Szerz.szám:
Vállalkozási szerződés
amely létrejött egyrészről a
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (NISZ)
[Székhely: 1081 Budapest, Csokonaiu. 3., Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041633, Adószám: 105855602-44, Bankszámlaszám: K&H Bank Nyrt. 10403239-00027183-00000001] képviseli: Szabó Zoltán
Attila vezérigazgató, mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő)
másrészről a/z
T-Systems Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság [1097 Budapest, Könyves Kál
mán kit. 36., cégjegyzékszám: 01-10-044852, adószám: 12928099-2-44, számlaszám: 1091800100000068-73830003], képviseli: Balogh Attila vezérigazgató-helyettes és Lengyel Péter szenior érté
kesítési szakértő, mint vállalkozó, a továbbiakban: Vállalkozó,
(a továbbiakban együtt: Felek) között alulírott helyen és napon az alábbi feltételek szerint:
ELŐZMÉNYEK
1)
A NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, mint
Megrendelő „Informatikai rendszer szállítása, telepítése (Ajánlatkérő meglévő videokonferencia
központi rendszerének bővítése és integrációja)” tárgyában a Kbt. II. része szerinti nyílt közbeszer
zési eljárást folytatott le. Az eljárásban Megrendelő, Vállalkozót nevezte meg az eljárás nyerteseként,
amelyre tekintettel felek ajelen Vállalkozási szerződést (a továbbiakban: Szerződés) kötik.
2)
Felek megállapítják, hogy jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a szerződéshez fizi
kailag nem csatolt alábbi dokumentumok: a lefolytatott közbeszerzési eljárás közbeszerzési dokumen
tumai, valamint Vállalkozó benyújtott ajánlata.
3)
Vállalkozó, jelen Szerződés aláírásával kinyilvánítja, hogy teljes mértékben ismeri és a szer
ződés teljesítése során a legteljesebb mértékben figyelembe veszi, elfogadja és betartja a jelen vállal
kozási szerződés tárgyát, illetve annak megvalósítását érintő jogszabályokat, beleértve a hatósági és
egyéb előírásokat, az egyébként rá vonatkozó etikai normákat, valamint a Szerződés mellékleteiben
foglaltakat is.
Megrendelő kijelenti, hogy ajelen Szerződés megkötését megelőzően, a közbeszerzési eljárás lefolyta
tása során a Vállalkozóval közölt minden olyan elsősorban műszaki feltételt és körülményt amely
a Szerződés teljesítése tekintetében lényeges információnak minősül, és ami kihatással lehet a jelen
Szerződésben foglaltak teljesítésére.
—

—

4)
A Felek közötti jogviszony tartalmát a Szerződés és annak mellékletei határozzák meg. A
Szerződés törzsszövege valamint mellékletei közötti ellentmondás esetén a Szerződés törzsszövegének
rendelkezései alkalmazandóak. Amennyiben a Vállalkozó szakmai ajánlata és a Műszaki leírás között
ellentmondás található, úgy a Műszaki leírásban előírtak az irányadók.
5)
Felek kijelentik, hogy a Szerződés és mellékletei a közöttük lévő Szerződés valamennyi felté
telét tartalmazzák, így a Szerződésbe és mellékleteibe nem foglalt, jelen Szerződés tárgyára vonatkozó
korábbi megállapodások hatályukat vesztik (Teljességi záradék).
6)
Felek kijelentik, hogy nem válik a Szerződés tartalmává minden szokás, amelynek alkalmazá
sában a felek korábbi üzleti kapcsolatukban megegyeztek, és minden gyakorlat, amelyet egymás kö
zött kialakítottak, továbbá minden olyan szokás és gyakorlat, melyet az adott üzletágban a hasonló
jellegű Szerződés alanyai által széles körben ismernek és rendszeresen alkalmaznak.
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1. SZERZŐDÉS TÁRGYA
.1. Jelen Szerződés alapján Vállalkozó elvállalja a „Informatikai rendszer szállítása, telepítése
(Ajánlatkérő meglévő videokonferencia központi rendszerének bővítése és integrációja)” műsza
ki leírás szerinti feladatok teljes körű elvégzését.
1.2. A Vállalkozó által ellátandó feladatok részletes feltételeit, a feladatok elvégzésének módját, a
szállítandó eredménytermékeket továbbá a teljesítés egyéb követelményeket a Szerződés 1. sz. mellék
letét képező Műszaki leírás (a továbbiakban: Műszaki leírás) tartalmazza.
1.3. Megrendelő, jogosult a Műszaki leírás 3.6. pontjának N-70 és N-80 követelményeiben, továbbá
ezek alpontjaiban felsorolt feladatok teljesítése során legfeljebb 500-500 mérnökórát megrendelni
Vállalkozótól (a továbbiakban: opció). Vállalkozó a Jelen szerződésben foglalt esetekben köteles az
opció megrendelését visszaigazolni és elvégezni a megrendelt feladatokat.
1.3.1. Megrendelő nem vállal kötelezettséget a teljes opciós mennyiség lehívására.

2. A SZERZŐDÉS HATÁLYA, TELJESÍTÉS IDEJE, HELYE
2.1. Jelen szerződés hatálybalépésének feltétele, hogy Megrendelő rendelkezzen a 320/2015. (X.30.)
Korm. rendelet 13. *-a szerinti záró tanúsítvánnyal (beleértve a 13. ~ (3) bekezdését is).
2.2. A szerződés a 2.1. pontra figyelemmel az alábbiak szerint lép hatályba:
a) Amennyiben a szerződés aláírásáig a 2.1. pont szerinti feltétel teljesül, úgy a hatálybalépés időpont
Ja a szerződés mindkét fél által történő aláírása.
b) Amennyiben a szerződés aláírását követően teljesül a 2.1. pont szerinti feltétel, úgy a hatálybalépés
időpontja az azt követő 2. munkanap, hogy a 2.1. pont szerinti eset fennáll.
2.3. Teljesítési határidő: az alábbi táblázat szerint:
Ütem

Határidő

I.

Bővítés

a szerződés hatályba lépését követő 30.
nap.

II.

Fejlesztés, Integráció

a szerződés hatályba lépését követő 150.
nap.

Megrendelő előteljesítést elfogad.
2.4. Teljesítés helye:

1149 Budapest, Róna u. 54-56.

2.5. Jelen szerződés aláírásának feltétele, hogy Vállalkozó a szerződéskötésig Megrendelő részére
átadja az alábbi tanúsítványok egyszerű másolatát:
a) a nyújtandó szolgáltatásra vonatkozó (informatikai eszközök szállítására és telepítésére) ISO
9001:2000 és 27001:2013 vagy azzal/azokkal egyenértékű, független tanúsító által tanúsított minő
ségirányítási-, és információbiztonsági irányítási rendszerrel, vagy a minőség biztosítása, információ
biztonsága érdekében tett intézkedéseinek bemutatását tartalmazó dokumentum;
b) a 7.3.1. pont szerinti felelősségbiztosítás fennállását igazoló dokumentum;
2.6. Az opcióra vonatkozó különös szabályok
2.6.1. Megrendelő az opció lehívására a 2.3. pont szerinti 11. ütem végét megelőző 30. napig jogosult.
Az opció megrendelése Írásban történik.
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2.6.2. Megrendelő az opció terhére az opcionális mennyiség erejéig
megrendelést küldeni Vállalkozó részére.
—

-

jogosult több alkalommal is

2.6.3. Az opció teljesítési határideje: a Vállalkozó által történő visszaigazolástól számított 60 naptári
nap.
2.6.4. Vállalkozó köteles 2 munkanapon belül a megrendelt opciót visszaigazolni, az alábbi esetek
kivételével, amikor Vállalkozó jogosult megtagadni az opció teljesítését:
a) amennyiben Megrendelő nem a Műszaki leírás 3.6. pontjának N-70 és N-SO követelményeiben,
továbbá ezek alpontjaiban felsorolt feladatok teljesítése érdekében küld megrendelést;
b) amennyiben kevesebb, mint 60 naptári nap van hátra a 2.3. pont szerinti II. ütem teljesítési határide
jéig és Vállalkozó erre tekintettel nem tudja a II. ütem végéig a megrendelt feladatot végrehajtani.
c) amennyiben a Vállalkozó kétséget kizáróan alátámasztja, hogy a megrendelt feladat nyilvánvalóan
nem áll összhangban a Műszaki leírás 3.6. pontjának N-70 és N-80 követelményeiben, továbbá ezek
alpontjaiban felsorolt feladatokkal és a 2 munkanapos határidőben Felek nem tudják a megrendelt
feladatot olyan módon pontosítani, hogy az határidőben visszaigazolható legyen.
2.6.5. Amennyiben Vállalkozó visszaigazolja a megrendelést a 2.6.4. b) pontja szerinti kivétel ellené
re, úgy köteles azt a 2.3. pont szerinti II. ütem teljesítési határidejéig elvégezni és a későbbiekben nem
hivatkozhat rá, hogy nem állt rendelkezésre a 2.6.3. pont szerinti határidő.
2.6.6. Az opcionális feladatokat Megrendelő a „Munkalap” megnevezésű dokumentumon rendeli meg.
A Munkalap tartalmát Felek szabadon alakítják ki és véglegesítik a szerződést követő 15 naptári napon
belül azzal, hogy a Munkalapnak minimálisan tartalmaznia kell az alábbiakat:
a) A megrendelés sorszámát;
b) Az előzőleg leadott megrendelések összesített munkaóra számát és a díj értékét;
c) A megrendelt feladat(ok) rövid meghatározását és részletes leírását (amelynek tartalmaznia
kell az eredmény termék(ek) átadásának módját);
d) Az óraszám megjelölését, egységárát, ezek szorzatát;
e) A feladat teljesítési határidejét, a 2.6.4. pont szerint kiszámított módon;
f) Amennyiben Vállalkozó valamely dokumentum előállítására, szállítására vagy felvételére (p1.
jegyzőkönyv) köteles, ezek megjelölését is;
g) A Felek aláírását.
3. VÁLLALKOZÁSI DÍJ, FIZETÉSI FELTÉTELEK
3.1. Vállalkozót a szerződésszerű teljesítés ellenértékeként, a teljesítésigazolással igazolt, elvégzett
feladatok után vállalkozási díj illeti meg, melynek összege: 697.773.970,- Ft+ AFA, azaz Hatszázki
lenevenhétmillió hétszázhetvenháromezer- kileneszázhetven forint ± általános forgalmi adó. A
fenti összegből opció: 29.150.000,- Ft ± AFA.
-

3.2. Felek rögzítik, hogy az általános forgalmi adó mértékére a mindenkor hatályos jogszabályi ren
delkezések az irányadóak.
3.3. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a 3.1. 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.
3.4. Elszámolás, számlázás:
3.4.1. Vállalkozó a Megrendelő által aláírt, az érintett ütem hiánytalan elvégzését igazoló átadásátvételi jegyzőkönyv, továbbá a Teljesítést Igazoló Bizonylat (2. számú melléklet) aláírását követően
jogosult számlát kiállítani, az alábbiak szerint:
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Utem1

Számlázás

I.

Bővítés

441•749•520r Ft ± ÁFA

II.

Fejlesztés, Integráció

226.874.450,- Ft ± ÁFA
(+ opció: 29.150.000,- Ft)

3.4.2. Az opciós tételek elszámolása eseti megrendelésenként történik az alábbiak szerint:
Vállalkozó a Megrendelő által aláírt, a megrendelt feladat hiánytalan elvégzését igazoló dokumentum-,
továbbá a Teljesítést Igazoló Bizonylat (2. számú melléklet) aláírását követően jogosult számlát kiállí
tani. Az opció elszámolása az 5. sz. melléklet szerinti egységárakon történik.

3.5. Fizetési feltételek, teljesítés, teljesítésigazolás
3.5.1. Vállalkozó a teljesítésigazolással elismert vállalkozási díj ellenértékére a számvitelről szóló
2000. évi C. törvény 167. ~ (3) bekezdésében foglaltak alapján kiállított számla ellenében jogosult. A
benyújtandó számla kötelező melléklete az előírásnak megfelelően kiállított és aláírt Teljesítést Igazo
ló Bizonylat (2. számú melléklet) csatolása.
3.5.2. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy amennyiben jogszabály így különösen az adózás rendjéről
szóló 2017. évi CL. törvény, vagy annak végrehajtási rendelete Megrendelő pénzügyi teljesítését
adóigazolás benyújtásához illetve köztartozásmentes adatbázisban való szerepléshez köti, úgy Meg
rendelő ezen jogszabályok szerint jár el a kifizetés során.
—

-

3.5.3. A számla kiállításával kapcsolatos követelmények:
Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a számlát az alábbiak szerint köteles kiállítani:
-

-

-

-

a számlán szerepeltetni szükséges a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zárt
körűen Működő Részvénytársaság által megadott belső azonosításra szolgáló vállalkozási
szerződés számot,
a számlának meg kell felelnie az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tör
vény (Afa tv.) 169. ~ szerinti előírásoknak,
a számlán szerepeltetni szükséges a szállított eszközök/szolgáltatások megnevezését,
VTSZ/SZJ/TEAOR számát,
fizetési határidőként a számla kézhezvételét követő 30 napot,
a számlán fel kell tüntetni a bankszámlaszámot, a bank nevét, valamint az adószámot,
a számlán fel kell tüntetni a „számla” elnevezést,

3.5.4. A számlát Megrendelő a számla kézhezvételét követő 30 napon belül egyenlíti ki, a Ptk. 6:130.
~ szerint, a Kbt. 135. ~ (I), és (6) bekezdésben foglalt rendelkezésnek megfelelően.
3.5.5. A számla szabályszerű kiállítása után a Vállalkozó a számlát a Megrendelő nevére és a Megren
delő központi iktatójába (1389 Budapest, Pf.: 133,) küldi.
3.5.6. Megrendelő a Vállalkozó által benyújtott számlával kapcsolatos kifogásait az indok(ok) megjelölésével küldi meg a Vállalkozó részére. Amennyiben a számla tartalmi, illetve formai okokból nem
befogadható a 30 napos fizetési határidő a befogadható számla beérkezésének napjától számítódik.
—

‘ Az egyes ütemek során Ezetendő ellenérték az 5. sz. melléklet (Ajánlati ártábla) alapján kerül kitöltésre
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3.5.7. Amennyiben a fizetési határidő munkaszüneti napra, ünnepre vagy bankszüneti napra esik, ak
kor a következő banki munkanap a számla kiegyenlítésének határideje.
3.5.8. Megrendelő fizetési késedelme esetén Vállalkozót a Ptk. 6:155. * (I) bekezdése szerinti kése
delmi kamat illeti meg. Megrendelő mentesül a késedelmes fizetés jogkövetkezménye alól, amennyi—
ben Vállalkozó a számlát nem a 3.5.5. pontban meghatározott címre nyújtja be, vagy a számla egyéb
jelen szerződésben szabályozott okból nem fogadható be.

—

—

3.5.9. A Szerződés hatálya alatt Vállalkozó a Cégbíróság által nyilvántartott főbb adataiban (a nevé
ben, cégformájában, adószámában, számlaszámában) bekövetkező változásokról 8 (nyolc) naptári
napon belül köteles a Megrendelőt írásban értesíteni.
3.5.10. Vállalkozó a Szerződés aláírásakor köteles nyilatkozni adatairól a 3. sz. melléklet kitöltésével
és a Megrendelő részére történő átadásával (Nyilatkozat Partner Adatairól).
3.5.11. Vállalkozó nem fizet, illetve számol el a Szerződés teljesítésével összefiiggésben olyan
költségeket, melyek a Kbt. 62. ~ (1) bekezdés k) pont ka-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem
megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek Vállalkozó adóköteles jövedelmének
csökkentésére alkalmasak.
3.5.12. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelő a jelen szerződéssel kapcsolatban az előlegfize
tést kizárja, így Vállalkozó előleg fizetési kérelmet Megrendelő felé nem nyújthat be.
4. VÁLLALKOZÓ KÖTELEZETTSÉGEI
4.1. Vállalkozó köteles ajelen Szerződésben és annak mellékleteiben meghatározott feladatokat telje
síteni.
4.2. Vállalkozó elismeri, hogy úgy felel az Szerződés teljesítésében közreműködő alkalmazottai maga
tartásáért és cselekrnényeiért, mintha azok a Vállalkozó magatartásai vagy cselekedetei lettek volna.
4.3. Vállalkozó teljesítésében köteles közreműködni az olyan szervezet vagy szakember (a továbbiak
ban: 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. Az alkalmasság igazolásában részt vevő szakember személye csak Meg
rendelő hozzájárulásával módosítható vagy mellőzhető a teljesítésből.
4.4. Vállalkozó a Szerződés megkötésének időpontjában köteles Megrendelő számára valamennyi
olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a Szerződés teljesítésében, és ha a megelőző közbe
szerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg a bejelentéssel együtt köteles nyilat
kozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt.
-

-

4.5. Vállalkozó által megnevezett alvállalkozók listáját a 4. számú melléklet tartalmazza.
4.6. Vállalkozó a Szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles az Megrendelőnek minden további,
a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozót előzetesen bejelenteni, és a bejelentéssel együtt nyilatkozni
arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt.
4.7. Vállalkozó valamennyi termékhez köteles az adott termékre vonatkozó, rendeltetésszerű használa
tához szükséges valamennyi dokumentumot, így különösen kezelési (használati) útmutatót, forgalom
ba hozatalra és a jótállásra vonatkozó okmányokat, valamint a műszaki leírást mellékelni, illetőleg
elektronikus úton Megrendelő számára elérhetővé tenni.
4.8. Vállalkozó a Szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt köteles tulajdonosi szerkezetét Meg
rendelő számára megismerhetővé tenni és köteles Megrendelőt haladéktalanul értesíti ha

A

a)

Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez va
lamely 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

b)

Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez vala
mely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekinteté
ben fennáll a Kbt. 62. ~ (I) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott valamely fekétel.

4.9. Vállalkozó kijelenti, hogy Szerződés teljes időtartama alatt a Szerződésben meghatározott
feladatok teljesítéséhez szükséges engedélyekkel, szakértelemmel, jogosultságokkal és kellő szabad
kapacitással rendelkezik, így ajelen Szerződésben meghatározott feladatok teljesítésére képes.
—

-

4.10. Vállalkozó felelős az általa nyújtott tevékenység minőségi megfelelőségéért, szakszerűségéért,
szerződésszerűségéért és teljes körűségéért. A Vállalkozó köteles a tevékenységét a tőle elvárható
legnagyobb gondossággal végezni.
4.11. Vállalkozó feladatát Megrendelő utasításai szerint és érdekének megfelelően, a Megrendelővel
történő folyamatos egyeztetés mellett, önállóan köteles ellátni, és e körben köteles Megrendelőt hala
déktalanul figyelmeztetni abban az esetben, ha a Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást
ad. A figyelmeztetés elmulasztásából eredő kárért Vállalkozó felelős. Amennyiben a figyelmeztetés
ellenére kéri a Megrendelő az utasítása végrehajtását, minden ebből eredő felelősség illetve kár a Megrendelőt terheli.
4.12. A Vállalkozó vállalja, hogy tevékenységéről és az ügyek állásáról a Megrendelőt folyamatosan,
szóban és írásban egyaránt, a Megrendelővel egyeztetett formában tájékoztatja.
4.13.Amennyiben Megrendelő elmulasztja valamely kötelezettsége teljesítését, Vállalkozó tájékoztatja
Megrendelőt a mulasztásnak a munkára gyakorolt előrelátható hatásairól.
4.14. Amennyiben a Szerződés teljesítése során Vállalkozó számára bármikor olyan körülmény áll elő,
amely akadályozza az időben történő teljesítést, úgy Vállalkozónak haladéktalanul írásban értesítenie
kell a Megrendelőt a késedelem tényéről, annak várható időtartamáról és okairól. Felek kijelentik,
hogy minden esetben még akkor is, ha az akadályt a másik Féhiek a közlés nélkül is ismernie kellett
kötelesek egymást írásban értesíteni, ha a Szerződésben vállalt valamely kötelezettség teljesítése
előre láthatóan akadályba ütközik.
—

—

4.15. Vállalkozó a jogszerűen igénybe vett alvállalkozóért(közreműködőért)úgy felel, mintha a telje
sítés során maga járt volna cl, alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelős minden
olyan kárért is, amely anélkül nem következett volna be.
4.16. Vállalkozó tevékenységéért önálló felelősséggel tartozik, a Szerződés teljesítése során harmadik
személyeknek okozott bármely esetleges kárért a Ptk. vonatkozó szabályai szerint tartozik felelősség
gel.
4.17. Vállalkozó képviseletében eljáró szakértők, a megbízással összefüggő feladataikat a legjobb
szakmai tudásukkal látják el.

5. MEGRENDELŐ JOGAI

ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

5.1. Megrendelő a szerződésszerű teljesítése esetén a jelen Szerződésben meghatározottak szerint,
vállalkozói díj megfizetésére köteles.
5.2. Megrendelő köteles biztosítani a feladatok elvégzéséhez szükséges helyszínekre a Vállalkozó
munkatársainak bejutását.
5.3. Megrendelő feladata a házirendjének, és Vállalkozó helyszínen dolgozó munkatársaira vonatkozó
rendeleteinek (rendészeti, munkavédelmi, tűzrendészeti, stb.) előzetes átadása Vállalkozóval. A jelen
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pontban megjelölt szabályzatok ismertetésének elmaradása esetén azok esetleges megszegésért Vállal
kozó nem tartozik felelősséggel.
5.4. Megrendelő jogosult a Vállalkozót jelen Szerződés keretein belül utasítani.
6. A TELJESÍTÉS MÓDJA
6.1. Megrendelő képviseletében a Teljesítést Igazoló Bizonylat kiállítására, továbbá az egyes ütemek
hiánytalan elvégzését igazoló átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírására a 9.4. pontban megnevezett sze
mélyek jogosultak. A teljesítésigazolást akkor jogosultak kiállítani, amennyiben elfogadják a Vállal
kozó teljesítéséről szóló kimutatást, és Vállalkozó csatolta az összes, Megrendelő által előírt, az adott
ütemre vonatkozó elkészítendő dokumentumot. A teljesítésigazolás mellékletét képezi a jelen fejezet
ben előírt átadás-átvételi jegyzőkönyvek.
6.2.

Az átadás-átvéteke vonatkozó közös szabályok

6.2.1. Az egyes ütemek átadás során átadás-átvételi jegyzőkönyvet kell felvenni, melyben legalább az
alábbi adatokat kell rögzíteni:
•

átadás-átvételi eljárás helye, ideje,

.

Felek jelen lévő képviselőinek neve, beosztása,

.

átadás-átvételi eljárás legfontosabb eseményei,

•

Felek képviselői által rögzíteni kívánt adatok, tények,

.
átadás-átvételi eljárás során észlelt hibák felsorolása, Felek képviselőinek a hibákkal
kapcsolatos észrevételei, hibajavitással kapcsolatos Megrendelői elvárások meghatározása,
.

Vállalkozó által átadott dokumentumok tételesen felsorolva,

az átvétel megtagadása esetén azon termékek felsorolása, melyekre Megrendelő az
átvételt megtagadta, termékenként az átvétel megtagadásának az indoka, valamint a meg
ismételt átadás-átvételi eljárás időpontja,
.

.

Felek képviselőinek aláírása.

6.2.2. Bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása Megrendelő részéről
nem értelmezhető joglemondásként azon igényekről, amelyek Megrendelőt a szerződésszegés követ
kezményeként megilletik. Megrendelő továbbá jogosult a Ptk. 6:127. ~ (2) bekezdésében biztosított
jogával élni, mely alapján nem köteles vizsgálni azokat a tulajdonságokat, amelyek minőségét tanúsít
ják, vagy amelyekre ajótállás kiterjed.
6.2.3. Vállalkozó legkésőbb a jelen szerződés aláírásakor átadja Megrendelőnek a kitöltött és cégsze
rűen „Nyilatkozat Partner adatairól” című dokumentumot, mely ajelen szerződés 3. számú mellékletét
képezi.
6.3. A dokumentumok átadás-átvételére vonatkozó speciális szabályok
6.3.1. A teljesítés során a műszaki leírás alapján leszállítandó dokumentumokat magyar nyelven elekt
ronikus formátumban (NISZ SPS, CD vagy DVD), szerkeszthető formában kell átadnia.
6.3.2. A dokumentum átadás-átvétele során Megrendelő azt vizsgálja, hogy az átvett dokumentum
megfelel-e az adott dokumentummal szemben meghatározott követelményeknek.
6.3.3. Az átvett dokumentumokat Megrendelő 5 munkanapon belül véleményezi. Megrendelő vala
mely dokumentum elfogadását megtagadhatja, ha az nem felel meg adott dokumentummal szemben
meghatározott követelményeknek.
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6.3.4. Dokumentumok véleményezése esetén az átadás-átvételi jegyzőkönyvben a javított dokumen
tum átadásának időpontját kell rögzíteni. A javított dokumentum véleményezésére a 6.3.2-6.3.3., va
lamintjelen pont rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni’
6.4. Szoftverek és licencek átadás-átvételére vonatkozó szabályok
6.4.1. Vállalkozó az átadás-átvételi eljárás során köteles Megrendelőnek átadni a szoftverek rendelte
tésszerű, jogszerű használatához szükséges valamennyi dokumentumot. Vállalkozó különösen az
alábbi dokumentumokat köteles Megrendelőnek átadni:
-

licencigazolás (amelynek tartalmaznia kell az alábbi adatokat):
.
a licencelt szoftver termékek gyártói kódját és pontos megnevezését (amennyiben ez értelme
zett),
.

a licenckulcsok egyedi azonosítóját (amennyiben ez értelmezett),

.
a licencekhez tartozó felhasználószámot (db,) és a licenc felhasználási feltételeit (‘amennyiben
ez értelmezett),
.
a maximális konkurens felhasználószámot (‘db,), valamint annak leírását hogyan történik a
felhasználás ellenőrzése (amennyiben ez értelmezett).

6.4.2. Az átadás-átvétel során Megrendelő ellenőrzi, hogy Vállalkozó a szoftverek rendeltetésszerű és
jogszerű használatához szükséges dokumentumokat átadta-e.
6.4.3. Megrendelő az átvételt megtagadhatja, ha Vállalkozó nem vagy nem teljes körűen adta át a
szoftverek rendeltetésszerű ás jogszerű használatához szükséges dokumentumokat.
6.4.4. Az I. ütem teljesítésének feltétele, hogy Vállalkozó valamennyi, az ajánlati ártáblában (5. sz.
melléklet) nevesített szoftverre illetve licencre vonatkozó igazolást átadjon, továbbá átadja a 7. sz.
melléklet szerinti Lieencinformáeiós adatlapot is kitöltött formában.
6.4.5. A jelen pontban (6.4.) előírtak megfelelően alkalmazandók a szállításra kerülő támogatásokra
(supportokra) is.
6.5. Az üzembe helyezésre vonatkozó szabályok
6.5.1. A II. ütem teljesítésének feltétele, hogy az üzembe helyezésre a Műszaki leírás 3.2.2. pontjában
szabályozottak szerint sor kerüljön.
6.5.2. A Műszaki leírás 3.2.2. pontjában felsorolt dokumentumok a II. ütem átadás-átvételi jegyzőkönyvének mellékletét képezik.
6.6. Oktatás
6.6.1. Vállalkozó feladatát képezi a Műszaki leírás 3.2. pontja szerinti oktatás tartása.
6.6.2. Az oktatásról jelenléti ívet kell felvenni, mely a II. ütem átadás-átvételi jegyzőkönyvének mel
lékletét képezik.
7. SZERZŐDÉS MEGERŐSÍTÉSE, JÓTÁLLÁS ÉS GYÁRTÓI TÁMOGATÁS,
7.1. Késedelmi és meghiúsulási kötbér
7.1.1. Amennyiben Vállalkozó olyan okból, amelyért felelős, nem teljesít az előírt határidőre, akkor
Megrendelő jogosult Vállalkozó felé késedelmi kötbér érvényesítésére. A késedelmi kötbér mértéke
valamennyi részteljesítési határidővel terhelt munkarész tekintetében az adott, késedelemmel érintett
munkarész nettó ellenértékének 0,5%/késedelmes naptári nap. A késedelmi kötbér maximális összege
a szerződés teljes ellenértékének 10%-a. A késedelmi kötbér maximális összegének elérése esetén
Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni, illetve azt azonnali hatállyal felmondani.
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7.1.2. Kötbérterhes határidőnek Felek a 2.3. szerinti ütemekre vonatkozó határidőket, az opció
visszaigazolásának határidejét, az opció keretében megrendelt feladatok határidejét minősítik. Az
egyes ütemek műszaki tartalmát a Műszaki leírás tartalmazza.
7.1.3. Vállalkozó köteles meghiúsulási kötbért fizetni, amennyiben a szerződés teljesítése meghiúsul
olyan okból, amelyért Felelős, továbbá a Megrendelő által a teljesítés jogos ok nélküli megtagadása, az
Vállalkozó szerződésszegése miatt a Megrendelő által jogszerűen gyakorolt elállás, illetve azonnali
hatályú felmondás esetén. A meghiúsulási kötbér mértéke a szerződés teljes nettó ellenértékének
10%-a’
7.1.4. A Megrendelő a kötbérigényről kötbérértesítőt állít ki, és annak összegét a fentiekkel
összhangban jogosult a vállalkozási díjba beszámítani. A kőtbérigények érvényesítése nem zárja ki a
szerződésszegésből eredő egyéb igények érvényesítésének lehetőségét.
7.1.5. Megrendelő a Szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a
Vállalkozó által elismert, egynemű és lejárt követelését számíthatja be.
7.1.6. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy aMegrendelő—aPolgári Törvénykönyvről szóló 2013. éviV.
törvény (Ptk.) 6.187. g-ának (3) bekezdésére figyelemmel jogosult a kötbért meghaladó kárának
érvényesítésére, illetve, hogy a késedelmi kötbér megfizetése nem mentesíti a teljesítés alól.
—

7.1.7. Felek tudomásul veszi a Ptk. 6:186.

*

(1) bekezdésében foglaltakat.

7.2. Jótállás és gyártói támogatás
7.2.1’ Vállalkozó ajelen szerződés során teljesített feladatokra, a Műszaki leírás 3.3. pontja szerint, 12
hónap jótállást és gyártói támogatást vállal.
7.2.2. Felek tudomásul veszik a jótállásra vonatkozóan Ptk. 6:171-6:173. *-ban foglalt rendelkezése
ket.
7.3. Felelősségbiztosítás
7.3.1. Vállalkozónak a szerződés megkötésekor rendelkeznie kell legalább 200 millió forint! kár és
legalább 300 millió forint/év mértékű, a közbeszerzés tárgyára (informatikai rendszer szállítása, telepí
tése) is kiterjedő szakmai felelősségbiztosítással, mellyel a szerződés teljesítése során folyamatosan
rendelkeznie kell.
7.3.2. A Vállalkozó által Megrendelő részére átadott felelősségbiztosítási kötvény (annak meghosz
szabbítása esetén az újabb kötvények) a szerződés 6. sz. mellékletét képezik.
7.3.3. Vállalkozó teljes körű felelősséggel tartozik minden olyan kárért, amelyet a Szerződés teljesíté
sével összefüggésben, akár az Vállalkozó maga, akár alkalmazottja, illetve a teljesítésbe bevont alvál
lalkozó magatartása, mulasztása, illetve egyéb szerződésszegő tevékenysége következményeként a
Megrendelőnek okozott.
8. SZELLEMI ALKOTÁSOKKAL KAPCSOLATOS JOGOK
8.1.
A Vállalkozó szavatosságot vállal azért, hogy a Szerződés keretében általa létrehozott szerzői
védelem alatt álló műveken nem áll fenn harmadik személyeknek olyan szerzői vagyoniifelhasználási
joga, amely a Megrendelőnek a 8.2. pontban hivatkozott felhasználását korlátozná vagy
akadályozná, egyébként az ilyen szellemi alkotások vagyoni jogai a Vállalkozót vagy annak
alvállalkozóját illetik meg. Harmadik személy ilyen korlátozó vagy akadályozó igénnyel való
fellépése esetén a Vállalkozó közvetlenül fellép a Megrendelő jogos érdekei védelmében.
8.2.
A Vállalkozó kijelenti, hogy a Megrendelő számára átengedi a jelen szerződés alapján létrejött
szellemi alkotások teljes körű és korlátozásmentes felhasználási és továbbhasznosítási jogát. Kijelenti,
hogy azokkal kapcsolatban sem a Vállalkozónak, sem harmadik személynek nincs és
időbeli,
területi és egyéb korlátozás nélkül
a jövőben sem lesz olyan szerzői vagy egyéb, a szellemi
alkotások körébe tartozó joga, amely a Megrendelőt bármilyen módon vagy mértékben akadályozná a
—

—
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szellemi alkotások kizárólagos felhasználásában, ideértve a sokszorosítást, a számítógéppel és
elektronikus adathordozóra történő másolást, valamint az átdolgozást is. A jelen pontban foglalt
rendelkezés nem vonatkozik azokra a szerzői jogokra, amelyek átruházása, illetve átszállása
jogszabály erejénél fogva kizárt. A fenti kijelentés valóságáért, illetve a kötelezettség teljesítéséért a
Vállalkozó teljes kártérítési felelősséget vállal. A jelen pontban meghatározott kötelezettség
teljesítésének, illetve a hozzájárulás megadásának ellenértékét a Vállalkozó által meghatározott árak
magukban foglalják.

9. KAPCSOLATTARTÁS
9.1. Felek kötelesek egy vagy több kapcsolattartót kijelölni a Megrendelő, illetve a Vállalkozó jelen
Szerződés szerinti jogainak gyakorlására, és a kapcsolattartó személyek változásáról egymást Írásban
értesíteni. Felek jogosultak arra, hogy a kapesolattartó személyét megváltoztassák, módosítsák és he
lyette új személyt jelöljenek ki. A Felek új Kapcsolattartó kijelölése esetén haladéktalanul és Írásban
kötelesek értesíteni egymást. A kapcsolattartó személyében bekövetkezett változás a másik Féllel való
írásbeli közléstől hatályos, és szerződésmódosítást nem igényel.
9.2. Felek képviseletében a jelen Szerződéssel kapcsolatban érvényes jognyilatkozatot csak és kizáró
lag az alábbiakban meghatározott személyek tehetnek. A jelen Szerződéssel kapcsolatos kommuniká
ció kizárólag írásos formában (ajánlott levél, fax, vagy e-mail) történik és az alábbiakban meghatáro
zott személyek által, illetőleg e személyek részére történő elküldés esetén tekinthető érvényesnek.
9.3. Jelen Szerződésben szabályozott együttműködés során a szakmai kapcsolattartásra az alábbi sze
mélyek jogosultak:
Megrendelő részéről:
név: Hadnagy Tamás
beosztás: projektvezető
e-mail cím: hadnagy.tamas~nisz.hu
Telefon: ±3617952818
Vállalkozó részéről:
Név: Ágoston László
Beosztás: kiemelt projektmenedzsment szakmai irányító
Telefon: ±36 30 623 9173
E-mail: A~oston.Laszlo(iZ~t-systeins.hu
9.4. Jelen Szerződésben szabályozott együttműködés során a Megrendelő részéről teljesítés igazolásá
ra (beleértve az egyes ütemek elfogadását igazoló átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírását is) az alábbi
személyek együttesen jogosultak:
név: Onder Zoltán
beosztás: igazgató
név: Hadnagy Tamás
beosztás: projektvezető
9.5. Felek vállalják, hogy folyamatosan fenntartják fenti személyek elérhetőségét vagy azok helyettesí
téséről haladéktalanul gondoskodnak.
9.6. Szerződő Felek rögzítik, hogy minden nyilatkozatot vagy egyéb értesítést (továbbiakban: Értesí
tés) szerződésszerűen küldenek meg egymásnak. Szerződésszerű megküldésnek minősül, az írásban és
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-

írásban igazolt személyes átadással,
tértivevényes ajánlott levélben,
visszaigazolt e-mailben vagy

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

—

10. TITOKTARTÁS! KÖTELEZETTSÉG
10.1. Vállalkozó vállalja, hogy a közpénzek felhasználásának nyilvánosságáról szóló szabályozásnak
megfelelően üzleti titok címen nem tagadja meg a tájékoztatást ajelen Szerződés lényeges tartalmáról.
10.2. Vállalkozó tudomással bír arról, hogy üzleti titokra hivatkozással nem lehet olyan adat nyilvá
nosságra hozatalát korlátozni vagy megtiltani, amely a közbeszerzési eljárás során értékelésre került,
de az ezek alapjául szolgáló részinformációk, alapadatok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja.
10.3’ A Felek kötelesek a Szerződés teljesítése során tudomásukra jutott üzleti titkot megőrizni, min
den, bizalmasnak minősített információt, adatot vagy tényt bizalmasan kezelni’
10.4. A Vállalkozó a Megrendelő előzetes írásos hozzájárulása nélkül az eljárás folyamán tudomására
jutott információkat kizárólag a Szerződés teljesítésére használhatja fel.
10.5. Felek teljes felelősséggel tartoznak a titoktartási kötelezettségének megsértéséből eredő károkért
és tudomásul veszik, hogy a titoktartási kötelezettség megszegése esetén a másik fél jogosult a jelen
Szerződéstől azonnali hatállyal elállni! a Szerződést azonnali hatállyal felmondani.
10.6. A Vállalkozó alkalmazottai és Vállalkozói felé történő információközlésnek bizalmasnak kell
lend, és csak olyan mértékig megengedett, mely az adott szerződés teljesítésének szempontjából fel
tétlenül szükséges.
11. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA, MEGSZŰNÉSE, FELMONDÁSA
11.1. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen Szerződést kizárólag a Kbt. 141. ~-ban foglal
tak figyelembevételével és kizárólag írásban módosíthatják.
11.2. Súlyos szcrződésszegésnek minősül és mind a Megrendelő, mind a Vállalkozó jogosult a Szer
ződéstől azonnali hatállyal írásban felmondani, amennyiben a másik fél (a Vállalkozó, illetőleg a Meg
rendelő) a jelen Szerződésben meghatározott kötelezettségeit súlyosan megszegi, vagy egyébként
olyan magatartást tanúsít, amely a további együttműködést kizárja, illetve olyan szerződésszegést kö
vet cl, amelyhezjelen szerződés a felmondás lehetőségét írja elő.
11.3. Szerződő felek kifejezetten rögzítik, hogy a Szerződés Megrendelő részéről történő felmondása,
elállása a szerződésszegéshez fűződő egyéb szankciók vagy jogosultságok gyakorlását nem zárja ki,
illetve nem korlátozza.
11.4. A szerződésszegő fél köteles a másik félnek 15 naptári napon belül megtéríteni a szerződéssze
géssel okozott igazolt kárát.
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11.5’ Felek megállapodnak abban, bogy a Szerződés bármely okból történő megszűnése esetén Vállal
kozó haladéktalanul köteles Megrendelő részére visszaszolgáltatni minden, a feladat teljesítésével
kapcsolatosan részére átadott, vagy birtokába jutott adatot, információt, dokumentumot függetlenül az
adathordozó jellegétől.
11.6. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Szerződés olyan okból szűnik meg, amiért Vál
lalkozó nem felelős, úgy Felek kötelesek egymással elszámolni.
11.7. Megrendelő jogosult és egyben köteles felinondani a szerződést, ha
-

-

a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdonosi részesedést sze
rez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekin
tetében fennáll a Kbt. 62. ~ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott valamely fel
tétel, vagy
a Vállalkozó 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).
12. VIS MAJOR

12.1. A Vállalkozó nem felel azokban az esetekben, ha a késedelmes teljesítés vagy meghiúsulás vis
major eredménye.
12.2. A Jelen pont értelmezése szempontjából a „vis maior” olyan esetekre vonatkozik, amely a
Vállalkozó érdekkörén kívül és elháríthatatlanul következik be, neki fel nem róható. Ilyen esetek
lehetnek különösen sztrájk, háború vagy forradalom, tűzeset, árvíz, járvány, más természeti vagy ipari
katasztrófák, karantén korlátozások és szállítási embargó. A vis maiornak közvetlen összefüggésben
kell állnia a Vállalkozó tevékenységével és a bekövetkezett késedelmes teljesítéssel vagy
meghiúsulással, mely összefüggést Vállalkozónak írásban igazolnia szükséges.
12.3. Amennyiben vis maior 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. Vis maior esetén, 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, melyet a vis maior esete nem gátol.
12.4. A Szerződésben foglalt határidők a vis maior időtartamával meghosszabbodnak. Amennyiben a
vis maior időtartama meghaladja a 30 naptári napot, a Megrendelőnek jogában áll a Szerződés nem
teljesített részétől elállni hátrányos jogi következmények nélkül oly módon, hogy a Vállalkozóhoz
erről írásos értesítést küld és a Felek a már teljesített szolgáltatásokkal és azok ellenértékével
elszámolnak egymás felé. Ez esetben mindkét Fél maga viseli a vis major miatt felmerült kárát.

13. VEGYES

ÉS ZÁRÓRENDELKEZÉSEK

13.1. A Vállalkozónak és a Megrendelőnek meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy közvetlen
tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, mely közöttük a Szerződés
keretében felmerült. Minden ezzel kapcsolatos tényről, akadályozó körülményről a felek kölcsönösen
kötelesek egymást Írásban tájékoztatni.
13.2. Ha az érintett felek az említett közvetlen tárgyalások megkezdésétől számított 30 naptári napon
belül nem tudják megoldani a Szerződés alapján vagy ezzel összefüggésben keletkezett jogvitájukat,
úgy a jogvita elbírálására, hatáskörtől függően a Budai Központi Bíróság, illetve a Székesfehérvári
Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.
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13.3. A jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog
Törvénykönyvre és a Kbt-re rendelkezései az irányadók.

—

különös tekintettel a Polgári

-

13.4. A Jelen Szerződés a Szerződő Felek megegyezését teljes egészében tartalmazza. A Felek Jelen
Szerződés aláírásával annak rendelkezéseit magukra nézve kötelező érvényűnek fogadják el.
13.5. Ha bármelyik fél egy vagy több esetben nem ragaszkodik a jelen Szerződésben meghatározott
valamely jog, jogorvoslat vagy választás gyakorlásához, az nem jelenti azt, hogy ugyanaimak a
feltételnek a jövőbeni teljesítéséről, vagy ugyan azon jog jövőbeni gyakorlásáról is le fog mondani,
vagy a követeléseitől el fog állni. A jelen Szerződésből fakadó vagy ahhoz kapcsolódó bármilyen
jogról történő lemondás csak erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes.
13.6. Jelen Szerződés 4 eredeti példányban készült, melyet a felek elolvastak, megértettek, és mint
akaratukkal mindenben egyezőtjóváhagyólag írtak alá.
Mellékletek:
1. számú melléklet:
2. számú melléklet:
3. számú melléklet:
4. számú melléklet:
5. számú melléklet:
6. számú melléklet:
7. számú melléklet:

Műszaki leírás (a közbeszerzési eljárás műszaki leírása)
Teljesítést Igazoló Bizonylat
Nyilatkozat Partner adatairól
Nyilatkozat a nyertes ajánlattevő jelen szerződés aláírásakor ismert alvállalkozói
Szakmai ajánlat (Az ajánlat ajánlati ártáblája)
Felelősségbiztosítási kötvény
Licencinformációs adatlap
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1.

számú melléklet

KÖZBESZERZÉSI MŰSZAKI LEÍRÁS

„Informatikai rendszer szállítása, telepítése (Ajánlatkérő meglévő videokonferencia központi
rendszerének bővítése és integrációja)”
a „BE Videó-kommunikáció Projekt (Videó-kommunikációsfejlesztés a Büntetőeljárás tv. előírások
teUesítésének támogatására)” c. projekthez Videó kommunikációs központi rendszer bővítéshez kap
csolódóan
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I. A beszerzés tárgya
Az Ajánlatkérő meglévő videokonferencia rendszerének (VIKI) központi elemeinek bővítése. Az
Ajánlatkérő által biztosított (KAK, illetve EP-géptermi) vmware alapú virtuális erőforrásokon működő
videokonferencia alrendszerek alkalmazásainak bővítése és integrációja érdekében az alábbiak szállí
tása:
o

MCU alrendszer bővítés

•

REC alrendszer bővítés

o

NMS alrendszer bővítés

Az ajánlatnak tartalmaznia kell minden Olyan elemet (szoüver, licence, support, integráció), amelyek
szükségesek ahhoz, hogy az alábbi fejezetekben kifejtett műszaki specifikáció megvalósításra kerül
jÖn.
A VIKJ rendszerrel kompatibilis 500 darab végponti berendezés szettek beszerzése nem tárgya jelen
kiírásnak. Az érintett intézmények az eszközöket külön beszerzési folyamatban szerzik be.
A beszerzés tárgya az Ajánlatkérő VIKI rendszerének központi elemeinek bővítésére vonatkozik.
Jelen műszaki leíráshoz az alábbi mellékletek tartoznak:
L sz. melléklet:

VIKI~kozpont_bovites_me1leklet-I_Artabla.xlsx

Ii sz. melléklet:

VlKlkozpontbovitesmelleklet-IlMegfelelosegitabla.xlsx

2. Meglévő videokonferencia rendszer
Az Ajánlattevő meglévő központi videokonferencia rendszere (VIXI), 2016/2017-ben kibővítésre
került, mely után rendszer szinten összeintegrált többgyártós egyedi megoldásként működik tovább,
lefedve a kormányzati intézmények igényeit.
2.1 Rendszerkoniponensek
Az Ajánlatkérő meglévő videokonferencia rendszerének fontosabb komponensei és aktuális adatai:
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VlSI
Airendazer

Gyártó

-

Központi rendszer Isomponensek

Komp onena/Szerver
Megnevezés

Szoftververzló

Kapadtás

Licence
5z4111Ló1 megnevezés
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SEC

Cisco
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2500db
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1db
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Cisco
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100db
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1db
1db
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Interworking
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.
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Interworklng
Rögzítés
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CAmS 365

Carin36Sv9.7

Citco
Crestron

Telepresence Management Suite
Fusion

vlS6.l
vii-l

Wozavec

CONFORG

1-2

T-Systems

SUBM

1-0

MCU

Cisco

Meeting Server
Unified Communications Manager
Unified Communications Manager IM and Presence Service

2-3
1l.5(l)SU3b
1l.5(t)SU3a

STRJVPCRTAL

Wov’za

Wowza Streaming Engine

.

1db Streaming

NMS

-

v47.a
ve6.6
vt6.6

-

Video-TSS
VideoTSS

Deverto

435db TMS System Reglntration - L-TMS-x
2db Crestron Fusion
5°
150db
120db
150db
50db
100db

MCU room
port
SUBM-RPI
SIJBM-Crestron
SMP license
Enhanced userlicente

2db Transcoder/orlgin szerverilcence
2db Transcoder/origin szerver licence
1db
TQT-C1X-FT-S1PUR1
1db
TQT-CFX-FT-H323

scoftverkomponens

TegetV9

Híváskezelő

scoftverkomponens
NTG-TSS

MCCN V6.15
vs.6.6

Menedztmentintezfésc
TQT-PSTH-V1D-GW-L1C-305-PACK

1db

2.2 A futtató platformmal kapcsolatos általános Információk
A VIKI rendszer hittatásához szükséges erőforrásokat két különböző környezet biztosítja:
o
o

egyrészt a KAK-on kívüli (IP-géptermi) lIFE BLc7000 keretekben elhelyezett pengeszerve
reken és rack szervereken üitnak,
másrészt a Kormányzati Adatközpont Felhő erőforrásait veszik igénybe.

IP géptermi környezet:
A HPE penge szervereken (lIFE BL46Oe Gen9) VMware ESXi 6.5 hypervisor hit, melyek az MCU
alrendszer nagyobb hardverigényű komponenseit (Cisco Meeting Server node-ok) futtatják (teszt és
éles rendszer). Ezen szerverek dedikált erőforrások és csak a VIKI környezethez tartozó workload
kerülhet rájuk.
KAK felhő környezet:
Az MCU-n kívüli többi VIKI szerver a KAK-ban található’ KAK-ban futó workload a KAK általáno
san elfogadott szabályai szerint működnek’
Az éles környezet a KAK DBaaS szolgáltatását veszi igénybe’ A teszt környezet egy 2 tagból álló
virtuális MS SQL 2016 fürtön lett kialakítva (kivéve a CARIN redundáns architekturája).
Az adatbázisok magas rendelkezésre állását az Always On Availability Group teclmológia biztosítja.
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2.3 Érintett alrendszerek
A beszerzés során érintett meglévő videokonferencia alrendszerek és azok kapcsolatainak, integráció
jának leírása.
2.3.1

MCU alrendszer (CMS, CUCM)

A virtuális konferenciaszobák erőforrásait a Cisco Meeting Server (CMS) biztosítja. A CMS terhelés
elosztását és speciális, a VIXI rendszerben megkövetelt fbnkciók megvalósítását, valamint a Jabber
szoftveres khensek regisztrációját és híváskezelését a CUCM rendszer teszi lehetővé.
CMS szerver funkciók:
.
o
o
o
o
o

•

konferencia erőforrás (co-Space)
hívás trauszkódolás
coSpace PIN kód védelem és host guest szerepkör
konferencia szüneteltetése lobby funkcióval
FullED rögzítés és streaming CARIN 365 integráeióval
alkalmazás szintű szeparált Call Bridge és Database cluster
API integráció CONFORU szervező és monitorozó portállal.

CUCM funkciók:
.
.
.
o
.

Jabber kliensek regisztráció, híváskezelés és presence szolgáltatás
CMS terheléselosztás
CMS zárt konferencia
CMS szobák speciális hozzáférés védelme, „szünet” hinkció biztosítása
Szervezett távmeghaHgatás hívószám vizsgálat és beengedés CONFORU rendszer API integ
rációval.

A VIKI rendszerben iO8üp3Of~s a rögzítési elvárás, illetve speciális titkosítás és hozzáférés me
nedzsment biztosítása szükséges, mely a Carin megoldás integrációjával valósult meg (lásd: 2.3.2 fe
jezet: REC alrendszer (Carin)).
CMS által biztosítandó paraméterek rögzítés és streaming fnnkcióhoz:
.
.
.
.

rögzítési indikátor megjelenításe
hangbemondás rögzítés indítása esetén
hangbemondás folyamatban levő rögzítés esetén az Új becsatlakozók számára
CONFORO rendszer API integráció.

Az MCU alrendszer adatkapcsolatai:
.
.
‘
o
‘
o
.
o
o

Távoli elérés: HTTPS protokofl alapon üzemeltetés számára
Időszinkron kérés: NTP protokollon keresztül
SYSLOG eseménynapló továbbítása: központi naplózó szerver felé
Működési állapot lekérdezés: SNMP protokollon keresztül
Névfeloldás kérés: DNS-en
Mentés: sFTP kapesolaton
CARIN: CARIN rögzítő és streaming szerver felé SRTP és RTP küldés
TSS: TSS felől SIP TCP, SIP TLS fogadás
CONFORG: Foglalási rendszerből lekérdezések REST API, HYFPS protokollokon
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2.3.2

REC alreudszer (Carin)

A rendszer részét képezi egy médiarögzítő modul, amely képes a CMS (MCU) szerverről érkező jelfo
lyam rögzítésére. A rögzítőn keresztül történő hívás automatikus, NMS alrendszer CONFORG-WCM
szerverről ütemezett, vagy vezérlőpanelről kezdeményezve rögzít.
REC rögzítő alrendszer funkciói:
o
o

o
o
o

A REC alrendszer a rögzítést SIP trunk/végpontok biztosításával valósítja meg a kialakított
környezetben.
A rögzítőt a CONFORG -WCM vezérlésével, a CMS szerver kapcsolja be a hívásba, és a kon
ferenciaszoba szabályai szerint titkosítással (TLS/AES (DES)) vagy a nélkül adja át a rögzített
anyagot.
A hívás során a hang, video és a prezentációs csatorna is rögzítésre kerül.
A rögzítés felbontása Fu1IHD
A rögzítést a foglalás szervező rendszer (Conforg) ütemezi, indítja, illetve biztosít hozzá
metaadatot

Az elkészült felvételeket a biztonsági követelményeknek megfelelően a megfelelő intézmé
nyeklfelhasználók felé továbbítja, ahol megfelelő jogosultság birtokában elérhetők későbbi megtekin
tésre.
A REC rögzítő alrendszer a foglalási (Conforg) alrendszerrel a következő esetekben kommunikál:
.

.

Rögzítés során a rögzítés létrejöttekor a REC rögzítő alrendszer a foglalási alrendszerhez for
dul és a felvételi SIP URI és az MCU konferencia (hívó fél) SIP URI-ja alapján lekéri a rögzí
tés adatait (foglaló felhasználó azonosítója, konferencia URI, dátum/idő).
Streaming esetén a REC rögzítő alrendszer lekérdezi a Foglalási rendszert, hogy megtudja az
RTSP URL-t ahová streamelhet

Az MCU szoba forgalma rögzítés esetén, központi eszközön biztonságos tárolón van átmeneti ideig
tárolva.
-

•
•
.
o
.
.
o
.
.
.

A média hozzáférés védelme érdekében titkosítás van alkalmazva, hogy csak a tulajdonos in
tézmény férhessen a média tartalomhoz.
Személyhez, ill. intézményhez rendelt könyvtárban valósul meg a média tárolása.
A file tranzakciók központilag LOG-olva van.
Biztosított az intézmény számára biztonságos átvitel protokoll (sFTP).
geo-redundáns egységet képez a rendszer
active-standby ill. terhelés elosztás mellett (load-sharing)
rugalmas licence elosztás a rendszer komponensei között
TSS alrendszerbe regisztrál és szabványos SIP hívással csatlakozik egy konferenciához, mint
felvevő entitás jelenik meg az MCU-ban
az egyik üzemviteli telephely kiesése esetén a másik szolgálja ki a tervezett forgalom 50%-át
önállóan
SIP hívások támogatása az MCU felé.

REC atrendszer adatkapcsolatai:
o
.

-

Távoli elérés: RDP protokoll alapon
Időszinkron kérés: NiT protokollon keresztül
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•
o
o
o
o

•
o

•
o
o
o
o
o

SYSLOG eseménynapló továbbítása: központi naplózó szerver felé,
Működési állapot lekérdezés: SNMP protokollon keresztül
Névfeloldás kérés: DNS-en
Mentés: SMB protokollal
SFTP kapcsolat az átmeneti tárterülethez
CMS MCU: CMS MCU felől SRTP és RTP fogadás
TSS: TSS felől SEP TCP, SIP TLS fogadás
Foglalási Rendszer: Foglalási rendszerből való lekérdezések REST API, HTTPS protokollo
kon
VEORT Videó portál alrendszer: RTMP, RTSP, RTP küldés VPORT felé
LDAP: Authentikációs és Encrypt információk LDAP felől (publikus kulcsok)
TEMESTAMP Server: Időbélyeg fogadása
Intézményi felhasználó WEB Browser: HTTPS protokollon kommunikáció mindkét irányba.
certificate alapú authentikáció támogatása

Autentikáció és authorizáció:
Az intézményi felhasználók kétfaktoros Authentikáeióval léphetnek be a rendszerbe, amely során a
felhasználó jelszava mellett a személyes kulcsát is felhasználja a REC alrendszer.
Az AD-ből a felhasználó authentikálása, az intézményi titkosító kulcsok hozzáférése és az intézményi
tárhely elérhetősége kerül tekérdezésre.
A felvételeket a REC rögzítési alrendszer a rögzítéssel egy időben olyan módon titkosítja egyedi
kulccsal, hogy a felvétel titkosítás nélküli formában nem kerülhet tárolásra, a visszafejtéshez szüksé
ges kulcs privát párját a REC rendszer nem tárolja, nem ismeri, a REC rendszer üzemeltetői a felvéte
leket visszaalakítani, titkosítás nélküli formára, nem tudják.
A rögzítési folyamat során titkosított kommunilcációt valósít meg a REC rendszer az integrált kompo
nensekkel, a SIP protokoll, illetve a média a beáflításoktót függően titkosítva érkezik a REC és STR
alrendszerekbe.
Naplózás, riasztás
A REC rögzítési és STR streaming alrendszereknek helyi és központi (KAK) naplózás használatát kell
biztosítania.
A REC alrendszernek képesnek kell lennie a hibaállapotok prompt azonosítására vagy előrejelzésre
(p1. kapacitásbiány) alkalmas SNMP riasztások küldésére a központi monitorozó rendszerbe.

2.3.3

NMS alrendszer (Conforg, TMS, Fusion, SUBM, TS, AD)

2.3.3.1

CONFORG alreudszer

A CONFORG akendszer biztosítja a konferenciák szervezéséhez felhasználói és adminisztrációs
szükséges felületet és az üzleti folyamatokat kiszolgáló működési logikát, a konferenciák, a REC, az
STR és az MCU alrendszerek vezérlését.
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2.3.3.1.1

CONFORG \VCO

A konferencia szervező Szervező modulja (Wozavez Conference Organizer) egy webes felületet bizto
sít az intézményi és NISZ-es szervezők felhasználók számára, ahol a konferenciákat tudják szervezni
és menedzselni.
Funkciók
.
o

o

.
o

.

o

Architektúra: a szervező egy multi-tenant, redundáns architektúrájú, magyar nyelvű webes fe
lülettel rendelkező rendszer
Intézéményi erőforrás pool-ok kezelése: az adminisztrátor által intézéményhez rendelt
portszám és MCU szobaszám korlátok Figyelembe vételével engedi szervezni a jövőbeli kon
ferenciákat
Naptárkezelés és megjelenítés: a konferencia szervező lekérdezi a konferenciában résztvevő
intézmények tárgyalóinak foglaltsági adatait és vizuálisan megjeleníti a szervezőknek a ren
delkezésre álló erőforás kapacitás adatokkal együtt, ezzel segítve a lehetséges tárgyalók! végpontok és időpont kiválasztását.
Megvalósítja a végpont intézményi tárgyaló (belső vagy külső Exchange erőforrás) Össze
rendelését
Tárgyaló foglalás: a foglalásokról az intézényi tárgyalóknak meghívót küld és feldolgozza a
visszaérkező elfogadás vagy elutasítás válaszokat. A beérkező válaszokat megjeleníti a szer
vezők számára webes naptár nézetben.
Konferencia kezelés: konferencia közben, a webes felületen keresztül a felhasználó számára
lehetőséget biztosít:
o Az adott pillanatban csatlakozott résztvevők megjelenítésére
o A rögzítés / streaming állapot megjelenítésére
o A rögzítés / streaming szüneteltctésére I folytatására
o Zárolás állapotának változtatása
o Privát konferencia állapotának változtatása
o Kapcsolódott részvevő eltávolítására
o Egy-egy részvevő némítására
o Konferencia befejezésére
Webes adminisztrációs felület: a NISZ, mint szolgáltató számára webes adminisztrációs felü
letet biztosít a rendszerparaméterek, intémézényi paraméterek és végponi vezérlő panelek
kodekek összerendelések menedzseléséhez.
Audit naplózás: minden felhasználói művelet naplózása kerül
Real-time információkat ad át a REC alrendszernek
Vezérli a Streaming alrendszert
—

—

•
.

•

Kapcsolódó rendszerek
.

.
o
o
o
o
o

Rögzítő integráció: a szervező API-t biztosít, melyen keresztül a rögzítő rendszer Ic tudja
kérdezni az éppen induló konferencia adatait. A rögzítő ezen adatok alapján azonosítja a
szervező intézémnényt és tudja elvégezni a szükséges titkosítást és biztosítania jogosultságok
beállítását, a metaadatok (például ügyiratszám) rögzített anyaghoz rendelését.
Video Portál: létrehozza a Video portálon a streaming eseményeket
Streaming integráció: átadja a metaadatokat és a SIP > RTMP konverzióhoz szükséges in
formációkat
CONFORG-WCM
Cisco TMS
Cisco CMS
VIKI Exchange
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o
o
o
o
o

Intézményi Exchange
Monitoring rendszer SNMP
Központi naplózás SYSLOG
REC
STR
—

CONFORG

2.3.3.1.2

—

WCM

A konferencia szervező Konferencia Vezérlő modulja (Wozavez Conference Manager) egy magas
rendelkezésre állású, real-time MCU vezérlő szoftver.
Funkciók
o

o

Konferencia indítása: a konferencia kezdetének időpillanatában a rendszer az MCU-k vezérlé
sével kihívája a szükséges végpontokat (rögzítő, streamer és egyéb kihívásra beállított részt
vevő végpontok)
Titkosítás kikényszerítés: a vezérlő az MCU Call Profile-ok beállításával tudja kikényszeríte
ni, hogy amennyiben szerverzéskor be lett állítva csak titkosított végpontok tudjanak
csatolakozni az adott konferenciához
Dinamikus hívásvezérlés: a bejövő hívás esetén, a hívás pillanatában eldönti, hogy az adott hí
vás csatlakozhat-e a hívott konferenciához. Ha igen, akkor engedi tovább a hívást az MCU
szobába, ha nem akkor a hívást elutasítja. Az események auditálásra és naplózásra kerülnek.
Vezérlési logika:
o Zárolt konferencia: zárolt konferenciába nem enged be semmilyen hívást
o Privát konferencia: privát konferenciába csak olyan hívást enged be, ahol a hívó
(From SW IJRI alapján) szerepel a meghívottak között
o Kapacitás ellenőrzés: a nem nevesített behívó végpontok esetén vezérlő ellenőrzi,
hogy csak annyi végpont hívhasson be, ahány végpont be lett foglalva a konferenciába
o Egyéb, egyedi folyamat logika: Távmeghatlgatás esetén a Konferencia Vezérlő bizto
sítja, hogy ameddig a „Host” nem indította cl a Távmeghallgatást (de a tárgyalás már
folyamatban van, megy a rögzítés), addig semmilyen végpont se hívhasson be a kon
ferenciába
Feliratozás: a konferencia vezérlő megjeleníti a Recording / Streaming aktuális állapotát, és a
konferencia vége előtt a hátralévő időt feliratként a futó konferenciákon. Továbbá vezérli az
MCU-t rögzítés indulásakor, hogy liangbemondással a résztvevők tájékoztatva legyenek a
rögzítés tényéről.
Konferenciák automatikus bontása a befoglalt idő végén (kivéve, ha a konferencia nem auto
matikusan lebomlónak lett megszervezve)
—

o

o

o

—

Kapcsolódó rendszerek
•
*

o
o
o

CONFORG WCO
Cisco CMS
Cisco UCM
Monitoring rendszer SNMP
Központi naplózás SYSLOG
-

-

2.3.3.1.3

CONFORG

-

TPI

A konferencia szerverző rendszer Touch Panel Interface (TPI) modulja egy redundáns, magas rendel
kezésre állású szoftver, mely a végponti Crestron vezérlőn futó egyedi fejlesztésű szoftvernek biztosít
interfészt. A vezérlőkön futó szoftver az adott telephelyen vezérli a video konferencia hívások folya
22

matát az Összes lehetséges működési folyamat szerint és konferencia típustól Riggően felhasználói
felületet biztosít a teremben elhelyezett érintőpanelen.
Funkciók
•
•
o
o
o
o

.

•

Foglalási információk átadása: futó, eljövendő konferencia adatainak átadása
Folyamatban lévő konferencia adatainak (konferencia típusa, résztvevők listája, résztvevők ál
lapota, stb) átadása
Intézményi logo átadása (branding)
Konferencia alatt rögzítés / streaming szüneteltetés és folytatása
Távmeghallgatás folyamatának vezérlése (tárgyalás indítás, meghallgatás indítás, t~rgyalási
szünet kezelése, stb).
Gyorsítótár: a végponti vezérlő panelek számára szükséges, MCU-kból származó információ
kat egy elosztott gyorsítótárban kezeli, hogy a nagyszámú panel párhozamos kiszolgálása
megfelelő sebességgel, az MCU-k terhelése nélkül megtörténhessen
Végponti konfiguráció menedzsment: a végponti panelek és vezérlő paramétereinek átadása
Távoli kamera vezérlés bridge funkció (mivel a végponti vezérlők közvetlenül nem tudnak
egymással kon1nlunikálni)

Kapcsolódó rendszerek
.
o
.
.
.

Crestron paneleken futó egyedi fejlesztésű vezérlő szoftver
CONFORG WCM
CONEORG WCO
Monitoring rendszer SNMP
Központi naplózás SYSLOG
-

2.3.3.2

Cisco TMS (VCM)

A Cisco Telepresence Management Suite egy központi vidcokonferencia szerver és végpont me
nedzsment rendszer. Egységes, web alapú felületet kínál az általa menedzselt eszközök számára, így
azok állapota, múltbéli hibái, egyéb riportozási és hívásadatai egy helyen kezelhetőek. Mindezeken
felül API interfészt biztosít a CONFORG szervező portál számára, melyen keresztül a többhelyszínes
konferenciákhoz, és azok foglalásához tartozó beépített hívásirányítási intelligenciához és összes adat
hoz hozzáfér.
Továbbá, a proaktív hibadetektálás és hibakezelés elősegítésére intuitív jegykezelő modult biztosít,
melynek használatával áttekinthető a teljes rendszer állapota, és szükség esetén, a beállított paraméte
reknek megfelelően, a meghibásodásokról e-mail formában értesíteni tudja a NISZ Üzemeltetői cso
portot.
Funkció lista
Node tínusú objektum
.
.
.
.

Listázhatók és kezelhetők a kijelölt node-hoz tartozó aktív, rendszer által generált jegyek
(alarmjegyek).
Lehetőség szerint listázható a node-on átfolyó aktív hívások.
Lehetőség szerint listázhatók az aktív végponti regisztrációk.
Konfigurálbatók a node-ok kapcsolódási és működési paraméterei.
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•

o

Lehetőség szerint ellenőrizhető a node-ok aktuális felhasznált kapacitás és licenc állapota.
Amennyiben ez az aktuális node-nál nem látható, Úgy a TMS URL linket biztosít az Uzemel
tető felé, melyen keresztül az Üzemeltető közvetlenül elérheti a menedzselt node-ot a kért in
formáció megtekintésére.
Közvetlenül menedzselt konferencia erőforrások esetén nyomon követhető az erőforrások fel
használásának trendje (pillanatnyi, minimum és maximum értékek).

Vé~pont tíj~usú objektum
•
o
o
o

Listázhatók és kezelhetők a kijelölt végponthoz tartozó aktív, rendszer által generált jegyek
(alarm jegyek).
Konfigurálhatók a végpontok kapcsolódási és működési pararnéterei (DHCP lekövetéssel).
Nyomon követhető a végpont aktuális hívásállapota, és a hívás részletei.
Uj hívás kezdeményezhető, illetve a meglévő hívás bontható.

Kapcsolódó rendszerek
.
.
o

•
•
.

•
o
o

Távoli elérés: RDP, vagy HTTPS protokoll alapon
Időszinkron kérés: NTP protokollon keresztül
SYSLOG eseménynapló továbbítása: központi naplózó szerver felé,
Működési állapot lekérdezés: SNMP protokollon keresztül
Névfeloldás kérés: DNS-en
Cisco szerver komponensek: CMS, SBC, CTRL, XCODE, CUCM státusz lekérdezés
Cisco videokonferencia végpontok: SX1O, SX2O, SX8O, mx300, mxlOO regisztráció, címtár,
pro ÍM
CONFORG: Foglalási rendszer API integráció
LDAP: Authentikációs információk LDAP felől

2.3.3.3

Crestron Fusion (TCM, RRM)

A végponti vezérlőközpontok és vezérlőpanelek központi menedzselését megvalósító komponens.
Rajta keresztül valósítható meg a végponti rendszerek távoli vezérlése.
Funkciók
o
Végponti Crestron RMC3 vezérlőközpont regisztráció
• Távoli Crestron firmware Mssítés
o
Távoli Crestron program feltöltés és konfiguráció módosítás
o
Vezérelt végponti rendszerekbe távoli beavatkozás lehetősége.
Kapcsolódó rendszerek
o
o
.
o
o
o
o
.

Távoli elérés: RDP, vagy HTTPS protokoll alapon
Időszinkron kérés: NTP protokollon keresztül
SYSLOG eseménynapló továbbítása: központi naplózó szerver felé,
Működési állapot lekérdezés: SNMP protokollon keresztül
Névfeloldás kérés: DNS-en
LDAP: Authentikációs információk LDAP felől
Exchange szerver EWS kapcsolat
Crestron végponti RMC3 vezérlőközpontok és TSW touch panelek
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2.3.3.4

Feliratozó rendszer menedzsmnet (SIJBM)

A végponti feliratozást biztosító Raspberry Pi modulok központi menedzselését lehetővé tevő szerver.
Funkciók
• Végponti Raspberry Pi eszközök regisztrációja
o
Regisztrált végpontok státusz lekérdezése és alarm kezelés
• Végpontokon megjelenő feliratozás központi beállítása
Kapcsolódó rendszerek
• Távoli elérés: SSH protokoll alapon
o
Időszinkron kérés: NTP protokollon keresztül
o
SYSLOG eseménynapló továbbítása: központi naplózó szerver felé,
• Működési állapot lekérdezés: SNMP protokollon keresztül
o
Névfeloldás kérés: DNS-en
• LDAP: Authentikációs információk LDAP felől
o
Végponti Raspberry Pi modulok regisztrációja

2.3.3.5

Windows Terminal Server (IS)

Microsoft Windows Remote Desktop Services kiszolgáló, amely a NISZ üzemeltetők számára hozzá
férést biztosít az összes központi szerverkomponenshez. Hálózatilag egy olyan szeparált zónában he
lyezkedik el, ahonnan a megfelelő tűzfalszabályok segítségével engedélyezett a hozzáférés.
A biztonságos bejelentkezést kétfaktorú autentikációval valósítja meg.

2.3.3.6

Microsoft Active Directory (AD)

A VIKI rendszerben létrehozott szolgáltatások elsődleges authentikációs forrását biztosító szerver
komponens. A különböző intézményi felhasználók és jogosultsági szintek szabványos Active
Directory OU struktúrában definiáltak. Emellett az adminisztrátori és operátori hozzáférések kezelését
is ez a szerver valósítja meg a Microfost Windows alapú kiszolgálók esetén, valamint ahol lehetséges
Linux alapú rendszereknél LDAP kapcsolaton keresztül is az AD használatos, mint authentikációs
forrás.
3. Videokonferencia alrendszerek bővítése és integráció fejlesztése
A 2. fejezetben leírt, meglévő videokonferencia rendszerhez (VIKI) illeszkedő, azzal kompatibilis
bővítés biztosítása, az előírt funkciókat biztosító licencek, szükséges szoftverek szállítása. A beszer
zendő termékek a meglévő rendszer kapacitás- és funkcionális bővítéséhez szükségesek. A szállítandó
termékeknek illeszkedniük kell a kialakított, üzemelő videokonferencia platforinmal és nem eredmé
nyezhetnek funicció, management, teljesítmény csökkenést, és a platform automatizmus változtatása
nélkül beilleszthetők.
3.1.

Gyártósenilegesség

Tekintettel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. ~ (3) bekezdésében foglalt előírásokra, amennyi
ben az ajánlatkérő által meghatározott közbeszerzési műszaki leírásban a közbeszerzés tárgyának kel
lően pontos és érthető leírása szükségessé tesz meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve
konkrét eUárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat
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jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra
vagy gyártási folyamatra való hivatkozást, ajánlatkérő a hivatkozott gyártmányú vagy eredetű dolog,
eljárás, védjegy, szabadalom, tevékenység, személy, típus, származás vagy gyártási folyamat helyett
azzal egyenértékűt is elfogad.
3.2.

Általános elvárások

A VIKI rendszer bővítése során a beszerzett tételeket a meglévő VIKI rendszerhez kell illeszteni vagy
bővíteni Úgy, hogy a meglévő rendszer éles, teszt és fejlesztői rendszereinek funkcionalitása nem sé
rülhet és minimális üzemi, kimaradások lehetségesek. A szükséges installációt és integrációt meg kell
tervezni, tesztelni, végre kell hajtani, teljes körűen dokumentálni és az Új rendszerelemekhez (5 fő
rendszermérnök részére üzemeltetői) oktatást kell tartani.
A bővítés során, mind az éles, mind a teszt rendszerekhez kapcsolódó adatbázis integrációs feladatokat
el kell végezni.
Az Összes fejlesztést és integrációt először a tesztkörnyezetben kell implementálni, csak az itt letesztelt
és elfogadott megoldások kerülhetnek az éles síkra.
A VLK.I rendszerhez történő illesztés általános feltételei:
•
o

•
•
o
o

o

•
o

•
o
o

Loggyűjtés,
AD&DNS,
SS0,
HPE NNMi integráció,
RSA kétfaktorú authentikáció,
MS Exchange integráció:
o amelyen keresztül a végponti tárgyalófoglalás,
o a videokonferenciák szervezése,
o meghívók küldése.
o integrált spamszűrés (Symantec’TM Mail Security for Microsoft® Exchange).
Mentés és visszaállítás:
o rendszerek konfigurációs mentése,
o VM image és appliance mentések Windows és Linux rendszerelcnél,
o Exchange, SQL és AD specifikus komponensek esetén.
Rendszernaplók gyűjtése (Syslog-ng),
Vírusvédelem (Symantec Protection Suite),
NetVisor PVSR integráció,
A System Center Operations Manager (SCOM) Gateway V]JU integráció,
vCenter integráció

A KAK-on kívüli IP-géptermében üzemelő szervereken keletkező logokat az Ajánlatkérő Graylog
szerverén kell gyűjteni.
3.2.1. A niegajánlott tételekkel kapcsolatos ajánlattételi elvárás
Az ajánlatban szerepelnie kell a kiírt tételekre vonatkozóan:
o
o

a kiírt árlábla alapú tételes árajániat benyújtása (melléklet I.)
a kiírt műszaki megfelelőségi táblázat benyújtása (melléklet II.)
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a

a kiírt bővítést (M-l0, M-20, M-30, M-40, R-l0, R-30, R-50, R-60, R-70, N-13, N-14, N-15,
N-16, N-20, N-30, N-40, N-Si, N-60, N-70, N-80, N-90, N-100, N-I 10) lefedő részletes „Mű
szaki megvalósítási leírás” benyújtása, melyben be kell mutatni:
o a bővítéshez elvárt tételek megvalósításának alapjait
o a megajánlott termékeket.
A Fenti tételekse benyújtandó műszaki megvalósítási leírással kapcsolatos elvárások:
Mivel ezen bővítéseknek egyben fejlesztési és integrációs vonzatuk is van (a meglévő rendszer
tekintetében), Így azt kell leírni, bemutatni, hogyan valósulhat meg az adott tétel. Nem dobo
zos termék szállítását tartalmazza a kiírás, hanem a bővítés megvalósítását. Műszakilag kell
alátámasztani a bővítés megfelelő működését.
Ajánlattevőnek olyan mértékű és részletességű szakmai ajánlatot kell benyújtania, melyből
egyértelműen eldönthető, Ajánlattevő hogyan garantálja a szállítandó és telepítendő rendszer
teljes körű együttműködését és integráltságát a meglévő központi rendszerrel. A szakmai aján
latnak a telj es rendszerre és az egyedi modulokra vonatkozóan is tartalmaznia kell a telj es
kompatibilitás eléréséhez szükséges integrálásilfejlesztési megoldások bemutatását, rendszerterv szintű részletességgel és információ tartalommal.

3.2.2. A megajánlott tételekkel kapcsolatos általános elvárások
Üzembe helyezés keretében az alábbi tevékenységeket várjuk el:
o

Bővítés telepítés, élesítés folyamata:
o Ha csak licence betöltéssel jár, úgy azt az Ajánlatkérő végrehajtja
o Ha rendszerelem változtatással, hozzáadással is jár, akkor arról implementációs tervet
kell készíteni, a munkafolyamatok részletes leírásával. Elfogadott terv után, annak
alapján, először a teszt, majd az éles rendszeren az Ajánlatkérő hajtja végre a munkát,
az Ajánlattevő helyszíni támogatása mellett.

•

Fejlesztés, integráció folyamata:
o Integráció eredményének telepítése a tesztrendszeren (implementációs terv által), in
tegrációs teszt készítése és végrehajtása, Státuszjellemzők ellenőrzése, adott esetben a
hibák elhárítása.
o A tesztrendszeren végrehajtott sikeres teszt után átadás-átvétel a teszt rendszeren
o Implementációs terv készítése az éles rendszerre, annak elfogadás után az éles rend
szeren az integráció eredményének telepítése, átadás-átvételi teszt végrehajtása.

3.2.3. Információbiztonsági elvárások
Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény
nek (a továbbiakban: Ibtv.) való megfelelést biztosítani kell az átadott rendszerekre vonatkozóan. Va
gyis ajánlattevő feladata, hogy elvégezze az Ibtv. törvényben meghatározott technológiai biztonságra,
a biztonságos információs eszközökre, termékekre vonatkozó követelményekről szóló 41/2015. (VII.
15.) BM rendeletnek való megfelelést igazoló, meglévő dokumentumok— tervezési, üzemeltetési do
lcumentumok, NE~ OVI tábla revízióját, aktualizálását.
-
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3.3.

Szállítás, jótállás, garancia, support elvárások

Az Ajánlattevő a megajánlott termékeket a következő feltételekkel szállíthatja:
•
•

o

o

3.4.

Ajánlattevő feladata a 3.4-3.6. fejezetben részletezett tételek leszállítása az Ajánlati dokumen
tációban meghatározott helyre.
Az ajánlatokban kizárólag új, a gyártók hivatalos, az Európai Unió területére érvényes értéke
sítési joggal rendelkező kereskedelmi csatornáján keresztül beszerezni kívánt, a gyártói nyil
vántartásban az Ajánlatkérő nevére regisztrálandó eszközöket szerepeltet.
A szállítandó rendszer eszközeire normál (nem emelt) j ótállás és gyártói támogatás (további
akban: support) biztosítása kötelező, mely tartalmazza:
o a gyártói támogatás közvetlen, vagy Ajánlattevőn keresztüli igénybe vételének lehető
ségét
o a szoftver elemekre gyártói szoftverkövetést az összes időközben megjelenő Új fő ver
zióra, és patchek elérésének biztosítására
o minimum Sx8xNBD (Next Business Day) rendelkezésre állás (5x8xNBD = reagálás a
hibabejelentést követő munkanapon, heti 5 munkanapot és 8 munkaórás munkanapot
figyelembe véve)
o Az Ajánlattevőnek a biztosítania kell a megajánlott termékekre a bekerülési érték ré
szét képező teljes körű (szoftver, licence, fejlesztés etemekre is kiterjedő), 12 hónap
supportot. A támogatási idő kezdete a termék mennyiségi, minőségi átvételének és
üzembe helyezésének együttes teljesülésének az időpontja, amely a teljesítési igazolás
kiállításának együttes feltétele.
o Az Ajánlatkérő a hibabejelentését a hét minden napján 0-24 óra között teheti meg
o A hibabejelentést Ajánlattevőnek 4 órán belül kell visszaigazolnia
o Az Ajánlattevőnek a bejelentéstől számított 8 munkaórán belül el kelt kezdenie a hiba
elhárítását.
A support díjat az I. melléklet: Artábla support oszlopában kérjük külön tételenként megadni.

MCU alrendszer bővítés elvárások

A bővítés keretében a meglévő MCU alrendszer esetében a következő komponensek szállítása szüksé
ges:
o
o
o

45 db konkurens MCU szoba bővítés
200 db Jabber szoftkliens végponti bővítés
a bővítéshez szükséges Új virtuális gépekhez (IP-géptermi szervereken futtatott) Performancia
monitorozó, Vírus és spamszűrő licencek bővítése’

Az alrendszer bővítéséhez szükséges virtuális gép erőforrásokat az Ajánlatkérő biztosítja EP-Géptermi
geo-redundáns környezetben vmware virtualizáción.
Az MCU alrendszer bővítésével kapcsolatos elvárások

M-1O
M-Ii
M-12

:::‘:“::.“:: :7.”:

—

egyenértékűség paraméterei:

n~wsarsemer
~e
:•~:‘.:‘. :: “~“:.‘
Konkurens MCU szoba bővítés biztosítása
Az Ajánlakérő meglévő MCU alrendszeréhez tartozó MCU eszközhöz a bővítés biztosí
tása
ivíté~~kszervesen itleszkednie_keÍF~jelenlegi infrastruktÚrába, a megadott funkció28
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M-13
M-14

M-15
M-16
M-17

M-20
M-21
M-22

M-23
M-24
M-30
M-31
M-32
M-33
M-34
M-40
M-41
M-42

M-.43
M-.44

3.5.

kat ajelenlegi CMS eszközzel megegyező módon kell biztosítania
A bővítésnek szervesen illeszkednie kell a jelenlegi infrastruktúrába, a megadott funkció
kat ajelenlegi CUCM eszközzel együttműködve kell biztosítania
45db LIC-SMP+ (Shared Multiparty License for 1 Concurrent Meeting) termekkel
megeggyezo vagy azzal egyenerteku konkurens szoba licence, mely a megjelolt celesz
kozbe betoltheto es aktivalhato
meglévő céleszköz: Cisco Meeting Server (MCU) v2.3
érvényességi időtartam: örök jog (nincs időkorlát)
Az MCU bővítés megvalósítása:
Teszt rendszer: impiementációs terv, tesztelés
Eles rendszer: implementációs terv, átadás-átvételi teszt.
Szoftkliens végponti bővítés biztosítása

_______

M Ajánlakérő meglévő MCU alrendszerhez tartozó CUCM eszközhöz végponti
szoükliens regisztrációs licence bővítés biztosítása
200db LIC-CUCM-1 iX-EMU-A (UC Manager-l 1 .x Enhanced Single User-Under iK)
termékkel megeggyező vagy azzal egyenértékű Jabber regisztrációs licence, mely a meg
jelölt céleszközbe betölthető és aktiválható
meglevo eeleszkoz Cisco Unified Communications Manager vii 5(l)SU3b
érvényességi időtartam: örök jog (nincs időkorlát)
Az Új virtuális gépekhez (IP-géptermi szerverekhez) Performancia monitorozó bőví
tés biztosítása
Az Ajánlakérő meglévő Támogató rendszeréhez tartozó PVS1( eszközhöz licence bővítés
biztosítása
16db PVSR-D-PE (PVSR DEVICE LICENSE) termékkel megegyező vagy azzal egye
nértékű licence, mely a megjelölt céleszközbe betölthető és aktiválható
meglévő céleszköz: PVSR 4.6
érvényességi időtartam: örök jog (nincs időkorlát)
Az Új virtuális gépekhez (IP-géptermi szervereken futtatott) virus és spamszűrő
bővítés biztosítása
Az Ajánlakérő meglévő Támogató rendszeréhez tartozó Symantec “kártékony kód elleni
védelem” eszközhöz licence bővítés biztosítása
16db Symantec Protection Suite EnterPrise (Edition 5.0 per User BNDL multi LIC Express
Band C Essential) termékkel megeggyező vagy azzal egyenértékű licence, mely a megje
lölt céleszközbe betölthető és aktiválható
meglévő eéleszköz: Symantec Protection Suite EnterPrise
érvényességi időtartam: 12 hónap

REC alrendszer bővítés elvárások

A bővítés keretében a meglévő REC alrendszer esetében a kővetkező komponensek szállítása szüksé
ges:
o
o
o

70 videokonferencia hívás központi rögzítésének bővítése
Végpont videokonferencia jelének (p2p) rögzítése fejlesztés, integráció
a bővítéshez szükséges új virtuális gépekhez (KAK Felhő) Perforrnancia monitorozó, Vírus és
spamszűrő, Syslog licenc bővítés.
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Az alrendszer bővítéséhez szükséges virtuális gép erőforrásokat az Ajánlatkérő KAK felhő rendszeréből biztosítja, vmware alapú virtuális kornyezetben.
A REC alrendszer bővítésével kapcsolatos elvárások

—

egyenértékűség paraméterei:

~tIt,íI

R-1O
R-11
R-12
R-13
R-14

R-15

R-16

R-17
R-18
R-19

R-30
R-31
R-32
R-33
R-34
R-35
R-36
R-37
R-38
—~

R-39

Videokonferencia hívás központi rögzítésének bővítésének biztosítása
Az Ajánlatkérő meglévő REC alrendszeréhez 70db konkurens TelePresence szoba rögzí
tés bővítés biztosítása
A bővítésnek szervesen illeszkednie kell a jelenlegi in~astruktúrába, a megadott fünkció
kat a jelenlegi CARIN365 rendszerrel megegyező módon kell biztosítania
A rögzített felvételek előállítása és tárolása a CARIN3 65-nél kialakított szabályrendszer
szermt kell biztosítani
A rögzített felvételekhez történő hozzáférés a végfelhasználók szempontjából a jelenlegi
felületen keresztül történjen, hogy a felhasználók Számára egységes rendszernek látsszon
a bővített rendszer.
35db CARIN-365-090-LIC-CH-21to200-10 (CARIN 365 Channel license pack for 10
channels, or 5 channels for video, or 2 TelePresensce rooms) termékkel megeggyező
vagy azzal egyenértékű konkurens szoba licence, mely a megjelölt céleszközbe betölthető
és aktiválható
1db CARIN-365-090-RDL.BA-X-l (CARIN 365 High Availability ConfIguration
License) termékkel megeggyező vagy azzal egyenértékű licence, mely a megjelölt cél
eszközbe betölthető és aktiválható
meglévő céleszköz: TC&C Carin36S v9.7
érvényességi időtartam: örök jog (nincs időkorlát)
A CARIN bővítés megvalósítása:
Teszt rendszer: impiementációs terv, tesztelés
Eles rendszer: implementációs terv, átadás-átvételi teszt.
Végpont vkleokonferencia jelének (p2p) rögzítése fejlesztés, integráció biztosítása
A CARIN rendszer képes legyen közvetlenül a rendszer végpontjár6l érkező hívás rögzí
tésére
A CARIN rendszerbe érkező közvetlen hívás rögzítés a CONFORG portál által mene
dzselhető kell legyen
A meglévő rendszerrel együttműködve kell a videokonferencia végpontok felől fogadni a
video hívásokat, azokat rögzíteni, titkosítva tárolni és hozzáférést biztosítani.
A felvételnek az clvárt felbontása a FuIIHD.
A hívásokat és ezzel együtt a rögzítési feladatokat a meglévő rendszerben a foglalási
rendszer (Conforg) ütemezi, melyet (p2p) rögzítés esetén is biztosítani kell.
A funkciókészlet az meglévő intézményi rögzítéssel megegyezőnek kell lennie.
Az integráció a foglalási rendszerrel a CARIN esetében alkalmazott protokollok és fligg
vénykészletek segítségével történhet.
A CARIN rendszer a rógzítéshez, a felhasználóhoz rendelt SIP URI-ra kapja a hívásfel
építést, mely alapján a rögzített anyagokat a központi címtárból vett felhasználói publikus
kulccsal kell titkosítam, és a felhasználóhoz rendelt tárolási pozícióra kell kiírm.
Az integráció során szállított rendszernek dinamikusan kell kiosztam a CÁRIN hívószá
mokat és biztosítani kell, hogy egy-egy CARIN rögzítő mellékre (SIP URI-ra) más vég
pont ne tudjon bchívni a foglalt időpontban, illetve foglalás nélkül se legyenek közvetle
nül hívhatóak a CARIN mellékek (az erőforrások és licencek kontrollálatlan felhasználá
sának elkerülése érdekében).
_____
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___________________

R-40
R-41
R-42
R-43

(p2p) rögzítés fejlesztés, integráció a megjelolt céleszkózbe betölthető és aktiválható
meglévő céleszköz: TC&C Carin3ó5 v9.7
meglévő céleszkoz: Wozavez CONFORO vi .2
(p2p) rögzítés fejlesztés, integráció biztosítása, az Ajánlatkérő meglévő rendszerével Való
teljes_együttműködés_biztosítása_mellett
(p2p) rögzítés fejlesztés impiementációja:
Teszt rendszer: impiementációs terv, tesztelés
Eles rendszer: impiementációs terv, átadás-átvételi teszt.

_____________________________

R-44

R-5O
It-Si
R-52
R-53
R-54
R-60
R-61
R-62
R-63
R-64
R-70
It-il
R-’72

R-73
R-74

Az új virtuális g~pekbez (KAK Felhő) Performancia monitorozó bővítés biztosítása
Az Ajánlakérő meglévő Támogató rendszeréhez tartozó PVSR eszközhöz licence bővítés
biztosítása
8db PVSR-D-PE (PVSR DEVICE LICENSE) termékkel megeggyező vagy azzal egye
nértékű licence, mely a megjelölt céleszkozbe betölthető és aktiválható
meglévő céleszköz: PVSR 4.6
érvényességi időtartam: örök jog (nines időkorlát)
Az új virtuális ~pekhez (KAK Felhő) Syslog bővítés biztosítása
Az Ajánlakérő meglévő Támogató rendszeréhez tartozó Syslog-ng eszközhöz licence
bővítés biztosítása
16db Syslog-ng (Védett hosztok száma) termékkel megeggyező vagy azzal egyenértékű
licence, mely a megjelölt céleszközbe betolthető és aktiválható
meglévő céleszköz: Syslog-ng Premium Edition Server
érvényességi időtartam: őrök jog (nincs időkor]át)
Az Új vitruális gépekhez (KAK szerverekhez) virus és spamszűrő bővítés biztosítása
Az Ajánlakérő meglévő Támogató rendszeréhez tartozó Symantec “kártékony kód elleni
védelem” eszközhöz licence bővítés biztosítása _____________________________________
8db Symantec Protection Suite EnterPrise (Edition 5 0 per User BNDL multi LIC Express Band
C Essential) termékkel megeggyező vagy azzal egyenértékű licence, mely a megjelölt
céleszközbe betölthető és aktiválható
meglévő céleszköz: Symantec Protection Suite EnterPrise
érvényességi időtartam’ 12 hónap

3.6. NMS alrendszer bővítés elvárások
A bővítés keretében a meglévő NMS alrendszer esetében a kővetkező komponensek szállítása szüksé
ges:
.

.
o

•
o

500db végpont bővítmény miatti központi menedzsment szerver bővítés:
o VCM (TMS)
o TCM (Crestron Fusion)
o RRIvI (Crestron Fusion)
o SUBM
o CONFORG TPI
Felhasználói szerepkőr bővítés (helpdesk/szervező csoport) fejlesztés, integráció (Conforg)
2 faktorú azonosítás fejlesztés, integráció (Conforg)
WEB alapú telefonkönyv fejlesztés, integráció (TMS)
Foglalási portál bővítés: MCU szoba bővítmény kezelése (CONFORG WCO, WCM)
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o

•
o
o

Védet tanú: 1 foglalási folyamatba szervezése, fejlesztés, integráció (Conforg)
Foglalási folyamat: 2 intézményre szabása fejlesztés, integráció (Conforg)
Touchpad kezdési profil: 2 intézményre szabása fejlesztés, integráció (TCM Crestron
Fusion)
a bővítéshez szükséges Új vitruális gépekhez (KAK Felhő) Performancia monitorozó, Vírus és
spamszűrő, Syslog licencek bővítése.
-

Az alrendszer bővítéséhez szükséges virtuális gép erőforrásokat az Ajánlatkérő KAK felhő rendszeré
ből biztosítja, vmware alapú virtualizált környezetben.
Az 500db végponti készülék szettek beszerzését az érintett intézmények bonyolítják le.
Az 500 db végponti bővítményből 250 db védett tanú meghallgatásra alkalmas.
Az NMS alrendszer bővítésével kapcsolatos elvárások

—

egyenértékűség paraméterei:

N-b _•_y~gpont_bővítmény miatti központi menedzsment szerver bővítés biztosítása
Az Ajánlakérő meglévő NMS alrendszeréhez tartozó központi menedzselő eszközökhöz
N-li
500 végponti bővítés biztosítása
N-12
500db végponti bővítményhez tartozó szerver oldali termékkel megegyező vagy azzal
egyenértékű licence, mely a megjelölt céleszközbe betölthető és aktiválható
N-13
meglévő céleszköz: Cisco Telepresence Management Suite viS.6.l (TMS-VCM)
N-14
meglévő céleszköz: Crestron Fusion vii. 1 (TCM és RRM)
N-15
meglévő céleszköz: T-Systems SIJBM vl.0
N-16
meglévő céleszköz: Wozavez CONFORU vl.2
N-17
érvényességi időtartam: örök jog (nincs időkorlát)
N-20
N-21
N-22
N-23
N-24
N-25
N-26
N-27

Felhasználói szerepkörök bővítés (helpdesk/szervező csoport létrehozása) fejlesztés,
integráció biztosítása.
A felhasználók “helpdeskiszervező” csoportba rendezhetők, mely által azonos szerepkör
biztosítható a foglalás szervezése érdekében,
A “helpdeskiszervcző” csoport közösen tudja menedzselni és kezelni a foglalásokat.
Az egy csoportba tartozó szervezők lássák és szerkeszthessék egymás konfercnciáit.
Egy szervező akár több csoportnak is a tagja lehet.
Felhasználói szerepkör fejlesztés, integráció a megjelölt céleszközbe betölthető és akti
válható
meglévő céleszköz: Wozavez CÜNFORG vl.2
Felhasználói szerepkör fejlesztés, integráció biztosítása, az Ajánlatkérő meglévő rendsze
rével való teljes együttműködés biztosítása mellett
Felhasznaloi szerepkor fejlesztes, mtegracio implemcntacioja
Teszt rendszer implementacios terv, teszteles
Eles rendszer: implementációs terv, átadás-átvételi teszt.

______________________

N-30
N-31

2 faktorú azonosítást fejIesztés,j~~egrációs biztosítása
A meglévő videokonferencia rendszer minden azon szcrverére kitejeszteni a 2 faktorú
azonosítást, ahol intézményi felhasználók lépnek be
N-32
2 faktorú azonosítás fejlesztés, integráció a megjelölt céleszközbe betölthető és aktiválha
______tó
N-33
meglévő céleszköz: WozavezCONFORG vI .2

_______

______

________

___________________
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N-34
N-35

N-40
N-41
N-42

N-43
N-44
N-45

N-46

N-47
N-48
N-49
N-SO

N-Si
N-52
N-53
N-54
N-60
N-61
N-62
N-63

2 faktorú azonosítás fejlesztés, integráci6 biztosítása, az Ajánlatkérő meglévő rendszeré
vel Való teljes együttműködés biztosítása mellett
2 faktorú azonosítás fejlesztés, integráció implementációja:
Teszt rendszer: impiementációs terv, tesztelés
Eles rendszer: implementációs terv, átadás-átvételi teszt.
WTEB alapú telefonkönyv fejlesztés, integráció biztosítása
A meglévő TMS végponti adatbázisára épülő, szinkronizáló WEB alapú telefonkönyv
adattábla kialakítása.
A meglévő TMS alapadatokat kell “kontakt kiegészítő attribúmok”-kal (SW URI, vég
pont típusa, címe, szervezet, kontakt személy, kontakt e-mail, kontakt telefon, láthatósági
kategória, leírás) ellámi, összerendelni, kezelni. A TMS végponti adatokhoz kell hozzárendelni ezen kiegészített kontakt adatokat (p1. SIP URI).
A “kontakt kiegészítő attribútomok” kezelését, bevitelét biztosítani kell egyessével (vég
pontonként) illetve tömegesen is.
API felületet kell biztosítani ahhoz, hogy a kontakt külső forrásból tölthető legyen, bele
értve “kontakt kiegészítő attributomok”-at.
REST API-t kell biztosítani ahhoz, hogy a kontaktok az összes attribútumokkal együtt
lekérdezhetőek legyenek egy adott intézményből API segítségével. Az API-nak csak a
lekérdező intézmény számára látható kontaktokat szabad visszaadnia. Ha nincs intézmény
megadva, akkor csak az összes intézmény számára publikus kontaktokat adja vissza a
rendszer.
Megoldást kell száflítani ahhoz, hogy a végpontokon és a konferencia szervező felületén
megjelenő telefonkönyvben az egyes kontaktok kategorizálhatók legyenek és szabályozni
lehessen, hogy mely intézményekben mely kontaktok jelenjenek meg.
WEB alapú telefonkönyv fejlesztés, integráció a megjelölt céleszközbe betölthető és akti
válható
meglévő céleszköz: Cisco Telepresence Management Suite v15.6.l (TMS-VCM)
WEB alapú telefonkönyv fejlesztés, integráció biztosítása, az Ajánlatkérő meglévő rend
szerével való teljes együttműködés biztosítása mellett
WEB alapú telefonkönyv fejlesztés, integráció implementációja:
Teszt rendszer: implementációs terv, tesztelés
Eles rendszer: implementációs terv, átadás-átvételi teszt.

Foglalási portál bővítés: MCU szoba bővitmény kezelése
70db CONFORG WCO, WCM termékkel megeggyező vagy azzal egyenértékű, mely a
megjelölt eéleszközbe betölthető és aktiválható
meglévő céleszköz: Wozavez CONFORU vl.2
érvényességi időtartam: örökjog~sio~lát)
Védett tanú: 1 folyamatba szervezés fejlesztés, integráció biztositása
A meglévő CONFORU foglalási portal, MCU- és NMS alrendszer együttműködése által
Egységes 1db konferencia foglalási folyamat megvalósítása
Támogatni kell a védett tanús konferenciák megszervezését olyan módon, hogy:
biztosítani kell, hogy a szervező a CONFORG rendszeren keresztül, egyetlen folyamat
ban, a jogszabályoknak megfelelő paraméterek automatikus beállításával illetve kikény
szerítésével, hibázás néllcül tudja létrehozni a védett tanú meghallgatás konferenciákat
a tanú képanyagát és torzítás mentes hangját kizárólag a bíró láthassa és hallhassa, min
den más konferencia részvevő kizárólag torzított hanggal és kép nélküli részvevőként
kerülhessen kapcsolatba a védett tanúval
az ehhez_szukseges_eszkozok_(vegberendezes_szettek) es a hozzajuk tartozo profilok

________

-

-

-
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N-64
N-65
N-66
N-67

N-70
N-71
N-72

N-73
N-74
N-is
N-76

N-80
N-81
N-82

N-83
N-84
N-85
N-86

N-90
N-91

kezelése a háttér folyamatok mentén biztonságosan végrehajtódik.
Védett tanú folyamat fejlesztés, integráció a megjelölt céleszközbe betölthető és aktivál
ható
meglévő céleszköz: Wozavez CONFORO vI .2
Védett tanú folyamat fejlesztés, mtegráció biztosítása, az Ajánlatkérő meglévő rendszeré
vel való teljes együttműködés biztosítása mellett
Védett tanú folyamat fejlesztés, integráció impiementációja:
Teszt rendszer: implementációs terv, tesztelés
Eles rendszer: implementációs terv, átadás-átvételi teszt.
Foglalási folyamat: 2 intézményre szabása integráció biztosítása (opciós rész)
2 intézmény igénye alapján a meglévő CONFORG foglalási rendszer folyamatának in
tézményre szabása
A fejlesztesnek biztosítania kell a teljesseg igénye nélkül a következő módosítások lehe
tőségét: konferencia szervezési folyamat módosítása, konferencia vezérlés módosítása. A
pontos igények a szerződés teljesítése során kerülnek meghatározásra. (Maximum 500
inérnökóra, ajánlattevőnek ezzel kell számolnia!)
Foglalási folyamat fejlesztés, integráció a megjelölt céleszközbe betölthető és aktiválható
meglévő céleszköz: Wozavez CONFORG vl.2
Foglalási folyamat fejlesztés, integráció biztosítása, az Ajánlatkérő meglévő rendszerével
való teljes együttműködés biztosítása mellett
Foglalási folyamat fejlesztés, integráció implementációja:
Teszt rendszer: implementációs terv, tesztelés
Eles rendszer: implementációs terv, átadás-átvételi teszt.
Touchpad kezelési profI: 2 intézményre szabása fejlesztés, integráció biztosítása
(opciós rész)
Intézményi igények alapján 2db Touchpad kezelési profil kialakítása a meglévő TCM
rendszerben.
A fejlesztésnek biztosítania kell a teljesség igénye nélkül a következő módosítások lehe
tőségét: a Touch panel felület módosítása, a végponti vezérlő logika módosítása. A pontos
igények a szerződés teljesítése során kerülnek meghatározásra. (Maximum 500 mérnök
óra, ajánlattevőnek ezzel kell számolnia!)
Touchpad kezelési profil fejlesztés, integráció a megjelölt céleszközbe betölthető és akti
válható
meglévő céleszköz: Wozavez CONFORO vl.2
Touchpad kezelési profil fejlesztés, integráció biztosítása, az Ajánlatkérő meglévő rend
szerével való teljes együttműködés biztosítása mellett
Touchpad kezelési profil fejlesztés, integráció implementációja:
Teszt rendszer: implementációs terv, tesztelés
Eles rendszer: implementációs terv, átadás-átvételi teszt.
Az Új virtuális gép khez KAK Felhő) Performancia monitorozó bővítés biztosítása
Az Ajanlakero meglevo Tamogato rendszerehez tartozo PVRS eszkozhoz licence bovites
biztosítása
12db PVSR-D-PE (PVSR Device License) termékkel megeggyező vagy azzal egyenérté
kű licence, mely a megjelölt céleszközbe betölthető és aktiválható
meglévő eéleszköz: PVSR 4.6
érvényességi időtartam: örök jog (nincs időkorlát)
_____________________________

N-92
N-93
N-94

_____

___________________________

______

______________
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______

_______

N-100
N-1O1
N-102
N-l03
N-l04
N-lW
N-ill
N-ll2

N-l 13
N-ll4

Az Új virtuális g~pekhez (KAK Felhő) Syslog bővítés biztosítása
Az Ajanlakero meglevo Tamogato rendszerehez tartozo Syslog-ng eszkozhoz licence
bővítés biztosítása
24db Syslog-ng (Védett hosztok száma) termékkel megeggyező vagy azzal egyenértékű
licence, mely a megjelölt céleszközbe betölthető és aktiválható
meglévő céleszköz: Syslog-ng Premium Edition Server
érvényességi időtartam: örök jog (nincs időkorlát)
Az Új vitruális gépekhez (KAK Felhő) virus és spamszűrő bővítés biztosítása
Az Ajanlakero meglcvo Tamogato rendszerehez tartozo Symantec “kartekony kod elleni
védelem” eszközhöz licence bővítés biztosítása
2db Symantec Protection Suite EnterPrise (Edition 5.0 per User BNI~L multi LIC Express Band
C Essential) termékkel megeggyező vagy azzal egyenértékű licence, mely a megjelölt cél
eszközbe betölthető és aktiválható
meglévő céleszköz: Symantec Protection Suite EnterPrise
érvényességi időtartam: 12 hónap
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MIE75913/5

NISZ
TELJESÍTÉST IGAZOLÓ BIZONYLAT

Hely

Készült

I

Dátum
Jelen vannak:
Képviselő neve, beosztása:

Vállalkozói Száflító cég neve:
Megrendelő:
NISZ
Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.

Képviselő (I)
(a TIB aláírója)

neve,

beosztása:

Képviselő (2) neve, beosz
tása:
(a TIB jóváhagyója)

Termék/szolgáltatás megnevezése:
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, átadás-átvételi jkv., minőségvizsgálati jkv., tesztelési minősí
tés, más
) a teljesítést igazoló szakterületnek átadásra kerültek; a teljesí
tés a szerződés szerinti tartalomnak és minőségnek megfelel. A fent jelzett és archivált dokumentumokat a telje
sítést igazoló szakterület visszakereshető módon megőrizni köteles.
A Vállalkozó/Szállító számláját ezen igazolt tétel(ek)re benyájthatja.
Elfogadott nettó teljesítmény érték (Ft):
a szerződésben meghatározott egyéb devizában
Az
elfogadott
teljesítésből
visszatartott
(jóteljesitési) garancia, kötbér (Ft):

Szállító képviselője

Devizanem:

Érték:

Megrendelő képviselője (I)

Megrendelő képviselője (2)
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rvIlE-759 iolA/s
Nyilatkozat Partner adatairól
Azonosito adatok
Teljes név (cégjegyzéknek megfelelően):
T-Systems
Magyarország
Zártkörűen
Részvénytársaság
Cé~jegvzék
szám,
egyéb
Cg. 01-10-044852

By

szám,

Rövid név (cégjegyzéknek megfelelően):
Működő T-Systems Magyarország Zrt.

működési
engedély
szám,
bírósági
szám (megfelelő aláhúzandó):

Adószám: 12928099-2-44

nyilvántartási

szám,

Uniós adószám: HU 12928099

Kapcsolattartó adatai
Név: Lengyel Péter

Beosztás: Értékesítési menedzser

Telefonszám: 06 1 452 1400

E-mail cím: lengyel.peter~t-systems.hu

Cim
Székhely (ország, irányítószáni, város, utca; házszám):
Magyarország, 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36.
Levelezési Cím, amennyiben eltér a székhelytől (ország, irányítószáin, város, utca; házszám):
Vevő partner esetében a következőket is Ici kell tölteni, amennyiben releváns
Számla kűldési cím (ország, irányítószám, város, utca, házszám): 1438 Budapest, Pf. 380
Cégnév: Magyar Telekom Nyrt., Számviteli és Adózási Igazgatóság
Számlázási cím (ország, irányítószám, város, utca, házszám):
Számlavezető bank
Neve: Unicredit Bank Hungary Zrt.
Bankszámla száma:
10918001-00000068-73830003

Bankszámla devizaneme:
HUF

Különös adózásra vona&ozó Információk (adózásra vonatkozó törvények alapján, az in’eleváns sorban ]VEM-et kell
beirni amelyik sor vonatkozik a partnerre ott IGEN-t~
Pénzforgalmi elszámolás [áfa tv. Különbözet szerinti
Önszámlázás [áfa tv. 169.*.(l)]:
XIIIJA. fejezet, 169.~.(h)]:
elszámolás [áfa tv. XV.-XVII. fejezet, NEM
NEM
169.~.(p,gj]: NEM
Fordított adózás [áfa tv. l69.~.(n)]: Alanyi mentesség [áfa tv. XIII. fejezet]: Tevékenység alapján mentes [áfa tv.
IGEN
NEM
VI. fejezet]: IGEN
Milyen tevékenység alapján:
Milyen tevékenység alapján:
Epítési-szerelési munkák
KATA [2012. évi CXLVII. törvény]: KIVA [2012. évi CXLVII. törvény]:
EVA [2002. évi XLIII. törvény]:
NEM
NEM
NEM

Dátum’

~PJP.:W

Cégszerű aláírás: ‘\~t$~’y’v’&’k’___.

~T ;;Systems’
T-SYSTaqs MAGYARORSZÁG Zn.
Szé~A&v I2~ Sud~pest K&ry,es ~.Mrnar

Adószám: 292509S-Z-34
Baik,arn!asarn O3COl.Xnox~37~~3oy:

.
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nyilvántartási számú szerződés 4. számú melléklete

A nyertes ajánlattevő jelen szerződés aláirásakor ismert alvállalkozói
1.
A közbeszerzési eljárásban nevesített alvállalkozó(k):
Alvállalkozó neve: STREAMEET Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Alváflalkozó székhelye/címe: 1138 Budapest, Váci út 182.
Azon alkalmassági követelmény megnevezése, melynek igazolásában alvállalkozó részt vett: Ml.
alkalmassági szempont
Alvállalkozó neve: GetCon Hungary Korlátolt Felelősségő Társaság
Alvállalkozó székhelye/címe: 4440 Tiszavasvári, Berzsenyi Dániel Utca 4
Azon alkalmassági követelmény megnevezése, melynek igazolásában alvállalkozó részt vett: M2.C)
alkalmassági szempont
Alvállalkozó neve: INNObyte Informatikai Korlátolt Felelősségű TársaságAlvállalkozó székhe
lye/címe: 1114 Budapest, Villányi Ut 8. 3. em. 1.
Azon alkalmassági követelmény megnevezése, melynek igazolásában alvállalkozó részt vett: M2.B)
alkalmassági szempont
Szolgáltató a szerződés teljesítésébe köteles bevonni a jelen pontjában megnevezett alvállalkozó(ka)t.
2.

A teljesítésbe bevonni kívánt, a közbeszerzési eljárásban nem nevesített alvállalkozók:

Nyilatkozom, hogy a jelen pontban nevesített alvállalkozó(k) nem áll(nak) a közbeszerzési eljárásban
meghatározott kizáró okok hatálya alatt.

Budapest, 2018. november,,
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Balogh Attila és ngyel Péter
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5. számú melléklet: Szakmai ajánlat (Az ajánlat ajánlati ártáblája)
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6. számú melléklet; Felelősségbiztosítási köwény

M MARSH

IGAZOLÁS
A Marsh Kft. (1082 Budapest, Futó utca 47-53.) mint a Magyar Telekom Nyrt. (1097 Budapest,
Könyves Kálmán körút 36.) biztosítási brókere ezúton igazolja, hogy a T-Systems Magyarország
Zrt. (1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 36.) mint a Magyar Telekom Nyrt. leányvállalata az
alább részletezettek szerinti felelősségbiztositási kötvénnyel rendelkezik:
Biztosított

: T-Systems Magyarország Zrt.
1097 Budapest, Könyves Kálmán körút36.

Biztosító

: Uniqa Biztosító Zrt.
1134 Budapest, Róbert Károly körút 70-74.

Kötvényszám
Fedezet típusa

: 4424120
: Informatikai rendszer szállítása, telepítése tevékenységre is kiterjedő
szakmai felelősségbiztositási csomag az alábbiak szerint:
.
Általános felelősségbiztosítás
• Termékfelelősség-biztosítás
.
Szolgáltatás felelösségbiztositás
: 2018. január 1. —2018. december31.
: Káreseményenként 200.000.000 Ft és évente összesen 300.000.000 Ft
összeget meghaladó érték

Biztosítási időszak
Kártérítési értékhatár
Területi hatály
Feltételek

: Világ, kivéve az Amerikai Egyesült Államokat és Kanadát
: Az eredeti szerződés vonatkozó biztosítási feltételei szerint

Ezen igazolást a T-Systems Magyarország Zrt. kérése alapján a NISZ Nemzeti Infokommunikáci
ós Szolgáltató Zrt. (1081 Budapest, Csokonai utca 3.) részére az „Informatikai rendszer szállítá
sa, telepítése (Ajánlatkérő meglévő videokonferencia központi rendszerének bővítése és integrá
ciója)” tárgyú szerződéshez kapcsolódóan adtuk ki.
Tekintet nélkül bármely ezen igazolásban hivatkozott szerződésben vagy más dokumentumban foglalt vagy egyéb felmerülő
elöírásra vagy feltételre, a fent megjelölt biztosítások által nyújtott fedezetek minden feltételét ás kizárásait ezen kötvények
szabályozzák. A megjelölt kártéritési limiteket a kitizeteti károk csökkenthetik. Ez az igazolás csak tájékoztatásként szolgál,
ás nem biztosít jogot semmilyen személlyel vagy szcwczeltel szemben, a biztosítási kötvény által nyújtottakon túL Ez az
igazolás nem változtatja meg, teijeszti ki vagy módositja a kötvények által biztosított fedezeteket A biztosítási kötvények
külön értesítés nélkül módosíthatók.

Budapest, 2018. november26.

:

‚

klarsh Ktt.

Marsh Kockázalkezelési, Tanácsadó ás Dizlosifási PJkusz <ft.
1082 Budapest, Futóutca 47-53. (1) 681 7200 Fax«) 881 7280
Adószárn: 10857968-2-42
A céget a Fővárosi Biróság mint Cégblróság 01-09-264683 számon vette nyilvántartásba.

MARSH &McLENNAN
SOLUTIONS

DEFILED.DESIGNED,ANDDELIVEPED
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7. számú melléklet
LICENCÁTADÓ ÁLTAL KITÖLTENDŐ
Nyilvántartási adatok
Szerződésszám:
Számlaszám (adóügyi):

_________________________________________________

A beszerzéshez kapcsolódó megrendelés száma:

Licencátadó adatai
Cég neve:
Kapcsolattartó neve, elérhetősége (név, mobil, e-mail):

_____________________________________________

Belső fejlesztésű alkalmazásnál fejlesztő neve:

Termékinformációk
Licencjogosult neve:
Alkalmazás pontos neve:
Gyártói cikkszáma:
Gyártó megnevezése:
Mennyiség:

_________________________________________________

Termék egységára:

_________________________________________________

Devizanem (p1. HUF, EUR, USD):

_____________________________________________

Közbeszerzési díj (%):

_________________________________________________

Licenc kezdődátuma (év.hó.nap):

_____________

Metrika:

_______

Installation

Users

Server + CAL
Egyéb

Processor

Core

Szoftverkövetés vagy termékfrissítés:

Igen

Nem

Szoftverkövetés frissítésre jogosít:

Igen

Nem

Szoftverkövetés időtartama (maintenance valid from-to):

év.hó.nap

Előfizetés (subscription):

Igen

Előfizetés érvényességi ideje:

év.hó.nap

Eltérő kiadások használatának lehetősége (cross edition rights):

Igen

Nem

Korábbi verziók használatának lehetősége (downgrade rights):

Igen

Nem

Nyelvi verziók használatának lehetősége:

Igen

Nem
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__________________

.

-

Nem
________

-

.

Kitöltési útmutató
Nyilvántartási adatok
Szerződéssz4%m: a NISZ Zrt. által a szerződésen feltüntetett szám (7 karakter, SAP DM5 azonosító)
Számlaszám (adóiigyi): licencátadó által kiállított számla egyedi azonosítója
A beszerzéshez kapcsolódó megrendelés száma: opcionális, de ha megrendelés alapján történt a teljesítés, kötelező ki
tölteni.
Licencátadó adatai
Cég neve: A szoftverterméket átadó cég cégszerü megnevezése.
Kapcsolattartó neve, elérhetősége (név, mobil, e-mail): A szerzódésben/megrendelésben licencátadói oldalról deÍ~niált
szakmai kapcsolattartó neve, valamint telefonos és e-mailes elérhetősége.
Belső fejlesztésű alkalmazásnál a fejlesztő neve: Csak abban az esetben kell kitölteni, ha a szoflverterméket a Megren
delő házon belül fejlesztette. Ebben az esetben a fejlesztést végző szervezeti egység minősül a szoüvertermék átadójának.
Term ákinformációk
Licenc jogosult neve: A szoflver használatára jogosult fél megnevezése a licencigazolás szerint.
Alkalmazás pontos neve verziószámmal: A szoftvertermék pontos, a gyártó által deklarált megnevezése és verziószá
ma.
Gyártói cikkszáma: A szoüvertermék pontos, a gyártó által deklarált cikkszáma (p1.: SKU, Partnumber stb.)
Gyártó megnevezése: A szoftvertermék gyártójának pontos neve.
Mennyiség: A termék használatárajogosult mennyiséget kell feltüntetni gyártói metrika szerint.
Termék egységára: A számlán szereplő nettó egységár a számlán feltüntetett pénznemben.
Devizanem: (p1. HUE, EUR, USD): A számla devizaneme.
Közbeszerzési díj (%): A számlán vagy szerződésben feltüntetett összeg, amennyiben van.
Licenc kezdődátuma (év.hó.nap): A licenc használati jogosultságának kezdő dátuma.

Metrika: A termék licencelésére vonatkozó gyártói metrika.
Installation: Abban az esetben választandó, ha a termék telepített példányok darabszáma alapján licencelendö.
Users: Abban az esetben választandó, ha a termék felhasználók száma alapján licencelendő.
Server CAL (Server Client Access License ): Abban az esetben választandó, amennyiben az adott szervertermé
ket szerver és kliens alapon licenceljük.
Processor: Abban az esetben választandó, ha az adott szerver processor socket alapon licenceljük.
Core: Abban az esetben választandó, ha az adott szerver processor mag alapon licenceljük.
Egyéb: Minden olyan esetben, ami a fenti felsorolásban nem illeszkedik.
Szoftverkövetés vagy termékfrissités: Maintenance vagy soüware assurance.
Igen: A jelenlegi beszerzés egy meglévő licenc szoftverkövetése vagy upgrade-je.
Nem: Ajelenlegi beszerzés teljesértékű új licenc.
Szoftverkövetés frissitésre jogosít: Maintenance right.
Igen: A jelenlegi beszerzés feljogosít a termék legáissebb verzió használatára a licenc érvényességi idején belül.
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Nem: A terméknek csak az aktuálisan vásárolt verziója használható.
Szoftverkövetés időtartama (maintenance valid from-to): A szoftverkövetés időtartama kezdő-és végdátummal.
Előfizetés (subscription): Amennyiben a licenc nem örökös licenc.
Előfizetés érvényességi ideje: Á szoftver érvényességnek kezdő és végdátuma.
Eltérő kiadások használatának lehetősége (cross edition rights):
Igen: Alacsonyabb kiadású szoftver használat megengedett (p1.: enterprise vs standard).
Nem: Csak a vásárolt tennék használata megengedett.
Korábbi verziók használatának lehetősége (downgrade rights):
Igen: Alacsonyabb verziószámú szoftver használata megengedett.
Nem: Csak a vásárolt termék használata megengedett.
Nyelvi verziók használatának lehetősége:
Igen: Különböző nyelvi készletek használatának lehetősége
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