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ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS
1. rész

amely létrejött egyrészről a
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártköríien Működő Részvénytársaság
KEF azonosító: 20182
Székhely: 1081 Budapest, Csokonai u. 3.
Cégjegyzék szám: Cg. 01-10-041633
Adó szám: 10585560-2-44
Baukszáinlaszám: K&H 10403239-00027183-00000001
Képviseli: Bancsics Ferenc
Képviselő titulusa: vezérigazgató
mint Vevő, a továbbiakban: Vevő

másrészről a
DIGITRAN Hungária Zártkörűen Működő Részvénytársaság
KEF azonosító: 201321
Székhely: 1027 Budapest, Henger utca 2/C
Cégjegyzék szám: Cg. 01-10-049616
Adószám: 26196413-2-41
Bankszámlaszám: 10300002-10699363-49020017
Képviseli: Rátkai Péter
Képviselő titulusa: az igazgatóság tagja

és az
5Cl-Hálózat Távközlési és Hálózatintegrációs Zártkörííen Működő Részvénytársaság
KEF azonosító: 200082
Székhely: 1142 Budapest, Szihalom utca 7.
Cégjegyzék szám: Cg. 01-10-043883
Adószám: 12402179-2-42
Bankszámlaszám:.10700024-04504001-5 1100005
Képviseli: Kocsis László
Képviselő titulusa: vezérigazgató

és a
DIGITAL Számítástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társa
sá g
KEF azonosító: 100017
Székhely: 6723 Szeged. Csongrádi sgt. $3.
Cégjegyzék szám: Cg. 06-09-000341
Adószám: 10406115-2-06
Bankszámlaszám: I 0980006-00000004-20740003
Képviseli: Fenyvesi József
Képviselő titulusa: ügyvezető igazgató
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és az
Enterprise Communications Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság
KEF azonosító: 200191
Székhely: 1138 Budapest, Váci Út 117-119.
Cégjegyzék szám: Cg. 01-09-875754
Adószám: 13835462-2-41
Bankszámlaszám: 10300002-10317104-49020013
Képviseli: Bari András
Képviselő titulusa: ügyvezető igazgató helyettes

és
4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
KEF azonosító: 100032
Székhely: 1037 Budapest, Montevideo u. 8.
Cégjegyzék szám: 01-10-044993
Adószám: 12011069-2-41
Baukszámlaszám: 12001008-00164262-02100004
Képviseli: Zibriczki Béla, Tóth Béla Zsolt
Képviselő titulusa: igazgatósági tagok

és
Innomatrix Services Korlátolt Felelősségű Társaság
KEF azonosító: 200616
Székhely: 2132 Göd, Rózsau. 27.
Cégjegyzék szám: Cg. 13-09-137359
Adószám: 14175620-2-13
Baukszámlaszám: 18400010-03670231-40100018
Képviseli: Vida Szabolcs
Képviselő titulusa: ügyvezető

és
MWMS Szolgáltató KorJátolt Felelősségű Társaság
KEF azonosító: 200819
Székhely: 1047 Budapest Baross u. 79-89
Cégjegyzék szám: Cg. 01-09-294986
Adó szám: 24147255-2-41
Bankszámlaszárn: 12100011-10145377
Képviseli: Saáry Csaba
Képviselő titulusa: ügyvezető

és
Secops Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
KEF azonosító: 201336
Székhely: 2220 Vecsés, Nagysándor József utca 7.
Cégjegyzék szám: Cg. 13-09-185614
Adószám: 24766694-2-13
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Batkszámlaszám; 11600006-00000000-65460577
Képviseli; Hrutka István
Képviselő titulusa: ügyvezető igazgató

es
SpaceNET Zártkörűen Működő Részvénytársaság
KEF azonosító: 201351
Széktely: 1124 Budapest, Lejtő Út 17/A 3. em.
Cégjegyzék szám: Cg. 01-10-049984
Aclószám: 26533500-2-43
Bai]kszárnlaszám; 10401093-50526784-67751009
Képviseli: Ligárt András
Képviselő titulusa: ügyvezető

és
SzáinHEAD Korlátolt Felelősségű Társaság
KEF azonosító: 100194
Székbely: 1117 Budapest, Budafoki Út 95JD.
Cégjegyzék szám: Cg. 01-09-070055
Adószám: 10415618-2-43
Bankszámlaszám: 10300002-20340494-00003285
Képviseli; Watzker Adám, Kádár István József
Képviselő titulusa: projektmenedzser, projektvezető
mint Eladó (a továbbiakban együtt; Eladó)
között (Vevő ás Eladó továbbiakban együtt: Felek) alulírott helyen ás napon az alábbi feltéte
lekkel.

között (Vevő ás Eladó továbbiakban együtt: Felek) alulírott helyen ás napon az alábbi feltéte
lekkel.

1. A szerződés létrejöttének előzménye

A Felek rögzítik, hogy a Közbeszerzési ás Ellátási Főigazgatóság (KEF), (a továbbiakban: Be-
szerző) által TED 2018/S 025-052837 (KB- 1571/2018) szám alatt, a központosított közbeszer
zés hatálya alá tartozó Intézmények részére „Hálózati aktív eszközöl’ beszerzése ás kapcsolódó
szolgáltatások teljesítése-201 8” tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegál
lapodásos eljárás I. része eredményeképpen a Beszerző ás az Eladó között keretmegállapodás
jött létre (a továbbiakban: KM).

KM azonosítószáma: KJv10 I O8NET1 8.
KM aláirásának dátuma: 2018. július 16.
KM időbeli hatálya; keretmegállapodás aláírásától számított 48 hónapos időtartam
KM keretösszege: 27.500.000.000 forint ± Afa.

A jelen szerződést aláíró Eladó jelen szerződést — meghatalmazás alapján — a(z) összes közös
ajánlattevő nevében hja alá.
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Eladók kijelentik, hogyjelen szerződésből eredő kötelezettségek teljesítéséért egyetemleges fe
lelősséget vállalnak.

Eladó, jelen szerződés aláírásával kinyilvánítja, bogy ismeri és jelen szerződés teljesítése során
figyelembe veszi, elfogadja és betartja a jelen szerződés tárgyát, annak megvalósítását érintő
valamennyi jogszabályt, az egyébként rá vonatkozó etikai normákat.

2. A szerződés tárgya, mennyisége

2.1. A jelen szerződés a keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen a Vevő —

hivatkozott KM tárgyát képező termékekre vonatkozó beszerzési igénye megvalósítá
sárajött létre. „Kormányzati Új telephely NTG szolgáltatás ellátásához és hálózat ki
alakításához szükséges eszközök és támogatások” tárgyú eljárás 1. része eredménye
képpen létrejött jelen szerződés alapján Vevő megrendeli és megveszi, Eladó pedig
eladja és leszállítja a jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott mennyi
ségben és részletezés szerint (Megrendelt termék- és árlista, melyet az Eladó ajánlatá
nak részét képező Ajánlattételi lapnak/árrészletező táblázat megfelelően kell kiállí
tani), jelen szerződés 1. számú mellékletében meghatározott műszaki követ&Imények
nek megfelelő termékeket és szolgáltatásokat.

2.2. A jelen szerződésben meghatározott teljesítést és számlakiállítás a Digitran Hungária
Zrt. teljesíti.

2.3. A szerződés teljesítésének részletes szabályai jelen szerződésben és annak melléklete
iben kerültek meghatározásra.

3. A szerződés teljesítési határideje

3.1 Eladónak jelen szerződés 1. számú mellékletében meghatározott, 2. számú mellékletben
nevesített termékeket jelen szerződés hatályba lépésétől számított 60 naptári napon belül
kell leszállítania és a Vevőnek átadnia.

3.2 Felek jelen szerződést határozott időre kötik. A szerződés megszűnik, amennyiben
mindkét fél a szerződésben meghatározott feladatait szerződésszerűen teljesítette.

3.3 Jelen szerződés mindkét fél aláírása napján lép hatályba.

3.4 Jelen szerződés teljesítésének határideje nem haladhatja meg a KIvI megszűnésének
határidejét.

4. A teljesítés helye

4.1. Eladónak a Jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott eszközöket a 1149 Bu
dapest, Róna utca 54-56 szám alatt található központi raktárába kell leszállítania.
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4.2. A papír alapon átadásra kerülő dokumentumokat 1135 Budapest, Csata utca 8. szám alatt
kell átadni a jelen szerződés 15.1. pontjában megjelölt kapcsolattartónak.

5. A teljesítés módja

5.1. Jelen szerződés keretében Eladónak a 2. számú mellékletében meghatározott mennyiség
ben és részletezés szerinti termékeket kell leszállítania és nyújtania az ott meghatározott
szolgáltatásokat. A jelen szerződés keretében szállítandó eszközökkel, illetve nyújtott
szolgáltatásokkal szemben elvárt részletes műszaki minimumkövetelményeket jelen szer
ződés 1. számú melléklete tartalmazza.

5.2. A leszállításra kerülő termékek működéséhez, illetve a nyújtott szolgáltatások igénybe
vételéhez szükséges licenceket és egyéb igazolásokat Eladó köteles átadni Vevő részére,
figyelemmel a KM VI. 1.4-l .7. pontjaiban meghatározottakra. Vevő a licenceket és egyéb
igazolásokat átadás-átvételi eljárás keretében veszi át a jelen szerződés 4.2.pontjában
meghatározott teljesítési helyen. Az átadás-átvételről Felek jegyzőkönyvet vesznek fel,
melyben rögzítik az átadás-átvétel időpontját, az átadott/átvett igazolásokat, dokunentá
ciókat, továbbá az átvétel helyszínét, a Felek jelenlévő képviselőinek nevét, beosztását és
észrevételeit, valamint Vevő kifejezett nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az átadás-
átvétel sikeres volt-e vagy sem.
Az átvétel megtagadása esetén Felek ismételt átadás-átvételi eljárást folytatnak le,
melyre jelen pont rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. A második sikertelen át
adás-átvételi eljárást követően Vevő meghiúsulási kötbér alkalmazása mellett jogosult a
szerződéstől elállni.

5.3. Eladó jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott eszközöket új, rendeltetés
szerű használatra alkalmas állapotban, gyári csomagolásban, vonalkóddal ellátva köteles
leszállítani. Eladó köteles az eszközöket úgy csomagolni, hogy azokat a szállítás során
seniinilyen sérülés ne érje.

5.4. Eladó valamennyi eszközhöz köteles mellékelni az adott tennékre vonatkozó, annak ren
deltetésszerű használatához szükséges valamennyi tartozékot (ideértve Vevő által előírt
tartozékot is).

5.5. Eladó köteles Vevőnek átadni vagy elektronikus úton hozzáférhetővé tenni jelen szerző
dés keretében szállított eszközök rendeltetésszerű használatához szükséges valamennyi
dokumentumot, így különösen kezdési (használati) útmutatót, forgalomba hozatalra és a
jótállásra vonatkozó okmányokat, valamint műszaki leírást. Eladó köteles a rendeltetés—
szerű használathoz szükséges tájékoztatást elvégezni. Eladó köteles továbbá Vevőnek
eszközönként I db műszaki dokumentációt (elsősorban magyar nyelven, azonban ha ma
gyar nyelvű műszaki dokumentáció nem áll rendelkezésre, akkor angol nyelven) átadni.
A jótállásra vonatkozó okmányokon Eladó köteles feltüntetni a termék gyári számát va
lamint a jótállás időtartamát.

Eladó az átadás-átvételi eljárás során köteles Vevőnek átadni a szoftverek rendeltetés
szerű, jogszerű használatához szükséges valamennyi dokumentumot.
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5.6. Eladó feladata a termékek Vevőnél történő nyilvántartásba vételéhez szükséges egyedi
azonosító címke (továbbiakban: vonalkód) elhelyezése a termékeken. Eladónak a termé
keken a vonalkódot jól látható helyen (p1. az eszköz teteje) Úgy kell elhelyezni; bogy
azok üzemszerű működést ne zavarja és a termékeken elhelyezett egyéb azonosító jel
zés(eke)t ne takarja le.

5.7. Eladónak jelen szerződés hatálybalépését követő öt (5) munkanapon belül fel kell vennie
a kapcsolatot Vevő jelen szerződés 15.1 pontjában meghatározott kapcsolattartójával és
egyeztetnie kell vele a vonalkódok rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos kérdéseket
(vonalkód átadás-átvételének időpontja, átadandó vonalkódok mennyisége stb.).

5.8. Eladó köteles legalább az eszközök szállítása előtt három munkanappal írásban értesíteni
Vevő jelen szerződés 15.1 pontjában meghatározott kapcsolattartóját a szállítás időpont
járól. Az értesítési kötelezettség elmulasztása esetén Vevő a leszállított eszköz tényleges
átvételét a leszállítást követő negyedik munkanapon kezdi meg. A szállítás és az átvétel
közötti időben a termék(ek) őrzéséről Eladó költségére és veszélyére Vevő gondoskodik.

5.9. Eladó az 5.7. pont szerinti értesítéssel egyidejűleg köteles Vevő részére elektronikusan,
szerkeszthető formátumban (.xls/. xlsx) megküldeni a szállítandó termékekrő 1 készült ki
mutatást, melynek valamennyi termék vonatkozásában az alábbi adatokat kell tartalmaz
nia:
- termék megnevezése,
- termék gyári száma,
- termék vonalkódjának száma.
Eladó a termékek szállítását mindaddig nem kezdheti meg, míg a jelen pont szerinti ki
mutatást nem küldi meg Vevőnek.

5.10. Eladó kijelenti, hogy rendelkezik jelen szerződésben meghatározott feladatok teljesítésé
hez szükséges engedélyekkel, jogosultságokkal.

5.11. Amennyiben a szerződés teljesítése során Eladó számára bármikor olyan körülmény áll
elő, amely akadályozza az időben történő teljesítést, úgy Eladónak haladéktalanul Írásban
értesítenie kell a Vevőt a késedelem tényéről, annak várható elhúzódásáról és okairól ab
ban az esetben is, ha megítélése szerint az akadályt Vevőnek közlés nélkül is ismernie
kell. Vevő késedelme Eladó egyidejű késedelmét kizárja.

5.12. Eladó jelen szerződésben meghatározott feladatai teljesítéséhez a Kbt. 138. ~ (2) - (4)
bekezdéseiben, valamint a KM vonatkozó rendelkezéseiben foglaltak szerint vehet
igénybe alvállalkozót.

5.13. Eladó felelősséget vállal, hogy a jelen szerződés teljesítésébe általa bevont személyekkel,
alvállalkozókkal munkájuk, hozzájárulásuk arányában elszámol. Vevőt fizetési kötele
zettség — jelen szerződésben szabályozottak szerint — kizárólag Eladó irányába terheli.

5.14. Eladó a teljesítés során jogosan igénybevett alvállalkozóért. egyéb közreműködőért Úgy
felel, mintha maga járt volna cl. Ha a Kbt. 138. ~ (2) és (3) bekezdéseiben, valamint a
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KM-ben szabályozottak megsértésével von be alvállalkozót jelen szerződés teljesítésébe,
felelős azokért a károkért is, amelyek e személy, szervezet igénybevétele nélkül nem kö
vetkeztek volna be.

5.15. Eladó köteles jelen szerződés hatálya alatt tulajdonosi szerkezetét Vevő számára megis
merhetővé tenni és a Kbt. 143. ~ (3) bekezdés szerinti ügyletekről Vevőt haladéktalanul
értesíteni.

5.16. Eladó jelen szerződés aláírásáig átadta Vevőnek a kitöltött Nyilatkozat Partner adatairól
dokumentumot, amely jelen szerződés 3. számú mellékletében található.

6. A fizetendő ellenérték

6.1. A jelen szerződés tárgyát képező termékek (eszközök, szolgáltatások) árát, egységárát
jelen szerződés 2. számú melléklete tartalmazza.

6.2. Eladót megillető díj teljes összege a jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatáro
zott árak, egységárak alapján: 25.982.600,- Ft ± közbeszerzési díj ± AFA, azaz huszon
ötmil]ió-kHencszáznyolcvankettőezer-hatszáz forint ± közbeszerzési díj + általános
forgalmi adó.

6.3. Felek rögzítik, hogy az általános forgalmi adó mértékére a teljesítéskor hatályos jogsza
bályi rendelkezések az irányadóak.

6.4. A 6.2. pontban meghatározott nettó ár tartalmazza a szerződés teljesítésével kapcsolatban
Eladónál felmerült valamennyi díjat és költséget. A 6.2 pontban meghatározott nettó ár
tartalmazza különösen a behozatallal, a forgalomba hozatallal kapcsolatban felmerülő
összes költségeket (vám, adók, díjak, illetékek, egyéb szükségesen felmerülő díjak és
költségek a jótállás költségét, valamint a kapcsolódó szolgáltatások esetében valamennyi
járulékos költséget, díjat, de nem tartalmazza — sem termékek sem a szolgáltatások esetén
— az általános forgalmi adót, valamint a közbeszerzési díjat.
A tennékek ára tartalmazza a kiszállás, a kiszállítás költségét is.

6.5. A közbeszerzési díj alapjaa Vevő általi beszerzések általános forgalmi adó nélkül számí
tott értéke, mértéke 1% ± Afa. A közbeszerzési díjat Vevő az Eladón keresztül fizeti meg.

6.6. Eladót ajelen szerződésben rögzített ellenértéken túl, további díjazás, költségtérítés, Vagy

szolgáltatás jelen szerződés teljesítéséért semmilyen jogcímen nem illeti meg. Eladó a
közbeszerzési díjat köteles a szerződés teljesítése alapján járó ellenérték kiszánilázásával
egy időben a Vevő részére kiállított számlán külön tételként szerepeltetni. azaz annak
összege a számlában külön tételsorban kerül feltüntetésre.

7. Fizetési feltételek

7.1. Vevő a Jelen szerződéssel kapcsolatban az előlegfizetést kizárja.
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7.2. Eladó jelen szerződés 2.1 pontjában meghatározott eszközök teljesítéséért 1 darab számla
benyújtására jogosult, Figyelemmel a jelen szerződés 3.1. pontjában meghatározottakra.

7.3. Eladó jelen szerződés teljesítése során a számlához tartozó díjra a számvitelről szóló
2000. évi C. törvény 167. ~ (3) bekezdésében foglaltak alapján kiállított számla ellenében
az igazolt teljesítését követően jogosult, amit az Eladó a Vevő által aláírt, számlához tar
tozó 9.1 pont szerint kiállított Teljesítést Igazoló Bizonylat alapján, annak kiállítását kö
vetően állít ki, és azzal együtt nyújt be a Vevőnek.

7.4. A benyújtandó számla kötelező melléklete az előírásnak megfelelően kiállított és aláírt
számlához tartozó Teljesítést Igazoló Bizonylat. A számla kötelező melléklete továbbá
az Eladó által kitöltött és aláírt 6. számú mellékletben lévő Licencinformációs adatlap. A
számla kiállítására a Kbt. 135. ~ (1), 6) bekezdése, valamint a Ptk. 6:130. ~ (t)-(2) bekez
déseiben meghatározottaknak megfelelően kerül sor.

7.5. A számla szabályszerű kiállítása után az Eladó a számlát a Vevő nevére és a Vevő köz
ponti iktatójába (1389 Budapest, Pf.: 133.) küldi.

7.6. Eladó a számlát sz alábbiak szerint köteles kiállítani:
- a számlának meg kell felehuie az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi
CXXVII. törvény (Afa tv.) 169. * szerinti előírásoknak,
- a számlán szerepeltetni szükséges a szállított termékek megnevezése,
VTSZ!SZJ/TEAOR száma mellett Vevő által megadott belső azonosításra szolgáló
adásvételi szerződés számot,
- fizetési határidőként a számla kézhezvételétől számított 30. napot,
- a számlán fel kell tüntetni a bankszámlaszámot, a bank nevét, valamint az adó-
számot,
- a számlán fel kell tüntetni a „számla” ebevezést.

7.7. Vevő ajogszabályi előírásoknak megfelelően kiállított számláiriak és mellékleteinek köz
ponti iktatójába érkezésétől számított 30 napon belül utalja át sz ellenértéket az Eladónak,
amely időtartamba nem számít bele az esetleges számlareklamáció ideje.

7.8. Amennyiben Vevő kifogást emel a benyújtott számlával kapcsolatosan, úgy a számlát a
számla igazolt kézhezvételét követő 10 naptári napon belül visszaküldi Eladónak. A fi
zetési határidő a számla újbóli benyújtását követően újrakezdődik.

7.9. Eladó nem fizet, illetve számol cl a Szerződés teljesítésével összemggésben olyan költ
ségeket, melyek a Kbt. 62. * (1) bekezdés k) pont ka-kb) alpontja szerinti feltételeknek
nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek Eladó adóköteles jövedel
mének csökkentésére alkalmasak (Kbt. 136. ~ (1) a)).

7.10. Eladó tudomásul veszi, hogy amennyiben jogszabály — így különösen az adózás rendjé
ről szóló 2017. évi CL. törvény, vagy annak végrehajtási rendelete - Vevő pénzügyi tel
jesítését adóigazolás benyújtásához, illetve köztartozásmentes adatbázisban való szerep
léshez köti. úgy Vevő ezen jogszabályok szerint jár cl a kifizetés során.
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7.11. Eladó a számla késedelmes kiegyenlítése esetén a késedelmi időre a Ptk. 6:155. ~ (1)
bekezdése szerint jogosult késedelmi kamatra.

7.12. Amennyiben a fizetési határidő munkaszüneti napra, ünnepre vagy bankszüneti napra
esik, akkor a következő banki munkanap a számla kiegyenlítésének határideje.

7.13. Vevő mentesül a késedelmes fizetés jogkövetkezménye alól, amennyiben Eladó a számlát
nem a 7.5 pontban meghatározott címre nyújtja be, vagy a számla egyéb — jelen szerző
désben szabályozott okból — nem fogadható be.

7.14. A Szerződés hatálya alatt Eladó a Cégbíróság által nyilvántartott fóbb adataiban (a nevé
ben, cégformájában, adószámában, bankszámlaszámában) bekövetkező változásokról 8
(nyolc) naptári napon belül köteles a Vevőt írásban értesíteni.

7.15. Az Eladó a jelen egyedi szerződésből eredő követelését nem engedményezheti harmadik
személyre.

7.16. Az ellenérték megfizetésére egyebekben a KM V. pontjának rendelkezéseit kell megfe
lelően alkalmazni.

8. Átadás-átvételre vonatkozó előírások

8.1 Vevő a jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott termékeket átadás-átvételi
eljárás keretében veszi át. Az átvétel a teljesítés helyén történik hétfőtől-csütörtökig 8:00-
14:00 óra között, pénteken8:00-12:0O óra között. Amennyiben Eladó azelőzőekbenmeg
határozott időszak letelte után szállítja le a termékeket, Vevő azok átvételét a következő
munkanapon 8:00 órakor kezdi meg. A szállítás és az átvétel közötti időben a termék(ek)
őrzéséről Eladó költségére és veszélyére Vevő gondoskodik.

Az átadás-átvételről minden esetben jegyzőkönyvet kell készíteni, melynek minimális
tartalma a következő:
- átadás-átvételi eljárás helye, ideje,
- Felek jelen lévő képviselőinek neve, beosztása,
- átadás-átvételi eljárás legfontosabb eseményei (pl. átvett termékek adatai)
- átadás-átvételi eljárás során észlelt hibák felsorolása, Felek képviselőinek a hibákkal

kapcsolatos észrevételei, hibajavítással kapcsolatos vevői elvárások meghatározása,
- Vevő kifejezett nyilatkozata az átvételről,
- az átvétel megtagadása esetén az átvétel inegtagadásának az indoka, valamint a

megismételt átadás-átvételi eljárás időpontja,
- Felek képviselőinek aláírása.

8.2 Az átvétel megkezdését megelőzően Eladó köteles Vevő képviselője részére átadni papír
alapon ajelen szerződés 5.9 pontja szerinti kimutatást (szállitólevél), melynek az ott meg
határozott adatokon kívül termékekhez rendelten tartalmaznia kell a vonalkódot is. A
szállítólevélen fel kell tüntetni a szerződés számát is. Az átvétel megkezdésének feltétele
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az előzőekben meghatározott dokumentum átadása.

8.3 Az átadás-átvétel során Vevő képviselője ellenőrzi, hogy:
a) a leszállított mennyiség megegyezik-e a szállítólevélen feltüntetett mennyiséggel,
b) Eladó jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott termékeket szállította

e le,
c) a termék megfelel-e jelen szerződés 5.3. pontjában meghatározott előírásoknak,
d) Eladó a termékkel együtt átadta-e jelen szerződés 5.4. pontjában előírtakat,
e) Eladó a termékkel együtt jelen szerződés 5.5. pontjában meghatározott dokumentu

mokat átadta-e vagy megadta-e a dokumentumok elektronikus elérési helyét,
a terméken Eladó elhelyezte-e a vonalkódot, a vonalkód elhelyezése megfelel-e a
jelen szerződés 5.6. pontjában meghatározott előírásoknak,

g) a terméken elhelyezett vonalkód megegyezik-e a 5.9. pont szerinti kimutatásban a
termékhez rendelt vonalkóddal.

8.4 Vevő az átadás- átvételről jegyzőkönyvet készít, amelynek melléklete a szállítólevél (me
lyen szerepelnie kell Vevő nevének, székhelyének valamint jelen szerződés azonosító szá
mának (nem minősül teljesítésigazolásnak). Az átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzíteni
kell ajótállás és gyártói támogatás igénybevételéhez szükséges elérési utat is.

8.5 Vevő az átvételt megtagadhatja az alábbi esetek bármelyikének bekövetkezése esetén:
a) Eladó nem jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott termékeket szállí

totta le,
b) a leszállított mennyiség nem egyezik meg a szállítólevélen feltüntetett mennyiséggel,
c) a leszállított termék nem felel meg jelen szerződés 5.3 pontjában meghatározott elő

írásoknak,
d) Eladó a termékkel együtt nem vagy nem teljes körűen adta át jelen szerződés 5.4.

pontjában előírtakat,
e) Eladó a temiéklcel együtt nem vagy nem teljes körűen adta át jelen szerződés 5.5.

pontjában meghatározott dokumentumokat és/vagy nem adta meg ezen dokumentu
mok elektronikus elérési helyét sem,

~ Eladó nem vagy nem ajelen szerződés 5.6. pontjában meghatározott előírások szerint
helyezte el a tem~éken a vonalkódot,

g) a terméken elhelyezett vonalkód nem egyezik meg a 5.9 pont szerinti kimutatásban
a tennékhez rendelt vonalkóddal.

8.6 Az átvétel megtagadásáról jegyzőkönyvet kell felvenni, melyben a 8.1. pontban megha
tározottakon túl legalább az alábbiakat kell rögzíteni:
- az átvétel megtagadásának az indoka,
- azon termék(ek) megnevezése, mennyisége, gyártási száma, vonalkód száma,

amely(ek)nek átvételét Vevő megtagadta,
- Eladó képviselőjének az átvétel megtagadásával kapcsolatos esetleges észrevétele,
- a megismételt átadás-átvételi eljárás időpontja.

Az átvétel megtagadása esetén az át nem vett termékekre Felek ismételt átadás-átvételi
eljárást folytatnak le, melyre a 8.1-8.5 pont valamint jelen pont rendelkezéseit kell meg
felelően alkalmazni. A második sikertelen átadás-átvételi eljárást követően Vevő
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meghiúsulási kötbér alkalmazása mellett jogosult a szerződéstől elállni.

8.7 Bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása Vevő részéről
nem értelmezhető joglemondásként azon igényekről, amelyek Vevőt a szerződésszegés
következményeként megilletik. Vevő továbbá jogosult a Ptk. 6:127. ~ (2) bekezdésében
biztosított jogával élni, mely alapján nem köteles vizsgálni azokat a tulajdonságokat,
amelyek minőségét tanúsítják, vagy amelyekre a jótállás kiterjed.

8.8 Felek kijelentik, hogy az átadás-átvétel szabályait közösen, ajóhiszeműség és a tisztesség
követelményének figyelembevételével állapították meg.

9. Teljesítésigazolás

9.1. Eladó jelen szerződésben meghatározott feladatait teljesíti, ha a jelen szerződés 1. számú
mellékletében meghatározott, 2. számú mellékletében tételesen felsorolt eszközök és mű
ködéshez szükséges licenszek átadás-átvétele sikeresen lezárult, valamint Eladó átadta
Vevőnek a jelen szerződés 5.2 és 5.4-5.5. pontjaiban meghatározottakat.

9.2. Vevő a sikeres teljesítést követően haladéktalanul, de legkésőbb 15 naptári napon belül
kiállítja a Teljesítést Igazoló Bizonylatot, melynek mintáját jelen szerződés 4. számú mel
léklete tartalmazza. Vevő a Teljesítést Igazoló Bizonylat kiállítását mindaddig megtagad
hatja, míg Eladó jelen szerződésben meghatározott dokumentumokat teljes körűen át nem
adja.

9.3. Eladó a teljesítést követően 3 munkanapon belül köteles a portálon kezdeményezni (rög
zíteni) a teljesítési folyamatban bekövetkezett változást, Vevőnek - az Eladó kezdemé
nyezése előtt - lehetősége van a „teljesítve” státuszt rögzíteni a portálon, amennyiben a
teljesítést elfogadta.

10. JótáHás, gyártói támogatás,

10.1 Eladó jelen szerződés keretében leszállított termékekre 12 hónap teljes körű jótállást
(hardver és szoűver elemekre is kiteijedő) és gyártói támogatást vállal a KM-ben és az 1.
számú mellékletben részletesen meghatározott feltételek szerint, jelen 1 0. pontban meg
határozott kiegészítésekkel.

10.2 A jelen szerződés 10.1 pontjában meghatározott jótállásnak és gyártói támogatásnak tar
talmaznia kell a gyártói támogató központ közvetlen igénybevételének a lehetőségét, il
letve a szoflverek vonatkozásában a gyártói szoüver követést, az updatek és patchek cl-
érését közvetlenül a inegajánlott eszközök gyártójának internet felületén keresztül.

10.3 A jótállásnak és gyártói támogatásnak kezdete a termék sikeres mennyiségi átvételének
időpontja. A termékek jótállásának és a gyártói támogatásnak a kezdő időpontját fel kell
tüntetni a Teljesítést Igazoló Bizonylaton.
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10.4 A jótállásnak a rendeltetésszerű használat során bekövetkezett minden hibára érvényes
nek kell lennie, a szerződés hatálya alatt semmilyen további díj nem számítható fel.

10.5 Eladó garanciát vállal ajelen szerződés keretében szállított termékek kifogástalan és szer
ződésszerű minőségéért. Eladó garantálja, hogy a leszállított termékek mentesek minden
fajta (technológiai, anyag, gyártási és egyéb) hibától, megfelelnek jelen szerződés I.
számú mellékletben adott termékkel szemben meghatározott műszaki specifikációnak.

10.6 Az I. számú melléklet szerinti jótállás és gyártói támogatás biztosításához szükséges el
érési utat Eladó a szerződés 8.4 pontja szerint adja át.

10.7 Vevő hibabejelentését Eladó alábbi elérhetőségeinek valamelyikén, Írásban teheti meg:
E-mail cím:serviee~digitran.hu (0.00 — 24.00 óráig minden nap)
Telefonszám: ±36 1 DIGITRAN (08.00-17.00 óráig munkanapokon).

Eladó köteles továbbá közvetlen gyártói vagy gyártói képviselet hibajegy kezelő rendszeréhez
való hozzáférést biztosítani Vevő részére.

10.8 A hibabejelentést Eladó a műszaki leírásban meghatározott határidőn belül Írásban (e
mailen) köteles megerősíteni és visszaigazolni.

10.9 A hibabejelentésnek legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
—hibát bejelentő személy neve, beosztása,
—meghibásodott termék azonosító adatai (típus, gyári szám, vonalkód szám),
—észlelt hibajelenség leírása,
—hibabejelentés száma,
—telephely megnevezése

lO.loHardverhiba esetén, ha a hiba bejelentése munkanapon 15:00 óráig megtörténik, a meg
hibásodott tennék helyett új, a meghibásodott termékkel azonos gyártmányú, típusú ter
méket (továbbiakban: csereeszköz) kell a Vevő részére megküldeni a hibabejelentés nap
ját követő munkanapon 17 óráig a hibabejelentésben megadott címre. Hardverhiba ese
tén, ha a hiba bejelentése munkanapon 15:00 órát követően történt, ahibabejelentést kö
vető második munkanapon 17:00 óráig kell az előzőekben meghatározottak szerinti cse
reeszközt megküldeni a Vevő részére. A meghibásodott eszközöket az Eladónak kell el
szállítania a hibabejelentésben megadott helyszínről.

1 0.11 A meghibásodott eszköz cseréje esetén a meghibásodott eszköz Eladó, az Új eszköz Vevő
tulajdonába kerül.

10. 12A csereeszközt Vevő átadás-átvétel keretében veszi át, az átvételt szállítólevél aláírásával
igazolja. A szállítólevélen fel kell tüntetni a meghibásodott tennék azonosító adatai (tí
pus, gyári szám, vonalkód szám)is.
Az átadott csereeszköz vonatkozásában a vonalkódokat a Vevőnek kell elhelyeznie az
eszközön.
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10.13 Eszközcsere esetén a jótállás keretében kicserélt eszköz jótállási ideje az irányadó jog
szabályok alapján számítandó, de nem lehet rövidebb, mint a termék hátralévő jótállási
ideje.

10.l4Amennyiben hardverhiba esetén a 10.9. pontban előírtak nem vagy késedelmesen telje
sülnek, a Vevő jogosult a meghibásodott termék cseréjét harmadik személlyel elvégez
tetni, melynek költségét az Eladó viseli.

10.l5Ajótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos valamennyi költséget — így különösen
ajavítás díját, a cserealkatrészek, csereeszközök költségét, kiszállási díjat, szállítási költ
séget — az Eladó viseli.

10.16 Felek a hibajavítás folyamatát hibajegy kezelő rendszeren keresztül vagy emailen küldött
üzenet útján zárják le.

l0.llAllcatrészcsere esetén a jótállás keretében kicserélt alkatrész jótállási ideje az irányadó
jogszabályok alapján számítandó, de nem lehet rövidebb, mint a termék hátralévő jótállási
ideje. A kicserélt Új alkatrészek Vevő tulajdonába, a kicserélt hibás alkatrészek az Eladó
tulajdonába kerülnek.

l0.l8Vevő - döntése szerint - a fent leírt, Eladó bevonásával történő hibajavítási folyamat he
lyett jogosult a termékekre vonatkozó garanciát közvetlenül a gyártói szervizben érvé
nyesíteni.

Gyártói támogatás

10.19 Eladónak hetente 7 x 24 órás gyártói támogatást kell biztosítania a jelen szerződés 10. 1
pontjában meghatározott időtartamra. A gyártói támogatás minimális feltételei:
— Bővebb (publikusan hozzáféittető tartalmakon felül) hozzáférési lehetőség a gyártó

technikai dokumentáció ihoz, hibalistákhoz, szo i~ver&issítéseihez.
• 7x24 órában telefonos illetve email-es közvetlen hozzáférési lehetőség a Gyártó
szakértőihez, akik segítenek a felmerülő problémák megoldásában

— Az eszközhöz kapcsolódó szoftverválaszték és a szoüver&issítések online, díjmentes
hozzáférhetőségének biztosítása.

1 0.2OEIadó szavatosságot vállal azért, hogy jelen szerződés tárgyát képező eszközök az átadás-
kor megfelelnek jelen szerződésben és a vonatkozó jogszabályokban, szabványokban elő
írt feltételeknek és követelményeknek, valamint azért, hogy azok a rendeltetésszerű hasz
nálatra alkalmasak. Eladó jelen pontban meghatározott szavatosságvállalásának valótlan
ságából a Vevőt érő minden kárt köteles megtéríteni.

11. Felhasználói jogok és jogszavatosság

II .1 Vevő az ellenérlékének megfizetésével a jelen szerződés keretében szállított szofiverekre
(ideértve a hardverek működéséhez szükséges kiegészítő szoüvereket is) nem

I—,
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kizárólagos, — szerződésszerű használat esetén visszavonhatatlan — az adott szoftverre
vonatkozó licenc szerződésben meghatározottak szerinti felhasználási jogot szerez a
szoliverre és a hozzá tartozó dokumentációkra. Vevő jelen pont szerinti felhasználási joga
kiterjed minden ismert felhasználási módra. Vevő a szoüverről biztonsági másolatot ké
szíthet.

11.2 Vevő a jelen szerződés keretében szállított szoüvert kizárólag a jelen szerződésben, va
lamint adott szoftver licenc szerződésében meghatározottak szerint használhatja azzal,
hogy amennyiben jelen szerződés és a szoftver licence szerződése ellentmondó rendelke
zéseket tartalmaz, jelen szerződés rendelkezéseit kell alkalmazni. Vevő a jelen szerződés
keretében szállított szoftvert nem jogosult harmadik személynek ingyenesen vagy ellen-
érték fejében átengedni. Vevő a szoüverről — biztonsági másolat kivételével — másolatot
nem készíthet, illetve azt nem ruházhatja át, nem teheti közzé, nem adhatja tovább más
személy részére, továbbá sen-imiféle lépést nem tehet, annak érdekében, hogy azzal meg
egyező forráskódot hozzon létre. A szoftver használata egységes termékként engedélye
zett, alkotórészei nem különíthetőek el, külön nem használhatóak.

11.3 Vevő az ellenértékének megftzetésével a jelen szerződés keretében kifejezetten Vevő szá
mára készített, Vevő részére átadott, a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény
hatálya alá tartozó művek vagyoni jogát megszerzi határozatlan időre, melynek keretében
azokat — különösen, de nem kizárólagosan — minden további díjfizetés nélkül átruház
hatja, átdolgozhatja, többszörözheti, átdolgoztathatja és többszöröztetheti. Vevő jelen
pont szerinti jogosultsággal jogosult az átadott műveket módosítani vagy bármely harma
dik személlyel módosíttatni.

11.4 Eladó szavatosságot vállal azért, hogy a jelen szerződés keretében szállított valamennyi
terméken nem áll fenn harmadik személyeknek olyan joga (p1. szerzői joga, szabadalma
vagy védjegye), amely a Vevő jelen szerződés szerinti jogainak megszerzését, gyakorlá
sát korlátozza vagy akadályozza.

11.5 Eladó kijelenti és garantálja, hogy a jelen szerződés teljesítése során átadásra kerülő ter
mékek saját termékei vagy azok felett jelen szerződés teljesítésének vonatkozásában jelen
szerződésben meghatározottak teljesítéséhez szükséges mértékű, - a jogosultságnak más
részére történő, jelen szerződésben szabályozottak szerinti továbbadási jogát is magában
foglaló — rendelkezési jogosultságokkal rendelkezik.

11 .6 Eladó szavatolja, hogy amennyiben jelen szerződésben meghatározott feladatai teljesíté
séhez más személyt is igénybe vesz, ezen természetes és jogi személyekkel olyan tartalmú
szerződéseket köt, melyek Vevő jelen szerződés szerinti jogainak megszerzését és gya
korlását lehetővé teszik, illetve nem korlátozzák vagy akadályozzák.

11.7 A jelen pontban szabályozott felelősségvállalások ~jogszavatossági vállalás) Eladót jelen
szerződés megszűnését követően is terhelik. Egyebekben a valóságnak meg nem felelő
jogszavatossági nyilatkozat esetén Vevő — a kártérítési igényének fenntartása és a meghi
úsulás jogkövetkezményeinek alkalmazása mellett — a szerződést azonnali hatállyal jogo
sult felmondani.
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11.8 Eladó vállalja, hogy félként vesz részt minden, Vevő ellen jelen szerződéssel összeMg
gésben szabadalom bitorlás vagy szerzői jog megsértése miatt indított eljárásban. Eladó
köteles továbbá megtéríteni Vevő jelen pont szerinti eljárásokkal kapcsolatban felmerült
minden kárát és költségét.

12. Kötbér

12.1. Amennyiben jelen szerződés 3.1 pontjában meghatározott határidőig olyan okból, ame
lyért felelős, jelen szerződés 2.1 pontja szerinti feladatait nem teljesíti továbbá, bármely
a szerződés alapján meghatározott határidő tekintetében késedelembe esik— az erre okot
adó körülmény jellegétől (késedelem, vagy meghiúsulás) Riggően — késedelmi, vagy
meghiúsulási kötbér fizetésére köteles.

12.2. A késedelmi kötbér mértéke: a késedelem 1-10. napja alatt napi 0,5%, a késedelem 11.
napjától napi 1%. A késedelmi kötbér maximális mértéke 20 %. A késedelmi kötbér
alapja a késedelmesen teljesített tennékek nettó vételára. A késedelmi kötbérrel terhelt
időszak maximum 25 nap.

12.3. Jelen szerződés meghiúsulása esetén Eladó meghiúsulási kötbér fizetésére köteles,
melynek mértéke a nem teljesített/meghiúsulással érintett tennékek nettó vételárának 25
%-a. Jelen szerződés meghiúsultnak tekintendő, amennyiben Vevő Eladó súlyos szerző
désszegése miatt jelen szerződést azonnali hatállyal felmondja vagy Vevő jelen szerző
déstől Eladó súlyos szerződésszegése miatt eláll. A 25 napot meghaladó késedelem esetén
Vevő jogosult a szerződést felmondanilelállni, mely okán Eladó a meghiúsulási kötbér
fizetésére lesz kötelezett.

12.4. Felek rögzítik, hogy figyelemmel a KM X.2.2. pontjára, ugyanazon kötbéralap tekinteté
ben Csak egy kötbér alkalmazható.

12.5. Vevő a kötbérigényről kötbérértesítőt állít ki, melynek összegét jogosult az Eladót meg
illető díjba beszámítani a Kbt. szabályainak betartásával.

12.6. Eladó tudomásul veszi, hogy a Vevő jogosult a kötbért meghaladó kárának érvényesíté
sére, illetve, hogy a késedelmi kötbér megfizetése nem mentesíti a teljesítés alól.

12.7. A kötbérigények érvényesítése nem zárja ki a szerződésszegésből eredő egyéb igények
érvényesítésének lehetőségét.

12.8. A Vevő a kötbér összegéről kötbérértesítőt állít ki és jogosult az esedékessé vált kése
delmi kötbér összegét a vételárból visszatartani a Kbt. 135. * (6) bekezdése szerint.

13. A szerződés módosítása, megszüntetése és megszűnése

13.1. Jelen szerződés rendes felmondással nem szüntethető meg.

13.2. Felek jelen szerződést kizárólag a Kbt. 141. *-ban foglaltak figyelembevételével és kizá
rólag Írásban módosíthatják.
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13.3. Vevő jogosult Eladó súlyos szerződésszegése esetén Eladóhoz intézett írásbeli értesítés-
ével jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani. Súlyos szerződésszegésnek minősül
különösen, ha:
- Eladó a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja,
- Eladó megsérti jogszavatossági vállalását,
- jelen szerződés 14.5. pontjában szabályozott esetben,
- Eladó valamely — az a)-d) pontban nem nevesített —jelen szerződésben meghatározott

kötelezettségét saját érdekkörében felmerült okból, Vevő erre vonatkozó felszólítása
ellenére, Vevő által megadott határidőre nem teljesíti.

13.4. Vevő jogosult — választása szerint —jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani vagy
attól elállni a Kbt. 143. ~ (1) bekezdésében szabályozott esetek valamelyikének bekövet
kezése esetén.

13.5. Vevő köteles — választása szerint —jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani vagy
attól elállni a Kbt. 143. ~ (2) bekezdésében szabályozott eset bekövetkezése esetén.

13.6. Vevő jogosult és egyben köteles jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani a Kbt.
143. ~ (3) bekezdésében meghatározott esetek valamelyikének bekövetkezése esetén.

13.7. Bármelyik Fél jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani abban az esetben, ha a
másik Fél ellen jogerősen felszámolási eljárást rendeltek el vagy, ha a másik Fél végel
számolással történő megszűnését határozta el.

13.8. Eladó Vevő súlyos szerződésszegése esetén jogosult a szerződést Vevőhöz intézett Írás
beli értesítésével azonnali hatállyal felmondani. Súlyos szerződésszegést követ el Vevő
különösen, ha a szerződésben meghatározott fizetési kötelezettségének Eladó írásos fel
szólítása ellenére, az abban megadott határidőig nem tesz eleget.

13.9. Az azonnali hatályú felmondásról Írásban kell értesíteni a másik felet. A szerződés meg
szűnésének időpontja a felmondásról szóló értesítés kézbesítésének napja.

13.10. Az azonnali hatályú felmondás a jótállás és a szerzői jogi rendelkezések hatályát nem
érinti.

14. Titoktartás

14.1. Eladó vállalja, hogy a közpénzek felhasználásának nyilvánosságáról szóló szabályozás-
nak megfelelően üzleti titok címen nem tagadja meg a tájékoztatást a jelen szerződés lé
nyeges tartalmáról.

14.2. Felek kötelesek jelen szerződés teljesítése során a másik Féllel kapcsolatban tudomásukra
jutott információkat. adatokat valamint tényeket bizalmasan kezelni, azokat nyilvános
ságra nem hozhatják. illetéktelen harmadik személy részére hozzáférhetővé nem tehetik
azzal, hogy egyik fél sem akadályozhatja meg a másikat olyan információ kiadásában,
amelyet valamely hatósági vagy bírósági eljárás vagy törvényi előírás tesz szükségessé.
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14.3. Amennyiben jelen szerződés teljesítésével kapcsolatban Eladónak harmadik személy szá
mára valamely információt kell kiadnia, azt kizárólag Vevő előzetes írásos hozzájárulá
sával teheti meg.

14.4. Szerződő Felek megállapodnak, bogy jelen pont alkalmazása szempontjából nem minő
sülnek harmadik Félnek Eladó által szerződésszerűen igénybe vett alvállalkozók, feltéve,
hogyjelen szerződésben való közreműködésük előtt titoktartási nyilatkozatot írnak alá és
adnak át Vevőnek.

14.5. Eladó teljes felelősséggel tartozik a titoktartási kötelezettségének megsértéséből eredő
károkért és tudomásul veszi és elfogadja, hogy a titoktartási kötelezettség megszegése
esetén a Vevő jogosult — választása szerint - a jelen szerződéstől eláUni vagy jelen szer
ződést azonnali hatállyal felmondani.

15. Felek közötti kapcsolattartás

15.1. Jelen szerződésben Felek szakmai kapcsolattartásra kijelölt képviselői:

Vevő részéről kapcsolattartásra jogosult
Neve: Szilágyi Gyula
Beosztása: senior szolgáltatásmenedzser
e-mail címe: Szilagyi.Gyula~nisz.hu
Telefonszáma: +3617957366
Mobiltelefon száma: ±36305587402

Eladó részéről kapcsolattartásra jogosult

Neve: Séfel Gábor
Beosztása: ügyfélmenedzser
e-mail címe: gabor.sefel~digitran.hu
Mobiltelefon száma: ±36 20 557 2661

15.2. Jelen szerződésben Vevő részéről teljesítés igazolására jogosult személyek együttesen:

Neve: Bene János
Beosztása: ügyfél és szolgáltatásmenedzsment
igazgató
e-mail címe: Bene.Janos.Zsolt@nisz.hu
Telefonszáma: ±3617957254
Mobiltelefon száma: ±36309613437

Neve: Pauer Pál
Beosztása: ügyfélkapcsolati ágazati igazgató
e-mail címe: Pauer. Pal®nisz.hu
Telefonszáma: ±3617957028
Mobiltelefon száma: ±36305433914
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15.3. Felek jelen pontban meghatározott kapcsolattartóik útján tartják a szerződés teljesítése
során a kapcsolatot. Bármelyik Fél jogosult a 15.1., 15.2. pontban meghatározott kapcso
lattartója/teljesítésigazolója személyét megváltoztatni. Szerződő felek megállapodnak,
hogy a kapesolattartók, teljesítésigazoló személyében bekövetkező változás nem igényel
szerződésmódosítást, elegendő arról a másik Felet írásban tájékoztatni. A kapcsolat
tartó/teljesítésigazo ló személyében bekövetkezett változás a másik Féllel való szerződés-
szerű közléstől hatályos. A kapcsolattartó személyek a szerződésmódosításra nem jogo
sultak.

15.4. Szerződő Felek rögzítik, hogy minden, jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos nyilat
kozatot vagy egyéb értesítést (a továbbiakban: értesítés) szerződésszerűen küldenek meg
egymásnak. Szerződésszerű megküldésnek minősül, az Írásban és

- írásban igazolt személyes átadással,
- tértivevényes ajánlott levélben,
- elektronikus aláírással ellátott visszaigazolt e-mailben vagy
- visszaigazolt telefax útján — megküldött értesítés.

15.5. Az e-mail vagy telefax útján történő kézbesítés esetén az értesítés akkor válik joghatá
lyossá, amikor a címzett azt igazo ltan kézhez vette, arról automatikus vagy kifejezett
visszaigazolás érkezett. A tértivevényes ajánlott postai küldeményt a kézbesítés megkí
sérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta. Ha a
kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a címzett az hatot nem vette át (az a feladóhoz
nem kereste jelzéssel érkezett vissza), az hatot — az ellenkező bizonyításáig — a postai
kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon kell kézbesített
nek tekinteni.

15.6. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a postai utat kizárólag a szerződésszegéssel, vala
mint a jelen szerződés megszüntetésével kapcsolatos értesítések megküldésére veszik
igénybe. Jelen pontban meghatározott esetekben azonban a kézbestés kizárólag postai
úton (tértivevényes ajánlott levélben) vagy írásban igazolt személyes átadással történhet.

16. Vis Major

16.1. A Felek nem felelnek azokban az esetekben, ha a késedelmes teljesítés vagy meghiúsulás
vis maior eredménye.

16.2. A jelen pont értelmezése szempontjából Felek „vis maior”-nak tekintik azokat az esemé
nyeket, amelyek a Feleknek érdekkörén kívül, Felek részéről elháríthatatlanul olyan ok
ból következnek be, amelyért Felek egyike sem felelős és amelyek Felek szerződésszerű
teljesítését akadályozzák vagy késleltetik a szerződés teljesítését feltéve, hogy ezen kö
rülmények ajelen szerződés aláírását követően jönnek létre és az említett időpontban még
nem voltak előre ]áthatóak és nem voltak elháríthatóak. így különösen:
- természeti katasztrófák (villámcsapás, t~ldrengés, án’íz, hurrikán, stb.);
- tűz, robbanás. járvány. karantén korlátozások;
- radioaktív sugárzás. sugárszennyeződés:
- háború vagy más konfliktusok, megszállás, ellenséges cselekmények, mozgósítás,

18



rekvirálás vagy embargó;
- sztrájk, felkelés, forradalom, lázadás, katonai vagy egyéb államcsíny, polgárháború

és terrorcselekmények;
- zendülés, rendzavarás, zavargások.

163. A vis maiornak közvetlen összefüggésben kell állnia az arra hivatkozó Fél tevékenységé
vel, mely összefüggést az arra hivatkozó Félnek Írásban igazolnia szükséges.

16.4. Amennyiben vis maior miatt a szerződésben foglalt határidők nem teljesíthetőek, erről
Eladó köteles Vevőt Írásban tájékoztatni és a tájékoztatás alapján Felek kötelesek egyez
tetni egymással a szerződés teljesítésének további módjáról. Amennyiben a Vevő egyéb
irányú írásos utasítást nem ad, az Eladónak tovább kell teljesítenie szerződéses kötele
zettségeit, amennyiben az ésszerűen lehetséges, ás meg kell keresnie minden ésszerű al
ternatív módot a teljesítésre.

16.5. A vis maiorra hivatkozó felet terheli annak bizonyítása, hogy a vis maior eseménynek a
szerződésszerű teljesitésre kiható következményét az adott helyzetben elvárható gondos
ság tanúsítása esetén sem — vagy csak aránytalan áldozat árán — lehetett volna elhárítani.

16.6. Amennyiben a vis maior időtartama meghaladja a 30 naptári napot, a Vevőnek jogában
áll — választása szerint — jelen szerződéstől elállni vagy jelen szerződést azonnali hatállyal
felmondani. Ez esetben mindkét Fél maga viseli a vis major miatt felmerült kárát.

17. Egyéb rendelkezések, a szerződés tartalmának értelmezése

17.1. Felek kijelentik, hogy nem válik a szerződés tartalmává minden szokás, amelynek alkal
mazásában a korábbi üzleti kapcso latukban megegyeztek, és minden gyakorlat, amelyet
egymás között kialakítottak, továbbá minden olyan szokás és gyakorlat, melyet az adott
üzletágban a hasonló jellegű szerződés alanyai által széles körben ismernek és rendszere
sen alkalmaznak.

17.2. Felek megállapodnak, hogy amennyiben jelen szerződés bármely rendelkezése utóbb ér
vénytelennek minősül (részleges érvénytelenség), a szerződés többi részét érvényesnek
tekintik, kivéve, ha a Felek együttes írásbeli nyilatkozata alapján azt az érvénytelen rész
nélkül nem kötötték volna meg.

17.3. Eladónak ás a Vevőnek meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy közvetlen tár
gyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, mely közöttük a szer
ződés keretében felmerült. Minden ezzel kapcsolatos tényről, akadályozó körülményről
a Felek kölcsönösen kötelesek egymást írásban tájékoztatni.

17.4. Ha Felek közvetlen tárgya]ások megkezdésétől számított 30 naptári napon belül nem tud
ják megoldani a szerződés alapján vagy ezzel összefüggésben keletkezett jogvitájukat,
Úgy a jogvita elbírálására a rendes bírósági fórumokat választják’
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17.5. Ha bármelyik Fél egy vagy több esetben nem ragaszkodik a jelen szerződésben meghatá
rozott valamely jog, jogorvoslat vagy választás gyakorlásához, az nem jelenti azt, hogy
ugyanannak a feltételnek a jövőbeni teljesítéséről, vagy ugyan azon jog jövőbeni gyakor
lásáról is le fog mondani, vagy a követeléseitől cl fog állni. Ajelen szerződésből fakadó
vagy ahhoz kapcsolódó bármilyen jogról történő lemondás csak erre vonatkozó kifejezett
írásbeli nyilatkozat esetén érvényes.

17.6. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel
kapcsolatos ellentmondás esetén a hivatkozott KM, illetve annak mellékletei, vonatkozó
rendelkezései, továbbá Magyarország mindenkor hatályos jogszabályai irányadók. Jelen
szerződés a KM-ban meghatározottakkal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhat.

17.7. Felek megállapodnak, hogy amennyiben jelen szerződés bármely rendelkezése kötele
zően alkalmazandó jogszabályi előírással vagy a közbeszerzési eljárás bármely kötelező
hatályú előírásával vagy dokumentumával ellentétes lenne, akkor a megsértett szerződé
ses rendelkezés helyébe - minden egyéb jogcselekmény gyakorlása nélkül, különösen a
szerződés módosítása nélkül - a megsértett kötelezően alkalmazandó jogszabályi előírás
vagy közbeszerzési dokumentumi előírás kerül. Továbbá, ha valamely kötelezően alkal
mazandó jogszabály akként rendelkezik, hogy szerződés részét képezi és a jelen szerző
dés szövegszerűen nem tartalmazza akkor az adott rendelkezés minden egyéb jogcselek
mény gyakorlása nélkül, különösen szerződés módosítás nélkül a jelen szerződés részét
képezi

17.8. Eladó a jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi
CXCVI. törvény 3. ~ (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül. Eladó
erre vonatkozó nyilatkozata jelen szerződéshez 5. számú mellékletként kerül csatolásra.
Eladó tudomásul veszi, hogy a nyilatkozatban foglaltak változásáról - a változás bekövet
kezésétől számított 8 napon belül - köteles Vevőt írásban értesíteni. Eladó tudomásul ve
szi továbbá, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján létrejött szerződést Vevő jogo
sult azonnali hatállyal felmondani, vagy attól elállni.

17.9. Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a Beszerző és az Eladó között létrejött fent
hivatkozott KM, továbbá az alábbi mellékletek:

I. számú melléklet: Műszaki leírás (Vevő közbeszerzési műszaki leírása)
2. számú melléklet: Megrendelt termékek megnevezése, mennyisége, egységára, ára (az
ajánlattételi lapnak megfelelően kitöltve)
3. számú melléklet: Nyilatkozat Partner adatairól
4. számú melléklet: Teljesítést Igazoló Bizonylat (minta)
5. számú melléklet: Eladó átláthatósági nyilatkozata
6. számú mellékelt: Licenc-információs adatlap
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Jelen szerződés 17 számozott pontból és 6 számozott mellékletből áll, 3 egymással Szó szerint
mindenben megegyező eredeti példányban készült, amelyekből 2 példányt Vevő, 1 példányt
Eladó kap. Jelen szerződést Felek elolvastak, megértettek, és mint akaratukkal mindenben
egyezőt jóváhagyólag írtak alá.

Budapest, 2019. július 2019 JÚL Ij

Bancsics Ferenc Rátkai Péter
vezérigazgató az igazgatóság tagja

közös ajánlattevők meghatalmazott képviselője

NISZ Zrt.
Vevő Eladó

d~g~hErn
Digitran Hungária Zrt,

1027 Budapest. Henger u 2iC
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1. számú melléklet

MŰSZAKI LEÍRÁS

Kormányzati Új telephely vezetékes NTG szolgáltatások ellátásához és
hálózat kialakításához szükséges eszközök és támogatások beszerzésé

hez
1.rész
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Bevezető
Az Ajánlatkérő a következőkben definiálja a szállítandó berendezések KEF cikkszámát vala
mint meghatározza az egyenértékűség paramétereit. Bemutatja továbbá azt a technikai kör
nyezetet szolgáltatásokat, amelyekhez a beszerzés tárgyát képező Új eszközöknek illeszked
niük kell, illetve amelyekkel egyűttműködniük szükséges.

1 A befogadó környezet bemutatása

A közbeszerzési dokumentumokban meghatározott hálózati eszközöket a Nemzeti Távközlési
Gerinchálózat - a továbbiakban NTG ügyfélkörébe tartozó ellátott budapesti telephelyei köl
tözése kapcsán kívánjuk felhasználni. A beszerzés célja a hálózati architektÚra rekonstrukci
ója azért, hogy a szolgáltatások műszaki színvonalának, kapacitásának jelentős növelése
megtörténhessen.

A fejlesztendő végpont esetében a hálózati eszközök technikai okból (p1. teljesítmény, funk
ció hiány) nem felelnek meg az Új igényeknek. Az Új beszerzendő eszközöknek teljes körűen
alkalmasnak kell lenniük az alábbi magas műszaki színvonalú és alacsony humán ráfordítással
üzemeltethető központi infrastruktúrába történő bevonásra.

A kialakításra kerülő kormányzati telephelyeken az ún. Egységes Infrastruktúra (hálózat) igé
nyeinek megfelelő hálózat kell, hogy kialakításra kerüljön. A telephelyeken különböző Cisco
Catalyst típusú közép és nagyvállalati szintű switchekből álló hálózat üzemel, ez kerül bőví
tésre a megajánlott eszközökkel. A hálózatban a vlan-ok terjedése a VTP protokoll segítségé
vel (VTP v2 és v3) történik, a redundáns útvonalak megfelelő kezelése érdekében a Span
ning-tree protokoll VLAN-onkénti, gyorsan konvergáló változata (rapid-pvst) fut. Az lP telefo
nos rendszer miatt szükséges az LLDP (és CDP) protokoll támogatása, és a POE képesség. Je
lenleg biztonsági szempontok alapján a „port-security” és a „spanning-tree bpduguard” van
bevezetve, de az eszköz alkalmas kell legyen a későbbiekben bevezetni tervezett 802.lx
alapú hitelesítés támogatására.

2 Általános rendelkezések

2.1 A megajánlott eszközökkel kapcsolatos általános elvárások

. Az eszközöknek és tartozékoknak illeszthetőnek kell lennie az Ajánlatkérő központi SNMP
alapú menedzselő és támogató rendszereihez, melynek részleteit a 6. fejezet tartalmazza.

. Az eszközöknek az NTG hálózatában a meglévő környezethez illeszthetőnek kell lenniük
jelen dokumentumban részletezett funkciók alapján.

. A tápellátás szabványos 230 váltakozófeszültségű (50 Hz) hálózatról történik.

. Az ajánlatnak, Illetve szállítandó eszköznek tartalmaznia kell minden, az elvárt működés
hez szükséges szoftver komponenst, teljesítmény és funkció licencet. A főeszközökhöz
megajánlott bővítő, tartozék, kiegészítő elemeknek teljes mértékben illeszkedniük kell az

fi-,
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őket befogadó berendezésekhez. Ezek esetében csak olyan termék ajániható meg, amely
a megadott befogadó berendezés gyártója által is igazolhatóan támogatott, a berendezés
garanciális és support folyamataiba illeszkedik.

o A megajánlott eszköz nem lehet az adott gyártónál kifutóként semmilyen módon megje
lölt eszköz, Vagyis a teljesítésigazolás kiállításától Számított 5 évig biztosítania kell az 5.
fejezetben elvárt szupport szolgáltatások, alkatrész ellátási elérhetőségét.

2.2 Egyéb szükséges, az Ajánlattevő által biztosított általános kiegészítők, feladatok

o A nyertes Ajánlattevőtől a teljesítés során Ajánlatkérő a következő dokumentumok, infor
mációk rendelkezésre bocsátását várja el az NTG hálózatba integrált eszközök OSS rend
szerekkel való együttműködéséhez

o A hálózati eszköz által támogatott gyártó specifikus SNMP MIB-ek.
o Parancssori interfész esetén a platform specifikus parancsokat tartalmazó do

kumentációk, melyben egyértelműen definiálni kell az egyes parancsok és a pa
rancsokra kapott válaszok jelentését és azok szintaktikáját.

o A hálózati eszköz és moduljainak dokumentációja, melyből egyértelműen kide
rülnek a modellezéshez szükséges információk (p1. slotok száma és típusa, mo
dulokon portok száma és csatlakozók típusa, eszköz és modul méretek és pozí
ciók)

A fentiekben felsorolt dokumentumokat elektronikusan (CD-n) a szerződés teljesítése során
kérjük átadni.

3 A közbeszerzés tárgya, mennyisége

Nyertes ajánlattevőnek azaz alábbi termékek szállítását kell Vállalnia a megadott darabszá
mokkal.

Meny
nyiség

Megnevezés Leírás (db) KEr cikkszám

A típusú CE router
ASR1001-X Cisco ASR1001-X Chassis, 6 built-in GE, Dual P/S,

1 ASR1001-X8GB DRAM
Cisco ASR 1000 Advanced Enterprise Services LiSLASR1-AES 1
cense SLASR1-AES
ASR1001-X Built-In lOGE 1-port License FLSA1-BIN-FLSA1-BIN-1X1OGE 2

1X1OGE
1000BASE-SX SFP transceiver module, MMF,

GLC-SX-MMD 4S5Onm, DOM GLC-SX-MMD
1000BASE-LX/LH SFP transceiver module,

GLC-LH-SMD MMF/SMF, lSlOnm, DOM GLC-LH-SMD
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FLSA1-1X-2.5-56 2.56 to 5Gbps License for ASR 1001-x 1 FLSA1-1X-2.5-
56

SFP-10G-LR 1OGBASE-LR SF? Module 2 SFP-1OG-LR
FLSASR1-FW FW License for ASR1000 Series 1 FLSASR1-FW
FLSASR1-IPSEC IPSEC License for ASR1000 Series 1 FLSASR1-IPSEC

A’ típusú L3-es
switch
WS-C4500X- Catalyst 4500-X 16 Port 106 I? Base, Front-to
16SFP+ Back, No P/S 2 C4500X-16SFP+

I? Base to Ent. Services license for 16 Port Catalyst

ES

C4KX-PWR-7SOAC- Catalyst 4500X 750W AC front to back cooling 2 C4KX-PWR-
R PWR supply 7SOAC-R

C4KX-PWR-7SOAC- Catalyst 4500X 750W AC front to back cooling 2nd 2 C4KX-PWR-
R/2 PWR supply 750AC-R/2

A’ típusú L2-es
switch
WS-C2960X- Catalyst 2960-x 48 GigE PoE 740W, 2 X lOG SFP+, WS-C2960X-
4SFPD-L LAN Base 1 48FPD-L

C2960X-STACK Catalyst 2960-X FlexStack Plus Stacking Module 1 C2960X-STACK

B’ típusú L2-es
switch
WS-C2960X-24P0- Catalyst 2960-X 24 GigE PoE 370W, 2 x lOG SFP+, WS-C2960X-
L LAN Base 5 24PD-L

C2960X-STACI< Catalyst 2960-X FlexStack Plus Stacking Module 5 C2960X-STACK

C’ típusú L2-es
switch

WS-C2960CX-SPC- Cisco Catalyst 2960-CX 8 Port PoE, LAN Base 2 WS-C2960CX-
L SPC-L

106 LR optikai
transciever

SFP-10G-LR= 1OGBASE-LR SFP Module 2 SFP-1OG-LR=

16 LX optikai
transciever
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1000BASE-LX/LH SFP transceiver module,
GLC-LH-SMD= MMFJSMF, l3lOnm, DOM 1 GLC-LH-SMIJ=

iG SX optikai
transciever

1000BASE-SX SFP transceiver module, MMF,
GLC-SX-MMD= 850nm, DOM 1 GLC-SX-MMD=

iG rezes transci
ever

GLc-TE= 1000BASE-T SFP 4 GLc-TE=

Emelt szintű IP ké
szülék

CP-7841-K9= Cisco UC Phone 7841 I CP-7841-K9=

Titkári szintű lP ké
szülék

CP-7861-K9= Cisco UC Phone 7861 5 CP-7861-K9

Alap szintű IP ké
szülék

0-782149= Cisco UC Phone 7821 11 CP-7821-K9=

4 Eszközökkel kapcsolatos részletek

4.1 CE funkciójú routerek - az egyenértékűsóg pararnéterei

Amennyiben nem az ajánlatkérő által meghatározott eszközök kerülnek megajánlásra, úgy a
megajánlott eszközöknek az alább felsorolt képességekkel és tulajdonságokkal kell rendel
kezniük. Az ajánlatban legalább az alábbi műszaki paraméterekkel rendelkező eszközöknek
kell szerepelniük:

o Az 1. táblázat tartalmazza az eszközökkel szemben támasztott alapvető követelménye
ket.

• A 2. táblázat tartalmazza az eszközökkel szemben támasztott részletes műszaki köve
telményeket.

1. táblázat Eszközökkel szemben támasztott alapvető teljesítmény követelmények:
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Felhordó hálózat Performancia
Általános eszköztipus sávszélesség LAN portok Szükséges redundánsWAN port*

Downlink,’ Up- szama*** [Mpps} (64-byte
link(Mbps-ben) packets)’ tap

1500/1500 4db GE SX SFP
A” típusú CE router (aggregáltan 2db lOGE LR és 5,8 igen

(SFP÷)
3Gbps) 1db iGE LX SFP

*A WAN irányú (route-olható; portok minimális darabszáma, biztosítani szükséges a táblázatban jelzett megfelelő SFP modulokat is az esz
közben
**Minimálisan elvártteljesítmény értékek (aggregáltan)
~ A LAN irányú portok minimális darabszáma, biztosítani szükséges a táblázatban jelzett megfelelő SFP modulokat is

A CE routereknek a lenti táblázatban található funkcionális követelményeket kell teljesíte
niük.
M : az adott funkciót biztosítania kell
‘-‘ : az adott funkció biztosítása nem szükséges

‘~ 19”-ostávközlési rack szekrénybe szerelhető és ehhez rendelkeznie kell a rögzítéshez szükséges M~ elemekkel is

~ 6 A beszerzendő hálózati berendezésnek a magyar szabványnak megfelelő érintésvédelmi minősi- M
~ téssel kell rendelkeznie.
-~ ~& A megajánlott eszköz nem lehet az adott gyártónál kifutúként semmilyen módon megjelölt esz- M

~ köz, mivel legalább 5 éves fenntartási időszakra tervezett.
~ 8 IEEE 802.lq VLAN támogatás, ugyanazon VLAN ID felhasználhatúsága egyidejűleg a berendezés M

~ több interface-én
E 9 IEEE 8Q2.lq által definiált 4094 VLAN bármelyike konfigurálható legyen M
2 10 Natív VLAN ID adminisztratív módon történő beállításának lehetősége az interfészeken M

11 Az eszköz támogasson legalább 2 logikai szintű hierarchikus QoS-t az összes interfészén M
12 Queuing and shaping támogatva kell legyen mind fizikai, mind logikai interface szinten M

Ugyanazon a policer-en belül értelmezettnek kell lennie mind a policing-nak, mind a strict prio
13 rity queuing-nak, mind minimum sávszélesség garanciáknak minden interface-en (fizikai, logikai, M

virtuális) is egyszerre

14 Hierarchikus policer esetén a ‘parent policerben shaping, míg a child-ban vegyesen strict pri- M
ority, policing, queuing támogatás

~ Minimum sávszélesség garantálása bármely forgalmi osztály esetén min. 10kbps-os lépésekben M
‘a legyen lehetséges
~ 16 Az interfészeken legyen lehetséges az lPv4 DSCP alapú osztályba sorolás M

17 Az interfészeken legyen lehetséges az lPv4 IP Prec alapú osztályba sorolás M

18 Az interfészeken legyen lehetséges az lPv4 Source and destination IP address alapú osztályba M
sorolás

19 Az interfészeken legyen lehetséges az iPv6 Source and destination IP address alapú osztályba M
sorolás

20 Az interfészeken legyen lehetséges az layer 4 TCP/UDP port number alapú osztályba sorolás M
mind lPv4, mind lPv6 esetén

21 Az interfészeken legyen lehetséges az lPvs Traffic Class alapú osztályba sorolás M

1

2. táblázat Az eszközökkel szemben támasztott funkcionális követelmények:

lPv6 támogatás

q)
>-
=

-w
E
q)

q)
>-o
0.
‚O

4

M

Virtuális routing környezet(VRF/virtual instance) támogatás M
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22
Az interfészeken legyen lehetséges a mark Vagy remark a belső 802.lq-in-q tag 202.1P mezejé

M

A be-és kilépő forgalmak megjelölése legyen lehetséges az interfészeken az RFC2697 és
RFC2698 ajánlások alapján, és a megjelölések alapján a forgalmak korlátozását is biztosítani kell
tudni. (2rate3color/lrate2color)

ben

23 Az osztályozás alapján az eszköznek képesnek kell lenni alkalmazni torlódás elkerülő eljárásokat. M

24 Legyen lehetőség a kilépő forgalmak formázására port, subinterfész, logikai interfész (p1. tunnel M
interface, aggregált Ethernet interface, Ethernet virtuális interface, stb.) alapon is.

25 Legyen lehetőség a belépő forgalmak korlátozására a 802.1P user priority bitek alapján M

26 Legyen lehetőség a belépő forgalmak korlátozására a DSCP mező alapján M

27 M

28 BGP communities attribute - RFC1997 M
29 BGP 4octet AS space - RFC4893 M

30 BGP session-ök Védelme TCP MD5 signature segítségével - RFC2385 M

~ 31 OSPFv2-RFC2328 M

8 32 OSPFforipvG-RFC5340 M
0 —

s ~ OSPF Graceful restart - RFC3623 M
~ 34 Az eszközön az OSPF LSA, SPF timer hangolási lehetőség biztosított kell legyen. M
~ 35 VPN-enként definiálható OSPF routing instance, legalább 4 példányig M

~ 36 Az eszközön az OSPF MDS-ös autentikációja támogatott legyen. M

~ Alapvető routing támogatás: BGP, OSPF, RIP, (lPv4/IPv6-ra is) több VPN kezelése esetén, VPN- M
enként is

38 BFD támogatás - RFC5882 M
39 Internet Group Management Protocol Version 2- RFC2236 M
40 Protocol Independent Multicast-Sparse Mode - RFC2362, RFC46O1 M

41 Internet Group Management Protocol Version 3 - RFC3376 M
~ 42 Multicast Source Discovery protocol - RFC3618 M

~ 43 Anycast RP using PIM and MSDP - RFC3446 M
~ 44 PIMSSM-RFC3569 M

~ A beszerzendő hálózati berendezésnek rendelkeznie kell in-band (SSHv2, TELNET) CLI manage- M
ment funkcióval

46 Az eszközök képesek kell legyenek időbélyeggel elátott syslog-ot küldeni UDP protokollon ke- M
resztül

47 Az eszköz NTP kezelésére képes kell legyen. M

48 Az eszköz menedzselhető kell legyen SNMP-n keresztül, támogatnia kell az SNMPv3-at is az M
RFC2570 alapján.

~ Az összes Q0S queue, policer, shaper, pre/policed/dropped byte-számok lekérdezhetőségének M
támogatása SNMP protokoll segitségével

SD Az eszköznek információs üzeneteket kell küldeniük (syslog, SNMP trap) ha konfigurációs változ- M
tatás következik be rajtuk.

51 SNMPv3 jelszavak éstitkositó kulcsok titkosítva kell legyenek tárolva a berendezésen M
52 Titkosított SNMP v3 session-ök támogatása legalább 3DES vagy AES-128 titkositással M

53 Képes kell legyen titkosított file másolásra SCP vagy SFTP segítségével az eszköz. M

~ 54 Képes kell legyen az eszköz interaktív kapcsolatok (p1. SSH) korlátozása szűrőlisták segitségével M
~ 55 A berendezésen tárolt felhasználói jelszó információk titkositva kell legyenek tárolva M
~ 56 Legyen képes az eszköz helyi felhasználó authentikációra M
~ 57 Legyen képes az eszköz központi userauthentikációra TACACS+ kiszolgálóval együttműködve. M

58 Legyen képes az eszköz különböző felhasználói jogosultsági szintek kezelésére. M

~ Legyen képes az eszköz az interaktív kapcsolatok (p1. SSH) accounting kezelésére TACACS. kiszol- M
gálöval együttműködve.

60 Legyen képes az eszköz parancs accounting megvalósítására TACACS+ kiszolgálóval együttniű- M
ködve,

61 Legyen képes az eszköz az interaktiv kapcsolatok (p1. SSH) authorization kezelésére TACACS+ ki- M
szolgálóval együttműködve.

62 Legyen képes az eszköz helyi parancs authorization megvalósitására. M

63 Legyen képes az eszköz központi parancs authorization megvalósítására TACACS+ kiszolgálóval M
együttműködve.

64 VRF (virtual instance) aware TACACS, syslog, NTP, SNMP támogatás M
65 IPsec VPN támogatás M
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66 PKI (Public-key-infrastructure) támogatása M

67 Crypto map lpsec támogatás M

68 VRF (virtual instance) based Crypto map Ipsec támogatás M

69 Együttműködés olyan VPN megoldással, amely támogatja a hangsiolgáltatáshoz elengedhetet- Mlen Q0S-t IPSec felett
70 Hardveresen támogassa a DES, 3DES, AES 128, AES 192, and AES 256 titkosítási eljárásokat M
71 AES 128/256, 3des szimmetrikus titkosítási algoritmusok támogatása M
72 P5K és tanúsitvány alapú VPN authentikáció támogatása (X509) M

73 Hardver alapú titkositás gyorsitás M

74 Támogassa az IETF szabvány GDOI (Group Domain of Interpretation) prtokollt — RFC3547 M

75 COOl technológia esetében VRF (virtual instance) alapú Group Member együttműködése a M
kulcsszerverekkel, valamint Group Member esetén a 1.013 verzió teljeskörű támogatása

77 L2TPv3-RFC3931 M
78 NAT (Network Address Translation) transparency - RFC3947 M

~ Támogassa a DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) protokollt, szerver, közvetítő (relay) M
és kllens funkcióban - RFC2131, RFC3046, VRF (virtual instance) környezetben is

80 Támogassa a DNS (Dynamic Domain Name System) funkciót - RFC1O34 M
81 Támogassa az Access control lists (ACLs) funkciót M

82 VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol) protokoll támogatása (RFC 2338) M
3~ 83 SLA mérési funkció alkalmazhatósága M

84 Részletes hibakeresés (debug): csomagszintű monitorozási lehetőség M

85 Hálózati alkalmazások és szolgáltatások aktiv figyelése RMON (4 group) (késleltetés, csomag- M
vesztés, jitter)

86 GRE multipoint GRE (Generic routing encapsulauon) támogatása M

13 A típusú
Altalános eszköz típus

switch

10/100/l000BaseT Ethernet interfész szám [dbj -

Afenti interfészekből POE+ ( IEEE 802.3at) képességúek száma ídbj -

Oa,
01

76 NAT (Network Address Translation) támogatása - RFC1631, RFC2402, RFC2406 M

4.2 L3-as switch - az egyenértékűség paraméterei

Amennyiben nem az ajánlatkérő által meghatározott eszközök kerülnek megajánlásra, úgy a
megajánlott eszközöknek az alább felsorolt képességekkel ás tulajdonságokkal kell rendel
kezniük. Az ajánlatban legalább az alábbi műszaki paraméterekkel rendelkező eszközöknek
kell szerepelniük:

‚ Az 1. táblázat tartalmazza az eszközökkel szemben támasztott alapvető követelménye
ket.

. A 2. táblázat tartalmazza az eszközökkel szemben támasztott részletes műszaki köve
telményeket.

1. táblázat Eszközökkel szemben támasztott alapvető teljesítmény követelmények:
M : az adott funkciót biztosítania kell
‘-‘ : az adott funkció biztosítása nem szükséges
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PoE teljesítmény legalább [w]

SFP fogadására alkalmas GbE uplink interfász szám (dbl

SFP+ fogadására alkalmas 10 GbE uplink interfész szám [dbj 16

MAC bejegyzések száma [db) 40k

VLAN azonosító darabszám (db) 4096

aktív VLAN kezelése darabszám (dbj 4096

Routing kapacitás (full duplex) tMpps] 250

Switching kapacitás (full duplex) [Gbpsj 800

Eszközvirtualizáció: hányfizikai eszközt lehet egyvirtuális eszközként kezelni (dbj 2

Az L3 switcheknek a lenti táblázatban található funkcionális követelményeket kell teljesíte

niük.

M : az adott funkciót biztosítania kell

‘-‘ : az adott funkció biztosítása nem szükséges

2. táblázat Az eszközökkel szemben támasztott funkcionális követelmények:

• ‚irnqynin”~. -~jv

Legyen 19-os rack szekránybe szerelhető,
1 ás ehhez rendelkezzen a rögzitáshez szüksá- M

ges elemekkel is.

Rendelkezzen a magyar szabványnak meg-
2 M

felelő érintésvádelmi minősitéssel.
Hardware ás red un- —

dancia követelmények ~ Rendelkezzen 230V-os redundáns tápegy- M
séggel

A megajánlott eszköz nem lehet az adott
gyártönál kifutóként semmilyen módon meg-

4 M
jelölt eszköz, mivel legalább 5 éves fenntartási
idősza kra tervezett.

Biztonsági ás hozzá- ~ Secure shell (ssH) Protocol a távoli hozzá- M
fárési funkciók tekinte- férések esetén (lPv4 ás lPv6 környezetben is).
tében támogatnia kell Felhasználók hozzáfárásének kontrollja

Maz alábbi funkciókat: 6 Radius ás Tacacsi alapon.

Támogassa a következő multicast protokol
~ lokat:
‚0 —
‚~

7 RFC 2362 vagy RFC 4601 PIM Sparse Mode M
~ —

S RFC 1112 IGMP M

Támogassa az eszköz virtualizációt. M
0
0
Co
N Legalább egy másik azonos típusú fizikai
Co eszközzel együtt lehessen egy virtuális eszköz-
3 9 M
C- kánt kezelni ás ehhez rendelkezzen a szüksá;

ges hardver ás licence elemekkel.

.~ 6
~ E ~ I Támogassa az alábbi IEEE szabványokat: M

‘‚
-‚



10 IEEE 802.1AB Station and Media Access M
Control Connectivity Discovery (LLDP)

11 IEEE 802.iad QinU M

12 IEEE 802.1D MAC Bridges M

13 IEEE 802.lp Priority IEEE 802.1QVLANs M

14 IEEE 802.lq Virtual LANs M

15 IEEE 802.1s Multiple Spanning Trees M

16 IEEE 802.1X Port Based Network Access M
Control

17 IEEE 802.1w Rapid Reconfiguration of M
Spanning Tree

18 IEEE 802.3ab 1000BASE-T M

19 IEEE 802.3ad Link Aggregation (LAG) M

20 IEEE 802.3z 1000BASE-X M

21 IEEE 8023ae M

Támogassa az alábbi RFC ajánlásokat: M

22 RFC 792 ICMP M

23 RFC 1305 NTPv3 M

24 RFC 783 vagy RFC 1350 TFTP Protocol M

25 RFC 2131 DHCP M

26 RFC 2475 DiffServ Architecture M

27 RFC 2819 (RMON groups Alarm, Event, M
History and Statistics only)

28 VTP vi, v2, v3 támogatás M

29 Per VLAN Rapid Spanning Tree támogatás M

30 Támogassa a statikus ás dinamikus routing M
protokollokat:

31 RFC 2453 RlPv2 M

32 RFC2328OSPFv2 M

33 RFC27400SPFv3forIPvG M

34 RFC 2338 VRRP M

~ yirtuális routing környezet(VRF/virtual ins- M
tance) támogatás

36 Syslog küldés LIDP ás TCP protokollon ke- M
resztül

37 SNMP vi,v2c, valamint v3 támogatás M

38 SNMP trap küldési képesség M

39 Telnet, SSHvi, ill. v2 támogatás M

Rendelkezzen SPAN (Switched Port Analy
40 zer) ás RSPAN (Remote Switched Port Analy- M

zer) képességekkel

41 Támogassa az NTP protokollt M

42 A berendezésen tárolt felhasználói informá- M
ciók titkositva legyenek tárolva

Legyen képes az eszköz helyi felhasználó hi- M
telesitésre ___________
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Legyen képes az eszköz központi felhasz
náló hitelesitésre TACACS+ kiszolgálóval
együttműködve.

Alapvető routing támogatás: BGP, OSPF, RIP,
(lPv4/lPv5-ra is) több VPN kezelése esetén,
VPN-enként is

4.3 L2-es switchek - az egyenértékűség paraméterei

Amennyiben nem az ajánlatkérő által meghatározott eszközök kerülnek megajánlásra, úgy a
megajánlott eszközöknek az alább felsorolt képességekkel és tulajdonságokkal kell rendel
kezniük. Az ajánlatban legalább az alábbi műszaki paraméterekkel rendelkező eszközöknek
kell szerepelniük:

‘ Az 1. táblázat tartalmazza az eszközökkel szemben támasztott alapvető követelménye
ket,

. A 2. táblázat tartalmazza az eszközökkel szemben támasztott részletes műszaki köve
telményeket.

M : az adott funkciót biztosítania kell
‘-‘ : az adott funkció biztosítása nem szükséges

1. táblázat Eszközökkel szemben támasztott alapvető teljesítmény követelmények:

12 “A típusú 12 B ti~ L2 “C” típusú
Általános eszköz típus

switch switch switch

10/100/i000BaseT Ethernet inter- 48 24 10
fész szám 1db]

1O/lOOBaseT Ethernet interfész
szám 1db]

Afenti interfészekből POE ( IEEE
802.Baf) képességűek száma [db]

Afenti interfészekböl POE+ ( IEEE 48 24 8
802.3at) képességűek száma [db]

44 M

Legyen képes az eszköz különböző felhasz- M
nálói jogosultság szintek kezelésére,

Legyen képes az eszköz az interaktív kap-
46 csolatok (p1. ssH) accounting kezelésére M

TACAC5+ kiszolgálóval együttműködve.

Legyen képes az eszköz központi parancs
47 accounting megvalósítására TACAC5+kiszol- M

gálóval együttműködve.
Legyen képes az eszköz központi authori

48 sation megvalósítására TACAC5+kiszolgálóval M
együttműködve.

Legyen képes az eszköz az interaktív kap-
49 csolatok (p1. ssH) jogosultság kezelésére M

TACAc5+ kiszolgálóval együttműködve.

Legyen képes az eszköz központi parancs
50 jogosultság kezelés megvalósítására TACACS+ M

kiszolgálóval együttműködve.

51 M
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PoE teljesítmény legalább [w) 730 370 124

SFP fogadására alkalmas EbE uplink 2
interfész szám 1db]

SFP+ fogadására alkalmas 10 GbE 2 2 -

uplink interfész szám [db)

MAC bejegyzések száma 1db) 16k 16k 8k

VLAN azonositó darabszám (db) 4096 4096 4000

aktivVLAN kezelése darabszám 1db] 1023 1023 255

Routing kapacitás (full duplex) 130 95 17
(Mpps)

Switching kapacitás (full duplex) 216 216 24
(G bps)

Eszközvirtualizáció: hány fizikai esz
közt lehet egy virtuális eszközként 8 8 -

kezelni 1db)

Az L2 switcheknek a lenti táblázatban található funkcionális követelményeket kell teljesíte
niük.
M : az adott funkciót biztosítania kell
‘-‘ : az adott funkció biztosítása nem szükséges

2. táblázat Az eszközökkel szemben támasztott funkcionális követelmények:

1 Legyen 19-os rack szekrénybe szerelhető, és ehhez
rendelkezzen a rögzitéshez szükséges elemekkel is.

Hardware és
redundancia kö
vetelmények

M

4

M

2 Rendelkezzen a magyar szabványnak megfelelő M M M
érintésvédelmi minősitéssel.

3 Rendelkezzen 230V-os redundáns tápegységgei

A megajánlott eszköz nem lehet az adott gyártónál
kifutóként semmilyen módon megjelölt eszköz, mivel
legalább 5 éves fenntartási időszakra tervezett.

M M M

Biztonsági és Secure Shell (SSH) Protocol a távoli hozzáférések
M M Mhozzáférési esetén (lPv4 és lPvG környezetben is).

funkciók tekin- —

tetében támo
gatnia kell az Felhasználók hozzáférésének kontrollja Radius és M M M
alábbi funkció- Tacacs+ alapon.
kat:

~ Támogassa a következő multicast protokollokat:
‚0
u 7 RFC 2362 vagy RFC 4601 PIM Sparse Mode M M M
z —

~
8 RFC 1112 IGMP M M M

~ Támogassa az eszköz virtualizációt. M M
Es —

13 Legalább egy másik azonos tipusú fizikai eszközzel
‚0

~ együtt lehessen egy virtuális eszközként kezelni és eh M M -
‘— hez rendelkezzen a szükséges hardver és licence ele5

mekkel.

j!4 ~ ~ 1 Támogassa az alábbi IEEE szabványokat: M M M

‚‚
.‚-‚



Legyen képes az eszköz helyi felhasználó hitelesi
tésre

10 IEEE 802.1AB Station and Media Access Control
Connectivity Discovery (LLDP) M M M

11 IEEE 802,lad QinQ M M M

12 IEEE 802.1D MAC Bridges M M M

13 IEEE 802.lp Priority IEEE 802.1QVLANs M M M

14 IEEE 802.iq Virtual LANs M M M

15 IEEE 802.ls Multiple Spanning Trees M M M

16 IEEE 802,1X Port Based Network Access Control M M M

~ IEEE 802.1w Rapid Reconfiguration of Spanning M M M
Tree

18 iEEE 802.Sab 1000BASE-T M M M

19 IEEE 802.3ad Link Aggregation (LAG) M M M

20 IEEE 802.3z 1000BASE-X M M M

21 IEEE 802,3ae M M

Támogassa azalábbi RFC ajánlásokat: M M M

22 RFC792ICMP M M M

23 RFC 1305 NTPv3 M M M

24 RFC 783 vagy RFC 1350 TFTP Protocol M M M

25 RFC2131DHCP M M M

26 RFC 2475 DiffServ Architecture M M M

~ RFC 2819 (RMON groups Alarm, Event, History and M M M
Statistics only)

28 VTP vi, v2, v3 támogatás M M M

29 Per VLAN Rapid Spanning Tree támogatás M M M

30 Támogassa a statikus ós dinamikus routing proto
kollokat:

31 RFC24S3RIPv2 - -

32 RFC232805PFv2 -

33 RFC27400SPFv3forlPv6 -

34 RFC 2338 VRRP

~ Virtuális routing környezet(VRF/virtual instance) tá
mogatás

36 Syslog küldés UDP és TCP protokollon keresztül M M M

37 SNMP vi,v2c, valamintv3 támogatás M M M

38 SNMP trap küldési képesség M M M

39 Telnet, SSHvl, ill. v2 támogatás M M M

Rendelkezzen SPAN (Switched PortAnalyzer) és
40 RSPAN (Remote Switched Port Analyzer) képességek- M M M

kel

41 Támogassa az NTP protokoilt M M M

42 A berendezésen tárolt felhasználói információk tit- M M M
kositva legyenek tárolva

43 M M M

-‚
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Legyen képes az eszköz központi felhasználó hitele- M M M
sítésre TACACS+ kiszolgálóval együttműködve.

‚~ Legyen képes az eszköz különböző felhasználói joga- M M M
sultság szintek kezelésére.

Legyen képes az eszköz az interaktív kapcsolatok (p1.
46 55K) accounting kezelésére TACACS+ kiszolgálóval M M M

együttműködve.

Legyen képes az eszköz központi parancs accoun
47 ting megvalósítására TACACS. kiszolgálóval együttmű- M M M

ködve.

48 Legyen képes az eszköz központi authorisation meg- M M M
valósítására TACACS÷ kiszolgálóval együttműködve.

Legyen képes az eszköz az interaktiv kapcsolatok (p1.
49 SSH) jogosultság kezelésére TACACS+ kiszolgálóval M M M

együttműködve.

Legyen képes az eszköz központi parancs jogosult
SO ság kezelés megvalósítására TACACS+ kiszolgálóval M M M

együttműködve.
Alapvető routing támogatás: BGP, QSPF, RIP,

51 (lPv4/lPv6-ra is) több VPN kezelése esetén, VPN-en- -

________________ ként is ________________ ________________ ________________

4.4 Optikai és rezes modulok .. az egyenértékűségi paraméterei

Amennyiben nem az ajánlatkérő által meghatározott eszközök kerülnek megajánlásra, úgy a
megajánlott eszközöknek az alább felsorolt képességekkel és tulajdonságokkal kell rendel
kezniük.

Optikai modul - IGE SX - szemben támasztott követelmények:
Az eszközök a megajánlott switch-ek Hot-swap-es Ethernet SFP portjába csatlakoztat

Az alábbi főbb tulajdonságokkal ható legyen, rajta keresztül a port a hálózathoz kapcsolható legyen,
bíró kiegészitő eszközökre van
szükség a leszállítandó eszközök- A megajánlott kiegészítő 100%-ban legyen kompatibilis az alapeszközzel amibe beleke
höz: rül, valamint a használata ne eredményezzen gyári supportvagy garancia vesztést az

alapeszköz esetén.

SX tipusú multi modusú SFP ese- Legyen kompatibilis az IEEE 802.3z 1000BASE-SX szabvánnyal.
tén; Multi modusú 50 mikrométeres optika szál esetén 550 m-ig működjön.

Technikai specífíkáció; csatlakozók
és kábelek, amelyekkel kompatibi- Dual LC/PC csatlakozó.
lisnek kell lenni az eszköznek;

Optikai modul-iGE LX- szemben támasztott követelmények:
Az eszközök a megajánlott eszközök Hot-swap-es Ethernet SFP portjába csatlakoztat

Az alábbi főbb tulajdonságokkal ható legyen, rajta keresztül a port a hálózathoz kapcsolható legyen,
bíró kiegészítő eszközökre van
szükség a leszállítandó eszközök- A megajánlott kiegészítő 100%-ban legyen kompatibilis az alapeszközzel amibe beleke
höz: rül, valamint a használata ne eredményezzen gyári support vagy garancia vesztést az

alapeszköz esetén.

‚ ‚ Legyen kompatibilis az IEEE 802.3z 1000BASE-LX szabvánnyal.LX/LH tipusu mono és multi mo
dusú SFP esetén; Sztenderd mono modusú optikai szálon 10 Km-ig működjön.

Multi modusú optika szál esetén 550 m-ig működjön.

-‚—
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Technikai specifikáció: csatlakozók
ás kábelek, amelyekkel kompatibi- Dual LC/FC csatlakozó,
lisnek kell lenni az eszköznek:

Optikai modul - lOGE LR - szemben támasztott követelmények:

Megnevezés lOGE optikai modul (LR-es)

Form Factor: SFP+

Sávszélesség 10 Gbps

Szabvány: IEEE 802.Sae

Kábel: monomódusú optika szálpár

Csatoló felület: Dual LC/PC

Hullámhossz: 1260-1355 nm

Vételi jelteljesitmény: 0,5-tél -14,4-ig fdBm]

Adási jelteljesítmény: 0,5-tél -22-ig [dBmj
Sztenderd mono modusú optikai szálon 10 Km-ig
szükséges működnie

iG rezes transcieverrel szemben támasztott követelmények:

A kiegészítő a meglévő Cisco Catalyst eszközök Flot-s’vap-es
Ethernet SFP portjába csatlakoztatható legyen, rajta keresztül a
port a hálózathoz kapcsolható legyen

Alapkövetelmények A inegajánloti kiegészítő I 00%-ban legyen kompatibilis az
alapeszközzel amibe belekerül, valamint a használata ne ered
ményezzen gyáli support vagy garancia vesztést az alapeszköz
esetén.

Feleljen megs az IEEE 802.3ab szabvának.

CATS(e) - IJFP kábelen esetén 100 m-ig mük-ödjün.

Muszaki elvarasok .

Kabeltipus: CATS(e)-UTP
RJ45 csatlakozó

4.5 P telefonkészülékek - az egyenértékűség paraméterei

Amennyiben nem az ajánlatkérő által meghatározott eszközök kerülnek megajánlásra, Úgy az
alábbi műszaki követelményeket teljesítő eszköz megajánlása szükséges:

A telefonoknak a NISZ-nél üzemelő Cisco Unified Call Manager rendszer 11.5-ös verziójával
kell együtt működniük.

Követelmények
Alap szintű IP telefonkészülék
Rendelkezzen minimum 2x 10,100 100BASE-T Fast Ethernet interface-szel.

.‚
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Rendelkezzen L2 Ethernet switching képességgel a minimálisan 2 Ethernet interfésze között.
Legyen képes VoW hang és jelzés csomagok, valamint adat csomagok színezésére Ethernet alapú
interface-en QoS-hez legalább az alábbiak szerint:
- IEEE 802.1P
-IPV4DSCP
Legyen képes VLAN kezelésére 802.IQ ajánlás szerint.
Legyen képes CDP protocol támogatására (Cisco Discovery Protocol)

Támogassa a Secure Real-Time Transfer Protocol (SRTP) és a SIP over Transport Layer Security
(TLS) protokollokat.
Támogassa az LLDP és LLDP-MED protokollokat.
Támogassa az RTP és RTCP protokollokat.
Képesnek kell lennie a G.? 1 lA, G71 lu, G.?29A és G792AB codec használatára.
Képesnek kell lenni a hívásokat a SIP jelzésrendszere alapján kezelni.
Képesnek kell lennie a tápáram felvételére az Ethernet interfészén a Power over Ethernet (PoE -

IEEE 802.3af) szabvány vagy azzal egyenértékű szabvány szerint..
A készüléknek charcoal v sötét színűnek kell lennie.
Képesnek kell lennie az Ájánlatkérő CUCM rendszerével való teljes együttműködésre illetve a
rendszerhez való teljes értékű illesztésre.
Képesnek kell lennie telefonkönyv megjelenítésére Ajánlatkérő CUCM rendszeréről.
Rendelkezzen magyar nyelvű menürendszerrel.
Képesnek kell lennie az előfizetői hangposta üzenetek kijelzésére (MWI).
Képesnek kell lennie visszhangmentesítéssel történő kihangosításra.
Képesnek kell lennie hívószám kijelzésre (CLIP).
Képesnek kell lennie hívás átvételére, hívás tartására, konferenciahívásra
Képesnek kell lennie hívás továbbítására.
Támogassa a hívócsoport hozzárendelést és a hívócsoportnak biztosított hívás fünkeiókat.
Képesnek kell lennie hívási napló biztosítására.
Képesnek kell lennie dátum és idő kijelzésre.
Képesnek kell lennie automatikus hálózati konflguráció beállításra ~HCP protokollal) és automati
kus készülék konfiguráció letöltésére Ajánlatkérő CUCM rendszeréről (TFTP protokollal).
Képesnek kell lennie az Ajánlatkérő CUCM rendszerével együttműködő saját SW/FW automatikus
letöltésére a CIJCM rendszerről.
Támogassa a készülék azonosításátJhitelesítését a CUCM rendszerben:

- az X.509v3 biztonsági tanúsítványok kezelésével
(konfiguráció letöltés esetén, SW/FW letöltés esetén),

- digest authentication nietódus kezelésével
(SIP hívás felépítés esetén).

Képesnek kell lennie legalább 2 egyidejű hívás kezelésére.
Képesnek kell lennie osztott vonal kezelésére.
A készülék legyen képes fejbeszélő (Headset) kezelésére
Rendelkezzen legalább 2 vonal és 4 programozható gombbal.
Programozható kell legyen helyileg a saját billentyűzetével, illetve WEB felületen keresztül is.
A kijelző legyen legalább 396 x 162 pixel felbontású.

Emelt szintű IP telefonkészülék
Rendelkezzen minimum 2x 10/100 100BASE-T Fast Ethernet interface-szel.

Rendelkezzen L2 Ethernet switching képességgel a minimálisan 2 Ethernet interfésze között.
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Legyen képes VoW hang és jelzés csomagok, valamint adat csomagok színezésére Ethernet alapú
interface-en QoS-hez legalább az alábbiak szerint:

-IEEE 802.1P
-IPV4DSCP
Legyen képes VLAN kezelésére 802. 1Q ajánlás szerint.
Legyen képes CDP protocol támogatására (Cisco Discovery Protocol)

Támogassa a Seeure Real-Time Transfer Protocol (SRTP) és a SIP over Transport Layer Security
(TLS) protokollokat.
Támogassa az LLDP és LLDP-MED protokollokat.
Támogassa az RTP és RTCP protokollokat.
Képesnek kell lennie a G.71 ik 071 lu, G.729A és G792AB codec használatára.

Képesnek kell lenni a hívásokat a SIP jelzésrendszere alapján kezelni.

Képesnek kell lennie a tápáram felvételére az Ethernet interfészén a Power over Ethernet (PoE
IEEE 802.3af) szabvány vagy azzal egyenértékű szabvány szerint.
A készüléknek charcoal v sötét színűnek kell lennie.

Képesnek kell lennie az Ajánlatkérő CUCM rendszerével való teljes együttműködésre illetve a
rendszerhez való teljes értékű illesztésre.

Képesnek kell lennie telefonkönyv megjelenítésére Ajánlatkérő CUCM rendszeréről.

Rendelkezzen magyar nyelvű menürendszerrel.
Képesnek kelt lennie az előfizetői hangposta üzenetek kijelzésére (MWI).

Képesnek kell lennie visszhangmentesítéssel történő kihangosításra.

Képesnek kell lennie hívószám kijelzésre (CLIP).
Képesnek kell lennie hívás átvételére, hívás tartására, konferenciahívásra
Képesnek kell lemiie hívás továbbítására.
Támogassa a bívócsoport hozzárendelést és a hívóesoportnak biztosított hívás űmkciókat.

Képesnek kell lennie hívási napló biztosítására.
Képesnek kel] lennie dátum és idő kijelzésre.
Képesnek kell lennie automatikus hálózati konfiguráció beállításra ~DHCP protokollal) és automati
kus készülék konfiguráció letöltésére Ajánlatkérő CUCM rendszeréről (TFTP protokollal).

Képesnek kell lennie az Ajánlatkérő CUCM rendszerével együttműködő saját SW/FW automatikus
letöltésére a CUCM rendszerről.

Támogassa a készülék azonosítását/hitelesítését a CUCM rendszerben:

- az X.509v3 biztonsági tanúsítványok kezelésével
(konf’iguráció letöltés esetén, SW/FW letöltés esetén),

- digest authentication metódus kezelésével
(SW hívás felépítés esetén).

Képesnek kell lennie legalább 2 egyidejű hívás kezelésére.
Képesnek kell lennie osztott vonal kezelésére.
A készülék legyen képes fejbeszélő (Headset) kezelésére
Rendelkezzen legalább 4 vonal és programozható gombbal.
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Prograniozható kell legyen helyileg a saját billentyűzetével, illetve WEB felületen keresztül is.

A kijelző legyen legalább 396 x 162 pixel felbontású.

Titkári IP telefonkészülék
Rendelkezzen minimum 2x 10/100 100BASE-T Fast Ethernet interface-szel.

Rendelkezzen L2 Ethernet switching képességgel a minimálisan 2 Ethernet interfésze között.

Legyen képes VoW hang és jelzés csomagok, valamint adat csomagok színezésére Ethernet alapú
interface-en QoS-hez legalább az alábbiak szerint:

.. IEEE 802.IP
-IPV4DSCP
Legyen képes VLAN kezelésére 802.1Q ajánlás szerint.
Legyen képes CDP protocol támogatására (Cisco Discovery Protocol)

Támogassa a Secure Real-Time Transfer Protocol (SRTP) és a SIP over Transport Layer Security
(TLS) protokollokat. _____________________________________________________________
Támogassa az LLDP és LLDP-MED protokollokat.
Támogassa az RTP és RTCP protokollokat.
Képesnek kell lennie a 0.711k 071 lu, 0.729A és 0792AB codec használatára.

Képesnek kell lenni a hívásokat a SIP jelzésrendszere alapján kezelni.

Képesnek kell lennie a tápáram felvételére az Ethernet interfészén a Power over Ethernet (PoE -

IEEE 802.3af) szabvány vagy azzal egyenértékű szabvány szerint.
A készüléknek charcoal v sötét színűnek kell lennie.

Képesnek kell lennie az Ajánlatkérő CUCM rendszerével való teljes együttműködésre illetve a
rendszerhez való teljes értékű illesztésre.

Képesnek kell lennie telefonkönyv megjelenítésére Ajánlatkérő CUCM rendszeréről.

Rendelkezzen magyar nyelvű menürendszerrel.
Képesnek kell lennie az előfizetői hangposta üzenetek kijelzésére (MWI).

Képesnek kell lennie visszliangnientesítéssel történő kibangosításra.
Képesnek kell lennie hívószám kijelzésre (CLIP).
Képesnek kell lennie hívás átvételére, hívás tartására, konferenciahívásra
Képesnek kell lennie hívás továbbítására.
Támogassa a hívócsoport hozzárendelést 6s a bívócsoportnak biztosított hívás funkciókat.

Képesnek kell lennie hívási napló biztosítására.
Képesnek kell lennie dátum ás idő kijelzésre.
Képesnek kell lennie automatikus hálózati konfiguráció beállításra (DHCP protokollal) és automati
kus készülék konfiguráció letöltésére Ajánbtkérő CIJCM rendszeréről (TFTP protokollal).

Képesnek kell lennie az Ajánlatkérő CUCM rendszerével együttműködő saját SW/FW automatikus
letöltésére a CIJCM rendszerről.

Támogassa a készülék azonosítását/hitelesítését a CUCM rendszerben:
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- az X. 509v3 biztonsági tanúsítványok kezelésével
(konfiguráció letöltés esetén, SW/FW letöltés esetén),

- digest authentication metódus kezelésével
(SIP hívás felépítés esetén).

Képesnek kell lennie legalább 2 egyidejű hívás kezelésére.
Képesnek kell leimie osztott vonal kezelésére.
A készülék legyen képes fejbeszélő (Headset) kezelésére
Rendelkezzen legalább 16 programozható vonal gombbal. -

Programozható kell legyen helyileg a saját billentyűzetével, illetve WEB felületen keresztül is.

A kijelző legyen monochrom, nagyfelbontású, legalább 396x162 pixel.

5 Ajánlattevő további feladatai és a nyújtandó szolgáltatások

Az előzőekben rögzített követelményeknek megfelelő hálózati eszközök szállítása az Ajánlat-
kérő budapesti telephelyére (1149 Budapest, Róna utca 54-56.), a meghatározott határidők-
nek megfelelően előre jelzett időpontban, hétfőtől-csütörtökig 8.00-16.30-ig pénteken 8.00-
14.30-ig időszakban. A szállítás határideje a szerződés hatályba lépésétől számított 60 nap
tári nap.
Nyertes ajánlattevőnek a szállítás előtt vonalkódos listát kell átadnia ajánlatkérő számára.

Jótállási és gyártói támogatás feltételek

Továbbá Nyertes Ajánlattevőnek vállalnia kell a szállított eszközökre vonatkozóan azok teljes körű,
hardver és szoftver jótállását a kiszállítástól számított legalább 12 hónap, amely tartalmazza:

o a gyártói támogató központ - Technical Assistance Center (TAC) - közvetlen igénybe vételének
lehetőségét,
a szoftver elemekre gyártói szoftver követést az updatek és patchek elérése, közvetlenül a
gyártó Internet felületén keresztül

o Ajánlattevőnek biztosítania kell a megajánlott eszközökre az ajánlati ár részét képező
teljeskörű (hardver és szoftver elemekre is kiterjedő), 12 hónap jótállást és gyártői tá
mogatást. A jótállási és gyártói támogatási idő kezdete az átadás-átvétel napja,

o Az Ajánlatkérő hibabejelentését a hét minden napján 0-24 óra között teheti meg,
o a hibabejelentést Ajánlattevőnek 4 órán belül kell visszaigazolnia. A hibabejelentésnek

legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
o hibát bejelentő személy neve, beosztása,
o meghibásodott termékazonosító adatai (típus, gyári szám),
o észlelt hibajelenség leírása,
o hibabejelentés száma

. Ajánlattevőnek hardver meghibásodás esetén a “Következő munkanapi csereeszköz
szolgáltatás” biztosításkeretében csereeszközt kell biztosítania az Ajánlatkérő
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hibabejelentésben megadott telephelyén, (amely a meghibásodott eszközzel teljesen
mértékben megegyező).

. Következő munkanapi csereeszköz szolgáltatás azt jelenti, hogy amennyiben délután 3
Óra előtt indul el a hibabejelentés folyamata, úgy még aznap feladásra kerül a csere-
eszköz, ha délután 3 óra után a következő munkanapon kerül feladásra az eszköz. A
meghibásodott eszközöket Ajánlattevőnek kell elszállítania az Ajánlatkérő hibabejelen
tésben megadott telephelyéről.

. A rendeltetésszerű használat során bekövetkezett minden hibára érvényesnek kell len
nie a jótállásnak úgy, hogy a szerződés hatálya alatt semmilyen díj nem számítható fel,

‘ amennyiben azAjánlattevőolyan okból, amelyért felelős jótállási kötelezettségét nem
vagy késedelmesen teljesíti, Ajánlatkérő jogosult a meghibásodott termék cseréjét/ja
vítását harmadik személlyel elvégeztetni, melynek költségét Ajánlattevő viseli.

‘ a jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos valamennyi költséget — így különö
sen ajavítás díját, a cserealkatrészek, csereeszközök költségét, kiszállási díjat, szállítási
költséget — az Ajánlattevő viseli.

Jótállás keretében biztosítani kell továbbá:
‘ bővebb (publikusan hozzáférhető tartalmakon felül) közvetlen hozzáférési lehetőség a

gyártó technikai dokumentációihoz, hibalistákhoz, szoftverfrissítéseihez;
. 7x24 órában telefonos illetve email-es közvetlen hozzáférési lehetőség a Gyártó szak

értőihez, akik segítenek a felmerülő problémák megoldásában;
‘ az eszközhöz kapcsolódó szoftverfrissítések web oldalról történő díjmentes letöltési

lehetősége.
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6 Ajánlatkérő monitoring rendszere

Az Ajánlatkérő Monitoring rendszer bemutatását és a megajánlott eszközök illesztésének kö
vetelményeit a következő alfejezetek (6.1—6.15) tartalmazzák.

System Center Operations Manager (SCOM)
Az Ajánlatkérő üzemeltetői környezetében, valamint a Microsoft alapú üzemeltetett rend
szerek nagy részében a Microsoft System Center Operations Manager 2012 R2 szoftver végzi
a szerverek felügyeletét.
A System Center Operations Manager 2012 R2 támogatást nyújt valamennyi felügyeleti fel
adat elvégzéséhez, beleértve a hardverek, szoftverek, összetett alkalmazások és szolgáltatá
sok felügyeletét. A szerverek felügyeletét úgynevezett management packekben definiált el
lenőrzések segítségével végzi, melyeket a legtöbb hardver/szoftver gyártó nyújt a termékei
hez, de természetesen egyedi csomagok készítése is lehetséges. A csomagokban kialakított
monitorozó eljárásoknak köszönhetően proaktívan, vagy reaktívan üzemeltethetők a rend
szerek.

A management SCOM infrastruktúra tervezése során az egyik fő szempont a magas rendel
kezésre állás biztosítása volt. A redundáns működés: több management szerver telepítésé
vel, az adatbázis kiszolgálók fürtözésével valamint a webconsole szerverek esetén NLB hasz
nálatával lett biztosítva. Új rendszer/szervezet bevonása esetén is a redundáns kialakítást va
lósítjuk meg alap esetben.
Egy új rendszer bevonása esetén az alábbiakra van szükség:

MGSCOMWEBO1 MG&COMWEBO1
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— Gateway szerver követelményei
o minimum 4GB Ram, 4 CPU core /GW szerver
o MS windows 2008 R2 vagy újabb operációs rendszer
o az adott szervezet windows tartományának kell lennie
o tartományi user létrehozása (gateway action account, az adott tartományi gé

pek figyelése domain authentikációval történik)
o hálózati kapcsolat biztosítása
o TCP 5723-as port engedélyezése MGMTSCÜM irányba a tűzfalon
o tanúsítvány az MGMT tartomány tanúsítványkiadójától
o a szervezet tartományában felhasználó létrehozás a telepítések elvégzéséhez
o Lokális adminisztrátori jog a telepítés idejére az agenteken.
o Lokális adminisztrátori jog a GW szervereken

— Monitorozás követelményei:
o HW: a hardware monitorozásához szükséges management pack
o HW: a hardware monitorozásához szükséges agent telepítése a szerverekre
o OS: egyedi tresholdok megadása
o APP: management pack az egyedi alkalmazások monitorozásához, vagy leírás a

monitorozandó komponensekről, ami alapján mi el tudjuk készíteni az MP-t

A jelenlegi rendszer méretezése az alábbi paraméterek szerint történt:

— 1500 ügynök kezelése
— a nyers adatoknak 7 napig kell tárolódniuk
— az összegyűjtött adatokat napi és óránként aggregált formában 400 napig őrzi meg.

Új rendszer bevezetése esetén ezeket figyelemben kell tartani és esetlegesen bővíteni szük
séges az egyes fő komponensek számát/kapacitását.

PerformanceVisor (PVSR)
A PerformanceVisor (PVSR) egy Solaris-Windows-Linux szerver-platformon futó Web-alapú
alkalmazás, amely különböző — például hálózati vagy IT— eszközök és alkalmazások monito
rozását teszi lehetővé.
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Kialakított logikai felépítés

A PVSR GUI ás alkalmazás szerverek magas rendelkezésre állással lettek konfigurálva, adatbá
zisként Oracle-t használ. A kollektor szerverek között automatikus terhelés-megosztás
van,failover funkcionalitással ás ön-tesztelő képességgel. tegfontosabb tulajdonsága, hogy
agentless-ként működik minden monitorozás esetében.
A PVSR-rel általánosságban linux és windows szervereket, virtualizációs rétegeket, hálózati és
SAN eszközöket, tárolókat és adatbázisokat monitorozunk. A PVSR alapfunkciói közé tartozik
ezeknek a monitorozott értékeknek a teljesítmény grafikon rajzolása is, amit valós időben is
meg tud jeleníteni.
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Egy új rendszer bevonása esetén szükséges két kollektor gép telepítésére, aminek erőforrás
és operációs rendszer szükséglete a következő:

- 4 CPU core
- 4GB memória
- 3OGByteHDD
- Centos 6.x (G4bit)

Hálózati követelmények: a kollektor szerverekről a központi oracle adatbázis szerverek 1521-
es tcp portja engedélyezve legyen a tűfalakon.
A monitorozás beállítása előtt a projektnek biztosítania kell a monitorozott szerverek, eszkö
zök listáját IP cím, hoszt név, felhasználó név/jelszót formájában és az ehhez szükséges tűzfal
szabályokat be kell állítani.

~ement:
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Network Node Manager (NNM1)
Automatizált monitorozó és hibafelderítő hálózat felügyeleti rendszer, amely az aktív háló
zati eszközök felügyeletét végzi.

• Felderíti és dokumentálja a hálózat topológiáját

. Fogadja és feldolgozza a hálózati eszközök által küldött trap-eket, eseményeket és ri
asztás-kezelést valósít meg (riasztás állapot, súlyosság, delegálási szabályok, életciklus,
propagálási lehetőségek)

. Állapot monitorozást végez
‘ Hálózati objektum leltárt biztosít

Az NNM1-hez kapcsolódik egy MPLS SPI, mely az MPLS információkat gyűjti össze a felügyelt
eszközökből. Ezek alapján leltárt készít. (inventory)
Az NNMi Redhat cluster alapú HA redundanciával került telepítésre. lnterfésze webes, https
t használ. Virtuális gépei OVP-ben vannak, ÜVP oracle adatbázisát használja.
Új rendszer bevonása esetén elégséges az új rendszerben szereplő hálózati eszközök felvé
tele (lP cím, hostname, telephely, ügyfél, stb) az uCMDB-be, melyből integráció viszi át ezen
eszközöket az NNMi-be. Tűzfal szabályként csak a rendszer és a központi management kö
zött kell biztosítani az SNMP,ICMP protokollok engedélyezését, melyek az eszköz menedzse
léséhez már léteznek.

IP Explorer
Automatikus P hálózat felderítő eszköz, mely végponttól végpontig IP/Ethernet/MPLS háló
zatokat térképez fel.

‘ napi felderítéseket Végez
‘ eszközök típusának azonosítását végzi
. eszközökből kinyerhető információk alapján kapcsolatokat képez
. térképes megjelenítést ad
‘ a feldolgozott adatok alapján riportokat készít

Az IP Explorer a bemenő adatokat (IP cím és SNMP elérhetőség) az UCMDB-ből kapja. A fel
derített node-okat az integráció visszatölti az iJCMDB-be.
Felhasználói felülete web-es, https-t használ. Virtuális gépei hosting-ban vannak, OVP oracle
adatbázisát használja.
Egymástól független régiók alakíthatók benne, jelenleg két ilyen régió létezik az NTG és a
KözHáló.
Node alapú licenszelést használ, jelenleg 8000 node-ra van linceszünk.
Az eszközökkel collector node-okon keresztül kommunikál, melyek jelenleg a PVSR-el közös
collector node-ok.
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SLA Suite
A NETvisor SLASuite egy üzemeltetési és távközlési adatokat konszolidáló, feldolgozó, érték
elő, és azokról riportokat készítő alkalmazás. Minden feldolgozott adat eredetileg valamely
társrendszerből: teljesítménymérő eszközből (PVSR), hibajegy- vagy riasztáskezelőből szár
mazik, tehát a NETvisor SLASuite egy adatintegráló funkciójú alkalmazás.
Az SLASuite alapfeladata a szolgáltatások minőségének átfogó értékelése, akár a szerződéses
SLAfeltételeknek való megfelelés igazolásához, akár belső értékelés céljából. A rendszer le
hetőséget nyújt a minőségi követelmények (szubjektív kritériumok, vagy az SLA-khoz tartozó
kulcsparaméterek: KPI-k) modellezésére, és folyamatosan számolja azok alakulását.
A rendszer a fentiek alapján tetszőleges kiválasztott időszakra vonatkozó riportok (Pl. 10 na
pos, havi,éves riportok) készítésére használható, valamint képes a kulcs fontosságú mutatók
dashboard-on való grafikus megjelenítésére is.
Felhasználói felülete web-es, https-t használ. Virtuális gépei hosting-ban vannak, OVP oracle
adatbázisát használja.

47



NLMZETI INFOIKOMMUNUKÁCIÓS
SZOLGALTATÓ ZRT.

Monitorozási mátrix

* alapból bizonyos adatokat gyűjt az egyes management pack definíciók alapján.
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Általános monítorozás követelmények

monitorozó A Jelenleg is használt monitorozó rendszerekkel szükséges a monitor-
rendszer kivá- ing megvalósítása. Windows környezet esetén Microso~ System
lasztása Center Operations Management (SCOM), Unix/Linux alapú rendsze

reknél PVSR ás hálózati eszközök esetén HP Network Node Manager
WNMi)

Agentek telepítése a monitorozott szervereken [ MS SCOM
esetén köte

lező
A szükséges tfízfalszabályok beállítása IGEN

MON-Ol IGEN

MON-OZ monitoring do- Rendszer monitoring dokumentáció elkészítése, részleteibe menően, IGEN
kumentáció a konkrét monitorozott paraméterek szintJén

- általános leírás a megvalósított monitoringról
- NISZ monitorhoz történő illesztés megoldás
- egyedi monitorozási megoldások ismertetése, leírása
- a rendszer egyes rétegeiben (hardver, virtualizációs réteg,

operációs rendszer, adatbázis, alkalmazás) megvalósított
konkrét monitorozott paraméterek részletes ismertetése, ri
asztási szinteket beleértve

MON-03 müasflktura A rendszer mmden müastruktura komponens monitormgba torteno IGEN
komponensek bevonasahoz szukséges mfor.maciok biztositasa
monitorozasa - hardver es menedzsment felulet (6 8-as fejezet)

- v,rtuahzacios kornyezet (6 9-es fejezet)
- operacios rendszer (6 10 es fejezet)
- adatbazis (6 1 1-es fejezet)
- halozat (6 12-es fejezet)
- tároló ás SAN eszkö~(~4~-as fejezet)

MON-04 erőforrások biz- A monítorozáshoz szükséges erőforrások biztosítása (fizikai vagy vir- MS SCOM
tosítása tuális gép és ezekhez szükséges IF cím kijelölése az adott rendszer ás PVSR

menedzsment zónájában) Megj.: a konkrét projekttől aiggően szüksé- monitorozás
ges eldönteni, hogy a monitoringhoz szükséges erőforrásokat az esetén köte
Ájanlatkero vagy az Ajanlattevo biztositja lezo

MON-05 szukseges h- A momtorozashoz szukseges hcenceszek szallitasa IGEN
~ cenceszek

MON-06 integrációs fel
adatok

MON-07 integrációs fel
adatok II.



Hardver monitorozás követelmények

HW-02 hardver me- A menedzsment felületen (HP ILO, IBM 1MM, Fujitsu iRMC, stb.)
nedzsmentjogo- technikai felhasználó létrehozása, jogosultság beállítása.
sultság

HW-03 A hardver esz- A monitorozandó hardver eszköz típusok definiálása, támogatott IGEN
közök típusai- MIB-ek listája, lekérdezhetű OID-ek listája
nak meghatáro
zása

HW-04 Riasztási szintek A monitorozott paraméterek riasztási szintjeinek meghatározása IGEN

Virtualizációs környezet monitorozás követelmények

VJR-OI Alapinformációk A monitorozandó fizikai hoszt-ok FQDN nevek és IP címek meg- ÍŐÉN
határozása

VIR-02 VMware virtualizacios vCenter re olvasasi szintu felhasznalo letrehozasa VMware
reteg jogosuitsag beálli- kornyezet
tasa eseten ko

telező
VIR-03 Hyper-V virtualizációs A hosztokon a WinRM engedélyezése szükséges, továbbá domain Hyper-V

réteg jogosultság beálli- felhasználó és helyi adminisztrátor jogosultságok szükségesek. környezet
tás esetén kö

telező
VIR-04 Riasztasi szintek A momtorozott parameterek riasztasi szintjemek meghatarozasa IGEN

OPE-02 Microsoft Windowsjo
gosultságok beállítása

OPE-03 Unix/Linux jogosultsá
gok beállítása

OPE-04 Riasztási szintek

- SCOM esetén milyen szükséges beállításokat kell elvé
gezni?

- PVSR performancia mérésekhez a hosztokon a WiuRM
engedélyezése szükséges, továbbá domain felhasmáló és
helyi adminiszhátor jogosultságok szükségesek.

Normál jogú SSH felhasználó felvétele és kulcsos authentikáció

A monitorozott paraméterek riasztási szintjeinek meghatározása

Adatbázis monitorozás követelmények

HW-O1 alapinformációk A monitorozandó hardver eszközök menedzsment IP címek meghatá
rozása

IGEN

Operációs rendszer monitorozás követelmények
fl : in~S—

OPE-Ol Alapinformációk A monitorozandó szerverek estén az FQDN nevek és P címek IGEN
meghatározása

beállítása

Kötelező,
PVSR csak

akkor ha
performaii
cia iskell

IGEN

IGEN



L AIXA-Ol Alapinformációk A monitorozandó adatbázisokhoz tartozó alapadatok meghatá- IGEN
rozása:

- MSSQL
. SCOM esetén Agent telepítése szükséges és

felhasználó, aki adatbázis jogosultsággal ren
delkezik

. PVSR esetén (SQL szerver FQDN, felhasználó
megfelelő adatbázis jogosultsággal és ins
tance név

- Oracle (oracle Miens verzió, tnsnames ora fájl)
- MySQL (IP cím, felhasználónév, jelszó)

ADA-02 Microsoü SQL jogosult- VIEW SERVER STATE jogosultsagu SQL felhasznalo letreho MS SQL
sagok beallitása zasa eseten kote

lező
ADA-03 Oracle jogosultságok be- SELECT_CATALOG_ROLE jogosultságú felhasználó létrehozása Oracle ese

állítása tén kötelező
ÁI~A-O4 MySQL jogosultságok SELECT, SHOW DATABASES, REPLICATION CLIENT, MySQL ese

beállítása SUPER, PROCESS jpgosultságú felhasználó létrehozása tén kötelező

Hálózati eszközök monitorozás követelmények(NNM1, IP Explorer)

iöí Ahálózati eszközök ti ójk definiálása, tárnoga- fŐÉit~
pusainak meghatározása tott Ml B-ek listája, lekérdezhető OID-ek listája, határértékek

definiálása
NET-02 integrációs feladatok SNIvIP lekérdezési, SNMP trap küldési ás syslog beállítások el- IGEN

végzáse
NET-03 Ahálózati eszközök A monitorozandó hálózati eszközök listája (hostname, mgmtlP) IGEN

meghatározása

Tároló rendszerek és SAN monitorozás követelmények
~
~

TAR-Ot Alapinformaciok LArnontorozandotarololp cimenekmeghatarozasa L__ IGEN
TÁR-02 IGENTároló monitorozáshoz 5Ml-S vagy SNMJ? engedélyezése ás a tárolóban egy tech

szukseges jogosultsag nikaifelhasznalo letrehozasa
SAN switch jogosultsá- SNMP vi, v2c vagy vS read jogosultság SAN eszközök
gok megléte esetén

Alkalmazás monitorozás követelmények

ALK-Ol monitorozó Az alkalmazástól függően kell kiválasztani a jelenleg is használt mo- IGEN
rendszer kivá- nitorozó rendszert, ami lehet MS SCOM és/vagy PVSR Teljesít
lasztása mény graükon rajzolás esetén mindenképpen be kell köhű PVSR-be

is, mivel azt azzal végezzük.

TAR-03



Alkalmazás monitoring dokumentáció elkészítése, részleteibe me- IGEN
nően, a konkrét monitorozott paraméterek sziiitjén

ALK-03 belső mérési alkalmazáson belüli mérési pontok kialakítása és a hozzá tartozó mo- IGEN
pPp~2_ nitoring~~j1ítása,l.scdt

A[’K-04 interfész státu- Interfész státuszok monitorozása IGEN
szok

ALK-05 külső kapcsola- Külső kapcsolatok elérhetőségének monitorozása Amennyiben
tok létezik aján

lott
ALK-06 queue telítettség Queue telítettség monitorozása Amennyiben

létezik aján
lou

ALK-07 szmtetikus szintetikus tranzakcio alapu monitoring feltetelek biztositasa Amennyiben
üanzakciók igény van rá

A[,K-02 dokumentáció



Követelmények napiózás esetén

LOG-02 dokumentáció A rendszer naplózáshoz szükséges dokumentáció elkészítése, részle- IGEN
tejbe menően, a konkrét naplózási paraméterek:

- mely események vagy szolgáltatások legyenek naplózva
- egyedi naplózási beállítások esetén (p1. tomcat log) lévő szű

rőfeltételek meghatározása és log állomány útvonala továbbá
az eléréshez szükséges jogosultság beállítása (p1. alkalmazás
üzemeltetők tudják olvasni)

- megőrzési idő meghatározása és az ehhez szükséges tárterület
kalkulálása

LOG—03 komponensek A rendszer mmden szukseges komponensenek naplozasba torteno be- IGEN
j~plózása vonása

LOG-04 erőforrások biz- A dokumentációban leírt naplózási paramétereknek megfelelő erőfor- IGEN
tosítása rások biztosítása (syslog szerver erőforrásai, diszk terület)

LOG-OS szukseges h- A naplozashoz szukseges hcenceszek szalhtasa Amennyiben
cenceszek szükséges

IGEN

LOG-Ol naplózó rend- Ajelenleg is használt Syslog-NG naplózás megvalósítása IGEN
szer



7 Hivatkozott szabványok, ajánlások

A hivatkozott szabványok és ajánlások a következő oldalakon érhetőek el:
http://www.itu.int
https:/!www.ieee.org
https://www. ietf. org/
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2. számú melléklet

Megrendelt termékek megnevezése, mennyisége, egységára, ára

AJ%1ATJ ÁR RÉS ZLETEZÉSE
AJANLAITETEU LAP

„Konnányzati új íe]ephely NTC szolgáltatá:ok e]EttMioz ~; hilózat }daJakítá~hoz szűks~get
eszközők ~t támogatások’ táz~gyú kőzbezzerzóci eljárt a teneny újranyitt~va1

Közös aj~in1atteró1v

Neve Sz~khe1y

SZAMHEAD Kit 1117 3udapest. Ewiaf&i Út 95.

SpaceNET Zn 1124 Budapest, Lejtő út ITA lEL en

Secops Kit 2220 Vezsós. Nazvs&ndorlózsef utca 7

MWD’iS KR 1047 Budapest. Baross utca 7949

SCI-Hálóza: zRt 1142 Budapest S~ba1om rt. 7.

DIGITAL Kit 6723 Szesej Csonzrád1 sn 83.

Di Iran Hungária Zfl. 1027 Budapest, Henger utca 2~C

Ezteipise Commtnkatkus ~aro:száz Kis. 1138 3udapest, Vádút 117-119,

4~GN’n „.. . ‚ .

~UM.~’Nso~ Kit. L~owiun~ ta!joaut&dja) 10’ Busapest. ‚‘íoatendao a 3.

Ioma~t Senices Kit. 2132 GÖd. Rózsa utca 27.

1. réti:

A’ típusú (E router. A’ típusii Li-es switch. A’ típusú L2-es snitch. B’ típusú L2-es
switch. (‘típusú L2-es switch, lOG LR optikai transciever. iG LX optikai transciever.
iG SX optikai trausciever, iG rezes trausciever. Emelt szintű IP készülék. Titk~in szintü
IF készülék. Alap szintú IF készülék

KEF Lód Termek ízc1~iItat~ Menu~tÓS.y~~~,s e~,’;cj3’ Nettó ~3ttz~r
tTermekazouot:to) me~net’eé:e ineu~e~a “ Ft)

~

A~ ::

‚r :..„ .aRso:1~x:~~~, c~: . ‘4’”J()( I.~r,1.fl’.’ s~3:F.ÁM 1 Q1)

s,..&SF.1-;.ES ~ ~“s$~:~
asA1-3::.:::2~c-E ‚1:;.~~.z;~ :

55



C-LC-LH-SMD 1 db I 19S40 I 19840

c-tc-sx-~o CSW~c~cd~2a)a,~ 4 ~ 49000 196000

SFP-WG-LR WQ3-LR5FPMc~. 2 ~ 369040 738080
r~sA1-!x-2s-5o Z~Gm3~pzU:~!Qrfl1OO1-X 1 ~ 1876000 1876000

FLSASfl-Fw 1 ~ 1454320 1453320

rLSASR1-wsEc PSEC Lka~fcASKJC’3OStS~t 1 ~ 1454320 1454320

A’ típusú 1,5-es s”itch

WS-C4~Dű”-1ŐSFP-~- Cab-u4XO-XP~nICG~3i~T-t~- ‚ ~pa ~6476S0 5~953~Q

C-PDc-PWP-75O~C-.P~~ ~ cpa ‘7660 55’7’0

C4KX-PWR-7SOAC-R Ca2~t4~CCX75OWAC~tzn3brkcook~z 2 cPa 276360 552720

C4500X-1ŐP-W-E5 2db 607880 1215760

A’ típusú L2-es s”itch

W$-C2PÓDX-42FPfl-L Cz~-u~-X4SG&~P*E74GW,2xtCG i ~P~ 772240 772240

cpőox-sncz 1 ~Pa 106960 106960

3’ típusú L2-es nnzch

WS-C2960X-24PD-j. Cat2StC-X24C?37CW,2ztCG 5 dl, 559440 2797200

C960X-STACX Cir~O-XF1’~5nk7mz Strita~- cp, 106960 534800

C típusú 12-es nn:ch

WS-C2PŐOCX-3pC-L Ichtt~~’~~ 2db I 1565201 313040

~ lOG LR optk3í tansder&

SFP-100-LP. IICG5-IY’SrPMc&~e 2db 3690401

IC- z.: ~‚t~i transcLe ver

C-LC-LR-S~ I~tC~t~ 1 dl, ~ 97440

Ic-SX0p2131

GLC-V”-N~,O 1 db I 490001 49000

IG rezes

c-LC-TE I -~ ~ I 44240J 176960

E22&2t rú W keszúl-i’

cp-~s4l-rp= lz:tc~:~-~L 4db 378001 151200

TJ&2n ~‚zim1 ~ L&rilek

C?-~S5I-PS In~t~ P~:Z~I ~ dl, I $06001 205000

cp~s:I~::c= f:.::t~:Pa:~::; 26~0

O~ze5sI Ill (flEu01 I 25 982 Ő~H)

‚1, ‘~2~c~t ~meLe:~.et : :: ~‚2J~ ic:’;:~:~::
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NISZ
NEMZETI INFOlZOMMUNII~kCIÓS adatairól
SZOWÁLTATÓ ZRT. Nyilatkozat Partner

Azonosító adatok:
Teljes név (cégjegyzéknek megfelelően): Rövid név (cégjegyzéknek megfelelően):
Digitran Hungária Digitális Transzformáció Digitran Hungária Zrt.
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
C&ie2vzék szám, EV szám, működési engedély szám, bírósági nyilvántartási szám,
egyéb szám (megfelelő aláhúzandó): 01-10-049616

Adószám: 26196413-2-41 Uniós adószám: HU261 96413
Kapcsolattartó adatai

Név: Séfel Gábor Beosztás: ügyfélmenedzser

Telefonszám: +36 1 344 4872 E-mail Cím: gabor.sefel®digitran.hu
Cím

Székhely (ország, irányítószáin, város, utca, házszám): 1027 Budapest, Henger utca 2/C

Levelezési elm, amennyiben eltér a székhelytől (ország, irányítószáin, Város, utca, házszáin):

Vev6’ partner esetében a következó’ket is Ici kell tölteni, amennyiben releváns
Számla küldési Cím (ország, irányítószám, Város, utca, házszám):
1027 Budapest, Henger utca 2/C
Cégnév: Digitran Hungária Zrt.
Számlázási Cím (ország, irányítószám, város, utca, házszáin): 1027 Budapest, Henger utca 2/C

Számlavezető bank
Neve:. MKB Bank Zrt.

Baukszámla száma: Bankszámla devizaneme:
10300002-10699363-49020017 HUE

Különös adózásra vonatkozó információk (adózásra vonatkozó törvények alapján, űz irreleváns
sorban NEM-et kell beírni, amelyik sor vonatkozik a partnerre, ott IGEN-t)

Pénzforgalmi elszámolás [áfa tv.
XIII/A. fejezet, 169.*.(h)]:
NEM
Fordított adózás [áfa tv.
169.*.(n)]: NEM
Milyen tevékenység alapján:
NEM
KATA [2012. évi CXLVII.

Különbözet szerinti
elszámolás [áfa tv. XV-XVII.
fejezet, 169.~.(p,g,)1: NEM
Alanyi mentesség [áfa tv. XIII.
fejezet]: NEM

KIVA [2012. évi CXLVII.
törvény]: NEM

Önszámlázás [áfa tv. 169.*.(l)]:
NEM

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

EVA [2002. évi XLIII. törvény]:
NEMtörvény]: NEM

Dátun ~ Cégszerű aláírás:

Rátkai Péter
az igazgatóság tagja L—’ L.. d~g~ban
Digitran Hungária Zrt, Dig~tran Hungária Zrt.

1027 Budapest. Henger u. 2/C
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4. számú melléklet
O

—e
NISZ

TELJESÍTÉST IGAZOLÓ BIZONYLAT
Készült
Hely: I Dátum: I
Jelen vannak
VáHalkozó/ Szállító cég neve: Képviselő neve, beosztása:

Megrendelő: Képviselő (1) neve, beosztása: Képviselő (2) neve,
NISZ (a TIB aláirója) beosztása:
Nemzeti Infokommunikációs (a TIB jóváhagyója)
Szolgáltató Zrt.
Termék/szolgáltatás
megnevezése:
Szerződés
tárgya:
Szerződés
száma:
Teljesítés igazolás
tárgya:
Teljesítés szerződés szerinti
üteme/dátuma:
Teljesítés tényleges dátuma:

. . Ajótállás kezdőidőpontja:Megjegyzes: . ‚ ‚

Pro jektazonosito:
Megrendelő képviselői igazolják, bogy a Vállalkozó/Szállító az árut, terméket vagy eszközt a
Megrende’ő telephelyére szállította, átadta, illetve a szolgáltatást elvégezte a szerződésben
foglaltak szerint. A teljesítést igazoló, dokumentáló iratok (szállítólevél, berendezéslista,
átadás-átvételi jkv., minőségvizsgálati jkv., tesztelési minősítés, más

) a teljesítést igazoló szakterületnek átadásra kerültek;
a teljesítés a szerződés szerinti tartalomnak és minőségnek megfelel. A fent jelzett és arcluvált
dokumentumokat a teljesítést igazoló szakterület visszakereshető módon megőrizni köteles.
A Vállalkozó/Szállító számláját ezen igazolt tétel(ek~re benyújthatja.

Elfogadott nettó teljesítmény érték (Ft): _____________________________________________
a szerződésben meghatározott egyéb devizában Devizanem: Erték:
Az elfogadott teljesítésből visszatartott
(jóteljesítési) garancia, kőtbér (Ft):

Szállító képviselője Megrendelő képviselője (t)

Megrendelő képviselője (2)



5. számú melléklet

Eladó átláthatósági nyilatkozata

Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 41. ~ (6) bekezdésében fog
lalt feltételnek való megfelelésről

Nyilatkozattevő: Rátkai Péter
Cégnév: Digitran Hungária Zrt.
Székhely: 1027 Budapest, Henger utca 2/C
Cégjegyzékszárn: 01-10-049616
Adószám: 26196413-2-41
Képviseletében eljár: Rátkai Péter

Jelen okirat aláírásával nyilatkozom, hogy az általam képviselt Digitran Hungária Zrt.. a nem
zeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 3. ~ (1) bekezdés 1. pontja1 szerinti átlátható szervezet.

Tudomásul veszem, hogy a nyilatkozatban foglaltak változásáról köteles vagyok a Közbeszer
zési és Ellátási Főigazgatóságot haladéktalanul Írásban értesíteni.

Tudomásul veszem, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján létrejött szerződést a Közbe
szerzési és Ellátási Főigazgatóság jogosult felmondani, vagy attól e~glni.
.Budapest, 2019 t-jt r ~t,

Rát~T Péter

az igazgatóság tagja diquhan
a közös ajánlattevők meghatalmazott képviselője Digitran Hungária Zrt

1027 Budapest, Henger u. 2/C

3. ~ (1) E törvény alkalmazásában
1. átlátható szentet:
a) az állam, a költségvetési szerv, a köztestület, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a társulás, az egyházi

jogi személy, az olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-
os részesedéssel rendelkezik, a nemzetközi szervezet, a külibldi állam, a külföldi helyhatóság, a külföldi állami vagy helyha
tósági szerv és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacán bevezetett nyilváno
san működő részvénytársasás.

~ az olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet. amely
megfelel a következő feltételeknek:

ha) tulajdonosi szei-kezete, a pénrn~osás és a terronzmus finanszírozása megelözéséről és megakadályozásáról szóló törvény
szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhetó.

az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági
Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan állambaj~ rendelkezik adóilletöséggel. amellyel Magvaror
szágnak a kenős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménve van.

hc~ nem minősül a társasági adóról és azosztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak,
hd) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati jog

gal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében a ha). hh) és he) alpont szerinti
feltételek fennállnak;

e) az a civil szenezet és a ízitársulat. amely megfelel a következő feltételeknek:
cc) \ezetó tisztség’iselői megismerhetók.
eh) a civil szen’ezet és a vízitám-sulat. alamint ezek “ezetö iisztség\ iselői nem átlátható szervezetben nem rendelkeznek

259 b-ot meghaladó részesedéssel,
cc) székhelye az Európai Unió tagállamában. az Etmrópai Gazdasági Térségi-öl szóló megállapodásban részes államban, a

Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a ket
tős adóztatás elkerüléséről szóló egvennén’e ‚an:
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Licencátadó adatai
Cég neve:
Kapcsolattartó neve, elérhetősége (név, mobil, e-mail):
Belső fejlesztésű alkalmazásnál fejlesztő neve:

Termékinformációk
Licenc jogosult neve:
Alkalmazás pontos neve:
Gyártói cikkszárna:
Gyártó megnevezése:
Mennyiség:

Termék egységára:

Devizanem (p1. HUF, EUR, USD):
Közbeszerzési díj (%):
Licenc kezdődátuma (év.hó.nap):

Instal- Server ±
Metrika: lation Users CAL

Processor Core Egyéb
Szoüverkövetés vagy termék&issítés: Igen Nem
Szoüverkövetés &issítésre jogosít: Igen Nem
Szoűverkövetés időtartama (maintenance valid ~om
to): év.hó.nap
Előfizetés (subscription): Igen Nem
Előfizetés érvényességi ideje: év.hó.nap
Eltérő kiadások használatának lehetősége (cross edition
rights): Igen Nem
Korábbi verziók használatának lehetősége (do’vngrade
rights): Igen Nem
Nyelvi verziók használatának lehetősége: Igen L Nem

Dáttl]11
Licencátadő ‚agv gvárlő cégszcrű aláírása

NISZ

34-NY6 Licencinformációs adatlap 6.0

6. számú melléklet
Liceneinformációs adatlap

LICENCÁTADÓ ÁLTAL KITÖLTENDŐ
Nyilvántartási adatok

Szerződésszám:

Számlaszám (adóügyi):

A beszerzéshez kapcsolódó megrendelés száma:
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34-NY6 Licencinformációs adatlap 5.0

‘S,’
Kitöltési útmutató

N I S Z Nyilván tarlósi adatok

Szerződésszám: a NISZ Zrt. által a szerződésen feltüntetett szám (7 karakter, SAP DM5
azonosító)

Számlaszám (adóügyi): licencátadó által kiállított számla egyedi azonosítója

A beszerzéshez kapcsolódó megrendelés száma: opcionális, de ha megrendelés alapján
történt a teljesítés, kötelező kitölteni.

Lice,, cótadó adatai

Cég neve: A szoűverterméket átadó cég cégszerű megnevezése.

Kapcsolattartó neve, elérhetősége (név, mobil, e-mail): A szerződésben/megrendelésben
licencátadói oldalról definiált szakmai kapcsolattartó neve, valamint telefonos és e-mailes
elérhetősége.

Belső fejlesztésű alkalmazásnál a fejlesztő neve: Csak abban az esetben kell kitölteni, ha
a szoüverterméket a Megrendelő házon belül fejlesztette. Ebben az esetben a fejlesztést
végző szervezeti egység minősül a szoftvertermék átadójának.

Termékinform ációk

Licenc jogosult neve: A szoüver használatára jogosult fél megnevezése a licencigazolás
szerint.

Alkalmazás pontos neve verziószámmal: A szoüvertermék pontos, a gyártó által dekla
rált megnevezése és verzió száma.

Gyártói cikkszáma: A szoüvertermék pontos, a gyártó által deklarált cikkszáma (p1.:
SKU, Partnumber stb.)

Gyártó megnevezése: A szoűvertermék gyártójának pontos neve.

Mennyiség: A termék használatára jogosult mennyiséget kell feltüntetni gyártói metrika
szerint.

Termék egységára: A számlán szereplő nettó egységár a számlán feltüntetett pénznem-
ben.

Devizanem: (p1. HUF, EUR, USD): A számla devizaneme.

Közbeszerzési díj (%): A számlán vagy szerződésben feltüntetett összeg, amennyiben
van.

Liceuc kezdődátuma (év.hó.nap): A licenc használati jogosultságának kezdő dátuma.

Metrika: A tennék licencelésére vonatkozó gyártói metrika.

Installation: Abban az esetben választandó, ha a termék telepített példányok darab-
száma alapján licencelendő.
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Users: Abban az esetben választandó, ha a tennék felhasználók száma alapján licence
lendő.

Server CAL (Server Client Access License): Abban az esetben választandó, ameny
nyiben az adott szerverterméket 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 ii
cenceljük.

Egyéb: Minden olyan esetben, ami a fenti felsorolásban nem illeszkedik.

Szoftverkövetés vagy termékfrissítés: Maintenance vagy software assurance.

Igen: A jelenlegi beszerzés egy meglévő licenc szoftverkövetése vagy upgrade-je.

Nem: A jelenlegi beszerzés teljesértékű Új licenc.

Szoftverkövetés frissítésre jogosít: Maintenance right.

Igen: A jelenlegi beszerzés feljogosít a termék leg&issebb verzió használatára a licenc
érvényességi idején belül.

Nem: A terméknek csak az aktuálisan vásárolt verziója használható.

Szoftverkövetés időtartama (maintenance valid from-to): A szoüverkövetés időtartama
kezdő- és végdátummal.

Előfizetés (subscription): Amennyiben a licenc nem örökös licenc.

Előfizetés érvényességi ideje: A szoftver érvényességnek kezdő és végdátuma.

Eltérő kiadások használatának lehetősége (cross edition rights):

Igen: Alacsonyabb kiadású szoftver használat megengedett (p1.: enterprise vs stan
dard).

Nem: Csak a vásárolt tennék használata megengedett.

Korábbi verziók használatának lehetősége (do’vngrade rights):

Igen: Alacsonyabb verziószámú szoftver használata megengedett.

Nem: Csak a vásárolt termék használata megengedett.

Nyelvi verziók használatának lehetősége:

Igen: Különböző nyelvi készletek használatának lehetősége.

Nem: Csak a vásárolt nyelvi készlet használata megengedett.

‚--‚
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