenység minőségi megfelelőségéért,
szakszerűségéért, szerződésszerűségéért és teljes körűségéért. A Vállalkozó köteles a
tevékenységét a tőle elvárható legnagyobb gondossággal végezni.
10.13. Vállalkozó ajelen szerződésben meghatározott feladatokat magyar nyelven teljesíti. A
teljesítésbe bevont szakembereknek anyanyelvi szintű magyar nyelvtudással kell
rendelkezniük. Amennyiben a teljesítésbe bevont valamely szakember nem rendelkezik
anyanyelvi szintű magyar nyelvtudással, akkor a teljesítés egésze alatt a tolmács biztosítása
és annak teljes költsége Vállalkozót terheli.
10.14. Vállalkozó feladatát Megrendelő írásbeli utasításai szerint és érdekének megfelelően, a
Megrendelővel történő folyamatos egyeztetés mellett, önállóan köteles ellátni, és e körben
köteles Megrendelőt haladéktalanul, de legkésőbb 5 munkanapon belül Írásban
figyelmeztetni abban az esetben, ha a Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást
ad. A figyelmeztetés elmulasztásából eredő kárért Vállalkozó felelős.
10.15. A Vállalkozó vállalja, hogy tevékenységéről és az ügyek állásáról a Megrendelőt
folyamatosan, szóban és írásban egyaránt, a Megrendelővel egyeztetett formában
tájékoztatja.
10.16. Amennyiben Megrendelő elmulasztja valamely kötelezettsége teljesítését, Vállalkozó
írásban tájékoztatja Megrendelőt. Amennyiben a Szerződés teljesítése során Vállalkozó
számára bármikor olyan körühnény áll elő, amely akadályozza az időben történő teljesítést,
Úgy Vállalkozónak haladéktalanul, de legkésőbb 5 munkanapon belül írásban értesítenie
kell a Megrendelőt a késedelem tényéről, annak várható időtartaináról és okairól. Felek
kijelentik, hogy minden esetben még akkor is, ha az akadályt a másik Félnek a közlés
nélkül is ismernie kellett kötelesek egymást Írásban értesíteni, ha a Szerződésben vállalt
valamely kötelezettség teljesítése előre láthatóan akadályba ütközik.
—

—
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10.17. 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.
10.18. Vállalkozó a Szerződés hatályba lépésekor átadja Megrendelő részére a Szerződés
teljesítése során a teljesítés helyére beléptetendők névsorát (név, anyja neve, születési hely,
idő, személyi igazolvány száma), a Szerződés teljesítése során a névsorban bekövetkező
esetleges változásról haladéktalanul értesíti Megrendelőt. A kérelemhez Vállalkozónak
nyilatkozatot kell csatolnia, melyben felelősséget vállal a névsorban szereplő beléptetendő
személyekért. A beléptetés esetleges megtagadása esetén Vállalkozó mentesül a munka
elmaradásából eredő minden következmény alól. Vállalkozó a tervezett munkavégzés
megkezdése előtt 2 munkanappal írásban jelezni köteles Megrendelő kapcsolattartójának a
munkavégzést teljesítő személyek nevét.
10.19. A Vállalkozó köteles a tevékenységét az állami ás önkormányzati szervek elektronikus
ii~formációbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény és kapcsolódó végrehajtási
rendeleteinek megfelelően ellátni.
10.20. Vállalkozó a jelen szerződés teljesítése során köteles betartania a Megrendelő által
Vállalkozó részére ismertetett, szervezet- és rendszerátvételi, valamint informatikai
biztonsági előírásait, telephelyére vonatkozó baleset-, tűz-, vagyon- és munkavédelmi
előírásokat.
10.21. Vállalkozó képviseletében eljáró szakértők, a megbízással összefüggő feladataikat a
legjobb szakmai tudásukkal látják el.
10.22. Vállalkozó elismeri, hogy úgy felel az Szerződés teljesítésében közreműködő
alkalmazottai magatartásáért és cselekményeiért, mintha azok a Vállalkozó magatartásai
vagy cselekedetei lettek volna.
10.23. Vállalkozó köteles foglalkoztatottainak büntetlen előéletét szavatolni, és ezt a
Megrendelő külön kérésére hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal igazoh~i.
10.24. Vállalkozó a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt köteles tulajdonosi
szerkezetét Megrendelő számára megismerhetővé tenni és köteles Megrendelőt
haladéktalanul értesíti ha
a)

b,)

Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet,
amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. ~ (I) bekezdés Ic,) pont kb,) alpontjában
meghatározott valamely feltétel vagy
Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. ~ (1) bekezdés k) pont kb,)
alpontjában meghatározott valamely feltétel.

10.25. Különleges követelmények a helyszíni felmérés és létesítés során:
a)

Megrendelő tájékoztatja az intézmények kapcsolattartóját az elkövetkező felmérésről,
valamint az eszköz üzembe helyezésről. Vállalkozó a helyszíni felmérés és létesítés
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b)
c)

d)

e)

megkezdése előtt köteles felvenni Megrendelővel és az érintett intézménnyel
(koordináció) is a kapcsolatot a munkavégzés időpont egyeztetése miatt a szükséges
területre történő bejutás érdekében. Ha a Vállalkozó koordinációja többszöri
próbálkozás után is sikertelen egy adott intézmény felé, akkor az akadályoztatást 2
munkanapon belül jelzi Megrendelő felé. Megrendelő az akadályoztatást a megfelelő
felettes szerv felé jelzi.
Vállalkozó feladata a helyszíni felmérés és létesítés során a vagyonvédelmi, tűzvédelmi,
munkavédelmi és közegészségügyi előírások betartása.
Vállalkozó a helyszíni felmérés és létesítés során a biztonságtechnikai ás technológiai
fegyelmet betartja, illetve munkavállalóival betartatja a munkavédelemről szóló
jogszabályokban foglaltak szerint. Ennek megfelelően a Vállalkozó munkatársaira
vonatkozóan, a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvényben meghatározott
munkabiztonsági szaktevékenység végrehajtásáért, valamint a munkavédelmi
jogszabályok, biztonsági szabályzatok és szabványok betartásáért kizárólag a
Vállalkozó a felelős, és a Megrendelővel szemben semmiféle igénye és követelése nem
lehet e téren.
A szerződés tárgyának teljesítéséhez szükséges eszközöknek a teljesítés helyére történő
oda illetve visszaszállítása, rendeltetésszerű állapotban tartása a Vállalkozó feladatát
képezilc. Ezen eszközökben a szerződés teljesítése során bekövetkező esetleges kárért a
Megrendelő kártérítést nem fizet, és semmilyen igénnyel, követeléssel nem léphet fel
Vállalkozó a Megrendelővel szemben.
Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a teljesítés során alkalmazottait vagy
megbízottjait csak a Ptk., illetve a hatályos munkajogi szabályoknak megfelelően
alkalmazza.

11. MEGRENDELŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

11.1. Megrendelő a szerződésszerű vállalkozói teljesítés esetén a jelen szerződésben
meghatározottak szerint a vállalkozási díj megfizetésére köteles.
11.2. Megrendelő vállalja, hogy a jelen szerződésben meghatározott feladatok teljesítése
érdekében a szükséges dokumentumokat, információkat a feladatok meghatározását
követően ésszerű határidőben Vállalkozó rendelkezésére bocsátja az alábbiak szerint:_
11.2.1. a szerződés aláírását követő 5 munlcanapon belül az önkormányzatok végponti
címét; a kapcsolattartók elérhetőségét;
11.2.2. minden olyan további adatot, műszaki paramétert, ami szükséges a HLD
elkészítéséhez, Megrendelő a szerződéskötést követő 30 nuinkanapon belül 400 végpont
vonatkozásában, a szerződéskötést követő 60 munkanapon belül további 400 végpont
vonatkozásában, a szerződéskötést követő 90 munkanapon belül a fennmaradó 400 végpont
vonatkozásában, opció lehívása esetén az opciós megrendeléssel egyidejűleg adja át.
11.3. Megrendelő jelen szerződés teljesítése során biztosítja a jelen szerződés 1. számú
mellékletében meghatározott helyszíneihez Vállalkozó számára a helyszíni hozzáférést
jelen szerződés teljesítéséhez szükséges mértékig.
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11.4. A Megrendelő, illetve az általa kijelölt szervezet vagy személy, a Vállalkozó
tevékenységét és munkavégzését mindenféle korlátozás nélkül bármikor jogosult
ellenőrizni.
11.5. Megrendelő bármilyen, a szerződés teljesítésével kapcsolatos információt bekérhet a
Vállalkozótól, és jogosult azokat ellenőrizni.
11.6. Megrendelő jogosult a Vállalkozót jelen Szerződés keretein belül írásban utasítani.
12. AZ ÁTADÁS-ÁTVÉTEL ÁLTALÁI’loS SZABÁLYAI

(mind a fix, mind az opciós megrendelés esetén)
12.1. A jelen szerződésben meghatározott feladatokkal összefüggésben a szerződés és az 1.
számú melléklet szerint elkészült teljesítéseket Megrendelő minden esetben átadásátvételi eljárás keretében veszi át. Az átadás-átvételi jegyzőkönyv kiállítása nem jelent
teljesítésigazolást.
12.2. Az átadás-átvételről minden esetben átadás-átvételi jegyzőkönyvet kell felvenni,
melynek legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
a)
b)
c)
d)
e)
~

átadás-átvételi eljárás helye, ideje,
Felek jelen lévő képviselőinek neve, beosztása,
átvétellel érintett teljesítés legfontosabb adatai,
átadás-átvételi elj árás legfontosabb eseményeinek rögzítése,
Felek képviselői által rögzíteni kívánt adatok, tények,
átadás-átvételi eljárás során észlelt hibák felsorolása, Felek képviselőinek a
hibákkal kapcsolatos észrevételei, hibajavítással kapcsolatos megrendelői
elvárások meghatározása,
g) Megrendelő kifejezett nyilatkozata, hogy a teljesítést átveszi-e vagy sem,
h) az átvétel megtagadása esetén az átvétel megtagadásának az indoka, valamint a
megismételt átadás-átvételi eljárás időpontja,
i) Felek képviselőinek aláírása.
12.3. Bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása Megrendelő
részéről nem értelmezhető joglemondásként azon igényekről, amelyek Megrendelőt a
szerződésszegés következményeként megilletik.
12.4. Eszközök átadás-átvételére vonatkozó szabályok:
12.4.1. Vállalkozónak a szállítást megelőző legalább 5. munkanapig fel kell vennie a
kapcsolatot Megrendelő jelen szerződésben meghatározott képviselőjével és
egyeztetnie kell vele az eszközszállítással kapcsolatos részleteket (p1. átadás
átvételének időpontja, átadandó eszközök mennyisége).
12.4.2. Az eszközök átadás-átvétele során Felek képviselői ellenőrzik, hogy az átadásra
került mennyiség megegyezik-e az átadott és a szállítólevélen feltüntetett
mennyiséggel és az átadás-átvételt a szállítólevél aláírásával igazolják.
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12.4.3. A szállítás ás a szerződés 1. számú melléklete szerinti feladatok elvégzése közötti
időben az eszközök őrzéséről Vállalkozó köteles gondoskodni.
12.4.4. Vállalkozó az eszközöket a munkavégzésenkénti telephelyre szállítja és a szerződés
1. számú melléklete szerinti feladatok elvégzését követően a 8. számú mellékletben
meghatározott részletességgel típus, gyártmány, vonalkód szám, végponti cím
(stb.) feltüntetésével igazolja az eszköz(ök) üzembe helyezésének helyét, és
köteles az erről szóló kimutatás egy példányát elektronikusan, szerkeszthető
formátumban (.xls/.xlsx) az eszkoz~azdalkodas~?Z~nisz.hu címre meglcüldeni.
-

-

13. A WEB-ES ÉS HELYSZÍNI FELMÉRÉS, A MŰSZAKI TERV (HLD)
[(IRÁT ÉS ADATÁLLOMÁNY JELLEGŰ EREDMÉNYTERMÉKEK
(DOKUMENTUMOK)] ÁTADÁS-ÁTvÉTELE

13.1. Vállalkozó köteles az 1. számú melléklet szerint elkészült web-es és helyszíni
felmérések eredményét ás a műszaki terveket (HLD) egy-egy példányban elektronikus,
vagy optikai adathordozón (p1.: pendrive, CD, DVD), szerkeszthető formában átadni a
Megrendelő arra kijelölt felelőse részére. Megrendelő jelen pontban (13.) szabályozott
dokumentumok ellenőrzését 20 munkanapon belül végzi el, azok megfelelőségéről, vagy
a kijavításról nyilatkozik. Amennyiben Megrendelő a dokumentum átvételét vagy
elfogadását megtagadja, az erről szóló tájékoztatásában részletesen meg kell adnia az
átvétel vagy elfogadás megtagadásának az okát, valamint a javított dokumentum
átadásának határidejét.
A javított dokumentum átvételére, véleményezésére a korábbi bekezdésekben rögzített
előírásokat kell megfelelően alkalmazni, azzal a kiegészítéssel, hogy a javított
dokumentum véleményezésekor kizárólag az előző bekezdés szerint nem elfogadott
(javított) részek véleményezhetők, illetve a dokumentumnak azok a részei, amelyek a
javításokkal összef!iggnek.
13.2. Vállalkozó a javítást a kijavításról szóló megrendelői nyilatkozat kézhezvételétől
számított 5 munkanapon belül köteles elvégezni.
13.3. A Műszaki tervek véglegesítéséhez Megrendelő kifejezett jóváhagyása kell.
13.4. A webes és helyszíni felmérés, műszaki tervek (HLD,) feladat helyszínenként akkor
teljesül, amikor helyszínenként
a) a webes felmérés eredményét ás a kitöltött Műszaki Leírás II. számú fliggelékének
vonatkozó dokumentációját, valamint
b) a webes és helyszíni felmérést alátámasztó helyszíni fotódokumentációt ás
c) a Megrendelő által jóváhagyott műszaki tervet
Vállalkozó átadta, Megrendelő átvette és Megrendelő ajóváhagyott dokumentúciók átvételéről
megrendelői nyilatkozatot [3.4. a) pont] ad Vállalkozónak.
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14. ESZKÖZ KIHELYEZÉS ÉS ÜZEMBE HELYEZÉS TELJESÍTÉSE, ÁTADÁSÁTVÉTELE
14. lAzokon a helyszíneken ahol a helyszíni felmérés és a műszaki terv (HLD-k) átadása sikeres
volt (az 1. számú mellékletben meghatározott követelményeknek mindenben megfelelnek)
Vállalkozó ismételt intézményi időpont egyeztetést követően jogosult az ASP projekt
végpontra a CE eszközt kiszállítani, majd az üzembe helyezését megkezdeni és egyben
köteles az integrált adat-internet szolgáltatás kapcsolat létrehozása érdekében az I. számú
mellékletben meghatározott feladatokat elvégezni.
-

-

14.2Az adott végponton a CE eszköz üzembe helyezését az 1. számú melléklet (1.2.2.2. pont)
szerinti teszteléssel kell ellenőrizni, melyről Vállalkozó munkalapot köteles kitölteni (7.
számú melléklet).
14.2.1.
CE eszköz telepítéséről, intézményi átvételéről és a tesztelés sikerességéről a
végpont intézményi képviselőjének és Vállalkozónak a teljesítési helyszínen a munkalapot
alá kell írnia.
14.2.2.
Az átvevő intézményi képviselő jóváhagyása igazolja, hogy a teljesítési
helyszínen az integrált adat-internet szolgáltatás kapcsolat létrejött.
14.2.3.

A munkalap intézményi képviselői aláírása igazolja a tesztelés sikerességét.

14.3 A munkalap Megrendelőnek való megküldését követően Megrendelő saját rendszerében
ellenőrzi a végpont üzenielését (az üzemeltetés megfelelőségét) és a működést megrendelői
nyilatkozattal igazolja [3.3. b) pont].
14.4 A műszaki leírás 1.2.2.2. pontjában meghatározott szakmai támogatás-nyújtást
Megrendelő Vállalkozó alábbi elérhető ségein teheti meg a hét minden munkanapján 8:0017:00 óra között:
Fax szám: ±36-1-371-7501
E-mail cím: suoyort.lrn~qetronics.com
Telefonszám: +36-1 -371-7585
-

-

14.5Az eszköz kiszállítás és integrált adat-internet szolgáltatás kapcsolat üzembe helyezés
feladat helyszínenként akkor teljesül, amikor helyszínei~ként
a) a munkalapot,
b) a végpont üzemelésről szóló nyilatkozatot, valamint
c) az üzembe helyezett eszköz elhelyezéséről helyszíni fotódokumentációt
Vállalkozó átadta, Megrendelő átvette és Megrendelő a jóváhagyott dokumentációk átvételéről
megrendelői nyilaíkozaíot [3.4. b) pont] ad Vállalkozónak.

15. JÓTÁLLÁS, FELHASZNÁLÁSI JOGOK ÉS JOGSZAVATOSSÁG

15. 1. Vállalkozó egy évre vállal jótállást az általa végzett tevékenységek, szolgáltatások és
elvégzett munkák, kapcsolódó termékek vonatkozásában. Egyebekben a Vállalkozó
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jótállási, szavatossági felelősségére a Ptk. ás a vonatkozó egyéb jogszabályok
rendelkezései az irányadók.
15.2. Megrendelő kötelezettsége, hogy a jótállás időtartama alatt tudomására jutott hibát, és
az ezzel kapcsolatos ntden körülményt Vállalkozóval haladéktalanul, de legkésőbb 5
munkanapon belül írásban közöljön.
15.3. Vállalkozó jelen Szerződés aláírásával elismeri, hogy a vállalkozási díj ellenében a
Megrendelő a Szerződés teljesítésével egyidejűleg határozatlan idejű, kizárólagos,
korlátlan felhasználási jogot szerez valamennyi, jelen Szerződés keretében létrejött ás
Megrendelő részére átadott, a szerzőijogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény hatálya alá
tartozó mű felett, azzal, hogy Vállalkozót megilletik a szerző személyhez fűződő jogai,
és Megrendelő szavatol azok érvényesítése tekintetében. Szerződő felek megállapodnak,
hogy a Vállalkozó által ajelen Szerződés teljesítése során átadott anyagok a Megrendelő
szabadon felhasználhatja, többszörözheti, átdolgozhatja, harmadik személyre akár
ingyenesen, akár ellenérték fejében átruházhatja.
15.4. Vállalkozó szavatolja, hogy a jelen szerződés szerinti feladatok teljesítésére
a
szerződés szerinti tartalommal és terjedelemben jogosult és/vagy jogosított. Vállalkozó
kijelenti és garantálja, hogy a jelen szerződés teljesítése során átadásra kerülő termékek
saját termékei vagy azok felett jelen szerződés teljesítésének vonatkozásában jelen
szerződésben meghatározottak teljesítéséhez szükséges mértékű, a jogosultságnak más
részére történő, jelen szerződésben szabályozottak szerinti továbbadási jogát is magában
foglaló rendelkezési jogosultságokkal rendelkezik.
—

—

-

—

15.5. Vállalkozó szavatolja továbbá, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, így
különösen szellemi alkotásokra (szellemi tulajdonjogra) vonatkozó joga (p1. szerzői joga,
szabadalma vagy védjegye), amely Megrendelőnek a jelen szerződésben meghatározott
jogait korlátozná, vagy megakadályozná (jogszavatossági vállalás). Jelen pontban
meghatározott felelősségvállalás Vállalkozót jelen szerződés megszűnését követően is
terheli. Egyebekben a valóságnak meg nem felelő jogszavatossági nyilatkozat esetén a
Megrendelő a kártérítési igényének fenntartása és a meghiúsulás jogkövetkezményeinek
alkalmazása mellett a szerződést azonnali hatállyal jogosult felmondani.
-

-

15.6. Vállalkozó szavatolja, hogy amennyiben jelen szerződésben meghatározott feladatai
teljesítéséhez más személyt is igénybe vesz, ezen természetes és jogi személyekkel olyan
tartalmú szerződéseket köt, melyek Megrendelő jelen szerződés szerinti jogainak
megszerzését ás gyakorlását lehetővé teszik, illetve nem korlátozzák vagy akadályozzák.
15.7. Amennyiben harmadik személy Vállalkozónak felróható jogsértésből következően
szabadalom, szerzői jog, védjegyoltalom vagy más, szellemi tulajdonjog megsértése
miatt, illetve egyéb jogcímen pert indít, Megrendelő köteles Vállalkozót perbe hívni,
Vállalkozó pedig köteles a perbehívást elfogadni. Vállalkozó jogszavatossági
kötelezettsége megszegése esetén minden szerzőijogi, szabadalmi ás egyéb harmadik fél
általi jogszerű követelés kielégítését magára vállalja. Vállalkozó továbbá köteles
megtéríteni Megrendelő minden olyan kárát, amely őt Vállalkozó valóságnak nem
megfelelő jogszavatossági nyilatkozata miatt érik.
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16. SZERZŐDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK, KÖTBÉREK

16.1. Amennyiben Vállalkozó valamely jelen szerződésben, vagy szerződés alapján
meghatározott vagy kötbérterhes határidőt olyan okból, amelyért felelős elinulaszt,
akkor ez késedelrnes teljesítésnek minősül, Megrendelő jogosult a Vállalkozóval
szemben késedelmi kötbért érvényesíteni, Vállalkozó köteles késedelmi kötbért fizetni.
A késedelmi kötbér alapja a késedelemmel érintett teljesítésre eső vállalkozási díj nettó
értéke, mértéke 0,5% naponta. A késedelmi kötbér maximális mértéke a nettó
vállalkozási díj 20 %-a.
16.2. Vállalkozó hibásan teljesít, ha a termék/szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel
meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek.
Vállalkozó Megrendelő választása szerint hibás teljesítés esetén hibás teljesítési kötbér
fizetésére vagy a szavatossági igények érvényesítésére köteles. A hibás teljesítési kötbér
mértéke 20 %. A hibás teljesítési kötbér alapja a hibásteljesítéssel érintett nettó
vállalkozási díj.
16.3. Amennyiben a Vállalkozó nem teljesít, úgy Megrendelő jogosult a Szerződést azonnali
hatállyal felmondani és a meghiúsulással érintett rész nettó vállalkozási díja 20 %-ának
megfelelő mértékű meghiúsulási kötbért követelni (részleges meghiúsulás).
Nemteljesítésnek minősül, amennyiben a Vállalkozó késedehne eléri a 45 munkanapot
Meghiúsulási kötbér érvényesítése a késedelmi kötbér érvényesítését kizárja. A
Megrendelő késedelme a Vállalkozó egyidejű késedehrtét kizárja. Vállalkozó nem felel
olyan késedelemért, amely kizárólag a Megrendelő Szerződésben rögzített vagy a
Szerződés teljesítése során felmerült kötelezettségeinek elmulasztásából, késedelmes
teljesítéséből ered és erről Írásban tájékoztatta a Megrendelőt.
16.4. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény (Ptk.) 6.187. ~ (3) bekezdésére figyelemmel jogosult a kötbért
meghaladó kárának érvényesítésére.
—

—

16.5. Megrendelő a Kbt. 135. ~ (6) bekezdése szerint a szerződésen alapuló
ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a jogosult által elismert, egynemű
és lejárt követelését számíthatja be.
16.6. A Megrendelő a kötbérigényről kötbérértesítőt állít ki, és annak összegét a fentiekkel
összhangban jogosult a szerződéses dijba beszámftani.
16.7. A nem szerződésszerű teljesítésből eredő jogkövetkezmények érvényesítéséről való
lemondás csak akkor érvényes, amennyiben a Megrendelő a szerződésszegésből eredő
jogosítványainak érvényesítéséről Írásban kifejezetten lemond.
17. A SZERZŐDÉS l’IÓDOSÍTÁSA, MEGSZÜNTETÉSI, MEGSZŰNÉSE
17.1. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodást kizárólag a Kbt. 141.
*-ban foglaltak figyelembevételével és kizárólag Írásban módosíthatják.
17.2. Jelen szerződés rendes felmondással nem szüntethető meg.
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17.3. Súlyos szerződésszegésnek minősül és mind a Megrendelő, mind a Vállalkozó jogosult
a szerződéstől azonnali hatállyal Írásban felmondani, amennyiben a másik fél (a
Vállalkozó, illetőleg a Megrendelő) a jelen szerződésben meghatározott kötelezettségeit
súlyosan megszegi, vagy egyébként olyan magatartást tanúsít, amely a további
együttműködést kizárja.
17.4. Megrendelő jelen szerződést Vállalkozóhoz intézett írásbeli nyilatkozatával Vállalkozó
súlyos szerző désszegése esetén, azonnali hatállyal felmondhatja. Súlyos
szerződésszegésnek minősül különösen, ha:
-

-

Vállalkozó jelen szerződésben foglalt valamely kötelezettségét saját érdekkörében
felmerült okból, ismételten, Megrendelő erre vonatkozó felszólítása ellenére,
Megrendelő által megadott határidőre nem teljesíti, amennyiben a
szerződésszegéssel érintett érték legalább a nettó vállalkozási dU 20 százalékát
vagy a végpontok 20 százalékát érinti.
a késedelmi kötbér mértéke eléri a maximumot.

17.5. Bármelyik Fél jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani abban az esetben, ha
a másik Fél ellen jogerősen felszámolási eljárást rendeltek el, vagy, ha a másik fél jogutód
nélküli megszűnését határozza el.
17.6. Vállalkozó Megrendelőhöz intézett írásbeli nyilatkozatával Megrendelő súlyos
szerződésszegése esetén jogosult jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani. Súlyos
szerződésszegésnek minősül, ha Megrendelő jelen szerződésben meghatározott valamely
kötelezettségének Vállalkozó erre vonatkozó Írásos felszólítása ellenére, az Írásbeli
felszólításban megadott határidőre nem tesz eleget.
17.7. Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani, ha szükséges olyan
határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról
gondoskodni tudjon-, ha
a Vállalicozóban közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdonosi részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennáll a Kbt. 62. ~ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott
valamely feltétel, vagy
a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdonosi részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben,
amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. * (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott
valamely feltétel. (Kbt. 143. * (3) bekezdés a) és b) pont).
-

-

17.8. Megrendelő a Kbt. 143. ~ (2) bekezdésének megfelelően köteles a szerződést
felmondani, vagy attól elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy
Vállalkozó tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett
volna zárni a közbeszerzési eljárásból.
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18.

VISMAIOR

18.1. A Felek nem felelnek azokban az esetekben, ha a késedebnes teljesítés vagy
meghiúsulás vis major eredménye.
18.2. A jelen pont értelmezése szempontjából Felek „vis maior”-nak tekintik azokat az
eseményeket, amelyek a Feleknek nem felróható módon, érdekkörén kívül, Felek részéről
elháríthatatlanul következnek be, és amelyek Felek szerződésszerű teljesítését
akadályozzák vagy késleltetik a szerződés teljesítését feltéve, bogy ezen körülmények a
jelen szerződés aláírását követően jönnek létre és az említett időpontban még nem voltak
előre láthatóak és nem voltak elháríthatóak, így különösen:
-

-

-

-

-

természeti katasztrófák (villámcsapás, fóidrengés, árvíz, hurrikán, stb.);
tűz, robbanás, járvány, karantén korlátozások;
radioaktív sugárzás, sugárszennyeződés;
háború vagy más konfliktusok, megszállás, ellenséges cselekmények, mozgósítás,
rekvirálás vagy embargó;
sztrájk, felkelés, forradalom, lázadás, katonai vagy egyéb államesíny, polgárháború és
terrorcselekmények;
zendülés, rendzavarás, zavargások.

18.3. A vis maiornak közvetlen összefüggésben kell állnia az arra hivatkozó Fél
tevékenységével, mely összefüggést az arra hivatkozó Félnek írásban igazolnia
szükséges.
18.4. Amennyiben vis major miatt a szerződésben foglalt határidők nem teljesíthetőek, erről
Vállalkozó köteles a Megrendelőt írásban tájékoztatni és a tájékoztatás alapján Felek
kötelesek egyeztetni egymással a szerződés teljesítésének további módjáról. Amennyiben
a Megrendelő egyéb irányú írásos utasítást nem ad, a Vállalkozónak tovább kell
teljesítenie szerződéses kötelezettségeit, amennyiben az ésszerűen lehetséges, és meg kell
keresnie minden ésszerű alternatív módot a teljesítésre.
18.5. A vis maiorra luvatkozó felet terheli annak bizonyítása, hogy a vis maior eseménynek a
szerződésszerű teljesítésre kiható következményét az adott helyzetben elvárható
gondosság tanúsítása esetén sem vagy csak aránytalan áldozat árán lehetett volna
elhárítani.
—

—

18.6. Amennyiben a vis maior időtartama meghaladja a 30 naptári napot, a Megrendelőnek
jogában áll a szerződést felmondani. Felmondás esetén a felek elszámolnak egymással.
19.

KAPCSOLATTARTÁS

19.1. Jelen szerződésben Felek szakmai kapcsolattamtásra kijelölt képviselői4:

A szerződéskötésig kérjük megadni.
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Megrendelő részéről:
Név: Szolgáltatás Létesítési Központ
Telefonszám: ±30-1-896-10-40
E-mail cím: projekt.szlk~nisz.hu
-

-

-

Vállalkozó részéről:
Név: Szkolnikovics Tibor
Beosztás: rendszermérnök
Telefonszám: +36-1-371-7500
Mobiltelefon szám: +36-20-440-5353
E-mail cím: tibor.szkolnikovics~getronics.corn
-

-

-

-

-

19.2. Jelen szerződésben Megrendelő részéről teljesítés igazolására jogosult személy(ek):
-

-

-

-

-

-

-

-

-

Név: Teller Gábor
Beosztás: projektmenedzser
Telefonszám: +3617956091
Mobiltelefon szám: +36204806232
E-mail cím: Teller.Gabor@nisz.hu

Név:Boros Sándor
Beosztás: projektmenedzser
Telefonszám: ±36304978016
E-mail cím: Boros.Sandor@nisz.hu

19.3. Felek jelen pontban meghatározott kapcsolattartóik útján tartják a szerződés teljesítése
során a kapcsolatot. Bármelyik Fél jogosult a 19.1-19.2 pontban meghatározott
kapcsolattartója’teljesítésigazolója személyét megváltoztatni.
Szerződő felek
niegállapodnak, hogy a kapcsolattartók, teljesítésigazoló személyében bekövetkező
változás nem igényel szerződésmódosítást, elegendő arról a másik Felet írásban
tájékoztatni. A kapcsolattartó/teljesítésigazoló személyében bekövetkezett változás a
másik Féllel való szerződésszerű közléstől hatályos. A kapcsolattartó személyek a
szerződésmódosításra nem jogosultak.
19.4. Szerződő Felek rögzítik, hogy minden, jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos
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.
—
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19.5. Az e-mail vagy t&Iefax útján történő kézbesítés esetén az 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
Vállalkozóhoz nem kereste jelzéssel érkezett vissza), az iratot
az ellenkező
bizonyításáig
a postai kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik
munkanapon kell kézbesítettnek tekinteni.
—

—

19.6. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a postai utat kizárólag a szerződésszegéssel,
valamint jelen szerződés megszüntetésével kapcsolatos értesítések megküldésére veszik
igénybe. Jelen pontban meghatározott esetekben a kézbesítés kizárólag postai úton
(tértivevényes ajánlott levélben) vagy írásban igazolt személyes átadással történhet.
20.

TITOKTARTÁS

20.1. Vállalkozó vállalja, hogy a közpénzek felhasználásának nyilvánosságáról szóló
szabályozásnak megfelelően Üzleti titok címen nem tagadja meg a tájékoztatást a jelen
szerződés lényeges tartalmáról.
20.2. Amennyiben jelen szerződés teljesítése során a Megrendelő olyan adatokat bocsát a
Vállalkozó rendelkezésére, amelyek bizalmas / titkos /érzékeny adatnak minősülnek, az
adatok ezen jellegéről köteles Írásban tájékoztatni a Vállalkozót az adatok átadásával
egyidejűleg.
20.3. Vállalkozó tudomással bír arról, hogy üzleti titokra hivatkozással nem lehet olyan adat
nyilvánosságra hozatalát korlátozni vagy megtiltani, amely a közbeszerzési eljárás során
értékelésre került, de az ezek alapjául szolgáló részinformációk, alapadatok
nyilvánosságra hozatalát megtilthatja.
20.4. A Felek kötelesek a szerződés teljesítése során tudomásukra jutott üzleti titkot
megőrizni, minden, bizalmasnak minősített információt, adatot vagy tényt bizahuasan
kezelni.
20.5. A Vállalkozó a Megrendelő előzetes írásos hozzájárulása nélkül az eljárás folyamán
tudomására jutott információkat kizárólag a szerződés teljesítésére használhatja fel.
20.6. A szerződés teljesítése során a Vállalkozó/Megrendelő tudomására jutott, a
Megrendelő/Vállalkozó kezelésében lévő adatokat szigorúan bizalmasan, az adatvédelmi
jogszabályok rendelkezéseit megtartva kezeli, nyilvánosságra nem hozza, nem teszi
azokat illetéktelen harmadik személy részére hozzáférhetővé, valamint ezeket a
Megrendelő/Vállalkozó érdekeivel ellentétes egyéb módon nem használja fel.
20.7. A Fél alkalmazottai és vállalkozói felé történő információközlésnek bizalmasnak kell
lenni, és csak olyan mértékig megengedett, mely az adott szerződés teljesítésének
szempontjából feltétlenül szükséges.
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20.8. Amennyiben jelen szerződés teljesítéséhez hozzátartozik valamely információ kiadása,
a Vállalkozó kizárólag a Megrendelő által előzetesen, Írásban kiadható információként
közölt adatokat szolgáltathatja ki, ide nem értve azon esetet, amikor jogszabályban előírt
kötelezettség az adatszolgáltatás.
20.9. Felek teljes felelősséggel tartoznak a titoktartási kötelezettségének megsértéséből eredő
károkért és tudomásul veszik és elfogadják, hogy a titoktartási kötelezettség megszegése
esetén a sérelmet szenvedett Fél jogosult ajelen szerződéstől azonnali hatállyal elállnil a
szerződést azonnali hatállyal felmondani.
20.10.
Megrendelő vállalja, hogy az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény adatbiztonságra vonatkozó és a Btk. személyes adattal való visszaélésre, a
közérdekű adattal való visszaélésre és az üzleti titok megsértésére vonatkozó
rendelkezései továbbá a 2016/679 EU adatvédelmi rendelet („GDPR”) értelmében
Vállalkozónak kizárólag a jelen Szerződés teljesítésével összefüggésben anonimizált
infonnációt és adatot (ideértve, de nem kizárólagosan személyes adatot (ide nem értve a
szerződés teljesítése során közreműködő kapcsolattartó személyek neve, telefonszáma és
e-mail címe), érzékeny adatot, különleges adatot, közérdekű adatot, a rendszer
működésével összefüggő információt és adatot) ad át, hoz tudomására, ennek
elmulasztásából, késedelmes teljesítéséből, valamint a pontatlan adatközlésből eredő,
vagy azzal összefüggő minden felelősség, kár Megrendelőt terheli.
—

20.11.

E

E

—

Korrupcióellenes klauzula

Felek tudatában vannak
a korrupcióellenes jogszabályokkal való megfelelőségi
kötelezettségnek, és felek fontosnak tartják annak figyelembe vételét a szerződés
megkötése során.
Felek kijelentik, hogy az etikus üzleti magatartásnak megfelelően a szerződésben foglalt
üzleti döntés, valamint a szerződés tartalmára vonatkozó feltételek kialakítása objektív
szempontok alapján történt. Mindkét fél fontosnak tartja, hogy szerződéskötés tisztán
üzleti alapon születessen.
Szerződő felek elfogadják, hogy jelen szerződés vonatkozásában a korrupcióellenes
jogszabályoknak való meg nem felelés a szerződés azonnali hatályú felmondását,
valamint a megfelelő korrekciós lépések megtételét vonhatja maga után.

21.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSES

21.1. A Kbt. 136.~ (1) bekezdés b) pontjának megfelelően Vállalkozó a szerződés
teljesítésének teljes időtartama alatt köteles tulajdonosi szerkezetét Megrendelő számára
megismerhetővé tenni és köteles Megrendelőt haladéktalanul értesíti ha
Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet,
amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. ~ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában
meghatározott valamely feltétel vagy
Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan Jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
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szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. ~ (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjában meghatározott valamely feltétel.
21.2. Felek kifejezik szándékukat arra vonatkozóan, hogy a szerződés teljesítése során
felmerült vitákat mindenekelőtt békés úton kísérlik meg rendezni, ennek megfelelően
közvetlen tárgyalások útján oldják meg. Amennyiben a vitás kérdések rendezésére tett
tárgyalásaik 30 napon belül sem vezettek eredményre, jogorvoslati kérelmük elbírálására
a Polgári Perrendtartás szerinti határkörrel és illetékességgel rendelkező bírósági
fórumokat választják.
21.3. A Felek közt a szerződés bármely pontjával kapcsolatos vita, nem érintheti Feleknek a
szerződés egyéb pontjának teljesítésére vonatkozó kötelezettségét, a határidők betartását.
21.4. Jelen szerződésre a magyar jog, különösen a Polgári Törvénykönyv, és a
közbeszerzéselcról szóló 2015. évi CXLIII. törvény rendelkezései az irányadók. A
szerződésben nem szabályozott polgári jogi és közbeszerzési jogi kérdésekben a
vonatkozó törvényi előírások az irányadóak.
21.5. Ametmyibenjelen szerződés bármely rendelkezése eltérő törvényi szabályozás folytán
érvénytelenné válna, úgy ezen tény a szerződés többi rendelkezésének érvényességét nem
érinti.
Mellékletek:
1. számú melléklet: Műszaki leírás (a közbeszerzési eljárás műszaki leírása)
2. számú melléklet; Teljesítést Igazoló Bizonylat minta
3. számú melléklet: Nyilatkozat partner adatairól
4. számú melléklet: A szerződés aláírásakor ismert alvállalkozó(k) jegyzéke
5. számú melléklet: A Kbt. 136. ~ (2) bekezdése szerinti meghatalmazás (nem releváns)
6. számú melléklet: Munkalap (minta)
7. számú melléklet: Osszesítő (minta)
S. számú melléklet: Együttműködési megállapodás
-

A szerződést a felek áttanulmányozás után, mint szándékukkal és ügyleti akaratukkal
mindenben megegyezőt 5 (öt) eredeti példányban jóváhagyólag írják alá, melyből három
példányt Megrendelő, két példányt Vállalkozó kap.
Budapest, 2017.
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Megrendelő
1. számú melléklet
Műszaki leírás

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (NISZ)

ASP2 végpontok hálózati felmérése,
műszaki terv (HLD) készítés, helyszíni
üzembe helyezés a KÖFOP4E22
számú „Az önkormányzati ASP
rendszer továbbfejlesztése és
országos kiterjesztése (ASP 2~O)»

Közbeszerzési műszaki leírás
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Műszaki leírás

1.1 A NISZ Zrt, rövid bemutatása
A NISZ Zrt. jogelődei révén több mint 50 éves múltra tekint vissza. Előciei, az 1964-ben alapított
Konjunktúra-és Piackutató Intézet (KOPINT) és az 1968-ban létrehozott Datorg Külkereskedelmi
Adatfeldolgozó és Szervező Rt., melyeknek összevonásával 1987-ben jött létre a KOPINT
DATORG Konjunktúra-, Piackutató és Informatikai Intézet. 2005 júliusától a társaság egyedüli
tulajdonosa a magyar állam lett, azóta „zártkörűen működő” részvénytársaságként működik.
2008-ban a tulajdonosi jogokat a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. vette át. 2007 óta a vállalat
fő tevékenysége teljes körű infokommunikációs szolgáltatások nyújtása. Legnagyobb
megrendelői államigazgatási szervek és országos hatáskörű intézmények, de gazdálkodó
szervezetek, vállalkozások és magánszemélyek is igénybe veszik egyes szolgáltatásait. A Nemzeti
Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. stratégiai céljai között első helyen a kormányzati
infrastruktúra működtetése, e-közigazgatási megoldások támogatása, valamint kormányzati
szintű alap és emelt szintű informatikai szolgáltatások állnak. A vállalat tevékenységével az
európai integrációba szervesen beépülő, hazai közszféra előttálló, innovációs kihívásoknak kíván
magas színvonalon eleget tenni. A kormányzati infokommunikációs szolgáltatások színvonalának
folyamatos emelése mellett, a vállalat fontos célkitűzése, hogy elősegítse a felhasználók
hozzáférését a korszerű infokommunikációs megoldásokhoz, ezáltal hozzájárulva hazánk
versenyképességének növeléséhez.
Vállalati értékek
Ügyfélközpontúság, megbízhatóság, elkötelezettség, korszerű technológiai megoldások,
minőségi szolgáltatások, biztonságos üzemelés, nyitottság az újításokra, társadalmi
felelősségvállalás, elérhető ár.

12 A feladat megfogalmazása
1.2.1 Előzmény

Önkormányzati ASP (Application Servjce Provider) országos
kiterjesztése (ASP 2) projekt Ajánlatkérő fetelőssécjj
körben):
Az ASP 2 projekt az önkormányzati ASP központ Országos kiterjesztéséhez szükséges központi
projekt, mely az ASP központ továbbfejlesztésére, bővítésére irányul és egyben egy IT-val
támogatott közigazgatás fejlesztési projekt, melynek eredményei által áttekinthetővé válik a
költségvetés önkormányzati alrendszere, az önkormányzati működés gyorsul és az eljárások
nagymértékben standardizálódnak. A projekt eredményeképpen előáll az ASP rendszer bővítése
és kiterjesztése, mely a csatlakoztatási konstrukcióval együtt biztosítja az ASP rendszer országos
használatát.
A projekt célja a piaci e-közigazgatási megoldásokra és tapasztalatokra építve egy olyan ASP
központ létrehozása, amely az önálló polgármesteri hivatalok és közös önkormányzati hivatal
székhelyek számára lehetővé teszi a hatékony forrásfelhasználás mellett, a belső működés
informatikai támogatását és egyes e-közigazgatási szolgáltatások nyújtását korszerű informatikai
megoldások segítségével.
AzASP országos kiterjesztéshezszükséges az ország közel 1290 önálló polgármesteri hivatalának
és közös önkormányzati hivatalainak székhelyei számára az ASP2 központ szolgáltatásainak NTG
hálózaton való elérése. Az NTG kapcsolatot lehetővé tevő elérési hálózatot, routert és szükség
esetén a LAN korszerűsítést más projektek, beszerzési és közbeszerzési eljárások biztosítják.
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1.2.2 Feladatok, elvárások megfogalmazása
A közel 1290 önálló polgármesteri hivatal és közös önkormányzati hivatal székhelyei ASP2
központ eléréséhez szükséges, hogy a fenti intézmények jelenlegi távközlési és IT
infrastruktúrájuk felmérése, műszaki tervei (HLD) elkészüljenek, az NTG csatlakozást lehetővé
tevő másik közbeszerzési eljárás eredményeképpen beszerzésre kerülő routerek kiszállítása,
üzembe helyezése megtörténjen (az 1290 önkormányzati végponton mintegy 45000 LAN hálózati
végpont található).
—

-

Ajánlattevő feladata az előző fejezetben ismertetett projekt (ASP2) keretében az önálló
polgármesteri hivatalok és közös önkormányzati hivatalok székhelyein, összesen előreláthatólag
1290 telephelyen az alábbiak elvégzése:
1.

Felmérések (WEB-es, majd ezt követő helyszíni felmérések), és helyszínekre vonatkozó
konkrét műszaki tervek (HLD) készítése
Másik közbeszerzési eljárás eredményeképpen beszerzésre kerülő eszköz kiszállítás és
üzembe helyezés

2.

A hivatalok IT környezetében fellépő változások kezelése, a szolgáltatások esetleges migrációja
az önálló polgármesteri hivatalok és közös önkormányzati hivatalok feladata.
A fenti fő feladatok részletezése:

1.2.2.1 Felmérések ás helyszínekre vonatkozó konkrét műszaki
tervek (HLD) készítéséhez kapcsolódó feladatok
1.2.2.1.1 Felméréshez kapcsolódó feladatok
o

A helyszíni felmérést megelőzően Ajánlattevőnek a Il-es számú függelék felmérési
táblázatára alapozva egy általa biztosított WEB-es elérésen az intézményekkel
kapcsolatosan előzetes felmérést kell készítenie. A WEB-es felméréshez minden
informatikai és emberi erőforrást Ajánlattevőnek kell biztosítania.
A WEB-es felmérés infrastruktúrális környezetének kialakítása során Ajánlattevő úgy
méretezze rendszerét hogy az megfeleljen a közel 1300 intézményi végpont várható
forgalmának kezelésére, egymástól való szeparálására. Ajánlattevő megoldása, az
intézményi adatok kezelésével kapcsolatosan, meg kell, hogy feleljen legalább az IT
biztonság 3. szintjének. A WEB-es felmérés lefolytatására a helyszíni intézményi
képviselőkkel történő egyeztetést követően kerül sor. A WEB-es felmérés
infrastruktúrájával szemben támasztott követelmények:
o Legyen összhangban az lBTV~-vel.
o Minden felhasználó név/jelszóval legyen védve.
o A felhasználóknak a jelszó a névtől külön úton legyen megküldve (p1.: jelszó sms
szerver).
o Legyen lehetőség a generált jelszó megváltoztatására, elfelejtett jelszó
visszaá II ítá sára.
o A kommunikáció titkosított csatornán keresztül történjen: HTTPS protokollal.
o A WEB-es űrlap kitöltése során legyen lehetőség piszkozatot menteni.
o Legyen lejárata a sessionnek (cookie) 1 órán belül (fontos, hogy ezzel
párhuzamosan legyen piszkozat mentés).
-

5Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény (IBTV)
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o

o

o
o

o

o
o

Az online, WEB-es felmérés időszakában Ajánlattevő m űködtessen telefonos és e
mail helpdesk szolgáltatást munkaidőben (hétköznap 8:00-17:00 között), melyen
keresztül a felhasználók támogatást kapnak az űrlap kitöltésével, kitöltendő
adatok értelmezésével kapcsolatosan. Rendelkezzen a helpdesk funkció
támogatására olyan CallCenterrel, ahol egyidejűleg legalább 3 telefonos hívást
kezelni tud a felméréssel kapcsolatosan.
o A WEB-es felmérések lezárását követően a felmérési eredményeket
elektronikusan, kereshető formában át kell adni Ajánlatkérő részére.
Ajánlattevőnek a WEB-es felmérés pontosítására, helyszíni felméréseket kell készítenie a
telephelyek jelenlegi infokommunikációs, illetve helyi IT infrastruktúrájáról, mely a WEBes felmérés pontosításának és az Ajánlatkérő Il-es számú függelékének tartalma alapján
történik.
A helyszíni felmérés terjedjen ki a felmérési adatlapon meghatározott feladatokra.
Amennyiben van más NTG-hez csatlakoztatott intézmény az ASP központi telephelyen,
akkor rá vonatkozóan a műszaki tervben (HLD) rögzíteni kell:
o az integrált adat Internet sávszélesség értékét (melyhez input adatokat a Ill.
számú függelék kiegészítése fog tartalmazni),
o a CE router vonatkozásában az üzemeltetési jellemzőket (a műszaki tervben (HLD)
rögzíteni kell, hogy az adott CE routert, mely szervezet üzemelteti).
o az esetleges konszolidációs korlátokat amely miatt esetleg csak részlegesen, vagy
egyáltalán nem lehetséges CE router, valamint elérési hálózat konszolidáció
(korlátozási tényezők a következők: CE router üzemeltetés, konszolidációban
érintett routerek elérési korlátai, intézményi akadályoztatások).
A tervezésben érintett címeken az önálló polgármesteri hivatalok, vagy közös
önkormányzati hivatalok székhelyeinek egy része rendelkezik más telephelyi, más
intézményi adat összeköttetéssel. Ezen kapcsolatok jellemzőit fel kell mérni (WEB-esés az
ASP intézmény központi telephelyének helyszíni felmérésére alapozva), és a felmérés
alapján javaslatot kell tenni a műszaki tervben (HLD) az önálló polgármesteri hivatal, vagy
közös önkormányzati hivatal székhely telephely szolgáltatásainak elérésére.
Az intézményi címek esetleges pontatlanságát Ajánlattevőnek javítania kell. A helyszíni
kiszállásokat és a terveket az intézmények tényleges címére kell elkészíteni.
A WEB-es felméréshez Vállalkozó számára NISZ hozzáférést biztosít az ASP végpontokra
vonatkozó saját WEB-es felmérő rendszeréhez, valamint a Ill. számú függelékben
ismertetett adatok eléréséhez. Ennek keretében:
o NISZ átadja a saját WEB-es felmérő rendszerében szereplő felmérési adatokat
tartalmazó mezők jellemző adatait (mező típusát, tartalmának megnevezését,
mező hosszát)
o A NISZ WEB-es felmérőben, NISZ belső rendszereiből kigyűjtött alapadatok
szerepelnek, valamint a Il-es számú függelék adataival harmonizáló, bekérendő
adatok. A Il-es számú függelék és NISZ WEB-es felmérő bekérendő adatainak
eltérését az előző pont szerint átadásra kerülő dokumentum tartalmazza.
o A WEB-es felméréséhez, helyszíni felméréséhez a NISZ WEB-es felmérésben
feltöltött adatait ellenőriznie kell, illetve a NISZ-es felmérőben szereplő felmérési
inputokat is ki kell töltenie.
o A NISZ WEB-es adatlap kezdeti kitöltött adatai támogatást biztosítanak a helyszíni
felméréshez, de ezen adatokat a helyszíni ellenőrzése során tapasztalt eltérések
esetében a NISZ WEB-es felmérés adott mezőjében rögzítenie szükséges.

1.2.2.1.2 Műszaki
feladatok

terv

(HLD)

készítóshez kapcsolódó

A műszaki terveknek (HLD) az alábbi fő részekből kell állnia:
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I.
II.
Ill.

Az ASP elérési-és gerinchálózatának architektúra ismertetése.
Az önálló polgármesteri hivatal vagy közös önkormányzati hivatal székhely hálózatos
ás IT szolgáltatásainak ismertetése.
Az önálló polgármesteri hivatal vagy közös önkormányzati hivatal székhelyek és
kapcsolódó telephelyek LAN infrastruktúráinak ismertetése.

A műszaki terveket (HLD) az l-es és a Il-es számú függelékben található ismertető és sablonok
alkalmazásával kell elkészíteni.
Műszaki tervek (HLD) tartalma:
‘

‘

‘

o

‘

•

‘

A felmérések —mely magában foglalja a NISZ-es felmérés tartalmát annak validált
tartalmát- eredménye alapján az Ajánlattevőnek műszaki tervet (HLD) kell készítenie az
eddig használt Internet kapcsolatok kiváltására, az ASP2 adatközpont elérésének
megvalósítására az NTG infrastruktúra és a NISZ szolgáltatásainak felhasználásával,
valaminta LAN ás IT infrastruktúra szükség szerinti illesztésére, az új szolgáltatásra történő
átterhelés konkrét megvalósítási módjára.
A műszaki tervek (HLD) térjenek ki a szolgáltató váltás kihatásaira, a meglévő IT
környezetekre, ás tartalmazzon javaslatot a szolgáltató váltás következtében esetlegesen
felmerülő problémák kezelésére. A terveknek tartalmaznia kell legalább a következő főbb
elemeket (hálózati Layer 2, Layer 3 topol6gia és eszköz konfigurációk):
o WAN/LAN topológia ismertetését logikai rendszertechnikai rajzzal (rajzokkal)
kiegészítve,
o Helyi IP címzési sémát,
o A központi ASP2 tűzfalrendszerben beállítandó induló szabálykészletet,
o Javasolt hálózati és IT infrastruktúra migrációs fejezetet a jelenlegi állapotból a
NISZ NTG elérés környezet átállására.
Az Ajánlattevő által elkészítésre kerülő műszaki tervekben (HLD) ismertetni kell az ASP
Országos hálózat architektúrájának a fő elemeit és ennek adott intézményre vonatkozó
részleteit (Ehhez inputként az l-es számú függelék tartalmaz információkat).
Ajánlattevő által —a közbeszerzési műszaki leírás alapján —elkészítendő műszaki terv (HLD)
dokumentumoknak az NTG központi infrastruktúra és elérési hálózati környezeti elvárások
(ezekhez inputként az l-es Számú függelék tartalmaz információkat) mellett részletesen
tartalmaznia kell a WAN elérést és a helyszíni felmérés alapján megismert LAN
infrastruktúrát, valamint a telephelyek hálózatos és IT szolgáltatásait a jelen állapot és a
tervezendő szolgáltatási körre vonatkozóan.
A tervezési elvárás szerint szimmetrikus (le/feltöltésben) sávszélességgel kell tervezni az
NTG elérést. Ehhez a Ill-as számú függelék kiegészítése (mely a címek mellett kiegészül a
nyertes Ajánlattevő számára intézményi sávszélesség értékekkel, szolgáltatás
megnevezésekkel, ezekhez rendelt VPN megnevezésekkel) tartalmaz input adatokat.
Tervben Ismertetni kell a VPN-ekre bontott sávszélességeket, feltüntetve a telephelyi
teljes és intézményenkénti VPN-re bontott sávszélesség értékeket tervezett router
megnevezését, és ezek CPE-hez való kapcsolódóásának pozícióit.
Az esetleges további kapcsolódó telephelyeknek az önálló polgármesteri hivatal és közös
önkormányzati hivatal székhellyel történő együttműködésére a műszaki tervnek (HLD)
megoldási javaslatot kell tartalmazni. Ennek bejövő inputja az önálló polgármesteri hivatal
és közös önkormányzati hivatal székhelye által szolgáltatott adat. A tagintézmények külön
helyszíni felmérésére nincs szükség.
A műszaki tervek (HLD) mellékleteként ajánlattevőnek készítenie és csatolnia kell a Il-es
számú függelék és NISZ-es WEB-es felmérőben csatolandó infrastruktúráira vonatkozó
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helyszíni fotókat.

1.2.2~2

Eszköz

kiszállítás

és

üzembe

helyezéshez

kapcsolódó feladatok

o

o

•
•
o

•

Ajánlattevő feladata, hogy az elfogadott műszaki tervek (HLD) alapján a NISZ
szakembereivel együttműködve és az érintett szervezetek közreműködésével
o az üzembe helyezésre kerülő eszközöket a NISZ által megadott budapesti címről
felvegye.
o a felvett eszközöket a NISZ által megadott alapkonfigurációval felprogramozza.
o a végponti CE eszközök kiszállítását, telepítését, üzembe helyezését a NISZ és
ASP szolgáltatási végponti intézménnyel egyeztetett időpontban elvégezze, és
kialakítsa a szolgáltatások átadási pontját (a CE router LAN interfésze).
Az üzembe helyezés után ajánlattevő feladata a szolgáltatás alapszintű tesztelése a CE
router LAN portján, és az eredmények rögzítése.
Ajánlattevőnek szakmai támogatást kell nyújtania a Szerződés időtartama alatt a hivatal
képviselői számára munkaidőben a LAN infrastruktúra NTG csatlakozással kapcsolatos
szakmai kérdéseiben. A LAN hálózatos és IT infrastrukturális szolgáltatásainak kialakítását
a hivatal végzi el.
Ajánlattevőnek el kell végeznie a CE routerek bekapcsolási tesztelését, a működtető
szoftvereinek, installált licenceinek az ellenőrzését, szükség szerinti egységesítését.
A NISZ által biztosított sablon alapján ajánlattevőnek CE konfigurációkat kell készítenie,
vagy a kapott alapkonfigurációkat kell betöltenie.
Ajánlattevőnek a hálózati technológiák ismeretében a telepítési feladatokat, és
ellenőrzéseket a lehetséges szintig önállóan, a hibakeresési műveleteket pedig a NISZ
mérnökeivel együttműködve kell elvégezni.
Ajánlattevőnek a helyszíni munkavégzéshez rendelkeznie kell hordozható számítógéppel
és tartozékokkal, kiegészítőkkel a fenti feladatok elvégzése érdekében, valamint a LAN
oldali felhasználói munkaállomás alapszintű reprezentálásához
o képesnek kell lennie a sikeres telepítést követő sávszélesség ellenőrzés
elvégzésére, és
o rendelkeznie kell a telepítési környezet fényképes dokumentálásához alkalmas
eszközzel. Az üzembe helyezésre kerülő eszközőkről, távközlési és informatikai
infrastruktúrákról ajánlattevőnek fényképeket kell készítenie, csatolva a
jóváhagyott műszaki tervekhez (HLD).
-

-

Környezet ismertetése a Felmérés, műszaki terv (HLD) készítés és Eszköz kiszállítás és üzembe
helyezés feladatokhoz:
Az országos ASP2 projekt kiterjesztésben érintett önkormányzati végpontok címei ASP és
központi Internet elérésre tervezett sávszélességeit a Ill-as számú függelék kiterjesztése fogja
tartalmazni, mely nyertes Ajánlattevőnek a részletek kiegészítésével átadásra kerül a szerződés
kötést követő 5 munkanapon belül.
A függelék kiegészítésében feltüntetjük, hogy az adott önálló polgármesteri hivatal vagy közös
önkormányzati hivatal székhely végponton milyen jelenlegi intézményi, illetve milyen
közeljövőben megvalósuló projekt intézményi végpontjának konszolidációját kell vizsgálni,
tervezni a műszaki tervben (HLD).
A helyszíni felmérésben érintett ASP központi telephelyekhez a felmérés alapján (Il-es számú
függelékben kerülnek megadásra) további helyszínek csatlakozhatnak (p1.: csatlakozó
tagtelepülések, csatlakozó önkormányzati szervezetek, óvodák, iskolák, stb.).
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Ezen intézményeknek, ha hálózatos kapcsolataik vannak az önálló polgármesteri hivatal vagy
közös önkormányzati hivatal székhellyel, akkor ezen intézményi kör hálózatos kapcsolatainak
megoldására kell javaslatot tenni az előzőekben leírtak alapján, Úgy, hogy az önálló polgármesteri
hivatal vagy közös önkormányzati hivatal székhely hálózatos szolgáltatásainak működőképessége
megmaradjon az NTG csatlakoztatását követően is. Az információk begyűjtéséhez nem szükséges
helyszíni felmérést végezni a fenti csatlakozó intézmények telephelyein.
Ezzel együtt ezen intézmények jellemzőinek, a Il-es számú függelék inputjainak, a WEB-es
felmérés eredménye alapján a műszaki tervben (NLD) szerepelni kell.
Az l-es számú függelékben ismertetett rendszertechnika kialakítását nem előzte meg telephelyi
helyszíni felmérés. Az l-es és Il-es számú függelékekben kerül ismertetésre az elvárt formátum,
fejezetek, tartalom, amelyet Ajánlattevőnek teljesíteni kell.

1.3 E~várt eredmény, leszállítandók
Ajánlatkérő az ASP központ továbbfejlesztése (ASP2) projekt keretében, más közbeszerzési
eljárásban kívánja beszerezni az 1300 db CE routert. Jelen eljárásban az alábbi szolgáltatás
beszerzése a cél:

Mennyiség:
Feladat
WEB-es
és
helyszíni
felmérés,
valamint műszaki
terv
(HLD)
készítés
Eszköz kiszállítás
és
üzembe
helyezés

1.

2.

Fix
1200db WEB-es felmérés
1200db helyszíni felmérés
1200 db műszaki terv (HLD)
készítés

Opciós
100db WEB-es felmérés
100db helyszíni felmérés
100 db műszaki terv (HLD)
készítés

1000db helyszínen

300db helyszínen

A felmérés, műszaki terv (HLD) készítés, valamint az eszköz kiszállítás és üzembe helyezés
helyszíneinek, címeinek Magyarország területén belüli változtatási jogát Ajánlattevő fenntartja.
a

a

a

Előreláthatólag 1290 ASP telephely felmérése, ennek eredményének dokumentálása (lI
es számú függelék és NISZ WEB-es felmérő alapján)
Előreláthatólag 1290 telephely műszaki terveinek (HLD) elkészítése (l-es és Il-es számú
függelékek felhasználásával a WEB-es a helyszíni felmérés tapasztalatai ‚valamint NISZ
es WEB-es felmérő kitöltése alapján)
Előreláthatólag 1290 telephely műszaki terveinek (HLD) tartalmai szerinti WAN kapcsolat
üzembehelyezése, eszköz kiszállítással

A műszaki terveket (HLD) Ajánlatkérő szakemberei és az Intézmények kijelölt szakemberei
hagyják jóvá.
Sikeres eszköz kiszállítást és üzembe helyezést követően állítható ki a Teljesítmény Igazolási
Bizonylat.
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Függelék:
l-es Számú :Műszaki terv (HLD) sablon, műszaki terv (HLD) készítés követelményei
Il-es számú: Felmérő sablon
Ill-as Számú: Helyszín jellemzők
IV-es számú: NISZ-es WEB-es felmérő adat struktúrája
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L

számú függelék

N~SZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgákató Zrt. (NISZ)

MŰSZAKI TERV(HLD) sablon,
MŰSZAKI TEJ? V (HLD) készítés
követelményei
bes számú függelék
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Bevezető
Jelen dokumentum a Közbeszerzés műszaki leíráshoz kapcsolódóan tartalmazza az ASP országos
hálózat architektúrájának a tő elemeit, valamint a műszaki tervek (HLD) készítésének részleteit,
sablonját, amire alapozva az eszköz kiszállítások és üzembe helyezések is elvégezhetőek.
Továbbá a központi infrastruktúra, általános hálózati környezeti elvárások mellett tartalmazza
azon formátumot, amelyben az adott önálló polgármesteri hivatalok vagy közös önkormányzati
hivatal székhelyek hálózatos műszaki tervei (HLD) elkészítendőek.
A műszaki terv (HLD) készítésben elvárt feladatokat, azok elkészítéséhez kapcsolódó helyszíni
felmérés feladatait illetve a műszaki tervekre (HLD) alapozott eszköz kiszállítási és üzembe
helyezési feladatokat a Közbeszerzés műszaki leírásban ismertettük.

o

Az ASP szolgáltatások kiterjesztésben érintett önálló polgármesteri hivatalok és közös
önkormányzati hivatalok székhelyeinek
címeit,
valamint a nyertes Ajánlattevőnek a Ill-as számú függelékben kiegészítésre kerül és tartalmazni
fogja
az ASP és központi Internet elérésre tervezett sávszélességeit,
kapcsolattartóit a
konszolidációban vizsgálandó intézmények megnevezését
a székhelyeken a szolgáltatások megnevezését VPN-enként tervezett sávszélességeit,
tervezett routerek típusait

o

•
o
o

ASP-Önkormányzati architektúra hálózati- rendszertechnika
architektúrája (redundáns ASP központokkal)
2.

Jelen fejezet és ennek alfejezetei iránymutatást tartalmaznak az Ajánlattevő számára a műszaki
tervek (HLD) elkészítéséhez.
Az architektúra hálózati szempontból szintekre tagolható:
1. ASP központi infrastruktúrája
2. Az NTG gerinchálózata
3. ASP telephelyek elérési hálózatai
4. Önálló polgármesteri hivatalok és közös önkormányzati hivatalok székhelyeinek végponti
infrastruktúrája

2J.

ASP központi telephelyének hálózata

A központi infrastruktúra tő jellemzői:
geo-redundáns kiépítés
• A csatlakozó önálló polgármesteri hivatalokat és közös önkormányzati hivatal székhelyeket
(előreláthatólag 1290 intézményi címen) országos kiterjesztéssel képes kiszolgálni.
o
Az önálló polgármesteri hivatalok és közös önkormányzati hivatal székhelyek központi ASP és
Internet szolgáltatása egységesen lesz kiszolgálva az architektúra sablonhoz illeszkedően. A
fenti telephelyekhez jelenleg kapcsolódó intézmények számára is, amennyiben az ASP
központot el kell érniük, a műszaki tervben (HLD) erre NTG konform megoldást kell javasolni,
amely alapvetően az adott telephely NTG elérése során nem enged meg további szolgáltatói
telephelyi kijáratokat, a back_up kapcsolat kivételével.
o

39

2.2.

intézmények elérési
kiosztásának jellemzői

hálózaiának,

‘JPN

strnktúráf~nak,

IP-cím

2.2.1. Intézmények elérési hálózat típusai
Az önálló polgármesteri hivatalok és közös önkormányzati hivatal székhelyek ASP környezet
kiépülését követően elsődleges cél, hogy minél szélesebb körben legyen lehetőség rövidtávon is
az ügyfelek számára az ASP szolgáltatás elérése kiépülő/meglévő NISZ NTt3 hálózaton.
Elvárt az NTG-n keresztüli szolgáltatás elérés kialakítása az önálló polgármesteri hivatalok és
közös önkormányzati hivatal székhelyek esetében. Ajánlatadó feladata az NTG csatlakozással
való elérés megtervezése, eszköz kiszállítása és üzembe helyezése. Átmeneti megoldásként, amíg
az NTG kapcsolat nem épül ki, Internet felett is a végpontok elérhetik az ASP központot.
Az ASP központokat a nyílt internet felől érik el azon intézmények, amelyek szolgáltatói
internettel rendelkeznek. Ezek tipikusan nem tartoznak az önálló polgármesteri hivatalok és
közös önkormányzati hivatal székhelyek közé.
Az NTG-hez csatlakozó végpontok esetében egy redundáns központi Önkormányzati (FW) tűzfal
biztosítja majd a csatlakozást.
A fentiek alapján az elérési hálózatok’-’, az alábbi 2 verzió tervezendő az alábbi irányelvek
mentén:
1.

Végleges/hosszú távú megoldás (önálló polgármesteri hivatalok és közös önkormányzati
hivatal székhelyek):
Az önálló polgármesteri hivatalok és közös önkormányzati hivatal székhelyek jelenleg vegyes
adat-internet szolgáltatással rendelkeznek. Alapvetően internet szolgáltatást vesznek igénybe
valamely szolgáltatótól. Elenyésző számban kapcsolódnak NTG-hez.
Számukra az alábbi hálózati elérési technológiákat tervezzük:
o
o

NTG L2 Ethernet (szimmetrikus) elérési hálózat
NISZ budapesti optikai elérési hálózat

Az önálló polgármesteri hivatalok és közös önkormányzati hivatal székhelyek forgalmainak
elválasztásában, VPN-struktúrák kialakításában, IP-cím kiosztásában, tűzfalszabályok
kialakításában az alábbi elvek betartását kérjük:
o
o
o

Az intézmények forgalmai kerüljenek szeparálásra egymástól
A végpontokra alapvetően privát címeket, központi DHCP-vel oszt a NISZ
Nagyobb infrastruktúrával rendelkező intézmények (nagyobb belső hálózatok, saját
tűzfal) esetében előzetes egyeztetés után kivételkezelésként lehetséges saját belső
privát címek megtartása, illetve a publikus cím kihelyezése a végpontra. Az lP cím
ütközések elkerülése érdekében ezen intézmények a központi tűzfalon is külön vrf
(ek)ben kerülnek kezelésre.

o

Cél a végpontokon működő helyi kiszolgálók, szolgáltatások behordozása az ASP-be.
Ahol ez nem lehetséges és nincs intézményi tűzfal, (L4) szintű publikálás
(privát-publikus cím összerendelés) ez a központi tűzfalban történik
Ahol meg akarják tartani a saját tűzfalat, ott előzetes egyeztetés után
kivételkezelésként publikus cím adható ki a végpontra
Tűzfalszabályok/funkciók a központi tűzfalban kerülnek kialakításra

o
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2.

Rövid távú/átmeneti megoldások, illetve a nem önálló polgármesteri hivatalok és közös
önkormányzati székhelyek intézményeinek elérési hálózat alternatívái:
Az elérési hálózati síkon a nem önálló polgármesteri hivatalok és közös önkormányzati hivatal
székhelyek szolgáltatói internettel kapcsolódó végpontok esetében nem lesz változás a jövőben,
amennyiben a jelenlegi sávszélesség megfelel az ASP működéséhez. Ezen végpontok esetében az
ASP eléréssel kapcsolatos feltételeknek kell teljesülni (HTTPS protokollal megfelelően lehet elérni
az ASP központot).

A NISZ szolgáltatási körébe bevonásra kerülő intézmények, amelyek számára rövidtávon is
szükséges ASP elérést biztosítani, és a szimmetrikus NTG kapcsolatot nem tudjuk szolgáltatni, a
NISZ „NTG-light” internet jellegű végpontjai tunnelek terminálásával, authentikálással
ka pcso lód hatnak.
Az elfogadott technológiák számukra az alábbiak a NISZ NTG-light szolgáltatás környezetben:
o NTG ADSL (NISZ végzi a terminálást)
o Internet feletti (L2TP) tunnel
o (MVM) LTE-450 mobil L3 privát APN (Külön CE router nélkül valósul meg a kapcsolat)
2.2.2. Sávszélesség
Az NTG hálózati kapcsolatok kialakítását követően az önálló polgármesteri hivatalok és közös
önkormányzati hivatal székhelyeknek egy külvilág kapcsolatuk lehet redundáns is, de nem lehet
második szolgáltatói telephelyi külkapcsolatuk. A sávszélesség igényben —melyre a CE router
képessége meghatározásra került- a teljes telephelyi sávszélesség is szerepel a VPN-ekre osztott
sávszélességek mellett, valamint a CPE uplinkjének sávszélesség értéke a kategóriájának
megfelelően szerepel. A Ill-as számú függelék kiegészítéseként ezek értékeit telephelyenként
megadjuk a nyertes Ajánlattevőnek.
A becsült értékek tartalmaznak prognosztizált Internet sávszélesség igényeket, valamint az adott
végponton ismert, és tervezetten megjelenő intézményi sávszélesség igényeket, kerekítve az
adottfizikai címen a GINOP projektekben meghatározottsávszélesség kategóriákra. Ez alapján a
minimális telephelyi sávszélesség érték garantáltan 30 Mbps. Ennek részletes kimutatása a Ill-as
számú függelék kiegészítésében nyertes Ajánlattevőnek átadásra kerül.
Az országos Nemzeti Távközlési Gerinchálózat (NTG) és a telepítendő CE eszközök képességeinek
felhasználásával az egyes intézmények számára virtuális zárt magánhálózatokat hozunk létre.
NTG elérésükre preferáltan L2-es szimmetrikus elérési hálózatokat tervezünk.
A NISZ biztosítja a közös platformon kiszolgált különböző VPN-ek megfelelő elhatárolását, mely
zárt hálózatok egyikéhez az adott önálló polgármesteri hivatal vagy közös önkormányzati hivatal
székhely kapcsolódik.
2.2.3. VPN struktúrák, subnet-ek kalkulációja
Az önálló polgármesteri hivatalok és közös önkormányzati hivatal székhelyek egy részét
(kisebbeket) közös VPN-be csoportosítjuk- a forgalmaik elkülönítése CE eszközök segítségével
lesz biztosított a nagyobbak számára igényektől függően külön VPN-eket, VPN csoportokat
képezünk. Ezek pontos csoportjainak kialakítását a helyszíni felmérések eredményei alapján
határozza meg NISZ, egyeztetve Ajánlattevővel.
-‚

Q

Előreláthatólag 1290 önálló polgármesteri hivatal és közös önkormányzati hivatal
székhelyeken alakítunk ki NTG kapcsolatot. A NISZ által üzemeltetett Customer Edge
(továbbiakban CE) routerek LAN portja a szolgáltatás átadási pont (ezek LAN környezete
alapesetben nem N SZ üzemeltetésű).
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Központi tűzfal szolgáltatásuk lesz ezen telephelyeknek, mely szolgáltatást NISZ biztosítja.
A kisebb településeket, és nem átfedő alhálózatokat (subnet-eket) 1 közös VPN-be szervezünk,
a többieket önálló VPN-be. Ezen kör a felmérések eredményei alapján kerül meghatározásra,
pontosításra.
A jelenlegi rendelkezésünkre álló adatok alapján, kerekítésekkel az 1290 önkormányzati
végpontokon a következő eloszlást becsüljük (ezek maximumok és ezen belül rugalmas
eltérések várhatóak). A táblázatban a 71100 kiosztható host igény várhatóan nem lesz több 50
ezernél.

o
o

o

:9~Ö~j~

száma

darabszámai

sen

1. számú táblázat:
Subnetek kalkulációja
Megjegyzés: Az „Összesen” oszlop tartalma várhatóan a jelentkező munkaállomás bővítési
igényeket is tartalmazza.
Az ügyfél telephelyén elhelyezett eszköz, CE router köti össze az intézmény telephelyén lévő LAN
t az NTG MPLS platformjával. A telephely felől érkező IP forgalmat a CE router gyűjti össze, és
továbbítja a Provider Edge (továbbiakban RE) router felé.

2.

LAN Infrastruktúra javasolt környezete

Ajánlatkérő tájékoztató jelleggel adja meg az alábbiak szerinti környezeti feltételeket.
A LAN infrastruktúra környezetre melyet intézmények saját hatáskörben alakítottak/alakítanak
ki-az ASP igényekhez igazodóan tettünk javaslatot.
Felhívtuk az önálló polgármesteri hivatalok és közös önkormányzati hivatal székhelyek figyelmét,
hogy a LAN fejlesztéseket érintő beszerzések során, amennyiben a telephelyen több szolgáltatás
számára is hasznosítható az adott helyi hálózat, kiszolgáló infrastruktúra, akkor azt vegyék
figyelembe.
-

Az ASP Országos kiterjesztésének projektje az önálló polgármesteri hivatalok és közös
önkormányzati hivatal székhelyek elérését biztosítja NISZ központi Internet, és ASP központi
szolgáltatások igénybevételéhez, amelynek keretében a központi infrastruktúra, és az ügyfél
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telephelyén üzembe helyezésre kerülő router lesz biztosítva, megfelelő NTG hálózati
csatlakozással.
A szolgáltatás igénybevételéhez, ami az ASP és NISZ központi Internet szolgáltatáshoz szükséges
sávszélességgel jellemezhető az alábbi kategóriájú (CE-Customer edge) routerek valamelyike
kerül tervezetten telepítésre űgyfelünk telephelyén (kategóriákban eltérések lehetségesek,
melyet a beszerzett eszközök képességei fognak pontosítani). Jellemzőit a környezettől elvárt
feltételek miatt adtuk meg, hogy azokat méretezni lehessen. (Az 1290 db router a 2-es számú
táblázat kategóriák között fog megoszlani.)

Router várható környezete:
Tephelyi CE routerek
kategóriái

Tipikus
teljesítmény
felvétele_(Watt)

sávszélesség kiszolgálás
képessége (Mbps)

A típusú CE eszköz

0-30

210

B típusú CE eszköz

30-50

540

c típusú CE eszköz

SO-iSO

540

D típusú CE eszköz

150-500

540

E típusú CE eszköz

500-1000

540

Tipikus méretek (H x W
X 0)
88.9 x 438.2 x 304,8
mm
133.35 x 438.15 X
476.25mm
133.35 x 438.15 x
476.25mm
133.35 X 438.15 x 469.9
mm
13335 438.15 x 469.9 mm

2. számú táblázat:
CE router kategóriák infrastruktúra jellemzői
Megjegyzés: A konkrét beszerzési eljárás során a fenti router kategóriákban eltérések
lehetségesek, a ténylegesen telepítésre kerülő ro uterek több kategóriát is kiszolgálhatnak.
A táblázatban szereplő routerekre tipikusan a maximális teljesítményfelvételekkel kell számolni
(Wattban), valamint a feltüntetett maximális méretekkel, amely az eszközök magasságát (H),
szélességét (W), mélységét (D) jellemzi. A routerek számára 230 V-os hálózati feszültséget
szükséges biztosítani. A megadott teljesítményfelvétel igény áramkimaradás esetére ad a
szünetmentes tápegység kapacitására vonatkozó elvárást. A tipikus méretek pedig az
elhelyezésükhöz szükséges méret igényt jelzi, tipikusan rack szekrényekben elhelyezve.
A routereket az elérési hálózati végzödtetés helyén szokás létesíteni, egy külön helyiségben,
lehetőleg dolgozóktól elkülönítetten. A megfelelő környezeti hőmérséklet esetében klimatizálás
mellőzhető (amennyiben biztosítható, hogy a környezeti hőmérséklet 0-40 C között, relatív
páratartalom tartománya 10-85% között lesz).
A routertől a LAN passzív hálózaton keresztül szükséges a felhasználói munkaállomások,
nyomtatók, szerverek elérésének a biztosítása. Azaz a LAN környezet kiépítettsége szükséges,
(LAN switch, passzív hálózat), amelyen a munkaállomások elérik a CE router LAN portjait. Ezen
feltételeket hivatalnak szükséges megteremtenie.
Ezen környezeti jellemzőket ismertetjük az alábbiakban, kezdve a CE router elhelyezéséhez
javasolt rack szekrény jellemzőkkel, melyet hivatalnak szükséges biztosítani.
Rack szekrény:
A rendezőszekrényekben kell elhelyezni a LAN hálózati végpontok rendezőit, hálózati aktív
elemeket —opcionálisan az elérési hálózat végberendezés(ei) (itt nyerhet(nek) elhelyezést),
amelyeket CPE-nek nevezünk-, a CE-routert, LAN-switch-eket, szünetmentes tápegységet (UPS
t), egyéb külső telekommunikációs csatlakozások szerelvényeit (ha ilyenek vannak) és ezen
berendezések 230V-os csatlakoztatásához szükséges csatlakozási pontokat, ezek áramvédelmi
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egységeit.
Az elhelyezésre kerülő egységek adatai alapján feltételezhetjük, hogy 12 Unit magas, vagyiS Unit
magas, (max.) 600mm*600mm~es rack szekrénnyel telephelyenként az igények teljesíthetőek.
Az ettől eltérő méretű szekrényre csak nagyon nagy önálló polgármesteri hivataloknál és közös
önkormányzati hivatal székhelyeken lehet szükség, de feltételezésünk szerint ezen helyeken a
LAN infrastruktúra már kiépítettnek tekinthető. (A felmérések erre vonatkozóan a konkrét igényt
meghatározzák.)
Javasolt a fali szekrény kialakítás (elfogadható a földre helyezett megoldás is, de preferált a fali
rögzítés, amennyiben ez lehetséges), a felszerelt keret hátulja legyen kinyitható (tehát hozzá
lehessen férni az eszközök hátuljához), legyen ajtaja lehetőleg zárható, szellőzés miatt az oldala
alul és felül perforált, porszűrővel ellátott, lehetőleg ventilátorral és hőfokszabályozóval
felszerelt.
A rack szekrény javasolt részletesebb ismertetését az alábbi 4-es számú táblázat tartalmazza.
Szünetmentes tápegység (UPS):
Feladata, hogy a hálózati feszültség kimaradások során biztosítsa az ASP szolgáltatás elérés
kritikus berendezéseinek (tipikusan a CPE, CE, LAN switch-ek) zavartalan működését.
Jellemzően legalább 5 perces áramkimaradás áthidalással kell tervezni a teljesítményt. A CPE, CE
és a szükséges LAN switchek teljesítmény igénye alapján határozható meg a teljesítmény (a CPE
re javasoljuk a CE jellemzőit figyelembe venni. Ha a 2-es számú táblázatban szereplő eszközök
jellemzőitől eltérő eszközök kerülnek beszerzésre, akkor a műszaki dokumentációjukból ezen
értékek kiolvasandóak).
Megjegyezzük, hogy POE képes switch környezetben (Ethernet porton keresztül biztosított
táplálás—ilyenek p1. az IP telefonok tápellátása) a LAN portok jelentősen nagyobb
teljesítményfelvételt igényelnek- az ASP szolgáltatáshoz ezen eszközök távtáplálása nem
alapkövetelmény, csak javasolt.
A szünetmentes tápegységek részletesebb ismertetését az alábbi 5-ös számú táblázat
tartalmazza.
LAN switch-ek:
A munkaállomások, nyomtatók, esetlegesen P telefonok csatlakoznak Ethernet portokkal ezen
eszközökhöz. Az önkormányzat méretétől (munkaállomás szám, nyomtató, szerver, IP-telefon db
számtól) függően, jellemzően 8, 24, 48 portos kapacitású switch-eket javasolunk. Ezeknek
legalább 10/100 Mbps-os sávszélességű LAN portokkal kell rendelkezniük, de 10/100/1000 Mbps
sem kivételes, különösen a nagyobb önkormányzatoknál. Routerhez való csatlakozásukhoz pedig
legalább 2 db 100/1000 Mbps sebességű porttal, mely képes választható optikai, vagy 1000 T
rezes (1 Gbps) kapcsolat fogadására. A kliens állomások, ha 90 m-nél nagyobb (nyomvonal)
távolságban helyezkednek el a CE routertől, akkor a switch-ek használhatóak a LAN
kihosszabbításra is. Optikai kapcsolatok is indokolhatóak a LAN hálózatban, mellyel multimódusú
optikával kb. 500 m-ig is kihosszabbíthatunk LAN végpontot, kapcsolatot (p1. több épület közti
kapcsolathoz, vagy épületen belüli nagyobb távolságok, emeletek közti LAN kapcsolatokhoz).
Ettől nagyobb távolságokra a monomódusú optikai kapcsolatok javasoltak.
A rack szekrény, UPS méretezéshez az alábbi táblázat adatai adnak iránymutatást.

~
~
~

!

LAN switch jellemző port

!

kapacitésa
switch portjellemzők (24 LAN
portig)
Switch portjellemzők (48 LAN

I

Tipikus teljesitmény felvétele (Watt)

27,8 (PoE 214)
48,2 (PoE413)
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Tipikus méretek (W x H x Dl

I

440 x44.45 x 257mm
440 x44.45 x 350mm

portig)
~

portig) portjeflemzűk (8-16 LAN
Switch

8,6

I

279.4 X 44.45 x 170mm

3. számú táblázat:
LAN switch-ek jellemzői
A LAN switch-ek részletesebb ismertetőjét az alábbi 6-os Számú táblázat tartalmazza.

Passzív LAN hálózat:
A LAN-on belüli számítógépek, nyomtatók, szerverek összekapcsolását routerekkel, switch-ekkel
a helyi passzív hálózat biztosítja. Ez adott esetben nagyon egyszerű kettő-négy UTP kábel is lehet,
ha csak egy-két munkaállomásról van szó, de több végpont esetében ez strukturált kábelezéssel
valósul meg. Ennek kialakítása javasolt az ASP környezet elérésében érintett LAN környezetben.
A strukturált hálózat egységesen, egy gyártótól származó elemekből javasolt, hogy felépüljön. A
hálózati rendszer gyártójának több évtizedes élettartam garanciát kell biztosítania a felhasznált
kom p0 n e nsekre.
A kábelezési rendszernek nemzetközileg és hazánkban is elismertnek kell lennie, amely biztos
alapot nyújt a kiépített rendszer hosszú távú működtetéséhez, továbbfejleszthetőségéhez.
Ajánlott, hogy a strukturált kábelezési rendszert olyan kivitelező cég építse (ha a meglévő
kábelezés nem megfelelő), aki rendelkezik a szakmai és gyártói vizsgákkal.
A hálózat megvalósításának célja, hogy megbízható, nagy sebességű, stabil infrastruktúrát
biztosítson a felhasználó számítástechnikai rendszerei számára. A rendező szekrényben
elhelyezendő rendező panelek, gyűrűs panel, Ri 45-ös UTP végponti csatlakozó, moduláris
felépítéssel rendelkezzenek. 1. „U” magasak legyenek, rendelkezzenek 19”-os rögzítő füllel és
rögzítéshez szükséges kalickás anyát és csavarokat is tartalmazzanak. Rendelkezzenek feliratozási
lehetőséggel és megkülönböztető jelzéseket, kihúzás elleni védelmet is lehessen rá tenni és
ezeket utólag cserélni. Erre legyenek kifejtve a végponti szerelvényeken végződtetett strukturált
fali kábelek.
A kábelezési rendszer valamennyi elemének legalább Category 5e UTP minőségűnek kell lennie.

A passzív hálózat részletesebb ismertetőjét az alábbi 7-es számú táblázat tartalmazza.

Településenként (vagy más településen megjelenő) az önálló polgármesteri hivatal és közös
önkormányzati hivatal székhely kapcsolódó polgármesteri hivataltól eltérő, vele kapcsolatban
lévő telephelyek kezelése:
Az önálló polgármesteri hivatalok és közös önkormányzati hivatal székhelyek telephelyenként 1
NTG eléréssel fognak csatlakozni az ASP központhoz.
Fontos megjegyezni, hogy ezen hivatalok egy részének jelenleg vannak helyi kapcsolatai saját
településükön lévő intézményeikkel. A központi ASP szolgáltatás során ezen helyi kapcsolatokat
megtartva az egyéb internet/külkapcsolatuk megszüntetése szükséges, vagy ennek megtartása
esetében a nem elsődleges telephely kapcsolatának megszüntetése válik szükségessé az adott
ASP VPN részét képező LAN környezeti architektúra esetében. Jelenlegi terv szerint az ASP
hálózati végpont a fent említett fő telephelyek végpontjain kerül implementálásra, akár
tevékenység átcsoportosítással. A társ telephelyek infrastruktúra fejlesztése nem scope-ja az ASP
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projektnek.
Kiegészítők a telepítési feltételek vizsgálatára:
A CE router elhelyezésében érdemes megfontolni, hogy esetlegesen már üzemelő router
helyszínét válasszuk, ahova a helyi infrastruktúra, Illetve a WAN elérés már kiépítésre került
korábban, és innen az ASP elérésben releváns munkaállomások elérhetőek a LAN infrastruktúrán.
A telephely ASP elérésének Ideális környezetében az elérési hálózat CPE berendezése (azon eszköz,
amelyen az elérési hálózat végződik, ennek Ethernet portia csatlakozik a CE routerhez), és az ASP
projekt keretében telepítésre kerülő CE router ideális esetben azonos helyiségben kerül üzembe
helyezésre, amelyhez intézmény tudja biztosítani a helyiséget, meglévő/vagy beszerzésre kerülő
szekrényt UPS-sel, hálózati betáplálással.
Több intézmény közös infrastruktúrájának kiszolgálásához szükséges az eszközök elhelyezésében (itt
alapvetően a konszolidált CE eszköz és CPE értendő), fizikai elérhetőségében való megállapodás.
Vegyes CE üzemeltetési környezet esetében (több intézmény azonos címen van) a konszolidált (több
intézményt egy fizikai eszköz szolgál ki, logikailag leválasztva az intézményeket egymástól) CE eszköz a
NISZ üzemeltett intézményi CE-kre terjedhet ki.
A konszolidált környezet kiszolgálás akadálya esetében az ASP végpont kiszolgálás prioritását kell
biztosítani a CPE, CE eszköz létesítésének tervezése során. Ez esetben a konszolidáció
akadályoztatásának okát szükséges a tervben megadni.
A CE eszköz és az adott intézmény LAN switch-éhez az esetleg szükséges átkérőnek a megfelelő
technológiai távolságnak biztosítottnak kell lennie, illetve nyomvonalának épületen belüli (épületek
közötti) zártságát intézménynek biztosítani szükséges.
IT biztonsági szempontból nem minden esetben garantálható a konszolidált csomópont kialakítása,
illetve olyan intézményi indok, amely ezt meggátolja (p1. egy magas IT besorolású eszköz környezete
szeparált, nem megengedett erre az önkormányzati ASP csatlakozás). Konszolidációs elvek
figyelembevételére az infrastruktúratervezés javaslatok a felmérésekre alapozottan kell, hogy
készüljenekjelen műszaki terv (HLD) keretében’
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‚~A” típusú szekrény:
Fali Rack specifikáció
Szekrény méretek
Zárt szekrény
Szellőztetés
Leszedhető oldallapok
Nyitható hátsó ajtó*
Üvegezett (esetleg plexi), kilincses első ajtó
19’-os szerelősin elől
19’-os szerelősín hátul

12U xGOOxGOO
Igen
perforáci6val biztosítva
igen
igen
igen
igen
igen

Szekrénybe szerelhető eszközök súlya min.:

50kg

Földelő készlet a szekrényhez

igen

t:a falra szerelt hátsó ajtóról nyílik ki a szekrény az eszközökhöz
való hátsó hozzáférés végett
„8” típusú szekrény:
Fali Rack_specifikáció
Szekrény méretek
Zárt szekrény
Szellőztetés
Leszedhető oldallapok
Nyitható hátsó ajtó*
Üvegezett (esetleg plexi), kilincses első ajtó
19”-os szerelősin elöl
19”-os szerelősin hátul
Szekrénybe szerelhető eszközök súlya min.:
Földelő készlet a szekrényhez
*:a falra szerelt hátsó ajtóról nyílik ki a szekrény az eszközökhöz
való hátsó hozzáférés végett

1SU x600x600
igen
perforációval biztosítva
igen
Igen
igen
igen
Igen
50kg
Igen

4. számú táblázat:
Rack szekrények
1000 VA-es UPS sped jikóc/ó
Online kettős konverziójú, 230V 1/1 fázisú, 900W teljesítményű

I

Működés/üzemmódok
VFI-topológia (online kettős konverzió)VFI $5 111 szerinti első osztályú besorolás
ECO üzemmód
Benementi teljesítmény korrekció
Hatásfok (névleges telj.) online kettős konverzió módban:
Hatásfok ECO módban
Kimeneti teljesitményfaktor

Igen
Igen
>88%
>96%
>0,8

Áthidalási Idő
Auto reboot (lemerülés utáni visszakapcsolás)
Riasztás magas környezeti hőmérséklet esetén
Valós idejű adatnaplózás (min:100 esemény tárolása)

≥Sperc
Igen
Igen
Igen

Bemeneti feszültség:
Frekvencia:
Kimeneti
feszultseg:

180-276VAC
SOHz/6OHz ±10%
208/220/230/240
VÁC
±3%

Névleges frekvencia:
Rövidzár állóság:
Túlterhelhetőség
Hőmérsékletfüggő akkumulátortöltés, akkutöltés menedzsment

SOHz/GOHz ±0,25%
3xinévi
<130%,T>10 sec
Igen
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ltCr

Ip védettségi szint min.:
MTBF értéke:

P20
25.000-30.000 óra

Fizikai jel!em zők/megjelenés
Hot-swap rendszerű akkumulátorcsere lehetősége elölről
10 éves várható élettartamú akkumulátorok
Retesszel védett UPS kimenetek, amely megakadályozza a véletlen kábelkihúzást.
Kimenetek száma
Menedzselhető UPS kimenetek a fogyasztók priorizálásához [legalább 2 fogyasztói csoport]

Igen
Igen
Igen
min.:Gdb
Igen

Grafikus kijelző (LCD, javaslat legalább 128x64 képpont felbontású)

Igen

Státuszinformációkat megjelenítő előlapi LED-eL
Mellékelt tartósin ás csavarok a rack szekrénybe történő beszereléshez

Igen
Igen

UPS teljesítmények ás méretek:
900W kimeneti teljesítményű (rack mount)19’, legfeljebb 2 U magas legyen)

UPS eszköz kijelzőjén lévő információk:
Állandóan kijelzett adatok:
O Üzemmód
O Bemeneti/kimeneti (V,Hz)]
O Áthidalási idő (perc)
O Akku feltöltöttsége (%)
O Terhelés (%/W)
Menüből előhívható adatok:
O Eseménynapló
O Kimenő teljesítmény (VA/W)
O Kimeneti áram (A)
O Külső akkumodulok száma
Beállítási lehetőségek:
O Nyelv
O Jelszó
O Idő
O Relé vezérlés
O Kimeneti feszültség (20D-240V)
O Kimeneti frekvencia (50/60Hz)
O Automatikus akkuteszt (napi/heti/havi)
Kommunikáció:
RS232 ás USB keresztüli kommunikáció
Hálózati kommunikáció SNMP kártyán keresztül
Beépített EPO kontaktus [táv vész-/kikapcsolás)
Beépített programozható relékontaktus a hibaüzenetek részére:
O UPS állapot
O ECO üzemmód
O Akkuüzem
O ALku hiba
O Ventilátor hiba
O

Összegzett hiba
Szállítási egység tartalmazza:

.
.
.
.
.
.

uPS
Tápkábel (mm: Sm-es)
Tartósin ás rögzítő elemek
Kommunikációs kábelek_(RS232_ás_USB)
Fogyasztói kábelek (900 W), 3m-es
Kommunikációs szoftver CD
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Igen
Igen
Igen

Magyar nyelvű kezelési útmutató

2000VA-es UPs specifikóció
Online kettős konverziójú, 230V 1/1 fázisú, 1800W teljesítményű
Működési üzemmódok
VFI-topológia (online kettős konverzió)VFI SS 111 szerinti első osztályú besorolás
ECO üzemmód
Benementi teljesítmény korrekció
I-latásfok (névleges telj.) online kettős konverzió módban:
Hatásfok ECO módban
Kimeneti teljesítményfaktor
Áthidalási idő
Auto reboot (lemerülés utáni visszakapcsolás)
Riasztás magas környezeti hőmérséklet esetén
Valós idejű adatnaplózás (min:100 esemény tárolása)
Bemeneti feszültség:
Frekvencia:
Kimeneti feszültség:
Névleges frekvencia:
Rövidzár állóság:
Túlterhelhetőség
Hömérsékletfüggő akkumulátortöltés, akkutöltés menedzsment
lp védettségi szint min.:
MTBF értéke:

Fizikai jellemzők /megjelenés
Hot-swap rendszerű akkumujátorcsere lehetősége elölről
10 éves várható élettartamű akkumulátorok
Retesszel védett UPS kimenetek, amely megakadályozza a véletlen kábelkihúzást.
Kimenetek száma
Menedzselhető UPS kimenetek a fogyasztók priorizálásához [legalább 2 fogyasztói csoport)
Grafikus kijelző (LCD, javaslat legalább 128x64 képpont felbontású)
Státuszinforméciókat megjelenítő előlapi LED-ek
Mellékelt tartósín és csavarok a rack szekrénybe történő beszereléshez
Igen
UPS teljesítmények és méretek:
1800W kimeneti teljesítményű (rack mount)19’, legfeljebb 3 U magas legyen)

UPS eszköz kijelzójén lévő információk:
Állandóan kijelzett adatok:
o Üzemmód
O Bemeneti/kimeneti (V,Hz))
o Áthidalási idő (perc)
O Akku feltöltöttsége (%)
O Terhelés (%/W)
Menüből előhívható adatok:
O Eseménynapló
a Kimenő teljesítmény (VA/W)
O Kimeneti áram (A)
o Külső akkumodulok száma
Beállítási lehetőségek:
o Nyelv
O Jelszó
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I
Igen
Igen
>88%
>96%
»0~8
≥S perc
Igen
Igen
Igen
180-276VAC
SOHz/60Hz ±10%
208/220/230/240
VAC±3%
5OHz/G0Hz ±0,25%
3xlnévj
<130%, T >10 sec
Igen
1P20
25.000-30.000 óra

Igen
Igen
Igen
min.:6db
Igen
Igen
Igen

Idő
Relé vezérlés
o Kimeneti feszültség (200-240V)
o Kimeneti frekvencia (50/60Hz)
o Automatikus akkuteszt (napi/heti/havi)
O
O

Kommunikáció:
R5232 és USB keresztüli kommunikáció
Hálózati kommunikáció SNMP kártyán keresztül
Beépitett EPO kontaktus [táv vész-/kikapcsolásj
Beépített programozható relékontaktus a hibaüzenetek részére:
O UPS állapot
O ECO üzemmód
O Akkuüzem
O Akku hiba
O Ventilátor hiba
O Összegzett hiba

Igen
Igen
Igen

Szállítás’ egység tcrtuímuzza:
~

-

UPS
Tápkábel (mm: Sm-es)
Tartósin és rögzítő elemek
Kommunikációs kábelek_(R5232_és_USB)
Fogyasztói kábelek (1800 W), 3m-es
Kommunikációs szoftver CD

‘

Magyar nyelvű kezelési útmutató

‘
.
.
.

5. számú táblázat:
Szünetmentes egységek (UPS)-ek
A típusú switch
(24 portos)
Funkciók
Javasolt konszolidált környezethez/IP Centrex
.
.
hangszolga Itatas hoz

.

.

ASP-hez Minimum feltetelek

A környezet,
amelybe a
megajánlott
eszközöknek
illeszkedniük
kell:

Az IP telefonos rendszer miatt szükséges az
LLDP/LLDP-MED protokoll támogatása, a POE
képesség és a L2-es szintű Class of Service
támogatása javasolt. Biztonsági szempontok alapján
Biztonsági szempontok alapján ~port
„port-security” és ~spanning-tree” használata
security’ és spanning-tree’ használata
javasolt. Az eszköz támogassa az 802.lx alapú
javasolt. Az eszköz támogassa az 802,lx
linkvédelmi eljárást,
alapú linkvédelmi eljárást.
A beszerzendő hálózati berendezésnek a magyar szabványnak megfelelő érintésvédelmi minősítéssel
kell rendelkeznie.
230V-os tápegységgel, vagy tápegységekkel,
legalább iSm hosszú EU AC kábelt kell a tápegységhez biztosítani
legalább 24db 10/100 BaseT Ethernet interfésszel,

Az eszköz
rendelkezzen:

Legalább 24db PoE képességű interface-szel
rendelkezzen, minimum 370W PoE teljesítmény
leadására_legyen_képes
Legalább 2db 100/1000 porttal, mely képes
választható optikai, Vagy 1000 T rezes kapcsolat
fogadására
IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol

Az eszköz az
alábbi
szabványokat,
eljárásokat
támogassa:

IEEE 802.lp CoS Priorization
IEEE 802.1QVLAN
IEEE 802.ls
IEEE 802,1w
IEEE 802.1X
IEEE 802.lab (LLDP)
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I

IEEE 802.3ad (QinQ)
IEEE 802,3af
IEEE 802.3x full duplex on 1OBASE-T, 100BASE-TX, and 1000BASE-T ports
IEEE 802.3 1OBASE-T
IEEE 802,3u 100BASE-TX
IEEE 802.3ab 1000BASE-T
IEEE 802.3z 1000BASE-X
RMON standards
SNMP vi, v2c, and v3.
automatikusan alkalmazni a mediaautomatikusan alkalmazni a media-dependent
dependent interface crossover (MDIX)
interface crossover (MDIX) funkciót a lO/lOOBaseT
funkciót a lO/lOOBaseT Ethernet
Ethernet interfészein,
interfészein,
az egyirányú optikai linkek érzékelésére az optikai
interfészein úgy, hogy hiba esetén az érintett
interfészek_működését_le_tudja_állítani.
a hibák miatt automatikusan letiltott interfészeknél a visszaállításra is automatikusan kísérletet tenni.
(autorecovery)
a Multicast VLAN Registration (MVR) funkció kezelésére,
minden portján arra, hogy a broadcast multicast és unicastforgalmak esetén a rendkivüli mértékű
forgalmakat kontrollálni, amelyek vagy egy hiba, vagy egy támadás miatt keletkeztek.
legalább 4 konfigurálható egress Queue (1 priority és 3 standard) portonként
Az eszköznek képesnek kell lenni arra, hogy az egyes forgalmi osztályok forgalmát adminisztratív
módon szoftveresen tetszés szerinti hardver queue-hoz lehessen rendelni
strict priority queue biztosítsa a real time forgalmak elsöbbségét
a forgalmi korlátozás szabályait IP címek, MAC címek, Layer4 TCP/UDP portok alapján is kezelni.
Felhasználók hozzáférésének kontrollja Radius és
Tacacs4-_alapon
Biztonsági ás
hozzáférési
funkciók
tekintetében
támogatnia kell
az alábbi
funkciókat
.

Az eszköz elvárt
performancia
mutatói:

multidomain authentikáció támogatása,
amennyiben egy porton IP-telefon és felhasználói
PC is csatlakozik az eszköz legyen képes mindkettő
esetén az azonosításra és a megfelelő VLAN-ba
illesztésre.
..

.

.

.

.

.

.

Az eszkoz legyen kepes szűrest es hozzaferesi
kontrollt biztosítani Layer2 forgalmak esetén is.
Az eszköz legyen képes szúrést és hozzáférési
kontrollt_biztosítani_IPv4_és_IPv6_esetén_is.
legalább 4000 VLAN azonosító ás legalább 6 aktív VLAN Spanning-tree kezelése
Csomag továbbítási képesség 64-byte-os csomagok esetén egyen legalább 6 Mpps

B típusú switch
(48 portos)
Funkciók
Javasolt
A környezet,
amelybe a
megajánlott
eszközóknek
Illeszkedniük
kell:

Az eszköz
rendelkezzen:

Minimum

Az IF telefonos rendszer miatt szükséges az
LLDP/LLDP-MED protokoll támogatása, a POE
képesség és a L2-es szintű Class of Service
támogatása javasolt. Biztonsági szempontok alapján
Biztonsági szempontok alapján „port
„port-securíty” ás spanning-tree” használata
security” ás „spanníng-tree” használata
javasolt. Az eszköz támogassa az 802.lx alapú
javasolt. Az eszköz támogassa az 802.ix
linkvédelmi eljárást.
alapú linkvédelmi eljárást.
A beszerzendő hálózati berendezésnek a magyar szabványnak megfelelő érintésvédelmi minősítéssel
kell rendelkeznie.
230V-os tápegységgel, Vagy tápegységekkel,
legalább 1,Sm hosszú EU AC kábelt kell a tápegységhez biztosítani
legalább 48db 10/100 Baser Ethernet interfésszel,
-

Legalabb 24db PoE kepessegu interface-szel
rendelkezzen, minimum 370W PoE teljesítmény
leadására_legyen_képes
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Legalább 2db 100/1000 porttal, mely képesnek kell
lennie választható optikai, vagy 1000 T rezes
kapcsolat fogadására
IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol
IEEE 802.lp CoS Priorization
IEEE 802.1QVLAN
IEEE 802.ls
IEEE 802.1w
IEEE 802.1X

Az eszköz az
alábbi
szabványokat,
eljárásokat
támogassa:

IEEE 802.lab (LLDP)
IEEE 802.3ad (QinO)
IEEE 202.3af
IEEE 802.3x full duplex on 1OBASE-T, 100BASE-fl, and 10000ASE-T ports
IEEE 802.3 1OBASE-T
IEEE 802.3u IOOBASE-TX
IEEE 802.3ab 1000BASE-T
IEEE 802.3z 1000BASE-X
RMON standards
SNMPv1, v2c, andv3.
automatikusan alkalmazza a media-dependent interface crossover (MDIX) funkciót a lO/lOOBaseT
Ethernet interfészein,
az egyirányú optikai linkek érzékelésére az optikai
interfészein úgy, hogy hiba esetén az érintett
interfészek_működését_le_tudja_állítani.
a hibák miatt automatikusan letiltott interfészeknél a visszaállitásra is automatikusan kisérletet tenni.
(autorecovery)
a Multicast VLAN Registration (MVR) funkció
kezelésére,
minden portján arra, hogy a broadcast, multicast és unicast forgalmak esetén a rendkívüli mértékű
forgalmakat kontrollálni, amelyek vagy egy hiba, vagy egy támadás miatt keletkeztek.
legalább 4 konfigurálható egress Queue (1 priority és 3 standard) portonként
Az eszköznek képesnek kell lenni arra, hogy az egyes forgalmi osztályok forgalmát adminisztratív
módon szoftveresen tetszés szerinti hardver queue-hoz lehessen rendelni
strict priority queue biztosítsa a real time forgalmak elsőbbségét
a forgalmi korlátozás szabályait lP címek, MAC címek, Layer4 TCP/UDP portok alapián is kezelni.
Felhasználók hozzáférésének kontrollja Radius és
Tacacs+_alapon

Biztonsági és
hozzaferési
funkciók
tekintetében
támogatnia kell
azalábbi
funkciókat-

Az eszköz elvárt
performancia
mutatói:

multidomain authentikáció támogatása
amennyiben egy porton IP-telefon és felhasználói
PC is csatlakozik az eszköz legyen képes mindkettő
esetén az azonosításra és a megfelelő VLAN-ba
illesztésre.
„

‚

„

..

‚

.

‚

.

Az eszkoz legyen kepes szurest es hozzaferesi
kontrollt_biztositani_Layer2_forgalmak esetén_is.
Az eszköz legyen képes szűrést és hozzáférési
kontrollt biztosítani lPv4 és lPv6 esetén is.
legalább 4000 VLAN azonosító ás legalább 6 aktív VLAN Spanning-tree kezelése
Csomag továbbitási képesség 64-byte-os csomagok esetén legyen legalább 12 Mpps

C tipusú switch
(8-16 portos)
Funkciók

A környezet,
amelybe a
megajánlott
eszközöknek
illeszkedniük
kell:

Javasolt

Minimum

Az IP telefonos rendszer miatt szükséges az
LLDP/LLDP-MED protokoll támogatása, a POE
képesség és a L2’es szintű Class of Service
támogatása javasolt, Biztonsági szempontok alapján
‚port-security” és spanning-tree” használata
javasolt. Az eszköz támogassa az 802.lx alapú
linkvédelmi eljárást.

Biztonsági szempontok alapján „port
security” és spanning-tree” használata
javasolt, Az eszköz támogassa az 802.lx
alapú linkvédelmi eljárást.
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A beszerzendő hálózati berendezésnek a magyar szabványnak megfelelő érintésvédelmí minősítéssel
kell rendelkeznie.
230V-os tápegységgel, vagytápegységekkel,
legalább 1,Sm hosszú EU AC kábelt kell a tápegységhez biztosítani
legalább 8db 10/100 BaseT Ethernet interfésszel,
Az eszköz
rendelkezzen:

Az eszköz az
alabbi
szabványokat,
eljárásokat
támogassa:

Legalább 8db PoE képességű interface-szel
rendelkezzen, minimum 370W PoE teljesítmény
leadására_legyen_képes
Legalább 2db 100/1000 porttal, mely képesnek kell
lennie választható optikai, vagy 1000 T rezes
kapcsolat_fogadására
IEEE 802.1D SpanningTree Protocol
IEEE 802.ip CoS Priorization
IEEE 802.1QVLAN
IEEE 802.ls
IEEE 802.1w
IEEE 802.1X
IEEE 802,lab (LLDP)
IEEE 802.3ad (QinQ)
IEEE 802.3af
IEEE 802.3x full duplex on 1OBASE-T, 100BASE-TX, and 1000BASE-T ports
IEEE 802.3 1OBASE-T
IEEE 802.3u 100BASE-TX
IEEE 802.3ab 1000BASE-T
IEEE 802.3z 1000BASE-X
RMON standards
SNMP vi, v2c, and v3.
automatikusan alkalmazza a media-dependent interface crossover (MDIX) funkciót a lO/lOOBaseT
Ethernet interfészein,
az egyirányú optikai linkek érzékelésére az optikai
interfészein Úgy, hogy hiba esetén az érintett
interfészek működését le tudja állítani.
a hibák miatt automatikusan letiltott ínterfészeknél a vísszaállitásra is automatikusan kísérletet tenni.
(autorecovery)
a MulticastyLAN Registration (MVR) funkció kezelésére,
minden portján arra, hogy a broadcast, multicast és unicastforgalmak esetén a rendkívüli mértékű
forgalmakat kontrollálni, amelyek vagy egy hiba, vagy egy támadás miatt keletkeztek.
legalább 4 konfigurálható egress Queue (1 priority és 3 standard) portonként
Az eszköznek képesnek kell lenni arra, hogy az egyes forgalmi osztályok forgalmát adminisztratív
módon szoftveresen tetszés szerinti hardver queue-hoz lehessen rendelni
strict priority queue biztosítsa a real time forgalmak elsőbbségét
a forgalmi korlátozás szabályait IP címek, MAC címek, Layer4TCP/UDP portok alapján is kezelni.
Felhasználók hozzáférésének kontrollja Radius és
Tacacs+ alapon

Biztonsági és
hozzáférési
funkciók
tekintetében
támogatnia kell
azalábbí
funkciókat
.

Az eszköz elvárt
performancía
mutatói:

multidomain authentikácíó támogatása,
amennyiben egy porton IP-telefon és felhasználói
PC is csatlakozik az eszköz legyen képes mindkettő
esetén az azonosításra ás a megfelelő VLAN-ba
illesztésre.
..

.

.

-

.

Az eszköz legyen képes szűrést és hozzáférési
kontrollt biztosítani lPv4 és lPv6 esetén is.
legalább 4000 VLAN azonosító és legalább 6 aktív VLAN Spanning-tree kezelése
Csomag továbbítási képesség 64-byte-os csomagok esetén legyen legalább 1 Mpps

6.

I

.

Az eszkoz legyen kepes szurest es hozzaferesi
kontrollt biztosítani Layer2 forgalmak esetén is.

számú táblázat:
LAN switCh-ek

Strukturált kábelezési szabványok
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A strukturált épületkábelezést olyan, egységes gyártói bázisra alapozott kábelezési rendszerrel kell megvalósítani, amely megfelel
az
• ISO/IEC 118012. kiadás: Sept. 2002 (class 02002 / E)
.

EN 50173-1 : Nov. 2002 (class 02002/ E)

‘EN 50174: 2000
szabványoknak.
A kiépítendő kábelezési rendszeraz alkalmazni kivánt szabványos adatátviteli, számítógép-hálózati megoldásokkal együttteljesisei
a vonatkozó EMC előírásokat:
MSZ EN 55022, MSZ EN 50081-1, MSZ EN 50082-1.

A passzív hálózati elemek leirása

A: Moduláris, R145-ös portonként bővíthető 24 portos UTP patch panel
Az egyesterületek géptermeibe a rendező szekrényben elhelyezendő rendező panelek, moduláris felépitéssel rendelkezzenek, nem
tartalmazhatnak nyomtatott áramköri megoldásokat, mivel így nagyobb üzembiztonságot lehet elérni. 1 „U” magasnak kell lennie
és 19”-os rögzítő füllel kell rendelkezzenek és rögzítéshez szükséges kalickás anyát és csavarokat is tartalmazniuk kell. Rendelkezzen
feliratozási lehetőséggel és megkülönböztető jelzéseket, kihúzás elleni védelmet is lehessen rá tenni és ezeket utólag cserélni. Erre
vannak kifejtve a végponti szerelvényeken végződtetett strukturált fali kábelek.
A kábelezési rendszer valamennyi elemének category Se UTP minőségűnek kell lennie.
B: Gyűrűs panel
Az egyes területek géptermeibe a rendező szekrényben elhelyezendö rendező panelek közé szerelendő, patch kábelek rendezett
vezetésére szolgáló, 1 U” magasnak kell lennie és 19”-os rögzítő füllel rendelkező és rögzitéshez szükséges kalickás anyát és
csavarokat is tartalmazó kiszerelésben csomagolt gyűrűs panel kell legyen, ami minimum 4db hasított gyűrűt tartalmaz.

c: Moduláris, dupla

(2xldb) RJ4S-ös UTP végponti csatlakozót tartalmazó szerelvény

Avégponti csatlakozó szerelvény moduláris felépitéssel rendelkezzenek, nem tartalmazhatnak nyomtatott áramköri megoldásokat,
mivel így nagyobb üzembiztonságot lehet elérni. Fali dobozba süllyeszthető és fali csatornába szerelhető változatúnak kell lennie.
Rendelkezzen feliratozási lehetőséggel és megkülönböztető jelzéseket, kihúzás elleni védelmetis lehessen rátenni ésezeket utólag
cserélni.
A kábelezési rendszer valamennyi elemének category 5e UTP minőségűnek kell lennie.
0: catse RJ4S-ös UTP modul
A moduláris patch panelbe és végponti csatlakozó szerelvénybe illeszthető R)45-ös UTP csatlakozó modul, amely nem tartalmazhat
nyomtatott áramköri megoldásokat, mivel igy nagyobb üzembiztonságot lehet elérni és szerszám nélkül szerelhetőnek kell lennie,
hogy az esetleges változásokat gyorsan és költség hatékonyan lehessen elvégezni, valamint tartalmaznia kell a szabványos
bekötéshez szükséges színjelölést.
A kábelezési rendszer valamennyi elemének category Se UTP minőségünek kell lennie.
E: catse halogén mentes UTP fali kábel
A CatSe UTP fali kábel átviteli sávszélessége minimum 200MHz kell legyen. A kábel meg kell feleljen a lSO/lEC 11801 ed. 2.2; IEC
61156-S 2nd Ed.; EN 50173-1; EN 50288-3-1; EIA/TIAS68-c.2 szabványok előirásainak. Szabványos színjelöléssel kell
rendelkezzen. A kábel esetleges égés folyamán nem termeihet halogén gázt.
A kábelezési rendszer valamennyi elemének category Se UTP minőségűnek kell lennie.
F: 2m~es catse UTP patch kábel
A catse UTP patch kábel átviteli sávszélessége minimum 200MHz kell legyen. A kábel meg kell feleljen a ISO/lEC 11801, EN 50173,
EN 50168 and EIA/TIA S58-c szabványok előirásainak. A kábel esetleges égés folyamán nem termelhet halogén gázt. Gyárilag
szerelt és lemért kábelnek kell lennie, mindkét végén Ri45-ös csatlakozóval és törés gátlóval, amelyre utólagszinkódok
helyezhetők.
A kábelezési rendszer valamennyi elemének Categoryse UTP minőségűnek kell lennie,
G: Sm-es catSe UTP patch kábel
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A CatSe UTP patch kábel átviteli sávszétessége minimum 200MHz kell legyen. A kábel meg kell feleljen a ISO/IEC 11801, EN 50173,
EN $0168 and EIA/TIAS68-C szabványok előírásainak. A kábel esetleges égésfolyamán nem termelhet halogén gázt. Gyárilag
szerelt ás lemért kábelnek kell lennie, mindkét végén RJ45-ös csatlakozóval ás törés gátlóval, amelyre utólagszínkódok
helyezhetők.
A kábelezési rendszer valamennyi elemének Category Se UTP minőségűnek kell lennie.

7. számú táblázat:
Strukturált kábelezés javaslat

3. Önálló polgármesteri hivatalok és közös önkormányzati hivatal székhelyek
műszaki terv (HLD) elvárásai (sablon)
Jelen fejezet tartalmazza a műszaki tervezést (HLD) támogató sablont, a műszaki terv (HLD)
fejezeteit, illetve azon inputok forrásait, amelyek alapján a műszaki terv (HLD) elkészíthetők.

Tartalomjegyzék
Dokumentum információk
Projekt:
Projektvezető:
Készítette:
Jóváhagyta:

Dátum:
Dátum:

Dokumentum
neve:
Dokumentum
verziója:
Változások

Verzió

‚
Dátum
L~
I

Készítette

Leírás

~

Bevezető

2

A jelenlegi szolgáltatás ismertetése
~ ai•i•Uh
Fejezet tartalma:
A WEB-es felmérés, valamint a li-es számú függelék „Telephely”, „Gépterem”, „Hálózat”,”Passzív
LAN, WAN” „Tűzfal”, „Internet”, „CE router elhelyezés” füleken megadott, kitöltendő
paraméterek, útmutató segítségével, helyszíni felmérés alapján készült leírás vázlatos fizikai
topológiát, ábrával illusztrálva, valamint a NISZ WEB felmérő telephelyre vonatkozó export
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táblázata.
A fejezet tartalmazza a Ill-as számú függelék validálásával elkészítendő jelenlegi és tervezett
szolgáltatások VPN összerendelését.
A műszaki tervben (HLD) két szint fogalmazódik meg, és az alfejezetekben is ezt a tagolást
szükséges követni.
1. szint: Az önálló polgármesteri hivatalok és közös önkormányzati hivatal székhelyek jelenlegi
Internet/WAN környezetét ismerteti, amely a CE eszközök LAN portjáig vizsgálja a feltételeket
és ennek megfelelően ismerteti a hálózat jelenlegi jellemzőit. (Ebben a konszolidáció jelenlegi
állapotának ismertetése is beleértendő olyan szinten, hogy mely intézmények érintettek a
konszolidációban, és fizikai WAN elérési pontjaik az épület mely pontjain vannak- emelet,
szobaszámmal beazonosítva.)
2. szint: A jelenlegi LAN, és a kapcsolódó külső kapcsolatok ismertetése történik meg, IP
címekkel, subnetekkel, alap tűzfal szabályokkal kiegészítve.
A két szintnek együttesen tartalmaznia kell az adathálózat jelenlegi jellemzőit, amelyből a
megvalósítandó hálózatos és IT szolgáltatások hiánytalanul megtervezhetőek.

22 Jelenlegi távbeszélő szolgáltatás ismertetése
A fejezet akkor is készüljön el, ha első körben nem kér az adott önálló polgármesteri hivatal vagy
közös önkormányzati hivatal székhely NISZ lP-Centrex távbeszélő szolgáltatást.
Fejezet tartalma:
A Il-es számú függelék „Telefon általános” fülön megadottak segítségével történt felmérés
alapján készült leírás a jelenlegi távbeszélő szolgáltatásról. Célja, hogy további helyszíni kiszállás
nélkül, de ügyféllel telefonos egyeztetések alapján az IP alapú hangszolgáltatás megtervezhető
legyen, ügyfél igény esetén. Jelenleg a létesítés szintű információk felmérése nem scope, de a
felmérés adatainak rögzítése, dokumentálása jelen műszaki tervben (HLD) igen.

13.

Jelenlegi alkalmazások ismertetése

Fejezet tartalma:
Kérjük felsorolni az adott intézmény telephelyén működő alkalmazásokat, ezek hálózattal
szembeni kapacitás-, minőségi elvárásait, hálózati kapcsolatait, kapcsolatos IP-címeket,
subneteket, valamint a szükséges tűzfal szabályokat amelyek az NTG kapcsolatra tervezés során
figyelembeveendők. Térjen ki (amennyiben van) a jelenlegi haránt kapcsolatokon megvalósuló
több telephelyes alkalmazások követelményeire is, amelyek hálózati infrastruktúrája fenti
jellemzői mellett az NTG kapcsolódás során megváltozhat.

3

A megvalósítandó szolgáltatás ismertetése
Fejezet tartalma:
A NISZ által nyújtott adatkommunikációs szolgáltatás ismertetése és az önálló polgármesteri
hivatalok és közös önkormányzati hivatal székhelyek által igénybe veendő hálózatos és IT
szolgáltatások leírása, javasolt műszaki tartalmának ismertetése az új környezetben, hálózaton a
szükséges beállítások ismertetése, javaslat migrációra, és ezek lépéseinek részletes ismertetése,
amely a felmérésben ismertté vált szolgáltatási körre az Új NTG kapcsolaton a működést
biztosítja.
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3.1 Javasolt adathálózat
Fejezettartalom:
A Javasolt NTG csatlakozás leírása felhasználva a jelenlegi szolgáltatás felmérését (WEB-es, illetve
li-es számú kitöltött függelék, továbbá NISZ WEB felmérő), amely a NISZ által megadott végponti
paraméterek alapján történik (Ill-as számú függelék kiegészítésével, valamint jelen dokumentum
előző fejezetei is tervezési alapot nyújtanak). Ki kell térni a javasolt LAN hálózat kialakítására és
az esetleges telephelyen lévő NTG csatlakozások (CE routerek) konszolidációs lehetőségeire, azok
esetleges akadályaira.
Az önálló polgármesteri hivatal és közös önkormányzati hivatal székhely telephely
adathálózatának javasolt vázlatos fizikai topológiáját rendszertechnikai ábrán kell bemutatni. A
telephelyek jellemzőit az 1. számú sablon táblázat alapján a telephelyi jellemzőkkel
kiegészítetten kell összefoglalni a fő paramétereket.
A tervben a jelenlegi állapot fejezetben ismertetett 2 szint szerint szükséges a tervezett hálózat
jellemzőit részletezni.
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3.2 Hálózati szolgáltatások
Fejezet tartalma:
A tervnek tartalmaznia szükséges az önálló polgármesteri hivatalok és közös önkormányzati
hivatal székhelyek és esetlegesen kapcsolódó telephelyek hálózatos és IT szolgáltatásainak NTG
csatlakozást követően is a működőképes megoldását. Részletesen ismertetni szükséges, hogy az
adott telephely és vele kapcsolatban álló telephelyek a hálózatos és IT szolgáltatásaikat milyen
műszaki megoldással, esetleg műszaki tartalom beszerzéssel tudja megoldani.

3.3 A megvalósítandó hálózat IP cínizés és routing, tűzfal szabályok
Fejezet tartalma:
A WEB-es felmérés és Il-es számú függelék „Internet”, „Hálózat”, „Tűzfal” fülek információit,
valamint a NISZ WEB-es felmérő adatait figyelembe véve tegyen javaslatot az lP címzésre és a
routingra (statikus, dinamikus esetén OSPF).
A NISZ-szel egyeztetett lP-címtartományokat, subneteket alapul véve szükséges az IP-címzést
megtervezni a telephelyekre, VPN struktúrákat kialakítani, azokat tervezett sávszélességekkel és
szolgáltatásokkal, összevetni, valamint a CE routerek és azok, CPE porttal való összekapcsolását
táblázatban rögzíteni, valamint az alkalmazások, IT rendszerek esetében a működéshez
szükséges tűzfalszabályokat megtervezni, dokumentálni.

3.4 NISZ lP Centrex távbeszélő szolgáltatás
Fejezet tartalma:
A Il-es számú függelék „Telefon általános” fülön megadottak segítségével történt felmérést
figyelembe véve kell a NISZ IP Centrex szolgáltatásához szükséges feltételeket ismertetni, illetve
a jelenlegi környezet rendelkezésre állását elemezni. (NISZ szakmai egyeztetés során fogja
biztosítani az Ajánlattevőnek a szolgáltatás tervezéséhez szükséges információkat). A fejezetnek
olyan szinten szükséges a szolgáltatás, infrastruktúra ismertetését tartalmazni, amely további
helyszíni kiszállás nélkül távoli konzultációval pontosítva lehetővé teszi a szolgáltatás műszaki
terv (HLD) szintű véglegesítését. Kalkulációt végez a hangcsatorna számokra, sávszélesség
kalkulációt végez a jelenlegi kapacitásokra alapozottan.

3.5 A megvalósítandó szolgáltatáshoz szükséges QoS heállítás
Fejezet tartalma:
Esetleges hangszolgáltatás biztosításakor:
NISZ üzemeltetésű CE router QoS beállítását a hangszolgáltatás sávszélesség igényének
megfelelően kell elvégezni az egyidejű hangcsatorna szám alapján.
Egyéb QoS beállítás javaslatok, amennyiben szükségesek.

.6 A C E route re k elk e iyezési. ja’.~a a I
A Fejezet tartalma:
A Il-es számú függelék „Gépterem” fül, „lntranet” fül, „CE elhelyezés” fül kitöltött adatlapjára,
WEB-es felmérésre (és helyszíni ellenőrzésre) alapozva és a NISZ WEB-es felmérőre alapozva
A dokumentum, valamint az annak tartalmát képező adatok a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató zártkórűen Működő
Részvénytársaság üzleti titkát képezik, ennél fogva jogi védelem alatt állnak, nyilvános közléstől védetten. Az üzleti titkot kizárólag a
cimzett, a felhasználó, illetve azon személyek ismerhetik meg, akik jogszerűen jutottak annak birtokába. Az üzleti titok a címzett
tevékenységével kapcsolatban eljárószemélyek körében ismerhető meg,vagya rendelkezésrejogosultírásbeli engedélyével hozható
nyil”ánosságra, másolható, illetve továbbitható harmadik személyek számára.Az üzleti titoka cimzetttevékenységével kapcsolatban
eljáró személyek körében ismerhető meg, vagy a rendelkezésre jogosult írásbeli engedélyével hozható nyilvánosságra, másolható,
illetve továbbítható harmadik fél számára, Az üzleti titkot jogosulatlanul megismerő személy köteles a birtokába jutott adatokat
megőrizni, egyidejűleg az üzleti titoktulajdonosát értesíteni.

készíti el.
A tervezés során alap elvárás, hogy a CE router környezetének meghatározása során a LAN elérés
és CPE (elérési hálózatterminátora) elérése külön beruházás nélkül biztosítható legyen a javasolt
infrastrukturális környezettel.
A fejezetben térjen ki a telephelyen ismertetett Intézmények LAN hálózati aggregáló
csomópontjainak elérési lehetőségeire az ASP CE eszközének a LAN portjától vizsgálva az elérést,
lehetőleg rezes kapcsolatot priorizálva. Ez nem egy részletes felmérést, tervezési feladatot jelent.
A célja annak megállapítása, hogy az adott CE eszköz LAN portjától milyen feltételekkel érhető el
az adott telephelyi saját és másik intézmény központi LAN switch-e, illetve —ha az adott
intézmény router nem konszolidálható- akkor az adott intézmény CE routerének elérési
lehetősége a CPE portjától. Nem scope ebben a tekintetben az érintett intézmények részletes
felmérése,

3.7 A szolgáltatás megvalósításához szükséges eszközök
A fejezet tartalma:
A javasolt hálózati eszközök HW konfigurációit, valamint infrastruktúrális környezetet kell
tartalmazza a fejezet.
Ebben a fejezetben kell kitérni a CE router konszolidációjának, NTG kapcsolatának
megvalósításához szükséges feltételek ismertetésére, feltüntetve ezen körülmények
rendelkezésre állását akadályoztatását, valamint a feltételek rendelkezésre állásának várható
időpontját.

3.8 Migrációs terv fejezet
A jelenlegi hálózati és IT szolgáltatásainak a tervezett hálózat és kapcsolódó IT szolgáltatások
üzemszerű működésének biztosításához a migrációs lépeseket részletesen ismertesse. Ebben a
migrációs lépések feladatai mellett a közreműködő feleket, és feladatait is ismertesse.
Ezen fejezet tartalmazza azon feltételeket is, amelyek az ASP projekt scope-ján túlmutató
esetleges infrastruktúra fejlesztést igényel.
A migrációs terv alapján a NISZ üzemeltetéssel és érintett intézményekkel egyezetett ütemterv
szerint el kell tudni végezni a(z) (esetenként több) LAN/IT intézményi infrastruktúra kialakított
új hálózati szolgáltatásokra történő átterhelési, illetve támogatási, tesztelési feladatokat éles
átállásokat.

4

Üzemeltetés
Fejezet tartalma:
Az intézménnyel kötendő szolgáltatási megállapodás rendezi az üzemeltetéssel kapcsolatos
feladatokat a rendelkezésre állást és a szolgáltatási felületeket. Ennek meghatározásához NISZ
szakmai konzultációt biztosít Ajánlattevőnek.
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II.számú függelék
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iii.
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számú függelék

IV.szémú függelék

ASP NISZ felmérő adatstruktúra technikai specifikációja

Tartalomjegyzék
Mezőelnevezések:

64

MINTA ADAflARTALOM:
ELEMEK LEÍRÁSA: 64

Adattípusok: 64
Függő kérdések leírása:
MINTA ADAflARTALOM:
ELEMEK LEÍRÁSA: 64

64
64
64

Különleges esetek: 65
Csatolt áflomány tartalma: 65
Kérdéscsoportok szöveges ehievezései:
Impiementált Felmérő adatstruktúra

65
66

‚-‚

Li)

Mezőelnevezések:
Minta adattartalom:
$result[’al’] = [‘field’ => ‘o107’, ‘question => ‘(VÁLLALKOZÓ tölti ki) Ajelenlegi CE épületen belüli
elhelyezkedése (szoba száma, emelet stb.): ‘, ‘result’ => ‘text’];

Elemek leírása:
Tömb elnevezés : a kérdés belső azonosítója p1.: ~a1”.
Kötelező elem
Vállalkozó
mező:
az adattartalom
helyének az
elnevezése.
Kötelező elem
question:
A
feltett
kérdés
pontos
szövege.
Kötelező
elem
result:
Az
elvárt
eredmény
pontos
adattípusa.
Kötelező
elem
answer: select és multiselect típusú adatoknál a lehetséges válaszok, select és multiselect és
típusoknál
kötelező
elem
required: A mezőt értékét minden esetben ki kell tölteni. Nem kötelező elem.
depend: Függő esetben kitöltendő elemek. A mező értékei a függő kérdések pont külön
elemezve. Nem kötelező elem.

Adattípusok:

text:
egyszerű
szöveges
mező
max
1024
karakter
hosszan
radiobutton:
2
elemű
booleari
mező.
Lehetséges
állapotok:
igen,
nem
textarea:
bővebb
szöveg
mező
max
4096
karakter
hosszan
num:
szám
mező
date:
dátum
mező
ÉÉÉÉ-HH-NN
formátumban
boolean:
2
elemű
boolean
mező.
Lehetséges
állapotok:
igaz,
hamis
select: kiválasztó mező a lehetséges állapotok külön definíció szerint egyszeres kiválasztási
lehetőséggel
multiselect: kiválasztó mező a lehetséges állapotok külön definíció szerinttöbbszörös kiválasztási
lehetőséggel
addr:
a
nisz-MFI
rendszerben
tárolt
addrs
azonosítója
pic: képállomány jpeg formátumban

Függő kérdések leírása:
!~1fI:;~:
~~[~~jflj:
$result[’a19’] = [‘field’ => ‘o412’, ‘question’ => ‘(VÁLLALKOZÓ tölti ki) Egyéb akadály:
‘text’, ‘required’ => false, ‘depend’ =~ (‘question’ => ‘a6’, ‘value’ => [6]]];

question:
a
hivatkozott
elem
tömb
value: a hivatkozott elem tömb értékei. Kötelező elem.
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elnevezése.

‘,

Kötelező

‘result’

=>

elem.

Különleges esetek:
getAddrQuestion és getAppQuestion kérés csoportokban kérdések azonosítója nem pontos
érték hanem dinamikusan növekvő értékek. Minden mező 10-szer ismétlődhet és az
adattartalom helyének elnevezései folyamatosan növekednek.

Csatolt állomány tartalma:
ASPZ felmérés NISZ MFI adatok.docx : a specifikáció szerint létrehozott kérdések leírása. A
kérdések csoportokba vannak szedve.

Kérdéscsoportok szöveges elnevezései:
GetContact: kapcsolattartó adatai
getQuestion: fő kérdések
getCerouterQuestion ce routerre vonatkozó adatok:
getAppQuestion: alkalmazásokra vonatkozó adatok
getAddrQuestion: címre vonatkozó adatok
getFirewallQuestion: tűzfalra vonatkozó adatok
getLanQuestion: belső hálázatra vonatkozó adatok
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Impiementált Felmérő adatstruktúra
class Survey extends \yii\db\ActiveRecord

{
public static function getContact()

(
$result[’a4009’] = [‘field’ => ‘0159’, ‘question’ => ‘(OM/SZM tölti ki) Ogyfél azonosítója
(neve): ‘result’ => ‘text’);
$result[’a4000’] = [‘field’ => ‘o160’, ‘question’ => ‘(VÁLLALKOZÓ tölti ki) Intézményi
kapcsolattartó neve: ‘result’ => ‘text’];
$result[’a4001’] = [‘field’ => ‘olGl’, ‘question’ => ‘(VÁLLALKOZÓ tölti ki) Intézményi
kapcsolattartó telefon: ‘result’ => ‘text’);
$result[’a4002’] = [‘field’ => ‘o162’, ‘question’ => ‘(VÁLLALKOZÓ tölti ki) Intézményi
kapcsolattartó elektronikus elérhetősége: ‘result’ => ‘text’);
$result[’a4010’] = [‘field’ => ‘o168’, ‘question’ => ‘(VÁLLALKOZÓ tölti Id) Technikai
kapcsolattartó neve: ‘result’ => ‘text’];
$result[’a4011’) = [‘field’ =~ ‘o169’, ‘question’ => ‘(VÁLLALKOZÓ tölti ki) Technikai
kapcsolattartó telefon: ‘result’ => ‘text’);
$result[’a4012’) = [‘field’ => ‘o170’, ‘question’ => ‘(VÁLLALKOZÓ tölti ki) Technikai
kapcsolattartó elektronikus elérhetősége: ‘result’ => ‘text’];
$result[’a4013’] = [‘field’ => ‘o304’, ‘question’ => ‘Megjegyzés: ‘result’ = ‘textarea’];
$result[’a4014’] = [‘field’ => ‘o417’, ‘question’ => ‘(VÁLLALKOZÓ) Helyszín felmérő neve:
‘result’ => ‘text’);
$result[’a4O15’] = [‘field’ => ‘o418’, ‘question’ => ‘(VÁLLALKOZÓ) Helyszín felmérő
elektronikus elérhetősége:’, ‘result’ => ‘text’];
$result[’a4016’) = [‘field’ => ‘0419’, ‘question’ => ‘(VÁLLALKOZÓ) Helyszín felmérő telefon:’,
‘result’ => ‘text’);
$result[’a4023’] = [‘field’ => ‘o426’, ‘question’ => ‘(VÁLLALKOZÓ) Vállalkozó adatok rögzítése
teljes(HLD készítés megkezdhető): ‘result’ => ‘boolean’);
$result[’a4O17’] = [‘field’ => ‘o421’, ‘question’ => ‘(VÁLLALKOZÓ) Fénykép a CRE helyéről,
meglévő esetén CPE berendezésről: ‘result’ => ‘pici;
$result[’a4018’] = [‘field’ => ‘o422’, ‘question’ => ‘(VÁLLALKOZÓ) Fénykép a RACK -ről:
‘result’ => ‘pici;
$result[’a4019’] = [‘field’ => ‘o423’, ‘question’ => ‘(VÁLLALKOZÓ) Fénykép CE helyéről,
környezetéről:’, ‘result’ => ‘pic’];
$result[’a4024’) = [‘field’ => ‘o427’, ‘question’ = ‘MFI tölti ki: Szolgáltatás módosítási igény:
‘result’ => ‘boolean’);
$result[’a4025’) = [‘field’ => ‘o428’, ‘question’ => ‘MFI tölti ki: Szolgáltatás módosítási igény
megjegyzése: ‘result’ => ‘textareal;
$result[’a4026’) = [‘field’ => ‘0429’, ‘question’ => ‘OM tölti ki: A módosítási igény jóváhagyva:
‘,‘result’ => ‘boolean’];
$result[’a4O27’) = [‘field’ => ‘0430’, ‘question’ => ‘OM tölti ki: megjegyzés: ‘result’ =>
‘textarea’];
‘,

‘,

‘,

‘,

‘,

‘,

‘,

‘,

‘,

‘,

‘,

‘,

‘,

‘,

‘,

return $result;

}
public static function getQuestion()

(
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$result[’a25’] = [‘field’ => 04201 ‘question’
telephelyen van?: ‘, ‘result’ => ‘select’,
‘answer’ =>
1=> “Igen”,
2=> ‘Nem”,

=>

‘(VÁLLALKOZÓ tölti ki) Ez a Router ezen a

];
$result[’al’] = [‘field’ = ‘o107’, ‘question’ = ‘(VÁLLALKOZÓ tölti ki) Ajelenlegi CE épületen
belüli elhelyezkedése (szoba száma, emelet stb.): ‘, ‘result’ = ‘text’];
$result[’a2’} = [‘field’ => ‘olOS’, ‘question’ => ‘(VÁLLALKOZÓ tölti ki) A jelenlegi CPE eszköz
épületen belüli elhelyezkedése (szoba száma, emelet stb.): ‘, ‘result’ => ‘text’];
$result[’a3’] = [‘field’ => ‘o109’, ‘question’ => ‘(VÁLLALKOZÓ tölti ki) Az Új CPE eszköz épületen
belüli elhelyezkedése (szoba száma, emelet stb.): ‘, ‘result’ => ‘text’];
$result[’a4’] = [‘field’ => ‘0110’, ‘question’ => ‘(VÁLLALKOZÓ tölti ki) Az Új CE épületen belüli
elhelyezkedése (szoba száma, emelet stb.): ‘, ‘result’ => ‘text’];
$result[’a5’] = [‘field’ = ‘olli’, ‘question’ => ‘(VÁLLALKOZÓ tölti ki) A jelenlegi CE és az Új
CRE közötti nyomvonal távolság [m]:’, ‘result’ => ‘num’];
$result[’a6’} = [‘field’ => ‘o112’, ‘question’ => ‘(VÁLLALKOZÓ tölti ki) A jelenlegi CE és az Új
CPE közötti átkérő kiépítésének van-e akadálya?:’, ‘result’ => ‘select’, ‘answer’ => [
1=) “Nincs (rezes kapcsolat biztosított)”,
2=) “Faláttörés szükséges”,
3 = “Műemlékvédelmi engedély szükséges’t,
4=> “Kábelcsatorna építése szükséges”,
5=> “Optika építés a távolság miatt”,
6=> “Egyéb”
];
$result[’a19’] = [‘field’ = ‘o412’, ‘question’ => ‘(VÁLLALKOZÓ tölti ki) Egyéb akadály: ‘,‘result’
=> ‘text’, ‘required’ => false, ‘depend’ => [‘question’ => ‘a6’, ‘value’ => [6]]];
$result[’a7’] = [‘field’ => ‘o113’, ‘question’ => ‘(VÁLLALKOZÓ tölti ki) Ajelenlegi CE és az Új CE
közötti nyomvonal távolság [m]: ‘, ‘result’ = ‘num’];
$result[’a8’] = [‘field’ => ‘o114’, ‘question’ => ‘(VÁLLALKOZÓ tölti ki) A jelenlegi CE és az Új CE
közötti átkérő kiépítésének van-e akadálya?: ‘,‘result’ => ‘select’, ‘answer’ => [
1=> “Nincs (rezes kapcsolat biztosított)”,
2=> “Faláttörés szükséges”,
3=> “Műemlékvédelmi engedély szükséges”,
4=> “Kábelcsatorna építése szükséges”,
5=> “Optika építés a távolság miatt”,
6=> “Egyéb”
];
$result[’a20’] = [‘field’ => ‘o413’, ‘question’ => ‘(VÁLLALKOZÓ tölti ki) Egyéb akadály: ‘,‘result’
=> ‘text’, ‘required’ => false, ‘depend’ => [‘question’ => ‘aS’, ‘value’ => [6]]];
$result[’a9’] = [‘field’ => ‘oilS’, ‘question’ => ‘(VÁLLALKOZÓ tölti ki) Az Új CE és az Új CRE
közötti nyomvonal távolság [ml: ‘, ‘result’ => ‘num’];
$result[’a22’] = [‘field’ => ‘o302’, ‘question’ => ‘(VÁLLALKOZÓ tölti ki) Átkérő építése
szükséges?: ‘, ‘result’ => ‘select’, ‘answer’ => [
1=> “Igen”,
2=> “Nincs szükség átkérőre (patchelhető)”,
3=> “Meglévő átkérő van, tipusa: Optika”,
4=> “Meglévő átkérő van, tipusa: Réz”,

67

];
= [‘field’ => ‘o305’, ‘question => ‘(VÁLLALKOZÓ tölti ki) A router hány LAN
portja van fizikailag használatban az intézmény aggregációs pontjai felé?: ‘result’ => ‘num’];
$result[’a24’] = [‘field’ => ‘o306’, ‘question’ => ‘(VÁLLALKOZÓ tölti ki) A routeren használt
LAN portra/portokra csatlakozó kábel/kábelek közül a leghosszabb kábel méterben? : ‘result’
=> ‘num’];
$result[’alO’] = [‘field’ => ‘0116’, ‘question’ => ‘(VÁLLALKOZÓ tölti ki) Az Új CE és az Új CPE
közötti átkérő kiépítésének van-e akadálya?: ‘result’ => ‘select’, ‘answer’ => [
1 => “Nincs”,
2=> “Faláttörés szükséges”,
3=> “Műemlékvédelmi engedély szükséges”,
4=> “Kábelcsatorna építése szükséges”,
5=> “Optika építés a távolság miatt”,
6=> “Egyéb “

$result[’a23’j

‘,

‘,

‘,

];
$result[’a21’] = [‘field’ => ‘o414’, ‘question’ => ‘(VÁLLALKOZÓ tölti ki) Egyéb akadály: ‘,‘result’
=> ‘text’, ‘required’ => false, ‘depend’ => [‘question’ => ‘alO’, ‘value’ => [6]]];
$result[’all’] = [‘field’ => ‘o117’, ‘question’ => ‘(VÁLLALKOZÓ tölti ki) Van -e 12 Unit magas,
vagy egy 15 Unit magas, kb. 6O0mm*6O0mm~es szabad rack hely: ‘result’ => ‘select’, ‘answer’
‘,

=>

[
1=>
2=>
3=>
4=>

“Van 12 rack unit”,
“Van 15 rack unit”,
“Nincs”,
“Egyéb”,

];
$result[’a12’] = [‘field’ => ‘oilS’, ‘question’ => ‘(VÁLLALKOZÓ tölti ki) Nincs válasz esetén
(Van-e 12 Unit magas, vagy egy 15 Unit magas, kb. GOOmmt600mm-es rack hely) Mikorra lesz?:
‘,‘result’ => ‘date’, ‘required’ => false, ‘depend’ => [‘question’ => ‘all’, ‘value’ => [3]]];
$result[’a13’] = [‘field’ => ‘o119’, ‘question’ => ‘(VÁLLALKOZÓ tölti ki) Egyéb válasz estén
(Van- e 12 Unit magas, vagy egy 15 Unit magas, kb. 6tJ0mm*600mm~es rack hely): ‘result’ =>
‘num’, ‘required’ => false, ‘depend’ => [‘question’ => ‘all’, ‘value’ => [4]]];
$result[’al4’] = [‘field’ => ‘o120’, ‘question’ => ‘(VÁLLALKOZÓ tölti ki) Szünetmentes
áramellátás van-e az ASP szolgáltatásokhoz?:’,
‘result’ => ‘select’,
‘answer’ => [
1=> “Van legalább 1000 VA plusz teljesítmény”,
2=> “Van legalább 2000 VA plusz teljesítmény”,
3=> “Nincs”,
‘,

4=> “Egyéb”,
];
$result[’als’] = [‘field’ => ‘o121’, ‘question’ => ‘(VÁLLALKOZÓ tölti ki) Nincs válasz esetén
(Szünetmentes áramellátás van-e?) mikorra lesz?: ‘,‘result’ => ‘date’, ‘required’ => false, ‘depend’
=> [‘question’ => ‘al4’, ‘value’ => [3]]];
$result[’al6’] = [‘field’ => ‘o122’, ‘question’ => ‘(VÁLLALKOZÓ tölti ki) Egyéb válasz esetén
(Szünetmentes áramellátás van-e?)A felhasználható UPS kapacitása(VA):’, ‘result’ => ‘num’,
‘required’ => false, ‘depend’ => [‘question’ => ‘a14’, ‘value’ => [4]]];
$result[’a17’] = [‘field’ => ‘o123’, ‘question’ => ‘(VÁLLALKOZÓ tölti ki) Klimatizálás van-e?:
‘result’ => ‘boolean’];
$result[’alg’] = [‘field’ => ‘o175’, ‘question’ => ‘(VÁLLALKOZÓ tölti ki) Megjegyzés
‘,
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(Gépterem):

‘,

‘result’

=>

‘textarea’];

return $result;

}
public static function getCerouterQuestion()

(
$result[’a501’] = (‘field’ => o124T, ‘question’
adatok alapján: jelenlegi CE router üzemeltetője: ‘,
‘result’ => ‘select’,
‘answer’ => [
1=> “NISZ”,
2=> “Intézmény”

$result[’a502’] = [‘field’
tulajdonosa:’,
‘result’ => ‘select’,
‘answer’ => [
1=> “Állami”,
2 => “Egyéb”

=>

=>

‘o125’, ‘question’

=>

=>

‘(VÁLLALKOZÓ ellenörzi)IPHO(CE_NAME)

‘(OM/SZM tölti ki) jelenlegi CE router

];
$result[’a519’] = [‘field’ => ‘o415’, ‘question’ => ‘(OM/SZM tölti ki) Egyéb tulajdonos: ‘,‘result’
‘text’, ‘required’ => false, ‘depend’ => [‘question’ => ‘a502’, ‘value’ => [2]]];
$result[’a503’] = [‘field’ => ‘o126’, ‘question’ => ‘(VÁLLALKOZÓ tölti ki) CE router gyártója:’,
‘result’ => ‘select’,
‘answer’ => [
1. => “Cisco”,
2 => ‘‘H ~‚
3=> “Juniper”,
4 => “Egyéb”,

];
$result[’a520’] = [‘field’ => ‘o416’, ‘question’ => ‘Egyéb gyártó: ‘, ‘result’ => ‘text’, ‘required’
=> false, ‘depend’ => [‘question’ => ‘a503’, ‘value’ => [4]]];
$result[’a504’] = [‘field’ => ‘o127’, ‘question’ => ‘(VÁLLALKOZÓ tölti ki) típusa: ‘, ‘result’ =>
‘text’];
$result[’a505’]
=
[‘field’
=>
‘VgwReady’,
‘question’
=>
‘(VÁLLALKOZÓ
ellenörzi)IPHO WANG_COD) adatok alapján: jelenlegi CE router rendelkezik-e Voice Gateway
funkcióval: ‘,
‘result’ => ‘select’,
‘answer’ => [
‘Igen’ => “Igen”,
‘Nem’ => “Nem”,
1=> “Igen”,
2=> “Nem”,

]‘
‘readonly’ => true,
];
$result[’a506’] = [‘field’

=>

‘BwDownValue’, ‘question’

69

=>

‘(VÁLLALKOZÓ ellenörzi)

IPHO(BW_DOWN) adatok alapján: jelenlegi CE router WAN kapcsolat sávszélessége:’, ‘result’ =>
‘num’, ‘readonly’ => true,];
$result[’a507’] = [‘field’ => ‘o130’ ‘question’ => ‘(VÁLLALKOZÓ ellenőrzi) IPHO(JELLEG)
adatok alapján: jelenlegi CE router WAN backup kapcsolat sávszélessége: ‘result’ => ‘text’,];
$result[’a517’] = [‘field’ => ‘o171’, ‘question’ => ‘(VÁLLALKOZÓ tölti ki) Jelenleg használt IP
címek, címtartományok WAN irányba: ‘result’ => ‘text’];
$result[’a512’] = [‘field’ => ‘o135’, ‘question’ => ‘(VÁLLALKOZÓ tölti ki) Jelenleg használt P
címek, címtartományok LAN irányba: ‘result’ => ‘text’];
$result[’a513’] = [‘field’ => ‘o136’, ‘question’ => ‘(IPHO) Új MCE router mögötti LAN
tartomány: ‘result’ => ‘text’];
$result[’aSlS’] = [‘field’ => ‘o176’, ‘question’ => ‘(IPHO) Megjegyzés (CE router és IP
tartományok): ‘result’ => ‘textarea’];
return $result;
‘,

‘,

‘,

‘,

‘,

}
public static function getAppQuestion($resultppnum, $startO)

(
$id = 1000 + ($resultppnum * 10);
$result[’a’ $id±±] = [‘field’ => ‘0’ $startO+±, ‘question’ => ‘(VÁLLALKOZÓ tölti ki) Meglévő
alkalmazás neve: ‘ ($resultppnum + 1), ‘result’ => ‘text’];
$resuít[’a’ $id++] = [‘field’ => ‘o’ $startO±±, ‘question’ => ‘(VÁLLALKOZÓ tölti ki) Az
alkalmazás szerver az önkormányzat telephelyén van vagy szolgáltatónál:
‘result’ => ‘select’,
‘answer’ => [
1=> “Önkormányzat telephelyén”,
2=> “Szolgáltatónál”,
.

.

.

.

.

‘,

];
$result[’a’ $idi--i-] = [‘field’ => o. $startO++, ‘question’ => ‘(VÁLLALKOZÓ tölti ki) Alkalmazás
szállítója: ‘result’ => ‘text’];
$result[’a’ $id++] = [‘field’ => o. $startOi-i-, ‘question’ => ‘(VÁLLALKOZÓ tölti ki) Alkalmazás
üzemeltetője:’,
‘result’ => ‘select’,
‘answer’ => [
1=> “Önkormányzat üzemelteti”,
2=> “Külső cég üzemeltet”,
.

‘,

.

];
$result[’a’ $id+±] = [‘field’ => o $startO++, ‘question’ => ‘(VÁLLALKOZÓ tölti ki) Egy
telephelyen belül érik el az alkalmazást?: ‘,‘result’ => ‘boolean’];
$result[’a’ $id±+] = [‘field’ => o $startO+±, ‘question’ => ‘(VÁLLALKOZÓ tölti ki) Több
telephelyről is elérik az alkalmazást?: ‘,‘result’ => ‘boolean’];
$result[’a’ $id-i-±] = [‘field’ => o $startO±+, ‘question’ => ‘(VÁLLALKOZÓ tölti ki) Több
telephely használat során milyen sávszélesség igénye van telephelyek közötti kapcsolat során?:
‘result’ => ‘num’];
$result[’a’ $id±-i-] = [‘field’ => o
$startO+±, ‘question’ => ‘(VÁLLALKOZÓ tölti ki)
Megjegyzés(Alkalmazás): ‘result’ => ‘textarea’];
return $result;
.

.

.

.

.

.

‘,

.

.

‘,

}
public static function getAddruuestion($resultppnum, $startO)

(
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$id = 5000 ÷ ($resultppnum * 10);
$result[’a’ $id+±] = [‘field’ => ‘0’. $startO++, ‘question’ => ‘Irányítószám:’, ‘result’ => ‘num’];
$result[’a’ $id+÷] = [‘field’ => o $start0÷+, ‘question’ => ‘Település: ‘result’ => ‘text’];
$result[’a’ $id++] = [‘field’ => o $startO++, ‘question’ => ‘Közterület név: ‘‚ ‘result’ =>
‘text];
$result[’a’ $id+÷] = [‘field’ => o $startO±-i-, ‘question’ => ‘Közterület típusa: ‘result’ =>
‘text’];
$result[’a’ $id+÷] = [‘field’ => o $startO++, ‘question’ => ‘Házszám: ‘result’ => ‘num’];
$result[’a’ $id+±] = [‘field’ => o $startO±-i-, ‘question’ => ‘Házszám kiegészítés: ‘result’
=> ‘text’];
$result[’a’ $id-i--’-] = [‘field’ => ‘o’ $startO±±, ‘question’ => ‘Emelet: ‘result’ => ‘text’];
$result[’a’ $id++] = [‘field’ => ‘o’ $startO÷±, ‘question’ => ‘Ajtó: ‘result’ => ‘text’];
.

.

.

‘,

.

.

.

.

.

‘,

.

.

‘,

.

.

.

.

.

‘,

‘,

‘,

return $result;

}
public static function getFirewalluuestion()

(
$result[’a2000’] = [‘field’ => ‘o146’, ‘question’ => ‘(VÁLLALKOZÓ tölti ki) Kíván-e a csatlakozási
ponton saját helyi tűzfallal csatlakozni?:
‘result’ => ‘select’,
‘,

‘answer’

=>

[

1=> “Igen”,
2=> “NISZ ASP tűzfal szolgáltatást vesz igénybe”,
];
$result[’a2001’] = [‘field’ => ‘o147’, ‘question’ => ‘(VÁLLALKOZÓ tölti ki) Ha igen, lehetővé
teszi-e, hogy az NTG a Tűzfalat ICMP protokollal teszt céljából elérhesse?: ‘,‘result’ => ‘boolean’];
$result[’a2002’] = [‘field’ => ‘o148’, ‘question’ => ‘(VÁLLALKOZÓ tölti ki VÁLLALKOZÓ
ellenörzi) Tűzfal/eszköz típusa: ‘result’ => ‘text’];
‚
$result[’a2003’] = [‘field’ => ‘o149’, ‘question’ => ‘(VÁLLALKOZÓ tölti ki) Tűzfal üzemeltetője:
‘,

‘result’ => ‘select’,
‘answer’ => [
1=> “Önkormányzat üzemelteti”,
2=> “Külső cég üzemeltet”,
];
$result[’a2004’] = [‘field’ => ‘olSO’, ‘question’ => ‘(VÁLLALKOZÓ tölti ki) DMZ zóna van-e?:
‘result’ => ‘boolean’];
$result[’a2005’] = [‘field’ => ‘olSl’, ‘question’ => ‘(VÁLLALKOZÓ tölti ki) Tűzfalához van-e
távoli hozzáférés végződtetve, ha igen hány egyidejű ás milyen protokollal (p1. IPSEC, SSL-VPN):
‘,

‘result’ => ‘select’,
‘answer’ => [
1=> “IPSEC”,
2=> “SSL-VPN”,
3=> “Open-VPN”,
4=> “Egyéb”,
];
$result[’a2006’] = [‘field’ => ‘o157’, ‘question’ => ‘(VÁLLALKOZÓ tölti ki) Tűzfalához távoli
hozzáférés (egyéb válasz esetén): ‘result’ => ‘text’, ‘required’ => false, ‘depend’ => [‘question’
‘,
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(8I’~

‘a2005’, ‘value’ => [4]]];
$result[’a2008’] = [‘field’ => ‘o179’, ‘question’ => ‘(VÁLLALKOZÓ tölti ki) Tűzfalához távoli
hozzáférés (Open-VPN esetén max egyidejű kapcsolat?):’, ‘result’ => ‘text’, ‘required’ => false,
‘depend’ => [‘question’ => ‘a2005’, ‘value’ => [3]]];
$result[’a2009’] = [‘field’ => ‘o410’, ‘question => ‘(VÁLLALKOZÓ tölti ki) Tűzfalához távoli
hozzáférés (SSL-VPN esetén max egyidejű kapcsolat?):’, ‘result’ => ‘text’, ‘required’ => false,
‘depend’ => [‘question’ => ‘a2005’, ‘value’ => [2]]];
$result[’a2010’] = [‘field’ => ‘o411’, ‘question’ => ‘(VÁLLALKOZÓ tölti ki) Tűzfalához távoli
hozzáférés (IPSEC esetén max egyidejű kapcsolat?):
‘result’ => ‘text’, ‘required’ => false,
‘depend’ => [‘question’ => ‘a2005’, ‘value’ => [1]]];
$result[’a2007’] = [‘field’ => ‘o177’, ‘question’ => ‘(VÁLLALKOZÓ tölti ki) Megjegyzés (Tűzfal):
‘result’ => ‘textarea’];
return $result;
=>

‘,

‘,

}
public static function getLanQuestion()

{
$result[’a3000’] = [‘field’ => ‘o152’, ‘question’ => ‘(VÁLLALKOZÓ tölti ki) Rendelkezik-e az
ajánlásban szereplő strukturált hálózattal, amellyel az ASP munkaállomások LAN hálózata (aktívpasszív) kapcsolódni tud az Új CE routerrel?’, ‘result’ => ‘select’,
‘answer’ => [
1=> “Igen”,
2=> “Nem”,
]];
$result[’a3001’] = [‘field’ => ‘0153’, ‘question’ => ‘(VÁLLALKOZÓ tölti ki) NEM válasz esetén
(Rendelkezik-e az ajánlásban szereplő strukturált hálózattal, amellyel az ASP munkaállomások
LAN hálózata (aktív-passzív) kapcsolódni tud az ÚJ CE routerrel?) mikorra épül ki a LAN hálózat?’,
‘result’ => ‘date’];
$result[’a3002’] = [‘field’ => ‘o154’, ‘question’ => ‘(VÁLLALKOZÓ tölti ki) Kérjük adja meg a
telephelyen tervezett munkaállomások darabszámát’, ‘result’ => ‘num’];
$result[’a3003’] = [‘field’ => ‘olSS’, ‘question’ => ‘(VÁLLALKOZÓ tölti ki) Kérjük adja meg a
telephelyen tervezett hálózati nyomtatók darabszámát’, ‘result’ => ‘num’];
$result[’a3004’] = [‘field’ => ‘o156’, ‘question’ => ‘(VÁLLALKOZÓ tölti ki) Kérjük adja meg a
telephelyen tervezett szerver gépek darabszámát’, ‘result’ => ‘num’];
$result[’a3006’] = [‘field’ => ‘o179’, ‘question’ => ‘(VÁLLALKOZÓ tölti ki) A választási gépek és
a konszolidált (Új) CE router között mekkora a technológiai távolság m-ben?(választás2Ol6,
választás, ASZA gépek)’, ‘result’ => ‘num’];
$result[’a3007’] = [‘field’ => ‘o300’, ‘question’ => ‘(VÁLLALKOZÓ tölti ki) A választási gépek és
a konszolidált (Új) CE router között van-e akadálya egymás elérésének intézmény egyéb
környezetétől független hálózaton??’, ‘result’ => ‘select’,
‘answer’ => [
1=> “Nincs (rezes kapcsolat biztosított)”,
2=> “Faláttörés szükséges”,
3=> “Műemlékvédelmi engedély szükséges”,
4=> “Kábelcsatorna építése szükséges”,
5=> “Optika építés a távolság miatt”,
6=> “Egyéb”,

];
$result[’a3008’] = [‘field’ => ‘o301’, ‘question’ => ‘(VÁLLALKOZÓ tölti ki) Egyéb
‘textarea’, ‘depend’ => [‘question’ => ‘a3007’, ‘value’ => [6]]];
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‘,

‘result’

=>

$result[’a3005’] = [‘field’
‘result’ =‚ ‘textarea’];
return $result;

=>

‘o178, question

}
}
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=>

(VÁLLALKOZÓ tölti ki) Megjegyzés (LAN)’,
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2. számú melléklet
Mrn-759 13/5

NCMZ~TIINFOKÚMMUNIKÁCK5S

TEUESíTÉST IGAZOLÓ BIZONYLAT
Készült
Hely:

Dátum.
Jelen vannak
Képviselő neve, beosztása:

Vállalkozó/Szállító cég neve:
Megrendelő:
NISZ
Nemzeti lnfokommunikációs

Szolgáltató Zrt.
Termék/szolgáltatás megnevezése:

Képviselő (1) neve, beosztása:
(a TIB aláírója)

Képviselő (2) neve, beosztása
(a TIB jóváhagyója)

___________________________________________________________

Szerződés tárgya:
Szerződés száma:
Teljesítés igazolás tárgya:
Teljesítés szerződés szerinti üteme/dátuma:
Teljesítés tényleges dátuma:
Megjegyzés:
Megrendelő képviselői igazolják, hogy a Vállalkozó/Szállító az árut, terméket vagy eszközt a
Megrendelő telephelyére szállította, átadta, illetve a szolgáltatást elvégezte a szerződésben
foglaltak szerint. A teljesítést igazoló, dokumentáló iratok (szállítólevél, berendezéslista, átadásátvételi jkv., minőségvizsgálati jkv., tesztelési minősítés, más
) a
teljesítést igazoló szakterületnek átadásra kerültek; a teljesítés a szerződés szerinti tartalomnak és
minőségnek megfelel. A fent jelzett és archivált dokumentumokat a teljesítést igazoló szakterület
visszakereshető módon megőrizni köteles.
A Vállalkozó/Szállító számláját ezen igazolt tétel(ek)re benyújthatja.
Elfogadott nettó teljesítmény érték (Ft):

________________________________________

a szerződésben meghatározott egyéb devizában

Devizanem:

Érték:

Az elfogadott teljesítésből visszatartott
(jóteljesítési) garancia, kötbér (Ft):

Szállító képviselője

Megrendelő képviselője (1)

Megrendelő képviselője (2)
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számú

melléklet

0
6% 1
‘,J L,j
NEMZETI INFOKOMMUNIK4CIÓS
SzOLGÁLTATÓ iRT.
j~

MIE-7591 0/AJ5
Nyilatkozat Partner adatairól6
Azonosító adatok:
Teljes név (cégjegyzéknek megfelelően):
Rövid név (cég/egyzéknek megfelelően):
Getronics Magyarország Informatikai és Kommunikációs Getronics Magyarország Kft.
Megoldások és Szolgáltatások Korlátolt Felelősségui Társaság
Cé2ie2vzék szám, EV száni, működési engedély szám, bírósági nyilvántartási szám, egyéb
szám (megfelelő aláhúzandó): Cg. 01-09-071867
—~

Adószám: 10532782-2-41

Uniós adószám: HU10532782

Kapcsolattartó adatai
Név: Kóczán András

Beosztás: üzletág igazgató

Telefonszám: ±36 (1) 371-7500

E-mail cím: andras.koczan®getronics.com

Cím
Székhely (ország, irá nyítószám, város, utca, házszám): Magyarország, 1027 Budapest, Henger u. 2/B
Levelezési cím, amennyiben eltér a székhelytől (ország, irányítószám, város, utca, házszám):
Vevő partner esetében a következó7cet is M kel? tölteni, amennyiben releváns
Számla küldési cím (ország, irányítószám, város, utca, házszám):
Magyarország, 1027 Budapest, Henger u. 2/B
Cégnév: Getronics Magyarország Kft.
Számlázási Cím (ország, irányítószám, város, utca, házszám): Magyarország, 1027 Budapest, Henger u. 2/B
Szárnlavezető bank
Neve: ING Bank N.y. Magyarországi Fióktelepe
Bankszámla száma:
Bankszámla devizaneme:
13700016-04072014-00000000
IIUF
Különös adózásra vonatkozó információk (adózásra vonatkozó törvények alapján, az in eleváns sorban NEM
et kell beírni, amelyik sor vonatkozik a partner; e, ott IGEN-Ó
Pénzforgalmi elszámolás [áfa tv. Különbözet szerinti elszámolás [áfa Önszámlázás [áfa tv. l69.~.(l)]:
XUIJA. fejezet, 169.*.(h)]: NEM
tv. XV-XVIi fejezet, 169.~.(p,qj]: NEM
NEM
Fordított adózás [áfa tv. 169.~.(ri)]:
Milyen tevékenység alapján; NEM
KATA
[2012.
törvény]: NEM

évi

Alanyi mentesség [áfa tv. XIII. Tevékenység alapján mentes [áfa tv.
fejezet]: NEM
VI. fejezet]: NEM
Milyen tevékenység alapján;

CXLVII. KJVA [2012. évi CXLVII. törvény]: EVA [2002. évi XLIII. törvény]:
NEM
NEI’i

Dáturn:.~fl~J&~(
Cégszerű aláírás:

‘T

L~.. LG.etsnics
____________________________________
.

.

..

..

Getronics ~~gyarorSzág KR
1027 BudapeSt Meqüer U. 2/B:

Kuba-kuba kerjuk a szerzodeskotesig Vallalkozo (I) es a szerzodes niegkotesekor ismer~alvallalkozoi [(2)~) stb.]
adatokról kitölteni. Vállalkozó a teljesítés során bevonásra került alvállalkozók esetében is köteles kitölteni és 3
munkanapon belül vagy a teljesílés elismerésének időpontjáig Megrendelő részére átadni a bevonásra került alvállalkozó
Partnerfelvételi adatlapját.
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Nyilatkozat Partner adatairól
Azonosító adatok:
Teljes név (cégjegyzéknek megfelelően):
Rövid név (cégjeg-yzéknek megfelelően):
Emea Távolsági Szolgáltató Zártkörűen
Emea Távolsági Szolgáltató Zrt.
Működő Részvénytársaság
Cégjegyzék szám, EV szám, működési engedély szám, bírósági nyilvántartási szám, egyéb
szám (megfelelő aláhúzandó): Cg. 01-10-045147
Adószám: 13353360-2-41.

Uniós adószám: HU13353360

Kapcsolattartó adatai
Név: Harasztosi Zoltán

Beosztás: Solution and Pricing Manager

Telefonszám: ±36 (1) 886-0100

E-mail cím: Zoltan.J{arasztosi®Getronjcs.com

Cím
Székbely (ország, irányítószám, város, utca, házszám):
Magyarország, 1027 Budapest, Henger u. 2.
Levelezési cím, amennyiben eltér a székhelytől (ország irányítószám,, város, utca, házszám):
Vevő partner esetében a következőket is ki kell tölteni, amennyiben releváns
Számla küldési cím (ország irányítószám, város, utca~ házszám):
1027 Budapest, Henger u. 2.
Cégnév: Emea Távolsági Szolgáltató Zn.
Számlázási cím (ország irányítószám, város, utca, házszám):
1027 Budapest, Henger u. 2.
Számlavezető bank
Neve: ING Bank N.y. Magyarországi Fióktelepe
Bankszámla száma:
Bankszámla devizaneme:
13700016-04282017-00000000
RIJF
Különös adózásra vonatkozó információk (adózásra vonatkozó törvények alapján, az irreleváns sorban NEM
et kell beb in, amelyik sor vonatkozik a pm merre, ott IGEN-t)
Pénzforgalmi elszámolás [áfa tv. Különbözet szerinti
Őnszámlázás [áfa tv. 169. ~.(l)]:
XIII/A. fejezet, 169.*.(h)]:
elszámolás [áfa tv. XV-XVII. NEM
NEM
fejezet, 169.~.(p,gj]: NEM
Fordított adózás [áfa tv. 169. ~.(n)]: Alanyi mentesség [áfa tv. XIII. Tevékenység alapján mentes [áfa tv.
Milyen tevékenység alapján: NEI”I fejezet]: NEM
VI. fejezet]: NEM
Milyen tevékenység alapján:
KATA

[2012.
törvény]: NEM

évi

Cégszerű aláírás:

CXLVII. KIVA [2012. évi CXLVII. törvény]: EVA [2002. évi XLIII. törvény]:
NEM
NEM

:‘j~. . st.

Ge Lrsn I cs
Getronics Magyarors2á~ Kft.
1027 Budapest, Hengev u. 2(~
5
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4. számú melléklet
A szerződés aláirásakor ismert alváHalkozó(k) jegyzéke
1.

A közbeszerzési eljárásban nevesített alvállalkozó(k):
Nem volt a közbeszerzési eljárásban nevesített alvállalkozó.

2.

A közbeszerzési eljárásban az alkalmasság igazolásába bevont alvállalkozó(k) és
szakemberek:
a)

b)

Alvállalkozók
Nem volt az alkalmasság igazolásába bevont alvállalkozó.
Szakemberek
Szakember neve: Szűcs Attila
Szakember feladata: tervezés
Azon alkalmassági követelmény megnevezése, melynek igazolásában
a szakember részt vett: 111.1.3) M2) A) pontja

-

Szakember neve: Szkolnikovics Tibor
Szakember feladata: projekt menedzsment
Azon alkalmassági követelmény megnevezése, melynek igazolásában
a szakember részt vett: 111.1.3) M2) A) pontja

-

-

Szakember neve: Kuris Ferenc
Szakember feladata: tervezés minöségbiztosítása
Azon alkalmassági követelmény megnevezése, melynek igazolásában
a szakember részt vett: 111.1.3) M2) B) pontja

-

-

Vállalkozó a szerződés teljesítésébe köteles bevonni a jelen pontjában megnevezett
alvállalkozó(ka)t, szakembereket.
3.

A közbeszerzési eljárás értékelésekor meghatározó körülménynek minősülő szervezetek,
személyek:
Szakember neve: Szűcs Attila
Szakember feladata: tervezés
Azon értékelési szempont/részszempont, mellyel kapcsolatban a
megnevezett szervezet/személy igénybevételre került: 111.1.3) M2) A)
pontja, 80 hó többlettapasztalat
-

-

Szakember neve: Szkolnikovics Tibor
Szakember feladata: projekt menedzsment
Azon értékelési szempont/részszempont, mellyel kapcsolatban a
megnevezett szervezet/személy igénybevételre került: 111.1.3) M2) A)
pontja, 71 hó többlettapasztalat

-

-

-

Szakember neve: Kuris Ferenc
Szakember feladata: tervezés minőségbiztosítása
Azon értékelési szempont/részszempont, mellyel kapcsolatban a
megnevezett szervezet/személy igénybevételre került: 111.1.3) M2) B)

-

-

.
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pontja, 56 hó többiettapasztalat
Szerződő fél a szerződés teljesítésébe köteles bevonni a jelen pontjában megnevezett
szervezeteket/szakembereket.
4.

A teljesítésbe
alvállalkozók:

bevonni kívánt,

a

közbeszerzési

eljárásban

nem

nevesített

a) Alvállalkozó neve: 5Cl-Hálózat Távközlési és Hálózatintegrációs Zártkörűen működő
Részvénytársaság
Alvállalkozó székhelye/címe: 1142 Budapest, Szihalom u 7.
Alvállalkozó feladata: webes és helyszíni felmérés, és műszaki terv (HLD)
készítés,valamint meglévő eszköz kiszállítás Megrendelő raktárából és ezen eszközökön
az integrált adat-internet szolgáltatás kapcsolat üzembe helyezés
b) Alvállalkozó neve: Digitran Zrt.
Alvállalkozó székhelye/címe: 1123 Budapest, Bán u. 3.
Alvállalkozó feladata: webes és helyszíni felmérés, és műszaki terv (HLD)
készítés,valamint meglévő eszköz kiszállítás Megrendelő raktárából és ezen eszközökön
az integrált adat-internet szolgáltatás kapcsolat üzembe helyezés
c) Alvállalkozó neve: Smart International Magyarország KR.
Alvállalkozó székhelye/címe: 1121 Budapest, Rácz Aladár Út 158.
Alvállalkozó feladata: webes és helyszíni felmérés, és műszaki terv (HLD)
készítés,valamint meglévő eszköz kiszállítás Megrendelő raktárából és ezen eszközökön
az integrált adat-internet szolgáltatás kapcsolat üzembe helyezés
Nyilatkozom, hogy a jelen pontban nevesített alvállalkozó(k) nem áll(nak) a Kbt. 62. ~
(1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alatt.
Budapest, 2017

‘2

.

Lt

Aláírás

G eUsn ics
Getronics Magyarország M.
1027 BudapeSt, Henger u. 218.
5
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6.

NEMZETI lN~OKOMMUNlK’WIÓS
SZOLGALTATÓZRT.

Projekt: KÖFOP-1.O.O-VEKOP-15-2016-00008
H á I áz a t : ~ NTG

Végponti

melléklet

MUNKALAP
Átadás I Átvétefl b~zony~at

7~Tfl7

•

számú

Elvégzett művelet :J~ L~TEsíTÉs

azonosito:
Végponti adatok
Inteiménynev
Cím
Helyi vezető

Elérhetőség:

NOC felelos

Elérhetőség:
Elérhetőség:

Helyszinen
felugyelő
helyi_szemely

Elérhetőség:

Munkat atvevő szemely

Elérhetőség:

Munkatvegzo szemely

Munkaidő és

Kiszállás ciátuma;

Rendszám:

kilo?iéte,r
elszamolas

Érkezés időpontja:

A kiszállás oka

Távozás időpontja:

A végzett munka leírása

Eszkozmozgások
Eszköz megnevezése

Gyári szám

NISZ azonosító

Művelet

M

D

Felszerelés
Egyéb, azonosítóval nem rendelkező cikkek felhasználása
megjegyzesek

I leszerelése,

Leszerelés
.

.

Tudnivalok:
Itt kell rögzíteni minden tovabbi, a munkavégzés
soran falliasznalt anyagot és azok darabszémat,
Pl rack-szekrény, rack polcok, gyúrúspanelek,
patchkábelek, hosszabbitó
itt kell jelezni minden egyeb,a végponttal vagy a
telepitett eszkozoklel kapcsolatos fontosnak
tartott korulmenyt

Elvégzett üzembe_helyezési_lépések_és_eredményt~k
S

~
~

e

e
~

a

E
E
E

E
E
E

E

E

E

E

E

E

Teszt leirtia

Az eszkoz eldíras szerinti beszerelese, fizikai kapcsolatainak kialakítása (UTP, erósáram)
lndítási (boot) folyamat es link kapcsolatok ellen6rzése az indikátor LED-ek segítségevel
N ISZ NOC távelerés ellenoriztetése, atadás távoli konflgurácló veglegesítés és felugyeletbe
vonásra
NISZ NOC keszre jelentés kovetoen teszt PC csatlakoztatasa a LAN oldalra, funkcionalis es
teljesltmény tesztek elvégzese
Promt migracio eseten a CE router kijelolt interfészenek az ugyfél IAN eszkozehez torteno
csatlakoztatasa
Ugyfel reszérol torteno teszteles tamogatása, szukseg szerinti NISZ NOC segítseggel
Kozponti konfiguracios WEB felulet illetve hasznalati útmutato eléresenek bemutatása
Szukseges dokumentalas megtortent (helyszíni fotok, feljegyzes, stb )

E
E

Felek kijelentik, hogysikeres üzembe helyezés esetén az eszköz átadása a Megrendelő által megjelölt végponton megtörtént.
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Hibahely

Munkavégző aláírása

Munkát átvevő aláírása

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
1081 Budapest Csokonai u. 3.
www.nisziiu

so

Hibabejelentés:
~ +36 (1) 301 3000
~ smc(a~nisz.hu

7. számú melléklet
Összesítő
(minta)

leltári szám!
vonalkód szám

típus,
gyártmány

Végponti cím

üzembe
helyezés
időpontja
(mimkalap

Nettó egységár
(FUdb)

szerint)

Összesen FELM (db):
Összesen ÜZEM (db):
Összesen ár (nettó):

Melléklet:

—

megrendelői nyilatkozat

A dokumentum, valamint az annak tartalmát képező adatok a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő
Részvénytársaság üzleti titkát képezik, ennél fogva Jogi védelem alatt állnak, nyilvános közléstőlvédetten.Az üzleti titkot kizárólaga
címzett, a felhasználó, Illetve azon személyek ismerhetik meg, akik jogszerűen jutottak annak birtokába. Az üzleti titok a címzett
tevékenységével kapcsolatban eljáró személyek körében ismerhető meg,vagya rendelkezésrejogosultirásbeli engedélyével hozható
nyilvánosságra, másolható, illetve továbbítható harmadik személyek számára. Az üzleti titok a cimzetttevékenységével kapcsolatban
eljáró személyek körében ismerhető meg, vagy a rendelkezésre jogosult írásbeli engedélyével hozható nyilvánosságra, másolható,
illetve továbbítható harmadik fél számára. Az üzleti titkot jogosulatlanul megismerő személy köteles a birtokába jutott adatokat
megőrizni, egyidejűleg az üzleti titok tulajdonosát értesiteni.

8. számú melléklet
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EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
arneiy létwjött egyrészről a
Getronies Magyarország Kft.
Székhelye: 1027 Budapest, Henger u. 2/B
Cégje~rzékszáma: 01 -09-071867
Képviselője: Rátkai Péter ügyvezető
(a továbbiakban: Getronics),
Emea Távolsági Szolgáltató Zn.
Székhelye: 1027 Budapest, Henger u. 2.
Cégjegyzékszáma: 01-10-045147
Cornelisjohannes Maria Iran Oorschot vezérigazgató
(a továbbiakban: EMEA),
(Getronics, EMEA, a továbbiakban együttesen: Felek vagy Szerződő Fekk)
között az alulírott helyen és napon, a következő tárgyban és Feltételek szerint.

1. ELŐZMÉNYEK
A NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a
továbbiakban: Ajánlatkérő) közbeszerzési eljárást Írt M 2017/S 043-078651 számon, „ASP2
végpontok hálózati felmérése, Műszaki terv (HLD) készítés, helyszíni üzembe helye-zés”
a KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00008 Számú „Az önkormányzati ASP rendszer to
vábbfejlesztése és Országos kiterjesztése (ASP 2.0)” c. projekt keretén belül” tárgyban.

2. A SZERZŐDÉS TÁRGYA
Felek a jelen szerződés aláírásával megállapodnak, hogy
‘ a Fenti közbeszerzési eljárásban közös részvételre jelentkezőként részvételi
jelentkezést nyújtanak be,
. sikeres részvételi jelentkezés esetén, azt követően közös ajánlatot nyújtanak be,
• sikeres pályázat esetén az Ajánlatkérővel szerződést írnak alá.
E szerződésnek az a célja, hogy a Felek együttműködését, az ebből eredő jogokat és
kötelezettségeket mix~degyik Fél üzleú érdekeire tekintettel szabályozza.

Yr

3. FELEK FELADATAI A SZERZŐDÉS ELŐKÉSZÍTÉSÉVEL
ÉS TELJESÍTÉSÉVEL KAPCSOLATBAN
3.1. Részvételi jelentkezés elkészítése
Felek megállapodnak, hogy a részvételi jelentkezést közösen készítik cl az alábbiak szerint;
o

A pályázati kiírás szerinti nyilatkozatokat és igazolásokat Felek önállóan szerzik be.

.

A részvételi jelentkezést (és később az ajánlatot) Felek kijelölt képviselői a Getronics

o

telephelyén állítják Össze.
A bcnyújtandó részvételi jclentkezést (és később az ajánlatot) a pályázati kiírásban
szereplő címre a Getronics juttatja cl.

o

A benyújtandó részvételi jclentkezés (és később az ajánlat) összeállítása, az iratok
beszerzésének koordinálása az Getronics feladata.

Az eljáráshoz kapcsolódó pályázati anyag mellékleteként csatolandó elektronikus adathordozó
(CD-DVD) és ahhoz kapcsolódó nyilatkozatok aláírására, illetve a részvételi dokumentációban az
„Előlap”, a „Felolvasólap”, az „Adadap” és a „Nyilatkozat az alkalmasság igazolásáról” aláírására
a Szerződő felek— mint a közös részvételre jelentkezők (később közös ajánlattevők) nevében
eljárni jogosult képviselőt a Getronics aláírásra jogosult személyét hatalrnazzák meg.
Felek kijelentik, hogy a részvételi jelentkezés (és később az ajánlat) elkészítésével kapcsolatosan
felmerült valamennyi költségüket önállóan, maguk viselik.
-

3.2.

A szerződés teljesítése, Konzorciumvezetés

Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződés aláírásával a jelen szerződés teljesítésére köztük
létrejövő konzorcium (a továbbiakban: Konzorcium) vezetésével a Getronicsot bízzák meg és
egyúttal kijelölik a közös jelentkezők nevében eljárni jogosult képviselőnek. A
Konzorciumvezető ezen minőségének feltüntetésével önállóan, teljes joggal jogosult a Felek mint
Közös Részvételre jelentkezők (később Közös Ajánlattevők) nevében azt. pontbanmeghatározott
Közbeszerzési eljárással kapcsolatos ügyekben eljárni, jogokat szerezni, kötelezettségeket vállalni,
nyilatkozatot és ajánlatot tenni, szerződést vagy más dokumentumot aláírni.

Felek nyertességük esetén a szerződés teljesítése során elvégzendő feladatokat az alábbi
megoszlásban végzik;
Getronics:
-

önálló polgármesteri hivatalok és közös önkormányzati hivatalok székhelyein ellátandó, a
szerződésben meghatározott feladatok ellátása:
o

Felmérés és műszaki terv (HLD) készítés (mintegy 45 000 hálózati végpont)

o

Ajánlatkérő által biztosított 1 000 db CE router önálló polgármesteri hivatal és
közös önkormányzati hivatalszékhelyére történő (1 000 helyszínre történő)
kiszállítása és helyszíni üzembe helyezése.

o
-

-

-

A felmérési időszakban biztosítandó telefonos és e-mail helpdesk szolgákatást

nyújtása (Call Center).
a szerződés teljesítésének irányítása
Kapcsolattartás az Ajánlarkérővel ~‚legrendeló)
számla kiállítása és benyújtása Ajánlatkérőnek (Megrendelőnek)

l~MLA:
a szerződés teljesítésének az ISO 27001 irányítási rendszere alapján történő

-

minőségbiztosítása

3.3. Szolgáltatás nyújtása
Á közbeszerzési eljárás megnyerése esetén Felek Ajánlatkérővel ~Megrendelővel) szemben
kötelezettséget vállalnak arra vonatkozóan, hogy a szerződésben vállalt valamennyi
kötelezettség teljesítéséért egyetemlegesen felelnek. Az egyetemes felelősséget Felek a
konzorciumon belül a teljesítéshez való hozzájárulás arányában érvényesítik.
Felek a szerződések teljesítésére egymást megbízható partnernek tekintik, ebből kifolyólag
törekednek a legmagasabb szintű együttműködésre. Az együttműködés keretében Felek törekednek
arra, hogy a szerződések keretében nyújtandó szolgáltatást saját erőforrással, annak elérhetőségének
hiányában egymás erőforrásaira támaszkodva valósítsák meg. Felek egymás munkáján nem
rea]izálnak pénzügyi hasznot. Felek vállalják, hogy a részvételi jelentkezésben nem nevesített
alvájlalkozó bevonásával kizárólag abban az esetben élnek, amennyiben az a szerződés
teljesítéséhez elengedhetetlen és mindegyik Fél előzetesen hozzájárult.
Kötbér vagy késedelmi kamat, kártérítés iránti igényéért a Felelős Fél áll helyt a másik Fél felé.
Ajánlatkérő (Megrendelő) részére a Számlát a Getronies állítja ki és nyújtja be. Ezt követően Felek
a teljesítés arányában egymás között elszámolnak.
3.4.

Szellemi alkotások

Felek megállapodnak, hogy a jelen megállapodás önmagában nem eredményezi azt, bogy a
szerződés teljesítése során létrejövő szellemi alkotások (szerzői művek, know-how stb.) a Felek
közös szellemi alkotásának minősülnének.
A szerződés teljesítése keretében létrejövő szellemi alkotások kizárólagos jogosultja
Felek
kifejezett eltérő megállapodása hiányában az a Fél vagy azok a Felek, aki (akik) azt a teljesítés során
létrehozza (létrehozzák).
—

4. EGYÜTTMŰKÖDÉS
Felek megfelelő időben közölnek egymással minden olyan körülményt, amely jelen szerződés
teljesítését, eredményét érinti vagy befolyásolja.
Felek felelősek a szerződés teljesítéshez szükséges elegendő számú és szaktudású személyzet
biztosításáért,. Felek kötelezettséget vállalnak arra, bogy alkalmnazottaikon, munkatársaikon
keresztül a szerződésben rögzített szolgáltatások teljesítését teljes mértékben elősegítik, a
teljesítéshez szükséges adatokat, tényeket egymásnak átadják.
Felek jogosultak arra, hogy a szerződésben foglalt szolgáltatások teljesítése során igénybevett
alkalmazottai vagy munkatársai személyét szabadon meghatározzák.
Felek kijelentik, hogy jelen szerződésben meghatározott minden nyilatkozatot, értesítést írásban
kell a másik féllel közölni. Kézbesítési címként Felek az alábbi címeket fogadják kölcsönösen el:
o

Getronies Magyarország Kft.

.

Emea Távolsági Szolgáltató Zrt.

—

1027 Budapest, Hengeru. 2/B
-

1027 Budapest, Henger u. 2.

;

5. TITOKTARTÁS
Felek kötelezettséget vállalnak, hogy a szerzódés teljesítése
üzleti titkát képező tényt, adatot, információt
esetét kivéve

—

—

során

tudomásukra jutó, a másik fél

időbeli korlátozás nélkül, jogszabályi kötelezés

megőrzik, azt nyilvánosságra vagy kívülálló harmadik személy tu&mására nem

hozzák, illetve illetéktelen személyek részére hozzáférhetővé nem teszik.
Felek rögzítik, hogy bármely Fél üzleti titkainak köre kiterjed az általa vagy megbízásából végzett
múltbeli, jelenlegi vagy jövőbeli kutatásaival fejlesztéseivel, üzleti tevékenységével, termékeivel,
szolgáltatásaival, műszaki ismeretével összefüggő bármilyen formában létező adatra, tényre,
információra.
Felek rögzítik, hogy bármely fél a szerződés teljesítése során tudomására jutott üzleti titkot,
kizárólag a szerződés teljesítésével kapcsolatban használhatja fel.
Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy az általuk igénybe vett közreműködőkkel szemben a jelen
szerződésben rögzített titoktartási szabályokat érvényesítő megállapodást megkötik.

6. SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE
Jelen megállapodás megszűnik az alábbiak teljesülése esetén:
-

..

-

-

-

-

az Ajánlatkérő (NISZ) az eljárás eredménytelenségére vonatkozó írásbeli nyilatkozata
kézhezvételekor,
amennyiben más ajánlattevő ajánlatát hirdeti ki Ajánlatkérő ~NISZ) nyertesnek és
nyertest követő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek, az eljárás eredménytelen, vagy a Felek
ajánlatát érvénytelennek nyilvánítják és jogorvoslati eljárás az Ajánlatkérő (NISZ)
döntésével kapcsolatosan nem indul;
az előző pontban említett ajánlatkérői döntések ellen kezdeményezett jogorvoslati
eljárások jogerősen lezárulnak úgy, hogy szerződéskötésre a Felekkel nem kerülhet sor,
amennyiben a Felek nyerteseket követő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek hirdetik ki, és
szerződéskötésre a Felekkel már nem kerülhet sor;
nyertesség esetén a szerződés teljesítésekor,
a részvételre jelentkezés vagy az ajánlat közös egyetértéssel történő visszavonásakor.

7. TOVÁBBI RENDELKEZÉSEK
Felek rögzítik, hogy jelen szerződés aláírásával egy időben hatálytalanná válik minden a Felek között
jelen szerződés tárgyával kapcsolatban lezajlott írásbeli vagy szóbeli megállapodás, üzenetváltás, és
a Felek jogviszonyára kizárólag jelen szerződés rendelkezései válnak irányadóvá.
Felek rögzítik, hogy jelen szerződés rendelkezései kizárólag a Felek által együttesen cégszerűen
aláírt megállapodással módosíthatók.
Felek rögzítik, hogy megtesznek mindent annak érdekében, bogy közvetlen tárgyalások útján
rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, amely közöttük a szerződés keretében vagy a
szerződéssel kapcsolatban merül Eel. Ha az érintett Felek az említett közvetlen tárgyalások
megkezdéséről számított 30 napon belül nem tudják megoldani a szerződés alapján vagy ezzel
összehiggésben keletkezett jogvitájukat, úgy ennek eldöntésére a Felek az általános illetékességi
szabályok szerint Járnak cl.
Felek rögzítik, hogy a Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Felek a magyar jog,
különösen a Polgán Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseit tekintik

7

irányadónak.

‚7’

‚

r

Jelen szerződést a Felek elolvasás és együttes értelmezés után mint akaratukkal mindenben
megegyezőr helybenhagyólag írták alá:
Jelen szerződés 3 ~három) egymással szó szerint mindenben megegyező eredeti példányban készült,
amelyekből Feleket 1-1 (egy-egy) példány illet, illetve egy példány az ajánlat részeként beadásra
kerül.
Budapest, 2017. március 30.

Rátkai Péter

Cornelis Johan

ügyvezető

s Maria van Oorschot

ezériga2gató

Getronics Magyarország Kft.

Emez

Getrsnjcs

ávolsági Szolgáltató Zrt.

2.
EMEA Távolsági Szolgáltató Zrt.
1027 Rwh~pcsí. I knger u. 2/b.

Getronics Magyarorsz~g Kft.
1027 Budapest, Hengeru. 2/B.
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3. Számú melléklet
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NEMZETt INFOKOMMUNIKACIOS
SZOLGÁLTATÓ ZRt

MIE-759101A/5
Nyilatkozat Partner adatairól’

Azonosító adatok:
Teljes név (cégjegy;éknek megf~lelően):
Rövid név (cégjegvzéknek megfelelően):
Smart International Magyarország Korlátolt
Smart International Magyarország Kft.
Felelősségű Társaság
Cépjeeyzék szám, EV szám, működési engedély szám, bírósági nyilvántartási szám, egyéb
szám (megfelelő aláhúzandó): Cg. 01.09.903911
Adószám: 14438697-2-43

Uniós adószám: HU14438697

Kapcsolattartó adatai
Név: Nagy András

Beosztas: ügyvezető

Telefonszám: +36 (20) 910-6409

E-mail cím: andras.nagy@smartint.hu

Cím
Székliely ~ors;ág, irón wtós;á,n, váj os, utca, házszánü:
Magyarország, 1121 Budapest, Rácz Madár u. 158.
Levelezési cím, amennyiben eltér a székhelytől (ország, irányítószám, város, utca; házszám):
Vevő partner esetében a következőket is ki kell tölteni, amennyiben releváns
Számla küldési cím (ország, irányítószám, Város, utca, házszám):
Magyarország, 1121 Budapest, Rácz Aladár u. 158.
Cégnév: Smart International Magyarország Kft.
Számlázási Cím (ország, irányítószám, város, utca, házszám):
Magyarország. 1121 Budapest, 1{ácz Madár u. 158.
Számlavezető bank
__________

Neve: Budapest Bank Zrt.
Bankszámla száma:
Bankszámla devizaneme:
10104105-14684300-01001004
HUF
Különös adózásra vonatkozó információk (adó:cí.’ra vonarko:ó törvényei’ alapján. (íZ irrelev’uzs ~o~iwi NEAl—
‚.1 / e/l I’enni, 0W’ lvii. wr vonaTkozik a parinerre. air 1GEv—s)
Pénzforgalmi elszámolás [áfa Lv. Különbözet szerinti
Önszámlázás [áfa tv. l69.*.(l)]:
XIHJA. fejezet, l69.~.(h)]:
elszámolás [áfa tv. XV.-XVII. NEM
NEM
fejezet, l69.~.(p,gj]: NEM
Fordított adózás [áfa tv. 169.~.(n)]: Alanyi mentesség [áfa Lv. xm. Tevékenység alapján mentes [áfa Lv.
Milyen tevékenység alapján: NEM fejezet]: NEM
VI. fejezet]: NEM
Milyen tevékenység alapján:
KATA
[2012.
törvény]: NEM

évi

CXLVII. K1VA [2012. évi CXLVII. törvény]: EVA [2002. évi XLIII. törvény]:
NEM
NEM

Dátum:~~ 7~’~2

Cégszerű aláírás:
PH
1

Szerződéskötésig kérjük kitölteni.

2;ctr$R1CS
:: ~gyerország Kft.
~ Henger U. 21B.
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NEMZETI INFOKOMMUNIKACWS

SZOLGÁIJATÓ ZRT.

MIE-75910/A15
Nyilatkozat Partner adatairól’2

Azonositó adatok:
Teljes név (cégjegyzéknek megfelelően):
Rövid név (cegjegyzeknek megfelelően):
SCI-Hálózat Távközlési és Hálózatintegrációs zRt.
8Cl-Hálózat zRt.
Cé~je~yzék szám, EV szám, működési engedély szám, bírósági nyilvántartási szám, egyéb
szám (megfelelő aláhúzandó): 01-10-043883
Adószám: 12402179-2-42

Uniós adószám: HIJ-12402179

Kapcsolattartó adatai
Név: Kozák Gyula

Beosztás: kereskedelmi igazgató

Telefonszám: 0630/685-5649

E-mail cím: gykozak@scinetwork.hu

Cím
Székhely (ország, irányítószám, város, utca, házszám). Magyarország, 1142 Budapest, Szihalom u.7.
Levelezési cím, amennyiben eltér a székhelytől (ország, irányítószám, város, utca, házszám): Magyarország,
1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 125.
Vevő partner esetében a kovetkezőket is ki kell tolteni, amennyiben releváns
Számla küldési cím (ország, irányítószám, város, utca, házszám):
Cégnév:
Számlázási cím (ország, irányítószám, város, utca, házszám):
Számlavezető bank
Neve: GB BANK iRT.
Bankszámla

száma.

10700024-0450400 1-

Bankszámla devizaneme: HUE

51100005
Ktilönds adózásra vonatkozó információk (adózásra vonatkozó törvények alapján, az irreleváns sorban NEM
et kell beími, amelyik sor vonatkozik a partnerre, ott IGEN-t)
Pénzforgalmi elszámolás [áfa tv. Különbözet szerinti
XmJA. fejezet, 169.~.(h)]: NEM
elszámolás [áfa tv. XV.-XVR
fejezet,_169.~.(p,qj]:_NEM
Fordított adózás [áfa tv. 169.~.(n)]:
Alanyi mentesség [áfa tv. xm.
Milyen tevékenység alapján: NEM
fejezet]: NEM

Önszámlázás [áfa tv.
NEM

l69.*.(l)]:

Tevékenység alapján mentes [áfa tv.
VI. fejezet]:
Milyen tevékenység alapján: NEM

KATA [2012. évi CXLVII. törvény]: K1VA [2012. évi CXLVII. törvény]: EVA [2002. évi XLIII. törvény]:
NEM
NEM
NEM

Dátum:

H

2~!I.~-.~P
Cégszeríí aláírás-

-r

Ge trsr I Cs
CetronicS MsgyarOrSZáO KR.
1027 BudaPest’ Henger U. 2/B.
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NEMZETI INFOKOMMUNIKACIOS
SZOLGÁLTATÓ ZRt

MIE-75910/A15

Nyilatkozat Partner adatniról’
Azonosító adatok:
Teljes név (cégjegyzeknek ineg~delően):
Rövid név (cégjegyzéknek megfelelően):
DIGITRAN
Digitális
Transzformáció
DIGITRAN Zrt.
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Cé2je~yzék szám, EV szám, működési engedély szám, bírósági nyilvántartási szám, egyéb
szám (megfelelő aláhúzandó): 01-10-049616
Adószám: 26196413-2-43

Uniós adószám: HU26196413

KapesolattarLó adatai
Név: Gelencsér Péter

Beosztás; vezérigazgató

Telefonszám: ÷36 30 335-3595

E-mail Cím: info@digitran.hn

Cím

Székliely (ország, irányírószám, város, utca. hcízszcbn):
1123 Budapest, Bán ii. 3.
Levelezési cím, amennyiben eltér a székhelytől (ország, irányítószám, Város, utca, házszám):
Vevő partner esetében a következőket is ki kell tölteni, amennyiben releváns
Számla küldési cím (ország, irányítószám, város, utcg, házszám):
Cégnév:
Számlázási cím (ország, irányítószám, város, utca, házszám):
Számlavezető bank
Neve: MKB Bank Zrt.
Bankszámla száma:
Bankszámla devizaneme:
HU1110300002-10699363-49020017
HUF
Különös adózásra vonatkozó informáeiok (uclö:czsra ‘vncakozo rön’cnvek atupjan. a: Irrelevun.’ vat ban NEM—
‚ kell beau?. un,’ tv/k ‚r’,’ ~‚ ‘n’,M ‘:1!’ a par/it ci’!”. on 1GE1\—;)
Pénzforgalmi elszámolás [áfa tv. Különbözet szerinti
Önszámlázás [áfa tv. 169.*.(l)]:
XIII/A. fejezet, l69.~.(h)];
elszámolás [áfa tv. XV.-XVI[. NEM

NEM
Fordított adózás [áfa tv. 169.*.(n)]:
Milyen tevékenység alapján: NEM

fejezet, 169.~.(p,gj]: NEM
Alanyi mentesség [áfa tv. XIII. Tevékenység alapján mentes [áfa tv.
fejezet]: NEM
VI. fejezet]: NEM
Milyen tevékenység alapján:

KATA
[2012.
törvény]: NEM

Dátum:

évi

CXLVII. KIVA [2012. évi CXLVII. törvény]: EVA [2002. évi
NEM
NEM

XLm. törvény]:

~i~;P

Cégszerű aláírás:
PH
_____________________

‘Szerződéskötésig kérjük kitölteni.
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1027 Budapest Henger u. 2/B.
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