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Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
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Képviseli Száray Loránt vezérigazgató
továbbiakban: MEGRENDELO vagy N1SZ

másrészről

INVITEL Távközlési Zrt.
(2040. Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10.)

Képviseli: Gerlei Gyöngyvér key account management igazgató és Bakos Béla műszaki igazgató
együttesen

és a

Magyar Telekorn Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
(1013 Budapest, Krisztina krt. 55) által létrehozott Konzorcium,

Képviseli: Kászonyi Péter tanácsadó és Sári István József tanácsadó együttesen

továbbiakban: VAS Szolgáltató vagy Konzorcium

együttesen: FELEK között.

PREAMBULUM

A Megrendelő, mint ajánlatkérő által 2011. november 22. napján az Európai Unió hivatalos lapjában
és a hirdetmények elektronikus napilapjában TED 2011/S 224-363830 számon közzétett részvételi
felhívással „Közháló intézményi kör részére internet alapú alap és emeltszintű szolgáltatások
beszerzése” tárgyú hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárásban Konzorciumot hirdette ki
nyertesnek, így a Felek az alábbi szerződést kötik.

I. DEFINÍCIÓK

1. Szerződés: Jelen szerződés, annak elválaszthatatlan részét képező mellékleteivel és függelékével.
Ez utóbbi CD-n kerül csatolásra.
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2. Közháló rendszer (továbbiakban: Rendszer): Az a több vállalatot, szervezetet átfogó rendszer,
melynek eredményeként a meghatározott végpontokon lévő felhasználók meghatározott adatátviteli
és egyéb ehhez kapcsolódó szolgáltatásokat tudnak igénybe venni. A Rendszerhez tartozó
szereplők (továbbiakban: Szereplők): NISZ, Végponti Felhasználók, Elérési Szolgáltatók, VAS
Szolgáltató, Végpont Uzemeltető, Szolgáltatásfelügyelet és a keretében működő Ügyfélszolgálat.

3. Közháló Szolgáltatási Központ: VAS Szolgáltató által budapesti telephelyen működtetett
központ, melybe a VAS Szolgáltató a Saját telekommunikációs eszközeit és szervereit telepíti,
amelyhez az Elérési Szolgáltatók távközlési összeköttetései csatlakoznak, valamint amelyben a
VAS Szolgáltató Hosting szolgáltatás nyújtásával biztosítja az Elérési Szolgáltatók távközlési
összeköttetéseinek csatlakoztatását biztosító berendezések elhelyezését és megfelelő üzemeltetését.

4. Szolgáltatás Hozzáférési pontok (“SZHP”), vagy Közháló Végpontok: Azok a telephelyek,
épületek, ahol a Közháló Szolgáltatói által biztosított Szolgáltatásokat a Végponti Felhasználók —

az Elérési Szolgáltatók közreműködésével -~ igénybe veszik.

5. Szolgáltatás Hozzáférési Pontok üzemképessége (SZHP üzemképessége): VAS Szolgáltató által
biztosított adatátviteli szolgáltatás elérhetősége egy adott SZHP-n.

6. Résztvevők: Azok a vállalatok, melyek a Közháló projektben részt vesznek a Rendszer
működtetésében, és a Megrendelővel szerződéses viszonyban vannak, vagy azok nevesített
alvállalkozói.

7. Közháló Hálózat és üzemeltetési felügyelet (továbbiakban: Szolgáltatásfelügyelet): A
Szolgáltatásfelügyelet feladata a rendszer üzemeltetésével kapcsolatos rendszerintegrációs, szakmai
koordinációs feladatok ellátása a végponti berendezések konf~gurációjának meghatározása, a
Rendszer működésének folyamatos ellenőrzése, műszaki paramétereinek gyűjtése, rögzítése,
elektronikus formában az ügyfélszolgálat és a Végponti Felhasználók számára elérhetővé tétele,
aktív részvétel a hibák azonosításában és elhárításában. Feladata továbbá a Rendszer
működtetésével kapcsolatos koordináció, szakmai kérdések rendezése, a Résztvevők munkájának
összehangolása részfolyamatok def~niálásával, kommunikációs, szervezési és adminisztratív
feladatok ellátása, valamint az egyes szereplők teljesítésének szakmai igazolása és a Megrendelő
részére rendszeres állapot és összefoglaló jelentés készítése.

8. Ügyfélszolgálat: Az ügyfélszolgálat feladata napi 24 órában, évi 365 napban fogadni a Közháló
ügyfeleinek megkereséseit, táj ékoztatással és felvilágosítással szolgálni, intézkedni a szolgáltatási
igények felkonEgurálásáról és a megfelelő szolgáltatóknak továbbítani a hibajelentéseket.

9. Végponti Felhasználók: Azok a felhasználók, akik mint végfelhasználók veszik igénybe a
szolgáltatást a végpontokon.

1O.Szolgáltatás díja: VAS Szolgáltató által a Szerződés Határozott Időtartama alatt havonként
felszámított egyösszegű alapdíj korrigálva az adott hónapra mért SLA értékkel.

11 .Vis Maior: Felek tevékenységi körén kívül álló olyan eseményt jelent, amely a Szerződés
megkötése után jön létre, annak szerződésszerű teljesítését akadályozza, továbbá nem a Felek
hibájából következik be, Felek részéről nem látható előre és elháríthatatlan.

12.Műszaki követelmények: Az Ajánlattételi Dokumentációban részletezett azon feltételek,
követelmények, elvárások és feladatok összessége, amelyek részletesen leírják a Szerződés tárgyát
képező szolgáltatás tartalmi elemeit, minőségét, műszaki paramétereit, a szolgáltatás nyújtásának
feltételrendszerét, továbbá mindazon egyéb tevékenységeket, feladatokat és kötelezettségeket,
melyek a VAS Szolgáltató szerződésszerű teljesítéséhez szükségesek.

2





13.VAS Szolgáltató: az INVITEL Távközlési Zrt. és a Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan
Működő Részvénytársaság által létrehozott Konzorcium, amely az internet alapú alap- és emelt
szintű szolgáltatásokat nyújtja. A Konzorcium vezetője az INVITEL Távközlési Zrt.

14.Szolgáltatásfejlesztési időszak: 2012. január 1-től 2012. március 1-ig terjedő időszak.

II. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

1. VAS Szolgáltató internet alapú alap- és emelt szintű szolgáltatásokat nyújt, valamint a Közháló
Szolgáltatási Központ létesítését és üzemeltetését végzi a függelékben megadott szolgáltatás
hozzáférési pontok (SZHP) számára. A szerződés kezdő időpontjában 6635 SZHP számára nyújt
szolgáltatást a VAS Szolgáltató.

2. A Közháló alapszintű szolgáltatásként az alábbiakat kell biztosítani:

- Egy 10 Gbps sebességű, LR optikai Ethernet interfészt az internet (hazai és nemzetközi)
szolgáltatás elsődleges és egy 1 Gbps sebességű, LX optikai Ethernet interfészt a másodlagos irányú
összeköttetések fogadására,
- Hálózati kommunikációt lehetővé tevő alapszintű szolgáltatásokat minden fent felsorolt Internet
szolgáltatási végpont számára,
o IP címtartomány adminisztrálását (a meglévő Közháló IP-címek fenntartásával),
o Autonóm System regisztrálást és adminisztrálást,
- Domain név feloldási szolgáltatást, amely az SZHP-k számára biztosít rekurzív DNS név feloldást
megvalósító szervereket,
- Domain név és IP-cím regisztrációs, valamint elsődleges és/vagy másodlagos névszerver
szolgáltatást a Közhálóba tartozó intézmények domain név és IP címtartományára vonatkozóan,
- Kimenő levelezési forgalom számára SMTP szolgáltatást,
- Időszinkronizáció szolgáltatást az NTP kliensek számára.

3. Közháló emelt szintű szolgáltatásként az alábbiakat kell biztosítani:

- Mail relay szolgáltatást központi vírusszűréssel,
- Levelezési lista és lista archívum szolgáltatást,
- Központi adminisztrátori postafiók szolgáltatást a Közhálóba tartozó intézmények és
intézményenként egy-egy rendszer-adminisztrátor számára,
- WEB felületű felhasználói (diák) postafiók szolgáltatást, delegált adminisztrációval,
vírusszűréssel, elsősorban azon iskolák számára, melyek nem üzemeltetnek saját levelező szervert,
- Intézményi webhely üzemeltethetőséget az Internet Szolgáltatónál (Web Hosting szolgáltatás).

4. VAS Szolgáltatónak gondoskodnia kell a fenti 2. és 3. pontban felsorolt szolgáltatásokhoz szorosan
kapcsolódó, de a felhasználók számára nem vagy csak közvetetten igénybe vehető alábbi szolgáltatások
megvalósításáról is:
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- Formanyomtatványok készítése és regisztrációs feladatok biztosítása a Közhálóba tartozó
intézmények számára, beleértve DNS és IP cím regisztrációt, valamint a Közháló eléréséhez és az igénybe
vehető szolgáltatások használatához szükséges regisztrációs feladatokat.
- Szolgáltatási szabályzatok elkészítése, a Közháló szolgáltatások megfelelően biztonságos szinten
történő üzemeltetése, intézményekkel kapcsolatos mindenféle biztonsági jellegű problémák kezelése.
- Az internet szolgáltatások igénybe vételéhez kapcsolódó oktatási anyag, útmutató formájában
történő elkészítése.
- A Szolgáltatásfelügyelet rendszerének a VAS Szolgáltató által biztosított szolgáltatásokra
vonatkozó adatokkal történő kiszolgálása.
- A szolgáltatások megfelelő SLA és rendelkezésre állás szerinti üzemeltetése, valamint havi
rendszerességgel riport készítése a szolgáltatások SLA megfeleléséről és igénybe vételi jellemzőiről.

Megrendelő megrendeli a fenti 1- 4. pontokban részletezett szolgáltatások ( együttesen Szolgáltatás)
nyújtását és vállalja szerződésszerű teljesítés esetén — a jelen Szerződésben meghatározott szolgáltatási
díj megfizetését.

III. A SZERZŐDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

1. Felek rögzítik, hogy az alább felsorolt mellékletek a Szerződés elválaszthatatlan részét képezik:

. 1. sz. melléklet: Közbeszerzési Ajánlatkérés (Ajánlattételi Felhívás, Ajánlattételi
Dokumentáció és ezeknek a tárgyalásos eljárás keretében, a tárgyalási jegyzőkönyvekben
történt módosításai), melynek Függeléke tartalmazza a le- és feltöltési sávszélességeket, és az
SZHP-k adatait (ez CD-ne kerül csatolásra);

. 2. sz. melléklet: VAS Szolgáltató által benyújtott nyertes ajánlat, illetve annak a tárgyalás
befejezéskori, a Megrendelő által elfogadott — tárgyalási jegyzőkönyvekben, illetve konkrét
ajánlati formában a tárgyalásos eljárás során benyújtott — tartalma (Ajánlat), beleértve az
elfogadott ajánlati árakat, műszaki és egyéb paramétereket is;

. 3. sz. melléklet: Szolgáltatási szint megállapodás, pénzügyi szankciók

. 4. sz. melléklet: Titoktartási nyilatkozat minta

. 5. sz. melléklet: Működési Szabályzat

. 6. sz. melléklet: Szolgáltatásellenőrzési eljárási rend

. 7. sz. melléklet: a Részvételi jelentkezés részeként benyújtott
Felelősségvállalási/együttműködési nyilatkozat/megállapodás

Értelmezési vita esetén az, 1. a 2. és a 3. számú melléklet, továbbá a szerződés törzsszövege ebben
a sorrendben értelmezendő, Oly módon, hogy ellentmondás esetén — de csak ebben az esetben — a
sorrendben előbb álló dokumentumban az azonos tárgyra vonatkozóan leírtak az irányadóak,
amennyiben az ellentmondás más módon nem oldható fel. Nem tekinthető ellentmondásnak,
amennyiben a szerződés törzsszövege olyan további rendelkezést tartalmaz, amelyet az 1. vagy 2.
vagy 3. sz. melléklet nem.

2. Az 1-3. sz. mellékletet Felek csatolják a Szerződéshez, melyeket mindkét Fél kölcsönösen szignál.

A 4. sz. mellékletként a nyilatkozatnak Felek által szignált mintája kerül a Szerződéshez
csatolásra. A szerződés hatályba lépését követően VAS Szolgáltató a Szolgáltatásban résztvevő
valamennyi munkatársa és alvállalkozója által kitöltött és aláírt nyilatkozatot megküldi
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Megrendelő képviselőjének (Szolgáltatásfelügyelet), aki azokat a Szerződés birtokában lévő
példányához csatoltan megőrzi.

III. A TELJESÍTÉS HELYE, IDŐTARTAMA, A SZERZŐDÉS
INTÉZMÉNYI HATÁLYA

I .A teljesítés helye a Szerződés Függelékében meghatározott helyszíneket jelenti.

2.A teljesítés időtartama, mely a Szerződés időtartamát is jelenti: jelen Szerződés aláírásától számítva
2012. 12.31.-ig tart. A szolgáltatás nyújtásának kezdő időpontja 2012.01.01. 00:00 óra.

3. A Szerződés intézményi hatálya kiterjed az 1. sz. mellékletben meghatározott Közhálóra, és annak
alhálóira.

V. SZOLGÁLTATÁSOK

1. VAS Szolgáltató vállalja a Szolgáltatás Időtartama alatt a Szolgáltatás folyamatos, a Műszaki és
minőségi követelményeknek megfelelő nyújtását, és a hibák elhárítását a 3. sz. mellékletben és a
Műszaki követelményekben meghatározottaknak megfelelően.

2. A Szerződésben rögzített szolgáltatási díj tartalmazza VAS Szolgáltató — Szerződésből fakadó
kötelezettségeinek szerződésszerű telesítésével felmerülő — valamennyi költségét.

3. A Szolgáltatás részletes tartalmát, műszaki és minőségi követelményeit, leírását, a VAS
Szolgáltatónak a Szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos feladatait és kötelezettségeit az 1-3. sz.
mellékletek tartalmazzák,

4. VAS Szolgáltató gondoskodik az általa nyújtandó Szolgáltatáshoz szükséges műszaki eszközök
beszerzéséről, szállításáról, üzembe helyezéséről, konfigurálásáról, üzemeltetéséről és hitelesítéséről.

5 .A Rendszer működéséhez a Rendszerben résztvevő összes szereplő összehangolt működése
szükséges mind a műszaki eszközök kapcsolódásai, mint az adminisztratív feladatok ellátása során.
VAS Szolgáltató vállalja, hogy a teljesítés során a működéshez szükséges szabályozásokat betartja, és
elősegíti az összehangolt munkát, más vállalatok eszközeinek kapcsolódását, valamint a végponton
elérhető szolgáltatások lehető legmagasabb színvonalát és rendelkezésre állását.

6. VAS Szolgáltatónak biztosítania kell a Szolgáltatás működésének ellenőrzése céljából az olyan
információkat, amelyek alapján a vállalt szolgáltatási feltételek ellenőrzése lehetővé válik, illetve az
esetleges meghibásodásról azonnali értesítés kapható.

7. VAS Szolgáltató a 2. és 3. sz. mellékletben leírt üzemeltetési és teljesítményadatok biztosítására
vonatkozó követelményeket teljesíti, valamint köteles a Szolgáltatásfelügyelet által részletesen
meghatározott jelentés rendszert elfogadni, és az abban leírtaknak megfelelő jelentéseket elkészíteni, a
meghatározott időpontokban és módokon átadni, illetve azokhoz hozzáférést biztosítani.

VI. ÜZEMBEHELYEZÉS, ÁTADÁS-ÁTVÉTEL
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1. A Szolgáltatás üzembe helyezésének ütemezését, valamint az átadás-átvétellel kapcsolatos feladatok
leírását az 1. és 2. számú melléklet, az átadás-átvétel folyamatát jelen Szerződés törzsszövege
tartalmazza.

2. A Szolgáltatás megkezdésének 2012. január 01 . 00:00 óráig meg kell történnie, ezt követően a
VAS Szolgáltatónak a Szolgáltatást a Szerződés időbeli hatályának lejártáig folyamatosan biztosítania
kell. A létesítésért és üzembe helyezésért egyszeri külön díj nem számítható fel, ennek költségét a havi
alapdíj tartalmazza.

3. VAS Szolgáltató vállalja, hogy a Közháló szolgáltatás Köznet része tekintetében 2012. február 29-
ig szolgáltatásfejlesztést Végez, melyre tekintettel az SLA szerinti szolgáltatási szint biztosítását 2012.
március I -től vállalja a Köznet tekintetében.

4. VAS Szolgáltatónak a Szolgáltatás- fejlesztési időszak végéig a Megrendelővel egyeztetve ki kell
dolgoznia az általa nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó szabályzatok, folyamatok és eljárások (Pl.
netikett, űre wall policy, abuse kezelési eljárás, vírusvédelmi riasztás kezelése, backup policy,
adatvédelmi és adatbiztonsági policy) leírását. A kidolgozott szabályzat Működési Szabályzat néven a
Megrendelő írásban történő jóváhagyásával a Szerződés 5. számú mellékletévé válik.

5. A végponti rendszergazda minél kevesebb adminisztrációval való terhelése érdekében a VAS
Szolgáltatónak a Szolgáltatásfejlesztési időszakot úgy kell lebonyolítania, hogy a regisztrációs
információk szolgáltatás-elérési IP címek, domain nevek, e-mail címek, belépési azonosítók,
jelszavak, postaláda tartalmak stb. változatlanok maradjanak.

6. VAS Szolgáltató tudomásul veszi, hogy a Szerződés határozott időtartama alatt a szerződés 11.1.
pontjában megadott SZHP - szám változhat, a megadotthoz képest 20%-kal (húsz százalék)
csökkenhet, illetve nőhet. Az egyes SZHP-k címe ugyanezen mértékben ugyancsak megváltozhat. A
fenti módosítások miatt külön díj nem számítható fel, és e körülmény nem érinti a VAS Szolgáltató
jelen Szerződésben rögzített kötelezettségeit. Az SZHP-k számának változásából és a címváltozásból
adódó szakmai feladatok elvégzése — a Műszaki követelményekben szereplő elvárások teljesítésével —

VAS Szolgáltató kötelezettsége.

7.VAS Szolgáltató kijelenti, hogy a Szolgáltatást biztosító berendezések rendelkeznek a kijelölt
tanúsító szerv által kiállított, az üzemeltetéshez szükséges megfelelő tanúsítvánnyal. VAS Szolgáltató
által felszerelt berendezésekhez kizárólag magyar hatósági engedéllyel rendelkező, a távközlési és
biztonságtechnikai előírásoknak megfelelő eszközök csatlakoztathatók.

8. A Szolgáltatás indítását követően 2012. január 2-án szolgáltatás ellenőrzésre kerül sor. A
Szolgáltatás ellenőrzési eljárásrendet Felek, a Szolgáltatásfelügyeletek közreműködése mellett, közös
dokumentumban fogadják el a szerződés aláírásával egyidejűleg, mely a szerződés 6. sz. mellékletévé
válik. A Szolgáltatás csak akkor fogadható el megfelelőnek, amennyiben az Ajánlattételi
Dokumentációban és a jelen Szerződésben megfogalmazott feltételeknek eleget tesz. A Szolgáltatás
ellenőrzésekor végzendő mérések és tesztek ennek alapján kerülnek meghatározásra és a 6. számú
mellékletben megfogalmazásra.

9. Az eszközök tekintetében a kárveszélyt telepítés előtt és után is VAS Szolgáltató viseli.

10. Amennyiben a Szolgáltatás elérhető, Felek erről jegyzőkönyvet készítenek, melynek alapj án
Megrendelő kiállítja a teljesítésigazolást. Az ellenőrzési jegyzőkönyv részét képezi a VAS Szolgáltató
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arra vonatkozó nyilatkozata, hogy a berendezések tesztelése — amely esetekben ez szükséges —

megtörtént.

11. Amennyiben a Szolgáltatás nem üzemképes,vagy a Szolgáltatás nem érhető el, ezt a Megrendelő
rögzíti a jegyzőkönyvben. Megrendelő értesíti a VAS Szolgáltatót a tényről, valamint a hibával
kapcsolatos információkról. A javítások befejezésekor új jegyzőkönyveket kell felvenni, amelynek
elkészítése érdekében VAS SZolgálttaónak kezdeményeznie kell Megrendelő újabb ellenőrzését.

12. A Szolgáltatás díja attól a naptól esedékes, melytől a Szolgáltatás elérhető, és ezt a Megrendelő
teljesítésigazolással igazolta. Az intemet alapú alap- és emeltszintű szolgáltatás és a hozzá tartozó
szolgáltatások átvétele, valamint a Ezetendő díj meghatározása egymástól Eiggetlenül történik a 3. sz.
melléklet szerint.

13. Megrendelő köteles a szerződésszerűen felajánlott teljesítés átvételéről gondoskodni. Az átvételt
lehetővé tevő feltételek hiányában az adott teljesítés határideje a késedelem időtartamával
meghosszabbodik.

VII. MEGRENDELŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

1. Megrendelő 201 2.január 15-ig írásban nyilatkozik arról, hogy a Köznet alhálózat tekintetében az emelt
szintű szolgáltatásokra 201 2.január 31. után igényt tart-e. Amennyiben nyilatkozata nemleges, Szolgáltató
2012. február 1-től ajelzett szolgáltatásokat nem nyújtja, és az erre eső díjat nem jogosult kiszámlázni.

2. Megrendelő kötelezettsége a VAS Szolgáltatóval szerződéses kapcsolatban nem álló, de a projekt
megvalósításában részt vevő harmadik személyek által végzett, VAS Szolgáltató tevékenységével
párhuzamosan folyó, vagy VAS Szolgáltató szerződésszerű teljesítését lehetővé tevő tevékenységek
összehangolása VAS Szolgáltató tevékenységével. Ezt a tevékenységet Megrendelő
Szolgáltatásfelügyelete látja el.

3. Megrendelő biztosítja VAS Szolgáltató bejutását a Közháló programban érintett más Résztvevők és
Szereplők részére a VAS Szolgáltató által nyújtandó szolgáltatás létesítéséhez, javításhoz,
hibaelhárítási munkák elvégzéséhez az ott érvényes munkaidőben, előzetes egyeztetéssel. VAS
Szolgáltató szakemberei Megrendelő, vagy az ingatlan tulajdonosa által biztosított kísérővel vagy az
általuk kiállított igazolással léphetnek be a helyszínre karbantartási és javítási munkák végzése
céljából. A karbantartási munkák időpontja és várható időtartama előzetesen egyeztetendő
Megrendelővel.

4. VAS Szolgáltató által telepített berendezések bizonyítottan a Megrendelő, vagy érdekkörébe tartozó
szervezet hibájából bekövetkezett meghibásodásainak javítási költségeit Megrendelő köteles viselni.

5. Megrendelő köteles tájékoztatni VAS Szolgáltatót a Szolgáltatásfelügyelet jogairól és feladatairól,
amennyiben a Szolgáltatásfelügyeletet harmadik félre (szerződő partnerére) bízza.

VIII. VAS SZOLGÁLTATÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
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1. VAS Szolgáltató köteles jelen Szerződésben definiált feladatait az 1. sz. melléklet Műszaki
követelményeiben és a 3. sz. melléklet Szolgáltatási Szint Megállapodásban rögzített minőségi
követelményeknek megfelelően, a Szerződés időtartama alatt maradéktalanul elvégezni. Amennyiben
VAS Szolgáltató a Szolgáltatást nem a megfelelő minőségi szinten nyújtja, arról köteles Megrendelőt
az előírt módon tájékoztatni.

2. VAS Szolgáltató saját költségén szerzi be a Szolgáltatáshoz szükséges berendezéseket, megtervezi,
engedélyezteti, kiépíti és üzembe helyezi a Megrendelő által igényelt összeköttetéseket.

3. A Szolgáltatáshoz szükséges engedélyeket minden esetben VAS Szolgáltató szerzi be, kivéve a
Szolgáltatási Központ Közháló programban érintett más Résztvevők és Szereplők hozzájárulását,
engedélyének beszerzését, ha ez szükséges.

4. Amennyiben az eszközök telepítése során olyan körülmény merül fel, mely az eszközök telepítését
megakadályozza, vagy többlet költséget okoz a Megrendelő érdekkörébe tartozó intézményeknek,
VAS Szolgáltató köteles e körülményeket és okozott vagy lehetséges hatásukat a
Szolgáltatásfelügyelet felé haladéktalanul jelezni.

5. A Szolgáltatás nyújtásához szükséges, VAS Szolgáltató által biztosított műszaki eszközök
karbantartása, tesztelése, javítása, vagy ellenőrzése VAS Szolgáltató joga és kötelezettsége. Ennek
ütemezéséről Megrendelőt, vagy meghatalmazottját tájékoztatja.

6. VAS Szolgáltató köteles a Szolgáltatás működéséhez kapcsolódóan a Szolgáltatásfelügyeletekre,
mint Megrendelő képviselőire tekinteni — azok a VAS Szolgáltatóval szemben a Megrendelő
meghatalmazottjaiként lépnek fel a Szolgáltatással kapcsolatos ügyekben. VAS Szolgáltató így köteles
részükre a Szolgáltatással kapcsolatban adatot szolgáltatni, feladataik ellátásához szükséges
együttműködést biztosítani.

7. VAS Szolgáltató köteles az Ügyfélszolgálat munkatársaival együttműködni, számukra a szükséges
információkat kiadni, illetve az általuk jelzett hibákra reagálni a Szolgáltatásfelügyelet által
meghatározott szabályoknak megfelelően.

8. VAS Szolgáltató köteles az Ügyfélszolgáiat, a Szolgáltatásfelügyelet által jelzett, a Szolgáltatásra
vonatkozó hibákat kezelni, valamint a Szolgáltatásfelügyelet által meghatározott ütemezésben és
módon saját szolgáltatási teljesítményét rendszeresen írásos formában jelenteni a
Szolgáltatásfelügyelet felé. VAS Szolgáltató köteles a szolgáltatási rendszer ellenőrzéséhez szükséges
on-line hozzáférést biztosítani a Szolgáltatásfelügyelet részére.

9. VAS Szolgáltató köteles együttműködni Megrendelővel és meghatalmazottaival, valamint a
Résztvevőkkel a Rendszer működési hibáinak felderítésében, illetve stabil működésének
biztosításában.

10. VAS Szolgáltató köteles minden bővítési, módosítási és karbantartási munkálat ütemezésénél
figyelembe venni Megrendelő, illetve meghatalmazottj ának igényét, ennek érdekében a munka
megkezdése előtt írásban értesíti a Megrendelőt és a Szolgáltatásfelügyeletet a munka kezdési és
várható befejezési időpontjáról, valamint az érintett végpontok számáról és helyéről, a végpontokon
érzékelhető szolgáltatás módosulás jellegéről.
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11. VAS Szolgáltató vállalja, hogy külső panasz érkezése esetén a szolgáltatást igénybevevő
intézményt közvetlenül értesíti.

12. VAS Szolgáltató felelős az általa szállított, használt berendezések és a szolgáltatások üzembe
helyezéséért, az eszközök megfelelő telepítéséért és működőképes állapotba hozásáért. VAS
Szolgáltató köteles minden olyan információt átadni, mely lehetővé teszi, hogy az általa használt
eszközökhöz Megrendelő, vagy érdekkörébe tartózók olyan más kommunikációs vagy egyéb
eszközöket csatlakoztathassanak, és az eszközöket szakszerűen el tudják helyezni, melyek a Rendszer
rendeltetésszerű működését szolgálják.

13 .VAS Szolgáltató köteles a VAS SzolgálttaóKözháló Szolgáltatási Központ a LAN-t redundáns
kiépítéssel kell megvalósítani. Úgy kell kialakítania, hogy egy aktív eszköz hibája ne okozza az egész
Közháló kiesését.

VAS Szolgáltatónak olyan sávszélességet kell biztosítani a Szolgáltatások nyújtása során, hogy a
központi hálózati eszközök terhelése csúcsidőben ne legyen 80%-nál nagyobb, és ez mind a
rendelkezésre álló sávszélesség kihasználtságára, mint az egyes eszközök feldolgozási kapacitására
teljesüljön. Amennyiben ezen értékek valamelyike 80%-nál magasabbra emelkedne, VAS
Szolgáltatónak a LAN kapacitását bővítenie kell mindaddig, amíg kapacitása el nem éri a Közhálóra
csatlakozó végpontok nominális sávszélességének 50%-ának kiszolgálására elegendő kapacitást.

A központi hálózati eszközök és a vonal kihasználtság mérését 5 percenként végzi Megrendelő.
Amennyiben található három egymás utáni nap, amelyben naponként van egy órás időszak, ahol az 5
percenkénti mérések átlaga 80% főlötti, akkor Megrendelő jogosult a bővítést kérni, VAS
Szolgáltatónak pedig teljesítenie kell azt.

14. VAS Szolgáltató a teljesítés során köteles a Rendszer működését vizsgáló esetleges auditokat
lehetővé tenni, az auditorok munkáját segíteni, nekik minden ehhez szükséges információt kiadni. Az
auditok célja a végpontok felé történő szolgáltatás, az ezt szolgáló rendszer összehangolt működésének
ellenőrzése és stabilitásának biztosítása.

15. VAS Szolgáltató 5 munkanapon belül köteles írásban értesíteni a Megrendelőt a Szerződés
alapadatait érintő (cégnév, telephely, székhely stb.) változásokról.

IX. A SZOLGÁLTATÁS DÍJA, FIZETÉSI FELTÉTELEK

1. Megrendelő. VAS Szolgáltatónak havi teljesítési periódusonként fizeti meg a Szolgáltatási díjat. A
Szolgáltatási díj a Szolgáltatás határozott időtartamára (2012. 01.01-től 2012. 12.31-ig terjedő
időszak) rendszeres havidíjként — minden teljesítési periódusra irányadóan — a folyamatos
rendelkezésre állás és a teljesítés kalkulált értékének megfelelően meghatározott összeg.

2. A Szerződés időtartama alatt az SZHP-k száma a VI.5. pontban foglaltak szerint 20%-al csökkenhet
vagy nőhet, amely esetben viszont a havi Szolgáltatási díj Felek megállapodása alapján nem változik.

3. A 100%-ban teljesített Szolgáltatások esetén fizetendő egyösszegű Szolgáltatási alapdíj mértékét a
IX!4. pont tartalmazza. Amennyiben VAS Szolgáltató nem teljesíti a Műszaki- és
Szolgáltatásminőségi követelményekben, illetve a Szolgáltatási Szint Megállapodásban rögzített

9





mennyiségi és minőségi követelményeket, úgy a 3. sz. melléklet szerinti, csökkentett szolgáltatási díjra
tarthat igényt.

4. A Szolgáltatás havi alapdíja: nettó 9 480 000 forint I hó, amely magában foglalja VAS Szolgáltató
által az adott havi teljesítési periódusban szerződésszerűen nyújtott teljes Szolgáltatás ellenértékét, a
Szolgáltatás valamennyi elemére kiterjedően. A Szolgáltatás Szerződésnek megfelelő nyújtásáért a
fenti egyösszegű szolgáltatási díjon felül a VAS Szolgáltató további ellenértékre nem tarthat igényt.

5. A Szolgáltatási díjra VAS Szolgáltató a Kbt. 305. ~ (3) bekezdésében foglalt rendelkezéseknek
megfelelően és a szátnvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167.~ (3) bekezdésében foglaltak alapján,
cégszerűen aláht számla eUenében jogosult,.

6. VAS Szolgáltató a teljesítési periódusról szóló teljesítésigazolás elfogadásának, aláírásának napjától
jogosult a — 3. sz. mellékletében meghatározott feltételek szerint kiállított — teljesítésigazolásnak, -

amelynek mellékletét képezi a havi összesítő riportok áttekintő verziója - megfelelő összegről számlát
benyújtani. A teljesítésigazolás kiállítására a tárgyhót követően az SLA riport kézhezvételétől
számított 3 munkanapon belül köteles a Megrendelő, amennyiben az SLA riport tartalmában Felek
egyetértenek. Vita esetén kötelesek egyeztetni. Az egyeztetés lezárását követően állítja ki Megrendelő
a teljesítésigazolást 3 munkanapon belül.

‘7. VAS Szolgáltató egy adott naptári hónapra vonatkozóan egy db számlát jogosult benyújtani. Felek
megállapodnak abban, hogy a VAS Szolgáltató a számláját a következő névre és címre nyújtja be:

Nemzeti Infokonimunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Gazdasági Igazgatóság

1081 Budapest, Csokonai u. 3.

8. A számlán minden esetben fel kell tüntetni a szerződés tárgyát és a NISZ által kiadott iktatószámát.
Ennek hiányában a számlát a Gazdasági Igazgatóság kiegészítés céljából visszaküldi. VAS Szolgáltató
vállalja, hogy Megrendelő kérésére a számlát megbontja Sulinet és Köznet díjelemre, a Közneten belül
tovább bontja alap- és emeitszintű szolgáltatási díjelemekre.

9. Felek a Kbt. 305.* (4) bekezdése alapján halasztott f~zetésben állapodnak meg. Amennyiben a
számlát VAS Szolgáltató a teljesítésnek megfelelően — tartalmi és formai szempontok szerint —

helyesen állította ki, Megrendelő a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül a számlán
szereplő összeget átutalja VAS Szolgáltató Unicredit Bank Hungary Zrt
10950009-00000005-03860011 .. .számlaszámú bankszámlájára.

10. VAS Szolgáltató a Szerződés felmondása esetén jogosult a nem teljes — de általa ténylegesen
teljesített — teljesítési periódusról is számlát kiállítani az erről szóló teljesítésigazolásnak megfelelően.

11. VAS Szolgáltató- tekintettel arra, hogy jelen szerződés az adózás rendjéről szóló 2003. évi CXII.
törvény (Art.) 36/A. ~ hatálya alá tartozik- tudomásul veszi, hogy Megrendelő a benyújtott számlát
kizárólag az Art. 36/A. *-ban foglalt feltételek VAS Szolgáltató által teljesítése esetén fizeti ki.

12. Késedelmes fizetés esetén VAS Szolgáltatót késedelmi kamat illeti meg. A késedelmi kamat
összege a fennálló tartozás nettó összege után a Ptk. 301./A *-a szerint meghatározott késedelmi
kamatlábbal a késedelem napjaira kiszámított összeg, 365 naptári napot alapul véve.
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13 .Megrendelő adott végpontok esetében kérheti a Szolgáltatás szüneteltetését, melynek időtartama
maximálisan 3 hónap; a szünetelés időtartama alatt a VAS Szolgáltató díjat nem számíthat fel.

14. Megrendelő a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg nyilatkozik arra, hogy a Kbt. 305. ~ (6)
bekezdése szerinti feltételek teljesülésének esetére az alkalmazandó beszedési megbízás teljesítésére
szólóan a pénzforgalmi szolgáltatój ának feltétel nélküli hozzájárulását, felhatalmazó nyilatkozatát
adja, azaz VAS Szolgáltató a jelen módon adott hozzájárulás, illetőleg felhatalmazó nyilatkozat
alapján beszedési megbízást nyújthat a Megrendelő fizetési számlája terhére.

X. SZERZŐDÉSSZEGÉS

1. VAS Szolgáltató vállalja, hogy a Szolgáltatást 2012. január 1. 00:00 órakor megkezdi, és ezt
követően a Szolgáltatást a Szerződés hatálya alatt folyamatosan biztosítja. Amennyiben VAS
Szolgáltató a Szolgáltatást késedelmesen kezdi meg, Megrendelő jogosult a 3. sz.
mellékletében leírtak szerinti pénzügyi szankciókat érvényesíteni. Amennyiben 2012. január
31-én a 1 00%-os készültség nem áll rendelkezésre, úgy ez a szerződés meghiúsulásának
tekintendő Megrendelő ilyen döntése esetén, és Megrendelő jogosult a határozott idejű
szerződéses időtartam (12 hónap) nettó szolgáltatásai alapdíjára vetítve 25 %-os mértékű
meghiúsulási kötbért felszámítani.

2. Amennyiben VAS Szolgáltató nem biztosítja a 3. sz. mellékletnek megfelelő szolgáltatási
szintet, Megrendelő jogosult a 3. sz. mellékletében leírtak szerinti pénzügyi szankciókat
érvényesíteni.

3. VAS Szolgáltató nem felelős, és pénzügyileg nem szankcionálható olyan hibákért, illetve a
szolgáltatási szint olyan csökkenésért, mely igazoltan a Rendszerben résztvevő más szereplők
hibájából következik be VAS Szolgáltató berendezéseiben, műszaki eszközeiben.

XI. A SZERZŐDÉS FELMONDÁSA

1. A Szerződést rendes felmondással felmondani nem lehet.

2. A Szerződést Megrendelő a 3. sz. melléklet 3. pontjában foglalt eset alapján rendkívüli
felmondással írásban megszüntetheti, 30 napos felmondási idővel.

3. Megrendelő jogosult a Szerződést részben vagy egészben írásban, azonnali hatállyal
felmondani, ha VAS Szolgáltató — anélkül, hogy erre jelen Szerződés rendelkezései szerint
jogosult lenne — saját hatáskörében, egyoldalúan elj árva 10 napra vagy annál hosszabb időre
felfüggeszti a Szolgáltatást.

4. Megrendelő jogosult a Szerződést írásban azonnali hatállyal felmondani, ha VAS
Szolgáltató a jogkövetkezményekre figyelmeztető értesítést követően sem teszi lehetővé
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Megrendelő számára, hogy a bejelentett, vagy Megrendelő, vagy VAS Szolgáltató által
felderített hiba kivizsgálásához és elhárításához a szükséges ellenőrzéseket elvégezze.

5. VAS Szolgáltató jogosult a Szerződést írásban azonnali hatállyal felmondani, ha
Megrendelő akadályozza, vagy veszélyezteti a VAS Szolgáltató hálózatának rendeltetésszerű
működését, és Megrendelő a szerződésszegést a jogkövetkezményekre figyelmeztető értesítést
követően ésszerű határidőn belül sem szünteti meg.

6.VAS Szolgáltató jogosult a szerződést azonnali hatállyal írásban felmondani, amennyiben
Megrendelő fizetési kötelezettségeinek teljesítésével 90 napot meghaladó késedelemben van,
és Szolgáltató ismételt felszólítására fizetési kötelezettségeinek nem tesz eleget.

7. VAS Szolgáltató vállalja, hogy a Szerződés megszűnésével a Szolgáltatás keretében
szerverein elhelyezett információkat maradéktalanul továbbadja Megrendelőnek vagy a
Közháló következő VAS szolgáltatój ának. Ezen információk közé tartoznak p1. a DNS zóna
tartalmak (adatbázis, dump formában is), mail relay beállítások, VAS Szolgáltatónál található
e-mail postafiók, web hosting beállítások és tartalmak, jelszók, információk stb.

VAS Szolgáltató vállalja, hogy azon külső regisztrátoroknál található Közháló objektumokra
vonatkozóan, melyek adminisztrációs jogát a Szolgáltatás kezdetén átvette, és amelyeket a
Szolgáltatás időtartama alatt rajta keresztül regisztráltak, a Szerződés megszűnésével a
folyamatos szolgáltatás biztosításának akadályoztatása nélkül továbbadja a Közháló következő
VAS szolgáltatój ának, vagy Megrendelőnek.

XII. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

1. Felek jelen Szerződést közös megegyezéssel, írásban kizárólag a közbeszerzésekről szóló
2003. évi CXXIX. törvény („Kbt.”) 303. ~-ában foglaltaknak megfelelően módosíthatják.

2. Abban az esetben, ha a Megrendelőre irányadó jogszabályi környezet megváltozik, vagy a
jelen szerződés szerinti Szolgáltatásra vonatkozó Közszolgáltatási szerződés feltételei
módosulnak a Megrendelőn kívüli okból, akkor Megrendelő jogosult a szerződés módosítását
kezdeményezni, amelytől VAS Szolgáltató nem zárkózhat el. Felek megállapodnak abban,
bogy nem jelenti a szerződés módosítását, amennyiben Megrendelő VI.5. pont alapján a 20%-
os bővítési vagy csökkentési lehetőséggel él.

XIII. FELELŐSSÉGKORLÁTOZÁS

1. VAS Szolgáltató nem felel a Megrendelőnél vagy harmadik személynél adat-elveszésből,
adatsérülésből eredő károkért, továbbá bármilyen közvetett, következményi kárért és elmaradt
haszonért, még abban az esetben sem, ha ilyen károk lehetőségéről tájékoztatták.
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2. VAS Szolgáltató az elmaradt hasznát a Megrendelő felé nem érvényesítheti.
3. Felek az egymással szembeni kárigényüket a kár észleléstől számított 1 éven belül

érvényesíthetik.

XIV. ALVÁLLALKOZÓK

Az igénybe vett alvállalkozó teljesítéséért — akár a szerződéskötéskor ismert, akár később
bevont alvállalkozót érint — VAS Szolgáltató úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna
el. Új alvállalkozó bevonásához a Megrendelő, vagy az ebben a kérdésben meghatalrnazottja(i)
engedélye szükséges.

XV. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

1. Minden, a jelen Szerződésből származó jog és kötelezettség kötelezni, illetve jogosítani Fogja
mind a VAS Szolgáltató, mind a Megrendelő jogutódait.

2. A Szerződés átírását mindkét Fél kérheti abban az esetben, ha az adott Fél személyében
jogutódlás következett be. Az átírás nem jelenti a Szerződés feltételeinek változását. Az átírás
teljesítésének határideje a jogutódlást eredeti vagy közjegyzőileg hitelesített okirattal igazoló
átírási kérelem kézhez vételétől számított 10. munkanap. Amennyiben a jogutódlás
jogszabályon alapul, úgy az átírási kérelemben elegendő e jogszabály megfelelő
rendelkezésére hivatkozni.

3. Sem Megrendelő, sem VAS Szolgáltató nem felelős a szerződéses kötelezettségei
teljesítésével kapcsolatos késlekedésért, vagy azok nem teljesítéséért, ha ezt Vis Maior
valamely formája gátolta, vagy akadályozta. Vis Maiorra a Felek csak akkor hivatkozhatnak,
ha a Vis Major észlelését követően szóban azonnal, valamint írásban legkésőbb 5 munkanapon
belül értesítik egymást a késedelem vagy teljesítési problémák okairól. A fenti körülmények
befejeződésekor az érintett Fél minden késedelem nélkül köteles újrakezdeni a megszakított
kötelezettségek teljesítését. Felek kölcsönösen törekszenek arra, hogy a felmerülő teljesítési
akadályokat a legrövidebb időn belül elhárítsák, a szükséges módosításokat írásban rögzítsék.
Minden, a Szerződés megkötése után felmerülő, a Szerződés teljesítését akadályozó
körülményről a Felek kölcsönösen kötelesek egymást haladéktalanul írásban értesíteni.

4. Felek megállapodnak abban, hogy jelen Szerződésből eredő vitás kérdéseket megkísérlik
kölcsönös egyeztetéssel, tárgyalás útján, elsősorban peren kívül rendezni. Amennyiben ez nem
lehetséges, a jelen Szerződésből vagy azzal kapcsolatban felmerülő minden
szerződésszegéssel, felmondással, érvényességi vagy értelmezési kérdéssel kapcsolatos vita
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eldöntésére a Felek — a pertárgyértéktől függően — kikötik a Budai Központi Kerületi Bíróság
kizárólagos illetékességét.

5. Nem minősül hibás teljesítésnek, vagy szerződésszegésnek, és a VAS Szolgáltató nem felel
azokért a károkért, amelyek a Megrendelőt

i. azért érik, mert jogszabály VAS Szolgáltató szolgáltatási jogát a VAS
Szolgáltatón kívülálló okok miatt megvonja, vagy egyoldalúan módosítja úgy,
hogy VAS Szolgáltató nem tud a módosított engedély feltételei miatt a
szerződéses kötelezettségeinek eleget tenni (lehetetlenülés);

ii. a Megrendelőnek, vagy érdekkörébe tartozó intézménynek, vagy személynek
felróható hibás magatartás következményeként érik.

6, Felek kötelesek a Szerződés teljesítése során tudomásukra jutott dokumentációkat, adatokat,
információkat bizalmasan kezelni és gondoskodni arról, hogy azok harmadik fél számára ne
legyenek hozzáférhetőek. Az azt elmulasztó vagy megszegő Fél köteles a másik Fél igazolt
kárát megtéríteni. Kivételt képez a bíróság, a nyomozó hatóság, más hatóság felé történő
információ feltárás, ha jogszabály, illetve az előzőekben megjelölt szervek jogerős kötelező
határozata ezt előírja. A Szolgáltatásfelügyelet, mint Megrendelő képviselője, megbízási
köréig nem tekintendő harmadik félnek, érte a Megrendelő a VAS Szolgáltatóval szemben
titoktartás tekintetében jót áll.

‘7. VAS Szolgáltatót a hatályos jogszabályok szerint titoktartási kötelezettség terheli a jelen
Szerződés teljesítése során Megrendelővel, annak tevékenységével kapcsolatban tudomására
jutó mindennemű adat, információ, ismeret vonatkozásában. E titoktartási kötelezettség
kiterjed VAS Szolgáltató alkalmazottaira, munkatársaira, alvállalkozóira is, akiket
tevékenységük megkezdése előtt köteles VAS Szolgáltató a titoktartásra hitelt érdemlően
figyelmeztetni. Jelen Szerződés által meghatározott munkában résztvevő munkatársakkal és
alvállalkozókkal írásban is köteles a titoktartásra vonatkozó szabályokat elfogadtatni a
titoktartási nyilatkozat aláíratásával és a nyilatkozatokat Megrendelő részére átadni. A
titoktartási nyilatkozat mintát a 4. sz. melléklet tartalmazza.

8. VAS Szolgáltató a Megrendelő engedélye nélkül harmadik félnek nem hozhatja tudomására a
Szerződés, illetve azzal kapcsolatos bármely más dokumentáció, specifikáció, tervrajz, minta,
vagy információ adatait. VAS Szolgáltató alkalmazottai nem minősülnek harmadik félnek, de
a velük folytatott levelezés, vagy bármilyen más adatközlés bizalmasnak minősül és csak
olyan mértékig megengedett, amely az adott személy feladat teljesítéséhez feltétlenül
szükséges. Megrendelő és a VAS Szolgáltató kijelenti, hogy a másik fél által titkosan
kezelendőnek minősített valamennyi üzleti információt, know-how-t, szabadalmazott eljárást,
okmányt, adatot és rajzot titkosan fogja kezelni, a hatályos jogszabályokban meghatározott
módon. Megrendelő nem használhatja fel a VAS Szolgáltatótól kapott üzleti titoknak
minősülő információit semmi más célra, mint a projekt befejezésének, működtetésének,
karbantartásának, vagy szűk keresztmetszetei megszüntetésének megszervezésére.
Hasonlóképpen VAS Szolgáltató nem használhat fel, vagy tehet közzé a Megrendelő vagy
más, a hálózati rendszerben érintett szerv által átadott semmiféle tervezési adatot, információt
és rajzot másra, mint a Szerződéssel szorosan összefüggő célokra. Felek a jelen Szerződésben
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foglaltakon túlmenően üzleti titok alatt a Polgári Törvénykönyv („Ptk.”) 81. g-ának (2)-(3)
bekezdésében így meghatározott fogalmat értik.

9. Megrendelő a VAS Szolgáltató által installált szoftvereket, know-how-t a Szolgáltatás
igénybevételén kívüli esetben nem használhatja, azokat le nem másolhatja és harmadik
személy számára tovább nem adhatja. Megrendelő felelős minden olyan kárért és igényért,
amely e rendelkezés megsértéséből származik. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy
bármely kártérítési összeget, közös megegyezés hiányában, bírói úton, szakértők bevonásával
állapítanak meg.

10. VAS Szolgáltató felelősséget vállal azért, hogy az általa használt eszközök, szoftverek,
valamint az általa a Szerződés teljesítése során alkalmazott műszaki eljárások, techi~ológiák
felhasználását harmadik személy joga nem korlátozza. Amennyiben harmadik személy
részéről védett jogai sérelme miatt kárigény merülne fel a fenn megjelölt eszközök, eljárások
vonatkozásában, a VAS Szolgáltató mentesíti a Megrendelőt a kárigény alól, minden ezzel
kapcsolatos kötelezettséget átvállal.

11. Amennyiben a Szolgáltatás nyújtása — a VAS Szolgáltatónak fel nem róható — átmeneti
akadályba ütközik, a Szolgáltatás szünetel. A szünetelés időtartamára Megrendelőt
szolgáltatási díjűzetési kötelezettség nem terheli. A szünetelés várható időtartamáról és okáról
VAS Szolgáltató köteles Megrendelőt írásban értesíteni.

12. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C.
törvény, a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény, valamint a Magyar
Köztársaság Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvényt és más kapcsolódó
jogszabályokat kell alkalmazni.

13. Értesítések: Felek egymás közötti hivatalos értesítéseiket írásban kell, hogy megtegyék, és
valamennyit ugyancsak írásban kell visszaigazolniuk. Az értesítésben foglaltak akkor lépnek
érvénybe, amikor azt kézbesítették, és a kézbesítés visszaigazolást nyert. A következő
értesítések számítanak érvényes írásos értesítésnek: tértivevényes ajánlott levél, visszaigazolt
telefax, továbbá a visszaigazolt e —mail üzenet.

14. Az értesítéseket az alábbi névre és címre kell megküldeni:

Megrendelő kapcsolattartója: Onder Zoltán igazgató

Cím: Nemzeti Infokoinmunikációs Zrt.

1081 Budapest Csokonai u. 3.

Telefonszám: 1301-3063

Telefax szám: 130 1-3069

E-mail cím: Onder.Zoltaii~nisz.hu

VAS Szolgáltató kapcsolattartója: Szabó András

Cím: Invitel Távközlési Zrt.
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2040. Budaörs, Puskás Tivadar u.8-l0.

Telefonszám: l/888-3’752

Telefax szám: 23/804-543

E-mail cím: szaboandvinvitel.co.hu

15. VAS Szolgáltató köteles együttműködni Megrendelő „Nemzeti Távközlési Gerinchálózat (
volt Elektronikus Kormányzati Gerinchálózat) és Közháló intézményi kör részére nemzetközi
és belfüldi internet szolgáltatás beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként
megkötött szerződés szerinti Internetszolgáltatóval, valamint a Szolgáltatás- felügyeletet
ellátóval, függetlenül attól, hogy ez utóbbi a NISZ szerződött partnere vagy szervezeti
egysége.

16. Megrendelő hozzájárul, hogy VAS Szolgáltató jelen Szerződés sikeres teljesítését követően az
elvégzett munkára referenciaként hivatkozzon.

XVI. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

1. Megrendelő és VAS Szolgáltató kijelentik, hogy megismerték és áttanulmányozták a jelen
Szerződésben hivatkozott valamem~yi szerződéses feltételt. A Szolgáltatásra a jelen
Szerződésben hivatkozott szerződési feltételek, valamint az itt meghatározott egyéb kiegészítő
feltételek vonatkoznak elsősorban, a nem szabályozott kérdésekben a Szolgáltatásra és annak
nyújtására vonatkozó jogszabályok irányadók.

2. VAS Szolgáltató jelen Szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy a Ptk. 81. g-ának (3)
bekezdése értelmében nem minősül üzleti titoknak a jelen Szerződés szerinti szolgáltatói
díjazás mértéke, valamint a megkötött Szerződés.

3. VAS Szolgáltató tudomásul veszi, hogy kérésre a jelen Szerződésben szabályozott
jogviszonnyal összefüggő és a Ptk. 81. ~ (3) bekezdése alapján közérdekből nyilvánosnak
minősülő adatokra vonatkozóan köteles tájékoztatást adni a Ptk. 81. ~ (4) bekezdésének
megfelelően.

4. Felek tudomásul bírnak arról, hogy üzleti titokra hivatkozással nem lehet olyan adat
nyilvánosságra hozatalát korlátozni vagy megtiltani, amely a Kbt. 73. ~ (2) bekezdése körébe
tartozik, illetve amelyet a VAS Szolgáltató Ajánlatának elbírálása során a Megrendelő, mint
ajánlatkérő döntése meghozatalával összefüggésben ügyelembe vett.
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5. Szerződő felek tudomásul veszik, hogy az Állami Számvevőszékről szóló 1989. évi XXXVIII.
törvény 2. g-ának (9) bekezdésében foglaltak alapján az Állami Számvevőszék vizsgálhatja az
államháztartás alrendszereiből finanszírozott beszerzéseket és az államháztartás nevében vagy
képviseletében eljáró természetes személynél és jogi személynél, valamint azoknál a szerződő
feleknél, akik, illetve amelyek a szerződés teljesítéséért felelősek, továbbá a szerződés
teljesítésében közreműködő valamennyi gazdálkodó szervezetnél.

6. Szerződő Felek tudomásul veszik, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV.
törvény 81. *-ának (4) bekezdése értelmében az, aki az államháztartás valamely alrendszerével
pénzügyi, illetve üzleti kapcsolatot létesít, kérésre köteles a jogviszonnyal összefüggő és a
közérdekből nyilvános adatokra vonatkozóan tájékoztatást adni, valamint azt, hogy a
költségvetési pénzeszközök felhasználásának nyilvánosságára tekintettel a szerződés lényeges
tartalmáról a tájékoztatás üzleti titok címén nem tagadható meg.

Jelen Szerződés az elválaszthatatlan részét képező és a Felek által aláírt, illetve szignált 4 db
melléklettel együtt, 4 szó szerint megegyező példányban készült, azt a szerződő Felek elolvasták,
megértették és mint akaratukkal megegyezőt, jóváhagyólag aláírták.

Budapest, 2011. december 31. Budapest, 2011 .december 31.

Megrendelő

Száray Loránt

vezérigazgató ~ fl\/’j cte ~
lnvit& Távközlési Zrt.
2040 üujaörs, Puskás Tivadar u. 810.
Adós~ám: 12069316-2-44

VAS Szolga a o 41

Ger yöng ér Bakos Béla
key account management igazgató műszaki igazgató

Invitel Zrt. I vitel Z .

Kászonyi ‘éter Sári I~tván ózsef
tanácsadó tanácsadó

Magyar Telekom Nyrt. Magyar Telekom Nyrt.
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1. sz. melléklet

Közbeszerzési Ajánlatkérés (Ajánlattételi Felhívás, Ajánlattételi Dokumentáció)





.‘~m%NIS Z
O O NEMZETI INFOKOMMUNIKÁCIÓSSZOLGÁLTATÓ ZRT

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

„Közháló intézményi kör részére internet alapú alap és emelt szintű szolgáltatások
beszerzése” tárgyú gyorsított, hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

közbeszerzési eljáráshoz

(TED 2011/S 224-363830; KÉ-29282/2011.)

2011. november



AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

1.) Az ajánlatkérő neve és címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail):
Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

1081 Budapest, Csokonai utca 3.

Telefon: +36-1-4594200

Telefax: ±36-1-3031000

E-mail: kozbeszerzes @nisz.hu

2.) A beszerzés tárgya és mennyisége:
Közháló Szolgáltatási Központ kialakításával a Közháló intézményi kör 6655
szolgáltatás hozzáférési pontján internet alapú alap és emeltszintű szolgáltatások
nyújtása.
Ajánlatkérő a megadott mennyiségtől -20 %-ban eltérhet, azzal, hogy a pontos
mennyiséget legkésőbb a szerződés megkötésekor adja meg.

3.) Hivatkozás a közzétett részvételi felhívásra és a közzététel napjára:
Az Európai Unió Hivatalos Lapjában a hirdetmény száma: TED 2011/S 224-363 830

A Közbeszerzési Értesítőben a hirdetmény száma: 29282/2011

4.) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja, határideje, annak
beszerzési helye és pénzügyi feltételei:
Az ajánlattételi dokumentációt az ajánlatkérő díj mentesen, elektronikus formában, e
mailen bocsátja az ajánlattevő rendelkezésére az ajánlattételi felhívás átadásának
napj án.

5.) A részvételi felhívásban előírtakkal összhangban az ajánlathoz csatolandó
igazolások, nyilatkozatok, dokumentumok meghatározása

5.1. Kizáró okok
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet az,
akivel szemben a Kbt. 60. ~ (1) bekezdésében, a Kbt. 61. ~ (1) bekezdés a-c),
pontjában meghatározott kizáró okok valamelyike fennáll.

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, akivel szemben a Kbt. 62. ~ (1) bekezdésében
meghatározott kizáró okok valamelyike fennáll.
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5.2. Megkövetelt igazolási mód
Az ajánlattevőnek, az ajánlatban a Kbt. 121. * (4) bekezdése szerint kell igazolnia,
hogy nem tartozik a Kbt. 60. ~ (1) bekezdésének és a Kbt. 61. ~ (1) bekezdés a-c)
pontja hatálya alá. A Kbt. 121. * (4) bekezdése szerint az ajánlattevőnek a kizáró
okokkal kapcsolatban az ajánlattételi felhívásban — a 120. ~ (1) bekezdésének d)
pontja alapján — meghatározott módon kell elj árnia.

Az ajánlathoz cégszerűen aláírt nyilatkozatot kell csatolni arról, hogy az ajánlattevő,
esetében a részvételi jelentkezés benyújtása óta nem következett be olyan változás,
melynek alapján esetükben a Kbt. 60. ~ (1) bekezdésében, a Kbt. 61. ~ (1) bekezdés
a-c) pontja, illetőleg a Kbt. 62. ~ (1) bekezdésében foglalt kizáró okok közül
bármelyik fennáll. Az ajánlathoz nem kell csatolni azokat az igazolásokat,
nyilatkozatokat, amelyeket a részvételi jelentkezéshez már csatolt, kivéve, ha a
korábban benyújtott igazolás vagy nyilatkozat már nem alkalmas az előírtak
bizonyítására, mivel a részvételi jelentkezéshez benyújtott igazolások részvételi
felhívásban előírtak szerinti érvényessége lejárt.

6.) Az ajánlattételi határidő, az ajánlat benyújtásának címe:
Az ajánlat benyújtásának határideje: 2011. december 13. 10:00 óra.

Az ajánlat benyújtásának helye: Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen
Működő Részvénytársaság, 1081 Budapest, Csokonai utca 3., I. emelet 107-es iroda.

Az ajánlatot munkanapon 9:00-11:00, valamint 13:00-15:00 között (pénteken 9:00-
11:00 és 13:00-14.00 óra között), az ajánlattételi határidő napján 9:00-10.00 óra
között lehet benyújtani

7.) Az ajánlattétel nyelve:
Magyar.

8.) Az ajánlat felbontásának helye, ideje, jelenlétre jogosultak:
Az ajánlat felbontásának határideje: 2011. december 13. 10:00 óra.

Az ajánlat felbontásának Nemzeti Infokomrnunikációs Szolgáltató Zártkörűen
Működő Részvénytársaság, 1081 Budapest, Csokonai utca 3., I. emeleti tárgyaló.

Az ajánlat felbontásán a Kbt. 80. ~ (2) bekezdése szerinti személyek lehetnek jelen.

9.) Az első tárgyalás időpontja, a tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő
által előírt alapvető szabályai:
Az első tárgyalás időpontja: 2011. december 14. 14:00 óra.

Ajánlatkérő külön-külön 90-90 percben tárgyal az ajánlattevővel a műszaki ajánlatról,
valamint a szerződéses feltételekről. Ajánlatkérő az első tárgyalást követően az
ajánlattevővel egyeztetett időpontban szükség szerint tart további tárgyalást. A
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tárgyalás menetét az ajánlatkérő határozza meg. Valamennyi tárgyalásról
jegyzőkönyv készül. Módosított ajánlat beadása csak az ajánlatkérő felkérését
követően, az ajánlatkérő által meghatározott körben lehetséges. A tárgyalásokon az
aj ánlattevőt nyilatkozattételre és kötelezettségvállalásra jogosult személy vagy az
általa meghatalmazott személy képviselheti, utóbbi esetben a meghatalmazás eredeti
vagy másolati példányát a tárgyalás megkezdése előtt ajánlatkérő részére át kell adni.
A tárgyalások befejezésével ajánlati kötöttség jön létre.

10.) A hiánypótlás lehetősége:
Az ajánlatkérő a Kbt. 83. *-a szerint lehetőséget biztosít a teljes körű hiánypótlásra.

11.) Az ajánlat bírálata:
Az ajánlatkérő az érvényes ajánlatokat a Kbt. 57. ~ (2) bekezdés a) pontja alapján, a
legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás szempontja alapján bírálja el.

12.) Az eredményhirdetés időpontja:
2011. december 20. 10:00 óra.

13.) A szerződéskötés tervezett időpontja:
A szerződéskötés várható időpontja: 2011. december 31. A szerződés hatályba
lépésének tervezett időpontja: 2012. január 1.

14.) Egyéb információk
14.1. A Kbt. 130. ~ (7) bekezdésében foglaltak szerint az ajánlattételre felhívott

jelentkezők közösen nem tehetnek ajánlatot.
14.2. Az ajánlattevő a Kbt. 121. ~ (2) bekezdése alapján kiegészítő tájékoztatást

kérhet az ajánlattétellel összefüggésben, a részvételi felhívásban, az
ajánlattételi felhívásban és az ajánlattételi dokumentációban foglaltakkal
kapcsolatban. A kérdéseket írásban kell megküldeni az aj ánlatkérő ±36-1-
3031000 fax-számára és egyidejűleg a kozbeszerzes@nisz.hu e-mail címre is. Az
e-mail tárgyában hivatkozni kell a következőre: „Közháló elérési
szolgáltatás”. A kiegészítő tájékoztatással kapcsolatos részletes tudnivalókat a
dokumentáció tartalmazza.
A kiegészítő tájékoztatás a dokumentáció részévé válik. Ajánlattevő köteles
ajánlatát a kiegészítő (értelmező) tájékoztatás figyelembevételével elkészíteni
és benyújtani.

14.3. Az ajánlat formai követelményeinek részleteit a Kbt. 70/A.~ (1) bekezdése,
valamint az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza. Az ajánlatot papíralapon 1
db eredeti, és 4 db, az eredetiről készült, azzal mindenben megegyező
másolati, valamint 2 db elektronikus (CD vagy DVD) példányban kell
benyújtani. Az elektronikus példánynak nem módosítható formátumban (p1:
.pdf) kell tartalmaznia az eredeti szkennelt teljes ajánlatot. Az ajánlatot a
felhívásban és a dokumentációban meghatározott előírásoknak megfelelően
kell elkészíteni és benyújtani.

14.4. Az ajánlat összeállításával kapcsolatos összes költség az ajánlattevőt terheli.
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14.5. A felhfvásban és a dokumentációban nem szabályozott kérd~sekben a Kbt.
rendelkezései az irányadóak.

15.) Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2011. december 07.
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I. FEJEZET

BEVEZETÉS, ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ ÉS TÁJÉKOZTATÓ
A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁRÓL

A Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt., mint ajánlatkérő „Közháló intézményi kör
részére internet alapú alap és emelt szintű szolgáltatások beszerzése” tárgyban hirdetmény
közzétételével indított tárgyalásos közbeszerzési eljárást indított TED 2011/5 224-363830;
KÉ-29282/20 11. szám alatt.

Ajánlatkérő Ajánlattevő sikeres ajánlattételének elősegítése érdekében jelen Dokumentációt
készítette.

A Dokumentáció a szellemi alkotásokról szóló jogszabályok hatálya alá tartozik, ennek
megfelelően Ajánlattevő köteles a dokumentációban foglaltakat bizalmasan kezelni.
Harmadik fél részére információ kizárólag olyan mértékben adható, amely az ajánlat
elkészítéséhez feltétlenül szükséges.

A Dokumentáció kizárólag az ajánlat elkészítéséhez adhat segítséget, jelen eljárás keretein
kívül semmilyen formában nem használható fel.

A Dokumentáció tartalmazza az ajánlattételi felhívást, az eljárás lefolytatásával kapcsolatos
információkat, az ajánlat elkészítéséhez szükséges előírásokat, nyilatkozatmintakat, a nyertes
ajánlattevő által a szerződés teljesítése során megvalósítandó feladat részletes meghatározását,
amely tartalmazza az ezzel kapcsolatban elvárt követelményeket (műszaki leírást) és a
szerződés tervezetét, mely utóbbi kettő az eljárás tárgyalási szakaszában kerül véglegesítésre.

Az ajánlat elkészítésével kapcsolatban felmerülő kérdések megválaszolására kiegészítő
tájékoztatás keretében van lehetőség. A kiegészítő tájékoztatás részletes szabályait a jelen
dokumentáció I. fej ezetének 1.8. pontj a tartalmazza.

A felhívás és a dokumentáció rendelkezéseinek esetleges ellentmondása esetén a felhívásban
szereplő információk az irányadóak.

Ajánlatkérő a benyújtott ajánlatot nem tudja visszaszolgáltatni sem egészében, sem részeiben.
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1. AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSÉVEL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK

1.1. A Dokumentáció rendelkezésre bocsátása
Az ajánlattételi dokumentációt az ajánlatkérő díjmentesen, elektronikus formában, e-mailen
bocsátja az ajánlattevő rendelkezésére az ajánlattételi felhívás átadásának napján. Az
eljárásban való részvétel feltétele a Dokumentáció átvételét igazoló írásbeli visszaigazolás
megküldése az ajánlatkérő részére.

1.2. Az ajánlat pontossága
Ajánlattevő kötelezettségét képezi — a felhívás és a Dokumentáció gondos áttanulmányozását
követően — az ezekben foglalt valamennyi előírás, formai követelmény, kikötés, a beszerzés
tárgyára vonatkozó specifikáció betartása, valamint a kiegészítő (értelmező) tájékoztatás-
kérésre adott ajánlatkérői válaszok figyelembevétele.

Ajánlattevő köteles a felhívásban, a Dokumentációban és Ajánlatkérő által — a teljesítéssel
kapcsolatban — szolgáltatott minden információ pontosságáról meggyőződni.

Az ajánlat előkészítésével, összeállításával és benyújtásával vagy az ajánlathoz szükséges
információk megszerzésével kapcsolatos mulasztás Ajánlattevő terhére esik. Ajánlatkérő az
ajánlat benyújtását követően nem veszi figyelembe Ajánlattevőnek — a pontos információk
hiányára hivatkozó — ajánlat módosítására vonatkozó kérelmét.

Ajánlattevő felelősséggel tartozik az ajánlatban közölt adatok és nyilatkozatok, valamint a
becsatolt igazolások, okiratok tartalmának valódiságáért.

1.3. Az ajánlat teljessége
Ajánlattevőnek — a jogszabályi rendelkezések betartása mellett — az ajánlattételi felhívásban, a
Dokumentációban és az aj ánlattevői kérdéseire adott aj ánlatkérői válaszokban
meghatározottaknak megfelelően kell az ajánlatot elkészítenie.

Ajánlattevő kockázata és az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után, ha ajánlatát hibásan,
vagy a hiánypótlási felhívást követően is hiányosan, illetve oly módon nyújtja be, hogy az
tartalmilag nem felel meg az ajánlattételi felhívásban, a Dokumentációban, és az ajánlattevői
kérdésekre adott válaszokban, valamint a jogszabályban meghatározott feltételeknek.

1.4. Az ajánlattétel nyelve
Az ajánlatot magyar nyelven, nyomtatott betűvel, tintával, gépírással vagy más kitörölhetetlen
módon, olvashatóan kell elkészíteni és jelen Dokumentációban foglalt rendelkezéseknek
megfelelő formában és tartalommal benyújtani.

Ajánlattevőnek minden nem magyar nyelvű nyilatkozatot, hatósági igazolást és egyéb
dokumentumot (Pl. minősítő okiratok, diplomák) magyar fordításban is az ajánlatához kell
csatolnia. A fordítás eredetivel történő egyezőségéről Aj ánlattevő cégjegyzésre jogosult
képviselőjének az ajánlatban nyilatkoznia kell.
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Nem jelenti a magyar nyelvű ajánlattétel sérelmét, ha szakmai szempontból indokoltan idegen
nyelvű — nemzetközileg is elfogadott — meghatározások szerepelnek az ajánlatban.

1.5. Az ajánlat elkészítésének költségei
Az ajánlat elkészítésével, benyújtásával és Ajánlattevő jelen közbeszerzési eljárásban való
részvételével kapcsolatban felmerülő valamennyi költség Aj ánlattevőt terheli.

Ajánlattevő az ajánlattal kapcsolatos költségeinek megtérítését — a Kbt. 351. *-ban foglalt eset
kivételével — semmilyen jogcímen nem követelheti Ajánlatkérőtől.

1.6. Rész- vagy többváltozatú ajánlat
Ajánlattevő jelen közbeszerzési eljárás során nem teszi lehetővé a részekre történő
aj ánlattételt, illetőleg alternatív ajánlat benyújtását.

Alternatív ajánlat vagy rész-ajánlat benyújtása esetén Ajánlatkérő a rész-, vagy alternatív
ajánlatot a Kbt. 88. * (1) bekezdés f) pontja alapján érvénytelenné nyilvánítja.

1.7. Üzleti titok
A Ptk. 81. *-ának (2)-(3) bekezdésében így meghatározott fogalom.
Ajánlattevő ajánlatában - kifejezetten és elkülönített módon, mellékletben — közölt üzleti
titoknak számító adat nyilvánosságra hozatalát megtilthatja (Kbt. ‘73. ~). Ajánlattevő nem
tiithatja meg nevének, címének (székhelyének, lakóhelyének), valamint olyan ténynek,
információnak, megoldásnak vagy adatnak (a továbbiakban együtt: adat) a nyilvánosságra
hozatalát, amely a bírálati szempont alapj án a 81. * (4) bekezdése szerint értékelésre kerül, de
az ezek alapjául szolgáló részinformációk, alapadatok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja.

Nem korlátozható, illetőleg nem tiltható meg üzleti titokra hivatkozással olyan adat
nyilvánosságra hozatala, amely a közérdekű adatok nyilvánosságára és a közérdekből
nyilvános adatra vonatkozó, külön törvényben meghatározott adatszolgáltatási és tájékoztatási
kötelezettség alá esik. A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés engedményezést
kizáró rendelkezése nem minősül üzleti titoknak.

1.8. Kiegészítő (értelmező) tájékoztatás
Ajánlattevő kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet az ajánlattétellel összefüggésben az
ajánlattételi felhívásban és a Dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban (Kbt. 121. ~ (2)).

A kiegészítő (értelmező) tájékoztatás kizárólag levélben, telefaxon, vagy e—mailben történhet.
A kiegészítő táj ékoztatásra vonatkozó kérést a felhívásban kapcsolattartási pontként
meghatározott címre kell megküldeni az ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb 4 nappal.
A tájékoztatás kérésben fel kell tüntetni az eljárás tárgyát, valamint a levelezési címet,továbbá
azt az e- mail címet vagy faxszámot, amely a megküldendő dokumentumok fogadására 24
órában alkalmas. Ajánlattevő felelőssége, hogy a kiegészítő tájékoztatás időben a jogosulthoz
kerüljön.
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Ajánlatkérő a kiegészítő (értelmező) tájékoztatást az ajánlattételi határidő lejárta előtt
legkésőbb 2 nappal elektronikus úton küldi meg. A kiegészítő tájékoztatás a dokumentáció
részévé válik.

Ajánlattevő köteles ajánlatát a kiegészítő (értelmező) tájékoztatás figyelembevételével
elkészíteni és benyújtani.

Aj ánlatkérő Aj ánlattevővel külön megbeszélést, telefonos egyeztetést nem folytat.

1.9. Az ajánlat esetleges hibáinak javítása
Az aj ánlatban Aj ánlattevő által elkövetett hibákat, az ajánlatot aláíró személy(ek) kézjegyével
külön ellátottan lehet javítani. A korrektorral, hibajavítóval való átfestés, átragasztás nem
megengedett! A hibás szöveget át kell húzni és a javító a javítás tényét, időpontját és
kézjegyét a javított szöveg mellett köteles feltüntetni.

2. AZ AJÁNLAT FORMAI KÖVETELMÉNYEI

2.1. Az ajánlatok csomagolása, címzése, példányszáma
Az ajánlatot papíralapon 1 eredeti és 4 másolati példányban, nem bontható kötésben, és CD-n
2 példányban, pdf formátumban, zárt csomagolásban a következő módok egyikén kell
benyújtani:

. postai úton — ajánlott, tértivevényes küldeményként — Nemzeti Infokommunikációs
Szolgáltató Zrt. 1081 Budapest, Csokonai u. 3. címre

• futár, illetve pontos címre kézbesítő gyorsposta igénybevételével a felhívásban
megjelölt helyen,

. személyesen lehet benyújtani.

Személyes, futár, illetve pontos címre kézbesítő gyorsposta útján való benyújtás esetén az
ajánlatot Aj ánlatkérő kapcsolattartója (vagy kapcsolattartó helyettese) általi átvétel időpontja
minősül az ajánlat benyújtási időpontj ának.

A postai úton benyújtott ajánlat akkor minősül határidőben benyújtottnak, ha az ajánlattételi
határidő lejártáig a 1081 Budapest, Csokonai utca 3. I. emelet 107-es irodába megérkezik.

A csomagoláson legalább az alábbi adatoknak kell szerepelnie:

- Ajánlattevő neve és címe,
- Az ajánlat tárgya: „Közháló intézményi kör részére internet alapú alap és emelt szintű
szolgáltatások beszerzése” tárgyú gyorsított, hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
közbeszerzési eUáráshoz — Ajánlat” - „Nem bontható fel 2011 .december 13-én 10:00 óráig”
A csomagolásban elhelyezett ajánlat példányait nem kell belső csomagolással ellátni, azonban
az ajánlat példányán fel kell tüntetni az „eredeti”, vagy a „másolat” megjelölést. A
másolatokat a teljesen kész ajánlat eredeti példányáról kell elkészíteni.
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Ha a csomagolás nem felel meg a jelen pont szerinti előírásoknak, az ajánlat elkeveredéséért,
vagy az ajánlattételi határidő előtti felbontásáért Ajánlatkérő nem vállal felelősséget.

Ajánlattevő kizárólagos felelőssége, hogy az ajánlat megfelelő alakban, példányszámban és
határidőben benyújtásra kerüljön.

A csomagolás akkor minősül nem zártnak, ha abból roncsolás nélkül az ajánlat valamely
példánya kivehető.

2.2. Az ajánlat formai követelményei
Az ajánlat példányait a Kbt. 70/A. ~ (1) bekezdése szerint kell összefűzni: zsinórral,
lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával, az ajánlat első vagy hátsó lapjához
rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az Ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell
írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen.
Az ajánlatot folyamatos, növekvő - „1” számjeggyel kezdődő minden írott, adatot tartalmazó
(nem üres) oldalon feltüntetett — lap-/oldalszámozással kell ellátni. A címlapot és a hátlapot
(ha vannak) nem kell, de lehet oldalszámozni.

Ha Ajánlattevő nevében a jelen eljárás részvételi szakaszától eltérő meghatalmazott jár el, úgy
a jelen dokumentáció III. fejezet szerinti meghatalmazást az aj ánlathoz mellékelni kell.

Az ajánlat abban az esetben tekinthető érvényesnek, ha az aláíró személy — a részvételi
jelentkezés részeként benyújtott cégdokumentum alapján — Ajánlattevő képviseletére jogosult,
vagy aki a törvényes képviselőtől származó eredeti meghatalmazással rendelkezik.

A benyújtott iratok egyértelmű ellenőrizhetősége érdekében az ajánlatot oldalszámozást is
magában foglaló tartalomjegyzékkel kell ellátni.

2.3. Iratminták
Ha jelen Dokumentáció iratminta alkalmazását írja elő, ez esetben a III. fejezetben található
vonatkozó iratmintát kell felhasználni és megfelelően kitöltve az ajánlathoz csatolni. Az
iratminta helyett annak tartalmilag mindenben megfelelő más irat is mellékelhető.

3. AJÁNLATKÉRŐ ADATAI ÉS KAPCSOLATTARTÁS

Ajánlatkérő neve: Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.

Levelezési címe: 1081 Budapest, Csokonai utca 3.

Kapcsolattartó személy: Csicsvák Gábor

E-mail: kozbeszerzes @nisz.hu

Telefon: +36-1-4594200/6695

Fax: ±36-1-303 1000

7



Ajánlattevők csak írásban (levélben, faxon vagy e-mailben) tehetnek fel kérdéseket, a
felhívásban megjelölt kapcsolattartási pontként megjelölt személynek címezve. A más módon
érkező megkereséseket az Ajánlatkérő nem teljesíti.

Ajánlatkérő részéről csak az Ajánlattételi felhívásban meghatározott címről, fax-számról, e
mail címről küldött válaszok és küldemények minősülnek az ajánlatkérő által küldött
iratoknak. A kérdésekre adott válasz esetén a levél, fax és e-mail formájában is megküldhető.

4. AJÁNLATTÉTELRE JOGOSULTAK
Jelen eljárás első, ún. részvételi szakaszában alkalmas részvételre jelentkezőnek küldi meg az
ajánlatkérő az ajánlattételi felhívást.

Ajánlatot csak olyan összetételben tehet az ajánlattételre felkért, miként a részvételi
jelentkezését érvényesnek nyilvánította az ajánlatkérő, azaz Új 10% -ot meghaladó mértékben
bevonni kívánt alvállalkozó, erőforrást biztosító szervezet nem vonható be az eljárás második,
Úfl. ajánlattételi szakaszába.

5. ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

5.1. Az ajánlatok benyújtása:
Az ajánlatokat az ajánlattételi felhívásban megjelölt helyre, legkésőbb a felhívásban megjelölt
ajánlattételi határidő lej ártának időpontjáig kell benyújtani a felhívásban és a
dokumentációban meghatározott módon.

Az ajánlatokat személyes vagy futárszolgálat által történő leadás esetén, munkanapokon
hétfőtől csütörtökig 9:00-11:00 óra, valamint 13:00-15:00 óra között, illetve pénteken 9:00-
11:00 és 13:00-14:00 óra között, illetve az ajánlatok beadási határidejének napján 9:00-10.00
óra között lehet benyújtani az ajánlatkérő székhelyén, a Csokonai utca 3., I. emelet 107-es
irodában.

5.2. Az ajánlatok felbontása
Bontás helye és ideje: a felhívás szerint.

Ajánlatkérő a zárt csomagolásban benyújtott ajánlatot a benyújtási határidő lejártakor — amely
azonos az ajánlatok felbontásának időpontjával — nyilvánosan bontja fel.

Az ajánlattételi határidő előtt visszavont, valamint az elkésett ajánlatok nem kerülnek
felbontásra.

Az ajánlatok felbontásakor Ajánlatkérő a felolvasó lapon szereplő adatokat ismerteti. Az
eredeti és a másolati példányokban esetleg előforduló ellentmondás esetén az eredeti példány
tartalma az irányadó.

Aj ánlatkérő a bontási jegyzőkönyv másolatát valamennyi ajánlatot benyújtó Aj ánlattevő
részére a bontástól számított 5 napon belül megküldi.
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5.3. Az ajánlat pontosítása
Az ajánlat értékelésének elősegítésére Aj ánlatkérő felkérheti Aj ánlattevőt a benyújtott
ajánlatának pontosítására, az abban foglalt nem egyértelmű megfogalmazások értelmezésére,
tisztázására.

5.4. Az ajánlat megfelelősége
Ajánlatkérő megvizsgálja, hogy Ajánlattevő megfelel-e a felhívásban és Dokumentációban
előírt feltételeknek és azt, hogy az ajánlat érvényes-e, illetve fennállnak-e a Kbt.- ben rögzített
kizáró okok.

A kizáró okok igazolásával kapcsolatban ajánlattevőnek a részvételi felhívásban előírtakkal
összhangban az ajánlathoz csatolandó azon igazolások, nyilatkozatok, dokumentumok
meghatározása, amelyek igazolják, hogy az ajánlattevő, illetőleg alvállalkozója az ajánlattételi
szakaszban sem tartozik a kizáró okok hatálya alá.

Az ajánlathoz nem kell csatolni azokat az igazolásokat, nyilatkozatokat, amelyeket a
részvételi jelentkezéshez már csatolt, kivéve, ha a korábban benyújtott igazolás vagy
nyilatkozat már nem alkalmas az előírtak bizonyítására.

5.5. Hiánypótlás
Aj ánlatkérő Aj ánlattevő számára biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.

Ajánlatkérő a hiánypótlási felhívásban pontosan megjelöli a benyújtott ajánlat hiányait és az
azok pótlására rendelkezésre álló határidőt. A hiánypótlási határidő eredménytelen eltelte után
a hiányok pótlására nincs lehetőség. Ajánlattevő a hiánypótlási felhívásban nem szereplő
biányokat is pótolhat a hiánypótlási határidő leteltéig, de ennek során be kell tartania a Kbt.
83. ~ (5) bekezdés korlátozásait.

A hiánypótlás keretében Ajánlattevőnek csak a hiánypótlási felhívásban előírt
dokumentumo(ka)t kell benyújtania. A hiánypótlás formai követelményeire a Kbt. 83. ~ (6)
bekezdése az irányadó.

Ha az Ajánlattevő a hiánypótlásnak a hiánypótlási felhívásban meghatározott határidőn belül
nem, vagy nem teljes körűen tesz eleget, illetve a benyújtott ajánlat bármely tartalmi elemét a
hiánypótlás keretében a jogszabályban foglaltakkal ellentétesen módosítja, úgy Ajánlatkérő
kizárólag az eredeti ajánlat „eredeti” példányát veszi figyelembe az ajánlat elbírálása során.

A hiánypótlás során az ajánlat úgy módosítható, úgy egészíthető ki, hogy megfeleljen az
ajánlattételi felhívás, a dokumentáció vagy a közbeszerzésre vonatkozó jogszabályok
előírásainak, de a következő módosításokat, kiegészítéseket nem lehet a hiánypótlással
végrehajtani:

„a) a hiánypótlás nem eredményezheti az ajánlat azon elemeinek módosítását, amelyek a 81.
(4) bekezdése szerint értékelésre kerülnek;
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b) ha egy elbírálási részszempont a szakmai ajánlattal függ össze, akkor a szakmai ajánlatot
sem lehet módosítani, kiegészíteni;

c) a hiánypótlás során az ajánlattevő új közös ajánlattevő, vagy a közbeszerzés értékének tíz
százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó
szervezet megjelölésével és az Újonnan megjelöltekre vonatkozó iratokkal nem egészítheti ki
az ajánlatát;

d) a hiánypótlás során nem lehet az ajánlat olyan hibáját kijavítani, mely miatt az már
benyújtásakor a 88. ~ (1) bekezdés a), illetőleg b) pontja szerint érvénytelen. Ennek során
figyelembe kell venni, hogy az ajánlati biztosíték nem azonos a róla szóló irattal.”

Hiánypótlás rendelhető el olyan iratok pótlására is, amelyek szerepelnek az ajánlatban, de
még az eredményhirdetés előtt elvesztik a Kbt.-ben meghatározott bizonyító erejüket.

5.6. Tárgyalás
Az ajánlatkérő külön-külön 90-90 percben tárgyal az ajánlattevővel a műszaki ajánlatról,
valamint a szerződéses feltételekről. Az ajánlatkérő az első tárgyalást követően az
ajánlattevővel egyeztetett időpontban szükség szerint tart további tárgyalást. A tárgyalás
menetét az ajánlatkérő határozza meg. Valamennyi tárgyalásról jegyzőkönyv készül.
Módosított ajánlat beadása csak az aj ánlatkérő felkérését követően, az aj ánlatkérő által
meghatározott körben lehetséges. A tárgyalásokon az aj ánlattevőt nyilatkozattételre és
kötelezettségvállalásra jogosult személy vagy az általa meghatalmazott személy képviselheti,
utóbbi esetben a meghatalmazás eredeti vagy másolati példányát a tárgyalás megkezdése előtt
ajánlatkérő részére át kell adni. A tárgyalások befejezésével ajánlati kötöttség jön létre.

5.7. Az érvényes ajánlatok elbírálása
Ajánlatkérő kizárólag akkor értékeli a benyújtott ajánlatot, ha megállapította, hogy a
felhívásban és Dokumentációban meghatározott követelményeknek maradéktalanul megfelel,
nincsenek benne érvénytelenségi okok, továbbá Aj ánlattevővel és az aj ánlatban szereplő
szervezetekkel szemben semmilyen kizáró ok nem áll fenn.

Az ajánlatkérő az érvényes ajánlatot a Kbt. 57. ~ (2) bekezdés a) pontja alapján, a legalacsonyabb
összegű ellenszolgáltatás szempontja alapján bírálja el.

5.8. Az ajánlatok bírálatáról szóló összegezés megküldésének (eredményhirdetés)
tervezett időpontja

Aj ánlatkérő az eljárás eredményét 2011. december 20-án tervezi kihirdetni, és az ajánlatok
elbírálásáról szóló összegezést is ezen a napon tervezi átadni az ajánlattevőnek. Ajánlatkérő
fenntartja a jogot, hogy az eredményhirdetést korábbi időpontban tartsa meg, illetve, hogy az
eredményhirdetés időpontját egy alkalommal legfeljebb 30 nappal elhalaszthassa. Ajánlatkérő
a módosított időpontról — annak indokolásával együtt - írásban értesíti az érintetteket.
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6. A BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK RÉSZLETEZÉSE

Az ajánlatba csatolandó dokumentumok eredeti, vagy közjegyző, illetve a kibocsátó által
hitelesített vagy az Ajánlattevő által készített egyszerű másolatként nyújthatók be az
ajánlattételi felhívás rendelkezéseinek megfelelően. A felhívásban előírt igazolások egyszerű
másolatban is benyújthatók.
Valótlan vagy téves adatok szolgáltatása esetén az ajánlat érvénytelennek minősül és az
ajánlatok értékelésében nem vesz részt. Az ajánlatban benyújtott minden olyan nyilatkozat
vagy igazolás amely a Kbt. 4. ~ 9. pontja szerinti hamis adatot tartalmaz, a Kbt. 4. ~ 9/A.
pontja szerinti hamis nyilatkozatnak minősül.

A tartalomjegyzékben ajánlattevő jogosult megjelölni és elkülöníteni az üzleti titkokat jelentő
adatokat, amelyeket Ajánlatkérő bizalmasan kezel.
Az ajánlatban közölt információk kizárólag ezen közbeszerzési eljárás eredményének
megállapítása keretében kerülnek felhasználásra.
Az ajánlattételi felhívásban és a jelen dokumentációban előírt igazolások, nyilatkozatok
aj ánlathoz csatolása kötelező. Az igazolások, nyilatkozatok aj ánlathoz csatolásának
elmulasztása az ajánlat érvénytelenné nyilvánítását és a közbeszerzési eljárásból való kizárást
eredményez, amennyiben a hiányosság hiánypótlás keretében nem pótolható.
A jelen felsorolásban szereplő iratok ajánlathoz való csatolásának elmulasztása esetén
Ajánlatkérő a pótolható hiányokra hiánypótlást rendel el és csak annak nem, vagy nem
megfelelő teljesítése esetén nyilvánítja az ajánlatot erre az okra tekintettel érvénytelennek.
Az ajánlat benyújtására előírt határidőtől kell számítani az egyes igazolások, iratok
kiállításának időhatárát.
Az egyes összetartozó iratokat lehetőség szerint egy csoportban kell becsatolni az ajánlatba.
Ajánlattevőnek az általa benyújtott dokumentumokat és mellékleteket az alábbi sorrendben
kell összeállítania és nem bontható kötésben összefűznie:

. Előlap

. Tartalomjegyzék (lap-/oldalszámozást is magában foglalva)

. Felolvasólap az aj ánlattevő nevével, székhelyével, valamint azon főbb, számszerűsíthető
adatok feltüntetésével, melyek a bírálati szempontok keretében értékelésre kerülnek.

. Aj ánlattevőre vonatkozó adatlap

. Ajánlattevői nyilatkozat az ajánlattételi felhívásban foglalt feltételek elfogadására, a
szerződés teljesítésére.

. A jelen felhívás 5. pontjában meghatározott nyilatkozat a kizáró okok fenn nem állásáról.

. Nyilatkozat az üzleti titokról

. Meghatalmazás (adott esetben)

7. A KBT. 55. * (4) BEKEZDÉSE SZERINTI TÁJÉKOZTATÁS

Munkavédelmi Információs Szolgálat
A Munkavédelmi Tanácsadó Szolgálat részeként működő ingyenes, telefonos munkavédelmi
információs szolgálat, tájékoztatást nyújt a munkavédelemmel kapcsolatos jogosultságokról
és kötelezettségekről a munkavállalók és munkáltatók, az érdekképviseleti szervek és minden,
a munkavédelem kérdései iránt érdeklődő számára.
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A tájékoztató, tanácsadó tevékenységet a következő szervezetek látják el:

. Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség (OMMF)
Témakör: Munkahelyi biztonság, munkahelyi egészség
Zöld szám: 06 80204292
E-mail: munkaved-info @ommf.~ov.hu
Hívható: hétfőtől-csütörtökig: 8.30-16.00 - pénteken 8.30-13.30

. Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (MBFH)
Témakör: Bányászati munkavédelem
Zöld szám: 06 80204 258
Hívható: hétfőtől-csütörtökig: 8.00-15.00 - pénteken 8.00-12.00

Ré2iós munkavédelmi felü2yelő tanácsadók elérhetősé2ei.
Munkanapokon hétfőtől-csütörtökig: 8.00-15.00; pénteken: 8.00-12.30
(kivéve a meghirdetett hivatalszüneteket)

Régiók Illetékességi terület Név telefonszá

Közép-magyarországi Budapest; Pest megye Fekete József 11323-3849
‘Munkavédelmi Felügyelőség Hende József 11323-3847
~munkaved-info @ ommfgov. hu

Személyes tanácsadási, ü~yfélfo2adási idők
(kivéve a meghirdetett hivatalszüneteket)

. Közép-magyarországi Munkavédelmi Felügyelőség
Budapest, Pest megye
Székhely: 1094 Budapest, Páva u. 6. - minden kedd és csütörtök: 8.00-16.00
Postacím: 1450 Budapest Pf. 153

(forrás: http://www.ommf.gov.hu/index.html?akt menu=308)



II. FEJEZET

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

1.) Az ajánlatkérő neve és címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail):
Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

1081 Budapest, Csokonai utca 3.

Telefon: ±36-1-4594200

Telefax: ±36-1-3031000

E-mail: kozbeszerzes @nisz.hu

2.) A beszerzés tárgya és mennyisége:
Közháló Szolgáltatási Központ kialakításával a Közháló intézményi kör 6655
szolgáltatás hozzáférési pontján internet alapú alap és emeltszintű szolgáltatások
nyújtása.
Ajánlatkérő a megadott mennyiségtől -20 %-ban eltérhet, azzal, hogy a pontos
mennyiséget legkésőbb a szerződés megkötésekor adja meg.

3.) Hivatkozás a közzétett részvételi felhívásra és a közzététel napjára:
Az Európai Unió Hivatalos Lapjában a hirdetmény száma: TED 2011/S 224-363830

A Közbeszerzési Értesítőben a hirdetmény száma: 29282/2011

4.) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja, határideje, annak beszerzési
helye és pénzügyi feltételei:
Az ajánlattételi dokumentációt az ajánlatkérő díjmentesen, elektronikus formában, e-mailen
bocsátja az ajánlattevő rendelkezésére az ajánlattételi felhívás átadásának napján.

5.) A részvételi felhívásban előírtakkal összhangban az ajánlathoz csatolandó igazolások,
nyilatkozatok, dokumentumok meghatározása

5.1. Kizáró okok
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet az,
akivel szemben a Kbt. 60. ~ (1) bekezdésében, a Kbt. 61. ~ (1) bekezdés a-c), pontjában
meghatározott kizáró okok valamelyike fennáll.

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, akivel szemben a Kbt. 62. ~ (1) bekezdésében
meghatározott kizáró okok valamelyike fennáll.

5.2. Megkövetelt igazolási mód
Az ajánlattevőnek, az ajánlatban a Kbt. 121. ~ (4) bekezdése szerint kell igazolnia, hogy
nem tartozik a Kbt. 60. ~ (1) bekezdésének és a Kbt. 61. ~ (1) bekezdés a-c) pontja hatálya
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alá. A Kbt. 121. ~ (4) bekezdése szerint az ajánlattevőnek a kizáró okokkal kapcsolatban az
aj ánlattételi felhívásban — a 120. ~ (1) bekezdésének d) pontja alapján — meghatározott
módon kell eljánia.

Az ajánlathoz cégszerűen aláírt nyilatkozatot kell csatolni arról, hogy az ajánlattevő,
esetében a részvételi jelentkezés benyújtása óta nem következett be olyan változás,
melynek alapján esetükben a Kbt. 60. * (1) bekezdésében, a Kbt. 61. * (1) bekezdés a-c)
pontja, illetőleg a Kbt. 62. ~ (1) bekezdésében foglalt kizáró okok közül bármelyik fennáll.
Az ajánlathoz nem kell csatolni azokat az igazolásokat, nyilatkozatokat, amelyeket a
részvételi jelentkezéshez már csatolt, kivéve, ha a korábban benyújtott igazolás vagy
nyilatkozat már nem alkalmas az előírtak bizonyítására, mivel a részvételi jelentkezéshez
benyújtott igazolások részvételi felhívásban előírtak szerinti érvényessége lejárt.

6.) Az ajánlattételi határidő, az ajánlat benyújtásának címe:
Az ajánlat benyújtásának határideje: 2011. december 13. 10:00 óra.

Az ajánlat benyújtásának helye: Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen
Működő Részvénytársaság, 1081 Budapest, Csokonai utca 3., I. emelet 10’7-es iroda.

Az ajánlatot munkanapon 9:00-11:00, valamint 13:00-15:00 között (pénteken 9:00-11:00 és
13:00-14.00 óra között), az ajánlattételi határidő napján 9:00-10.00 óra között lehet
benyújtani

7.) Az ajánlattétel nyelve:
Magyar.

8.) Az ajánlat felbontásának helye, ideje, jelenlétre jogosultak:
Az ajánlat felbontásának határideje: 2011. december 13. 10:00 óra.

Az ajánlat felbontásának Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zátkörűen Működő
Részvénytársaság, 1081 Budapest, Csokonai utca 3., I. emeleti tárgyaló.

Az ajánlat felbontásán a Kbt. 80. ~ (2) bekezdése szerinti személyek lehetnek jelen.

9.) Az első tárgyalás időpontja, a tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által
előírt alapvető szabályai:
Az első tárgyalás időpontja: 2011. december 14. 14:00 óra.

Ajánlatkérő külön-külön 90-90 percben tárgyal az ajánlattevővel a műszaki ajánlatról,
valamint a szerződéses feltételekről. Ajánlatkérő az első tárgyalást követően az
ajánlattevővel egyeztetett időpontban szükség szerint tart további tárgyalást. A tárgyalás
menetét az ajánlatkérő határozza meg. Valamennyi tárgyalásról jegyzőkönyv készül.
Módosított ajánlat beadása csak az ajánlatkérő felkérését követően, az ajánlatkérő által
meghatározott körben lehetséges. A tárgyalásokon az aj ánlattevőt nyilatkozattételre és
kötelezettségvállalásra jogosult személy vagy az általa meghatalmazott személy
képviselheti, utóbbi esetben a meghatalmazás eredeti vagy másolati példányát a tárgyalás
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megkezdése előtt ajánlatkérő részére át kell adni. A tárgyalások befejezésével ajánlati
kötöttség jön létre.

10.) A hiánypótlás lehetősége:
Az ajánlatkérő a Kbt. 83. ~-a szerint lehetőséget biztosít a teljes körű hiánypótlásra.

11.) Az ajánlat bírálata:
Az ajánlatkérő az érvényes ajánlatokat a Kbt. 57. ~ (2) bekezdés a) pontja alapján, a
legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás szempontja alapján bírálja el.

12.) Az eredményhirdetés időpontja:
2011. december 20. 11:00 óra.

13.) A szerződéskötés tervezett időpontja:
A szerződéskötés várható időpontja: 2011. december 31. A szerződés hatályba lépésének
tervezett időpontja: 2012. január 1.

14.) Egyéb információk
14.1. A Kbt. 130. * (7) bekezdésében foglaltak szerint az ajánlattételre felhívott

jelentkezők közösen tehetnek ajánlatot.
14.2. Az ajánlattevő a Kbt. 121. ~ (2) bekezdése alapján kiegészítő tájékoztatást kérhet az

ajánlattétellel összefüggésben, a részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban
és az ajánlattételi dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban. A kérdéseket írásban
kell megküldeni az ajánlatkérő +36-1-303 1000 fax-számára és egyidejűleg a
kozbeszerzes@nisz.hu e-mail címre is. Az e-mail tárgyábari hivatkozni kell a
következőre: „Közháló elérési szolgáltatás”. A kiegészítő tájékoztatással
kapcsolatos részletes tudnivalókat a dokumentáció tartalmazza.
A kiegészítő tájékoztatás a dokumentáció részévé válik. Ajánlattevő köteles
ajánlatát a kiegészítő (értelmező) tájékoztatás figyelembevételével elkészíteni és
benyújtani.

14.3. Az ajánlat formai követelményeinek részleteit a Kbt. 70/A.~ (1) bekezdése,
valamint az aj ánlattételi dokumentáció tartalmazza. Az ajánlatot papíralapon 1 db
eredeti, és 4 db, az eredetiről készült, azzal mindenben megegyező másolati,
valamint 2 db elektronikus (CD vagy DVD) példányban kell benyújtani. Az
elektronikus példánynak nem módosítható formátumban (p1: .pdf) kell tartalmaznia
az eredeti szkennelt teljes ajánlatot. Az ajánlatot a felhívásban és a
dokumentációban meghatározott előírásoknak megfelelően kell elkészíteni és
benyújtani.

14.4. Az ajánlat összeállításával kapcsolatos összes költség az ajánlattevőt terheli.
14.5. A felhívásban és a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a Kbt.

rendelkezései az irányadóak.

15.) Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2011. december 07.



III. FEJEZET

NYILATKOZATMINTÁK (ŰRLAPOK) ÉS BEKÉRŐLAPOK
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1. számú űrlap

ELŐLAP

„Eredeti”/”Másolat”

Ajánlattevő neve

Ajánlattevő székhelye

Az ajánlat számozott oldalt/lapot tartalmaz.

AJÁNLAT

„Közháló intézményi kör részére internet alapú alap és emelt szintű szolgáltatások
beszerzése” tárgyú gyorsított, hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos közbeszerzési

eljáráshoz

(TED 2011/S 224-363830; KÉ 29282/2011.)

2011 hó .... nap

1 A megfelelő aláhúzandó!
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2. számú űrlap

TARTALOMJEGYZÉK2

(a benyújtandó nyilatkozatok, egyéb iratok jegyzéke)

I Irat megnevezése I oldal

2 A fenti tartalomjegyzéket a benyújtásra kerülő ajánlat tartalmának megfelelően aktualizálni kell!
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3. számú űrlap

FELOLVASÓLAP

A Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt., mint ajánlatkérő (1081 Budapest, Csokonai u. 3.)
„Közháló intézményi kör részére internet alapú alap és emelt szintű szolgáltatások beszerzése”
tárgyú közbeszerzési eljárása során az Ajánlattételi felhívás és Dokumentáció átvizsgálása és
értelmezése után az azokban foglalt részletes feltételeket megértettük, elfogadjuk.

Ajánlattevő neve:

Ajánlattevő székhelye:

Ellenszolgáltatás összege~ Forint ± ÁFA

‚2011 hó nap

Ajánlattevő cégszerű aláírása

L ‚~



4. számú űrlap

ADATLAP AZ AJÁNLATTEVŐRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓKRÓL

AZ AJÁNLATTEVŐ

Neve:

Székhelye:

Levelezési címe:

Telefonszáma:

Fax-száma:

E-mail:

WEB-lap:

A részvételre jelentkező cégjegyzésre jogosult
képviselőjének neve:

Címe:

Telefonszáma:

Fax-száma:

E-mail:

Jelen közbeszerzési eljárásban kapcsolattartásra
kijelölt személy:

Neve:

levelezési címe:

Telefonszáma:

Mobil száma:

Fax-száma:

E-mail:



5. számú űrlap

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT
a Kbt. 121. (3) bekezdése alapján

Alulírott ‚ mint a(z) (székhely’ ) Ajánlattevő
cégjegyzésre jogosult képviselője, a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt., mint Ajánlatkérő
(1081 Budapest, Csokonai u. 3.) „Közháló intézményi kör részére internet alapú alap és emelt szintű
szolgáltatások beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárása során a Részvételi felhívásban, az
Ajánlattételi felhívásban és a Dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, a
műszaki leírás gondos áttekintése után kijelentem, hogy a Részvételi felhívásban, az Ajánlattételi
felhívásban és a Dokumentációban foglalt valamennyi feltételt — a határidő(ke)t is beleértve —

megismertük, megértettük és azokat a jelen nyilatkozattal elfogadjuk. Az Ajánlattételi
Dokumentációban ismertetetteket minden vonatkozásban kielégítőnek tartjuk az egyértelmű
ajánlattétel vonatkozásában.

Kijelentem, hogy a tárgyi ajánlattételi felhívás és dokumentáció által kért, és az ajánlat részeként
általunk benyújtott dokumentumok valós információkat tartalmaznak.

Tudomásul veszem, hogy az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás ajánlattételi szakaszában az
ajánlatot a Kbt. 57. ~ (2) bekezdése a) pontja alapján, az legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
szempontja alapján értékeli.

Kijelentem, hogy nyertességünk esetén a szerződést a részvételi és ajánlattételi felhívásban és a
dokumentációban rögzítetteknek, a tárgyaláson véglegesített feltételeknek megfelelően, valamint az
általunk megajánlott ellenszolgáltatás és egyéb feltételek mellett maradéktalanul teljesítjük.

Nyilatkozom, hogy nyertességünk esetén a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés
teljesítése céljából, e szerződésen alapuló szerződéseinkben magunkra vonatkozó kötelezettségként
vállaljuk a Kbt. 305. ~ és a 306/A. ~ (1) és (5) bekezdése szerinti előírások érvényesítését.

Alulírott ‚ mint a(z) (megnevezés,
székhely) cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a
kis- és középvállalkozásról szóló 2004. évi XXXIV. tv. (Kkvt.) 3. ~-a3 értelmében vállalkozásunk4

3. ~ (1) KKV-nak minősül az a vállalkozás, amelynek

a) összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb, ás

b) éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy mérlegfőösszege legfeljebb 43 millió eurónak
megfelelő forintösszeg.

(2) A KKV kategórián belül kisvállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek

a) összes foglalkoztatotti létszáma 50 főnél kevesebb, ás

b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg.

(3) A KKV kategórián belül mikrovállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek

a) összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, ás

b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg.
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. mikrovállalkozás

. kisvállalkozás

. középvállalkozás

. nem tartozik a Kkvt. hatálya alá.

‚2011 hó nap

Ajánlattevő cégszerű aláírása(i)

(4) Nem minősül KKV-nak az a vállalkozás, amelyben az állam vagy az önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdoni
részesedése - tőke vagy szavazati joga alapján . külön-külön vagy együttesen meghaladja a 25%-ot.

(5) A (4) bekezdésben foglalt korlátozó rendelkezést nem kell alkalmazni a 19. ~ 1. pontjában meghatározott befektetők
részesedése esetében.
~ A megfelelő aláhúzandó.
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6. számú űrlap

NYILATKOZAT A KIZÁRÓ OKOKRÓL

Alulírott ‚ mint a(z)

(cég neve) Ajánlattevő

cégjegyzésre jogosult képviselője, a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt., mint ajánlatkérő
(1081 Budapest, Csokonai u. 3.) „Közháló intézményi kör részére internet alapú alap és emelt szintű
szolgáltatások beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárása során

nyilatkozom

hogy a részvételi jelentkezés benyújtása óta nem következett be olyan változás, melynek alapján
(ajánlattevő megnevezése) esetében a Kbt. 60. ~ (1)

bekezdésében, a 61. * (1) bekezdés a-c) pontja, illetőleg a Kbt. 62. * (1) bekezdésében foglalt kizáró
okok közül bármelyik fennállna.

a) A részvételi jelentkezésünkben benyújtott igazolások egyikének sem járt le az előírtak szerinti
érvényessége5.

VAGY

b) A részvételi jelentkezésünkben benyújtott igazolásunk előírtak szerinti
érvényessége lejár~ ezért ezen igazolás(oka)tjelen nyilatkozat mögé csatolva ismételten benyújtjuk.

Amennyiben a közbeszerzi eljárás időtartama alatt a kizáró okok hatálya alá tartozásunkat befolyásoló
körülmény áll elő, arról az ajánlatkérőt haladéktalanul értesítjük.

Kijelentem, hogy az általam tett nyilatkozat a valóságnak megfelel és kijelentésemet polgári jogi és
büntetőjogi felelősségem tudatában teszem meg, azért mindenkor helytállni tartozok.

2011 hó nap

Ajánlattevő/1 0% feletti alvállalkozó

cégszerű aláírása

A valóságnak megfelelően a jelen nyilatkozat a), vagy a b) pontja kihúzandó, ás adott esetben kitöltendő!
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7. számú űrlap

NYILATKOZAT ÜZLETI TITOKRÓL6

Alulírott ‚ mint a(z)
(székhely~ ) részvételre jelentkező

cégjegyzésre jogosult képviselője a Nemzeti Infokonirnunikációs Szolgáltató Zrt., mint ajánlatkérő
(1081 Budapest, Csokonai u. 3.) „Közháló intézményi kör részére internet alapú alap és emelt szintű
szolgáltatások beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárásban nyilatkozom, hogy az általunk benyújtott
ajánlat üzleti titkot tartalmaz7, amelynek nyilvánosságra hozatalát megtiltom és kérem annak bizalmas
kezelését.

Üzleti titok jelentkezésünk következő (elkülönített módon csatolt) oldalain található:

‚2011 hó nap

Ajánlattevő cégszerű aláírása

6 Amennyiben nem tartalmaz a jelentkezés üzleti titkot, kérjük ezt a nyilatkozatot áthúzva az ajániathoz csatolni!

~ Ajánlattevő nem tiithatja meg nevének, címének (székhelyének, lakóhelyének), továbbá az Olyan iratnak a nyilvánosságra

hozatalát, melyben az ajánlat elbírálása során az ajánlatkérő döntése meghozatalával összefüggésben figyelembe veendő
adatok szerepelnek. Nem korlátozható, illetőleg nem tiltható meg üzleti titokra hivatkozással olyan adat nyilvánosságra hozatala
sem, amely a közérdekű adatok nyilvánosságára és a közérdekből nyilvános adatra vonatkozó, külön törvényben meghatározott
adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettség alá esik.
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8. számú űrlap

MEGHATALMAZÁS8

mint az Ajánlattevő cégjegyzésre jogosult
képviselője meghatalmazom a

dolgozóját a Nemzeti
Infokommunikációs Szolgáltató Zrt., mint ajánlatkérő (1081 Budapest, Csokonai u. 3.) „Közháló
intézményi kör részére internet alapú alap és emelt szintű szolgáltatások beszerzése” tárgyú

közbeszerzési eljárásában való képviseletemre és az ajánlat részét képező iratok aláírására.

Jelen meghatalmazás kiterjed az Ajánlattevő nevében történő bárminemű információk megadására,
jognyilatkozat megtételére és kötelezettségek vállalására, továbbá a szerződés megkötésére melyet
Ajánlattevő jelen meghatalmazás aláírásával magára nézve kötelezőnek ismer el.

‚2011 hó nap

Meghatalmazó Meghatalmazott

cégszerű aláírás cégszerű aláírás

8 Ha az ajánlattételnél meghatalmazott jár el, a vonatkozó Meghatalmazást mellékelni kell, amennyiben nem, úgy kérjük

kitöltetlenül és áthúzva az ajánlathoz csatolni!
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IV. FEJEZET

Közbeszerzési műszaki leírás és szerződéses feltételek

26



IV. 1.

A Közháló intézményi kör részére internet alapú alap és emelt szintű szolgáltatások
beszerzése szolgáltatás műszaki előírása

27 1/—



A Közháló feladata

A Közháló Magyarország legnagyobb közösségi hálózata, amely nagy kiterjedésű, jelenleg több mint
6600 végponttal, összetett és fejlett szolgáltatási struktúrával és sok szolgáltatóval rendelkezik. A
Közháló két legfontosabb feladata:

. a kormányzat által biztosított támogatással intézménycsoportok (iskolák, eMagyarország
pontok, önkormányzatok, stb.) számára biztosít minőségi és intézményi feladatokhoz
illeszkedő alapszintű Internet elérést értéknövelt szolgáltatásokkal

. a támogatott intézmények — vagy intézmény csoportok, ágazatok — sajátosságainak és
igényeinek megfelelő emeltszintű szolgáltatások (p1. magasabb sávszélesség, központi
vírusvédelem, stb.) biztosítása

A Közháló, mint kiemelt figyelmet és minőségi szolgáltatást nyújtó rendszer a következő fő
szolgáltatási feladatokat teljesíti:

1. Internet szolgáltatási és központi hosting feladatok (Ezen Közháló részfeladatot ellátó
szolgáltatóra a továbbiakban, mint „Internet szolgáltató” hivatkozunk.)

2. Elérési távközlési szolgáltatási feladatok, amelyek magukba foglalják a végpontokon
biztosított berendezések üzemeltetését (Ezen Közháló részfeladatot ellátó szolgáltatóra a
továbbiakban, a részfeladatoknak megfelelően, mint „Elérési szolgáltató” vagy mint
„Végponti berendezések üzemeltetője” hivatkozunk.)

3. Értéknövelt szolgáltatási feladatok (Ezen Közháló részfeladatot ellátó szolgáltatóra a
továbbiakban, mint „VAS szolgáltató” hivatkozunk.)

Ezen feladatok egységes szolgáltatási minőségének biztosításához és központi felügyeletéhez
szükségesek a következő feladatok elvégzése:

4. Szolgáltatás felügyeleti feladatok, amelyek magukba foglalják az ügyfélszolgálati feladatokat
(Ezen Közháló részfeladatot ellátó szolgáltatóra a továbbiakban, a részfeladatoknak
megfelelően, mint „Szolgáltatásfelügyelet” vagy mint „Ügyfélszolgálati szolgáltató”
hivatkozunk.)



A Közháló szolgáltatásait és szereplőinek kapcsolatát az alábbi ábra szemlélteti:

A fenti feladatok együttesen alkotnak egy komplex szolgáltatási rendszert, így az egyes
részfeladatokat teljesítő szolgáltatóknak szoros és harmonikus együttműködésben kell dolgozniuk. Az
egyes részfeladatokra illetve az azok elvárt szintű teljesítésével kapcsolatos követelmények részletesen
kidolgozottak, ugyanakkor mivel azok nem függetlenek egymástól, a feladatok meghatározása
tartalmazza a más feladatot ellátó szolgáltatókhozlfolyamatokhoz való kapcsolódás részleteit.

Természetesen az egyes részfeladatok pontos megértéséhez ismerni kell az egyéb feladatokra
vonatkozó követelményrendszert.

A VAS Szolgáltató feladatai az Internet alapú alap és emelt szintű
szolgáltatás körében

A szolgáltató feladatai

Az Internet alapú alap és emelt szintű szolgáltatást, valamint a Közháló Szolgáltatási Központ létesítését és
üzemeltetését végző szolgáltató (továbbiakban VAS Szolgáltató) végzi az 1. számú függelékben megadott
szolgáltatás hozzáférési pontja (SZHP) számára.



Az alap és emelt szintű internet szolgáltatások az alábbi szolgáltatásokra terjednek ki:

- 2 db, egyenként 10 Gbps sebességű, SM optikai Ethernet interfészt szükséges biztosítani az internet (hazai
és nemzetközi) szolgáltatás elsődleges és másodlagos irányú összeköttetésének fogadására

- A hálózati kommunikációt lehetővé tevő alapszintű Internet szolgáltatások biztosítása minden fent
felsorolt Internet szolgáltatási végpont számára

o IP címtartomány adminisztrálása (a meglévő Közháló IP-címek fenntartásával)
o Autonóm System regisztrálás és adminisztrálás

- Domain név feloldási szolgáltatás, amely az SZHP-k számára biztosít rekurzív DNS név feloldást
megvalósító szervereket.

- Domain név és P-cím regisztrációs, valamint elsődleges és/vagy másodlagos névszerver szolgáltatás a
Közhálóba tartozó intézmények domain név és IP címtartományára vonatkozóan.

- Mail relay szolgáltatás központi vírusszűréssel.
- Levelezési lista és lista archívum szolgáltatás
- Központi adminisztrátori postafiók szolgáltatás a Közhálóba tartozó intézmények és intézményenként

egy-egy rendszer-adminisztrátor számára.
- WEB felületű felhasználói (diák) postafiók szolgáltatás, delegált adminisztrációval, vírusszűréssel,

elsősorban azon iskolák számára, melyek nem üzemeltetnek saját levelező szervert.
- Központi WEB felületű felhasználói (diák) postafiók szolgáltatás, freemail jellegű hozzáféréssel,

vírusszűréssel.
- Intézményi webhely üzerneltethetőségének biztosítása az Internet Szolgáltatónál (Web Hosting

szolgáltatás)
- Időszinkronizáció szolgáltatás NTP kliensek számára.

A VAS Szolgáltatónak gondoskodnia kell a fenti szolgáltatásokhoz szorosan kapcsolódó, de a felhasználók
számára nem vagy csak közvetetten igénybe vehető szolgáltatások megvalósításáról is:

- Formanyomtatványok készítése és regisztrációs feladatok biztosítása a Közhálóba tartozó intézmények
száméra, beleértve DNS és IP cím regisztrációt, valamint a Közháló eléréséhez és az igénybe vehető
szolgáltatások használatához szükséges regisztrációs feladatokat.

- Szolgáltatási szabályzatok elkészítése, a Közháló szolgáltatások megfelelően biztonságos szinten történő
üzemeltetése, intézményekkel kapcsolatos mindenféle biztonsági jellegű problémák kezelése

- Az internet szolgáltatások igénybe vételéhez kapcsolódó oktatási anyag, elsősorban útmutató formájában
történő elkészítése.

- A Szolgáltatásfelügyelet rendszerének a VAS Szolgáltató által biztosított szolgáltatásokra vonatkozó
adatokkal történő kiszolgálása.

- A szolgáltatások megfelelő SLA és rendelkezésre állás szerinti üzemeltetése, valamint havi
rendszerességgel riport készítése a szolgáltatások SLA megfeleléséről és igénybe vételi jellemzőiről.

Az Internet szolgáltatások részletezett elvárásai

A következőkben kerülnek meghatározásra az egyes Internet szolgáltatásokra egyedileg vonatkozó feltételek.

Domain név feloldási szolgáltatás
Szolgáltató biztosítson DNS (Domain Name System) szervereket, melyek az intézményi DNS kliensek
számára biztosítanak rekurzív névfeloldást Internet domain nevekre és IP címekre. Tipikusan a saját DNS
szervert nem üzemeltető intézmények számára nyújtandó szolgáltatás, illetve igénybe vehető olyan
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intézményi DNS szerverek esetében, melyek nem képesek önállóan a rekurzív feloldást elvégezni, csak Un.
forwarder szervereken keresztül (Pl. Néhány tűzfal esetében).

A szolgáltatást csak a Közháló IP címtartományaiból érkező kliens kérések esetében kell biztosítani, egyéb
címekről érkező kérésekre a szerverek ne végezzenek rekurzív feloldást. Legalább két független szerver
segítségével kell a szolgáltatást biztosítani, melyek önállóan is működőképesek.

A DNS szolgáltatásnak az RFC 1034 és RFC 1035 szabványok szerint kell működnie. A feloldási
szolgáltatást a regisztrációs szolgáltatást megvalósító zóna szerverek is biztosíthatják, ha teljesítik az SLA
paramétereket, célszerű azonban dedikált szerverek használata.

A DNS szerverek rendelkezzenek megfelelő erőforrással a DNS cache funkció megvalósításához. Minden
intézmény számára álljon rendelkezésre pontosan kettő darab, IF címmel egyértelműen definiált DNS
szerver, amin keresztül a szolgáltatást igénybe vehetik. A DNS szerverek külön-külön legyenek alkalmasak
az előző értékelési időszakban mért csúcsterhelés háromszorosának a kiszolgálására. (A csúcsterhelést az
előző havi statisztikák egy órára kiátlagolt kérésszámai alapján kell meghatározni). A teljes intézmény szám
bekötésékor várhatóan a csúcsidőszakban a szervereknek együttesen másodpercenként—25 00 darab rekurzív
feloldást igénylő DNS query-t kell majd kiszolgálniuk.

Domain név és IP cím regisztrációs, valamint elsődleges és/vagy másodlagos név szerver
szolgáltatás

Intézmények számára biztosítani kell saját al-domain regisztrálásának lehetőségét a szolgáltató által
karbantartott SLD (second-level domain) domain (sulinet.hu, koznet.hu, stb.) alá. A szolgáltatás keretében
minden intézmény két al-domain regisztrálását kérheti. A névválasztást a Szolgáltatásfelügyelettel egyeztetni
kell.

Ezen túl biztosítani kell további domain regisztráció lehetőségét az intézmények részére, ez azonban a
Közháló szolgáltatástól függetlenül, az intézmény saját költségére, az intézmény és a VAS Szolgáltató
közötti egyedi szerződés keretében fog történni.

Legyen lehetőség teljes körű regisztrációra (mindkét zóna szerveit Szolgáltató biztosítja), másodlagos szerver
biztosítására (elsődleges szerveit iskola üzemelteti, másodlagos szerveit a Szolgáltató biztosítja), valamint
csak regisztráció igénybe vételére (elsődleges és másodlagos zóna szerveit intézmény üzemelteti).

Azonban minden esetben elvárt, hogy az VAS Szolgáltató által üzemeltetett két központi DNS szerver az
intézményi zónára vonatkoztatva jogosult (authoritative) legyen, vagyis másodlagos szerverként üzemeljen.
Amennyiben intézmény maga üzemelteti elsődleges vagy mindkét szerverét, Szolgáltató elvárhatja
intézménytől, hogy a szerverek elérhetősége és a zóna (zónák) tartalma megfeleljen az FETE előírásainak
(RFC 1034, RFC 1035), a RIFE elvárásainak (ripe-203), valamint az ISZT ide vonatkozó rendelkezéseinek
(„Domain regisztrációs szabályzat” 2. és 11. fejezetei). Műszaki vagy adminisztrációs probléma esetén
Szolgáltató első lépésben figyelmeztesse a hibára az Intézményt, és ha nem sikerül megegyezniük, a
problémát a VAS Szolgáltató továbbítsa Hálózatfelügyelet felé.

A központi DNS szolgáltatás alhálózatonként kettő vagy több független szerverrel legyen megvalósítva. Nem
szükséges dedikált szerver használata. Előny, ha az egyik szerver a Közháló hálózaton kívül helyezkedik el,
és fizikailag is távolabb van másik szerveitől.

A zóna letöltést a VAS Szolgáltatónak kell szabályozni. Tipikusan engedélyezni kell a zóna letöltést a hozzá
tartozó intézmény felől, a másodlagos szerverek felől, és a NIC teszt szerverei felől. Egyéb helyekről az
intézményi zónák tartalmához ne lehessen listázással hozzáférni. Nem letöltés alapú kéréseket, vagyis az
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intézményi zóna tartalmán belüli rekordra mutató DNS kéréseket az Internet közösség számára korlátlanul
szolgálja ki a DNS szerver.

Az alap DNS szolgáltatást (lekérések és zóna transzferek kiszolgálását) szabványos DNS szerver
implementáció segítségével kell megvalósítani. A DNS szerver köré természetesen további alkalmazások
illeszthetők adminisztrációs, felügyeleti, vagy egyéb funkciók megvalósítására. A DNS szerver megfelelően
biztonságos üzemeltetését (beleértve rendszeres verziófrissítést, valamint security beállításokat) Szolgáltató
biztosítsa.

Reverz zónák (in-addr.arpa delegáció a Közháló által használt címtartományokra) esetében az elsődleges és
egy másodlagos zóna szervert a VAS Szolgáltatónak kell üzemeltetnie. Igény esetén intézmények számára
biztosítani kell, hogy saját címtartományukra maguk határozhassák meg a PTR rekordok tartalmát RFC23 17
szerint javasolt „Classless in-addr.arpa delegációs” megoldás segítségével.

A szolgáltatónál elhelyezett DNS adatokat az intézményi delegált adminisztrátorok grafikus felületen, vagy
az ügyfélszolgálaton keresztül (elektronikus on-line web-form oldalon, vagy letölthető és kinyomtatható
formanyomtatvány kitöltésével és elküldésével) módosíthatj ák.

On-line módon a delegált adminisztrátor „A”, CNAME, és PTR rekordok létrehozását, törlését és módosítását
végezhesse. „A” rekord csak az intézményhez rendelt domain zónából, és csak az intézményhez rendelt
címtartományba mutathat. PTR rekord csak az intézményhez rendelt címtartományból és csak az
intézményhez rendelt domain zónába mutathat. CNAME rekord az intézményhez rendelt domain zónán belül
bárhova mutathat. „A” rekord létrehozásakor, módosításakor vagy törlésekor a rendszer automatikusan
javasolja a hozzá tartozó PTR rekord létrehozását, törlését, vagy módosítását. A grafikus felület védjen az
ismertebb DNS beállítási hibák elkövetése ellen.

A grafikus felületen történt módosítások automatikusan, vagy a módosítási fázis végén kulön opcióval
legyenek menthetők az aktuális DNS adatbázisba. Mentés előtt legyen visszalépési lehetőség. A mentés során
a zónák széna számának módosítását automatikusan kezelje a rendszer, valamint értesítse a DNS szervert a
konfiguráció frissítés szükségességéről.

Más típusú rekordok, vagy a fenti szabályoknak nem megfelelő A és PTR rekordok adminisztrálása csak az
ügyfélszolgálaton keresztül, formanyomtatványok segítségével lehetséges.

Elvárás, hogy az adminisztrátori felület a DNS szervertől független adatbázisban tárolja a beállításokat, és
abból hozza létre a DNS szerver működéséhez szükséges konfigurációs állományokat.

A szolgáltatás biztosítson naplózást a normálistól eltérő eseményekről (jogosulatlan zóna letöltés
próbálkozás, zóna letöltés sikertelensége, zóna állomány hiba), és a napló adatokat egy évig tárolja.

A DNS szerverek külön-kulön legyenek alkalmasak az előző elszámolási időszak statisztikái alapján számolt
csúcsterhelés háromszorosának a kiszolgálására. (A csúcsterhelést az előző havi statisztikák egy órára
kiátlagolt kérésszámai alapján kell meghatározni). A kéréseket átlagosan 0,3 másodpercen belül szolgálják ki,
és a kérések csomagvesztése nem lehet nagyobb 10%-nál. Mindegyik DNS szerver szerverenként 10 000
domain és 250 000 rekord tárolására legyen alkalmas.

A VAS Szolgáltató biztosítson teljes körű IP cím regisztrációs szolgáltatást az előre kidolgozott IP cím
kiosztási politikának megfelelő módon. Új intézmények, megszűnő intézmények, vagy nagyobb
címtartományt igénylő intézmények esetében az intézménytől kapott paraméterek alapján végezze el a
címtartomány regisztrációját a RIPE felé.

A VAS Szolgáltató biztosítsa a jelenlegi Domain név, Mail Relay, levelezési lista, adminisztrátori postafiók,
és Web hosting szolgáltatások átvételét jelenlegi szolgáltatótól oly módon, hogy az egyes intézmények
megtarthassák jelenlegi elérési paramétereiket (domain név, IF cím tartomány, levelezési domain, web oldal),
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és lehetőleg intézményen belüli rendszer módosítás nélkül, vagy esetleg minimális rendszer módosítás mellett
legyen biztosított az átállás Új szolgáltatásokra.

A VAS Szolgáltató biztosítsa az alábbi Internet objektumok átvételét jelenlegi Iskolai és Köznet
szolgáltatótól, Vagyis gondoskodjon ezek átregisztrálásához és fenntartásához szükséges műszaki feltételekről
(Pl. DNS szerver, BGP beállítások), és végezze el az objektumok teljes körű átregisztrálását az ISZT Kht. ás
a RIPE szervezetek felé. • Sulinet AS (aut-num: AS8512 és route: 195.199.0.0/16)

• Sulinet domain (domain: sulinet.hu)

Sulinet számára lefoglalt címtartomány (inetnum: 195.199.0.0 195.199.255.255 status: Allocated PA)

• Köznet AS (aut-num: AS30904 és route: 8 1.160.128.0/17)

. Köznet domain (domain: koznet.hu)

Köznet számára lefoglalt címtartomány (inetnum: 81.160.128.0 81.160.255.255 status: Assigned P1)

A VAS Szolgáltató biztosítsa a későbbiekben kialakítandó alhálózatok számára használható IP címtartomány
regisztrálását, valamint az AS regisztrációt. Az egyes alhálózatok egymástól eltérő IP címtartomány és AS
alatt fognak látszani.

Mail Relay szolgáltatás opcionális központi vírusszűréssel
A Mail Relay szolgáltatás TCP/IP feletti (E)SMTP protokollon keresztül biztosított. Az intézmények
biztosítják és üzemeltetik az SMTP kapcsolatot fogadó, fix IP címmel rendelkező levelező szerverüket vagy
levelező gateway-üket, mely a központi Mail Relay szerverrel a kapcsolatot tartja, onnan az intézménynek
szóló leveleket fogadja, és az intézménytől kimenő leveleket oda továbbítja. Mail Relay-t használó
intézménynek más Interneten található levelező szerver felé kapcsolatot nem kell felépítenie, és nem kell
onnan kapcsolatot fogadnia Internet levelezés igénybe vételéhez.

A Mail Relay szolgáltatás igénybe vétele az intézmények részéről opcionális. Tipikusan akkor veszik
igénybe, ha Open Relay védelmüket (eszköz vagy hozzáértés hiányában) nem tudják megvalósítani, ha
levelező szerverük vagy gateway eszközük nem alkalmas MX alapú (csak smarthost alapú levéltovábbítást
ismer) levéltovábbításra, vagy ha igénybe szeretnék venni a Mail Relay szolgáltatás emelt szintű funkcióit
(SPAM védelem, víruskeresés). Szolgáltató jelezheti intézmény felé, hogy ha nem látja jelentőségét Mail
Relay igénybe vételének, de nem utasíthatja vissza intézmény kérelmét Mail Relay szolgáltatás beállítására.
Mail Relay szolgáltatás csak a Közháló keretében használatos vagy intézményi érdekkörbe eső levelező
domain nevekre nyújtandó.

A levelezőrendszer biztosítson megbízható üzenettovábbítást. Ha a címzett nem érhető el, vagy a
levéltovábbítás valamilyen tiltás miatt nem lehetséges, vagy ha a levelet nem tudta megfelelő időn belül a
címzett felé továbbítani, a rendszer jelezzen vissza a levél küldőjének. Ha a sikertelen levél feladója
intézményi felhasználó (belülről kezdeményezett levél), vagy ha a sikertelen levelet létező vagy nem létező
intézményi felhasználónak címezték, abban az esetben legyen visszajelzés a központi Mail Relay
adminisztrátor és az illetékes intézményi levelezési adminisztrátor (postmaster—iskola.sulinet.hu) felé is.

Sikertelen kézbesítés esetén a levelező szerver 4 óra után küldjön értesítést és összesen 14 napig tárolja a
levelet. Amennyiben 14 nap alatt sem lehet a levelet kézbesíteni, értesítéssel küldje vissza a feladónak illetve
a sikertelen kézbesítés tényét jelezze az ügyfélszolgálat felé. Biztosítson a levelezőrendszer levélküldéskor
kiválaszthatóan kézbesítés visszaigazolás (Delivery Status Notification, DSN) funkciót. Ezen funkciónak az
Internet felé küldött levelek esetében is működnie kell, feltételezve, hogy a levél útjába eső, rendszeren belüli
és rendszeren túli levelező szerverek is mind támogatják az SMTP DSN funkciót. Az egyes levelek útja
egyértelműen nyomon követhető legyen.
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A levéllel kapcsolatos minden művelet (fogadás, alias feldolgozás, cím konverzió, levél elküldése, queue
műveletek, értesítések küldése) legyen naplózva. A napló állományokhoz csak a rendszeradminisztrátor és a
Szolgáltatásfelügyelet munkatársai férhessenek hozzá. Legyen lehetőség a rendszerben éppen megtalálható
(valamilyen feldolgozás alatt álló vagy elküldésre váró) üzenetek rendszeradminisztrátor általi listázására is.

A kialakítandó levelező rendszer legyen védett az Open Relay jellegű támadásokkal szemben, vagyis kívülről
csak az intézmények domain-jeibe küldött leveleket fogadja el, és kifelé csak az intézmények domain-jeitől
eredő levelet továbbítsa. Az Open Relay védelmet mind az Internet, mind az intézmények felől biztosítani
kell.

Az Open Relay védelmet a jövőben megjelenő újabb és újabb támadási mintákra is aktualizáltan biztosítani
kell. A SPAM levelek elleni védelmet a Mail Relay több technológia együttes alkalmazásával biztosítsa.
Ennek érdekében:

Ne fogadjon el levelet Open Relay listán található szervertől. A küldő szerver címe alapján valamelyik aktív
SPAM lista segítségével kell meghatározni, hogy a szerver Open Relay vagy sem. Lehessen kivételeket tenni,
hogy az esetleges fontos intézményi partnerek felé történő levelezésben ne történjen fennakadás, valamint
lehessen további SPAM domain-eket kézzel felvenni. Az automatikus tiltáshoz javasolt az alábbi SPAM lista
szolgáltatások egyikét felhasználni: MAPS RBL, MAPS DUL, Spamhaus Block List, ORDB.org. Ne
fogadjon el a relay szerver levelet olyan külső levelező szervertől, melynek nincsen regisztrált domain neve
(szerver iF címe nem oldható fel domain névvé). Szintén kerüljön a levél visszautasításra, ha a feladó címe
nem hitelesíthető, vagyis ha a feladó címének domain része nem regisztrált és nem tartozik hozzá Mail
Exchanger bejegyzés (sem MX sem A rekord).

A fenti módszerek segítségével történő SPAM detektálás esetében a levelező szerver a levelet az átvétel előtt
utasítsa vissza 500-as kategóriájú SMTP hibaüzenettel. Címzett vagy rendszeradminisztrátor felé hibaüzenet
ne menjen ki, de naplóbejegyzés készüljön visszautasításról.

A Mail Relay szolgáltatás biztosítson opcionális vírusvédelmet. Amennyiben egy intézmény (levelező
domain) igényli ezen szolgáltatást, a nekik küldött vagy tőle származó leveleket vizsgálja meg a relay szerver
vírusvédelmi szempontból. A vírusvédelem legalább naponta egyszer automatikusan frissítse a vírusminta
adatbázisát a gyártó szerveréről a szolgáltatás szerződéses időtartama alatt. A vírusdefiníciók frissítése legyen
naplózva.

A víruskereső legyen alkalmas akár több szintű tömörített állományokban is megtalálni a vírus tartalmat. A
megoldás alkalmazzon valamilyen védelmi megoldást a tömörített állományokat vizsgáló szoftverek ellen
indított, archiválási eljárásokba rejtett DoS támadások ellen (Zip-of- Death, Zip-Bomb). Vírus észlelésekor
végezze el a tartalom vírusmentesítését. Ha ez sikeres, továbbítsa a levelet címzettnek. Ha nem sikerül a
vírust a levél tartalmából kiszednie, dobja el a levelet. Mindkét esetben küldjön értesítést a címzettnek és a
feladónak a vírus típusának és a végrehajtott műveletek leírásával. Ha nem képes a tartalmat megvizsgálni
(Pl. hibás MIME formátum, titkosított archívum, titkosított email, túl nagyméretű állomány) akkor állítható
legyen, hogy tekintse a levelet vírusmentesnek és továbbítsa címzett felé, helyezze felhasználó által elérhető
karanténba, vagy dobja vissza a levelet a feladónak hibaüzenettel. Mindegyik esetben küldjön üzenetet
címzettnek, figyelmeztetve, hogy a levél tartalma nem volt ellenőrizhető és vírust tartalmazhat.

A levelezést és naplózást szolgáltató szerver belső órája 1 másodperc eltérésen belüli pontossággal üzemeljen
magyarországi pontos időt alapul véve, és kezelje helyesen a Magyarországon használatos időzóna és nyári
időszámítás elvárásokat.

A rendszer készítsen részletes naplózást sikeres levélküldésről, sikertelen levélküldésről, és normálistól eltérő
vírusvédelmi tevékenységről (vírus észlelése és üzenet megtisztítása vagy megtisztítás sikertelensége és
üzenet eldobása, víruskeresés sikertelensége). A napló tartalmazzon minden szükséges információt a
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kommunikáló felek azonosítására (feladó, címzett, küldő és fogadó szerver, időpont, levél tárgya, levél
hossza), azonban nem tartalmazhatnak személyes információt (részleteket levéltörzsből).

A szolgáltatás indításakor 6655 intézmény 200 000 felhasználójának kiszolgálására legyen alkalmas a
rendszer. A vírusvédeleninek legalább 8 óra alatt 100 000 darab, összesen 10 Gbyte méretű levelet kell
rnegszűrnie.

Levelezési lista és lista archívum szolgáltatás
A levelezési lista szolgáltatás keretében Közhálóval kapcsolatos vitafórumokban vehetnek részt Közháló
vagy külső Internet levelező fiókkal rendelkező felhasználók. A vitafórumokat a VAS Szolgáltató hozhatja
csak létre és szüntetheti meg az Ajánlatkérő utasításai alapján. Minden listához tartozzon lista tulajdonos. A
feliratkozás választhatóan lehessen automatikus módon vagy a tulajdonos jóváhagyása után elvégezni. A
tulajdonos legyen képes egyedi előfizetőket letiltani vagy véglegesen törölni a listáról.

Lehessen létrehozni nyílt és moderált listát. A lista tulajdonos és a moderátor személyt az Ajánlatkérő
biztosítja. A moderálást email és web felületen is lehessen elvégezni.

A felhasználók WEB felületen vagy email (subscribe) üzenet elküldésével legyenek képesek feliratkozni egy
listára vagy leiratkozni egy listáról. A fel- és leiratkozás során a rendszer küldjön egy egyedi azonosító kódot
a felhasználó postafiókjába, mely azonosítót a WEB felületen megadva vagy válaszlevélben visszaküldve
legyen érvényesíthető a művelet. A feliratkozás adminisztrátori jóváhagyás igénye nélkül, on-line módon
történjen.

A feliratkozás során lehessen választani, hogy előfizető egyedi levél (Single vagy Feed mód: minden listára
küldött levelet előfizető azonnal megkap), összesített levél (Digest mód, napi egyszer kapja meg előfizető az
aznap küldött leveleket), vagy kivonat levél (Index mód, napi egyszer kapja meg egy levélben az aznapi
levélforgalom kivonatát, melyben hivatkozás található az egyedi teljes levelekre) formájában kapja meg a
listára küldött üzeneteket.

A listákra listánként választhatóan bárki, vagy csak feliratkozott tagok, vagy csak egy szűkebb, előre
meghatározott csoport tagjai küldhetnek levelet. Listánként lehessen beállítani méretkorlátozást, engedélyezni
csatolás küldését, és meghatározni az átengedhető csatolás típusokat.

A lista szolgáltatás biztosítsa a rajta átmenő levelek vírusvédelmét. A lista szerver legyen képes HTML és
plain text alapú üzenetek továbbítására. Ismerje fel és kezelje helyesen a különféle kódolásokat és karakter
készleteket, különös tekintettel a magyar ékezetes karaktereket tartalmazó üzenetekre. A rajta átmenő levelek
végére rövid aláírást helyezzen el.

A szolgáltatás biztosítson web felületen elérhető lista archívum megtekintési és keresési lehetőséget. A
megtekintést lehessen időrendi, tárgy (subject) vagy szál (thread) szerint sorba rendezni.

A rendszer óránként 60, l6Kbyte-nál nem nagyobb bejövő levél átlagosan 3000 címre történő továbbítására
legyen képes. A lista szolgáltatás hosszú távon 20 levelezőlista havi 30 000 levél forgalmát havi 1 Gbyte
méretben legyen képes kiszolgálni, beleértve a levél továbbítási, ideiglenes tárolási (queueing), archiválási és
indexelési feladatokat. A lista archívumot és a keresési lehetőséget a szerződés lejártáig kell biztosítani.

Adminisztrátori postafiók szolgáltatás
Az Adminisztrátori Postafiók szolgáltatás célja, hogy minden intézmény részére rendelkezésre álljon egy
email postafiók attól függetlenül, hogy az intézmény belső levelező rendszerét már kialakította-e vagy sem.

Az adminisztrátori postafiók elérése POP3, LMAP4, és HTTPS felületen lehetséges a felhasználó megfelelő
azonosítása után. A levél küldése SMTP vagy HTTPS segítségével lehetséges. Az SMTP levél küldés csak
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Közháló IP cím tartományba eső kliensek felől legyen megengedett. A HflP felület csak magyar
nyelvtudású felhasználók által is kezelhető legyen.

Az Adminisztrátori postafiók szolgáltatás zárt levelező csoportot alkosson, Vagyis erre a címre csak a
tagoktól és a szolgáltatásban résztvevőktől (Sulinet Programiroda munkatársai, Szolgáltatók, stb.)
érkezhessen levél.

Álljon rendelkezésre egy vagy több a zárt csoporton belül nyilvános levelezési cím (alias cím) melyen
keresztül a szolgáltatásban résztvevők egy-egy csoportja érhető el, vagy éppen az l~ntézmények egy-egy
csoportja vagy mindegyike érhető el.

A szolgáltatás biztosítson méretkorlátozást a bejövő levelekre. A korlátot meghaladó leveleket a rendszer
utasítsa vissza. Szintén lehessen korlátozást megadni a postafiók teljes méretére. A rendszer figyelmeztesse a
felhasználót, ha alsó korlátot (Soft Limit) elérte, és ne küldhessen addig levelet, míg nem törli postaládájából
a felesleges leveleket. A felső korlát (Hard Limit) elérésekor a felhasználó ne is fogadhasson további
leveleket. A felső korlát eléréséről a rendszer az üzemeltetőket is értesítse.

A küldött és fogadott levelekre biztosítson víruskeresést a „Mail Relay” szolgáltatásnál leírtak szerint.

Az adminisztrátori postafiókba került üzenetekről keletkezzen megbízható napló állomány, mely alapján
bizonyítható az üzenetek postafiókba érkezése. Szintén legyen naplózva a postafiók elérések ideje.

Felhasználó képes legyen WEB felületen beállítani postafiókját, hogy az oda érkező leveleket egy Közhálón
belüli, vagy tetszőleges külső címre továbbítsa a rendszer. Azonban egy példánynak a levelekből
mindenképpen a postafiókban kell maradnia.

Az Adminisztrátori Postafiók szolgáltatást intézményenként legalább egy felhasználó fogja igénybe venni, de
lehetőséget kell biztosítani intézményenként legfeljebb három adminisztrátori postafiók használatára.
Felhasználónként 5 MB tárterületet kell biztosítani.

Központi WEB felületű felhasználói postafiók szolgáltatás, delegált adminisztrációval,
vírusszűréssel

A központi postafiók szolgáltatást azon intézmények vehetik igénybe, melyek nem tudnak, vagy nem
szeretnének saját levelező szervert üzemeltetni, viszont szeretnének tanulóiknak olyan állandó levelező
postafiókot biztosítani, melyet a tanulmányi éveik alatt folyamatosan és korlátozás nélkül használhatnak
oktatási és magán tevékenységgel kapcsolatos levelezésre, valamint web felületű naptár, feladatlista, és
címjegyzék használatra. A megoldás előnye az intézményi levelező szerverhez képest, hogy jóval kevesebb
hozzáértést és adniinisztrációs ráfordítást igényel (csak a új diákokat/dolgozókat kell felvenni, és a végzős
diákokat törölni), valamint hogy a diák/dolgozó levelező postafiókját nem csak az intézményből érheti el,
hanem Pl. otthoni Internet kapcsolatán keresztül is. Hátránya, hogy viszonylag nagyobb mértékben veszi
igénybe az intézmény hozzáférési kapcsolatát, illetve ha ez a vonal amúgy is terhelt, akkor a felület
használata zavaróan lelassuihat. A freemail jellegű postafiókokhoz képest többet biztosít, hiszen ez a
hozzáférés nem jár le, ha Pl. nyáron pár hónapig nem használja a diák/dolgozó, valamint autentikusabb
levelező címet nyújt, hiszen az itt felvett postafiókokhoz tartozó egyének kilétét az iskola, illetve az
intézményi rendszergazda garantálja.

A központi postafiók elérése és a levelek elolvasása POP3, IMAP4, és HTTP felületen lehetséges a
felhasználó megfelelő azonosítása után. A levél küldése SMTP vagy http segítségével lehetséges. Az SMTP
levélküldés jelszavas azonosítás mellett bárhonnan, jelszavas azonosítás nélkül pedig csak a feladó címének
domain része alapján meghatározható intézet címtartománya felől legyen megengedett. A HTTP felület
minden végfelhasználói funkciója magyar nyelven elérhető legyen. A végfelhasználói elérés azonosítása
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legyen lehetséges helyi felhasználó adatbázisból vagy LDAP szerveren keresztül. További előnyt jelent, ha a
teij es felhasználó menedzsment LDAP címtáron keresztül végezhető cl.

A fenti postafiók elérési módok SSL/TLS használatával is használhatók legyenek (HITPS, POP3S, JMAPS).

A rendszer tegye lehetővé a felhasználók részére egyszerű szűrési szabályok beállítását és alkalmazását a
bejövő levelek szűrésére, osztályozására és továbbítására vonatkozóan.

A rendszer a webes felületen tegye lehetővé a naptár használatot és foglaltság kezelést (iCalendar, RFC 2445,
2446, 244’? és 3283) valamint címjegyzék kezelést (vCard RFC 2425 és 2426).

Minden intézmény maga határozhassa meg, hogy a központi postafiók szolgáltatáshoz milyen levelezési
domain nevet szeretne használni. Az email cím felhasználói részének megválasztásakor ne legyen kizáró ok,
ha másik intézményben már található ilyen felhasználó nevű email cím. Vagyis lehessen
igazgató—iskola2.sulinet.hu címet létrehozni akkor is, ha már létezik igazgató-iskolai .sulinet.hu cím.

A szolgáltatás biztosítson méretkorlátozást a bejövő levelekre. A korlátot meghaladó leveleket a rendszer
utasítsa vissza. Szintén lehessen korlátozást megadni a postafiók teljes méretére. A rendszer figyelmeztesse a
felhasználót, ha alsó korlátot (Soft Limit) elérte, és ne küldhessen addig levelet, míg nem törli postaládájából
a felesleges leveleket. A felső korlát (Hard Limit) elérésekor a felhasználó ne is fogadhasson további
leveleket.

A felső korlát eléréséről a rendszer a delegált adminisztrátort is értesítse. Szintén lehessen megszabni
méretkorlátot egy intézmény összesített tárfoglalására. Ennek eléréséről központi adminisztrátort is értesítse a
rendszer.

A küldött és fogadott levelekre biztosítson víruskeresést a „Mail Relay” szolgáltatásnál leírtak szerint.
Legyen Open Relay ellen védett, valamint biztosítson SPAM védelmet szintén a „Mail Relay” szolgáltatásnál
leírtak szerint.

Legyen lehetőség az adminisztráció szétosztására, delegálására. A delegálás során az egyes intézmények
részéről meghatározott adminisztrátorok képesek legyenek az intézményhez tartozó felhasználók felvételére,
törlésére, paramétereik módosítására (jelszó, email cím, email alias, postaláda méret), valamint a felhasználó
letiltására és Újra engedélyezésére. Nem megengedett az intézményre vonatkozó központi beállítások
módosítása (p1. maximálisan felvehető felhasználó szám, alapértelmezett felhasználói postaláda méret,
intézményre vonatkozó maximális összesített postaláda méret, security beállítások, vírusvédelmi beállítások),
sem a másik intézményhez tartozó felhasználók paramétereinek bárminemű módosítása.

A delegált adminisztrátori funkciók titkosított, azonosított, magyar nyelvű grafikus felületen keresztül
legyenek elérhetők. Előny a platform független, kliens oldali telepítést nem igénylő megoldás, valamint
elvárás a secure http alapú adminisztráció. A delegált adminisztrátori felület azonosítása legyen lehetséges
adminisztrátoronként definiálható statikus jelszó és LDAP szerver megadásával is.

A VAS Szolgáltató biztosítsa a központi postafiók szerver(ek) megfelelő üzemeltetését (mentés, operációs
rendszerkarbantartás, security beállítások, patch-ek és frissítések telepítése, stb.). Egy ponton bekövetkező
hardware, szoftver vagy környezeti hiba miatt a szerveren elhelyezett tartalom nem veszhet el. Összetett hiba
vagy egyidejűleg több hiba esetében bekövetkező adatvesztés után a 24 óránál nem régebbi adatok
visszaállításának lehetősége legyen biztosított. Az esetleges visszaállítás tényéről az Ajánlatkérőt értesíteni
kell.

A központi postafiók szolgáltatás 6655 intézmény 200 000 felhasználóját legyen képes kiszolgálni.
Intézményenként 200 MB tárterületet kell biztosítani. Jelenleg 2300 intézmény 22000 felhasználója használja
a szolgáltatást. A Web felület legalább 5000 egyidejű felhasználót legyen képes kiszolgálni. Legyen
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lehetőség (akár további licence, hardware részegység, vagy teljes szerver beszerzése mellett) a felhasználó
szám, kiszolgálási kapacitás, vagy tárterület további bővítésére.

Központi WEB felületű felhasználói postafiók szolgáltatás, freemail jellegű hozzáféréssel,
vírusszűréssel

A freemail jellegű levelezési szolgáltatás tetszőleges Közháló felhasználó számára biztosít ingyenes,
központi, WEB felületen elérhető b~ternet levelezési postaládát, melyen keresztül Közháló vagy külsős
felhasználókkal folytathat oktatással kapcsolatos vagy magánjellegű levelezést.

A freemail postafiók elérése és a levelek elolvasása POP3, IMAP4, és HTTP felületen lehetséges a
felhasználó megfelelő azonosítása után. A levél küldése SMTP vagy http segítségével lehetséges. Az SMTP
levél küldés jelszavas azonosítás mellett bárhonnan megengedett. A HTTP felület minden végfelhasználói
funkciója magyar nyelven elérhető legyen.

A szolgáltatáshoz WEB felületen kell a regisztrációt elvégezni. A regisztrációs WEB felület elérése csak
Közháló IP címekről legyen elérhető, és a rendszer tárolja a regisztrációhoz használt IF címet. A regisztráció
után legfeljebb 10 perccel a levelezési postafiók rendelkezésre kell hogy álljon levél küldésre, fogadása, és
fogadott levelek megtekintésére. Az összes freemail postafiók felhasználó alhálónként egy közös levelezési
domain alá tartozzon.

Legyen lehetőség freemail postafiókba érkező levelek átirányítására tetszőleges email cím vagy címek felé.

A küldött és fogadott levelekre biztosítson víruskeresést a „Mail Relay” szolgáltatásnál leírtak szerint.
Legyen Open Relay ellen védett, valamint biztosítson SPAM védelmet szintén a „Mail Relay” szolgáltatásnál
leírtak szerint.

A postafiók szűnjön meg, amennyiben felhasználó 6 hónapig nem lépett be. A megszűnéskor a postafiókban
található üzeneteket a rendszer a megszűnéstől számított további 6 hónapig archivált formában tárolja.

A VAS Szolgáltató biztosítsa a freemail postafiók szerver(ek) megfelelő üzemeltetését (mentés, operációs
rendszerkarbantartás, security beállítások, patch-ek és frissítések telepítése, stb.). Egy ponton bekövetkező
hardver, szoftver vagy környezeti hiba miatt a szerveren elhelyezett tartalom nem veszhet el. Összetett hiba
vagy egyidejűleg több hiba esetében bekövetkező adatvesztés után a 24 óránál nem régebbi adatok
visszaállításának lehetősége legyen biztosított. Az esetleges visszaállítás tényéről az Ajánlatkérőt értesíteni
kell.

A freemail postafiók szolgáltatást várhatóan 100 000 felhasználó fogja igénybe venni.

Felhasználónként 10 Mbyte tárterületet kell biztosítani. A Web felület 20000 egyidejű felhasználót legyen
képes kiszolgálni. Legyen lehetőség (akár további licence, hardware részegység, vagy teljes szerver
beszerzése mellett) a felhasználó szám, kiszolgálási kapacitás, vagy tárterület további bővítésére.

Intézményi Home Page üzemeltethetőségének biztosítása a Szolgáltatónál (Web Hosting
szolgáltatás)

Az intézmények részéről opcionálisan igénybe vehető szolgáltatás, melynek keretében WEB oldalait
Szolgáltatató által üzemeltetett, Közháló központban található virtuális WEB szerveren helyezheti el. Név
alapú virtuális WEB szerver megvalósítása elegendő, WEB szerverenként saját IF cím nem szükséges. Ezen
túl az egyes intézményi WEB oldalak egy közös web struktúrában is legyenek láthatók es elérhetők. Erre a
közös web struktúrára biztosítson keresés funkciót a WEB szolgáltató.
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Legyen biztosított a megfelelő, titkosított jelszavas védelemmel ellátott adrninisztrációs elérése a hosting
szervernek a WEB tartalom frissítése céljából (,pi. SFTP felületen, SSH bejelentkezés segítségével, H’ITPS
oldalakon keresztül). Az adminisztráció csak Közháló IP címtartományokról legyen lehetséges.

Legyen lehetőség CGI script-ek futtatására WEB szerveren. Intézmény választhasson, hogy UNIX (per!, php)
vagy Microsoft (asp, .net) alapú COL futtató környezetet szeretne használni.

WEB szerver biztosítsa az alábbi szabványoknak történő megfelelést:

• RFC26 16 Hypertext Transfer Protocol

HTTP/1 .1 RFC3 168 The Addition of Explicit Congestion Notification (ECN) to IF

A Web Hosting szolgáltatás később kidolgozandó szabályainak megfelelő tartalmat az VAS Szolgáltató
ellenőrizheti. Ha a VAS Szolgáltató saját maga észleli, vagy külső panasz érkezik hozzá, hogy a
szabályoknak nem megfelelő tartalom került elhelyezésre, a VAS Szolgáltató tiltsa le a megfelelő virtuális
WEB szervert, majd értesítse Hálózatfelügyeletet, az Ügyfélszolgálatot, valamint a szolgáltatást igénybe vevő
Intézményt.

A VAS Szolgáltató biztosítsa a WEB Hosting szerver megfelelő üzemeltetését (mentés, operációs rendszer
karbantartás, security beállítások, patch-ek és frissítések telepítése, stb.).

Egy ponton bekövetkező hardware, szoftver vagy környezeti hiba miatt a szerveren elhelyezett tartalom nem
veszhet el. Összetett hiba vagy egyidejűleg több hiba esetében bekövetkező adatvesztés után a 24 óránál nem
régebbi adatok visszaállításának lehetősége legyen biztosított. Az esetleges visszaállítás tényéről az
Ajánlatkérőt értesíteni kell.

A szolgáltatást induláskor minden Újonnan csatlakoztatott, vagy migrált intézmény számára kell biztosítani
egy alapértelmezett tartalommal rendelkező honlapot, amely a Közháló logój át, és az intézmény alapadatait
tartalmazza. Az ehhez szükséges adatokat a Szolgáltatásfelügyelet keretén belül működő Ügyfélszolgálat
szolgáltatja. Amennyiben az intézmény rendelkezik saját honlappal, és azt kéri, úgy induláskor biztosítani
kell az automatikus átirányítást az intézményi honlap felé.

Amennyiben az intézmény a web hosting szolgáltatást igénybe kívánja venni (ezt az intézménynek az
Ügyfélszolgálat felé jeleznie kell) Úgy az intézmény számára biztosítani kell a megfelelő hozzáférést és
jelszavakat saját adatainak feltöltésére, az alapértelmezett honlap lecserélésére. Ilyen esetben
intézményenként 100 MB tárhely álljon rendelkezésre. A szolgáltatást várhatóan 1000 intézmény veszi majd
igénybe. A szolgáltatói szerver(ek) a Közháló központjához legalább 100 Mbit/sec sávszélességű kapcsolattal
csatlakozzanak. A Web Hosting szolgáltatás másodpercenként 20 HTML oldal lekérését legyen képes
kiszolgálni hosszú távon is.

Időszinkronizáció szolgáltatás
Az összes Közháló IF címtartományban található hoszt számára legyen biztosított NTP time szerver elérés a
pontos időre történő szinkronizálás érdekében.

Legalább két szerver legyen elérhető RFC 1305 szerinti NTP (Network Time Protocol) version 3
segítségével.

A szerverek szinkronizációs távolságára elvárás, hogy legfeljebb 3. szinten (Stratuum 3) és szinkronizált
állapotban kell lenniük, és az időforrástól számított pontosság (szinkronizációs távolság, vagyis RootDelay ±
RootDispersion I 2) nem lehet nagyobb 100 ezredmásodpercnél.
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Ha valamelyik szervernek nem sikerül szinkronizálásra alkalmas kapcsolatot találnia, Stratuum 16 állapottal
jelezzen kliensek felé, amíg a szinkronizáció Újra helyreáll (local-self-fallback funkció használata nem
megengedett).

A szerverek biztosíthatnak azonosítás funkciót kliens kérések kiszolgálására, de ne várjanak el azonosítást
kliensektől.

Az NTPv3 protokollon túl hagyományos kliensek kiszolgálására legyen biztosított a TIME protokoll alapú
(rdate) szinkronizáció is.
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Közháló Szolgáltatási Központ létrehozására és üzemeltetésére vonatkozó előírások

Hálózati kapcsolatok

A VAS Szolgáltató feladata a Közháló Szolgáltatási Központ összeköttetéseinek kialakítása IF alapú
kommunikáció felhasználásával, az b~ternet csatlakozási vonalainak fogadása, illetve a szolgáltatás
nyújtásában résztvevő egyéb szereplőknek a központi hálózathoz való csatlakozásának lehetővé tétele,
valamint e szereplők hálózati eszközeinek elhelyezésének és megfelelő üzemeltetési körülményének
biztosítása, illetve ehhez kapcsolódó, az alábbiakban részletezett feladatok ellátása.

A központi szolgáltatások a következőkben ismertetésre kerülő részfeladatokat foglalják magukban:

• Az Internet becsatlakozási vonalainak fogadása szabványos csatlakozási felületen,

• Az Elérési Szolgáltatók becsatlakozási vonalainak fogadása szabványos csatlakozási felületen,
az Elérési szolgáltatók telekommunikációs eszközeinek elhelyezésének biztosítása,

. Távközlési kapcsolat biztosítása a Szolgáltatásfelügyelet és az Ügyfélszolgálat irányában. (A
feladat a CPE egység elhelyezéséig terjed, a lokális hálózat kialakítása az egyes szolgáltatók
feladata),

• Távközlési kapcsolat biztosítása, valamint a helyi hálózat kialakításához szükséges rack
szekrény, router és switch beszerzése és elhelyezése a Közhálót igénybe vevő kormányzati
intézmények helyiségeiben (a feladat az egyes eszközök üzemképes elhelyezéséig terjed, a
helyi hálózati kábelezés és lokális hostok kialakítása és elhelyezése az intézmények feladata),

. Hosting szolgáltatás biztosítása a Közháló szolgáltatási központban az Elérési szolgáltatók és
a Hálózatfelügyeleti Szolgáltató berendezéseinek elhelyezése érdekében,

• ]PSec VPN szerver elhelyezése a Közháló Szolgáltatási Központbaii

• SNMP hozzáférés biztosítása a Közháló Szolgáltatási Központban levő IP eszközökhöz, SLA
információk mérése, SLA jelentés készítése a Hálózatfelügyeleti szolgáltató számára.

Az Elérési Szolgáltatók és az Internet kapcsolatokfogadása

A Közháló Szolgáltatási Központnak fogadnia kell szabványos csatlakozási felületeken az Elérési
Szolgáltatók telekommunikációs vonalait. A VAS Szolgáltatónak lehetővé kell tennie, hogy ezen
szolgáltatók a Közháló Szolgáltatási Központig telekommunikációs vonalaikat kiépíthessék. Ezen
túlmenően, a VAS Szolgáltatónak az Elérési Szolgáltatók által biztosított, a szabványos csatlakozási
felület nyújtásához szükséges telekommunikációs berendezések (jellemzően CPE és router)
elhelyezéséről és tápellátásáról gondoskodnia kell (Lásd „Hosting szolgáltatás nyújtása).

Az elérési szolgáltatók számára 2 x 16 portot kell biztosítani, melyek különböző LAN kapcsolókhoz
tartoznak.

A Közháló Szolgáltatási Központban további 2 x 8 routolt lOOBase-Tx Fast Ethernet felülettel
rendelkező portot kell biztosítania a VAS Szolgáltatónak további 8 egyéb külső kapcsolat redundáns
fogadása céljából.

A Közháló Szolgáltatási Központban összesen legalább 2 x 10 db dedikált lOOBase-TX Fast Ethernet
felülettel rendelkező portot kell biztosítani a Szolgáltatásfelügyelet berendezései számára.



Kapcsolódási felület

A Közháló Szolgáltatási Központban a VAS Szolgáltatónak biztosítania kell az Elérési Szolgáltatók
hálózatainak a csatlakoztatást. Ennek érdekében az Elérési Szolgáltatók saját router-üket a Közháló
Szolgáltatási Központban helyezik el, és az általuk kiszolgált sávszélesség függvényében, a VAS
Szolgáltatóval egyeztetve, az alábbi csatlakozási felületek valamelyikét biztosítják a központi
hálózathoz való csatlakozáshoz:

Layer 1,2: 802.3u Fast Ethernet lOOBase-Tx felületen
802.3z - Gigabit Ethernet l000Base-SX, 1 000Base-LXJLH, l000Base-ZX

Layer 3: IP protokoll

Távközlési kapcsolatok

A VAS Szolgáltató feladata továbbá, hogy a Közháló rendszer alábbi szereplői számára magasfokú
rendelkezésre állással üzemelő telekommunikációs vonalat építsen ki a Közháló Szolgáltatási Központ
és a szereplők Budapesten kialakított telephelyei között. A feladat a telekommunikációs vonal
létesítését, valamint a szabványos csatlakozási felület biztosítását jelenti.

A Közháló kommunikációs kapcsolatai az alábbi táblázat szerint alakulnak:

Helyszín I Helyszín II Sávszélesség Megjegyzés

KSZK Szolgáltatásfelügyelet 100 Mbps

KSZK Ügyfélszolgálat 10 Mbps

KSZK 0KM 100 Mbps

KSZK OH 10 Mbps

KSZK ÖBK 2 x 100 Mbps helyi

ÖBK NISZ 2xlOOMbps

KSZK NISZ 2 x 100 Mbps

A fizikai Interfész típusa minden esetben FastEthernet lOOBase-Tx.

Intézmények megnevezése, címe:

KSZK - Közháló Szolgáltatási Központ

0KM — Nemzeti Erőforrás Minisztérium - 1055 Budapest, Szalay u. 10-14.

OH — Oktatási Hivatal - 1054 Budapest, Báthori utca 10.

ÖBK — Önkormányzati Biztonsági Központ - Cím: a KSZK-val egy helyszínen

NISZ — Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató — Cím: 1149 Budapest, Róna utca 54-56.

A távközlési vonalak kiépítésén túl az 0KM, OH számára a VAS Szolgáltatónak biztosítania kell a
helyi hálózat kiépítése céljából egy routert és switchet és ezek biztonságos elhelyezését szolgáló rack
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szekrényt. E berendezések a központi hálózat részét képezik, ezért ezek konfigurálása és karbantartása
a VAS Szolgáltató feladata.

Hosting szolgáltatás biztosítása

A Közháló biztosítja, hogy az Elérési Szolgáltatók és a Szolgáltatásfelügyelet a Közháló Szolgáltatási
Központban az elérési hálózatoknak a központi hálózathoz való csatlakoztatását biztosító, illetve
szolgáltatásaik nyújtásához szükséges berendezéseiket elhelyezhessék. A fentieken túlmenően a VAS
Szolgáltatónak vállalnia kell, hogy a Közháló számára kiegészítő Hosting szolgáltatást nyújt. A
szolgáltatás célja, hogy a központi hálózathoz közel legyenek elhelyezhetők a Közháló
szolgáltatásában résztvevő szerverek vagy egyéb berendezések, amennyiben egy adott szolgáltatás
esetében egy ilyen megoldás előnyökkel jár.

A hosting szolgáltatásra vonatkozó, a későbbiekben jelentkező igényeket a Közháló számára a
szolgáltatás biztosítását megelőzően 1.5 hónappal kell jelezni.

Az elhelyezendő szerverek és berendezések számára légkondicionált, védett tápellátású, fizikai
biztonságot garantáló helyiséget kell biztosítani, a hosting szolgáltatástól a telekommunikációs
környezetben elvárható színvonalon. A tápellátást a szerverek részére két független, egyenként
szünetmentes áramforrással védett áramkörről kell biztosítania.

Az Elérési szolgáltatók számára biztosítani kell szolgáltatónként 230V-os tápellátást 500 Watt
összteljesítménnyel. A Hálózatfelügyelet számára összesen 3 kW-t teljesítményt kell biztosítani.

Az elhelyezendő berendezések számára szabványos 19” rack szekrényeket kell biztosítani. Az Elérési
szolgáltatók számára biztosítani kell két rack szekrényt (2x42U). A Hálózatfelügyelet számára
összesen további két külön rack szekrényt (2x42U) kell biztosítani a Közháló szolgáltatási
központban.

Kiegészítő Hosting szolgáltatást vesz igénybe az a szolgáltató, aki az alap Hosting szolgáltatáson túl
vesz igénybe a VAS Szolgáltatótól rack helyet vagy hálózati port-ot.

IPSec VPN központi eróforrás

A VAS Szolgáltatónak biztosítania kell a specifikált redundáns IPSec VPN szervert a végpontok
IPSec VPN kapcsolatainak fogadása céljából. A VAS Szolgáltató feladata az IPSec VPN szerver
biztosítása és a központi hálózathoz való csatlakoztatása erejéig terjed. Az iPSec VPN szerver
konfigurálása és felügyelete a Szolgáltatásfelügyelet feladata.

A VPN-ek a végpontok és a Közháló Szolgáltatásfelügyeleti Központ között kialakított IPSec tunnelek
segítségével valósulnak meg. Ez jelenti egyrészt a végponti router-ekben IPSec funkcionalitás
meglétét, másrészt központi oldalon (Közháló Szolgáltatásfelügyeleti Központ) a VAS Szolgáltatótól
a VPN-ek végződtetését végző eszközök, redundánsan kialakított VPN szerverek meglétét követeli
meg.

A VAS Szolgáltató által üzembe helyezett VPN szervereknek alkalmasaknak kell lenniük az IPSec
kapcsolatok megfelelő teljesítménnyel történő kezelésére és a VPN kapcsolatok végződtetése után a
különböző VPN-ek forgalmának biztonságos elkülönítésére.
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A VPN szerverek specifikációja:

Leírás Követelmény VPN szerverenként

Minimális titkosítási teljesítmény (3DESIAES 100 Mbps
esetén)
Egyidejű ]FSec kapcsolatok száma 5000

Interfész 2 db l000BaseTx

RFC 1829 - The ESP DES-CBC Transform
• RFC 1851 - The ESP Triple DES Transform
• REC 2393 - IP Payload Compression Protocol (IPComp)

RFC 2401 - Security Architecture for the Internet Protocol (IPSEC)
• RFC 2402 - iF Authentication Header (AH)
• RFC 2403 - The Use of HMAC-MD5-96 within ESP and AH
• RFC 2404 - The Use of HMAC-SHA-1-96 within ESP and AH
• RFC 2405 - The ESP DES-CBC Cipher Algorithm with Explicit IV
• RFC 2406 - IF Encapsulating Security Payload (ESP)
• RFC 2407 - The Internet IF Security Domain of Interpretation for ISAKMP
• RFC 2408 - Internet Security Association and Key Management Protocol (ISAKMP)
. RFC 2409 - The Internet Key Exchange (IKE)
. RFC 2410 - The NULL Encryption Algorithm and Its Use with ]FSec

A VPN szervernek alkalmasnak kell lennie site-to-site és client-to-site típusú VPN-ek kialakítására.
Client-to-site VPN-ek esetén képesnek kell lennie a felhasználók adatait egy központi autentikációs
szerverről letölteni. Radius protokoll ismerete követelmény.

A VPN szervernek rack-ba szerelhető kivitelűnek kell lennie. A magasfokú rendelkezésre állás
érdekében előny, ha támogatja a redundáns illetve párhuzamos működést (p1. VRRP - Virtual Router
Redundancy Protocol segítéségével)

Minőségi követelmények

Sávszélesség
A Közháló Szolgáltatási Központ a Közháló minőségét legjobban érintő eleme. Ezért a Közháló
Szolgáltatási Központban a LAN-t redundáns kiépítéssel kell megvalósítani. Úgy kell kialakítani,
hogy egy aktív eszköz hibája ne okozza az egész Közháló kiesését.

A VAS Szolgáltatóval szemben az Ajánlatkérő elvárásként azt írja elő, hogy a központi hálózati
eszközök terhelése csúcsidőben nem lehet 80%-nál nagyobb, és ez vonatkozik mind a rendelkezésre
álló sávszélesség kihasználtságára, mint az egyes eszközök feldolgozási kapacitására. Amennyiben
ezen értékek valamelyike 80%-nál magasabbra emelkedne, a VAS Szolgáltatónak a LAN kapacitását
bővítenie kell mindaddig, amíg kapacitása el nem éri a Közhálóra csatlakozó végpontok nominális
sávszélességének 50%-ának kiszolgálására elegendő kapacitást. A további bővítéssel járó
árnövekedést a VAS Szolgáltatónak az Ajánlatában szerepeltetnie kell.

A központi hálózati eszközök és a vonal kihasználtság mérését 5 percenként végezzük. Amennyiben
található három egymás utáni nap, amelyben naponként van egy órás időszak, ahol az 5 percenkénti
mérések átlaga 80% fölötti, akkor elvárt a bővítés.
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Internet routing
A Közháló szolgáltatási központra csatlakozó útvonalválasztóinak, border router-eknek támogatniuk
kell az Interneten használt routing protokolit, a BGP-t (BGP version 4) és elegendő memóriával kell
rendelkezniük a nemzetközi és a tartalék Internet kapcsolaton érkező teljes Internet routing tábla
fogadására.

A border routerek megfelelő erőforrással rendelkezzenek ahhoz, hogy az alhálónként megfogalmazott
Internet szűrést képesek legyenek ellátni.

A VAS Szolgáltató biztosítson route-server funkciót az elérési szolgáltatók disztribúciós routerei
számára! A route-server működését a Hálózatfelügyelet határozza meg, az Internet és az Elérési
Szolgáltatókkal egyeztetve.

Alhálózatok kezelése
A Közhálónak alkalmasnak kell lennie arra, hogy a hálózati felhasználók adott csoportjait —egymástól
biztonságosan elkülönítve- VPN-ekbe rendezve kezelje.

Az egyes elérési szolgáltatók egyeztetett módon, alhálózatonként külön VLAN-ok segítségével
juttatják el az elkülönült forgalmakat a Közháló Szolgáltatási Központ LAN-ra.

Üzemeltetési feladatok
A VAS Szolgáltató teljes körűen felelős a Közháló Szolgáltatási Központ infrastruktúrájának
folyamatos üzemeltetéséért. Ezt a feladatot azonban nem elszigetelten, hanem a Közháló
szolgáltatások nyújtásában résztvevő más szereplőkkel együtt végzi. Fontos tehát, hogy a Közháló
üzemeltetésének szerves részeként, annak a folyamatainak és szabályainak betartásával, az előírt SLA
követelményeknek eleget téve végezze a feladatát.

A Közháló szolgáltatási rendszerének üzemeltetését szabályozó folyamatokat teljes pontossággal a
Szolgáltatásfelügyelet határozza meg és kommunikálja az egyéb résztvevők felé. A következő
fejezetekben ismertetjük azokat a feladatokat, amelyek az üzemeltetés során a VAS Szolgáltatóra
hánilnak majd, és azt, hogy ezeket mely szereplőkkel együttműködve végzi, anélkül, hogy a feladatok
részletes szabályozására itt kitérnénk.

Hibaelhárítás

A VAS Szolgáltató az általa üzemeltetett berendezésekben bekövetkezett meghibásodásokat Saját

hálózatfelügyeleti megoldásaival köteles saját maga érzékelni és kijavításukat megkezdeni. A VAS
Szolgáltató a saját maga által észlelt meghibáSodásokon túl az Ügyfélszolgálat és a Hálózatfelügyelet
révén is kaphat hibabejelentéseket. A Közháló szolgáltatási rendszerét érintő meghibásodások esetén a
VAS Szolgáltató köteles minden hibát a Hálózatfelügyelet által üzemeltetett és a VAS Szolgáltató
részére elérhetővé tett, egységes Közháló hibajegykezelő rendszerben felvenni, és a hiba javításának
fázisait abban nyilvántartani. Az Ügyfélszolgálatról és a Hálózatfelügyelettől érkező hibabejelentések
is ebben a rendszerben továbbítódnak a VAS Szolgáltató felé.

A hibabejelentések fogadására és a hibák elhárítására a VAS Szolgáltatónak napi 24 órában, évi 365
napban üzemeltetett saját ügyfélszolgálati és hálózatfelügyeleti részleget kell működtetnie.



A 2.8.5. fejezetben vannak meghatározva azok a válaszidők, amelyeknek a VAS Szolgáltatónak meg
kell felelnie az egyes hibák elhárítása során.

Változások végrehajtása
A VAS Szolgáltató által üzemeltetett rendszerben bekövetkezett változásokat, amennyiben azok a
Közháló szolgáltatásainak időleges kiesésével vagy teljesítménycsökkenésével járnak, a VAS
Szolgáltatónak be kell jelentenie a Szolgáltatásfelügyelet által rendelkezésre bocsátott egységes
változás kezelő rendszer segítségével, annak érdekében, hogy más szolgáltatók által végzett
változásokkal való ütközést illetve az SLA követelmények megsértését el lehessen kerülni, illetve az
Ügyfélszolgálatot fel lehessen készíteni az ügyfelek pontos tájékoztatására. A bejelentett változásokat
a Szolgáltatásfelügyelet hagyja jóvá, e nélkül azokat elvégezni nem lehet. A rendkívüli változások
esetén (meghibásodások elhárításával összefüggésben) utólagosan kell ugyanezen rendszeren a
változásokat adminisztrálni.

Hálózatfelügyeleti rendszer fogadása
A Szolgáltatásfelügyelet a Közháló végponttól-végpontig terjedő szolgáltatásait monitorozza, illetve
minden olyan szolgáltató berendezéseinek állapotáról tudomása van, amelyek a Közháló
szolgáltatásainak nyújtásában rész vesznek. Ezen információk ismerete hasznos lehet a VAS
Szolgáltató számára is annak érdekében, hogy segítségükkel hamarabb és pontosabban
meghatározhassa, hogy az egyes komponensek kiesése milyen hatással van a Közháló egy adott
szolgáltatására, illetve olyan szolgáltatási problémákról is tudomást szerezzen, amelyekről Saját

monitorozási rendszereikben nem állnak rendelkezésre információk. Ennek érdekében a
Szolgáltatásfelügyelet a VAS Szolgáltató rendelkezésére bocsátja saját monitorozó rendszereinek egy
egy Miens alkalmazását, hogy az abból származó információkat a VAS Szolgáltató belátása szerint
használja hibafeltárási és hibaelhárítási folyamatainak támogatására.

A Hibajegykezelő rendszer, a Változáskezelő rendszer és a Szolgáltatásfelügyelet monitorozási
alkalmazások kliens komponenseinek fogadása érdekében a VAS Szolgáltatónak biztosítania kell
kurrens PC architektúrával rendelkező munkaállomásokat saját hálózafelügyeleti központjában. A
kliens alkalmazások fogadására a VAS Szolgáltató beállíthatja a már használatban lévő
munkaállomásait is, nincs szükség dedikált munkaállomások létesítésére.

A Hálózatfelügyelet határozza meg azokat a folyamatokat is, amelyek szerint a Közháló üzemeltetése,
és a szolgáltatások folyamatos működtetése zajlik. Ezen folyamatok és a velük kapcsolatos SLA-k
betartása a VAS Szolgáltató kötelessége. Az egyes szolgáltatások átadás-átvételi folyamataiban a
szakmai jóváhagyási feladatokat a Szolgáltatásfelügyelet látja el. Ugyanígy a Szolgáltatásfelügyelet
feladata validálni, éS saját méréseivel alátámasztani vagy vitatni a VAS Szolgáltató által benyújtott
SLA jelentéseket. A Szolgáltatásfelügyelet műszaki minőségbiztosítási feladatokat lát el. Ilyen módon
a VAS Szolgáltató teljesítésének felügyeletét és igazolását az ajánlatkérő felé a Szolgáltatásfelügyelet
végzi.

Üzemeltetési és teljesítményadatok biztosítására vonatkozó követelmények

A VAS Szolgáltatónak biztosítania kell a hálózat működésének ellenőrzése céljából olyan üzemeltetési
és teljesítmény információkat, amelyek alapján a vállalt szolgáltatási feltételek ellenőrzése lehetővé
válik, illetve a központi hálózat esetleges meghibásodásáról azonnali értesítés kapható.

Mivel a központi hálózat a Közháló egésze szempontjából kritikus fontosságú, az előírt SLA értékeken
alapuló paramétereken túl a Szolgáltatásfelügyelet számára a szolgáltatónak biztosítania kell olyan
valósidejű információkat is, amelyek alapján a központi hálózat működése, illetve egy esetleges
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meghibásodásra utaló trendek a Szolgáltatásfelügyeletről valós időben nyomon követhetők. Ennek
alapján a szolgáltatandó információk az alábbi két kategóriába sorolhatók:

1) SLA-megfelelőség ellenőrzése céljából teljesítmény alapú reporting a szolgáltató által
Layer3 szinten mért adatokról

2) A központi hálózat valós idejű monitorozását lehetővé tévő információk SNMP
hozzáférésen keresztül.

Teljesítmény alapú SLA reporting
Az SLA megfelelőség tanúsítása érdekében szolgáltatónak a Layer 3. szinten (IP) az alábbi
paramétereket kell mérnie legfeljebb 5 perces intervallumban (A szolgáltató szabadon dönthet arról,
hogy ennél pontosabb méréseket végez-e.):

E Rendelkezésre állás (százalékban)
E Adatforgalom (ki és bemenő, portonként, kbps)
• Kihasználtság (a teljes kapacitás százalékában)

A mért adatokat a szolgáltatónak havi jelentés formájában kell a Hálózatfelügyelet rendelkezésére
bocsátania.

Nem-teljesítés kiemelt feltüntetése
A havi jelentéseknek kiemelten, a jelentés első részében külön kell tartalmazniuk az esetleges SLA
megszegéseket olyan módon, hogy azok a jelentés áttekintőjének semmiképpen ne kerülhessék el a
figyelmét.

Történeti adatok tárolása, az adatok göngyölítése
A szolgáltató a mért adatokat köteles a szolgáltatási szerződés ideje alatt tárolni és a szerződés lejárta
vagy felmondása esetén a megrendelőnek átadni.

A jelentések bontása, formátuma
A havi jelentéseknek rendelkezésre kell állnia olyan részletességgel, hogy az adattovábbításban
résztvevő port-ok teljesítménye is egyértelmű legyen. Az adatoknak heti és havi bontásban összesítve
is rendelkezésre kell állnia.

A havi jelentésekben az adatoknak órás bontásban kell megjelennie, grafikus vagy táblázatos
formában. A havi jelentések nyomtatott és PDF formátumúak.

Üzemeltetési SLA
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Paraméterek Érték

Válaszadás a VAS Szolgáltató Saját ügyfélszolgálatának 1 erc
telefonszámára érkező hívásokra p

A VAS Szolgáltatónak címzett hibajegyek visszaigazolása 15 perc

A VAS Szolgáltató saját üzemeltetést támogató rendszereinek
segítségével érzékelt meghibásodások észlelésének jóváhagyása 15 percen belül
a hibajelzést követően

Hibaelhárítás megkezdése a hibajegy visszaigazolásától vagy 1 rán belül
hibajelzés észlelésétől számítva.

Saját hatáskörben elhárítandó hibák elhárítása vagy a
szolgáltatás helyreállítása a hibajegy visszaigazolásától vagy 4 órán belül
hibajelzés észlelésétől számítva.

A Hálózatfelügyelet tájékoztatása a hibajavítások előrehaladtáról 60 percenként

Rendes karbantartási időszak

A Munkanapokon 22:00 - 06:00

Munkaszüneti és ünnepnapokon 22:00 - 10:00

A központi hálózat valós idejű monitorozása
A központi hálózat kiemelt jelentősége miatt a szolgáltatónak biztosítania kell, hogy a Közháló
szolgáltatási központ IP berendezéseinek monitorozását a Hálózatfelügyelet is végezhesse. A
monitorozás célja, hogy a Szolgáltatásfelügyelet a központi hálózat állapotáról mindig naprakész,
valós idejű információkkal rendelkezzen.

A monitorozás biztosítása a következőképpen valósulhat meg: Szolgáltató SNMP read-only
hozzáférést biztosít a Szolgáltatásfelügyelet monitorozó rendszere számára a központi hálózati
eszközökhöz, és a Szolgáltatásfelügyelet kérésére beállítja a monitorozáshoz szükséges paramétereket.

SNMP hozzáférés biztosítása a központi hálózathoz
Szolgáltató legalább az SNMPv2 MIB-ekhez engedje hozzáférni a Hálózatfelügyeletet, és ha
szükségesnek ítéli, biztonsági okokból kizárhatja a nagytáblázatos M]B-eket (routing tábla, ARP tábla,
stb.).

A VAS Szolgáltatónak úgy kell konfigurálnia a routereket, hogy azok:

• SNMP trap-eket küldjenek a Szolgáltatásfelügyelet monitorozó rendszere felé. A kért trap-ek
típusát a Szolgáltatásfelügyelet határozza meg a routerek típusának ismeretében.

• Ne szűrjék ki az ICMP csomagokat.

Szolgáltatás minőségi jellemzői (SLA-k)

Domain névfeloldási szolgáltatás SLA

Típusa Megnevezése Mérése
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Elérhetőség Minden intézmény számára álljon valamilyen állandó, statikus cache-ben tárolt
rendelkezésre pontosan kettő darab, IF címmel információ, Pl. root szerverek címének
egyértelműen definiált DNS szerver, amin lekérdezése DNS szervertől percenként.
keresztül a szolgáltatást igénybe vehetik. A
szerverek végezzenek rekurzív feloldást a
kliens kérések kiszolgálására. (nem teljesülés:
csak egy DNS szerver: 50% hiba, egy sem
Végez feloldást: 100% hiba)

Teljesítmény A rekurzív feloldási kérések esetében a Egy tetszőleges .hu és egy tetszőleges .com
válaszidő átlagosan nem haladhatja meg a 2 alatti domain NS rekordjának lekérdezése
másodpercet, és a csomagvesztés nem lehet DNS szervertől percenként. A domaineket

‚ ... ‚ . egyenletes eloszlás szerint igyekezünknagyobb 10%-nal (nem teljesules: 30% hiba). . - ‚ ‚‚ ‚

tesztelni. Atlag szamitas es SLA
A DNS szerverek a cache-ből kiszolgált meghatározása óránként.
kérések esetében a kéréseket átlagosan 0,3 Cache-ből kiszolgálható információk mérése:
másodpercen belül szolgálják ki, és a kérések egy .hu és egy .com alatti domain NS
csomagvesztése nem haladhatja meg a 10%-ot rekordjának lekérdezése a DNS szervertől
(nem teljesülés: 80% hiba). percenként. A lekérés során az előző mérések

által 12 óránál nem régebben és sikeresen
lehozott lekérésekből választunk
tetszőlegesen egyet-egyet. Atlag számítás és
SLA meghatározás órás intervallumokra.

A nem cache-ből kiszolgálható DNS hibákat
nem kell figyelembe venni azon időszakokra,
amikor bizonyíthatóan nem volt hazai vagy
nemzetközi Internet kapcsolat (tartalék
vonalon keresztül sem). Ezen túl a
Sulinet/Köznet AS-en kívül eső szerverek
esetében mindkét teljesítmény mérés
válaszidő küszöbét az ugyanazon időtartamra
(órára) vonatkoztatott átlagos IF (64 byte
ping) válaszidő mértékével megnövelve kell
figyelembe venni.

Elsődleges és/vagy másodlagos név szerver szolgáltatás SLA

Típusa Megnevezése Mérése

Elérhetőség Elsődleges és másodlagos szolgáltatást A zóna szerverektől percenként lekérdezünk
igénybe vevő iskolák esetében a DNS zóna egy-egy véletlenszerű authoritative zónához
számára álljon rendelkezésre legalább kettő tartozó NS rekordot. Ha nem érkezik válasz,
darab DNS szerver, mely a zóna tartalmára a szervert nem elérhetőnek tekintjük, és az
(authoritative rekordokra) érkező kéréseket összes hozzá tartozó zóna esetében az 50%
tetszőleges Internet hoszt felé kiszolgálja. vagy 100% hibát regisztráljuk.
(nem teljesülés: csak egy szerver 50%, egy
szerver sem: 100%)

Csak másodlagos szolgáltatást igénybe vevő
iskolák esetében a DNS zóna számára álljon
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rendelkezésre legalább egy darab DNS szerver,
mely a zóna tartalmára (authoritative
rekordokra) érkező kéréseket tetszőleges
Internet hoszt felé kiszolgálja. (nem teljesülés:
egy szerver sem: 100%)

Teljesítmény A DNS szerverek az authoritative kérések A válaszidő és csomagvesztés az elérhetőség
esetében a kéréseket átlagosan 0,3 mérés során egyben meg is határozható.
másodpercen belül szolgálják ki, és a kérések Átlag számítás és SLA meghatározás órás
csomagvesztése nem haladhatja meg a 10%-ot intervallumokra.
(nem teljesülés: 80% hiba).

A Sulinet/Köznet AS-en kívül eső szerverek
esetében a teljesítmény válaszidő küszöböt az
ugyanazon időtartamra (órára) vonatkoztatott
átlagos IP (64 byte ping) válaszidő
mértékével megnövelve kell figyelembe
venni.

Az on-line regisztrációs kéréseket következő
munkanap végéig, az off line regisztrációs
kéréseket 3 munkanapon belül kell teljesíteni.
(nem teljesülés: 100% hiba)

Mail Relay szolgáltatás SL4

Típusa Megnevezése Mérése

Elérhetőség Minden intézmény részére — mely intézmény SMTP porton TCP kapcsolat fogadásának és
Mail Relay szolgáltatást igénybe vesz — álljon „220”-as SMTP üzenet megjelenésének
rendelkezésre pontosan egy darab SMTP Relay mérése percenként.
szerver, mely az intézmény levelező
szerverétől SMTP üzeneteket fogad, és az
intézmény levelező szervere felé SMTP
üzeneteket küld (nem teljesülés: 100% hiba)

Teljesítmény A 20 Kbyte méretet meg nem haladó leveleket, 20 Kbyte text üzenetet tartalmazó levél
amennyiben nem lép fel rendszeren kívüli küldése egy teszt domain felhasználásával
okokra visszavezethető blokkolás, ami az percenként. Mivel távközlési késleltetés ez
azonnali kézbesítést nem teszi lehetővé, esetben elhanyagolható, a levél küldésének
átlagosan 30 másodpercen belül továbbítsa a megkezdésétől a levél fogadásának
rendszer, beleértve a vírus keresési műveletet. befejezéséig mért időt kell alapul venni.
A fenti méretek és kondíciók mellett levelek Atlag számítás és SLA meghatározás órás
egyedi maximális késletetése legfeljebb 5%-a intervallumokra.
esetében haladhatja meg a 120 másodpercet
nem teljesülés: 40% hiba). A 20 Kbyte méretet meghaladó levelek

esetében a levéltovábbítási folyamat a
levelek legalább 95%-a esetében a teljes a
levélméret függvényében a 120 másodpercet
15 másodperc/Mbyte mértékben haladhatja
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csak meg, beleszámítva víruskeresést, de
nem számítva bele vonali késleltetést (levél
fogadás befejezésétől levél küldés
megkezdéséig mért időtartam) (nem
teljesülés: 40% hiba). Vagyis p1. 4 Mbyte
méretű levél esetében legfeljebb 120+15*4,
Vagyis 180 másodpercen belül kell az üzenet
továbbküldését megkezdeni.
4 Mbyte méretű ZW állományt (kb. 8 Mbyte
eredeti adatot) tartalmazó levél küldése egy
teszt domain felhasználásával, vírusszűrés
igénylése mellett 10 percenként. Atlag
számításás SLA meghatározása órás
intervallumokra. SLA maghatározás során a
fenti számítások szerinti 180 másodperces

_________ ________________________________________ küszöböt kell figyelembe venni.

A Mail Relay a gyártó által biztosított vírusmintát figyelembe véve legfeljebb 24 órán belül frissítse
vírusminta adatbázisát és használja fel vírusok kiszűrésére (nem teljesülés: 25% hiba)

Levelezési lista és lista archívum szolgáltatás SL4

Típusa Megnevezése Mérése

Elérhetőség Álljon rendelkezésre lista szolgáltatás, mely a SMTP porton TCP kapcsolat lista
megadott címekre érkező leveleket a lista fogadásának és „220”-as SMTP üzenet
tagjainak továbbítja (nem teljesülés: 100% megjelenésének mérése percenként.
hiba)

Álljon rendelkezésre lista archívum http porton TCP kapcsolat fogadásának és
szolgáltatás, mely WEB felületen legfeljebb 5 egy meghatározott oldal Ietölthetőségének
évre visszamenő levelezési archívumban mérése percenként.
biztosít keresési és megtekintési lehetőséget
(nem teljesülés: 30% hiba)

A lista szolgáltatás a listákra összesítve A levelező lista szoftver napló állományának
percenként 1 levél fogadására és átlagosan óránkénti feldolgozásával. Ennek
3000 címzett számára való szétküldésére természetesen feltétele, hogy a napló
legyen alkalmas úgy, hogy a 16Kbyte méretet tartalmazzon információt a levél fogadás és
meg nem haladó leveleket — amennyiben nem
lép fel rendszeren kívüli okokra továbbítás logikai kapcsolatáról, azok
visszavezethető biokkolás, ami azonnali időpillanatáról, valamint az esetleges
kézbesítést nem teszi lehetővé — átlagosan 30 sikertelen továbbításokról.
másodpercen belül továbbítsa. A fenti méretek
és kondíciók mellett levelek egyedi maximális
késletetése a levelek legfeljebb 5%-a esetében
haladhatja meg a 120 másodpercet. Ezen
elvárások csak a lista szerver funkcióra
vonatkoznak, akár a mail relay szolgáltatást
használja lista szerver vírusszűrésre és
kézbesítésre, akár önmaga végzi el a
vírusszűrési és kézbesítési feladatokat.

A lista archívum szolgáltatás a hozzá érkező
statikus oldalra mutató WEB kéréseket 0,3 Az előzőekben definiált web elérhetőség
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másodpercen belül szolgálja ki. (nem SLA mérés egyben alkalmas a válaszidő
teljesülés: 15% hiba) (Megjegyzés: itt és a meghatározására is. Átlag meghatározás és
következőkben a kérés kiszolgálás elkezdésén SLA ellenőrzés órás intervallumok alapján.
azt értjük, hogy a TCP handshake lezárult, és
az első értékes — adatot tartalmazó csomagot a
szerver — elküldte felhasználó felé.) ‚ ‚ ‚ . ‚ ‚S percenkent egy kereses es egy listazas
A lista archívum szolgáltatás a hozzá érkező jellegű kérés kiadása, és a válaszidő mérése.
keresési vagy listázási kéréseket 10 Átlag számítás és SLA meghatározása
másodpercen belül szolgálja ki. ‚ ‚ ‚orankent.

Adminisztrátori postafiók szolgáltatás SLA

Típusa Megnevezése Mérése

Elérési Intézményenként álljon rendelkezésre egy Szerverenként az SMTP (amennyiben nem
postafiók, mely lehetőséget ad levél küldésre mail relay szerveren keresztül kell használni),
(SMTP és HTTP), levél fogadásra (POP3, http, POP3, és IMAP porton TCP kapcsolat
1MAP, és H’ITP), valamint levelek tárolására fogadásának mérése 5 percenként. Bármelyik
postafiókonként 5 MB levél mennyiségig eredménytelensége SLA hibának számít.
(nem teljesülés: 100% hiba).

Teljesítmény A postafiók szolgáltatás a hozzá érkező kliens A fenti elérhetőség mérés TCP handshake
kérések (POP3, 1MAP, HTTP) kiszolgálását idejének rögzítésével óránkénti átlagszámítás
0,3 másodpercen belül kezdje el. (nem és SLA meghatározás mellett.
teljesülés: 50% hiba).

A postafiók szolgáltatás a kliens kéréseket Egy teszt postafiókba 5 percenként 20 Kbyte
tranzakcióként (p1. azonosítás, 1 levél méretű levél küldése, majd kiiratása IMAP
elküldése, 1 levél fogadása) 2 másodpercen segítségével illetve kiolvasása (törléssel)
belül szolgálja ki. POP3 segítségével. Mind az IMAP mind a

POP3 esetében a kapcsolat felépítéstől a levél
lehozataláii eltelt idő kerül rögzítésre,
melyeknek 2-2 tranzakció időnek kell
megfelelniük. Atlagolás és SLA
meghatározás óránként.
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Központi delegált adminisztrációs postajiók SLA

Típusa Megnevezése Mérése

Elérhetőség A szolgáltatást igénybe vevő intézményenként Szerverenként az SMTP (amennyiben nem
álljon rendelkezésre megfelelő számú mail relay szerveren keresztül kell használni),
postafiók, mely lehetőséget ad levélküldésre http, POP3 és IMAP porton TCP kapcsolat
(SMTP és HTFP), levél fogadásra (POP3, fogadásának mérése 5 percenként. Bármelyik
IMAP és HTTP), valamint levelek tárolására eredménytelensége SLA hibának számít.
intézményenként 1 GB levél mennyiségig
(nem teljesülés: 100% hiba).

S percenként meg kell határozni az alábbi A mutatók alapján kell meghatározni, hogy a
mutatókat: postafiók szám és diszk kapacitás SLA
— Osszes regisztrált intézmény megfelelő-e vagy sem.
—Intézményenként regisztrált felhasználó szám
— Diszk használat intézményenként
— Szabad diszk kapacitás
(intézményenként és teljes szerverre
vonatkoztatva).
A szolgáltatás adminisztrációs felülete elérhető Adminisztrátori http felület elérhetőségének
iskolák felől, hogy az arra feljogosított mérése (ha kell akkor teszt jelszó
intézményi rendszeradminisztrátor a postafiók segítségével) egy statikus oldal lehozatala
felhasználókat felvegye, módosítsa, vagy segítségével 5 percenként.
törölje (nem teljesülés: 25% hiba).

Teljesítmény A postafiók szolgáltatás a hozzá érkező kliens A fenti (POP3, IMAP, HTTP) elérhetőség
kérések (POP3, JMAP, HTTP) kiszolgálását mérés TCP handshake idejének rögzítésével
0,3 másodpercen belül kezdje el. (nem óránkénti átlagszámítás és SLA
teljesülés: 50% hiba). meghatározás mellett.

A postafiók szolgáltatás a kliens kéréseket Egy teszt postafiókba 5 percenként 20 Kbyte
tranzakcióként (p1. azonosítás, 1 levél méretű levél küldése, majd kiíratása 1MAP
elküldése, 1 levél fogadása) 2 másodpercen segítségével illetve POP3 kiolvasása
belül szolgálja ki. (törléssel) segítségével. Mind az IMAP mind

a POP3 esetében a kapcsolat felépítéstől a
levél lehozatalági eltelt idő kerül rögzítésre,
melyeknek 2-2 tranzakció időnek kell
megfelelniük. Atlagolás és SLA
meghatározás óránként.

KözpontifreemailjellegűpostaJ~ók SLA

Típusa Megnevezése Mérése

Elérhetőség A szolgáltatás igénybevételére regisztrált Szerverenként az SMTP (amennyiben nem
egyedi felhasználók részére álljon mail relay szerveren keresztül kell használni)
rendelkezésre postafiók, mely lehetőséget ad http, POP3, és IMAP porton TCP kapcsolat
levélküldésre (SMTP és HYfP), levél fogadásának mérése 5 percenként. Bármelyik
fogadásra (POP3, IMAP és HTTP), valamint eredménytelensége SLA hibának számít.
levelek tárolására felhasználónként 1 MB levél
mennyiségig (nem teljesülés: 100% hiba).

5 percenként meg kell határozni az alábbi A mutatók alapján kell meghatározni, hogy a
mutatókat: postafiók szám és diszk kapacitás SLA
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— Összes regisztrált felhasználó szám megfelelő-e vagy sem.

— Postaládák összesített diszk foglalása

— Szabad diszk kapacitás teljes szerverre
vonatkoztatva.

Teljesítmény A postafiók szolgáltatás a hozzá érkező kliens a fenti (POP3, 1MAP, HflP) elérhetőség
kérések (POP3, IMAP, HYFP) kiszolgálását mérés TCP handshake idejének rögzítésével
0,3 másodpercen belül kezdje el. (nem óránkénti átlagszámítás és SLA
teljesülés: 50% hiba). meghatározás mellett.

A postafiók szolgáltatás a kliens kéréseket Egy teszt postafiókba 5 percenként 20 Kbyte
tranzakcióként (Pl. azonosítás, 1 levél méretű levél küldése, majd kiíratása IMAP
elküldése, 1 levél fogadása) 2 másodpercen segítségével illetve kiolvasása (törléssel)
belül szolgálja ki. POP3 segítségével. Mind az IMAP mind a

POP3 esetében a kapcsolat felépítéstől a levél
lehozatalági eltelt idő kerül rögzítésre,
melyeknek 2-2, tranzakció időnek kell
megfelelniük. Atlagolás és SLA
meghatározás óránként.

Web Hosting szolgáltatás SLA
Típusa Megnevezése Mérése

Elérhetőség Tetszőleges Internet kliens felől legyen Minden WEB kiszolgálót külön tesztelünk.
elérhető a szolgáltatást igénybevevő Intézmény Minden szerver egy virtuális szerveréről egy
által a WEB Hosting szerveren elhelyezett statikus oldal lekérdezése 5 percenként round
adattartalom (nem teljesülés: 100% hiba). robin rendszerben.

Teljesítmény A WEB szerver a hozzá érkező kliens A fenti elérhetőség mérés letöltési idejének
kéréseket 0.3 másodpercen belül szolgálja ki rögzítésével, óránkénti átlagszámítás és SLA
(nem teljesülés: 50% hiba). meghatározás mellett.

Időszinkronizáció szolgáltatás SLA

Típusa Megnevezése Mérése

Elérhetőség Legalább két szerver legyen elérhető NTP lekérések kezdeményezése 5
RFC 130S szerinti NTP (Network Time másodpercenként
Protocol) version 3 segítségével (csak egy
ilyen szerver: 25% hiba, egy szerver sem:
100% hiba).

Teljesítmény Álljon rendelkezésre legalább két szerver, Elérhetőség mérés eredményének
mely 100 msec válaszidővel kiszolgálja kliens feldolgozásával (pl. ntpq).
oldali NTP kéréseket (PeerDelay),
szinkronizációs távolsága legfeljebb 3. Szint
(Stratuum 3) és az időforrástól számított
szinkronizációs távolsága (RootDelay
±RootDispersion / 2) nem nagyobb 100
ezredmásodpercnél (csak egy ilyen szerver:
25% hiba, egy szerver sem: 100% hiba).
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Chat szerver szolgáltatás SLA

Típusa Megnevezése Mérése

Elérhetőség Közháló IP címtartományú kliensek felől ire porton TCP kapcsolat fogadásának
legyen elérhető a Chat szerverszolgáltatás mérése 5 percenként.
(nem teljesülés: 100% hiba).

Internet szolgáltatások rendelkezésre állásának számítása

Az előző pontokban szereplő Internet szolgáltatásoknak az alábbi — rendelkezésre állással kell
üzemelniük.

Hat havi rendelkezésre állás minimuma: ~98%

>-‘- Éves szintű rendelkezésre állás maximuma (Értékelési korlát): 99,9%

Havi szintű rendelkezésre állás: ?96,0%

Elérhetőnek tekinthető egy szolgáltatás, ha a Közháló Szolgáltatási Központ az elvárt paraméterek
szerint elérhető.

A szerződés teljesítése során — teljesítés értékelésénél — az egyes szolgáltatások egymáshoz
viszonyított súlyozását a rendelkezésre állásban az alábbi táblázat mutatja. A esillaggal jelölt súlyokat
csak azon intézményeknél kell figyelembe venni, melyek a hozzá tartozó szolgáltatást igénybe veszik.

Szolgáltatás Súly

Domain név feloldási szolgáltatás 50

Domain név és IP cím regisztrációs, valamint elsődleges és/vagy másodlagos név szerver 10
szolgáltatás
Mail relay szolgáltatás opcionális központi vírusszűréssel 30*

Levelezési lista és lista archívum szolgáltatás 15

Adminisztrátori postafiók szolgáltatás 15

Központi WEB felületű felhasználói (diák) postafiók szolgáltatás, delegált adminisztrációval, 30*
vírusszűréssel
Központi WEB felületű felhasználói (diák) postafiók szolgáltatás, freemail jellegű hozzáféréssel, 15
vírusszűréssel
Intézményi Home Page üzemeltethetőségének biztosítása a Szolgáltatónál (Web Hosting 10*
szolgáltatás)
Idő szinkronizáció szolgáltatás 5

*A hibajelenségekhez tartozó mértékeket szolgáltatásonként és időarányosan kell összegezni. Egy

szolgáltatáshoz tartozó hibajelenség összesített mértéke egy időpillanatban legfeljebb 100% lehet. A
szolgáltatásonkénti hibákat ezután a fenti súlyozás alapján arányosan kell összeadni, ez eredményezi
az Internet szolgáltatások végső rendelkezésre állását.
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Teljesítés

Határidők, üteinezés

Az összes szolgáltatásnak 2012. január 1. 00:00 órától rendelkezésre kell állnia.

Migráció

Abban az esetben, ha már van a fent leírt funkciókat lefedő és működő Közháló szolgáltatás, akkor
migrációs folyamatról beszélünk. A végponti rendszergazda minél kevesebb adminisztrációval való
terhelése érdekében legyen lehetőség a migrációs folyamat lebonyolítására úgy, hogy a regisztrációs
információk, szolgáltatás elérési IF címek, domain nevek, email címek, belépési azonosítók, jelszavak,
postaláda tartalmak, stb. változatlanul maradjanak.
A szolgáltató által végzendő migráció folyamatának pontos menetét a Szolgáltatásfelügyelet határozza
meg a nyertes szolgáltatókkal, valamint a Közháló jelenlegi VAS szolgáltatóival való egyeztetés
alapján.

A szolgáltatás átadása és átvétele

A szolgáltatások indítása előtt átadás-átvételi eljárásra kerül sor, az alábbiak szerint:
o Az átadás-átvételi eljárást részletesen a Hálózatfelügyelet határozza meg. A szolgáltatások

csak akkor átvehetőek, amennyiben azok a jelen ajánlati kiírásban, és az ez alapján megkötött
szolgáltatási szerződésben megfogalmazott feltételeknek eleget tesznek. A szolgáltatások
átadásakor végzendő mérések és tesztek ennek alapján kerülnek meghatározásra.

o Az Internet szolgáltatás átvételekor egy (valódi vagy teszt) intézmény felvételével kell a
szolgáltatás működőképességét megállapítani. Az átvételtől számítva a szolgáltatásra
vonatkozó SLA feltételek lépnek érvénybe.

Szolgáltatás továbbadási elvárások

A VAS Szolgáltató vállalja, hogy a szolgáltatási szerződés megszűnésével a szolgáltatások keretében
szerverein elhelyezett információkat maradéktalanul továbbadja Megrendelőnek vagy a Közháló
következő VAS szolgáltatójának. Ezen információk közé tartoznak Pl. a DNS zóna tartalmak
(adatbázis dump formában is), mail relay beállítások, szolgáltatónál található email postafiók, web
hosting beállítások és tartalmak, jelszó információk, stb.
A VAS Szolgáltató vállalja, hogy azon külső regisztrátoroknál található Közháló objektumokra
vonatkozóan, melyek adminisztrációs jogát a szolgáltatás kezdetén átvette és melyeket a szolgáltatási
időszak alatt rajta keresztül regisztráltak, a szolgáltatási szerződés megszűnésével a folyamatos
szolgáltatás biztosításának akadályoztatása nélkül továbbadja a Közháló következő VAS
szolgáltatój ának vagy az Aj ánlatkérőnek.

Az ajánlati anyag kidolgozása

Az ajánlati anyag kidolgozása során a műszaki megoldások ismertetésére vonatkozó részben az
ajánlattevőnek a következőket kell kidolgoznia:

o A javasolt megoldás kialakított, vagy kialakítani kívánt műszaki megoldásai, részletesen
kidolgozva a műszaki felszereltség minden részletét (alkalmazott számítógépes rendszerek,
szoftverek, munkakörülmények, stb.). Az ajánlattevőnek a beadott anyagában minden, a jelen,
műszaki követelmények fejezetben felsorolt elvárásra ki kell térnie, részletezve azt, hogy az
egyes követelményeket a megoldás hogyan garantálja.
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o Az ajánlati anyag kidolgozása során az ajánlattevő szervezetének ismertetésére vonatkozó
részben az ajánlattevőnek a következőket kell kidolgoznia:

o A Közháló működtetésére alkalmazni kívánt hálózatfelügyelet illetve hibajegykezelés
szervezeti rendjének ismertetése, részletezve a szerepköröket és folyamatokat, különös
tekintettel arra, hogy ezek hogyan biztosítják az elvárt SLA követelmények teljesítését.

o Az ajánlattevőnek minden, a műszaki követelményekben ismertetett feladatra vonatkozóan ki
kell térnie arra, hogy azoknak a végrehajtását és minőségének biztosítását a kialakított
hálózatfelügyeleti illetve hiba j egykezelő rendszer szervezeti rendje hogyan szavatolja.

Árstruktúra
Ajánlattevőknek az internet alapú és emelt szintű szolgáltatások biztosítása ellenértékeként igényelt
nettó szolgáltatási díjat az alábbi táblázat szerint, összesített és részletezett formában is szükséges
megadnia.

Tevékenység Nettó havidíj
Internet alapú és emelt szintű szolgáltatások összes, nettó havi díja
Ebből: Alap- és emelt szintű Internet szolgáltatások — havi díj, fix

Alap- és emelt szintű Internet szolgáltatások — havi díj, végpontonként
Közháló szolgáltatási központ távközlési csatlakoztatásai — havi díj, fix
Kiegészítő Hosting szolgáltatás a távközlési csatlakozásokra I
csatlakozás / rack unit

Valamennyi díj havonta fizetendő a szolgáltatási szerződés SLA mutatóinak teljesítése alapján.

1. számú függelék

A Közháló szolgáltatás hozzáférési pontjainak címiistája.
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IV. 2.

A Közháló intézményi kör részére internet alapú alap és emelt szintű szolgáltatások
beszerzése szolgáltatás szerződéstervezete

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

Jelen szerződés létrejött egyrészről;

Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
(1081 Budapest, Csokonai u 3.),
továbbiakban: MEGRENDELO vagy NISZ

másrészről

1. továbbiakban: Value Added Service szolgáltató (továbbiakban VAS) vagy Szolgáltató

továbbiakban együttesen: FELEK között.

PREAMBULIJM

A Megrendelő, mint ajánlatkérő által 2011. november 22. napján az Európai Unió hivatalos lapjában
és a hirdetmények elektronikus napilapjában (TED-adatbank) 2011/5 224-363830 szám alatt közzétett
részvételi felhívással „Közháló intézményi kör részére internet alapú alap és emelt szintű
szolgáltatások beszerzése” tárgyú hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárásban a
Szolgáltatót hirdette ki nyertesnek, így a Felek az alábbi szerződést kötik.

I. DEFINÍCIÓK

2. Szerződés: Jelen szerződés, annak elválaszthatatlan részét képező mellékleteivel és függelékeivel.

3. Közháló rendszer (továbbiakban: Rendszer): Az a több vállalatot, szervezetet átfogó rendszer,
melynek eredményeként a meghatározott végpontokon lévő felhasználók meghatározott adatátviteli
és egyéb ehhez kapcsolódó szolgáltatásokat tudnak igénybe venni. A Rendszerhez tartozó
szereplők (továbbiakban: Szereplők): NISZ, Végponti Felhasználók, Elérési Szolgáltatók, VAS
Szolgáltató, Végpont Uzemeltető, Szolgáltatásfelügyelet és a keretében működő Ugyfélszolgálat.

4. Közháló Szolgáltatási Központ: A Szolgáltató által budapesti telephelyen működtetett központ,
melybe a VAS Szolgáltató a saját telekommunikációs eszközeit és szervereit telepíti, amelyhez az
Elérési Szolgáltatók távközlési összeköttetései csatlakoznak, valamint amelyben a VAS Szolgáltató
Hosting szolgáltatás nyújtásával biztosítja az Elérési Szolgáltatók távközlési összeköttetéseinek
csatlakoztatását biztosító berendezések elhelyezését és megfelelő üzemeltetését.
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5. Szolgáltatás Hozzáférési pontok (“SZHP”), vagy Közháló Végpontok: Azok a telephelyek,
épületek, ahol a Közháló Szolgáltatói által biztosított Szolgáltatásokat a Végponti Felhasználók —

az Elérési Szolgáltatók közreműködésével — igénybe veszik.

6. Szolgáltatás Hozzáférési Pontok üzemképessége (SZHP üzemképessége): A VAS Szolgáltató
által biztosított adatátviteli szolgáltatás elérhetősége egy adott SZHP-n.

7. Résztvevők: Azok a vállalatok, melyek a Közháló projektben részt vesznek a Rendszer
kiépítésében, és a Megrendelővel szerződéses viszonyban vannak, vagy azok elismert
alvállalkozói.

8. Közháló Hálózat és üzemeltetési felügyelet (továbbiakban: Szolgáltatásfelügyelet): A
Szolgáltatásfelügyelet feladata a rendszer kiépítésével, üzemeltetésével kapcsolatos
rendszerintegrációs, szakmai koordinációs feladatok ellátása a végponti berendezések
konfigurációj ának meghatározása, a Rendszer működésének folyamatos ellenőrzése, műszaki
paramétereinek gyűjtése, rögzítése, elektronikus formában az ügyfélszolgálat és a Végponti
Felhasználók számára elérhetővé tétele, aktív részvétel a hibák azonosításában és elhárításában.
Feladata továbbá a Rendszer megvalósításával és működtetésével kapcsolatos koordináció,
szakmai kérdések rendezése, a Résztvevők munkájának összehangolása részfolyamatok
definiálásával, kommunikációs, szervezési és adminisztratív feladatok ellátása, valamint az egyes
szereplők teljesítésének szakmai igazolása és a Megrendelő felé rendszeres állapot és
összefoglaló jelentés készítése. A fenti feladatok ellátásához szükséges felügyeleti és szolgáltató
rendszer kiépítése és üzemeltetése.

9. Ügyfélszolgálat: Az ügyfélszolgálat feladata napi 24 órában, évi 365 napban fogadni a Közháló
ügyfeleinek megkereséseit, tájékoztatással és felvilágosítással szolgálni, intézkedni a szolgáltatási
igények felkonfigurálásáról és a megfelelő szolgáltatóknak továbbítani a hibajelentéseket.

10. Végponti Felhasználók: Azok a felhasználók, akik a Rendszer eredményeként létrejött
szolgáltatást, mint végfelhasználók veszik igénybe a végpontokon.

11. Szolgáltatás díja: A VAS Szolgáltató által a Szerződés Határozott Időtartama alatt havonként
felszámított egyösszegű alapdíj korrigálva az adott hónapra mért SLA értékkel, melyet a jelen
Szerződésben meghatározott — Szerződésszerű — Szolgáltatásért számíthat fel.

12. Vis Maior: A Felek tevékenységi körén kívül álló olyan eseményt jelent, amely a Szerződés
megkötése után jön létre, annak szerződésszerű teljesítését akadályozza, nem a Felek hibájából
következik be, nem látható előre és a Felek részéről nem elhárítható.

13. Migrációs időszak: Azon — a szerződés megkötésétől 2012. január 15-ig terjedő — időszak, amely
alatt a VAS Szolgáltató felkészül a jelenlegi internet szolgáltatók által nyújtott — tartalmában a
jelen Szerződés tárgyát lefedő — működő Közháló szolgáltatás, jelenlegi szolgáltatóktól történő
átvételére, és amelynek végén, legkésőbb 2012. január 15. 00:00 órától átveszi a Szerződés
tárgyát képező Szolgáltatást a jelenlegi szolgáltatóktól.

14. Műszaki követelmények: A Részvételi és Ajánlattételi Dokumentációban részletezett azon
feltételek, követelmények, elvárások és feladatok összessége, amelyek részletesen leírják a
Szerződés tárgyát képező Szolgáltatás tartalmi elemeit, minőségét, műszaki paramétereit, a
Szolgáltatás nyújtásának feltételrendszerét, továbbá mindazon egyéb tevékenységeket, feladatokat
és kötelezettségeket, melyek a VAS Szolgáltató szerződésszerű teljesítéséhez szükségesek.
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II. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

14. A VAS Szolgáltató vállalja a következő főbb feladatok, tevékenységek, szolgáltatások Műszaki
követelmények és jelen Szerződés szerint történő elvégzését, nyújtását:

Migráció, a jelenleg működő Közháló szolgáltatások átvétele a jelenlegi szolgáltatóktól:

o A VAS Szolgáltató a Migrációs időszakban elvégzi mindazon tevékenységeket,
melyek szükségesek a Szerződés tárgyát képező Szolgáltatás funkcióit lefedő,
működő Közháló szolgáltatások jelenlegi szolgáltatóktól történő zökkenőmentes,
változatlan szolgáltatási szinten történő átvételéhez, folyamatos további nyújtásához,
melynek végeredményeként legkésőbb 2007. január 15. 00:00 órától átveszi és a
továbbiakban már ő nyújtja változatlan színvonalon a Szolgáltatást.

o Előzőek figyelembe vételével a VAS Szolgáltatónak a szerződés hatályba lépésétől
számított

— 1 héten belül üzembe kell helyeznie a Közháló Központi Hálózati Csomópontj át
a műszaki követelményeknek megfelelően,

— A 2. héttől kezdődően kell biztosítania a Hosting szolgáltatás teljes körű
igénybevételének lehetőségét,

— 2. héten fogadnia kell az Új belföldi, és nemzetközi Internet elérését, valamint a
jelenlegi és a leendő Közháló közötti (by-pass) kapcsolatot biztosító
összeköttetéseket.

A Közháló Szolgáltatási Központ kialakítása és hosting szolgáltatás biztosítása saját
budapesti telephelyén:

o a Közháló Rendszerhez biztosítandó saját adatátviteli végberendezések, IP szintű
(bridzselt Ethernet) adatkommunikációt biztosító kommunikációs eszközök és
szerverek telepítése saját budapesti telephelyén,

o a Közháló Internet kapcsolatainak biztosítása, Elérési Szolgáltatók kapcsolatainak
fogadása,

o hosting szolgáltatás biztosítása saját budapesti telephelyén az Elérési Szolgáltatók
számára,

o további Szereplők és Résztvevők becsatlakoztatása a központi hálózati
csomóponthoz a szükséges távközlési összeköttetések és végponti eszközök
biztosításával,

o telekommunikációs kapcsolat biztosítása a Közháló jelenlegi budapesti Szolgáltatási
Központja és az új központi hálózati csomópont közötti (by-pass összeköttetés).

A hálózati kommunikációt lehetővé tévő alapszintű Internet szolgáltatások biztosítása
minden fent felsorolt Internet szolgáltatási végpont számára:

o IF címtartomány adminisztrálása,

o Autonóm System regisztrálás és adrninisztrálás,

o domain név regisztrálás és adminisztráció,

o elsődleges és/vagy másodlagos DNS szolgáltatások biztosítása.
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. A végponti berendezések karbantartását támogató b~ternet szolgáltatások biztosítása:

o időszinkronizációs szolgáltatás biztosítása a végponti berendezések számára.

. Emeitszintű Internet szolgáltatások biztosítása a felsorolt végpontok felhasználói
számára:

o web hosting szolgáltatás biztosítása,

o FTP szerver szolgáltatás biztosítása,

o levelezési szolgáltatások biztosítása:

. mail szerver, a felhasználók számára konfigurált mailbox-okkal,

. mail relay szolgáltatás,

. vírusszűrés mind a mail relay, mind a mail szerver által fogadott és továbbított
levelek számára,

. web mail hozzáférés biztosítása,

. levelezési listák konfigurálása és karbantartása.

. Az ügyfélszolgálat által jelzett hibák kezelése, 7*24 órás rendelkezésre állással, minden
hibabejelentés tárolása.

. A hibakezelésről és a nyújtott szolgáltatásokról rendszeres jelentés készítése az
Ajánlatkérőnek, vagy az általa kijelölt szervezetnek, illetve SLA információkhoz valós idejű,
on-line hozzáférés biztosítása.

. A szolgáltatás kiépítéséhez, igénybevételéhez, üzemeltetéséhez és a Közháló működéséhez
szükséges műszaki és adminisztratív kiegészítő szolgáltatások elvégzése;

. Kiemelt együttműködés a Rendszer más szereplőivel, illetve Résztvevőivel. A VAS
Szolgáltató tevékenységét csak más szereplőkkel folyamatosan együttműködve végezheti a
Rendszer zavartalan működése biztosításának szem előtt tartásával;

(továbbiakban együtt: Szolgáltatás); a Megrendelő pedig ezennel megrendeli a Szolgáltatás nyújtását
és vállalja — szerződésszerű teljesítés esetén — a jelen Szerződésben meghatározott szolgáltatási díj
fizetését.

III. A SZERZŐDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

l.A Felek rögzítik, hogy az alább felsorolt mellékletek a Szerződés elválaszthatatlan részét képezik:

. i. sz. melléklet: Közbeszerzési Ajánlatkérés (Részvételi- és Ajánlattételi Felhívás, Részvételi-,
Ajánlattételi Dokumentáció és ezeknek a tárgyalásos eljárás keretében, a tárgyalási
jegyzőkönyvekben történt módosításai, CD melléklet a le- és feltöltési sávszélességek
adataival)

. 2. sz. melléklet: A VAS Szolgáltató által benyújtott nyertes ajánlat, illetve annak a tárgyalás
befejezéskori, a Megrendelő által elfogadott — tárgyalási jegyzőkönyvekben, illetve konkrét
ajánlati formában a tárgyalásos eljárás során benyújtott — tartalma (Ajánlat), beleértve a
véglegesen elfogadott ajánlati árakat, műszaki és egyéb paramétereket

. 3. sz. melléklet: Szolgáltatási szint megállapodás, pénzügyi szankciók

. 4. sz. melléklet: Titoktartási nyilatkozat minta
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Az adott eljárási szakaszban kibocsátott Felhívás és Dokumentáció közötti ellentmondás esetén a
Felhívás rendelkezései az irányadók. A Részvételi és Ajánlattételi szakaszban kibocsátott
dokumentumok közül ellentmondás esetén az ajánlattételi szakaszban kibocsátott dokumentumok az
irányadóak.

Értelmezési vita esetén az, 1. a 2. és a 3. számú melléklet, továbbá a szerződés törzsszövege ebben a
sorrendben értelmezendő, Oly módon, hogy ellentmondás esetén — de csak ebben az esetben —

sorrendben előbb álló dokumentumban azonos tárgyra vonatkozóan leírtak az irányadók, amennyiben
az ellentmondás más módon nem oldható fel. Nem tekintendő ellentmondásnak, amennyiben a
szerződés törzsszövege olyan további rendelkezést tartalmaz, amelyet az 1. vagy 2. vagy 3. sz.
melléklet nem.

2.Az 1-3. sz. mellékletet a Felek csatolják a Szerződéshez, melyeket mindkét Fél kölcsönösen aláírt.

A 4. sz. — ugyancsak a Szerződéshez csatolt és a Felek által szignált — mellékletet a VAS Szolgáltató
Szolgáltatásban résztvevő munkatársa és alvállalkozója által kitöltve és aláírva eljuttatja a Megrendelő
képviselőjéhez (Szolgáltatásfelügyelet), aki azokat a Szerződés birtokában lévő példányához csatoltan
megőrzi.

IV. A SZERZŐDÉS INTÉZMÉNYI HATÁLYA

1 .A Szerződés intézményi hatálya kiterjed az 1. sz. mellékletben meghatározott Közhálóra, és annak
alhálóira.

V. A TELJESÍTÉS HELYE, IDŐTARTAMA, A SZERZŐDÉS
HATÁLYA

l.A teljesítés helye a Szerződés 1. sz. mellékletében meghatározott.

2.A teljesítés időtartama, mely a Szerződés időtartamát is jelenti: jelen Szerződés aláírásától számítva
2012 12.31.-ig tart. A Szolgáltatás nyújtásának kezdő időpontja 2012.01.01. 00:00 óra.

VI. A SZÁLLÍTANDÓ SZOLGÁLTATÁSOK

l.A VAS Szolgáltató vállalja a saját telephelyén a Szolgáltatás Időtartama alatt a Szolgáltatás
folyamatos, a Műszaki és minőségi követelményeknek megfelelő nyújtását, és a hibák elhárítását a 3.
sz. mellékletben és a Műszaki követelményekben meghatározottaknak megfelelően.

2.A Szerződésben rögzített szolgáltatási díj tartalmazza a VAS Szolgáltató — Szerződésből fakadó
kötelezettségeinek szerződésszerű telesítésével felmerülő — valamennyi költségét.

3.A Szolgáltatás részletes tartalmát, műszaki és minőségi követelményeit, leírását, a Szolgáltatónak a
Szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos feladatait és kötelezettségeit az 1-3. sz. mellékletek tartalmazzák,

4. A VAS Szolgáltató gondoskodik az általa nyújtandó Szolgáltatáshoz szükséges műszaki eszközök
beszerzéséről, szállításáról, üzembe helyezéséről, konfigurálásáról, üzemeltetéséről és hitelesítéséről.

5.A Rendszer működéséhez a Rendszerben résztvevő összes szereplő összehangolt működése
szükséges mind a műszaki eszközök kapcsolódásai, mint az adminisztratív feladatok ellátása során. A
VAS Szolgáltató vállalja, hogy a teljesítés során a működéshez szükséges szabályozásokat betartja, és
elősegíti az összehangolt munkát, más vállalatok eszközeinek kapcsolódását, valamint a végponton
elérhető szolgáltatások lehető legmagasabb színvonalát és rendelkezésre állását.
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6. A VAS Szolgáltatónak biztosítania kell a Szolgáltatás működésének ellenőrzése céljából az Olyan
információkat, amelyek alapján a vállalt szolgáltatási feltételek ellenőrzése lehetővé válik, illetve az
esetleges meghibásodásról azonnali értesítés kapható.

7.A VAS Szolgáltató a 2. és 3. sz. mellékletben leírt üzemeltetési és teljesítményadatok biztosítására
vonatkozó követelményeket teljesíti, valamint köteles a Szolgáltatásfelügyelet által részletesen
meghatározott jelentés rendszert elfogadni, és az abban leírtaknak megfelelő jelentéseket elkészíteni, a
meghatározott időpontokban és módokon átadni, illetve azokhoz hozzáférést biztosítani.

8. Megrendelő a Szerződés megkötésének alapjául szolgáló hirdetmény közzétételével indult
tárgyalásos közbeszerzési eljárással egyidőben több közbeszerzési eljárást folytat le a Közháló 6655
db -20% Szolgáltatás Hozzáférési Pontjának IP-alapú távközlési szolgáltatással az Elérési
Szolgáltató(k) által történő ellátására. A VAS Szolgáltató alkalmazkodni köteles e párhuzamosan futó
eljárás nyertes ajánlatában megajánlott le- és föltöltési irányú sávszélességekhez.

9. Megrendelő a jelen szerződés 1. sz. melléklete részeként csatolt CD-n ismerteti a lezárult
közbeszerzési eljárásban nyertes le- és feltöltési irányú sávszélességek nagyságát. A fent hivatkozott
le- és feltöltési irányú sávszélességeinek biztosítása a Szolgáltatás nyújtásának teljes időtartama alatt
minimum követelmény.

VII. ÜZEMBE HELYEZÉS, ÁTADÁS-ÁTVÉTEL

1. A Szolgáltatás üzembe helyezésének ütemezésé, a migrációval, valamint az átadás-átvétellel
kapcsolatos feladatok leírását az 1. és 2. sz melléklet, az átadás-átvétel folyamatát jelen Szerződés
törzsszövege tartalmazza.

2. Az SZHP-k üzembe helyezésének és Szolgáltatás megkezdésének 2011. január 15. 00:00 óráig meg
kell történnie, ezt követően a VAS Szolgáltatónak a Szolgáltatást Szerződés időbeli hatályának
lejártáig folyamatosan biztosítania kell. A létesítésért és üzembe helyezésért egyszeri külön díj nem
számítható fel, ezt a havi átalánydíj tartalmazza.

3. A VAS Szolgáltató tudomásul veszi, hogy a jelenlegi szolgáltatók a hatályos szerződéseik alapján
2011. december 31-ig 24:00 óráig nyújtják a szolgáltatásukat, a VAS Szolgáltatónak ezt követően
2012. január 01 00:00 órátóí abszolút értelemben véve kell a Szolgáltatás folyamatosságát
biztosítania. Ezért a VAS Szolgáltató vállalja, hogy a Szolgáltatás folyamatosságához valamennyi
műszaki és jogi feltételt a Migrációs időszak alatt, 2012. január 15-ig biztosítja. A VAS
Szolgáltatónak azonban ugyancsak meg kell tennie minden szükséges intézkedést (műszaki és jogi
feltételek biztosítása) az SZHP-k üzembe helyezési határidejének teljesítése, valamint a Szolgáltatás
folyamatosságának biztosítása érdekében.

4. A VAS Szolgáltatónak a szolgáltatás indításáig a Megrendelővel egyeztetve ki kell dolgoznia és a
Megrendelővel írásban jóvá kell hagyatnia az általa nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó szabályzatok,
folyamatok és eljárások (p1. netikett, fire wall policy, abuse kezelési eljárás, vírusvédelmi riasztás
kezelése, backup policy, adatvédelmi és adatbiztonsági policy) leírását.

5. A végponti rendszergazda minél kevesebb adminisztrációval való terhelése érdekében a VAS
Szolgáltatónak a migrációs folyamatot úgy kell lebonyolítania, hogy a regisztrációs információk
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szolgáltatás-elérési IP címek, domain nevek, e-mail címek, belépési azonosítók, jelszavak, postaláda
tartalmak stb. változatlanok maradjanak.

6. A VAS Szolgáltató tudomásul veszi, hogy a Szerződés Határozott Időtartama alatt az SZHP-k
Részvételi Felhívásban megadott száma változhat, a megadotthoz képest 20%-kal (húsz százalék)
csökkenhet. Az egyes SZHP-k címe ugyanezen mértékben ugyancsak megváltozhat. A fenti
módosítások miatt külön díj nem számítható fel, e körülmény nem érinti a VAS Szolgáltató jelen
Szerződésben rögzített kötelezettségeit. Az SZHP csökkenésből és a címváltozásból adódó szakmai
feladatok elvégzése — a Műszaki követelményekben szereplő főbb elvárások teljesítésével — a VAS
Szolgáltató kötelezettsége.

7. A VAS Szolgáltató kijelenti, hogy a Szolgáltatást biztosító berendezések rendelkeznek a kijelölt
tanúsító szerv által kiállított, az üzemeltetéshez szükséges megfelelő tanúsítvánnyal. A VAS
Szolgáltató által felszerelt berendezésekhez kizárólag magyar hatósági engedéllyel rendelkező, a
távközlési és biztonságtechnikai előírásoknak megfelelő eszközök csatlakoztathatók.

8. A Rendszer kiépítésének fázisa alatt kiépítettnek, illetve megvalósítottnak csak az a szolgáltatás
minősül, amit a Megrendelő vagy meghatalmazottjai átvettek, illetve teljesítettnek elismertek.
Megrendelő a működő Szolgáltatás átvételét alapos indok nélkül nem tagadhatja meg.

A Szolgáltatás indítása előtt átadás-átvételi eljárásra kerül sor az alábbiak szerint:

• Az átadás-átvételi eljárást részletesen a Szolgáltatásfelügyelet határozza meg. A Szolgáltatás
csak akkor átvehető, amennyiben az, az Ajánlattételi Dokumentációban és a jelen Szerződésben
megfogalmazott feltételeknek eleget tesz. A Szolgáltatás átadásakor végzendő mérések és tesztek
ennek alapján kerülnek meghatározásra.

• Az Internet szolgáltatás átvételekor egy (valódi vagy teszt) intézmény felvételével kell a
Szolgáltatás működőképességét megállapítani. Az átvételtől számítva a Szolgáltatásra vonatkozó SLA
feltételek képnek érvénybe.

Az átadás-átvételi jegyzőkönyv részét képezi a VAS Szolgáltató arra vonatkozó nyilatkozata, hogy a
berendezések tesztelése — amely esetekben ez szükséges — megtörtént.

9. Az eszközök kárveszélye telepítés előtt és után is a VAS Szolgáltatóé, figyelembe véve a . .. .pont
rendelkezését.

10. Amennyiben a Szolgáltatás elérhető, a Szolgáltatásfelügyelet jegyzőkönyve alapján elkészíti a
teljesítésigazolást a Szolgáltatásfelügyelet mérései, valamint A VAS Szolgáltatóra vonatkozó
szolgáltatási szint megállapodások teljesülésének megfelelően. A Szolgáltatásfelügyelet a
szolgáltatásról szóló jegyzőkönyvet a kérelmezést követő 14 napon (próbaüzem) belül állítja ki. A
VAS Szolgáltatóra vonatkozó szolgáltatási szint megállapodás jelen Szerződés 3. sz. mellékletét
képezi.

11. Amennyiben a Szolgáltatás nem üzemképes, a Szolgáltatás nem elérhető, ezt a
Szolgáltatásfelügyelet jegyzőkönyvben rögzíti. A Szolgáltatásfelügyelet értesíti a VAS Szolgáltatót a
tényről, valamint a hibával kapcsolatos információkról. A javítások befejezésekor új jegyzőkönyveket
kell felvenni, amelynek elkészítése érdekében kezdeményezni kell a Szolgáltatásfelügyelet újabb
ellenőrzését.
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12. A Szolgáltatás díja attól a naptól esedékes, melytől az adott szolgáltatás elérhető, és ezt a
Szolgáltatásfelügyelet teljesítésigazolással igazolta. Az alapszintű Internet szolgáltatás és a hozzá
tartozó szolgáltatások, valamint az emeltszintű Internet szolgáltatás és a hozzá tartozó szolgáltatások
átvétele, valamint a fizetendő díj meghatározása egymástól függetlenül történik a 3. sz. melléklet
szerint.

13. Az összes dokumentáció (jegyzőkönyv, teljesítésigazolás) pontos tartalmát, valamint az átadás-
átvételi folyamat részleteit a Szolgáltatásfelügyelet határozza meg.

14. A Megrendelő, illetve a Szolgáltatásfelügyelet köteles a szerződésszerűen felajánlott teljesítés
átvételéről gondoskodni. Az átvételt lehetővé tevő feltételek hiányában az adott tejesítés határideje a
késedelem időtartamával eltolódik.

VIII. A MEGRENDELŐ KÖTELEZETTSÉGEI

1. Megrendelő kötelezettsége a VAS Szolgáltatótól független (azaz a VAS Szolgáltatóval szerződéses
kapcsolatban nem álló), de a projekt megvalósításában részt vevő harmadik személyek által végzett, a
VAS Szolgáltató tevékenységével párhuzamosan folyó, vagy a VAS Szolgáltató szerződésszerű
tejesítését lehetővé tevő tevékenységek összehangolása a VAS Szolgáltató tevékenységével. Ezen
tevékenységet a Megrendelő által kiválasztott és megbízott Szolgáltatásfelügyelet látja el.

2. Megrendelő feladata a Szolgáltatáshoz szükséges engedély vagy hozzájárulás beszerzése a
Szolgáltatási Központ tulajdonosától, amennyiben ez szükséges.

3. Megrendelő biztosítja a VAS Szolgáltató bejutását a Közháló programban érintett más Résztvevők
és Szereplők részére a VAS Szolgáltató által nyújtandó szolgáltatás létesítéséhez, javításhoz,
hibaelhárítási munkák elvégzéséhez az ott érvényes munkaidőben, előzetes egyeztetéssel. A VAS
Szolgáltató szakemberei a Megrendelő, vagy az ingatlan tulajdonosa által biztosított kísérővel vagy az
általuk kiállított igazolással léphetnek be a helyszínre karbantartási és javítási munkák végzése
céljából. A karbantartási munkák időpontja és várható időtartama előzetesen egyeztetendő a
Megrendelővel, vagy meghatalmazottjával.

4. A VAS Szolgáltató által telepített berendezések bizonyítottan a Megrendelő, vagy érdekkörébe
tartozó szervezet hibájából bekövetkezett meghibásodásainak javítási költségeit Megrendelő köteles
viselni.

5. Megrendelő köteles tájékoztatni a VAS Szolgáltatót a Szolgáltatásfelügyelet jogairól és feladatairól
a VAS Szolgáltató tevékenységét illetően.
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IX. A VAS SZOLGÁLTATÓ KÖTELEZETTSÉGEI

1. A VAS Szolgáltató köteles jelen Szerződésben definiált feladatait az 1. sz. melléklet Műszaki
követelményeiben és a 3. sz. melléklet Szolgáltatási Szint Megállapodásban rögzített minőségi
követelményeknek megfelelően, a Szerződés Időtartama alatt maradéktalanul elvégezni.
Amennyiben a VAS Szolgáltató a Szolgáltatást nem a megfelelő minőségi szinten nyújtja,
arról köteles a Megrendelőt az előírt módon tájékoztatni.

2. A VAS Szolgáltató saját költségén szerzi be a Szolgáltatáshoz szükséges berendezéseket,
megtervezi, engedélyezteti, kiépíti és üzembe helyezi a Megrendelő által igényelt
összeköttetéseket.

3. A Szolgáltatáshoz szükséges engedélyeket minden esetben a VAS Szolgáltató szeri be, kivéve
a Szolgáltatási Központ Közháló programban érintett más Résztvevők és Szereplők
hozzájárulását, engedélyének beszerzését, ha ez szükséges.

4. Amennyiben az eszközök telepítése során olyan körülmény merül fel, mely az eszközök
telepítését megakadályozza, vagy többlet költséget okoz a Megrendelőnek, vagy az
érdekkörébe tartozó intézményeknek, a VAS Szolgáltató köteles e körülményeket és azok
okozott vagy lehetséges hatásait a Szolgáltatásfelügyelet felé haladéktalanul jelezni.

5. A Szolgáltatás nyújtásához szükséges, a VAS Szolgáltató által biztosított műszaki eszközök
karbantartása, tesztelése, javítása, vagy ellenőrzése a VAS Szolgáltató joga és kötelezettsége.
Ennek ütemezéséről a Megrendelőt, vagy meghatalmazottjait tájékoztatja.

6. A VAS Szolgáltató köteles a Szolgáltatás működéséhez kapcsolódóan a
Szolgáltatásfelügyeletre, mint a Megrendelő képviselőire tekinteni — azok a VAS
Szolgáltatóval szemben a Megrendelő meghatalmazottjaiként lépnek fel a Szolgáltatással
kapcsolatos ügyekben. A VAS Szolgáltató így köteles részükre a Szolgáltatással kapcsolatban
adatot szolgáltatni, feladataik ellátásához szükséges együttműködést biztosítani.

7. A VAS Szolgáltató köteles az Ügyfélszolgálat munkatársaival együttműködni, számukra a
szükséges információkat kiadni, illetve az általuk jelzett hibákra reagálni a
Szolgáltatásfelügyelet által meghatározott szabályoknak megfelelően.

8. A VAS Szolgáltató köteles az Ügyfélszolgálat, a Szolgáltatásfelügyelet által jelzett, a
Szolgáltatásra vonatkozó hibákat kezelni, valamint a Szolgáltatásfelügyelet által
meghatározott ütemezésben és módon saját szolgáltatási teljesítményét rendszeresen írásos
formában jelenteni a Szolgáltatásfelügyelet felé. A VAS Szolgáltató köteles a szolgáltatási
rendszer ellenőrzéséhez szükséges on-line hozzáférést biztosítani a Szolgáltatásfelügyelet
részére.

9. A VAS Szolgáltató köteles együttműködni a Megrendelővel és meghatalmazottaival, valamint
a Résztvevőkkel a Rendszer működési hibáinak felderítésében, illetve stabil működésének
biztosításában.

10. A VAS Szolgáltató köteles minden bővítési, módosítási és karbantartási munkálat
ütemezésénél figyelembe venni a Megrendelő, illetve meghatalmazottjainak igényeit, ennek
érdekében a munka megkezdése előtt írásban értesíti a Megrendelő meghatalmazottjaként
működő Szolgáltatásfelügyeletet a munka kezdési és várható befejezési időpontjáról, valamint
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az érintett végpontok számáról és helyéről, a végpontokon érzékelhető szolgáltatás módosulás
jellegéről.

11. A VAS Szolgáltató felelős az általa szállított, használt berendezések és szolgáltatás üzembe
helyezéséért, az eszközök megfelelő telepítéséért és működőképes állapotba hozásáért. A VAS
Szolgáltató köteles minden olyan információt átadni, mely lehetővé teszi, hogy az általa
használt eszközökhöz a Megrendelő, vagy érdekkörébe tartózók más kommunikációs vagy
egyéb eszközöket csatlakoztathassanak, az eszközöket szakszerűen el tudják helyezni, melyek
a Rendszer rendeltetésszerű működését szolgálják.

12. A VAS Szolgáltató a teljesítés során köteles a Rendszer működését vizsgáló esetleges
auditokat lehetővé tenni, az auditorok munkáját segíteni, nekik minden ehhez szükséges
információt kiadni. Az auditok célja a végpontok felé történő szolgáltatás, az ezt szolgáló
rendszer összehangolt működésének ellenőrzése és stabilitásának biztosítása.

13. A VAS Szolgáltató 5 munkanapon belül köteles írásban értesíteni a Megrendelőt a Szerződés
alapadatait érintő (cégnév, telephely, székhely stb.) változásokról.

X. A SZOLGÁLTATÁS DÍJA, ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK

1. Megrendelő előleget nem fizet. Megrendelő A VAS Szolgáltatónak havi teljesítési
periódusonként fizeti meg a Szolgáltatási díjat. A Szolgáltatási díj a Szolgáltatás
Határozott Időtartamára (2012. 01.01-tő! 2012.12.31-ig terjedő időszak) rendszeres
havidíjként — minden teljesítési periódusra irányadóan — a folyamatos rendelkezésre állás
és a teljesítés kalkulált értékének megfelelően meghatározott összeg.

2. A Szerződés Határozott Időtartama alatt az SZHP-k száma XVIJ3 pontban foglaltak
szerint 20%-a! csökkenhet, amely esetben a Szolgáltatási átalánydíj értelemszerűen
arányosan csökken akként, hogy a 1X14. pontban meghatározott havi díjat a lemondott
SZHP szám után járó díjjal kell csökkenteni. Egy SZHP után járó havi díj összege: 65.
pont szerinti havi díj/ SZHP-k száma.

3. A 100%-ban teljesített Szolgáltatások esetén fizetendő egyösszegű Szolgáltatási alapdíj
mértékét a ]X/4.. pont tartalmazza. Amennyiben A VAS Szolgáltató nem teljesíti a
Műszaki- és Szolgáltatásminőségi követelményekben, illetve a Szolgáltatási Szint
Megállapodásban rögzített mennyiségi és minőségi követelményeket, úgy a 3. sz.
melléklet szerinti csökkentett szolgáltatási díjakra tarthat igényt.

4. A Szolgáltatás havi alapdíja: nettó /XXXXXXXXX/ forint I hó, amely magában foglalja
a VAS Szolgáltató által az adott havi teljesítési periódusban szerződésszerűen nyújtott
teljes Szolgáltatás ellenértékét, valamennyi Szolgáltatás-elemre kiterjedően. A
Szolgáltatás Szerződésnek megfelelő nyújtásáért a fenti egyösszegű szolgáltatási díjon
felül a VAS Szolgáltató további ellenértékre nem tarthat igényt.

5. A VAS Szolgáltató a teljesítési periódusról szóló teljesítésigazolás elfogadásának,
aláírásának napjától jogosult a — 3. sz. mellékletében meghatározott feltételek szerint
kiállított — teljesítésigazolásnak megfelelő összegről számlát benyújtani. A
teljesítésigazolás kiállítására Megrendelő részéről jogosult:



6. A VAS Szolgáltató egy adott naptári hónapra vonatkozóan egy db számlát jogosult
benyújtani. Felek megállapodnak abban, hogy a VAS Szolgáltató a számláját a következő
címre nyújtja be:

Nemzeti h~fokommunikációs Szolgáltató Zrt.

Gazdasági Igazgatóság

A számlán minden esetben fel kell tüntetni a szerződés tárgyát és a NISZ által kiadott
iktatószámát. Ennek hiányában a számlát a Gazdasági Igazgatóság kiegészítés céljából visszaküldi.
Amennyiben a számlát a VAS Szolgáltató a teljesítésnek megfelelően — tartalmi és formai szempontok
szerint — helyesen állította ki, Megrendelő a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül a
számlán szereplő összeget átutalja a VAS Szolgáltató /XXXXXXXXXXXX/ számlaszámú
bankszámlájára.

7. VAS Szolgáltató a Szerződés felmondása esetén jogosult a nem teljes — de általa ténylegesen
teljesített — teljesítési periódusról is számlát kiállítani az erről szóló teljesítésigazolásnak megfelelően.

8. A késedelmi kamat összege a fennálló tartozás nettó összege után a Ptk. 301./A *-a szerint
meghatározott késedelmi kamatlábbal a késedelem napjaira kiszámított összeg, 365 napos évet alapul
véve.

9. .Amennyiben a Megrendelő a teljesítésigazolásnak és formai szempontoknak megfelelően kiállított
számla kiegyenlítésével a jelen Szerződésben megadott határidőt követően 90 napos késedelembe esik,
a VAS Szolgáltató köteles újból írásban felszólítani a Megrendelőt a fizetésre. Amennyiben e
felszólítás kézhezvételétől számított 15 napon belül sem történik meg a fizetés, úgy — előzetes
értesítést követően — a VAS Szolgáltató jogosult a teljesítését felfüggeszteni. VAS Szolgáltató jogosult
a megrendelő 120 napot meghaladó késedelmes fizetést követően — előzetes bejelentést követően — a
számláit faktorálni.

10. A Megrendelő adott végpontok esetében kérheti a Szolgáltatás szüneteltetését, melynek időtartama
maximálisan 3 hónap; a szünetelés időtartama alatt a VAS Szolgáltató díjat nem számíthat fel.

XI. SZERZŐDÉSSZEGÉS

1. A VAS Szolgáltató köteles a teljesítést a 2. sz. mellékletben jelzett határidő, ütemezés
szerinti időpontban megkezdeni, azzal, hogy a Szolgáltatás megkezdésének 2015. január
15. 00:00 óráig meg kell történnie és ezt követően a VAS Szolgáltatónak a Szolgáltatást a
Szerződés hatálya alatt folyamatosan biztosítania kell. Amennyiben a VAS Szolgáltató a
teljesítést késedelmesen kezdi meg, Megrendelő jogosult a 3. sz. mellékletében leírtak
szerinti pénzügyi szankciókat érvényesíteni. Amennyiben 2012. január 15-én ez a 100%-
os készültség nem áll rendelkezésre, úgy ez a szerződés meghiúsulásáiiak tekintendő
Megrendelő ilyen döntése esetén, és Megrendelő jogosult a határozott idejű szerződéses
időtartam (12 hónap) nettó szolgáltatásai alapdíjára vetítve 25 %-os mértékű meghiúsulási
kötbért felszámítani.

2. A VAS Szolgáltató köteles a Szolgáltatást a 2. sz. mellékletnek megfelelő ütemezés
szerint bővíteni. Amennyiben ez nem történik meg, Megrendelő jogosult a 3. sz.
mellékletben leírtak szerinti pénzügyi szankciókat érvényesíteni.



3. Amennyiben a VAS Szolgáltató nem biztosítja a 3. sz. mellékletnek megfelelő
szolgáltatási szintet, Megrendelő jogosult a 3. sz. mellékletében leírtak szerinti pénzügyi
szankciókat érvényesíteni.

4. A VAS Szolgáltató nem felelős, és pénzügyileg nem szankcionálható olyan hibákért,
szolgáltatási szint csökkenésért, melyek igazoltan a Rendszerben résztvevő más szereplők
hibájából következtek be a VAS Szolgáltató berendezéseiben, műszaki eszközeiben.

XII. A SZERZŐDÉS FELMONDÁSA

l.A Szerződést rendes felmondással felmondani nem lehet., kivéve, ha jelen szerződés másként nem
rendelkezik.

2. A Szerződést Megrendelő a 3. sz. melléklet 3. pontjában foglalt eset alapján felmondhatja egy (1)
hónap felmondási idővel. Ebben az esetben a VAS Szolgáltató a pont szerinti kompenzációra nem
jogosult.

3. Megrendelő jogosult a Szerződést részben vagy egészben írásban, azonnali hatállyal felmondani, ha
a VAS Szolgáltató — anélkül, hogy erre jelen Szerződés rendelkezései szerint jogosult lenne — saját
hatáskörében, egyoldalúan eljárva legalább 10 napra felfüggeszti a Szolgáltatást.

4. Megrendelő jogosult a Szerződést írásban azonnali hatállyal felmondani, ha a VAS Szolgáltató a
jogkövetkezményekre figyelmeztető értesítést követően sem teszi lehetővé Megrendelő számára, hogy
a bejelentett, vagy Megrendelő, vagy a VAS Szolgáltató által felderített hiba kivizsgálásához és
elhárításához szükséges ellenőrzéseket elvégezze.

5. A VAS Szolgáltató jogosult a Szerződést írásban azonnali hatállyal felmondani, ha Megrendelő
akadályozza, vagy veszélyezteti a VAS Szolgáltató hálózatának rendeltetésszerű működését, és
Megrendelő a szerződésszegést a jogkövetkezményekre figyelmeztető értesítést követően ésszerű
határidőn belül sem szünteti meg.

6. A VAS Szolgáltató jogosult a Megrendelőtől az alábbiak szerint kompenzációt kérni:

Amennyiben Megrendelő a Szerződés aláírását követő fél éven belül mondja fel a Szerződést, abban
az esetben a Megrendelő a megszüntetett — a megszüntetés időpontjában működő — Szolgáltatás egy
havi szolgáltatási alapdíjának kétszeresével egyenlő összeget fizeti a VAS Szolgáltatónak.

7. A VAS Szolgáltató vállalja, hogy a Szerződés megszűnésével a Szolgáltatás keretében szerverein
elhelyezett információkat maradéktalanul továbbadja Megrendelőnek vagy a Közháló következő VAS
szolgáltatójának. Ezen információk közé tartoznak Pl. a DNS zóna tartalmak (adatbázis, dump
formában is), mail relay beállítások, VAS Szolgáltatónál található e-mail postafiók, web hosting
beállítások és tartalmak, jelszók, információk stb.

A VAS Szolgáltató vállalja, hogy azon külső regisztrátoroknál található Közháló objektumokra
vonatkozóan, melyek adminisztrációs jogát a Szolgáltatás kezdetén átvette, és amelyeket a
Szolgáltatás Időtartama alatt rajta keresztül regisztráltak, a Szerződés megszűnésével a folyamatos
szolgáltatás biztosításának akadályoztatása nélkül továbbadja a Közháló következő VAS
szolgáltatójának, vagy a Megrendelőnek.
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XIII. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

Felek jelen Szerződést közös megegyezéssel, írásban a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX.
törvény („Kbt.”) 303. *-ában foglaltaknak megfelelően módosíthatják.

XIV. FELELŐSSÉGKORLÁTOZÁS

1 .A VAS Szolgáltató nem felel a Megrendelőnél vagy harmadik személynél adat-elveszésből,
adatsérülésből eredő károkért, továbbá bármilyen közvetett, következményi kárért és elmaradt
haszonért, még abban az esetben sem, ha ilyen károk lehetőségéről tájékoztatták.

1. A VAS Szolgáltató az elmaradt hasznát a Megrendelő felé nem érvényesítheti.
2. Felek az egymással szembeni kárigényüket a kár észleléstől számított 1 éven belül

érvényesíthetik.

XV. ALVÁLLALKOZÓK

1. Az igénybe vett alvállalkozó teljesítéséért — akár a szerződéskötéskor ismert, akár később
bevont alvállalkozót érint — a VAS Szolgáltató ‚igy felel, mintha a munkát maga végezte volna
el. Új alvállalkozó bevonásához a Megrendelő, vagy az ebben a kérdésben meghatalmazottja(i)
engedélye szükséges.

2. A VAS Szolgáltató a teljesítés során az alábbi alvállalkozó(ka)t veheti
igénybe A Szerződésben foglalt feladatok teljesítéséhez a VAS Szolgáltató
újabb alvállalkozót csak az előző pont szerint vonhat be.

XVI. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

1. Minden, ajelen Szerződésből származó jog és kötelezettség kötelezni, illetvejogosítani
fogja mind a VAS Szolgáltató, mind a Megrendelő jogutódait.

2. A Szerződés átírását mindkét Fél kérheti abban az esetben, ha az adott Fél személyében
j ogutódlás következett be. Az átírás nem jelenti a Szerződés feltételeinek változását. Az
átírás teljesítésének határideje a jogutódlást eredeti vagy közjegyzőileg hitelesített okirattal
igazoló átírási kérelem kézhez vételétől számított 10. munkanap. Amennyiben a jogutódlás
jogszabályon alapul, úgy az átírási kérelemben elegendő e jogszabály megfelelő
rendelkezésére hivatkozni.

3. Sem a Megrendelő, sem a VAS Szolgáltató nem felelős a szerződéses kötelezettségei
teljesítésével kapcsolatos késlekedésért, vagy azok nem teljesítéséért, ha ezt a Vis Major
valamely formája gátolta, vagy akadályozta. Vis Maiorra a Felek csak akkor
hivatkozhatnak, ha a Vis Maior észlelését követően szóban azonnal, valamint írásban
legkésőbb 5 munkanapon belül értesítik egymást a késedelem vagy teljesítési problémák
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okairól. A fenti körülmények befejeződésekor a mentesített Fél minden indokolatlan
késedelem nélkül köteles újrakezdeni a megszakított kötelezettségek teljesítését. A Felek
kölcsönösen törekszenek arra, hogy a felmerülő teljesítési akadályokat a legrövidebb időn
belül elhárítsák, a szükséges módosításokat írásban rögzítsék. Minden, a Szerződés
megkötése után felmerülő, a Szerződés teljesítését akadályozó körülményről a Felek
kölcsönösen kötelesek egymást haladéktalanul írásban értesíteni.

4. A Felek megállapodnak abban, hogy jelen Szerződésből eredő vitás kérdéseket megkísérlik
kölcsönös egyeztetéssel, tárgyalás útján, elsősorban peren kívül rendezni. Amennyiben ez
nem lehetséges, a jelen Szerződésből vagy azzal kapcsolatban felmerülő minden
szerződésszegéssel, felmondással, érvényességi vagy értelmezési kérdéssel kapcsolatos vita
eldöntésére a Felek — a pertárgyértéktől függően — kikötik a Pesti Központi Kerületi
Bíróság, illetve a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességét.

5. Nem minősül hibás teljesítésnek, vagy szerződésszegésnek, és a VAS Szolgáltató nem felel
azokért a károkért, amelyek a Megrendelőt
a) azért érik, mert jogszabály a VAS Szolgáltató szolgáltatási jogát a VAS Szolgáltatón

kívülálló okok miatt megvonja, vagy egyoldalúan módosítja úgy, hogy a VAS
Szolgáltató nem tud a módosított engedély feltételei miatt a szerződéses
kötelezettségeinek eleget tenni (lehetetlenülés);

b) a Megrendelőnek, vagy érdekkörébe tartozó intézménynek, vagy személynek felróható
hibás magatartás következményeként érik.

6,Felek kötelesek a Szerződés teljesítése során tudomásukra jutott dokumentációkat, adatokat,
információkat bizalmasan kezelni és gondoskodni arról, hogy azok harmadik fél számára ne
legyenek hozzáférhetőek. Az azt elmulasztó vagy megszegő Fél köteles a másik Fél igazolt
kárát megtéríteni. Kivételt képez a bíróság, a nyomozó hatóság, más hatóság felé történő
információ feltárás, ha jogszabály, illetve az előzőekben megjelölt szervek jogerős kötelező
határozata ezt előírja. A Szolgáltatásfelügyelet, mint a Megrendelő képviselője, megbízási
köréig nem tekintendő harmadik félnek, érte a Megrendelő a VAS Szolgáltatóval szemben
titoktartás tekintetében jót áll.

7. A VAS Szolgáltatót a Magyar Köztársaság hatályos jogszabályai szerinti módon titoktartási
kötelezettség terheli a jelen Szerződés teljesítése során a Megrendelővel, annak
tevékenységével kapcsolatban tudomására jutó mindennemű adat, információ, ismeret
vonatkozásában. E titoktartási kötelezettség kiterjed a VAS Szolgáltató alkalmazottaira,
munkatársaira, alvállalkozóira is, akiket tevékenységük megkezdése előtt köteles a VAS
Szolgáltató a titoktartásra hitelt érdemiően figyelmeztetni. Jelen Szerződés által meghatározott
munkában résztvevő munkatársakkal és alvállalkozókkal írásban is köteles a titoktartásra
vonatkozó szabályokat elfogadtatni — a titoktartási nyilatkozatot aláíratni és a
Szolgáltatásfelügyelet részére megküldeni. A titoktartási nyilatkozat mintát a 4. sz. melléklet
tartalmazza.

8. A VAS Szolgáltató a Megrendelő engedélye nélkül harmadik félnek nem hozhatja
tudomására a Szerződés, illetve azzal kapcsolatos bármely más dokumentáció, specifikáció,
tervrajz, minta, vagy információ adatait. A VAS Szolgáltató alkalmazottai nem minősülnek
harmadik félnek, de a velük folytatott levelezés, vagy bármilyen más adatközlés bizalmasnak
minősül és csak olyan mértékig megengedett, amely az adott személy feladat teljesítéséhez
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feltétlenül szükséges. A Megrendelő és a VAS Szolgáltató kijelenti, hogy a másik fél által
titkosan kezelendőnek minősített valamennyi üzleti információt, know-how-t, szabadalmazott
eljárást, okmányt, adatot és rajzot titkosan fogja kezelni, a hatályos jogszabályokban
meghatározott módon. A Megrendelő nem használhatja fel a VAS Szolgáltatótól kapott üzleti
titoknak minősülő információit semmi más célra, mint a projekt befejezésének,
működtetésének, karbantartásának, vagy szűk keresztmetszetei megszüntetésének
megszervezésére. Hasonlóképpen a VAS Szolgáltató nem használhat fel, vagy tehet közzé a
Megrendelő vagy más, a hálózati rendszerben érintett szerv által átadott semmiféle tervezési
adatot, információt és rajzot másra, mint a Szerződéssel szorosan összefüggő célokra. Felek a
jelen Szerződésben foglaltakon túlmenően üzleti titok alatt a Polgári Törvénykönyv („Ptk.”)
81. ~-ának (2)-(3) bekezdésében így meghatározott fogalmat értik.

9. A Megrendelő a Rendszer működéséhez szükséges, a VAS Szolgáltató által installált
szoftvereket, know-how-t a Rendszeren kívül nem használhatja, azokat a Rendszerből le nem
másolhatja és harmadik személy számára tovább nem adhatja. A Megrendelő felelős minden
olyan kárért és igényért, amely e rendelkezés megsértéséből származik. A szerződő Felek
megállapodnak abban, hogy bármely kártérítési összeget, közös megegyezés hiányában, bírói
úton, szakértők bevonásával állapítanak meg.

1O.A VAS Szolgáltató felelősséget vállal azért, hogy az általa leszállított Rendszerbe helyezett
eszközök, szoftverek, valamint az általa a Szerződés teljesítése során alkalmazott műszaki
eljárások, technológiák felhasználását harmadik személy joga nem korlátozza. Amennyiben
harmadik személy részéről védett jogai sérelme miatt kárigény merülne fel a fenn megjelölt
eszközök, eljárások vonatkozásában, a VAS Szolgáltató mentesíti a Megrendelőt a kárigény
alól, minden ezzel kapcsolatos kötelezettséget átvállal.

11. Amennyiben a Szolgáltatás nyújtása — a VAS Szolgáltatónak fel nem róható — átmeneti
akadályba ütközik, a Szolgáltatás szünetel. A szünetelés időtartamára Megrendelőt
szolgáltatási díjfizetési kötelezettség nem terheli.

12. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben az elektronikus hírközlésről szóló 2003.
évi C. törvény, a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXX1X. törvény, valamint a Magyar
Köztársaság Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvényt és más kapcsolódó
jogszabályokat kell alkalmazni.

13. Értesítések: A Felek egymás közötti hivatalos értesítéseiket írásban kell, hogy megtegyék,
és valamennyit ugyancsak írásban kell visszaigazolniuk. Az értesítésben foglaltak akkor
lépnek érvénybe, amikor azt kézbesítették, és a kézbesítés visszaigazolást nyert (e-mailben is
lehetséges). A következő értesítések számítanak érvényes írásos értesítésnek: tértivevényes
ajánlott levél vagy telefax. Az előbbi értesítéseket megelőzheti a gyorsabb kommunikáció
érdekében e-mail üzenet, melyet azonban az előbbiek közül valamely írásos formában
elküldött értesítés követ. A napi munkában a kommunikációt nem szükséges az előbb felsorolt
módszerekkel végezni, csak a projekt kimenetelét befolyásoló, illetve a Rendszer működését
lényegesen befolyásoló kommunikációt szükséges tértivevényes ajánlott levélben, vagy
telefaxon folytatni.

Megrendelő

Kapcsolattartó neve:
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Cím: Nemzeti Infokommunikációs Zrt.

1081 Budapest Csokonai u. 3.

Telefax szám:

E-mail cím:

Szolgáltató

Kapcsolattartó neve:

Cím:

Telefax szám:

E-mail cím:

14. Megrendelő hozzájárul, hogy a VAS Szolgáltató jelen Szerződés sikeres teljesítését követően
az elvégzett munkára referenciaként hivatkozzon.

XVI. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

1. A Megrendelő és a VAS Szolgáltató kijelentik, hogy megismerték és áttanulmányozták a
jelen Szerződésben hivatkozott valamennyi szerződéses feltételt. A Szolgáltatásra a jelen
Szerződésben hivatkozott szerződési feltételek, valamint az itt meghatározott egyéb
kiegészítő feltételek vonatkoznak elsősorban, a nem szabályozott kérdésekben a
Szolgáltatásra és annak nyújtására vonatkozó jogszabályok irányadók.

2. A VAS Szolgáltató jelen Szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy a Ptk. 81. *-ának (3)
bekezdése értelmében nem minősül üzleti titoknak a jelen Szerződés szerinti szolgáltatói
díjazás mértéke, valamint a Szerződéssel kapcsolatos olyan adat, melynek megismerését
vagy nyilvánosságra hozatalát külön törvény közérdekből elrendeli. A nyilvánosságra
hozatal azonban nem eredményezheti az olyan — a Ptk. 81. g-ának (3) bekezdésében
példálózó jelleggel felsorolt — adatokhoz való hozzáférést, amelyek megismerése a VAS
Szolgáltatónak az üzleti tevékenysége végzése szempontjából aránytalan sérelmet okozna,
feltéve, hogy ez nem akadályozza meg a közérdekből nyilvános adat megismerésének
lehetőségét.

3. A VAS Szolgáltató tudomásul veszi, hogy kérésre a jelen Szerződésben szabályozott
jogviszonnyal összefüggő és a Ptk. 81. ~ (3) bekezdése alapján közérdekből nyilvánosnak
minősülő adatokra vonatkozóan köteles tájékoztatást adni a Ptk. 81. ~ (4) bekezdésének
megfelelően.

4. Felek tudomásul bírnak arról, hogy üzleti titokra hivatkozással nem lehet olyan adat
nyilvánosságra hozatalát korlátozni vagy megtiltani, amely a Kbt. ‘73. ~ (2) bekezdése
körébe tartozik, illetve amelyet a VAS Szolgáltató Ajánlatának elbírálása során a
Megrendelő, mint ajánlatkérő döntése meghozatalával összefüggésben figyelembe vett.
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5. Szerződő Felek rögzítik, hogy az államháztartásról szóló 1992. dvi XXXVIII. törvény
(Áht.) 15/B, ~-a alapján a Megrendelő nettó 5 millió forintot elérő, vagy azt meghaladó
értékű szerződések jogszabályban előírt tartalmi elemeit köteles a jogszabályban és saját
szabályzatában előírt módon közzétenni, továbbá a személyes adatok védelméről és a
közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény 19. *-ának (1)
bekezdése alapján a Megrendelő az állami költségvetés terhére és a közpénzek
felhasználására kötött szerződések esetében köteles elősegíteni és biztosítani a
közvélemény pontos és gyors tájékoztatását. Szerződő felek tudomásul veszik, hogy az
Állami Számvevőszékről szóló 1989. évi XXXVIII. törvény 2. ~-ának (9) bekezdésében
foglaltak alapján az Állami Számvevőszék vizsgálhatja az államháztartás alrendszereiből
finanszírozott beszerzéseket és az államháztartás nevében vagy képviseletében eljáró
természetes személynél és jogi személynél, valamint azoknál a szerződő feleknél, akik,
illetve amelyek a szerződés teljesítéséért felelősek, továbbá a szerződés teljesítésében
közreműködő valamennyi gazdálkodó szervezetnél.

6. Szerződő Felek tudomásul veszik, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV.
törvény 81. g-ának (4) bekezdése értelmében az, aki az államháztartás valamely
alrendszerével pénzügyi, illetve üzleti kapcsolatot létesít, kérésre köteles a jogviszonnyal
összefüggő és a közérdekből nyilvános adatokra vonatkozóan tájékoztatást adni, valamint
azt, hogy a költségvetési pénzeszközök felhasználásának nyilvánosságára tekintettel a
szerződés lényeges tartalmáról a tájékoztatás üzleti titok címén nem tagadható meg.

‘7. A VAS Szolgáltató jelen Szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy a Szerződés hatálya
alatt Megrendelőt a Szerződés alapján a 8.) pontban definiált Szolgáltatásfelügyelet fogja
képviselni az ott meghatározott ügykörben. A jelen Szerződéssel kapcsolatos
jognyilatkozatok tételére egyebekben Megrendelő jogosult.

Jelen Szerződés — az elválaszthatatlan részét képező és a Felek által aláírt, illetve szignált 4 db
melléklettel — együtt, 4 szó szerint megegyező példányban készült, azt a szerződő Felek elolvasták,
megértették és mint akaratukkal megegyezőt, j óváhagyólag aláírták.

Budapest, 2011. ... Budapest, 2011 . ...

Megrendelő képviseletében: VAS Szolgáltató képviseletében:

Cégszerű aláírás Cégszerű aláírás

Név (nyomtatott nagybetű, vagy Név (nyomtatott nagybetű, vagy

bélyegző) bélyegző)
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1. sz. melléklet

Közbeszerzési Ajánlatkérés

Részvételi- és Ajánlattételi Felhívás, Részvételi-, Ajánlattételi Dokumentáció és ezeknek

a tárgyalásos eljárás keretében, a tárgyalási jegyzőkönyvekben történt módosításai
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2. sz. melléklet

A VAS Szolgáltató által adott és a Megrendelő által elfogadott

ajánlat és mellékletei
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3. sz. melléklet

Szolgáltatási szint megállapodás, pénzügyi szankciók

BEVEZETÉS

1.) A jelen megállapodás a számú Szerződés melléklete, annak
elválaszthatatlan része, csakis azzal együtt érvényes és az ott rögzített Felekre és
Szolgáltatásra vonatkozik.

2.) A jelen megállapodás azokat a feltételeket és szolgáltatási szint mérési módszereket határozza
meg, melyek alapján a VAS Szolgáltató teljesítését, és a VAS Szolgáltatónak járó díjat a
teljesítés során a Felek közösen megállapítják.

FELÜLVIZSGÁLAT

3.) A szolgáltatási szint megállapodások betartását havonta felül kell vizsgálni. A felülvizsgálat
eredménye a megkötött Szerződés felmondásában, illetve fenntartásában nyilvánul meg. A
szolgáltatási szint követelmények sorozatos megszegése esetén Megrendelő a szerződést
felmondhatja. Sorozatos megszegésnek minősül, ha bármely hat hónapos periódus alatt
legalább három hónapban a Szolgáltatás minősége nem érte el a szolgáltatási szint
követelményekben meghatározott minimális értéket.

SZOLGÁLTATÁSI SZINT JELENTÉSI FOLYAMAT

4.) A nyújtott Szolgáltatás műszaki és minőségi jellemzőiről a VAS Szolgáltató köteles
rendszeres jelentést készíteni és benyújtani a Megrendelő vagy képviselője, a
Szolgáltatásfelügyelet felé.

5.) Felek a szolgáltatási szint jelentés alapján határozzák meg a kifizethető szolgáltatási díjat.

SZOLGÁLTATÁSI SZINT MEGHATÁROZÁSOK

6.) Üzemszerííség

Az üzemszerűség fogalma a Műszaki követelményekben és a jelen mellékletben foglalt minőségi
kritériumoknak megfelelő szolgáltatás nyújtását jelenti.

7.) Rendelkezésre állás

A rendelkezésre állás fogalma egy adott szolgáltatás tekintetében annak az időszaknak az üzemidőhöz
viszonyított arányát jelenti, amikor a szolgáltatás a felhasználók számára üzemszerűen igénybe vehető
volt. A rendelkezésre állást nem csökkenti a rendes karbantartási időben előre bejelentett szolgáltatás
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kiesés, és az előfizetői végpontok hibájából bekövetkező szolgáltatás kiesés. A rendelkezésre állás
számításába nem tartozik bele a VAS Szolgáltató által előre bejelentett megelőző karbantartás (TMK).
A TMK ideje nem lehet egyidejűleg több, mint 8 óra, munkanapokon csak 22:00 és 06:00 között
végezhető. A karbantartást 2 héttel annak megkezdése előtt a Szolgáltatásfelügyelet felé írásban kell
jelenteni. A be nem jelentett vagy késve bejelentett karbantartás kiesésnek minősül. A hibaelhárítás
ideje a hiba bejelentésének időpontjától a hiba tényleges kijavításának a Szolgáltatásfelügyelet, illetve
az Ügyfélszolgálat felé történő bejelentéséig eltelik, amennyiben a kijavítás bejelentésekor a hibát
ténylegesen ki is javították. Amennyiben a VAS Szolgáltató saját felügyeleti rendszere jelzi a hibát,
akkor a hibaelhárítás kezdete az észlelés időpontjával egyezik meg.

8.) Üzemidő

Az üzemidő fogalma azt az időintervallumot fedi, melyben az adott szolgáltatást a felhasználók
számára üzemszerűen biztosítani kell.

8.) Kiesési idő

A kiesési idő egy időintervallumon belül azon időszakok hosszának összege, amelyekben az adott
szolgáltatás a felhasználók számára üzemszerűen nem volt hozzáférhető.

10.) Sávszélesség

A sávszélesség (azaz adatátviteli sebesség) a hálózatos adatátviteli berendezések teljesítmény
mérőszáma, mely megmutatja az egységnyi idő alatt átvitt adatok mennyiségét. Mértékegysége bit per
másodperc (bps).

11.) Névleges sávszélesség

Rendszer specifikus műszaki paraméter, az adott rendszeren elméletileg elérhető maximális
adatátviteli sebességet jelenti.

A távközlési kapcsolatok minőségi minimum követelményei

Leírás Követelmény

Rendelkezésre állás1

Hat havi szinten ~98% (értékelés során
max.99,9%-ot veszünk
figyelembe — „értékelési
korlát”)

. . >96%
Havi szinten

Hibaelhárítás

Hibaelhárítás megkezdése észleléstől / bejelentéstől számítva 1 óra

Szolgáltatás visszaállításának maximális ideje a hibaelhárítás kezdetétől 4 óra
számítva
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Karbantartási időszak2

Munkanapokon 02:00 — 06:00

Munkaszüneti és ünnepnapokon 02:00 — 10:00
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Internet szolgáltatás, Szolgáltatási szint követelmények a VAS szolgáltató oldalán

Paraméter Elvárt érték

Üzemidő 7*24 óra, folyamatos

Internet elérések rendelkezésre állása A Közháló Szolgáltatási Központ hazai és
nemzetközi Internet fogadó oldalán

Hat havi szinten ?98% ≥96%

Havi szinten

Internet elérések Sávszélesség

Belföldi A Részvételi Dokumentáció Műszaki
követelmények 2.2 pontjában
meghatározottak szerint.

Külföldi A Részvételi Dokumentáció Műszaki
követelmények 2.2 pontjában
meghatározottak szerint.

Telekommunikációs kapcsolat sávszélessége a Közháló jelenlegi A Részvételi Dokumentáció Műszaki
Szolgáltatási Központja és az új Központi Hálózati Csomópont követelmények 2.3, 2.4 pontjában

között (by-pass összeköttetés) meghatározottak szerint.

Domain név feloldási szolgáltatás

Éves rendelkezésre állás 99,5%

Havi rendelkezésre állás 99,0%

DNS szerver elérhetősége BIX és nemzetközi irányokban > 75%

DNS query kiszolgálás mennyisége 2500 db/sec

Kérések 80%-ának kiszolgálási ideje < 3 sec

Domain név és IP cím regisztrációs, valamint elsődleges és/vagy másodlagos név szerver szolgáltatás

Éves rendelkezésre állás 99,5 %

Havi rendelkezésre állás 99,0%

Online tárolt domainek számaiintézmény < 4

Online tárolt rekordok száma Min. 250000

Mentés gyakoriság 24 óránként teljes mentés>

Általános szolgáltatási követelmények

Hibajavítás bejelentéstől számított megkezdése < 1 óra

Átlagos hibajavítási idő < 4 óra
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NEMZETI INFOKOMMUNIKÁCIÓS
SZOLGÁLTATÓ ZRT.

Emeletszintű Internet szolgáltatás szolgáltatási szint követelmények

Paraniéter Elvárt érték

Üzemidő 7 * 24 óra, folyamatos

Rendelkezésre állás (nem értékelési szempont)

Éves szinten > 99,5%

Havi szinten > 99,0%

Mail Relay szolgáltatás opcionális központi vírusszűréssel

A levelek továbbításának feltételét a vírus keresési művelettel együtt teljesíteni kell amennyiben nem
lép fel rendszeren kívüli okokra visszavezethető, visszautasítást vagy Újra próbálkozást okozó
továbbítási sikertelenség.

A levél továbbítási idő a levél fogadás befejezésétől a levél továbbküldés befejezéséig mért időtartam.

Kiszolgált felhasználók száma 200000

Vírusvédelem kapacitása 10 Gbyte / 8 óra

Levél továbbítási idő

Levél méret < = 20 Kbyte, levelek 80%-a 5 sec

Levél méret> 20 Kbyte, levelek 80%-a 5 sec + 10 secíMbyte

Levelezési lista és lista archívum szolgáltatás

A levelek továbbításának feltételét a vírus keresési művelettel együtt teljesíteni kell amennyiben nem
lép fel rendszeren kívüli okokra visszavezethető, visszautasítást vagy Újra próbálkozást okozó további
sikertelenség.

A levél továbbítási idő a levél fogadás befejezésétől a levél továbbküldés befejezéséig mért időtartam.



Fogadott levélszám az összes listára egyben 10 / min

Továbbítási idő, levélméret < 20 Kbyte, levelek max. 20 sec
80%-a

Központi WEB felületű felhasználói postaJ~ók szolgáltatás, delegált adminisztrációval,
vírusszűréssel

Egyidejűleg kiszolgált felhasználók száma 200000

Összes minimálisan biztosítandó tárterület 5000 GB

Intézményi Home Page üzemeltethetíJ~égének biztosítása a VAS Szolgáltatónál (Web Hosting
szolgáltatás)

Mentésből teljes visszaállás 5 óra

Adatvesztés esetén kötelezően visszaállítandó Min. 24 óra
adatok kora

Önálló honlap területek száma 1000

Önálló honlap tárterület mérete 40 MB

Átlagos kiszolgálandó HTML kérések száma 20/sec
önálló honlap tárterületenként

Sávszélesség a Közháló Szolgáltatási Központ Min. 100 Mbit/sec
hálózati csomópontja és a VAS Szolgáltató
szerverei között

Idb’szinkronizáció szolgáltatás

Időforrástól számított diszperzió (Root Max. 50 * i0~ sec
Dispersion)

~t ovábbítási idő
méretű levél

Listánként 1 óra
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A VAS szolgáltatás súlytényezői

Szolgáltatás Súly

Domain név feloldási szolgáltatás 50

Domain név és IP cím regisztrációs, valamint elsődleges és/vagy másodlagos névszerver 10
szolgáltatás
Mail relay szolgáltatás opcionális központi vírusszűréssel 30*

Levelezési lista és lista archívum szolgáltatás 15

Adniinisztrátori postafiók szolgáltatás 15

Központi WEB felületű felhasználói (diák) postafiók szolgáltatás, delegált adminisztrációval, 30*
vírusszűréssel
Központi WEB felületű felhasználói (diák) postafiók szolgáltatás, freemail jellegű hozzáféréssel, 15
vírusszűréssel
Intézményi Home Page üzemeltethetőségének biztosítása a Szolgáltatónál (Web Hosting 10*
szolgáltatás)
Idő szinkronizáció szolgáltatás 5

PÉNZÜGYI SZANKCIÓK

12.)A teljesítés mérőszáma minden esetben O és 1 közötti szám, melyet százalékban fejezünk ki.
A százalékra való átváltáskor a matematikai kerekítés szabályai szerint kell eljárni.
Amennyiben a teljesítés mérőszáma egynél nagyobb szám, úgy a teljesítés mértékét 1-nek
kell tekinteni.

13.) A havi rendelkezésre állás teljesítésének kiszámításához a tárgyhóban ténylegesen teljesített
üzemórák számát kell elosztani az adott hónapban elvárt üzemórák számával. (A hónap
napjai * 24 * 0,99).

Az egy hónapra vonatkozó összesített teljesítési mérőszám a szolgáltatási paraméterek egy
hónapra vonatkozó teljesítési mérőszámainak súlyozás szerinti átlagolásával áll elő.

14.) A Szolgáltatás minőségének megítélésébe minden fent felsorolt paraméternek való
megfelelést bele kell számítani.
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15.)A szerződés teljesítése során — teljesítés értékelésénél — az egyes szolgáltatások egymáshoz
viszonyított súlyozását a rendelkezésre állásban az fenti táblázat mutatja. A csillaggal jelölt
súlyokat csak azon intézményeknél kell figyelembe venni, melyek a hozzá tartozó
szolgáltatást igénybe veszik.

16.) *A hibajelenségekhez tartozó mértékeket szolgáltatásonként és időarányosan kell
összegezni. Egy szolgáltatáshoz tartozó hibajelenség összesített mértéke egy időpillanatban
legfeljebb 100% lehet. A szolgáltatásonkénti hibákat ezután a fenti súlyozás alapján
arányosan kell összeadni, ez eredményezi az Internet alap- és emelt szintű szolgáltatások
végső rendelkezésre állását.

17.) A szolgáltatás havi díját a teljesítés mérőszámával korrigált havi alapdíj képezi.

KÉSEDELMES SZOLGÁLTATÁS Ia~ZDÉS

A VAS Szolgáltató a Szolgáltatás kezdésének nem szerződésszerű, vagy nem teljesítése esetén
(kivéve: a Vis Major esetét) a VAS Szolgáltatóval szemben az alábbi szankciók
érvényesíthetők:

Késedelmi kötbérigény érvényesítése;

18.) Kártérítési igény támasztása: A VAS Szolgáltatónak felróható késedelmes teljesítés esetén a
Megrendelő — a szerződésszegésből fakadó egyéb kárrendezésekre vonatkozó igényeken túl
— késedelmi kötbérre jogosult. A kötbér mértéke a késedelemmel érintett SZHP havi
szolgáltatási alapdíjának adott hónapban arányosan felszámított nettó értékének, mint
kötbéralapnak, mely jelen Megállapodás 32. pontja szerinti hibás teljesítés kötbéralapja is
egyben, a késedelem időtartamára számított 1%-a a késedelem első 15 napjáig, 2% pedig a
késedelem következő minden 10 napjára. A kötbér maximális összege nem haladhatja meg
a jelen pontban meghatározott kötbéralap 10%-át.

19.)A VAS Szolgáltató köteles továbbá kártérítést fizetni, amennyiben neki felróható okból a
Rendszer végpontjain a Szolgáltatás átadása, üzembe helyezése késedelembe esik. A kötbér
mértéke a Megrendelő felé a Résztvevők által érvényesített kártérítési kötelezettség
összege.

20.) Megrendelő késedelembe esik, ha a szerződésszerűen felajánlott teljesítést nem fogadja el,
illetve ha elmulasztja azokat az intézkedéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a VAS
Szolgáltató megfelelően teljesíteni tudjon. Ezen kötelezettségek megszegéséből fakadó
károk a Megrendelőt terhelik, de késedelmi kamat a Megrendelőt ezen körülmények között
nem terhelheti.

21.) Megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben a hibabejelentés nem megalapozott, úgy a
VAS Szolgáltató ezzel kapcsolatban felmerült igazolt költségeit köteles megtéríteni.
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SZOLGÁLTATÁS KEZDÉSSEL KAPCSOLATOS EGYÉB
RENDELKEZÉSEK

22.)Ha a VAS Szolgáltató jogos ok nélkül megtagadja a teljesítést, úgy a Szerződés időbeli
hatályáig hátralevő időtartamra vonatkozó teljes szerződéses értékre vetített nettó díj 10%-
ának megfelelő kötbér megfizetésére köteles.

23.) Ha a teljesítés olyan okból vált lehetetlenné, amelyért a VAS Szolgáltató felelős, úgy
díjazásra nem tarthat igényt a nem teljesített szolgáltatások vonatkozásában. A VAS
Szolgáltatónak felróható lehetetlenülés esetén A VAS Szolgáltató kötbér fizetésével
tartozik, melynek összege az ellehetetlenült kötelezettségeknek a Szerződés időbeli
hatályáig hátralevő időtartamára vonatkozó szerződéses értékeinek 10%-a.

24.) Ha a teljesítés Olyan okból vált lehetetlenné, amelyért a Megrendelő felelős, jelen Szerződés
törzsszövege XL/6..) pontjának rendelkezéseit kell követni az adott szolgáltatásra
vonatkozóan.

25.) A kötbérigény érvényesítése nem jelenti a sérelmet szenvedett fél egyéb igényeinek
elvesztését, így a kötbért meghaladó kár érvényesítését.

26.) A kötbér megfizetése nem mentesíti a VAS Szolgáltatót a teljesítéstől.

2’7.)A Megrendelő illetve a Szolgáltatásfelügyelet kötbérigényét írásban köteles közölni a VAS
Szolgáltatóval, külön megjelölve annak j ogalapját és összegét.
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4. sz. melléklet

Titoktartási nyilatkozat

1. Alulírott

Név:

Anyja neve:

Szül. hely, idő:

Állandó lakcím:

vállalom, hogy a Közháló programmal (a továbbiakban program) összefüggésben végzett
munkám során a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató ZRt. illetve harmadik személyek
tevékenységével, gazdálkodásával, pénzügyi és jogi helyzetével, illetve velük egyébként
kapcsolatos, valamint a programra vonatkozó minden információt, tényt, adatot és birtokomba
került iratot

. titokként kezelem;

• azt jogosulatlan személy részére nem szolgáltatom ki, illetve nem teszem egyéb

módon hozzáférhetővé;

. azt csak a program megvalósításához, az ehhez szükséges mértékben használom
fel;

. azzal egyéb módon nem élek vissza.

2. Jelen titoktartási nyilatkozat alól csak a hatályos jogszabályok alapján lefolytatott
eljárások

adhatnak felmentést.

3. Kiemelten figyelembe veszem, hogy a média felé semmilyen nyilatkozatot nem tehetek,
semmiféle információt nem adhatok ki.

4. A jelen nyilatkozatban vállalt kötelezettségek az aláírástól számítva határozatlan ideig
hatályban maradnak.

Budapest, 201

név
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2. sz. melléklet

VAS Szolgáltató által benyújtott nyertes ajánlat





ELŐLAP

„Ercdeti”

Részvételre jelentkező neve: Invitel Távközlési Zrt.

Részvételre jelentkező székhelye: 2040 Budaörs, Puskás Tivadar ii. 8-10.

Az aj~nlat 43 sz~ímozott oldaltiiapot tartaIrnaz~

AJÁNLAT

„Közháió intézményi kör részére internet alapú alap és emelt szintű szolgáltatások
beszerzése” tárgyú gyorsított, hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos közbeszerzési

eüáráslioz

(TED 2011/S 224-363830; KÉ 29282/2011.)

2011. december 12.

Magyar Telekom Nyit INVITEL Távközlési Zrt.

Székhely: 1013 Budapest Krisztina krt. 55. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u 8-10

Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041928 Cg. 13-10-040575



2. számú űrlap

TARTALOMJEGYZÉK

1. FELOLVASÓLAP 3

2. ADATLÁP A RÉSZVÉTELRE JELENTKEZŐRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS
INFORMÁCIÓKRÓL

3. AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT

4. NYILATKOZAT KIZÁRÓ OKORÓL 4’l

5. NYILATKOZAT ÜZLETI TITOKRÓL 4 ‘i

6. MűSZAKI AJÁNLAT 4 ‘~

Magyar Telekom Nyrt. INVITEL Távközlési Zrt.

Székhely: 1013 Budapest Krisztina krt. 55. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u 8-10

Cégjegyzókszám: Cg. 01-10-041928 Cg. 13-10-040575



FELOLVASÓLAP

Magyar Telekom Nyit INVITEL Távközlési Zrt.

Székhely: 1013 Budapest Krisztina krt. 55. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u 8-10

Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041928 Cg. 13-10-040575



3. számú &lap

FELOLVASÓLAP

A Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt., mint ajánlatkérő (1081 Budapest, Cs~konai u. 3.)
„Közl:áló intézményi kör részére internet alapú alap ás emelt szintű szolgáltatások beszerzése”
tárgyú közbeszerzési eljárása során áz Ajánlattételi felhívás és Dókumentáció ~tv5zsgálása és
értelmezése után az azokban foglalt részletes feltételeket megértettük, elfogadjuk. ‘

Aj~nJattevő neve: bwitel Távközlési Zrt.

Ajánlattevő székhelye: 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10. ‘ ‚..

ElIenszolgáltat~s összege: 14 760 000,- Forint +‘ÁFA /lió .

. ~rMte~ ‘‘ .. .

!nvjtej E5vközjé~I Zrt.
Budaörs, 2011. december 12. ~~ PUSká~TjV~jd~~ 8-10.

Adósz~m: 12069316-2.44
237.’ .

NH...
Gerle yöngyvér . ‘ ‚ Bakos Béla : Szabó’.András

közös ajánlattevők képviseletében : ‘

Magyar Telekom Nyrt, iNVITEL Távközlási Zrt.

Sz~khe1y: 1013 Budapest Krisztina ki-t. 55. 2040 Budaőrs, Puskás Tivadar u 8-10

Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041928 Cg. 13-10-040575
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ADATLAPOK AZ AJÁNLATTEVŐKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS
INFORMÁCIÓKRÓL

Magyar Telekom Nyrt. INVITEL Távközlési Zrt.

Székhely: 1013 Budapest Krisztina krt. 55. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u 8-10

Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041928 Cg’ 13-10-040575



4. számú űrhip

ADATLAP AZ AJÁNLATTEVŐRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓKRÓL

Székhelye: 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u’ 8-10.

Levelezési címe: 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10.

Telefonszáma: 1/801 -1500

Fax-száma: 23/804-543

B-mail: top@invitel.co.hu

WEB-lap: www.invitehhu

Az ajánlattevő cé~jegyzésre jogosult képviselőjének
neve: Gerlei Gyöngyvér
Címe: 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10.
Telefonszáma: 1/801-1980
Fax-száma: 23/804-543
E-mail: gerleigy@invitel.co.hu
Az ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselőjének
neve: Bakos Béla
Címe: 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10.
Telefonszáma: 1/801-4438
Fax-száma: 23/804-543
B-mail: bakosb(~invitel.co.hu
Jelen közbeszerzési eljárásban kapcsolattartásra
kijelölt személy:
Neve: Szabó András
levelezési címe: 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10.
Telefonszáma: 1/888-3752
Mobil száma: 20/577-2861
Fax-száma: 23/804-543
E-mail: szaboand(~invite1.co.liu

Budaörs, 2011. december 12. hiy” tel
InVitel T~yközlégi Zrt,

Adós d~’ PUSkéS TIvadar U. 810, Szabó András
237,

Magyar Telekom Nyit

~zékheIy: 1013 Budapest Krisztina krt. 55.

1NVITEL Távközlési Zrt.

2040 Budaőrs, Puskás Tivadar a 8-10

Neve: Invitel Távközlési Zrt.

Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041928 Cg. 13-10-040575



4. Számú űrlap

ADATLAP AZ AJÁNLATTEVÖRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓKRÓL

Neve: Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan
Működő Részvénytársaság

Székhelye: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55.

Levelezési címe: 1541 Budapest

Telefonszáma: +36 1 458 ‘7000

Fax-száma: +36 1 452 1297

E-mail: lengyel.peter~kfkizrt.hu

WEB-lap: www.telekom.hu
Ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselőjének Sári István József
neve: 1013 Budapest, Hun u. 2.
Címe: +36 1 452 1400
Telefonszáma: +36 1 452 1297
Fax-száma: sari.istvan@kfkizrt.hu
E-mail: Németh Zo1tát~
képviselőjének neve: 1013 Budapest, 1-Jun u. 2.
Címe: +36 1 452 1400
Telefonszáma: +36 1 452 1297
Fax-száma: nerneth.zoltan@kfkizrt.hu
E-mail:
Jelen közbeszerzési eljárásban kapcsolattartásra
kijelölt személy: Lengyel Péter
Neve: 1013 Budapest, Hun u. 2.
levelezési címe: +36 1 452 1400
Telefonszáma: +36 30 410 4819
Mobil száma: +36 1 452 1297
Fax-száma: ~~gvel.peter@k~dzrt.hu
E-mail:

Budapest, 2011. december hó 12. nap

‘ ‘~C~uin t’ly(l.
.ii;~~i. Krisztina krI. 55.

•r~.~.róksdirn: 01-10041928L~ n 10773381 2~4

Sári István József Németh Zoltán
Magyar Telekom Nyrt. Magyar Telekom Nyrt.

cégszerű aláírás



AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZATOK

Magyar Telekom Nyrt. INVITEL Távközlési Zrt.

Székhely: 1013 Budapest Krisztina krt. 55. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u 8-10

Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041928 Cg. 13-10-040575



5. SZámú űrlap

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT
a Kbt. 121. ~3) bekezdése alapján

Alulírott Szabó András, mint az Invitel Távközlési Zrt. (székhely: 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-
10.) Ajánlattevő meghatalmazott képviselője, a Nemzeti Infokornrnunikációs Szolgáltató Zrt., mint
Ajánlatkérő (1081 Budapest, Csokonai ii. 3.) „Közháió intézményi kör részére internet alapú alap és
emelt szintű szolgáltatások beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárása során a Részvételi felhívásban,
az Ajánlattételi felhívásban és a Dokiimentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény,
a műszaki leírás gondos áttekintése után kijelentem, hogy a Részvételi felhívásban, az Ajánlattételi
felhívásban ás a Dokumentációban foglalt valamennyi feltételt — a határidő(ke)t is beleértve —

megismertük, megértettük ás azokat a jelen nyilatkozattal elfogadjuk. Az Ajánlattételi
Dokunientációban ismertetetteket minden vonatkozásban kielégítőnek tartjuk az egyértelmű
ajánlattétel vonatkozásában.

Kijelentem, hogy a tárgyi ajánlattételi felhívás és dokumentáció által kért, ás az ajánlat részeként
általunk benyújtott dokumentumok valós információkat tartalmaznak.

Tudomásul veszem, hogy az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás ajánlattételi szakaszában az ajánlatot a
Kbt. 57. ~ (2) bekezdése a) pontja alapján, az legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás szempontja
alapján értékeli.

Kijelentem, hegy nyertességünk esetén a szerződést a részvételi ás ajánlattételi felhívásban ás a
dokumentációban rögzítetteknek, a tárgyaláson véglegesített feltételeknek megfelelően, valamint az
általunk megajáztlott ellenszolgáltatás és egyéb feltételek mellett maradéktalanul teljesítjük.

Nyilatkozom, hogy nyertességünk esetén a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés
teljesítése céljából, e szerződésen alapuló szerződéseinkben magunkra vonatkozó kötelezettségként
vállaljuk a Kbt. 305. ~ ás a 306/A. ~ (1) ás (5) bekezdése szerinti előírások érvényesítését.

Alulírott Szabó András, mint az Invite! Távközlési Zrt. (székhely: 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-
10.) Ajánlattevő meghatalmazott képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, bogy a
kis- ás közápvállalkozásról szóló 2004. évi XXXW. tv. (Kkvt.) 3. *-a értelmében vállalkozásunk’

. mikrovállalkozás

. kisvállalkozás ~ fl \~‘i te I

. középvállalkozás invitel Távközlési Zrt.
e nem tartozik a Kkvt. hatálya alá. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar U. 8-10

Adt5szám: 120693 16~2~44
237,

Budaörs, 2011. december 12.

Szabó András

Magyar Telekom Nyrt. INVITEL Távközlési Zrt.

Székhely: 1013 Budapest Krisztina krt. 55. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u 8-10

Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041928 Cg. 13-10-040575
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5’ számú űrlap
AJAN LATTEVOI NYILATKOZAT
a Kbt. 121. (3) bekezdése alapján

Alutírott Sári István József és Várnagy Róbert, a Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő
Részvénytársaság (székhely: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55) Ajánlattevő cégjegyzésre jogosult
képviselője, a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt., mint Ajánlatkérő (1081 Budapest,
Csokonai u. 3’) „Közháló intézményi kör részére internet alapú alap és emelt szintű szolgáltatások
beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárása során a Részvételi felhívásbai’, az Ajánlattételi felhívásban
és a Dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, a műszaki leírás gondos
áttekintése után kijelentern, hogy a Részvételi felhívásban, az Ajánlattételi felhívásbari és a
Dokumentációban foglalt valamennyi feltételt — a batáridő(ke)t is beleértve — megismertük,
megértettük és azokat ajelen nyilatkozattal elfogadjuk. Az Ajánlattételi Dokumentációban
ismertetetteket minden vonatkozásban kielégítőnek tartjuk az egyértelmű ajánlattétel vonatkozásában.

Kijelentem, hogy a tárgyi ajánlattéteti felhívás és dokumentáció által kért, és az ajánlat részeként
általunk benyújtott dokumentumok valós információkat tartalmaznak’

Tudomásul veszem, hogy az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás ajánlattételi szakaszában az
ajánlatot a Kbt. 57. ~ (2) bekezdése a) pontja alapján, az legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
szempontja alapján értékeli.

Kijelentem, hogy nyertességünk esetén a szerződést a részvételi és ajánlattételi felhívásban és a
dokumentációban rögzítetteknek, a tárgyaláson véglegesített feltéteteknek megfelelően, valamint az
általunk megajánlott ellenszolgáltatás és egyéb feltételek mellett maradéktalanul teljesítjük.

Nyilatkozom, hogy nyertességünk esetén a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés
teljesítése céljából, e szerződésen alapuló szerződéseinkben magunkra vonatkozó kötelezettségként
vállaljuk a Kbt. 305. ~ és a 306/A. ~ (I) és (5) bekezdése szerinti előírások érvényesítését.

Alulírott Sári István József és Várnagy Róbert, a Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan
Működő Részvénytársaság (székhely: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55) cégjegyzésre jogosult
képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, bogy a kis- és középvállalkozásról szóló
2004. évi XXXIV. tv. (Kkvt.) 3. ~-a értelmében vállalkozásunk

• mikrovállalkozás
o kisvállalkozás
• középvállalkozás
• nem tartozik a Kkvt. hatálya alá.

Budapest, 2011. december 08. nap

Sári István József V~rnagy Róbert
Magyar Telekom Nyit Magyar Telekom Nyrt.

cégszerű aláírás

Magyar T&ekom Nyrt. INVITEL Távközlési Zrt.
Székhely: 1013 Budapest Krisztina ki-t’ 55. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u 8-10
Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041928 Cg. 13-10-040575
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NYILATKOZAT A KIZÁRÓ OKOKRÓL

Magyar Telekom Nyrt. INVITEL Távközlési ZrL

Székhely: 1013 Budapest Krisztina krt. 55. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u 8-10

Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041928 Cg. 13-10-040575



6. számú űrlap

NYILATKOZAT A KIZÁRÓ OKOKRÓL

Alulírott Szabó András, mint az Invitel Távközlési Zrt. (székhely: 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-
10.) Ajánlattevő meghatalmazott képviselője, a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt., mint
ajánlatkérő (1081 Budapest, Csokonai u. 3.) „Közháló intézményi kör részére internet alapú alap és
emelt szintűswigáltalások beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárása során

n y ii a t ko z o in

hogy a részvételi jelentkezés benyújtása óta nem következett be olyan változás, melynek alapján az
Invitel Távközlési Zrt. esetében a Kbt. 60. ~ (1) bekezdésében, a 61. ~ (1) bekezdés a-c) pontja,
illetőleg a Kbt. 62. * (1) bekezdésében foglalt kizáró okok közül bármelyik fennállna.

a) A részvételi jeleníkezésünkben beny4j’ou igazolások egyikének sem Járt le az eló’íriak szerinti
érvényessége2.

Budaörs, 2011. december 12. inví te I
Invite! Távközlési Zrt

~ U. 8-10.

Szabó András

Invitel Távközlési Zrt’

Magyar Telekom Nyit INVITEL Távközlási Zn

Szákhely: 1013 Budapest Krisztina krt. 55. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u 8-10

Cégjegyzékszám: Cg. 01-10.041928 Cg. 13-10-040575
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6. számú űrlap

NYILATKOZAT A KIZÁRÓ OKOKRÓL

Alulírott Sári István József és Várnagy Róbert, a Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő
Részvénytársaság (székhely: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55) Ajánlattevő cégjegyzésre jogosult
képviselője, a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt., mint ajánlatkérő (1081 Budapest,
Csokonai u. 3.) „Közháló intézményi kör részére internet alapú alap és emelt szintű szolgáltatások
beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárása során

nyilatkozom

hogy a részvételi jelentkezés benyújtása óta nem következett be olyan változás, melynek alapján a
Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság esetében a Kbt. 60. ~ (1)
bekezdésében, a 61. ~ (1) bekezdés a-c) pontja, illetőleg a Kbt. 62. ~ (1) bekezdésében foglalt kizáró
okok közül bármelyik fennállna.

a) A részvételi jelentkezésünkben benyújtott igazolások egyikének sem járt le az előírtak szerinti
érvényessége

Budapest, 2011. december 08. nap
D ~ D U U U U U U U U

~ ~__~‚ i~;~w Tolekniij Nyrt.
~ 10773381-2-44 ~ 1

Sári István József Várnagy Róbert
Magyar Telekom Nyrt. Magyar Telekom Nyrt.

cégszerű aláfrás

Magyar Telekom Nyrt. INVITEL Távközlési Zrt.
Székhely: 1013 Budapest Krisztina krt. 55. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u 8-10
Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041928 Cg. 13-10-040575
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NYILATKOZAT ÜZLETI TITOKRÓL

Magyar Telekom Nyit INVITEL Távközlési Zrt.

Székhely: 1013 Budapest Krisztina kit 55. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u 8-10

Cégjegyzékszán-i: Cg. 01-10-041928 Cg~ 13-10-040575
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7. számú űrlap

NYILATKOZAT ÜZLETI TITOKRÓL

Alulírott Szabó András, mint az Invitel Távközlési Zrt. (székhely: 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-
10.) Ajánlattevő meghatalmazott képviselője, a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt’, mint
ajánlatkérő (1081 Budapest, Csokonai u. 3.) „Közkóló intézményi kör részére internet alapú alap és
emelt szintűszolgáltatások beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárásban nyilatkozom, hogy az általunk
benyújtott ajánlat üzleti titkot nem tartalmaz.

inVíte~
Invitel Távközlési Zrt.

Budaörs, 2011. december 12. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10.
~ AdÓszám: 12069316-2-44

237.

Szabó András

Invitel Távközlési Zrt.

Magyar Telekom Nyit INVITEL Távközlési Zrt.

Székhely: 1013 Budapest Krisztina krt. 55. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u 8-10

Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041928 Cg.13-10-040575



* 7 számú űrlap

NYILATKOZAT ÜZLETI TITOKRÓL

Alu lírott Sári István József és Várnagy Róbert, a Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő
Részvénytársaság (székhely: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult
képviselője a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt., mint ajánlatkérő (1081 Budapest,
Csokonaiu. 3.) „Közháló intézményi kör részére internet alÉipú alap és emelt szintűszolgáhatások
beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárásban nyilatkozom, hogy az általunk benyújtott ajánlat üzleti
titkot nem tartalmaz .

Budapest, 2011. december08. nap D U D D nu ~ D -T -
Magyar Tolekorn Nyíl.
013 Bud~pesi. KriSzlina krl. 55.‚ A(k~~0~3038OI1 ~4T928

Sári István József Várnagy Róbert
Magyar Telekom Nyrt. Magyar Tetekom Nyrt.

cégszerű aláírás

Magyar Telekom Nyrt. INVITEL Távközlési Zrt.
Székhely: 1013 Budapest Krisztina krt. 55. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u 8-10
Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041928 Cg. 13-10-040575
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A Közháló intézményi kör részére biztosítandó internet alapú alap és emelt szintű
szolgáltatások műszaki leírása

Invitel Zrt. a kiírásban meghatározott műszaki követelményeket az alábbiak szerint biztosítja:

Az Internet alapú alap és emelt szintű szolgáltatást, valamint a Közháló Szolgáltatási Központ létesítését és
üzemeltetést Végez az 1. számú függelékben definiált szolgáltatás hozzáférési pontok (SZI{P) számára.

Az alap és emelt szintű internet szolgáltatások az alábbi szolgáltatásokra terjednek ki:

- 2 db, egyenként 10 Gbps sebességű, SM optikai Ethernet interfész biztosítása az internet (hazai és
nemzetközi) szolgáltatás elsődleges és másodlagos irányú összeköttetésének fogadására

- A hálózati kommunikációt lehetővé tevő alapszintű Internet szolgáltatások biztosítása minden fent
felsorolt Internet szolgáltatási végpont számára

o IP címtartomány adminisztrálása (a meglévő Közháló IP-címek fenntartásával)
o Autonóm System regisztrálás és adminisztrálás

- Domain név feloldási szolgáltatás, amely az SZHP-k számára biztosít rekurzív DNS név feloldást
megvalósító szervereket.

- Domain név és IP-cím regisztrációs, valamint elsődleges és/vagy másodlagos névszerver szolgáltatás a
Közhálóba tartozó Intézmények domain név ős IF címtartományára vonatkozóan.

- Mail relay szolgáltatás központi vírusszűréssel.
- Levelezési lista és lista archívum szolgáltatás
- Központi adminisztrátori postafiók szolgáltatás a Közhálóba tartozó intézmények ős intézinényenként

egy-egy rendszer-adminisztrátor számára.
- WEB felületű felhasználói (diák) postafiók szolgáltatás, delegált adminisztrációval, vírusszűréssel,

elsősorban azon iskolák számára, melyek nem Uzemeltetnek Saját levelező szervert.
- Központi WEB felületű felhasználói (diák) postafiók szolgáltatás, freernail jellegű bozzáféréssel,

vírusszűréssel.
- Intézményi webhely üzemeltethetőségének biztosítása az Internet Szolgáltatónál (Web Hosting

szolgáltatás)
- Időszinkronizáció szolgáltatás NTP kliensek számára.

Invitel továbbá gondoskodik a fenti szolgáltatásokhoz szorosan kapcsolódó, de a felhasználók számára nem
vagy csak közvetetten igénybe vehető szolgáltatások megvalósításáról is:

- Formanyomtatványok készítése ős regisztrációs feladatok biztosítása a Közhálóba tartozó intézmények
száméra, beleértve DNS ős IP cím regisztrációt, valamint a Közháló eléréséhez és az igénybe vehető
szolgáltatások használatához szükséges regisztrációs feladatokat.

- Szolgáltatási szabályzatok elkészítése, a Közbáló szolgáltatások megfelelően biztonságos szinten történő
• üzemeltetése, intézményekkel kapcsolatos mindenféle biztonsági jellegű problémák kezelése

- Az internet szolgáltatások igénybe vételéhez kapcsolódó oktatási anyag, elsősorban útmutató formájában
történő elkészítése.

- A Szolgáltatásfelügyelet rendszerének a szolgáltatásokra vonatkozó adatokkal történő kiszolgálása.
- A szolgáltatások megfelelő SLA ős rendelkezésre állás szerinti üzemeltetése, valamint havi

rendszerességgel riport készítése a szolgáltatások SLA megfeleléséről és igénybe vételi jellemzőiről.

7
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Az alap ás emelt szintűszolgáltatások részletes meghatározása

Domain név feloldási szolgáltatás

Invitel DNS (Domain Name System) szervereket biztosít, melyek az intézményi DNS kliensek számára
végeznek rekurzív névfeloldást Internet domain nevekre és IP címekre.

A szolgáltatás csak a Közháló IP címtartornányaiból érkező kliens kérések esetében biztosított, egyéb
címekről érkező kérésekre a szerverek nem végeznek rekurzív feloldást. A szolgáltatás két független szerver
segítségével biztosított, melyek önállóan is működőképesek.

A DNS szolgáltatás működése az RFC 1034 és RPC 1035 szabványok szerint biztosított, A feloldási
szolgáltatást dedikált szerverek végzik.

A DNS szerverek megfelelő erőforrással rendelkeznek a DNS cache funkció megvalósításához. Minden
intézmény számára rendelkezésre áll kettő darab, IP címmel egyértelműen definiált DNS szerver, amin
keresztül a szolgáltatást igénybe vehetik. A DNS szerverek külön-külön alkalmasak az előző értékelési
időszakban mért csúcsterhelés háromszorosának a kiszolgálására. (A csúcsterhelés az előző havi statisztikák
egy órára kiátlagolt kérésszámai alapján került meghatározásra). A teljes intézmény szám bekötésékor
várhatóan a csúcsidőszakban a szervereknek együttesen másodpercenként ~25 00 darab rekurzív feloldást
igénylő DNS query-t is képesek kiszolgálni.

Domain név ős IP cím regisztrációs, valamint elsődleges és/vagy másodlagos név szerver
szolgáltatás

Invitel az Intézmények számára saját al-domain regisztrálási lehetőségét biztosít a Saját maga által
karbantartott SLD (second-level domain) domain (sulinet.hu, koznet.hu, stb.) alá.

A szolgáltatás keretében minden intézmény számára legalább két al-domain regisztrálása biztosított.

A fentieken túl további domain regisztrációs lehetőséget biztosít az intézmények részére, ez azonban a
Közháló szolgáltatástól féggetlenül, az intézmény saját költségére, az intézmény ős az Invitel közötti egyedi
szerződés keretében kerül megvalósításra.

Invitel megteremti a lehetőséget teljes körű regisztrációra (mindkét zóna szervert biztosítja), másodlagos
szerver biztosítására (elsődleges szervert az intézmény üzemelteti, másodlagos szervert az Invitel biztosítja),
valamint csak regisztráció igénybe vételére (elsődleges és másodlagos zóna szervert intézmény üzemelteti).

Az Invitel által üzemeltetett két központi DNS szerver az intézményi zónára vonatkoztatva jogosult
(authoritative), Vagyis másodlagos szerverként üzemel. Amennyiben egy intézmény maga üzemelteti az
elsődleges vagy mindkét szerverét, Invitel elvárja az intézménytől, hogy a szerverek elérhetősége és a zóna
(zónák) tartalma megfeleljen az FETE előírásainak (RFCI 034, RFC1 035), a RIPE elvárásainak (ripe-203),
valamint az ISZT ide vonatkozó rendelkezéseinek (,‚Domain regisztrációs szabályzat” 2. ős 11. fejezetei).
Műszaki vagy adminisztrációs probléma esetén Invitel első lépésben figyelmezteti a hibára az Intézményt, és
ha nem sikerül megegyezniük, a problémát a Hálózatfelügyelet felé továbbítja.

I
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A központi DNS szolgáltatás legalább kettő f~iggetlen szerverrel kerül megvalósításra.

A zóna letöltést Invitel szabályozza. Engedélyezi a zóna letöltést a hozzá tartozó intézmény felől, a
másodlagos szerverek felől, és a NIC teszt szerverei felől. Egyéb helyekről az intézményi zónák tartalmához
nem biztosít listázással hozzáférést. Nem letöltés alapú kéréseket, vagyis sz intézményi zóna tartalmán belüli
rekordra mutató DNS kéréseket az Internet közösség számára korlátlanul szolgálja ki a DNS szerver.

Az alap DNS szolgáltatást (lekérések és zóna transzferek kiszolgálását) szabványos DNS szerver
impiementáció segítségével kerül megvalósításra. A DNS szerver köré természetesen további alkalmazások
illeszthetők adminisztrációs, felügyeleti, vagy egyéb funkciók megvalósítására. A DNS szerver megfelelően
biztonságos üzemeltetését (beleértve rendszeres verziófrissítést, valamint security beállításokat) Invitel
biztosítja.

Reverz zónák (in-addr.arpa delegáció a Közháló által használt címtartományokra) esetében az elsődleges és
egy másodlagos zóna szervert Invitel üzemelteti. Igény esetén sz intézmények számára biztosítja, hogy saját
címtartományukra maguk határozhassák meg a PTR rekordok tartalmát RFC23 17 szerint javasolt „Classless
in-addr.arpa delegációs” megoldás segítségével.

Az Invitelnél elhelyezett DNS adatokat az intézményi delegált adminisztrátorok grafikus felületen, vagy az
ügyfélszolgálaton keresztül (elektronikus on-line web-form oldalon, vagy letölthető és kinyomtatható
formanyomtatvány kitöltésével és elkÜldésével) módosfthatják.

On-line módon a delegált adminisztrátor „A”, CNAME, és PTR rekordok létrehozását, törlését és módosítását
végezheti. „A” rekord csak sz intézményhez rendelt domain zónából, és csak az intézményliez rendelt
címtartományba mutat. PTR rekord csak az intézményhez rendelt címtartományból és csak sz intézményhez
rendelt domain zónába mutat. A CNAME rekord sz intézményhez rendelt domain zónán belül bárhova
mutathat. „A” rekord létrehozásakor, módosításakor vagy törlésekor a rendszer automatikusan javasolja a
hozzá tartozó PTR rekord létrehozását, törlését, vagy módosítását. A delegált adminisztrátori feladatokhoz
biztosított grafikus felület vád az ismertebb DNS beállítási hibák elkövetése ellen,

A grafikus felületen történt módosítások automatikusan, vagy a módosítási fázis végén külön opcióval
menthetők az aktuális DNS adatbázisba. Mentés előtt a visszalépési lehetőség biztosított. A mentés során a
zónák sorozatszámának módosítását automatikusan kezeli a rendszer, emellett értesítsi a DNS szerveit a
konfiguráció fiissítés szükségességéről.

Más típusú rekordok, vagy a fenti szabályoknak nem megfelelő A ás PTR rekordok adminisztrálása csak az
ügyfélszolgálaton keresztül, formanyomtatványok segítségével lehetséges.

Az adminisztrátori felület a DNS szerveitől fUggetlen adatbázisban tárolja a beállításokat, ás abból hozza
létre a DNS szerver működéséhez szükséges konfigurációs állományokat.

A szolgáltatás naplózást biztosít a normálistól eltérő eseményekről (jogosulatlan zóna letöltés próbálkozás,
zóna letöltés sikertelensége, zóna állomány hiba), és a napló adatokat egy évig tárolja.

A DNS szerverek külön-külön alkalmasak az előző elszámolási időszak statisztikái alapján számolt
csúcsterhelés háromszorosának a kiszolgálására. (A csúcsterhelést sz előző havi statisztikák egy órára
kiátlagolt kérésszárnai alapján kerülnek meghatározásra). A kéréseket átlagosan 0,3 másodpercen belül
szolgálják ki, és a kérések csomagvesztése nem nagyobb 10%-nál. Mindegyik DNS szerver szerverenként 10
000 domain és 250 000 rekord tárolására alkalmas.

Invite! teljes körű IP cím regisztrációs szolgáltatást biztosít az előre kidolgozott IP cím kiosztási politikának
megfelelő módon. Új intézmények, megszűnő intézmények, vagy nagyobb címtartományt igénylő
intézmények esetében sz intézménytől kapott paraméterek alapján elvégzi a címtartomány regisztrációját a
RIPE felé.



Invitel a szükséges adatok és hozzáférések rendelkezésre állása esetén, biztosítja a jelenlegi Domain név,
Mail Relay, levelezési lista, adminisztrátori postafiók, és Web hosting, szolgáltatások átvételét jelenlegi
szolgáltatótól Oly módon, hogy az egyes intézmények megtarthassák jelenlegi elérési paramétereiket (domain
név, IP cím tartomány, levelezési domain, web oldal), és lehetőleg intézményen belüli rendszer módosítás
nélkül, vagy esetleg minimális rendszer módosítás mellett legyen biztosított az átátlás Új szolgáltatásokra.

Invite! biztosítja az alábbi Internet objektumok átvételét jelenlegi Iskolai ős Köznet szolgáltatótól, vagyis
gondoskodik ezek átregisztrálásához ős fenntartásához szükséges műszaki feltételekről (p1. DNS szerver,
BGP beállítások), és elvégezi sz objektumok teljes kör’! átregisztrálását sz ISZT Kht. ás a RIPE szervezetek
felé. • Sulinet AS (aut-num: AS8512 és route: 195.199.0.0/16)

‘Sulinet domain (domain: sulinet.hu)

Sulinet számára lefoglalt címtartornány (inetnum: 195.199.0.0 195.199.255.255 status: Allocated PA)

• Köznet AS (aut-num: AS30904 és route: 81.160.128.0/17)

‘Köznet domain (domain: koznet.hu)

Köznet számára lefoglalt címtartomány (inetnurn: 81.160.128.0 81.160.255.255 status: Assigned P1)

Invitel biztosítja a későbbiekben kialakítandó alhálózatok számára használható IP címtartomány
regisztrálását, valamint sz AS regisztrációt. Az egyes alhálózatok egymástól eltérő IP címtartomány ős AS
alatt fognak látszani.

Mail Relay szolgáltatás opcionális központi vírusszűréssel

A Mail Relay szolgáltatás TCP/IP feletti (E)SMTP protokollon keresztül biztosított. Az intézmények
biztosítják ős üzemeltetik sz SMTP kapcsolatot fogadó, fix IP címmel rendelkező levelező szerverüket vagy
levelező gateway-üket, mely a központi Mail Relay szerverrel a kapcsolatot tartja, onnan az intézménynek
szóló leveleket fogadja, ós az intézménytől kimenő leveleket oda továbbítja. Mail Relay-t használó
intézménynek más Interneten található levelező szerver felé kapcsolatot nem kell felópítenie, ős nem kell
onnan kapcsolatot fogadnia Internet levelezés igénybe vételéhez,

A Mail Relay szolgáltatás igénybe vétele sz intézmények részéről opcionális. Szolgáltató jelezheti intézmény
felé, hogy ha nem látja jelentőségét Mail Relay igénybe vételének, de nem utasíthatja vissza intézmény
kérelmét Mail Relay szolgáltatás beállítására. Mail Relay szolgáltatás csak a Közháló keretében használatos
vagy intézményi érdekkörbe cső levelező domain nevekre biztosított.

A levelezőrendszer megbízható üzenettovábbítást biztosít. Ha a címzett nem érhető el, vagy a levéltovábbítás
valamilyen tiltás miatt nem lehetséges, vagy ha a levelet nem tudta megfelelő időn belül a címzett felé
továbbítani, a rendszer visszajelez a levél küldőjének. Ha a sikertelen levét feladója intézményi felhasználó
(belülről kezdeményezett levél), vagy ha a sikertelen levelet létező vagy nem létező intézményi
felhasználónak címezték, abban az esetben a visszajelzés biztosított a központi Mail Relay adminisztrátor és
sz illetékes intézményi levelezési adminisztrátor felé is.

Sikertelen kézbesítés esetén a levelező szerver 4 óra után értesítést küld és összesen 14 napig tárolja a levelet,
Amennyiben 14 nap alatt sem lehet a levelet kézbesíteni, a levél értesítéssel visszaküldésre kerül a feladónak
illetve a sikertelen kézbesítés ténye az Ugyfélszolgálat felé jelezve lesz. A levelezőrendszer levélküldéskor
kiválaszthatóan kézbesítés visszaigazolás (Delivery Status Notification, DSN) funkciót tartalmaz. Ezen
funkció sz Internet felé küldött levelek esetében is működik, feltételezve, bogy a levél útjába eső, rendszeren
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belüli és rendszeren túli levelező szerverek is mind támogatják az SMTP DSN funkciót. Az egyes levelek
útjának nyomon követése biztosított.

A levéllel kapcsolatos minden művelet (fogadás, alias feldolgozás, cím konverzió, levél elküldése, queue
műveletek, értesítések küldése) naplózásra kerül . A napló állományokhoz csak a rendszeradminisztrátor és a
Szolgáltatásfelügyelet munkatársai férhetnek hozzá. Lehetőség van a rendszerben éppen megtalálható
(valamilyen feldolgozás alatt álló vagy elküldésre váró) üzenetek rendszeradniinisztrátor általi listázására is.

A kialakítandó levelező rendszer védelme az Open Relay jellegű támadásokkal szemben biztosított, vagyis
kívÜlről csak az intézmények domain-jeibe küldött leveleket fogadja cl, ős kifelé csak az intézmények
domain-jeitől eredő levelet továbbítja. Az Open Relay védelem mind az Internet, mind az intézmények felől
biztosított.

Az Open Relay védelem ajövőben megjelenő újabb ős újabb támadási mintákra is aktualizálásra kerül.

A SPAM levelek elleni védelmet a Mail Relay több technológia együttes alkalmazásával biztosítja.

Ennek érdekében:

Nem fogad cl levelet Open Relay listán található szervertől. A küldő szerver címe alapján valamelyik aktív
SPAM lista segítségével kerül meghatározni, hogy a szerver Open Relay vagy sem. Lehetőség van
kivételeket tenni, hogy az esetleges fontos intézményi partnerek felé történő levelezésben ne történjen
fennakadás, valamint lehetőség van további SPAM domain-eket kézzel felvenni. A relay szerver nem fogad
cl levelet olyan külső levelező szervertől, melynek nincsen regisztrált domain neve (szerver IF címe nem
oldható fel domain névvé~. Szinten visszautasításra kerül a levél, ha a feladó címe nem hitelesíthető, vagyis
ha a feladó címének domain része nem regisztrált ős nem tartozik hozzá Mail Exchanger bejegyzés (sem MX
sem A rekord).

A fenti módszerek segítségével történő SPAM detektálás esetében a levelező szerver a levelet az átvétel előtt
500-as kategóriájú SMTP hibaüzenettel visszautasítja. A visszautasításról naplóbejegyzés készül.

A Mail Relay szolgáltatás opcionális vírusvédelmet biztosít. Amennyiben egy intézmény (levelező domain)
igényli ezen szolgáltatást, a nekik küldött vagy tőle származó leveleket a relay szerver vírusvédelmi
szempontból megvizsgálja. A vírusvédelem minimálisan naponta egyszer automatikusan frissíti a vírusminta
adatbázisát a gyártó szerveréröl a szolgáltatás szerződéses időtartama alatt. A vírusdef~níciók frissítése
naplózásra kerül.

Az alkalmazott víruskereső alkalmas akár több szintű tömörített állományokban is megtalálni a vírus
tartalmat. A megoldás védelmi megoldást alkalmaz a tömörített állományokat vizsgáló szoftverek ellen
indított, archiválási eljárásokba rejtett DoS támadások ellen (Zip-of- Death, Zip-Bomb). Vírus észlelésekor
elvégzi a tartalom vírusmentesítését. Ha ez sikeres, a levelet címzettnek továbbítja. Ha nem sikerül a vírust a
levél tartalmából eltávolítania, a levelet eldobja. Mindkét esetben értesítést küld a címzettnek és a feladónak a
vírus típusának ős a végrehajtott műveletek leírásával. Ha nem képes a tartalmat megvizsgálni (Pl. hibás
MIME formátum, titkosított archívum, titkosított email, túl nagyméretű állomány) lehetőséget biztosít annak
beállítására, hogy tekintse a levelet vírusmentesnek ős továbbítsa címzett felé, helyezze felhasználó által
elérhető karanténba, vagy dobja vissza a levelet a feladónak hibaüzenettel. A beállítástól függetlenül üzenetet
küld címzettnek, figyelmeztetve, hogy a levél tartalma nem volt ellenőrizhető ős vírust tartalmazhat,

A levelezést ős naplózást szolgáltató szerver belső órája 1 másodperc eltérésen belüli pontossággal képes
üzemelni magyarországi pontos időt alapul véve, ős kezeli a Magyarországon használatos időzóna ős nyári
időszámítás elvárásokat.

A rendszer részletes naplózást készít a sikeres, vagy sikertelen levélküldésről, ős anormálistól eltérő
vírusvédelmi tevékenységről (vírus észlelése és üzenet megtisztítása vagy megtisztítás sikertelensége ős



üzenet eldobása, víruskeresés sikertelensége). A napló minden szükséges információt tartalmaz a
kommunikáló felek azonosítására (feladó, címzett, küldő és fogadó szerver, időpont, levél tárgya, levél
hossza), azonban nem tartalmaz majd személyes információt (részleteket levéltörzsből).

A rendszer alkalmas a szolgáltatás indításakor 6655 intézmény 200 000 felhasználójának kiszolgálására.

A vírusvédelern 8 óra alatt 100 000 darab, összesen 10 Gbyte méretű levelet képes megszűrni.

Levelezési lista és lista archívum szolgáltatás

A levelezési lista szolgáltatás keretében Közhálóval kapcsolatos vitafórumokban vehetnek részt Közháló
vagy külső Internet levelező fiókkal rendelkező felhasználók. A vitafórumokat Invitel hozhatja csak létre ős
szÜntetheti meg az Ajánlatkőrő utasításai alapján. Minden listához lista tulajdonos fog tartozni. A feliratkozás
lehet automatikus vagy a tulajdonos jóváhagyása után elvégezhető. A tulajdonosnak biztosított a képesség
egyedi előfizetők letiltására vagy végleges törölésére a listáról.

A szolgáltatás egyaránt biztosítja nyílt ős moderált lista létrehozását. A lista tulajdonos és a moderátor
személyt az Ajánlatkérő biztosítja. A moderálás email ős web felületen is elvégezhető.

A felhasználók részére biztosított a WEB felületen vagy email (subscribe) üzenet elküldésével történő fel- és
leiratkozás egy listáról. A fel- és leiratkozás során a rendszer egy egyedi azonosító kódot küld a felhasználó
postafiókjába, mely azonos ítót a WEB felületen megadva vagy válaszlevélben visszaküldve érvényesíthető a
művelet. A feliratkozás adminisztrátori jóváhagyás igénye nélkül, on-line módon történik.

A feliratkozás során biztosított a választás lehetősége, hogy előfizető egyedi levél (Single vagy Feed mód:
minden listára küldött levelet előfizető azonnal megkap), összesített levél (Digest mód, napi egyszer kapja
meg előfizető az aznap küldött leveleket), vagy kivonat levél (Index mód, napi egyszer kapja meg egy
levélben az aznapi levélforgalorn kivonatát, melyben hivatkozás található az egyedi teljes levelekre)
formájában kapja meg a listára küldött üzeneteket.

A listákra listánként választhatóan bárki, vagy csak feliratkozott tagok, vagy csak egy szűkebb, előre
meghatározott csoport tagjai küldhetnek levelet. Méretkorlátozás beállítása, csatolás küldésének
engedélyezése, ős sz átengedhető csatolás típusok meghatározása listánként beállítható.

A lista szolgáltatás biztosítja a rajta átmenő levelek vírusvédelmét. A lista szerver képes HTML és plain text
alapú üzenetek továbbítására. Felismeri és kezeli a különféle kódolásokat és karakter készleteket, különös
tekintettel a magyar ékezetes karaktereket tartalmazó Uzenetekre. A rajta átmenő levelek végére rövid aláírást
helyez el.

A szolgáltatás web felületen elérhető lista archívijin megtekintési ős keresési lehetőséget biztosít. A
megtekintés időrendi, tárgy (subject) vagy szál (thread) szerint sorba rendezhető.

A rendszer képes óránként 60, l6Kbyte-nál nem nagyobb bejövő levél átlagosan 3000 címre történő
továbbítására. A lista szolgáltatás hosszú távon 20 levelezőlista havi 30 000 levél forgalmát havi 1 Gbyte
méretben képes kiszolgálni, beleértve a levél továbbítási, ideiglenes tárolási (queueing), archiválási ős
indexelési feladatokat. A lista archívum és a keresési lehetőség a szerződés lejártáig biztosított.

Adminisztrátori postafiók szolgáltatás

Az Adminisztrátori Postafiók szolgáltatás célja, hogy minden intézmény részére rendelkezésre álljon egy
email postafiók attól függetlenül, hogy sz intézmény belső levelező rendszerét már kialakította-e vagy sem.
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Az adminisztrátori postafiók elérése POP3, 1MAP4, és HTTPS felületen tehetséges a felhasználó megfelelő
azonosítása után. A levél küldése SMTP vagy HTTPS segítségével lehetséges. Az SMTP levél küldés csak
Közháló IP cím tartományba eső kliensek felől megengedett. A HTTP felület csak magyar nyeivtudású
felhasználók által kezelhető.

A Sulinet alhálóban az Adminisztrátori postafiók szolgáltatás zárt levelező csoportot alkot, vagyis erre a
címre csak a tagoktól és a szolgáltatásban résztvevőktől (Sulinet Programiroda munkatársai, Szolgáltatók,
stb.) érkezhet levél.

Rendelkezésre áll egy vagy több a zárt csoporton belül nyilvános levelezési cím (alias cím) melyen keresztül
a szolgáltatásban résztvevők egy-egy csoportja érhető cl, vagy éppen az Intézmények egy-egy csoportja vagy
mindegyike érhető cl.

A szolgáltatás méretkorlátozást biztosít a bejövő levelekre. A korlátot meghaladó leveleket a rendszer
visszautasítja. A postafiók teljes méretére szintén korlátozható. A rendszer figyelmezteti a felhasználót, ha
alsó korlátot (Soft Limit) elérte, aki így addig nem küldhet levelet, míg nem törli postaládájából a felesleges
leveleket. A felső korlát (Hard LimiO elérésekor a felhasználó további leveleket nem fogadhat. A felső korlát
eléréséről a rendszer az üzemeltetőket is értesíti.

A szolgáltatás a küldött és fogadott levelekre a „Mail Relay” szolgáltatásnál leírtak szerint víruskeresést
biztosít.

Az adrninisztrátori postafiókba került üzenetekről megbízható napló állomány készül, mely alapján
bizonyítható az üzenetek postafiókba érkezése. A postafiók elérések ideje szintén naplózásra kerül.

Felhasználóknak lehetőségük van WEB felületen beállítani postafiókjukat, hogy az oda érkező leveleket egy
Közhálón belüli, vagy tetszőleges külső címre továbbítsa a rendszer. Egy példánynak a levelekből
mindenképpen a postafiókban marad.

Intézményenként legfeljebb három adminisztrátori postaűók használata biztosított, felhasználónként 5 MB
tárterülettel.

Központi WEB felületű felhasználói postafiók szolgáltatás, delegált adminisztrációval,
vírusszűréssel

A központi postafiók szolgáltatást azon intézmények vehetik igénybe, melyek nem tudnak, vagy nem
szeretnének saját levelező szervert üzemeltetni, viszont szeretnének tanulóiknak olyan állandó levelező
postafiókot biztosítani, melyet a tanulmányi éveik alatt folyamatosan és korlátozás nélkül használhatnak
oktatási és magán tevékenységgel kapcsolatos levelezésre, valamint web felületű naptár, feladatlista, és
címjegyzék használatra. A megoldás előnye az intézményi levelező szerverhez képest, hogy jóval kevesebb
hozzáértést és adminisztrációs ráfordítúst igényel (csak a új diákokat/dolgozókat kell felvenni, és a végzős
diákokat törölni), valamint hogy a diák/dolgozó levelező postafiókját nem csak az intézményből érheti cl,
hanem Pl. otthoni Internet kapcsolatán keresztül is. Hátránya, hogy viszonylag nagyobb mértékben veszi
igénybe az intézmény hozzáférési kapcsolatát, illetve ha ez a vonal amúgy is terhelt, akkor a felület
használata zavaróan lelassulhat. A freemail jellegű postafi6kokhoz képest többet biztosít, hiszen ez a
hozzáférés nem jár Ic, ha Pl. nyáron pár hónapig nem használja a diák/dolgozó, valamint autentikusabb
levelező címet nyújt, hiszen az itt felvett postafiókokhoz tartozó egyének kilétét az iskola, illetve az
intézményi rendszergazda garantálja.

A központi postafiók elérése és a levelek elolvasása POP3, 1MAP4, és HTTP felületen lehetséges a
felhasználó megfelelő azonosítása után. A levél küldése SMTP vagy http segítségével lehetséges. Az SMTP
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Jevélküldés jelszavas azonosítás mellett bárhonnan, jelszavas azonosítás nélkül pedig csak a feladó címének
domain része alapján meghatározható intézet cíintartománya felől megengedett. A HTTP felület minden
végfelhasználói funkciója magyar nyelven elérhető. A végfelhasználói elérés azonosítása helyi felhasználó
adatbázisból vagy LDAP szerveren keresztül lehetséges.

A fenti postafiók elérési módok SSL/TLS használatával is biztosítottak (HTFPS, POP3 S, IMAPS).

A rendszer lehetővé teszi a felhasználók részére egyszerű szűrési szabályok beállítását és alkalmazását a
bejövő levelek szűrésére, osztályozására és továbbítására vonatkozóan.

A rendszer lehetővé teszi WEB-es felületen a naptár használatot Ós foglaltság kezelést (iCalendar, RFC 2445,
2446, 244’? ős 3283) valamint címjegyzék kezelést (vCard RFC 2425 és 2426).

Minden intézmény maga határozhatja meg, hogy a központi postafiók szolgáltatáshoz milyen levelezési
domain nevet szeretne használni. Az email cím felhasználói részének megválasztásakor nem kizáró ok, ha
másik intézményben mér található ilyen felhasználó nevű email cím.

A szolgáltatás méretkorlátozást is biztosít a bejövő levelekre. A korlátot meghaladó leveleket a rendszer
visszautasítja. A postafiók teljes mérete szintén korlátozható’ A rendszer figyelmezteti a felhasználót, ha alsó
korlátot (Soft Limit) elérte, aki addig nem k{ildhet levelet, míg nem törli postaládájából a felesleges leveleket.
A felső korlát (Hard Limit) elérésekor a felhasználó nem fogadhat további leveleket’

Á felső korlát eléréséről a rendszer a delegált adminisztrátort is értesíti’ Egy intézmény összesített
tárfoglalására szintén megszabható méretkorlát. Ennek eléréséről központi adminisztrátort is értesíti a
rendszer.

A küldött ős fogadott levelekre a „Mail Relay” szolgáltatásnál leírtak szerint víruskeresés biztosított. A
szolgáltatás Open Relay ellen védett, valamint SPAM védelmet biztosít a „Mail Relay” szolgáltatásnál leírtak
szerint.

A. szolgáltatás lehetőséget biztosít az adminisztráció szétosztására, delegálására. A delegálás során az egyes
Intézmények részéről meghatározott adminisztrátorok képesek lesznek az intézményhez tartozó felhasználók
felvételére, törlésére, paramétereik módosítására (jelszó, email cím, email alias, postaláda méret), valamint a
felhasználó letiltására és Újra engedélyezésére’ Nem megengedett az intézményre vonatkozó központi
beállítások módosítása (Pl. maximálisan felvehető felhasználó szám, alapértelrnezett felhasználói postaláda
méret, intézményre vonatkozó maximális összesített postaláda méret, security beállítások, vírusvédelmi
beállítások), sem a másik intézményhez tartozó felhasználók paramétereinek bárminemű módosítása.

A delegált adminisztrátori funkciók titkosított, azonosított, magyar nyelvű grafikus felületen keresztül
elérhetők’ A secure http alapú adminisztráció biztosított’ A delegált adminisztrátori felület azonosítása
lehetséges adrninisztrátoronként definiálható statikus jelszó ős LDAP szerver megadásával is.

Invitel biztosítja a központi postafiók szerver(ek~ megfelelő üzemeltetését (mentés, operációs
rendszerkarbantartás, security beállítások, patch-ek és frissítések telepítése, stb.). Egy ponton bekövetkező
hardware, szoftver vagy környezeti hiba miatt a szerveren elhelyezett tartalom nem vész cl’ Összetett hiba
vagy egyidejűleg több hiba esetében bekövetkező adatvesztés után a 24 óránál nem régebbi adatok
visszaállításának lehetősége biztosított. Az esetleges visszaállítás tényéről az Ajánlatkérő értesítve lesz’

A központi postafiók szolgáltatás képes 6655 intézmény 200 000 felhasználóját kiszolgálni, intézményenként
1GB tárterület biztosításával’ A Web felület legalább 5000 egyidejű felhasználót képes kiszolgálni.

A lehetőség biztosított (akár további licence, hardware részegység, vagy teljes szerver beszerzése mellett) a
felhasználó szám, kiszolgálási kapacitás, vagy tárterület további bővítésére.



Központi WEB felületű felhasználói Iostafiók szolgáltatás, freemail jellegű hozzáféréssel,
vírusszűréssel

A freemail jellegű levelezési szolgáltatás tetszőleges Közháló felhasználó számára biztosít ingyenes,
központi, WEB felületen elérhető Internet levelezési postaládát, melyen keresztül Közháló vagy külsös
felhasználókkal folytathat oktatással kapcsolatos vagy magánjellegű levelezést.

A freemail postafiók elérése ós a levelek elolvasása POP3, IMAP4, ős HTTP felületen lehetséges a
felhasználó megfelelő azonosítása után. A levél küldése SMTP vagy http segítségével lehetséges. Az SMTP
levél küldés jelszavas azonosítás mellett bárhonnan megengedett. A HTTP felület minden végfelhasználói
funkciója magyar nyelven elérhető.

A szolgáltatáshoz WEB felületen kell a regisztrációt elvégezni. A regisztrációs WEB felület elérése csak
Közháló IP címekről elérhető, ős a rendszer tárolja a regisztrációhoz használt IP címet. A regisztráció után
legfeljebb 10 perccel a levelezési postafiók rendelkezésre áll levél küldésre, fogadása, és fogadott levelek
megtekintésére. Az összes freemail postafiók felhasználó alhálónként egy közös levelezési domain alá
tartozik.

A freemail postafiókba érkező levelek átirányítása tetszőleges email cím vagy címek felé biztosított.

A küldött ős fogadott levelekre a „Mail Relay” szolgáltatásnál leírtak szerint a víruskeresés biztosított.

A szolgáltatás Open Relay ellen védett, valamint SPAM védelmet biztosít a „Mail Relay” szolgáltatásnál
leírtak szerint.

Egy postafiók megszűnik, amennyiben a felhasználója 6 hónapig nem lépett be. A megszűnéskor a
postafiókban található Üzeneteket a rendszer a megszűnéstől számított további 6 hónapig archivált formában
tárolja.

Invitel biztosítja a freemail postafiók szerver(ek~ megfelelő üzemeltetését (mentés, operációs
rendszerkarbantartás, security beállítások, patch-ek és &issítések telepítése, stb.). Egy ponton bekövetkező
hardver, szoftver vagy környezeti hiba miatt a szerveren elhelyezett tartalom nem vész cl. Összetett hiba vagy
egyidejűleg több hiba esetében bekövetkező adatvesztés után a 24 óránál nem régebbi adatok
visszaállításának lehetősége biztosított. Az esetleges visszaállítás tényéről az Ajánlatkérő értesítve lesz.

A f~eemail postafiók szolgáltatás tervezésénél a figyelembe vett felhasználói szám 100 000 fő.

Felhasználónként 10 Mbyte tárterületet kell biztosított. A Web felület 20000 egyidejű felhasználót képes
kiszolgálni ős biztosítja A bővítési lehetőséget (akár további licence, hardware részegység, vagy teljes
szerver beszerzése mellett) a felhasználó szám, kiszolgálási kapacitás, vagy tárterületre vonatkozóan.

Intézményi Home Page üzemcltethetőségének biztosítása a Szolgáltatónál (Web Hosting
szolgáltatás)

Az intézmények részéről opcionálisan igénybe vehető szolgáltatás, melynek keretében WEB oldalait
Szolgáltatató által üzemeltetett, Közháló központban található virtuális WEB szerveren helyezheti cl.

Az egyes intézményi WEB oldalak egy közös web struktúrában is lesznek láthatók es elérhetők. Erre a közös
web struktúrára keresés funkciót biztosít a WEB szolgáltató.



Biztosított a titkosított jelszavas védelemmel ellátott adminisztrációs elérése a hosting szervernek a WEB
tartalom &issítése céljából (SFTP felületen). Az adminisztráció csak Közháló IP címtartornányokról
lehetséges.

A szolgáltatás keretén belül lehetőség van CGI script-ek futtatására WEB szerveren. Az intézmények
választhatják meg, hogy UNIX (pen, php) vagy Microsoft (asp, .net~ alapú COL futtató környezetet
szeretnének-e használni.

WEB szerver működése az alábbi szabványoknak felel meg:

. RFC26 16 Hypertext Transfer Protocol

FITTP/l .1 RFC3 168 The Addition ofExplicit Congestion Notification (ECN) to IP

A Web Hosting szolgáltatás később kidolgozandó szabályainak megfelelő tartalmat az Invitel ellenőrizheti.
Ha az Invitel Saját maga észleli, vagy külső panasz érkezik hozzá, hogy a szabályoknak nem megfelelő
tartalom került elhelyezésre, Invite! letiltja az érintett virtuális WEB szervert, majd értesíti
Hálózatfelügyeletet ás az Ügyfélszolgálatot.

Az Invitel biztosítja a WEB Hosting szerver megfelelő üzemeltetését (mentés, operációs rendszer
karbantartás, security beállítások, patch-ek ás frissítések telepítése, stb.).

Egy ponton bekövetkező hardware, szoftver vagy környezeti hiba miatt a szerveren elhelyezett tartalom nem
vész el. Összetett hiba vagy egyidejűleg több hiba esetében bekövetkező adatvesztés után a 24 áránál nem
régebbi adatok visszaállításának lehetősége biztosított. Az esetleges visszaállítás tényéről az Ajánlatkérő
értesítést kap.

A szolgáltatást induláskor minden Újonnan csatlakoztatott, vagy migrált intézmény számára biztosított lesz
egy alapértelmezett tartalommal rendelkező honlap, amely a Közháló logóját, ás az intézmény alapadatait
tartalmazza. Az ehhez szükséges adatok biztosítása a Szolgáltatásfelügyelet keretén belül működő
Úgyfélszolgálat feladata. Amennyiben az intézmény rendelkezik saját honlappal, ás azt kéri, úgy induláskor
automatikus átirányítás lesz biztosítva az intézményi honlap felé.

Amennyiben egy intézmény a web hosting szolgáltatást igénybe kívánja venni (ezt az intézménynek az
Ügyfélszolgálat felé jeleznie kell) úgy az intézmény számára lehetőség lesz a megfelelő hozzáférésre és a
saját adatainak feltöltésére, az alapértelmezett honlap lecserélésére. Ilyen esetben intézményenként 200 MB
tárhely áll rendelkezésre. A szolgáltatást tervezésekor 1000 intézményi igény lett alapul véve. A szolgáltatói
szerver(ek) a Közháló központjához legalább 100 Mbitisec sávszélességű kapcsolattal csatlakoznak. A Web
Hosting szolgáltatás másodpercenként 20 HTML oldal lekérését képes kiszolgálni hosszú távon is.

Időszinkronizáció szolgáltatás

Az összes Közháló IP címtartományban található hoszt számára NTP time szerver elérés biztosított a pontos
időre történő szinknonizálás érdekében.

Legalább két szerver elérhető RFC 1305 szerinti NTP (Network Time Protocol) version 3 segítságével.

A szerverek legfeljebb 3. szinten (Stratuurn 3) ás szinkronizált állapotban működnek, ás az időforrástól
számított pontosság (szinkronizációs távolság, vagyis RootDelay ± RootDispersiorm I 2 ) nem nagyobb 100
ezredmásodpercnél,



Ha valamelyik szervernek nem sikerül szinkronizálásra alkalmas kapcsolatot találnia, Stratnum 16 állapottal
jelez a kliensek felé, amíg a szinkronizáció Újra helyreáll (local-seif-faliback funkció használata nem
megengedett).

A szerverek nem várjak el azonosítást kliensektől.

Az NTPv3 protokollon túl hagyományos kliensek kiszolgálására a TIME protokoll alapú ~rdate)
szinkronizáció is biztosított.

Hálózati kapcsolatok

Invitel IF alapú kommunikáci6val biztosítja a Közháló Szolgáltatási Központ összeköttetéseit, az
Internet csatlakozási vonalainak fogadását, illetve a szolgáltatás nyújtásában résztvevő egyéb
szereplőknek a központi hálózathoz való csatlakozását, valamint e szereplők hálózati eszközeinek
elhelyezését ás megfelelő üzemeltetési körülményeit ás az ezekhez kapcsolódó, az alábbiakban
részletezett feladatok látja cl.

A központi szolgáltatások a következőkben ismertetésre kerülő részfeladatokat foglalják magukban:

Az Internet becsatlakozási vonalainak fogadása szabványos csatlakozási felületen,

Az Elérési Szolgáltatók becsatlakozási vonalainak fogadása szabványos csatlakozási felületen,
az Elérési szolgáltatók telekommunikációs eszközeinek elhelyezésének biztosítása,

Távközlési kapcsolat biztosítása a Szolgáltatásfelügyelet ás az Ügyfélszolgálat irányában. (A
feladat a CPE egység elhelyezéséig terjed, a lokális hálózat kialakítása az egyes szolgáltatók
feladata),

Távközlési kapcsolat biztosítása) valamint a helyi hálózat kialakításához szükséges rack
szekrény, router ás switch beszerzése ás elhelyezése a Közhálót igénybe vevő kormányzati
intézmények helyiségeiben (a feladat az egyes eszközök Üzemképes elhelyezéséig terjed, a
helyi hálózati kábelezés ás lokális hostok kialakítása ás elhelyezése az intézmények feladata),

Hosting szolgáltatás biztosítása a Közháló szolgáltatási központban az Elérési szolgáltatók ás
a Hálózatfelügyeleti Szolgáltató berendezéseinek elhelyezése érdekében,

~ IPSec VPN szerver elhelyezése a Közháló Szolgáltatási Központban

SNMP hozzáférés biztosítása a Közháló Szolgáltatási Központban levő [P eszközökhöz, SLA
információk mérése, SLA jelentés készítése a Hálózatfelügyeleti szolgáltató számára.

Az Elérési Szolgáltatók és ‘zz Internet kapcsola’okfogaa’ása

A Közháló Szolgáltatási Központ szabványos csatlakozási felületeken fogadja az Elérési Szolgáltatók
telekommunikációs vonalait. Invitel szolgáltatóként lehetővé teszi, hogy ezen szolgáltatók a Közháló
Szolgáltatási Központig telekommunikációs vonalaikat kiépíthessék. Ezen túlmenően az Elérési
Szolgáltatók által biztosított, a szabványos csatlakozási felület nyújtásához szükséges
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telekommunikációs berendezések (jellemzően CPE ás router) elhelyezéséről ás tápellátásáról is
gondoskodik (Lásd „Hosting szolgáltatás nyújtása).

Az elérési szolgáltatók számára 2 x 16 portot biztosít, melyek különböző LAN kapcsolókhoz
tartoznak.

A Közháló Szolgáltatási Központban további 2 x 8 routolt lOOBase-Tx Fast Ethernet felülettel
rendelkező portot biztosít ás további 8 portot egyéb külső kapcsolat redundáns fogadása céljából.

A Közháló Szolgáltatási Központban legalább 2 x 10 db dedikált 1 OOBase-TX Fast Ethernet felülettel
rendelkező port áll majd rendelkezésre a Szolgáltatásfelügyelet berendezései számára.

Kapcsolódásifelület

A Közháló Szolgáltatási Központban Invitel biztosítja az Elérési Szolgáltatók hálózatainak a
csatlakoztatást. Ennek érdekében az Elérési Szolgáltatók Saját router-üket a Közháló Szolgáltatási
Központban helyezik el, ás az általuk kiszolgált sávszélesség fl)ggvényében, Invitellel egyeztetve, az
alábbi csatlakozási felületek valamelyikét biztosítják a központi hálózathoz való csatlakozáshoz:

Layer 1,2: 802.3u Fast Ethernet lOOBase-Tx felületen
802.3z - Gigabit Ethernet 1 000Base-SX, l000Base-LXILH, 1 000Base-ZX

Layer 3: IP protokoll

Távközlési kapcsolatok

Invitel a Közháló rendszer alábbi szereplői számára magasfokú rendelkezésre állással üzemelő
telekommunikációs vonalakat biztosít a Közháló Szolgáltatási Központ ás a szereplők Budapesten
kialakított telephelyei között.

A Közháló kommunikációs kapcsolatai az alábbi táblázat szerint alakulnak:

KSZK Űgyfélszolgálat 10 Mbps

KSZK 0KM 100 Mbps

KSZK OH 10 Mbps

KSZK ÖBK 2 x 100 Mbps helyi

ÖBK NISZ 2 x 100 Mbps

KSZK NISZ 2 x 100 Mbps

A fizikai Interfész típusa minden esetben FastEthernet 1 OOBase-Tx.

KSZK Szolgáltatásfelügyelet 100 Mbps
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Intézmények megnevezése, címe:

KSZK - Közháló Szolgáltatási Központ

0KM — Nemzeti Erőforrás Minisztérium - 1055 Budapest, Szalay u. 10-14.

ON — Oktatási Hivatal - 1054 Budapest, Báthori utca 10.

ÖBK — Önkormányzati Biztonsági Központ - Cím: a KSZK-val egy helyszínen

NISZ — Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató — Cím: 1149 Budapest, Róna utca 54-56.

A távközlési vonalak kiépítésén túl az 0KM, OH számára Invite! egy routert és switchet biztosít a
helyi hálózat üzemeltetése céljából, valamint biztosítja ezen berendezések biztonságos elhelyezését
szolgáló rack szekrényt. B berendezések a központi hálózat részét képezik, ezért ezek konfigurálását és
karbantartását szintén Invitel végzi.

Hosting szolgáltatás biztosítása

A Közháló biztosítja, hogy az Elérési Szolgáltatók és a Szolgáltatásfelügyelet a Közháló Szolgáltatási
Központban az elérési hálózatoknak a központi hálózathoz való csatlakoztatását biztosító, illetve
szolgáltatásaik nyújtásához szükséges berendezéseiket elhelyezhessék. A fentieken túlmenően Invitel
a Közháló számára kiegészítő Hosting szolgáltatást nyújt. A szolgáltatás célja, hogy a központi
hálózathoz közel legyenek elhelyezhetők a Közháló szolgáltatásában résztvevő szerverek vagy egyéb
berendezések, amennyiben egy adott szolgáltatás esetében egy ilyen megoldás előnyökkel jár.

A hosting szolgáltatásra vonatkozó, a későbbiekben jelentkező igényeket a Közháló számára a
szolgáltatás biztosítását megelőzően 1.5 hónappal kell jelezni.

Az elhelyezendő szerverek és berendezések számára Invitel az alábbi paramétereket biztosítja:

- Légkondicionált, védett tápellátású fizikai biztonságot garantáló helység

- A szerverek részére két fUggetlen, szünetmentes áramforrással védett áramkörrel kialakított tápellátás

- Elérési szolgáltatónként 230V-os tápellátás 500W-os teljesítménnyel

- A Hálózatfelügyelet számára 230V-os tápellátás 3kW-os teljesítménnyel

- Szabványos 19” rack szekrények az elhelyezendő berendezések számára

- Az Elérési szolgáltatók számára két rack szekrény (2x42U), a Hálózatfelügyelet számára összesen
további két külön rack szekrény (2x42U) a Közháló szolgáltatási központban

Kiegészítő Hosting szolgáltatást vesz igénybe az a szolgáltató, aki az alap Hosting szolgáltatáson túl
vesz igénybe Inviteltól rack helyet vagy hálózati port-ot.

IPSee VPN központi erbforrás



Invitel specifikált redundáns IPSec VPN szervert biztosít a végpontok IPSec VPN kapcsolatainak
fogadása céljából. Invitel feladata az IPSec VPN szerver biztosítása és a központi hálózathoz való
csatlakoztatása erejéig terjed. Az IPSec VPN szerver konfigurálása és felügyelete a
Szolgáltatásfelügyelet feladata.

A VPN-ek a végpontok és a Közháló Szolgáltatásfelügyeleti Központ között kialakított IPSec tunnelek
segítségével valósulnak meg. Ez jelenti egyrészt a végponti router-ekben az IPSec funkcionalitás
meglétét, másrészt központi oldalon (Közháló Szolgáltatásfelügyeleti Központ) Inviteltől a VPN-ek
végződtetését végző eszközök, redundánsan kialakított VPN szerverek biztosítását.

Az Invitel által üzembe helyezett VPN szervereknek alkalmasak az IPSec kapcsolatok megfelelő
teljesítménnyel történő kezelésére és a VPN kapcsolatok végződtetése után a különböző VPN-ek
forgalmának biztonságos elkülönítésére.

A VPN szerverek specifikúciója:

—~
Minimális titkosítási teljesítmény (3DBSIAES 100 Mbps
esetén)
Egyidejű IPSec kapcsolatok száma 5000

Interfész 2 db l000BaseTx

RFC 1829 - The ESP DES-CBC Transfonn
RFC 1851 - The ESP Triple DES Transform
RFC 2393 - IP Payload Compression Protocol (IPComp)
RFC 2401 - Security Architecture for the Internet Protocol (IPSEC)
RFC 2402 - IP Authentication Header (AH)
RFC 2403 - The Use ofHMAC-MDS-96 within ESP and AH
RFC 2404 - The Use of HMAC-SHA-1-96 within ESP and AH
RFC 2405 - The ESP DES-CBC Cipher Algorithm with Explicit IV
RFC 2406- IP Encapsulating Security Payload (BSP)
RFC 2407 - The Internet IP Security Domain of Interpretation for ISAKMP

~ RFC 2408 - Internet Security Association and Key Management Protocol (ISAKMP)
RFC 2409 - The Internet Key Exchange (IKE)

~ RFC 2410 - The NULL Encryption Algorithm and Its Use with IPSec

A biztosított VPN szerverek alkalmasak site-to-site és client-to-site típusú VPN-ek kialakítására.
Client-to-site VPN-ek esetén képesek a felhasználók adatait egy központi autentikációs szervenől
letölteni. Radius protokoll ismerete biztosított.

A VPN szerver rack-ba szerelhető kivitelű, a magasfokú rendelkezésre állás érdekében támogatja a
redundáns illetve párhuzamos működést.

Minőségiparaniéterek

Sávszélesség
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A Közháló Szolgáltatási Központ a Közháló minőségét legiobban érintő eleme, ezért a Közháló
Szolgáltatási Központban a LAN hálózat redundáns kiépítéssel kerül kialakításra. Ez annyit jelent,
hogy egy aktív eszköz hibája nem okozza az egész Közháló kiesését.

A központi hálózati eszközök terhelése csúcsidőben 80%-nál nem nagyobb, ós ez vonatkozik mind a
rendelkezésre álló sávszélesség kihasználtságára, mint sz egyes eszközök feldolgozási kapacitására.
Amennyiben ezen értékek valamelyike 80%-nál magasabbra emelkedne, Invitel mindaddig bővíti a
kapacitást, amíg kapacitása el nem éri a Közhálóra csatlakozó végpontok nominális sávszélességének
50%-ának kiszolgálására elegendő kapacitást. A további bővítéssel járó árnövekedést Invitel az
Ajánlatában szerepelteti.

A központi hálózati eszközök és a vonal kihasználtsága S percenként kerül mérésre. Amennyiben
található három egymás utáni nap, amelyben naponként van egy órás időszak, ahol az 5 percenkénti
mérések átlaga 80% f~lötti, akkor Invitel a bővítóst megkezdi.

Internet routing

A Közháló szolgáltatási központra csatlakozó útvonalválasztóinak, un. border router-ek támogatják az
Interneten használt routing protokollt, a BGP-t ~BGP version 4) és elegendő memóriával rendelkeznek
a nemzetközi és a tartalék Internet kapesolaton érkező teljes Internet routing tábla fogadására.

A border routerek megfelelő erőforrással rendelkeznek ahhoz, hogy sz alhálónként megfogalmazott
Internet szűrést képesek legyenek ellátni.

Invitel route-server funkciót biztosít az Elérési szolgáltatók disztribúciós routerei számára! A route-
server működését a Hálózatfelügyelet határozza meg, sz Internet ős az Elérési Szolgáltatókkal
egyeztetve.

Alhálózatok kezelése

A Közhálónak alkalmasnak kell lennie arra, hogy a hálózati felhasználók adott csoportjait —egymástól
biztonságosan elkülönítve- VPN-ekbe rendezve kezelje.

Az egyes elérési szolgáltatók egyeztetett módon, alhálózatonként külön VLAN-ok segítségével
juttatják el sz elkülönült forgalmakat a Közhálő Szolgáltatási Központ LAN-ra.

Üzemeltetési feladatok

Az Invitel teljes körű felelősséget vállal a Közháló Szolgáltatási Központ infrastruktúrájának
folyamatos Uzemeltetéséért, ezt a feladatot azonban nem elszigetelten, hanem a Közháló szolgáltatások
nyújtásában résztvevő más szereplőkkel együtt végzi. Invitel a feladatait a Közháló üzemeltetésének
szerves részeként, annak a folyamatainak és szabályainak betartásával, sz előírt SLA
követelményeknek eleget téve végzi.



A Közháló szolgáltatási rendszerének üzemeltetését szabályozó folyamatokat teljes pontossággal a
Szolgáltatásfelügyelet határozza meg ős kommunikálja az egyéb résztvevők felé.

A következő fejezetekben kerülnek meghatározásra azokat a feladatok, amelyeket az üzemeltetés
során Invitel végez, valamint az, hogy ezen feladatokat mely szereplőkkel együttműködve végzi.

Hibaelhárítás

Invitel az általa üzemeltetett berendezésekben bekövetkezett meghibásodásokat Saját

hálózatfelügyeleti megoldásaival érzékeli ós a kijavításukat megkezdi. A saját maga által észlelt
meghibásodásokon túl az Ügyfélszolgálat ős a Hálózatfelügyelet révén is kaphat hibabejelentéseket. A
Közháló szolgáltatási rendszerét érintő meghibásodások esetén Invite! minden hibát a
Hálózatfelügyelet által üzemeltetett ős sz Invitel részére elérhetővé tett, egységes Közháló
hibajegykezelő rendszerben rögzít, valamint a hiba javításának fázisait abban nyilvántartja. Az
Ügyfélszolgálatról ős a Hálózatfelügyelettől érkező hibabejelentések szintén ebben a rendszerben
továbbítódnak Invitel felé.

A hibabejelentések fogadását és a hibák elhárítását Invite napi 24 órában, évi 365 napban üzemeltetett
saját ügyfélszolgálati ős hálózatfelílgyeleti részleggel működteti, üzemelteti.

Változások végrehajtása

Invitel sz általa üzemeltetett rendszerben bekövetkezett változásokat, amennyiben azok a Közháló
szolgáltatásainak időleges kiesésével vagy teljesítménycsökkenésével járnak, jelenti a
Szolgáltatásfelügyelet által rendelkezésre bocsátott egységes változás kezelő rendszer segítségével,
annak érdekében, hogy más szolgáltatók által végzett változásokkal való ütközést illetve sz SLA
követelmények megsértését cl lehessen kerülni, illetve az Ügyfélszolgálatot fel lehessen készíteni sz
ügyfelek pontos tájékoztatására. A bejelentett változásokat a Szolgáltatásfelügyelet hagyja jóvá, e
nélkül azokat elvégezni nem lehet. A rendkívüli változások esetén (meghibásodások elhárításával
összef~iggésben) utólagosan ugyanezen rendszeren kerülnek adminisztrálásra a változások.

Hálózatfelügyeleti rendszer fogadása

A Hibajegykezelő rendszer, a Változáskezelő rendszer és a Szolgáltatásfelügyelet rnonitorozási
alkalmazások kliens komponenseinek fogadása érdekében Invitel kurrens PC architektúrával
rendelkező munkaállomást biztosít a saját hálózatfelügyeleti központjában.

Az Invite! vállalja a Hálózatfelügyelet által meghatározott folyamatok, valamint a velük kapcsolatos
SLA-k betartását. Az egyes szolgáltatások átadás-átvételi folyamataiban a szakmai jóváhagyási
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feladatokat a Szolgáltatásfelügyelet látja el. Ugyanígy a Szolgáltatásfelügyelet feladata validálni, és
saját méréseivel alátámasztaiii vagy vitatni az Invitel által benyújtott SLA jelentéseket.

Üzemeltetési és teljesítményadatok biztosítása

Invitel biztosítja a hálózat működésének ellenőrzése céljából azokat az Üzemeltetési és teljesítmény
információkat, amelyek alapján a vállalt szolgáltatási feltételek ellenőrzése lehetővé válik, illetve a
központi hálózat esetleges meghibásodásáról azonnali értesítés kapható.

Mivel a központi hálózat a Közháló egésze szempontjából kritikus fontosságú, sz előírt SLA értékeken
alapuló paramétereken túl a Szolgáltatásfelügyelet számára Invitel olyan valósidejű információkat is
biztosít, amelyek alapján a központi hálózat működése, illetve egy esetleges meghibásociásra utaló
trendek a Szolgáltatásfelügyeletről valós időben nyomon követhetők. ennek alapján a szolgáltatandó
információk az alábbi két kategóriába sorolhatók:

1) SLA-megfelelőség ellenőrzése céljából teljesítmény alapú reporting a szolgáltató által
Layer3 szinten mért adatokról

2) A központi hálózat valós idejű monitorozását lehetővé tévő információk SNMP
hozzáférésen keresztül.

Teljesítmény alapú SLA reporting

Invitel az SLA megfelelőség tanúsítása érdekében Layer 3. szinten (IF) sz alábbi paramétereket méri 5
percnél nem nagyobb intervallumban:

Rendelkezésre állás (százalékban)
Adatforgalorn (ki és bemenő, portonként, kbps)
Kihasználtság (a teljes kapacitás százalékában)

Az Invitel a mért adatokat havi jelentés formájában a }Iálózatfelügyelet rendelkezésére bocsájtja.

Nem-teljesítés kiemelt feltüntetése

A biztosított havi jelentések kiemelten, a jelentés első részében külön tartalmazzák sz esetleges SLA
megszegéseket olyan módon, hogy azok a jelentés áttekintőjének semmiképpen ne kerülhessék cl a
figyelmét.

Történeti adatok tárolása, az adatok göngyölítése

Invite! a mért adatokat a szolgáltatási szerződés ideje alatt tárolja és a szerződés lejárta vagy
felmondása esetén a megrendelőnek átadja.
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A jelentések bontása, formátuma

hwitel a havi jelentéseket olyan részletességgel biztosítja, hogy az adattovábbításban résztvevő port
ok teljesítménye is egyértelműen meghatározható. Az adatokat szükség esetén heti és havi bontásban
összesítve is rendelkezésre bocsájtja.

A havi jelentésekben az adatokat órás bontásban jeleníti meg, grafikus formában’ A havi jelentések Ms
PowerPoint formátumúak.

Üzemeltetési SLA

Az Invitelnek címzett hibajegyek vissza igazolása 15 perc

Az Invitel Saját Üzemeltetést támogató rendszereinek
segítségével érzékelt meghibásodások észlelésénekjóváhagyása 15 percen belül
a hibajelzést követően

Hibaelhárítás megkezdése a hibajegy visszaigazolásától vagy 1 órán belül
hibajelzés észlelésétől számítva’

Saját hatáskörben elhárítandó hibák elhárítása vagy a
szolgáltatás helyreállítása a hibajegy visszaigazolásátóí vagy 4 órán belül
hibajelzés észlelésétől számítva.

A Hálózatfelügyelet tájékoztatása a hibajavítások előrehaladtáról 60 percenként

Rendes karbantartási időszak

A Munkanapokon 22:00 - 06:00

Munkaszüneti és ünnepnapokon 22:00 - 10:00

A központi hálózat valós idejű monitorozása

A központi hálózat kiemelt jelentősége miatt Invitel biztosítja, hogy a Közháló szolgáltatási központ
IP berendezéseinek monitorozását a Hálózatfelügyelet is végezhesse. A monitorozás célja, hogy a
Szolgáltatásfelügyelet a központi hálózat állapotáról mindig naprakész, valós idejű információkkal
rendelkezzen.

Invitel SNMP read-only hozzáférést biztosít a Szolgáltatásfelügyelet monitorozó rendszere számára a
központi hálózati eszközökhöz, és a Szolgáltatásfelügyelet kérésére beállítja a monitorozáshoz
szükséges paramétereket.

SNMP hozzáférés biztosítása a központi hálózathoz

vL..aszadás az Invitel
érkező hívásokra

„€lszolgálatának telefonszámára
1 perc



Invitel az SNMPv2 MIB-ekhez hozzáférést biztosít a Hálózatfelügyelet részére, ás ha szükségesnek
ítéli, biztonsági okokból kizárhatja a nagytáblázatos MIB-eket (routing tábla, ARP tábla, stb.).

Invitel a routerek konfigurálásást úgy végzi, hogy azok:

SNMP trap-eket küldjenek a Szolgáltatásfelügyelet inonitorozó rendszere felé. A kért trap-ek
típusát a Szolgáltatásfelügyelet határozza meg a routerek típusának ismeretében.
Ne szűrjék ki az ICMP csomagokat.

Szolgáltat~s minőségi jellemzői (SLA—k~

Invitel a szolgáltatásokat az alábbi táblázatokban részletezett parainéterekkel, reakció- ás
válaszidőkkel biztosítja:

Domain itévfeloldási szolgáltatás SL’4

Típusa Megnevezése Mérése

Elérhetőség Minden intézmény számára rendelkezésre áll valamilyen állandó, statikus cache-ben tárolt
pontosan kettő darab, IP címmel egyértelműen információ, Pl. root szerverek címének
definiált DNS szerver, amin keresztül a lekérdezése DNS szervertől percenként.
szolgáltatás igénybe vehető. A szerverek
rekurzív feloldást végeznek a kliens kérések
kiszolgálására. (nem teljesülés: csak egy DNS
szerver: 50% hiba, egy sem Végez feloldást:
100% hiba)

Teljesítmény A rekurzív feloldási kérések esetében a Egy tetszőleges .hu ás egy tetszőleges .com
válaszidő átlagosan nem haladhatja meg a 2 alatti domain NS rekordjának lekérdezése
másodpercet, és a csornagvesztés nem lehet DNS szervertől percenként. A domainek
nagyobb 1 0%-nál (nem teljesülés: 30% hiba~. egyenletes eloszlás szerint teszteltek. Atlag

szamitas ás SLA meghatarozasa óranként.
A DNS szerverek a cache-ből kiszolgált Cache-ből kiszolgálható információk mérése:
kérések esetében a kéréseket átlagosan 0,3 egy .hu és egy .com alatti domain NS
másodpercen belül kiszolgálják és a kérések rekordjának lekérdezése a DNS szervertől
csomagvesztése nem haladja meg a 1 0%-ot percenként. A lekérés során az előző mérések
(nem teljesülés: 80% hiba). által 12 óránál nem régebben ás sikeresen

lehozott lekérésekből kerül kiválasztásra
tetszőlegesen egy-egy. Atlag számítás és
SLA meghatározás órás intervallumokra.

A nem cache-ből kiszolgálható DNS hibák
nem lesznek figyelembe véve azon
időszakokra, amikor bizonyíthatóan nem volt
hazai vagy nemzetközi Internet kapcsolat
(tartalék vonalon keresztül sem). Ezen túl a
SulinetlKöznet AS-en kívül eső szerverek
esetében mindkét teljesítmény mérés
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válaszidő küszöbét az ugyanazon időtartamra
(órára) vonatkoztatott átlagos IP (64 byte
ping) válaszidő mértékével megnövelve
lesznek figyelembe véve.

Elsődleges és/vagy másodlagos név szerver szolgáltatás SLA

Típusa Megnevezése Mérése

Elérhetőség Elsődleges és másodlagos szolgáltatást A zóna szerverektől egy-egy véletlenszerű
igénybe vevő iskolák esetében a DNS zóna authoritative zónához tartozó NS rekord
számára kettő darab DNS szerver áll percenkénti lekérdezése. Ha nem érkezik
rendelkezésre, mely a zóna tartalmára válasz, a szervert nem tekinthető elérhetőnek,
(authoritative rekordokra) érkező kéréseket és az összes hozzá tartozó zóna esetében az
tetszőleges Internet hoszt felé kiszolgálja. 50% vagy 100% hibát regisztráljuk.
(nem teljesülés: csak egy szerver 50%, egy
szerver sem: 100%)

Csak másodlagos szolgáltatást igénybe vevő
iskolák esetében a DNS zóna számára egy
darab DNS szerver áll rendelkezésre, mely a
zóna tartalmára (authoritative rekordokra)
érkező kéréseket tetszőleges Internet hoszt felé
kiszolgálja. (nem teljesülés: egy szerver sem:
100%)

Teljesítmény A DNS szerverek az authoritative kérések A válaszidő és csomagvesztés az elérhetőség
esetében a kéréseket átlagosan 0,3 mérés során egyben meg is határozható.
másodpercen belül kiszolgálják és a kérések Átlag számítás és SLA meghatározás órás
csomagvesztése nem haladja meg a 1 0%-ot intervallumokra.
(nem teljesülés: 80% hiba).

A SulinetlKöznet AS-en kívül eső szerverek
esetében a teljesítmény válaszidő küszöböt az
ugyanazon időtartamra (órára) vonatkoztatott
átlagos IP (64 byte ping) válaszidő
mértékével megnövelve kell figyelembe
venni.

Az on-line regisztrációs kéréseket következő
munkanap végéig, az off line regisztrációs
kéréseket 3 munkanapon belül kell teljesíteni.
(nem teljesülés: 100% hiba)
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Mail Relay szolgáltatás SLA

Típusa Megnevezése Mérése

Elérhetőség Minden intézmény részére — mely intézmény SMTP porton TCP kapcsolat fogadásának és
Mail Relay szolgáltatást igénybe vesz — egy „220”-as SMTP Üzenet megjelenésének
darab SMTP Relay szerver áll rendelkezésre, mérése percenként.
mely az intézmény levelező szerverétöl SMTP
üzeneteket fogad, és az intézmény levelező
szervere felé SMTP Üzeneteket küld (nem
teljesülés: 100% hiba)

Teljesítmény A 20 Kbyte méretet meg nem haladó leveleket, 20 Kbyte text üzenetet tartalmazó levél
amennyiben nem lép fel rendszeren kívüli küldése egy teszt domain felhasználásával
okokra visszavezethető biokkolás, ami az percenként. Mivel távközlési késleltetés ez
azonnali kézbesítést nem teszi lehetővé, esetben elhanyagolható, a levél küldésének
átlagosan 30 másodpercen belül továbbítja a megkezdésétől a levél fogadásának
rendszer, beleértve a vírus keresési műveletet. befejezéséig mért időt kell alapul venni.
A fenti méretek és kondíciók mellett levelek Atlag számítás és SLA meghatározás órás
egyedi maximális késletetése legfeljebb 5%-a intervallumokra.
esetében haladhatja meg a 120 másodpercet
nem teljesülés: 40% hiba). A 20 Kbyte méretet meghaladó levelek

esetében a levéltovábbítási folyamat a
levelek legalább 95%-a esetében a teljes a
levélméret fliggvényében a 120 másodpercet
15 másodpercfMbyte mértékben haladhatja
csak meg, beleszámítva víruskeresést, de
nem számítva bele vonali késleltetést (levél
fogadás befejezésétől levél küldés
megkezdéséig mért időtartam) (nem
teljesülés: 40% hiba). Vagyis Pl. 4 Mbyte
méret-ő levél esetében legfeljebb 120+15*4,
vagyis 180 másodpercen belül kell az üzenet
továbbküldését megkezdeni.
4 Mbyte méretű ZW állományt (kb. 8 Mbyte
eredeti adatot) tartalmazó levél küldése egy
teszt domain felhasználásával, vírusszűrés
igénylése mellett 10 percenként. Atlag
számításás SLA meghatározása órás
intervallumokra. SLA maghatározás során a
fenti számítások szerinti 180 másodperces
küszöböt kell figyelembe venni.

A Mail Relay szolgáltatás a gyártó által biztosított vírusmintát figyelembe véve legfeljebb 24 órán
belül frissíti vírusminta adatbázisát és használja azt a vírusok kiszűrésére (nem teljesülés: 25% hiba)

Levelezési lista és lista archívum szolgáltatás SLA

Típusa Megnevezése Mérése

Elérhetőség Rendelkezésre áll lista szolgáltatás, mely a SMTP porton TCP kapcsolat lista
megadott címekre érkező leveleket a lista fogadásának és „220”-as SMTP üzenet
tagjainak továbbítja (nem teljesülés: 100% megjelenésének mérése percenként.
hiba)



AdminiszlrátoripostaJiók szolgáltatás SL’4
Típusa Megnevezése Mérése

Elérési Intézményenként rendelkezésre áll egy Szerverenként az SMTP (amennyiben nem
postafiók, mely lehetőséget ad levél küldésre mail relay szerveren keresztül kell használni),
(SMTP és HTFP), levél fogadásra (POP3, http, POP3, és IMAP porton TCP kapcsolat
IMAP, és HTTP), valamint levelek tárolására fogadásának mérése 5 percenként. Bármelyik
postafiókonként 5 MB levél mennyiségig eredménytelensége SLA hibának számít.
(nem teljesülés: 100% hiba).

Teljesítmény A postafiók szolgáltatás a hozzá érkező kliens A fenti elérhetőség mérés TCP handshake
kérések (POP3, IMAP, HTTP) kiszolgálását idejének rögzítésével óránkénti átlagszámítás
0,3 másodpercen belül megkezdi. (nem és SLA meghatározás mellett.
teljesülés: 50% hiba).

A postafiók szolgáltatás a kliens kéréseket Egy teszt l)oStafiókba 5 percenként 20 Kbyte

Rendelkezésre áll lista archívum szolgáltatás,
mely WEB felületen legfeljebb 5 évre
visszamenő levelezési archívumban biztosít
keresési és megtekintési lehetőséget (nem
teljesülés: 30% hiba)

http porton TCP kapcsolat fogadásának és
egy meghatározott oldal letölthetőségének
mérése percenként.

Mérése a levelező lista szoftver napló
állományának óránkénti feldolgozásával.
Ennek természetesen feltétele, hogy a napló
tartalmazzoi~ információt a levél fogadás ős
továbbítás logikai kapcsolatáról, azok
időpillanatáról, valamint az esetleges
sikertelen továbbításokról.

A lista szolgáltatás a listákra összesítve
percenként 1 levél fogadására és átlagosan
3000 címzett számára való szétküldésére
alkalmas i~igy, hogy a 16Kbyte méretet meg
nem haladó leveleket — amennyiben nem lép
fel rendszeren kívüli okokra visszavezethető
blokkolás, ami azonnali kézbesítést nem teszi
lehetővé — átlagosan 30 másodpercen belül
kerül továbbításra. A fenti méretek és
kondíciók mellett levelek egyedi maximális
késletetése a levelek legfeljebb 5%-a esetében
haladhatja meg a 120 másodpercet, Ezen
elvárások csak a lista szerver funkcióra
vonatkoznak, akár a mail relay szolgáltatást
használja lista szerver vírusszűrésre ós
kézbesítésre, akár önmaga végzi cl a
vírusszűrési ős kézbesítési feladatokat.

A lista archívum szolgáltatás a hozzá érkező
statikus oldalra mutató WEB kéréseket 0,3
másodpercen belül kiszolgálja. (nem teljesülés:
15% hiba) (Megjegyzés: itt ős a
következőkben a kérés kiszolgálás elkezdésén
azt értjük, hogy a TCP handshake lezárult, és
az első értékes — adatot tartalmazó csomagot a
szerver — elküldte felhasználó felé.)

Az előzőekben definiált web elérhetőség
SLA mérés egyben alkalmas a válaszidő
meghatározására is. Átlag meghatározás és
SLA ellenőrzés órás intervallumok alapján.

A lista archívum szolgáltatás a hozzá érkező
keresési vagy listázási kéréseket 10
másodpercen belül kiszolgálja.

5 percenként egy keresés és egy listázás
jellegű kérés kiadása, ős a válaszidő mérése.
Átlag számítás ős SLA meghatározása
óránként.

3 ~



tranzakcióként (p1. azonosítás, 1 levél méretű levél küldése, majd kiiratása IMAP
elküldése, 1 levél fogadása) 2 másodpercen segítségével illetve kiolvasása (törléssel)
belül szolgálja ki. POP3 segítségével. Mind az IMAP mind a

POP3 esetében a kapcsolat felépítéstől a levél
lehozataláii eltelt idő kerül rögzítésre,
melyeknek 2-2 tranzakció időnek kell
megfelelniük. Atlagolás és SLA
meghatározás óránként.
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Központi delegált adininisztrációspostafiók SLA

Típusa Megnevezése Mérése

Elérhetőség A szolgáltatást igénybe vevő Szerverenként az SMTP (amennyiben
intézményenként rendelkezésre áll nem mail relay szerveren keresztül
megfelelő számú postafjók, mely kell használni), http, POP3 és IMAP
lehetőséget ad levélküldésre (SMTP ős porton TCP kapcsolat fogadásának
RTTP), levél fogadásra (POP3, IMAP mérése 5 percenként. Bármelyik
ős L{TTP), valamint levelek tárolására eredménytelensége SLA hibának
intézményenként 1 GB levél számít.
mennyiségig (nem teljesülés: 100%
hiba).

A szolgáltatás adminisztrációs felülete Adminisztrátori http felület
elérhető iskolák felől, hogy az arra elérhetőségének mérése (ha kell
feljogosított intézményi akkor teszt jelszó segítségével) egy
rendszeradminisztrátor a postafiók statikus oldal lehozatala segítségével
felhasználókat felvegye, módosítsa, 5 percenként’
vagy törölje (nem teljesülés: 25% hiba)’

Teljesítmény A postaf~ók szolgáltatás a hozzá érkező A fenti (POP3, IMAP, HTTP)
kliens kérések (POP3, IMAP, HTFP) elérhetőség mérés TCP handshake
kiszolgálását 0,3 másodpercen belül idejének rögzítésével óránkénti
megkezdije el. (nem teljesülés: 50% átlagszámítás ős SLA meghatározás
hiba). mellett.

A postal16k szolgáltatás a kliens Egy teszt postafiókba 5 percenként
kéréseket tranzakcióként (Pl’ 20 Kbyte méretű levél küldése, majd
azonosítás, 1 levél elküldése, 1 levél kiíratása IMAP segítségével illetve
fogadása) 2 másodpercen belül POP3 kiolvasása (törléssel)
szolgálja ki. segítségével’ Mind az JMAP mind a

POP3 esetében a kapcsolat
felépítéstől a levél lehozatalági eltelt
idő kerül rögzítésre, melyeknek 2-2
tranzakció időnek kell megfelelniük.
Átlagolás ős SLA meghatározás
óránként.

Közponz’ifreen:ailjellegűpostafiól’ SLA

Típusa Megnevezése Mérése

Elérhetőség A szolgáltatás igénybevételére regisztrált Szerverenként az SMTP (amennyiben
egyedi felhasználók részére postafiók áll nem mail relay szerveren keresztül kell
rendelkezésre, mely lehetőséget ad használni) http, POP3, ős IMAP porton
levélküldésre (SMTP és Err]?), levél TCP kapcsolat fogadásának mérése 5
fogadásra (POP3, 1MAP ős HTI’P), percenként. Bármelyik
valamint levelek tárolására eredménytelensége SLA hibának
felhasználónként 1 MB levél számít.
mennyiségig (nem teljesülés: 100%
hiba).

4(~



Teljesítmény A postafiók szolgáltatás a hozzá érkező a fenti (POP3, IMAP, HTTP)
kliens kérések (POP3, IMAP, HTTP) elérhetőség mérés TCP handshake
kiszolgálását 0,3 másodpercen megbelül idejének rögzítésével óránkénti
kezdije el. (nem teljesülés: 50% hiba). átlagszámítas és SLA meghatározás

mellett.

A postafiók szolgáltatás a kliens Egy teszt postafiókba 5 percenként 20
kéréseket tranzakcióként (p1. azonosítás, Kbyte méretű levél küldése, majd
1 levél elküldése, 1 levél fogadása) 2 kiiratása IMAP segítségével illetve
másodpercen belül szolgálja ki. kiolvasása (törléssel) POP3

segítségével. Mind az IMAP mind a
POP3 esetében a kapcsolat felépítéstől a
levél lehozatalági eltelt idő kerül
rögzítésre, melyeknek 2-2, tranzakció
időnek kell megfelelniük. Atlagolás és
SLA meghatározás óránként.

Web Hosting szolgáltatás SL4
Típusa Megnevezése Mérése

Elérhetőség A szolgáltatást igénybevevő Intézmény által a Minden WEB kiszolgáló külön tesztelésre
WEB Hosting szerveren elhelyezett kerül. Minden szerver egy virtuális
adattartalom tetszőleges internet kliens felől szerveréről egy statikus oldal lekérdezése 5
elérhető (nem teljesülés: 100% hiba). percenként round robin rendszerben.

Teljesítmény A WEB szerver a hozzá érkező kliens A fenti elérhetőség mérés letöltési idejének
kéréseket 0.3 másodpercen belül szolgálja ki rögzítésével, óránkénti átlagszámítás és SLA
(nem teljesülés: 50% hiba). meghatározás mellett.

Időszinkronizáció szolgáltatás SLA

Típusa Megnevezése Mérése

Elérhetőség Két szerver elérhető RFC 1 30S szerinti NTP NTP lekérések kezdeményezése 5
(Network Time Protocol) version 3 másodpercenként
segítségével (csak egy ilyen szerver: 25% hiba)
egy szerver sem: 100% hiba).

Teljesítmény Két szerver áll rendelkezésre, mely 100 msec Elérhetőség mérés eredményének
válaszidővel kiszolgálja kliens oldali NTP feldolgozásával (Pl. ntpq).
kéréseket (PeerDelay), szinkronizációs
távolsága legfeljebb 3. Szint (Stratuum 3) és az
időforrástól számított szinkronizációs
távolsága (RootDelay ±RootDispersion / 2)
nem nagyobb 100 ezredmásodpercnél (csak
egy ilyen szerver: 25% hiba, egy szerver sem:
100% hiba).
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Internet szolgáltatások rendelkezésre állásának számítása

Az előző pontokban szereplő Internet szolgáltatásoknak az alábbi — rendelkezésre állással üzemelnek.

Hat havi rendelkezésre állás minimuma: ~98%

>~ Éves szintű rendelkezésre állás maxirnuma (Értékelési korlát): 99,9%

Havi szintű rendelkezésre állás: ~96,O%

Elérhetőnek tekinthető egy szolgáltatás, ha a Közháló Szolgáltatási Központ az elvárt paraméterek
szerint elérhető.

A szerződés teljesítése során — teljesítés értékelésénél — az egyes szolgáltatások egymáshoz
viszonyított sútyozását a rendelkezésre állásban az alábbi táblázat mutatja. A osillaggal jelölt súlyokat
csak azon intézményeknél kell figyelembe venni, melyek a hozzá tartozó szolgáltatást igénybe veszik.

Szolgáltatás Súly

Domain név feloldási szolgáltatás 50

Domain név és IP Cím regisztrációs, valamint elsődleges és/vagy másodlagos név szerver 10
szolgáltatás
Mail relay szolgáltatás opcionális központi vírusszűréssel 30*

Levelezési lista és lista archívum szolgáltatás 15

Adminisztrátori postafiók szolgáltatás 15

Központi WEB felületű felhasználói (diák) postafiók szolgáltatás, delegált adminisztrációval, 30*
vírusszűréssel
Központi WEB felületű felhasználói (diák) postafiók szolgáltatás, fi~eemail jellegű hozzáféréssel, 15
vírusszűréssel
Intézményi Home Page tizemeltethetőségének biztosítása a Szolgáltatónál (Web Hosting 10*
szolgáltatás)
Idő szinkronizáció szolgáltatás 5

*A hibajelenségekhez tartozó mértékek szolgáltatásonként és időarányosan kerülnek összegezésre.
Egy szolgáltatáshoz tartozó hibajelenség összesített mértéke egy időpillanatban legfeljebb 100% lehet.
A szolgáltatásonkénti hibákat ezután a fenti súlyozás alapján arányosan kell összeadni, ez eredményezi
az Internet szolgáltatások végső rendelkezésre állását.

4



Teljesítés

Migráció

Abban az esetben, ha már van a fent leírt funkciókat lefedő és működő Közháló szolgáltatás, akkor
migrációs folyamatról beszélünk. A végponti rendszergazda minél kevesebb adininisztrációval való
terhelése érdekében legyen lehetőség a migrációs folyamat lebonyolítására úgy, hogy a regisztrációs
információk, szolgáltatás elérési IP címek, domain nevek, email címek, belépési azonosítók, jelszavak,
postaláda tartalmak, stb. változatlanul maradjanak.
A szolgáltató által végzendő migráció folyamatának pontos menetét a Szolgáltatásfelügyelet határozza
meg a nyertes szolgáltatókkal, valamint a Közháló jelenlegi VAS szolgáltatóival való egyeztetés
alapján.

A szolgáltatás átadása ás átvétele

A szolgáltatások indítása előtt átadás-átvételi eljárásra kerül sor, az alábbiak szerint:
o Az átadás-átvételi eljárást részletesen a Hálózatfelügyelet határozza meg. A szolgáltatások

csak akkor átvehetőek, amennyiben azok a jelen ajánlati kiírásban, és az ez alapján megkötött
szolgáltatási szerződésben megfogalmazott feltételeknek eleget tesznek. A szolgáltatások
átadásakor végzendő mérések és tesztek ennek alapján kerülnek meghatározásra.

o Az Internet szolgáltatás átvételekor egy (valódi vagy teszt) intézmény felvételével kell a
szolgáltatás működőképességét megállapítani. Az átvételtől számítva a szolgáltatásra
vonatkozó SLA feltételek lépnek érvénybe.

Szolgáltatás továbbadása
Invitel vállalja, hogy a szolgáltatási szerződés megszűnésével a szolgáltatások keretében szerverein
elhelyezett információkat maradéktalanul továbbadja Megrendelőnek vagy a Közháló következő VAS
szolgáltatójának. Ezen információk közé tartoznak Pl. a DNS zóna tartalmak (adatbázis dump
formában is), mail relay beállítások, szolgáltatónál található email postafiók, web hosting beállítások
és tartalmak, jelszó információk, stb.
Vállalja továbbá, hogy azon külső regisztrátoroknál található Közháló objektumokra vonatkozóan,
melyek adminisztrációs jogát a szolgáltatás kezdetén átvette és melyeket a szolgáltatási időszak alatt
rajta keresztül regisztráltak, a szolgáltatási szerződés megszűnósével a folyamatos szolgáltatás
biztosításának akadályoztatása nélkül továbbadja a Közháló következő VAS szolgáltatójának vagy az
Ajánlatkérőnek.
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A Közháló intézményi kör részére biztosítandó internet alapú alap és emelt szintű
szolgáltatások műszaki leírása

Invitel ZrL. a kiírásban meghatározott műszaki követelményeket az alábbiak szerint biztosítja:

Az Internet alapú alap és emelt szintű szolgáltatást, valamint a Közháló Szolgáltatási Központ létesítését és
üzemeltetést Végez az 1. számú függelékben definiált szolgáltatás hozzáférési pontok (SZI{P) számára’

Az alap és emelt szintű internet szolgáltatások az alábbi szolgáltatásokra terjednek ki:

- 2 db, egyenként 10 Gbps sebességű, SM optikai Ethernet interfész biztosítása az internet (hazai és
nemzetközi) szolgáltatás elsődleges és másodlagos irányú összeköttetésének fogadására

- A hálózati kommunikációt lehetővé tevő alapszintű Internet szolgáltatások biztosítása minden fent
felsorolt Internet szolgáltatási végpont számára

o IF címtartomány adminisztrálása (a meglévő Közháló IP-címek fenntartásával)
o Autonóm System regisztrálás és adminisztrálás

- Domain név feloldási szolgáltatás, amely az SZHP-k számára biztosít rekurzív DNS név feloldást
megvalósító szervereket’

- Domain név és IP-cím regisztrációs, valamint elsődleges és/vagy másodlagos névszerver szolgáltatás a
Közhálóba tartozó intézmények domain név és IP címtartományára vonatkozóan’

- Mail relay szolgáltatás központi vfrusszűréssel’
- Levelezési lista és lista archívum szolgáltatás
- Központi adminisztrátori postafiók szolgáltatás a Közhálóba tartozó intézmények és intézményenként

egy-egy rendszer-adminisztrátor számára.
- WEB felületű felhasználói (diák) postafiók szolgáltatás, delegált adminisztrációval, vírusszűréssel,

elsősorban azon iskolák számára, melyek nem üzemeltetnek Saját levelező szervert’
- Központi WEB felületű felhasználói (diák) postafiók szolgáltatás, freemail jellegű hozzáféréssel,

vírusszűréssel.
- Intézményi webhely üzemeltethetőségének biztosítása az Internet Szolgáltatónál (Web Hosting

szolgáltatás)
- Időszinkronizáció szolgáltatás NTP ldiensek számára.

Invitel továbbá gondoskodik a fenti szolgáltatásokhoz szorosan kapcsolódó, de a felhasználók számára nem
vagy csak közvetetten igénybe vehető szolgáltatások inegvalósításáról is:

- Formanyomtatványok készítése és regisztrációs feladatok biztosítása a Közhálóba tartozó intézmények
száméra, beleértve DNS és IP cím regisztrációt, valamint a Közliáló eléréséhez és az igénybe vehető
szolgáltatások használatához szükséges regisztrációs feladatokat.

- Szolgáltatási szabályzatok elkészítése, a Közháló szolgáltatások megfelelően biztonságos szinten történő
üzemeltetése, intézményekkel kapcsolatos mindenféle biztonsági jellegű problémák kezelése

- Az internet szolgáltatások igénybe vételéhez kapcsolódó oktatási anyag, elsősorban útmutató formájában
történő elkészítése’

- A Szolgáltatásfelügyelet rendszerének a szolgáltatásokra vonatkozó adatokkal történő kiszolgálása.
- A szolgáltatások megfelelő SLA és rendelkezésre állás szerinti üzemeltetése, valamint havi

rendszerességgel riport készítése a szolgáltatások SLA megfeleléséről és igénybe vételi jellenizőiről’



Az alap és emelt szintűszolgáltatások részletes meghatározása

Domain név feloldási szolgáltatás

Invitel DNS (Domain Name System) szervereket biztosít, melyek az intézményi DNS kliensek számára
végeznek rekurzív névfeloldást Internet domain nevekre és IF címekre.

A szolgáltatás csak a Közháló iF címtartományaiból érkező kliens kérések esetében biztosított, egyéb
címekről érkező kérésekre a szerverek nem végeznek rekurzív feloldást. A szolgáltatás két független szerver
segítségével biztosított, melyek önállóan is működőképesek.

A DNS szolgáltatás működése az RFC 1034 és RFC1O35 szabványok szerint biztosított. A feloldási
szolgáltatást dedikált szerverek végzik.

A DNS szerverek megfelelő erőforrással rendelkeznek a DNS cache funkció megvalósításához. Minden
intézmény számára rendelkezésre áll kettő darab, IP címmel egyértelműen definiált DNS szerver, amin
keresztül a szolgáltatást igénybe vehetik. A DNS szerverek külön-külön alkalmasak az előző értékelési
időszakban mért csúcsterhelés háromszorosának a kiszolgálására. (A csúcsterhelés az előző havi statisztikák
egy órára kiátlagolt kérésszámai alapján került meghatározásra). A teljes intézmény szám bekötésékor
várhatóan a csúcsidőszakban a szervereknek együttesen másodpercenként ~25 .000 darab rekurzív feloldást
igénylő DNS query-t is képesek kiszolgálni.

Domain név és IP cím regisztrációs, valamint elsődleges és/vagy másodlagos név szerver

szolgáltatás

Invitel az Intézmények számára saját al-domain regisztrálási lehetőségét biztosít a saját maga, által
karbantartott SLD (second-level domain) domain (sulinet.hu, koznet.hu, stb.) alá.

A szolgáltatás keretében minden intézmény számára legalább két al-domain regisztrálását kérheti. A
névválasztásra vonatkozó igényt Szolgáltató a Szolgáltatás felügyelettel egyezteti.

A fentieken túl további domain regisztrációs lehetőséget biztosít az intézmények részére, ez azonban a
Közháló szolgáltatástól függetlenül, az intézmény saját költségére, az intézmény és az Invitel közötti egyedi
szerződés keretében kerül megvalósításra.

Invitel megteremti a lehetőséget teljes körű regisztrációra (mindkét zóna szervert biztosítja), másodlagos
szerver biztosítására (elsődleges szervert az intézmény üzemelteti, másodlagos szervert az Invitel biztosítja),
valamint csak regisztráció igénybe vételére (elsődleges és másodlagos zóna szervert intézmény üzemelteti).

Az Invitel által üzemeltetett két központi DNS szerver az intézményi zónára vonatkoztatva jogosult
(authoritative), vagyis másodlagos szerverként üzemel. Amennyiben egy intézmény maga üzemelteti az
elsődleges vagy mindkét szerverét, Invitel elvárja az intézménytől, hogy a szerverek elérhetősége és a zóna
(zónák) tartalma megfeleljen az FETE előírásainak ~RFC 1034, RFC 1035), a RIPE elvárásainak (ripe-203),
valamint az ISZT ide vonatkozó rendelkezéseinek (,‚Domain regisztrációs szabályzat” 2. és 11. fejezetei).
Műszaki vagy adminisztrációs probléma esetén Invitel első lépésben figyelmezteti a hibára az Intézményt, és
ha nem sikerül megegyezniük, a problémát a I{álózatfelügyelet felé továbbítja.



A központi DNS szolgáltatás legalább kettő független szerverrel kerül megvalósításra.

A zóna letöltést hwitel szabályozza. Engedélyezi a zóna letöltést a hozzá tartozó intézmény felől, a
másodlagos szerverek felől, és a NIC teszt szerverei felől. Egyéb helyekről az intézményi zónák tartalmához
nem biztosít listázással hozzáférést. Nem letöltés alapú kéréseket, vagyis az intézményi zóna tartalmán belüli
rekordra mutató DNS kéréseket az Internet közösség számára korlátlanul szolgálja ki a DNS szerver.

Az alap DNS szolgáltatást (lekérések és zóna transzferek kiszolgálását) szabványos DNS szerver
implementáció segítségével kerül megvalósításra. A DNS szerver köré természetesen további alkalmazások
illeszthetők adminisztrációs, felügyeleti, vagy egyéb funkciók megvalósítására. A DNS szerver megfelelően
biztonságos üzemeltetését (beleértve rendszeres verziófrissítést, valamint security beállításokat) Invitel
biztosítja.

Reverz zónák (in-addr.arpa delegáció a Közháló által használt címtartományokra) esetében az elsődleges és
egy másodlagos zóna szervert Invitel üzemelteti. Igény esetén az intézmények számára biztosítja, hogy Saját

címtartományukra maguk határozhassák meg a PTR rekordok tartalmát RFC23 17 szerint javasolt „Classless
in-addr.arpa delegációs” megoldás segítségével’

Az Invitelnél elhelyezett DNS adatokat az intézményi delegált adminisztrátorok grafikus felületen, vagy az

ügyfélszolgálaton keresztül (elektronikus on-line web-form oldalon, vagy letölthető és kinyomtatható
formanyomtatvány kitöltésével és elküldésével) módosíthatják’

On-line módon a delegált adminisztrátor „A”, CNAME, és PTR rekordok létrehozását, törlését és módosítását
végezheti’ „A” rekord csak az intézményhez rendelt domain zónából, és csak az intézményhez rendelt
címtartományba mutat. PTR rekord csak az intézményhez rendelt címtartományból és csak az intézményhez
rendelt domain zónába mutat. A CNAME rekord az intézményhez rendelt domain zónán belül bárhova
mutathat’ „A” rekord létrehozásakor, módosításakor vagy törlésekor a rendszer automatikusan javasolja a
hozzá tartozó PTR rekord létrehozását, törlését, vagy módosítását. A delegált adminisztrátori feladatokhoz
biztosított grafikus felület véd az ismertebb DNS beállítási hibák elkövetése ellen.

A grafikus felületen történt módosítások automatikusan, vagy a módosítási fázis végén külön opcióval
menthetők az aktuális DNS adatbázisba. Mentés előtt a visszalépési lehetőség biztosított. A mentés során a
zónák sorozatszámának módosítását automatikusan kezeli a rendszer, emellett értesítsi a DNS szervert a
konfíguráció fiissítés szükségességéről.

Más típusú rekordok, vagy a fenti szabályoknak nem megfelelő A és PTR rekordok adminisztrálása csak az
ügyfélszolgálaton keresztül, formanyomtatványok segítségével lehetséges.

Az adminisztrátori felület a DNS szervertől független adatbázisban tárolja a beállításokat, és abból hozza
létre a DNS szerver működéséhez szükséges konfigurációs állományokat.

A szolgáltatás naplózást biztosít a normálistól eltérő eseményekről (jogosulatlan zóna letöltés próbálkozás,
zóna letöltés sikertelensége, zóna állomány hiba), és a napló adatokat egy évig tárolja.

A DNS szerverek külön-külön alkalmasak az előző elszámolási időszak statisztikái alapján számolt
csúcsterhelés háromszorosának a kiszolgálására. (A csúcsterhelést az előző havi statisztikák egy órára
kiátlagolt kérésszámai alapján kerülnek meghatározásra). A kéréseket átlagosan 0,3 másodpercen belül
szolgálják ki, és a kérések csomagvesztése nem nagyobb 1 0%-nál. Mindegyik DNS szerver szerverenként 10
000 domain és 250 000 rekord tárolására alkalmas.

Invitel teljes körű IF cím regisztrációs szolgáltatást biztosít az előre kidolgozott IP cím kiosztási politikának
megfelelő módon. Új intézmények, megszűnő intézmények, vagy nagyobb címtartományt igénylő
intézmények esetében az intézménytől kapott paraméterek alapján elvégzi a címtartomány regisztrációját a
RIPE felé.



Invitel a szükséges adatok és hozzáférések rendelkezésre állása esetén, biztosítja a jelenlegi Domain név,
Mail Relay, levelezési lista, adminisztrátori postaűók, és Web hosting szolgáltatások átvételét jelenlegi
szolgáltatótól Oly módon, bogy az egyes intézmények megtarthassák jelenlegi elérési paramétereiket (domain
név, IP cím tartomány, levelezési domain, web oldal), és lehetőleg intézményen belüli rendszer módosítás
nélkül, vagy esetleg minimális rendszer módosítás mellett legyen biztosított az átállás Új szolgáltatásokra.

Invitel biztosítja az alábbi Internet objektumok átvételét jelenlegi Iskolai és Köznet szolgáltatótól, vagyis
gondoskodik ezek átregisztrálásához és fenntartásához szükséges műszaki feltételekről (p1. DNS szerver,
BGP beállítások), és elvégezi az objektumok teljes körű átregisztrálását az ISZT Kht. ás a RIPE szervezetek
felé. • Sulinet AS (aut-num: AS8512 és route: 195.199.0.0/16)

o Sulinet domain (domain: sulinet.hu)

Sulinet számára lefoglalt címtartomány (inetnum: 195.199,0.0 195.199.255.255 status: Allocated PA)

• Köznet AS (aut-num: AS30904 és route: 81.160.128.0/17)

• Köznet domain (domain: koznet.hu)

Köznet számára lefoglalt címtartomány (inetnum: 81.160.128.0 81.160.255.255 status: Assigned P1)

Invitel biztosítja a későbbiekben kialakítandó alhálózatok számára használható IP címtartomány
regisztrálását, valamint az AS regisztrációt. Az egyes alhálózatok egymástól eltérő IP címtartomány és AS
alatt fognak látszani.

Mail Relay szolgáltatás opcionális központi vírusszűréssel

A Mail Relay szolgáltatás TCP/IP feletti (E)SMTP protokollon keresztül biztosított. Az intézmények
biztosítják és üzemeltetik az SMTP kapcsolatot fogadó, fix IP címmel rendelkező levelező szerverüket vagy
levelező gateway-üket, mely a központi Mail Relay szerverrel a kapcsolatot tartja, onnan az intézménynek
szóló leveleket fogadja, és az intézménytől kimenő leveleket oda továbbítja. Mail Relay-t használó
intézménynek más Interneten található levelező szerver felé kapcsolatot nem kell felépítenie, és nem kell
onnan kapcsolatot fogadnia Internet levelezés igénybe vételéhez.

A Mail Relay szolgáltatás igénybe vétele az intézmények részéről opcionális. Szolgáltató jelezheti intézmény
felé, hogy ha nem látja jelentőségét Mail Relay igénybe vételének, de nem utasíthatja vissza intézmény
kérelmét Mail Relay szolgáltatás beállítására. Mail Relay szolgáltatás csak a Közháló keretében használatos
vagy intézményi érdekkörbe eső levelező domain nevekre biztosított.

A levelezőrendszer megbízható üzenettovábbítást biztosít. Ha a címzett nem érhető el, vagy a levéltovábbítás
valamilyen tiltás miatt nem lehetséges, vagy ha a levelet nem tudta megfelelő időn belül a címzett felé
továbbítani, a rendszer visszajelez a levél küldőjének. Ha a sikertelen levél feladója intézményi felhasználó
(belülről kezdeményezett levél), vagy ha a sikertelen levelet létező vagy nem létező intézményi
felhasználónak címezték, abban az esetben a visszajelzés biztosított a központi Mail Relay adminisztrátor és
az illetékes intézményi levelezési adminisztrátor felé is.

Sikertelen kézbesítés esetén a levelező szerver 4 óra után értesítést küld és összesen 14 napig tárolja a levelet.
Amennyiben 14 nap alatt sem lehet a levelet kézbesíteni, a levél értesítéssel visszaküldésre kerül a feladónak
illetve a sikertelen kézbesítés ténye az ügyfélszolgálat felé jelezve lesz. A levelezőrendszer levélküldéskor
kiválaszthatóan kézbesítés visszaigazolás (Delivery Status Notification, DSN) funkciót tartalmaz. Ezen
funkció az Internet felé küldött levelek esetében is működik, feltételezve, hogy a levél útjába eső, rendszeren



belüli és rendszeren túli levelező szerverek is mind támogatják az SMTP DSN funkciót. Az egyes levelek
útjának nyomon követése biztosított.

A levéllel kapcsolatos minden művelet (fogadás, alias feldolgozás, cím konverzió, levél elküldése, queue
műveletek, értesítések küldése) naplózásra kerül . A napló állományokhoz csak a rendszeradminisztrátor és a
Szolgáltatásfelügyelet munkatársai férhetnek hozzá. Lehetőség van a rendszerben éppen megtalálható
(valamilyen feldolgozás alatt álló vagy elküldésre váró) üzenetek rendszeradniinisztrátor általi listázására is.

A kialakítandó levelező rendszer védelme az Open Relay jellegű támadásokkal szemben biztosított, Vagyis
kívülről csak az intézmények domain-jeibe küldött leveleket fogadja cl, és kifelé csak az intézmények
domain-jeitől eredő levelet továbbítja. Az Open Relay védelem mind az Internet, mind az intézmények felől
biztosított.

Az Open Relay védelem a jövőben megjelenő újabb és újabb támadási mintákra is aktualizálásra kerül.

A SPAM levelek elleni védelmet a Mail Relay több technológia együttes alkalmazásával biztosítja.

A Mail Relay szolgáltatás védett az Open Relay jellegű támadásokkal szemben, Vagyis kívülről csak
az intézmények domain-jeibe küldött leveleket fogadja cl, és kifelé csak az intézmények IP
tartományából eredő levelet továbbítja. Az Open Relay védelmet a Ajánlattevő mind az Internet, mind
az intézmények felől biztosítja

A SPAM levelek elleni védelmet a Mail Relay több technológia együttes alkalmazásával biztosítja. A
Mail Relay szerverek nem fogadnak levelet a beállított OR listán (p1. DSBL, ORDB, MAPS listák,
stb.) található szerverektől. Lehetőség van minden intézmény számára külön DNS alapú tiltólista
létrehozására, változtatására. Az intézményi listák az interneten működő listák elvén válaszolnak a
levelező szervereknek ‚Fontos levelek esetében a listázott szerver tiltását fel lehet oldani a tiltólistáról
való eltávolítás nélkül is. A DNS alapú tiltáson kívül lehetséges további domain/cím- és IP cím alapú
manuálisan beállított szűrés. A relay szerver nem fogad cl levelet olyan külső levelező szervertől,
melynek nincsen regisztrált domain neve (szerver IP címe nem oldható fel domain névvé). A levél
visszautasításra kerül, ha a feladó címe nem hitelesíthető, vagyis ha a feladó címének domain része
nem regisztrált és nem tartozik hozzá Mail Exchange bejegyzés (sem MX, sem A rekord).

A SPAM szűrésre az sbl-xbl.spamhaus.org, valamint a bl.spamcop.net listák alapján kerül sor.

A fenti módszerek segítségével történő SPAM detektálás esetében a levelező szerver a levelet az átvétel előtt
500-as kategóriájú SMTP hibaüzenettel visszautasítja. A visszautasításról naplóbejegyzés készül.

A Mail Relay szolgáltatás opcionális vírusvédelmet biztosít (Dr. Web). Amennyiben egy intézmény (levelező
domain) igényli ezen szolgáltatást, a nekik küldött vagy tőle származó leveleket a relay szerver vírusvédelmi
szempontból megvizsgálja. A vírusvédelem minimálisan naponta egyszer automatikusan frissíti a vírusminta
adatbázisát a gyártó szerveréről a szolgáltatás szerződéses időtartama alatt. A vírusdefíníciók frissítése
naplózásra kerül.

Az alkalmazott víruskereső alkalmas akár több szintű tömörített állományokban is megtalálni a vírus
tartalmat, A megoldás védelmi megoldást alkalmaz a tömörített állományokat vizsgáló szoftverek ellen
indított, archiválási eljárásokba rejtett DoS támadások ellen (Zip-of- Death, Zip-Bomb). Vírus észlelésekor
elvégzi a tartalom vírusmentesítését. Ha ez sikeres, a levelet címzettnek továbbítja. Ha nem sikerül a vírust a
levél tartalmából eltávolítania, a levelet eldobja. Mindkét esetben értesítést küld a címzettnek és a feladónak a
vírus típusának és a végrehajtott műveletek leírásával. Ha nem képes a tartalmat megvizsgálni (p1. hibás
MIME formátum, titkosított archívum, titkosított email, túl nagyméretű állomány) lehetőséget biztosít annak
beállítására, hogy tekintse a levelet vírusmentesnek és továbbítsa címzett felé, helyezze felhasználó által



elérhető karanténba, vagy dobja vissza a levelet a feladónak hibaüzenettel. A beállítástól fiiggetlenül üzenetet
küld címzettnek, figyelmeztetve, hogy a levél tartalma nem volt ellenőrizhető és vírust tartalmazhat.

A levelezést és naplózást szolgáltató szerver belső órája I másodperc eltérésen belüli pontossággal képes
üzemelni magyarországi pontos időt alapul véve, és kezeli a Magyarországon használatos időzóna és nyári
időszámítás elvárásokat.

A rendszer részletes naplózást készít a sikeres, vagy sikertelen levélküldésről, és anorniálistól eltérő
vírusvédelmi tevékenységről (vírus észlelése és üzenet megtisztítása vagy megtisztítás sikertelensége és
üzenet eldobása, víruskeresés sikertelensége~. A napló minden szükséges információt tartalmaz a
kommunikáló felek azonosítására (feladó, címzett, küldő és fogadó szerver, időpont, levél tárgya, levél
hossza), azonban nem tartalmaz majd személyes információt (részleteket levéltörzsből).

A rendszer alkalmas a szolgáltatás indításakor 6655 intézmény 200 000 felhasználójának kiszolgálására.

A vírusvédelem 8 óra alatt 100 000 darab, összesen 10 Gbyte méretű levelet képes megszűrni.

Levelezési lista és lista archívum szolgáltatás

A levelezési lista szolgáltatás keretében Közhálóval kapcsolatos vitafórumokban vehetnek részt Közháló
vagy külső Internet levelező fiókkal rendelkező felhasználók. A vitafórumokat Invitel hozhatja csak létre és
szüntetheti meg az Ajánlatkérő utasításai alapján. Minden listához lista tulajdonos fog tartozni. A feliratkozás
lehet automatikus vagy a tulajdonos jóváhagyása után elvégezhető. A tulajdonosnak biztosított a képesség
egyedi előfizetők letiltására vagy végleges törölésére a listáról.

A szolgáltatás egyaránt biztosítja nyílt és moderált lista létrehozását. A lista tulajdonos és a moderátor
személyt az Ajánlatkérő biztosítja. A moderálás email és web felületen is elvégezhető.

A felhasználók részére biztosított a WEB felületen vagy emaíl (subscribe) üzenet elküldésével történő fel- és
leiratkozás egy listáról. A fel- és leiratkozás során a rendszer egy egyedi azonosító kódot küld a felhasználó
postafiókjába, mely azonosítót a WEB felületen megadva vagy válaszlevélben visszaküldve érvényesíthető a
művelet. A feliratkozás adminisztrátori jóváhagyás igénye nélkül, on-line módon történik.

A feliratkozás során biztosított a választás lehetősége, hogy előfizető egyedi levél (Single vagy Feed mód:
minden listára küldött levelet előfizető azonnal megkap), összesített levél (Digest mód, napi egyszer kapja
meg előfizető az aznap küldött leveleket), vagy kivonat levél (Index mód, napi egyszer kapja meg egy
levélben az aznapi levélforgalom kivonatát, melyben hivatkozás található az egyedi teljes levelekre)
formájában kapja meg a listára küldött üzeneteket.

A listákra listánként választhatóan bárki, vagy csak feliratkozott tagok, vagy csak egy szűkebb, előre
meghatározott csoport tagjai küldhetnek levelet. Méretkorlátozás beállítása, csatolás küldésének
engedélyezése, és az átengedhető csatolás típusok meghatározása listánként beállítható.

A lista szolgáltatás biztosítja a rajta átmenő levelek vírusvédelmét. A lista szerver képes HTML és plain text
alapú üzenetek továbbítására. Felismeri és kezeli a különféle kódolásokat és karakter készleteket, különös
tekintettel a magyar ékezetes karaktereket tartalmazó üzenetekre. A rajta átmenő levelek végére rövid aláírást
helyez cl.

A szolgáltatás web felületen elérhető lista archívum megtekintési és keresési lehetőséget biztosít. A
megtekintés időrendi, tárgy (subject) vagy szál (thread) szerint sorba rendezhető.



A rendszer képes óránként 60, 1 6Kbyte-nál nem nagyobb bejövő levél átlagosan 3000 címre történő
továbbítására. A lista szolgáltatás hosszú távon 20 levelezőlista havi 30 000 levél forgalmát havi 1 Gbyte
méretben képes kiszolgálni, beleértve a levél továbbítási, ideiglenes tárolási (queueing), archiválási és
indexelési feladatokat. A lista archívum és a keresési lehetőség a szerződés lejártáig biztosított’

Admii’isztrátori postafiók szolgáltatás

Az Adminisztrátori Postafiók szolgáltatás célja, hogy minden intézmény részére rendelkezésre álljon egy
email postafiók attól rnggetlenül, hogy az intézmény belső levelező rendszerét már kialakította-e vagy sem’

Az adminisztrátori postafiók elérése POP3, IMAP4, és HTTPS felületen lehetséges a felhasználó megfelelő
azonosítása után’ A levél küldése SMTP vagy HTTPS segítségével lehetséges’ Az SMTP levél küldés csak
Közháló ~P cím tartományba eső kliensek felől megengedett’ A HTTP felület csak magyar nyeivtudású
felhasználók által kezelhető’

A Sulinet alhálóban az Adminisztrátori postafiók szolgáltatás zárt levelező csoportot alkot, vagyis erre a
címre csak a tagoktól és a szolgáltatásban résztvevőktől (Sulinet Programiroda munkatársai, Szolgáltatók,
stb’) érkezhet levél’

Rendelkezésre áll egy vagy több a zárt csoporton belül nyilvános levelezési cím (alias Cím) melyen keresztül
a szolgáltatásban résztvevők egy-egy csoportja érhető el, vagy éppen az Intézmények egy-egy csoportja vagy
mindegyike érhető cl.

A szolgáltatás méretkorlátozást biztosít a bejövő levelekre’ A korlátot meghaladó leveleket a rendszer
visszautasítja. A postafiók teljes méretére szintén korlátozható. A rendszer figyelmezteti a felhasználót, ha
alsó korlátot (Sofi Limit) elérte, aki így addig nem küldhet levelet, míg nem törli postaládájából a felesleges
leveleket. A felső korlát (Hard Limit) elérésekor a felhasználó további leveleket nem fogadhat. A felső korlát
eléréséről a rendszer az tizemeltetőket is értesíti’

A szolgáltatás a küldött és fogadott levelekre a „Mail Relay” szolgáltatásnál leírtak szerint víruskeresést
biztosít.

Az adminisztrátori postafiókba került üzenetekről megbízható napló állomány készül, mely alapján
bizonyítható az üzenetek postafiókba érkezése’ A postafiók elérések ideje szintén naplózásra kerül.

Felhasználóknak lehetőségük van WEB felületen beállítani postafiókjukat, hogy az oda érkező leveleket egy
Közhálón belüli, vagy tetszőleges külső címre továbbítsa a rendszer. Egy példánynak a levelekből
mindenképpen a postafiókban marad’

Intézményenként legfeljebb három adminisztrátori postafiók használata biztosított, felhasználónként 5 MB
tárterülettel’

Központi WEB felületű felhasználói postafiók szolgáltatás, delegált adminisztrációval,
vírusszűréssel

A központi postafiók szolgáltatást azon intézmények vehetik igénybe, melyek nem tudnak, vagy nem
szeretnének Saját levelező szervert üzemeltetni, viszont szeretnének tanulóiknak olyan állandó levelező
postafiókot biztosítani, melyet a tanuLmányi éveik alatt folyamatosan és korlátozás nélkül használhatnak
oktatási és magán tevékenységgel kapcsolatos levelezésre, valamint web felületű naptár, feladatlista, és
címjegyzék használatra. A megoldás előnye az intézményi levelező szerverhez képest, hogy jóval kevesebb



hozzáértést és adininisztrációs ráfordítást igényel (csak a új diákokat/dolgozókat kell felvenni, és a végzős
diákokat törölni), valamint bogy a diák/dolgozó levelező postafiókját nem csak az intézinényből érheti cl,
hanem Pl. otthoni li~temet kapcsolatán keresztül is. Hátránya, hogy viszonylag nagyobb mértékben veszi
igénybe az intézmény hozzáférési kapcsolatát, illetve ha ez a vonal amúgy is terhelt, akkor a felület
használata zavaróan lelassuihat. A freemail jellegű postafiókokhoz képest többet biztosít, hiszen ez a
hozzáférés nem jár le, ha p1. nyáron pár hónapig nem használja a diák/dolgozó, valamint autentikusabb
levelező címet nyújt, hiszen az itt felvett postafiókokhoz tartozó egyének kilétét az iskola, illetve az
intézményi rendszergazda garantálja.

A központi postafiók elérése és a levelek elolvasása POP3, IMAP4, ós HTTP felületen lehetséges a
felhasználó megfelelő azonosítása után. A levél küldése SMTP vagy http segítségével lehetséges. Az SMTP
levélküldés jelszavas azonosítás mellett bárhonnan, jelszavas azonosítás nélkül pedig csak a feladó címének
domain része alapján meghatározható intézet címtartoinánya felől megengedett. A HTTP felület minden
végfelhasználói funkciója magyar nyelven elérhető. A végfelhasználói elérés azonosítása helyi felhasználó
adatbázisból vagy LDAP szerveren keresztül lehetséges.

A fenti postafiók elérési módok SSL/TLS használatával is biztosítottak (HTTPS, POP3S, IMAPS),

A rendszer lehetővé teszi a felhasználók részére egyszerű szűrési szabályok beállítását és alkalmazását a
bejövő levelek szűrésére, osztályozására és továbbítására vonatkozóan.

A rendszer lehetővé teszi WEB-es felületen a naptár használatot és foglaltság kezelést (iCalendar, RFC 2445,
2446, 244’7 és 3283) valamint címjegyzék kezelést (vCard RFC 2425 és 2426).

Minden intézmény maga határozhatja meg, hogy a központi postafiók szolgáltatáshoz milyen levelezési
domain nevet szeretne használni. Az email cím felhasználói részének megválasztásakor nem kizáró ok, ha
másik intézményben már található ilyen felhasználó nevű email cím.

A szolgáltatás méretkorlátozást is biztosít a bejövő levelekre. A korlátot meghaladó leveleket a rendszer
visszautasítja. A postafiók teljes mérete szintén korlátozható. A rendszer figyelmezteti a felhasználót, ha alsó
korlátot (Soft Limit) elérte, aki addig nem küldhet levelet, míg nem törli postaládájából a felesleges leveleket.
A felső korlát (Hard Limit) elérésekor a felhasználó nem fogadhat további leveleket.

A felső korlát eléréséről a rendszer a delegált adminisztrátort is értesíti. Egy intézmény összesített
tárfoglalására szintén megszabható méretkorlát. Ennek eléréséről központi adminisztrátort is értesíti a
rendszer.

A küldött és fogadott levelekre a »Mai! Relay” szolgáltatásnál leírtak szerint víruskeresés biztosított. A
szolgáltatás Open Relay ellen védett, valamint SPAM védelmet biztosít a „Mail Relay” szolgáltatásnál leírtak
szerint. .

A szolgáltatás lehetőséget biztosít az adminisztráció szétosztására, delegálására. A delegálás során az egyes
intézmények részéről meghatározott adminisztrátorok képesek lesznek az intézinényhez tartozó felhasználók
felvételére, törlésére, paramétereik módosítására (jelszó, email cím, email alias, postaláda méret), valamint a
felhasználó letiltására és Újra engedélyezésére. Nem megengedett az intézményre vonatkozó központi
beállítások módosítása (p1. maximálisan felvehető felhasználó szám, alapértelmezett felhasználói postaláda
méret, intézményre vonatkozó maximális összesített postaláda méret, security beállítások, vírusvédelmi
beállítások), sem a másik intézményhez tartozó felhasználók paramétereinek bárminemű módosítása.

A delegált admínisztrátori funkciók titkosított, azonosított, magyar nyelvű grafikus felületen keresztül
elérhetők. A secure http alapú adminisztráció biztosított. A delegált adminisztrátori felület azonosítása
lehetséges adminisztrátoronként definiálható statikus jelszó és LDAP szerver megadásával is.



Invitel biztosítja a központi postafiók szerver(ek) megfelelő üzemeltetését (mentés, operációs
rendszerkarbantartás, security beállítások, patch-ek és frissítések telepítése, stb.). Egy ponton bekövetkező
hardware, szoftver vagy környezeti hiba miatt a szerveren elhelyezett tartalom nem vész el. Összetett hiba
vagy egyidejűleg több hiba esetében bekövetkező adatvesztés után a 24 óránál nem régebbi adatok
visszaállításának lehetősége biztosított. Az esetleges visszaállítás tényéről az Ajánlatkérő értesítve lesz.

A központi postafiók szolgáltatás képes 6655 intézmény 200 000 felhasználóját kiszolgálni, intézrnényenként
1GB tárterület biztosításával. A Web felület legalább 5000 egyidejű felhasználót képes kiszolgálni.

A lehetőség biztosított (akár további licence, hardware részegység, vagy teljes szerver beszerzése mellett) a
felhasználó szám, kiszolgálási kapacitás, vagy tárterület további bővítésére.

Központi WEB felületű felhasználói postafiók szolgáltatás, frecinail jellegű hozzáféréssel,
vírusszűréssel

A freemail jellegű levelezési szolgáltatás tetszőleges Közháló felhasználó számára biztosít ingyenes,
központi, WEB felületen elérhető Internet levelezési postaládát, melyen keresztül Közháló vagy külsős
felhasználókkal folytathat oktatással kapcsolatos vagy magánjellegű levelezést.

A freemail postafiók elérése és a levelek elolvasása POP3, IMAP4, és HTTP felületen lehetséges a
felhasználó megfelelő azonosítása után. A levél küldése SMTP vagy http segítségével lehetséges. Az SMTP
levél küldés jelszavas azonosítás mellett bárhonnan megengedett. A HTJ’P felület minden végfelhasználói
funkciója magyar nyelven elérhető.

A szolgáltatáshoz WEB felületen kell a regisztrációt elvégezni. A regisztrációs WEB felület elérése csak
Közháló IP címekről elérhető, és a rendszer tárolja a regisztrációhoz használt IP címet. A regisztráció után
legfeljebb 10 perccel a levelezési postafiók rendelkezésre áR levél küldésre, fogadása, és fogadott levelek
megtekintésére. Az összes freemail postafiók felhasználó alhálónként egy közös levelezési domain alá
tartozik.

A freemail postafiókba érkező levelek átirányítása tetszőleges email cím vagy címek felé biztosított.

A küldött és fogadott levelekre a „Mail Relay” szolgáltatásnál leírtak szerint a víruskeresés biztosított.

A szolgáltatás Open Relay ellen védett, valamint SPAM védelmet biztosít a „Mail Relay” szolgáltatásnál
leírtak szerint.

Egy postafiók megszűnik, amennyiben a felhasználója 6 hónapig nem lépett be. A inegszűnéskor a
postafiókban található üzeneteket a rendszer a inegszűnéstől számított további 6 hónapig archivált formában
tárolja.

Invitel biztosítja a freemail postafiók szerver(ek) megfelelő üzemeltetését (mentés, operációs
rendszerkarbantartás, security beállítások, patch-ek és frissítések telepitése, stb.). Egy ponton bekövetkező
hardver, szoftver vagy környezeti hiba miatt a szerveren elhelyezett tartalom nem vész el. Összetett hiba vagy
egyidejűleg több hiba esetében bekövetkező adatvesztés után a 24 óránál nem régebbi adatok
visszaállításának lehetősége biztosított. Az esetleges visszaállítás tényéről az Ajánlatkérő értesítve lesz.

A freemail postafiók szolgáltatás tervezésénél a figyelembe vett felhasználói szám 100 000 fő.

Felhasználónként 10 Mbyte tárterületet kell biztosított. A Web felület 20000 egyidejű felhasználót képes
kiszolgálni és biztosítja A bővítési lehetőséget (akár további licence, hardware részegység, vagy teljes
szerver beszerzése mellett) a felhasználó szám, kiszolgálási kapacitás, vagy tárterületre vonatkozóan.



Intézményi Home Page üzerneltethctőségének biztosítása a Szolgáltatónál (Web Hosting
szolgáltatás)

Az intézmények részéről opcionálisan igénybe vehető szolgáltatás, melynek keretében WEB oldalait
Szolgáltatató által üzemeltetett, Közháló központban található virtuális WEB szerveren helyezheti cl.

Az egyes intézményi WEB oldalak egy közös web struktúrában is lesznek láthatók es elérhetők. Erre a közös
web struktúrára keresés funkciót biztosít a WEB szolgáltató.

Biztosított a titkosított jelszavas védelemmel ellátott adminisztrációs elérése a hosting szervernek a WEB
tartalom frissítése céljából (SFTP felületen). Az adminisztráció csak Közháló IF címtartományokról
lehetséges.

A szolgáltatás keretén belül lehetőség van CGI script-ek futtatására WEB szerveren. Az intézmények
választhatják meg, hogy UNIX (perl, php) vagy Microsofi (asp, .net) alapú COL futtató környezetet
szeretnének-e használni.

WEB szerver működése az alábbi szabványoknak felel meg:

RFC26 16 Hypertext Transfer Protocol

HTTP/I .1 RFC3 168 The Addition of Explicit Congestion Notification (ECN) to IF

A Web Hosting szolgáltatás később kidolgozandó szabályainak megfelelő tartalmat az Invitel ellenőrizheti.
Ha az Invitel saját maga észleli, vagy külső panasz érkezik hozzá, hogy a szabályoknak nem megfelelő
tartalom került elhelyezésre, Invitel letiltja az érintett virtuális WEB szervert, majd értesíti
Hálózatfelügyeletet és az Ügyfélszolgálatot, valamint közvetlenül írásban az érintett Intézményt is.

Az kivitel biztosítja a WEB Hosting szerver megfelelő üzemeltetését (mentés, operációs rendszer
karbantartás, security beállítások, patch-ek és frissítések telepítése, stb.).

Egy ponton bekövetkező hardware, szofiver vagy környezeti hiba miatt a szerveren elhelyezett tartalom nem
vész cl. Összetett hiba vagy egyidejűleg több hiba esetében bekövetkező adatvesztés után a 24 óránál nem
régebbi adatok visszaállításának lehetősége biztosított. Az esetleges visszaállítás tényéről az Ajánlatkérő
értesítést kap.

A szolgáltatást induláskor minden újonnan csatlakoztatott, vagy migrált intézmény számára biztosított lesz
egy alapértelmezett tartalommal rendelkező honlap, amely a Közháló logóját, és az intézmény alapadatait
tartalmazza. Az ehhez szükséges adatok biztosítása a Szolgáltatásfelügyelet keretén belül működő
Ügyfélszolgálat feladata. Amennyiben az intézmény rendelkezik saját honlappal, és azt kéri, úgy induláskor
automatikus átirányítás lesz biztosítva az intézményi honlap felé.

Amennyiben egy intézmény a web hosting szolgáltatást igénybe kívánja venni (ezt az intézménynek az
Ügyfélszolgálat felé jeleznie kell) úgy az intézmény számára lehetőség lesz a megfelelő hozzáférésre és a
saját adatainak feltöltésére, az alapértelmezett honlap lecserélésére. Ilyen esetben intézményenként 200 MB
tárhely áll rendelkezésre. A szolgáltatást tervezésekor 1000 intézményi igény lett alapul véve. A szolgáltatói
szerver(ek) a Közháló központjához legalább 100 Mbit/sec sávszélességű kapcsolattal csatlakoznak. A Web
Hosting szolgáltatás másodpercenként 20 FITML oldal lekérését képes kiszolgálni hosszú távon is.



Időszinkronizáció szolgáltatás

Az összes Közháló IP címtartományban található hoszt számára NTP time szerver elérés biztosított a pontos
időre történő szinkronizálás érdekében.

Legalább két szerver elérhető RFC 1305 szerinti NTP (Network Time Protocol) version 3 segítségével.

A szerverek legfeljebb 3. szinten (Stratuum 3) és szinkronizált állapotban működnek, és az időforrástól
számított pontosság (szinkronizációs távolság, vagyis RootDelay ± RootDispersion / 2) nem nagyobb 100
ezredmásodpercnél.

Ha valamelyik szervernek nem sikerül szinkronizálásra alkalmas kapcsolatot találnia, Stratuum 16 állapottal
jelez a kliensek felé, amíg a szinkronizáció ~ijra helyreáll (local-seif-faliback funkció használata nem
megengedett).

A szerverek nem várjak el azonosítást kliensektől.

Az NTPv3 protokollon túl hagyományos kliensek kiszolgálására a TIME protokoll alapú (rdate)
szinkronizáció is biztosított.



Hálózati kapcsolatok

Invitel iF alapú kommunikációval biztosítja a Közháló Szolgáltatási Központ összeköttetéseit, az
Internet csatlakozási vonalainak fogadását, illetve a szolgáltatás nyújtásában résztvevő egyéb
szereplőknek a központi hálózathoz való csatlakozását, valamint e szereplők hálózati eszközeinek
elhelyezését és megfelelő üzemeltetési körülményeit és az ezekhez kapcsolódó, az alábbiakban
részletezett feladatok látja cl.

A központi szolgáltatások a következőkben ismertetésre kerülő részfeladatokat foglalják magukban:

Az Internet becsatlakozási vonalainak fogadása szabványos csatlakozási felületen,

Az Elérési Szolgáltatók becsatlakozási vonalainak fogadása szabványos csatlakozási felületen,
az Elérési szolgáltatók telekommunikációs eszközeinek elhelyezésének biztosítása,

Távközlési kapcsolat biztosítása a Szolgáltatásfelügyelet és az Ügyfélszolgálat irányában. (A
feladat a CPE egység elhelyezéséig terjed, a lokális hálózat kialakítása az egyes szolgáltatók
feladata),

~ Távközlési kapcsolat biztosítása, valamint a helyi hálózat kialakításához szükséges rack
szekrény, router és switch beszerzése és elhelyezése a Közhálót igénybe vevő kormányzati
intézmények helyiségeiben (a feladat az egyes eszközök üzemképes elhelyezéséig tetjed, a
helyi hálózati kábelezés és lokális hostok kialakítása és elhelyezése az intézmények feladata),

Hosting szolgáltatás biztosítása a Közháló szolgáltatási központban az Elérési szolgáltatók és
a Hálózatfelügyeleti Szolgáltató berendezéseinek elhelyezése érdekében,
IPSec VPN szerver elhelyezése a Közháló Szolgáltatási Központban

m SNMP hozzáférés biztosítása a Közháló Szolgáltatási Központban levő iF eszközökhöz, SLA
információk mérése, SLA jelentés készítése a Hálózatfelügyeleti szolgáltató számára.

Az Elérési Szolgáltatók és az Internet kapesolatokfogadása

A Közháló Szolgáltatási Központ szábványos csatlakozási felületeken fogadja az Elérési Szolgáltatók
telekonimunikációs vonalait. Invitel szolgáltatóként lehetővé teszi, hogy ezen szolgáltatók a Közháló
Szolgáltatási Központig telekommunikációs vonalaikat kiépíthessék. Ezen túlmenően az Elérési
Szolgáltatók által biztosított, a szabványos csatlakozási felület nyújtásához szükséges
telekommunikációs berendezések (jellemzően CPE és router) elhelyezéséről és tápellátásáról is
gondoskodik (Lásd „Hosting szolgáltatás nyújtása).

Az elérési szolgáltatók számára 2 x 16 portot biztosít, melyek különböző LAN kapcsolókhoz
tartoznak.

A Közháló Szolgáltatási Központban további 2 x 8 routolt lOOBase-Tx Fast Ethernet felülettel
rendelkező portot biztosít és további 8 portot egyéb külső kapcsolat redundáns fogadása céljából.

A Közháló Szolgáltatási Központban legalább 2 x 10 db dedikált lOOBase-TX Fast Ethernet felülettel
rendelkező port áll majd rendelkezésre a Szolgáltatásfelügyelet berendezései számára.



Kapcsolódásifelület

A Közháló Szolgáltatási Központban Invitel biztosítja az Elérési Szolgáltatók hálózatainak a
csatlakoztatást. Ennek érdekében az Elérési Szolgáltatók saját router-üket a Közháló Szolgáltatási
Központban helyezik cl, és az általuk kiszolgált sávszélesség tl.~ggvényében, Invitellel egyeztetve, az
alábbi csatlakozási felületek valamelyikét biztosítják a központi hálózathoz való csatlakozáshoz:

Layer 1,2: 802.3u Fast Ethernet lOOBase-Tx felületen
802~3z - Gigabit Ethernet 1 000Base-SX, 1 000Base-LX/LH, 1 000Base-ZX

Layer 3: IP protokoll

Távközlési kapcsolatok

Invitel a Közháló rendszer alábbi szereplői számára magasfokú rendelkezésre állással üzemelő
telekommunikációs vonalakat biztosít a Közháló Szolgáltatási Központ és a szereplők Budapesten
kialakított telephelyei között.

A Közháló kommunikációs kapcsolatai az alábbi táblázat szerint alakulnak:

Helyszín I Helyszín II Sávszélesség Megjegyzés

KSZK Szolgáltatásfelügyelet 100 Mbps

KSZK Ügyfélszolgálat 10 Mbps

KSZK 0KM 100 Mbps

KSZK OH 10 Mbps

KSZK ÖBK 2 x 100 Mbps helyi

ÖBK NISZ 2 x 100 Mbps

KSZK NISZ 2 x 100 Mbps

A fizikai Interfész típusa minden esetben FastEthernet 1 OOBase-Tx.

Intézmények megnevezése, címe:

KSZK - Közháló Szolgáltatási Központ

0KM — Nemzeti Erőforrás Minisztérium - 1055 Budapest, Szalay u. 10-14.

OH — Oktatási Hivatal - 1054 Budapest, Báthori utca 10.

ÖBK — Önkormányzati Biztonsági Központ - Cím: a KSZK-val egy helyszínen

NISZ — Nemzeti Infokornmunikációs Szolgáltató — Cím: 1149 Budapest, Róna utca 54-56.

A távközlési vonalak kiépítésén túl az 0KM, OH számára Invitel egy routert és switchet biztosít a
helyi hálózat üzemeltetése céljából, valamint biztosítja ezen berendezések biztonságos elhelyezését



szolgáló rack szekrényt. E berendezések a központi hálózat részét képezik, ezért ezek konfigi~irálását és
karbantartását szintén Invitel végzi.

Hosting szolgáltatás biztosítása

A Közháló biztosítja, hogy az Elérési Szolgáltatók és a Szolgáltatásfelügyelet a Közháló Szolgáltatási
Központban az elérési hálózatoknak a központi hálózathoz való csatlakoztatását biztosító, illetve
szolgáltatásaik nyújtásához szükséges berendezéseiket elhelyezhessék. A fentieken túlmenően Invitel
a Közháló számára kiegészítő Hosting szolgáltatást nyújt. A szolgáltatás célja, hogy a központi
hálózathoz közel legyenek elhelyezhetők a Közháló szolgáltatásában résztvevő szerverek vagy egyéb
berendezések, amennyiben egy adott szolgáltatás esetében egy ilyen megoldás előnyökkel jár.

A hosting szolgáltatásra vonatkozó, a későbbiekben jelentkező igényeket a Közháló számára a
szolgáltatás biztosítását megelőzően 1.5 hónappal kell jelezni.

Az elhelyezendő szerverek és berendezések számára hwitel az alábbi paramétereket biztosítja:

- Légkondicionált, védett tápellátású fizikai biztonságot garantáló helység

- A szerverek részére két független, szünetmentes áramforrással védett áramkörrel kialakított tápellátás

- Elérési szolgáltatónként 230V-os tápellátás 500W-os teljesítménnyel

- A Hálózatfelügyelet számára 230V-os tápellátás 3kW-os teljesítménnyel

- Szabványos 1 9’~ rack szekrények az elhelyezendő berendezések számára

- Az Elérési szolgáltatók számára két rack szekrény (2x42U), a Hálózatfelügyelet számára összesen
további két külön rack szekrény (2x42U) a Közháló szolgáltatási központban

Kiegészítő Hosting szolgáltatást vesz igénybe az a szolgáltató, aki az alap Hosting szolgáltatáson túl
vesz igénybe Inviteltól rack helyet vagy hálózati port-ot.

IPSec VPNközponti erőforrás

Invitel specifíkált redundáns JPSec VPN szervert biztosít a végpontok IPSec VPN kapcsolatainak
fogadása céljából. Invitel feladata az IPSec VPN szerver biztosítása és a központi hálózathoz való
csatlakoztatása erejéig terjed. Az LPSec VPN szerver konfigurálása és felügyelete a
Szolgáltatásfelügyelet feladata.

A VPN-ek a végpontok és a Közháló Szolgáltatásfelügyeleti Központ között kialakított IPSec tunnelek
segítségével valósulnak meg. Ez jelenti egyrészt a végponti router-ekben az IPSec funkcionalitás
meglétét, másrészt központi oldalon (Közháló Szolgáltatásfelügyeleti Központ) Inviteltől a VPN-ek
végződtetését végző eszközök, redundánsan kialakított VPN szerverek biztosítását.

Az Lnvitel által üzembe helyezett VPN szervereknek alkalmasak az IPSec kapcsolatok megfelelő
teljesítménnyel történő kezelésére és a VPN kapcsolatok végződtetése után a különböző VPN-ek
forgalmának biztonságos elkülönítésére.



A VPN szerverek speciflkácíója:

~~
Minimális titkosítási teljesítmény (3DES/AES 100 Mbps
esetén)
Egyidejű IPSec kapcsolatok száma 5000

Interfész 2 db 1 000BaseTx

RFC 1829 - The ESP DES-CBC Transform
RFC 1851 - The ESP Triple DES Transform
RFC 2393 - IF Payload Compression Protocol (IPComp)
RFC 2401 - Security Architecture for the Internet Protocol (IPSEC)

~ RFC 2402 - IF Authentication Header (A}I)
~ RFC 2403 - The Use of HMAC-MDS-96 within ESP and A}1

RFC 2404 - The Use of HMAC-SHA-1-96 within ESP and AH
RFC 2405 - The ESP DES-CBC Cipher Algoritbm with Explicit 1V
RFC 2406 - IF Encapsulating Security Payload (ESP)
RFC 2407 - The Internet IF Security Domain of Interpretation for ISAKMP
RFC 2408 - Internet Security Association and Key Management Protocol (ISAKMP)
RFC 2409 - The hitemet Key Exchange (IKE)

~ RFC 2410 - The NULL Encryption Algorithm and Its Use with IPSec

A biztosított VPN szerverek alkalmasak site-to-site és client-to-site típusú VPN-ek kialakítására.
Client-to-site VPN-ek esetén képesek a felhasználók adatait egy központi autentikációs szerverről
letölteni. Radius protokoll ismerete biztosított.

A VPN szerver rack-ba szerelhető kivitelű, a magasfokú rendelkezésre állás érdekében támogatja a
redundáns illetve párhuzamos működést.

Minőségi paraméterek

Sávszélesség

A Közháló Szolgáltatási Központ a Közháló minőségét legjobban érintő eleme, ezért a Közháló
Szolgáltatási Központban a LAN hálózat redundáns kiépítéssel kerül kialakításra. Ez annyit jelent,
hogy egy aktív eszköz hibája nem okozza az egész Közháló kiesését.

A központi hálózati eszközök terhelése csúcsidőben 80%-nál nem nagyobb, és ez vonatkozik mind a
rendelkezésre álló sávszélesség kihasználtságára, mint az egyes eszközök feldolgozási kapacitására.
Amennyiben ezen értékek valamelyike 80%-nál magasabbra emelkedne, Invitel mindaddig bővíti a
kapacitást, amíg kapacitása el nem éri a Közhálóra csatlakozó végpontok nominális sávszélességének
50%-ának kiszolgálására elegendő kapacitást. A további bővítéssel járó árnövekedést kivitel az
Ajánlatában szerepelteti.



A központi hálózati eszközök és a vonal kihasználtsága 5 percenként kerül mérésre. Amennyiben
található három egymás utáni nap, amelyben naponként van egy órás időszak, ahol az 5 percenkénti
mérések átlaga 80% f~lötti, akkor Invitel a bővítést megkezdi.

Internet routing

A Közháló szolgáltatási központra csatlakozó útvonalválasztóinak, un. border router-ek támogatják az
Interneten használt routing protokollt, a BGP-t (BOP version 4) és elegendő memóriával rendelkeznek
a nemzetközi és a tartalék Internet kapcsolaton érkező teljes Internet routing tábla fogadására.

A border routerek megfelelő erőforrással rendelkeznek ahhoz, hogy az alhálónként megfogalmazott
Internet szűrést képesek legyenek ellátni.

Invitel route-server funkciót biztosít az Elérési szolgáltatók disztribúciós routerei számára! A route-
server működését a Hálózatfelügyelet határozza meg, az Internet és az Elérési Szolgáltatókkal
egyeztetve.

Alhálózatok kezelése

A Közhálónak alkalmasnak kell lennie arra, hogy a hálózati felhasználók adott csoportjait —egymástól
biztonságosan elkülönítve- VPN-ekbe rendezve kezelje.

Az egyes elérési szolgáltatók egyeztetett módon, alhálőzatonként külön VLAN-ok segítségével
juttatják cl az elkülönült forgalmakat a Közháló Szolgáltatási Központ LAN-ra.

Üzemeltetési feladatok

Az Invitel teljes körű felelősséget vállal a Közháló Szolgáltatási Központ infrastruktúrájának
folyamatos üzemeltetéséért, ezt a feladatot azonban nem elszigetelten, hanem a Közháló szolgáltatások
nyújtásában résztvevő más szereplökkel együtt végzi. Invitel a feladatait a Közháló üzemeltetésének
szerves részeként, annak a folyamatainak és szabályainak betartásával, az előírt SLA
követelményeknek eleget téve végzi.

A Közháló szolgáltatási rendszerének üzemeltetését szabályozó folyamatokat teljes pontossággal a
Szolgáltatásfelügyelet határozza meg és kornmunikálja az egyéb résztvevők felé.

A következő fejezetekben kerülnek meghatározásra azokat a feladatok, amelyeket az üzemeltetés
során Invitel Végez, valamint az, hogy ezen feladatokat mely szereplőkkel együttműködve végzi.

Hibaelhárítás



Invitel az általa üzemeltetett berendezésekben bekövetkezett meghibásodásokat Saját
hálózatfelügyeleti megoldásaival érzékeli és a kijavításukat megkezdi. A saját maga által észlelt
meghibásodásokon túl az Ügyfélszolgálat és a Hálózatfelügyelet révén is kaphat hibabejelentéseket. A
Közháló szolgáltatási rendszerét érintő meghibásodások esetén Invitcl minden hibát a
Hálózatfelügyelet által üzemeltetett és az Invitel részére elérhetővé tett, egységes Közháló
hibajegykezelő rendszerben rögzít, valamint a hiba javításának fázisait abban nyilvántartja. Az
Ügyfélszolgálatról és a Hálózatfelügyelettől érkező hibabejelentések szintén ebben a rendszerben
továbbítódaak Invitel felé.

A hibabejelentések fogadását és a hibák elhárítását Invite napi 24 órában, évi 365 napban üzemeltetett
saját ügyfélszolgálati és hálózatfelügyeleti részleggel működteti, üzemelteti.

Változások végrehajtása

Invitel az általa üzemeltetett rendszerben bekövetkezett változásokat, amennyiben azok a Közháló
szolgáltatásainak időleges kiesésével vagy teljesítménycsökkenésével járnak, jelenti a
Szolgáltatásfelügyelet által rendelkezésre bocsátott egységes változás kezelő rendszer segítségével,
annak érdekében, hogy más szolgáltatók által végzett változásokkal való ütközést illetve az SLA
követelmények megsértését el lehessen kerülni, illetve az Ügyfélszolgálatot fel lehessen készíteni az
ügyfelek pontos tájékoztatására. A bejelentett változásokat a Szolgáltatásfelügyelet hagyja jóvá, e
nélkül azokat elvégezni nem lehet. A rendkívüli változások esetén (meghibásodások elhárításával
összefüggésben) utólagosan ugyanezen rendszeren kerülnek adminisztrálásra a változások.

Hálózatfelügyeleti rendszer fogadása

A Hibajegykezelő rendszer, a Változáskezelő rendszer és a Szolgáltatásfelügyelet monitorozási
alkalmazások kliens komponenseinek fogadása érdekében Invitel kurrens PC architektúrával
rendelkező rnunkaállomást biztosít a saját hálózatfelügyeleti központjában.

Az Invitel vállalja a Hálózatfelügyelet által meghatározott folyamatok, valamint a velük kapcsolatos
SLA-k betartását. Az egyes szolgáltatások átadás-átvételi folyamataiban a szakmai jóváhagyási
feladatokat a Szolgáltatásfelügyelet látja el. Ugyanígy a Szolgáltatásfelügyelet feladata validálni, és
Saját méréseivel alátámasztani vagy vitatni az Invitel által benyújtott SLA jelentéseket.

Üzemeltetési és teljesítményadatok biztosítása

Invitel biztosítja a hálózat működésének ellenőrzése céljából azokat az üzemeltetési és teljesítmény
információkat, amelyek alapján a vállalt szolgáltatási feltételek ellenőrzése lehetővé válik, illetve a
központi hálózat esetleges meghibásodásáról azonnali értesítés kapható.

Mivel a központi hálózat a Közháló egésze szempontjából kritikus fontosságú, az előírt SLA értékeken
alapuló paramétereken túl a Szolgáltatásfelügyelet számára Invitel olyan valósidejű információkat is

‚ í.



biztosít, amelyek alapján a központi hálózat működése, illetve egy esetleges meghibásodásra utaló
trendek a Szolgáltatásfelügyeletről valós időben nyomon követhetők. Ennek alapján a szolgáltatandó
információk az alábbi két kategóriába sorolhatók:

1) SLA-megfelelőség ellenőrzése céljából teljesítmény alapú reporting a szolgáltató által
Laycr3 szinten mért adatokról

2) A központi hálózat valós idejű monitorozását lehetővé tévő információk SNMP
hozzáférésen keresztül.

Teljesítmény alapú SLA reporting

Invitel az SLA megfelelőség tanúsítása érdekében Layer 3. szinten (IF) az alábbi paramétereket méri 5
percnél nem nagyobb intervallumban:

D Rendelkezésre állás (százalékban)
D Adatforgalom (ki és bernenő, portonként, kbps)
D Kihasználtság (a teljes kapacitás százalékában)

Az Invite! a mért adatokat havi jelentés formájában a Hálózatfehigyelet rendelkezésére bocsájtja.

Nem-teljesítés kiemelt feltüntetése

A biztosított havi jelentések kiemelten, a jelentés első részében külön tartahnazzák az esetleges SLA
megszegéseket olyan módon, hogy azok a jelentés áttekintőjének semmiképpen ne kerülhessék cl a
Egyelmét.

Történeti adatok tárolása, az adatok göngyölítése

Invite! a mért adatokat a szolgáltatási szerződés ideje alatt tárolja és a szerződés lejárta vagy
felmondása esetén a megrendelőnek átadja.

A jelentések bontása, formátuma

Invite! a havi jelentéseket olyan részletességgel biztosítja, hogy az adattovábbításban résztvevő port
ok teljesítménye is egyértelműen meghatározható.

Invitel a havi összesítő riportok áttekintő verzióját nyomtatott formában, a részletes elemzést
elektronikus formátumban biztosítja Megrendelő részére.

A havi jelentések táblázatos és grafíkus formában órás bontásban készülnek. Táblázatos forma alatt
excell ill. csv formátum értendő.



Üzemeltetési SLA

P~rarnéteyek ‘ ‘

Válaszadás az Invitel saját ügyfélszolgálatának telefonszámára 1 crc
érkező hívásokra p

Az Invitelnek címzett hibajegyek visszaigazolása 15 perc

Az Invitel Saját üzemeltetést támogató rendszereinek
segítségével érzékcit meghibásodások észlelésének jóváhagyása 15 percen belül
a hibajelzést követően

Hibaelhárítás megkezdése a hibajegy visszaigazolásától vagy 1 órán belül
hibajelzés észlelésétől számítva.

Saját hatáskörben elhárítandó hibák elhárítása vagy a
szolgáltatás helyreállítása a hibajegy visszaigazolásától vagy 4 órán belül
liibajelzés észlelésétől számítva.

A Hálózatfelügyelet tájékoztatása a hibajavítások előrehaladtáról 60 percenként

Rendes karbantartási időszak

A Munkanapokon 22:00 - 06:00

Munkaszüneti és üimepnapokon 22:00 - 10:00

A központi hálózat valós idejű monitorozása

A központi hálózat kiemelt jelentősége miatt Invitel biztosítja, hogy a Közháló szolgáltatási központ
IP berendezéseinek monitorozását a Hálózatfelügyelet is végezhesse. A monitorozás célja, hogy a
Szolgáltatásfelügyelet a központi hálózat állapotáról mindig naprakész, valós idejű információkkal
rendelkezzen.

Invitel SNMP read-only hozzáférést biztosít a Szolgáltatásfelügyelet monitorozó rendszere számára a
központi hálózati eszközökhöz, és a Szolgáltatásfelügyelet kérésére beállítja a monitorozáshoz
szükséges paramétereket.

SNMP hozzáférés biztosítása a központi hálózathoz

Invitel az SNMPv2 MIB-ekhez hozzáférést biztosít a Hálózatfelügyelet részére, és ha szükségesnek
ítéli, biztonsági okokból kizárhatja a nagytáblázatos MIB-eket (routing tábla, ARP tábla, stb.).

Invitel a routerek konfigurálásást úgy végzi, hogy azok:

SNMP trap-eket küldjenek a Szolgáltatásfelügyelet monitorozó rendszere felé. A kért trap-ek
típusát a Szolgáltatásfelügyelet határozza meg a routerek típusának ismeretében.
Ne szűrjék ki az ICMP csomagokat.



Szolgáltatás minőségi jellemzői (SLA-k)

Invitel a szolgáltatásokat az alábbi táblázatokban részletezett paraméterekkel, reakció- és
válaszidőkkel biztosítja:

Domain izévfeloldási szolgáltatás SLA

Típusa Megnevezése Mérése

Elérhetőség Minden intézmény számára rendelkezésre áll valamilyen állandó, statikus cache-ben tárolt
pontosan kettő darab, IF címmel egyértelműen információ, Pl. root szerverek címének
definiált DNS szerver, amin keresztül a lekérdezése DNS szervertől percenként.
szolgáltatás igénybe vehető. A szerverek
rekurzív feloldást végeznek a kliens kérések
kiszolgálására. (nem teljesülés: csak egy DNS
szerver: 50% hiba, egy sem Végez feloldást:
100% hiba)

Teljesítmény A rekurzív feloldási kérések esetében a Egy tetszőleges .hu és egy tetszőleges .com
válaszidő átlagosan nem haladhatja meg a 2 alatti domain NS rekordjának lekérdezése
másodpercet, és a csomagvesztés nem lehet DNS szervertől percenként. A domainek
nagyobb 10%-nál (nem teljesülés: 30% hiba). egyenletes eloszlás szerint teszteltek. Atlag

számitás es SLA meghatározasa oranként.
A DNS szerverek a cache-ből kiszolgált Cache-ből kiszolgálható információk mérése:
kérések esetében a kéréseket átlagosan 0,3 egy .hu és egy .com alatti domain NS
másodpercen belül kiszolgálják és a kérések rekordjának lekérdezése a DNS szervertől
csomagvesztése nem haladja meg a 10%-ot percenként. A lekérés során az előző mérések
(nem teljesülés: 80% hiba). által 12 óránál nem régebben és sikeresen

tehozott lekérésekből kerül kiválasztásra
tetszőlegesen egy-egy, Atlag számítás és
SLA meghatározás órás intervallumokra.

A nem cache-ből kiszolgálható DNS hibák
nem lesznek figyelembe véve azon
időszakokra, amikor bizonyíthatóan nem volt
hazai vagy nemzetközi Internet kapcsolat
(tartalék vonalon keresztül sem). Ezen túl a
Sulinet/Köznet AS-en kívül eső szerverek
esetében mindkét teljesítmény mérés
válaszidő küszöbét az ugyanazon időtartamra
(órára) vonatkoztatott átlagos IF (64 byte
ping) válaszidő mértékével megnövelve
lesznek figyelembe véve.

Elsődleges és/vagy másodlagos név szerver szolgáltatás SLA

Típusa Megnevezése Mérése

Elérhetőség Elsődleges és másodlagos szolgáltatást A zóna szerverektől egy-egy véletlenszerű
igénybe vevő iskolák esetében a DNS zóna authoritative zónához tartozó NS rekord



Teljesítmény

számára kettő darab DNS szerver áll
rendelkezésre, mely a zóna tartalmára
(authoritative rekordokra) érkező kéréseket
tetszőleges Internet hoszt felé kiszolgálja.
(nem teljesülés: csak egy szerver 50%, egy
szerver sem: 100%)

Csak másodlagos szolgáltatást igénybe vevő
iskolák esetében a DNS zóna számára egy
darab DNS szerver áll rendelkezésre, mely a
zóna tartalmára (authoritative rekordokra)
érkező kéréseket tetszőleges Internet hoszt felé
kiszolgálja. (nem teljesülés: egy szerver sem:
100%)

A DNS szerverek az authoritative kérések
esetében a kéréseket átlagosan 0,3
másodpercen belül kiszolgálják és a kérések
csomagvesztése nem haladja meg a 10%-ot
(nem teljesülés: 80% hiba).

percenkénti lekérdezése. Ha nem érkezik
válasz, a szervert nem tekinthető elérhetőnek,
és az összes hozzá tartozó zóna esetében az
50% vagy 100% hibát regisztráljuk.

A válaszidő és esomagvesztés az elérhetőség
mérés során egyben meg is határozható.
Átlag számítás és SLA meghatározás órás
intervallumokra.

A Sulinet/Köznet AS-en kívül eső szerverek
esetében a teljesítmény válaszidő küszöböt az
ugyanazon időtartamra (órára) vonatkoztatott
átlagos IP (64 byte ping) válaszidő
mértékével megnövelve kell figyelembe
venni.

Az on-line regisztrációs kéréseket következő
munkanap végéig, az off line regisztráció s
kéréseket 3 munkanapon belül kell teljesíteni.
(nem teljesülés: 100% hiba)

Mail Relay szolgáltatás SLA

Típusa Megnevezése Mérése

Elérhetőség Minden intézmény részére — mely intézmény SMTP porton TCP kapcsolat fogadásának és
Mail Relay szolgáltatást igénybe vesz — egy „220”-as SMTP üzenet megjelenésének
darab SMTP Relay szerver áll rendelkezésre, mérése percenként.
mely az intézmény levelező szerverétől SMTP
üzeneteket fogad, és az intézmény levelező
szervere felé SMTP üzeneteket küld (nem
teljesülés: 100% hiba)

Teljesítmény A 20 Kbyte méretet meg nem haladó leveleket, 20 Kbyte text üzenetet tartalmazó levél
amennyiben nem lép fel rendszeren kívüli küldése egy teszt domain felhasználásával
okokra visszavezethető blokkolás, ami az percenként. Mivel távközlési késleltetés ez



A Mail Relay szolgáltatás a gyártó által biztosított vírusmintát figyelembe véve legfeljebb 24 órán
belül frissíti vírusminta adatbázisát és használja azt a vírusok kiszűrésére (nem teljesülés: 25% hiba)

Levelezési lista és lista arclzívmn szolgáltatás SLA

azonnali kézbesítést nem teszi lehetővé,
átlagosan 30 másodpercen belül továbbítja a
rendszer, beleértve a vírus keresési műveletet.
A fenti méretek és kondíciók mellett levelek
egyedi maximális késletetése legfeljebb 5%-a
esetében haladhatja meg a 120 másodpercet
nem teljesülés: 40% hiba).

esetben elhanyagolható, a levél küldésének
megkezdésétől a levél fogadásának
befejezéséig mért időt kell alapul venni.
Átlag számítás és SLA meghatározás órás
intervallumokra.

A 20 Kbyte méretet meghaladó levelek
esetében a levéltovábbítási folyamat a
levelek legalább 95%-a esetében a teljes a
levélméret függvényében a 120 másodpercet
15 másodperc/Mbyte mértékben haladhatja
csak meg, beleszámítva víruskeresést, de
nem számítva bele vonali késleltetést (levél
fogadás befejezésétől levél küldés
megkezdéséig mért időtartam) (nem
teljesülés: 40% hiba). Vagyis Pl. 4 Mbyte
méretű levél esetében legfeljebb 120+15*4,
vagyis 180 másodpercen belül kell az üzenet
továbbküldését megkezdeni.
4 Mbyte méretű ZW állományt (kb. 8 Mbyte
eredeti adatot) tartalmazó levél küldése egy
teszt domain felhasználásával, vírusszLirés
igénylése mellett 10 percenként. Átlag
számításás SLA meghatározása órás
intervallumokra. SLA maghatározás során a
fenti számítások szerinti 180 másodperces
küszöböt kell ü~yelembe venni.

Típusa Megnevezése Mérése

Elérhetőség Rendelkezésre áll lista szolgáltatás, mely a SMTP porton TCP kapcsolat lista
megadott címekre érkező leveleket a lista fogadásának és „220”-as SMTP üzenet
tagjainak továbbítja (nem teljesülés: 100% megjelenésének mérése percenként.
hiba)

Rendelkezésre áll lista archívum szolgáltatás, http porton TCP kapcsolat fogadásának és
mely WEB felületen legfeljebb 5 évre egy meghatározott oldal letőithetőségének
visszamenő levelezési archívumban biztosít mérése percenként.
keresési és megtekintési lehetőséget (nem
teljesülés: 30% hiba)

A lista szolgáltatás a listákra összesítve Mérése a levelező lista szoftver napló
percenként 1 levél fogadására és átlagosan állományának óránkénti feldolgozásával.
3000 címzett számára való szétküldésére Ennek természetesen feltétele, hogy a napló
alkalmas úgy, hogy a 16Kbyte méretet meg tartalmazzon információt a levél fogadás és
nem haladó leveleket — amennyiben nem lép
fel rendszeren kívüli okokra visszavezet1~ető továbbítás logikai kapcsolatáról, azok
biokkolás, ami azonnali kézbesítést nem teszi időpillanatáról, valamint az esetleges
lehetővé — átlagosan 30 másodpercen belül sikertelen továbbításokról.



Adminisztrátoripostafiók szolgáltatás SLA

Típusa Megnevezése Mérése

Elérési Intézinényenként rendelkezésre áll egy Szerverenként az SMTP (amennyiben nem
postafiók, mely lehetőséget ad levél küldésre mail relay szerveren keresztül kell használni),
(SMTP és HTTP), levél fogadásra (POP3, http, POP3, és IMÁP porton TCP kapcsolat
JMAP, és HTTP), valamint levelek tárolására fogadásának mérése 5 percenként’ Bármelyik
postafiókonként 5 MB levél mennyiségig eredménytelensége SLA hibának számít.
(nem teljesülés: 100% hiba).

Teljesítmény A postafiók szolgáltatás a hozzá érkező kliens A fenti elérhetöség mérés TCP handshake
kérések (POP3, 1MAP, HTTP) kiszolgálását idejének rögzítésével óránkénti átlagszámltás
0,3 másodpercen belül megkezdi. (nem és SLA meghatározás mellett.
teljesülés: 50% hiba).

A postafiók szolgáltatás a kliens kéréseket Egy teszt postafi6kba 5 percenként 20 Kbyte
tranzakcióként (‚p1. azonosítás, 1 levél méretű levél küldése, majd kiiratása IMAP
elküldése, I levél fogadása) 2 másodpercen segítségével illetve kiolvasása (törléssel)
belül szolgálja ki. POP3 segítségével. Mind az IMAP mind a

POP3 esetében a kapcsolat felépítéstől a levél
lehozataláii eltelt idő kerül rögzítésre,
melyeknek 2-2 tranzakció időnek kell
megfelelniük. Atlagolás és SLA
meghatározás óránként.

kerül továbbításra. A fenti méretek ás
kondíciók mellett levelek egyedi maximális
késletetése a levelek legfeljebb 5%-a esetében
haladhatja meg a 120 másodpercet. Ezen
elvárások csak a lista szerver funkcióra
vonatkoznak, akár a mail relay szolgáltatást
használja lista szerver vírusszűrésre és
kézbesítésre, akár ömnaga végzi cl a
vírusszűrési és kézbesítési feladatokat.

A lista archívum szolgáltatás a hozzá érkező
statikus oldalra mutató WEB kéréseket 0,3
másodpercen belül kiszolgálja. (nem teljesülés:
15% hiba) (Megjegyzés: itt és a
következőkben a kérés kiszolgálás elkezdésén
azt értjük, hogy a TCP handshake lezárult, és
az első értékes — adatot tartalmazó csomagot a
szerver — elküldte felhasználó felé.)

Az előzőekben definiált web elérhetőség
SLA mérés egyben alkalmas a válaszidő
meghatározására is. Átlag meghatározás ás
SLA ellenőrzés órás intervallumok alapján.

A lista archívum szolgáltatás
keresési vagy listázási
másodpercen belül kiszolgálja.

a hozzá érkező
kéréseket 10

5 percenként egy keresés és egy listázás
jellegű kérés kiadása, és a válaszidő mérése.
Átlag számítás ás SLA meghatározása
óránként.



Központi delegált adminisztrációs postuJ7ók SLA

Típusa Megnevezése Mérése

Elérhetőség A szolgáltatást igénybe vevő Szerverenként az SMTP (amennyiben
intézményenként rendelkezésre áll nem mail relay szerveren keresztül
megfelelő számú postafiók, mely kell használni), http, POP3 és IMAP
lehetőséget ad levélküldésre (SMTP és porton TCP kapcsolat fogadásának
HTTP), levél fogadásra (POP3, IMAP mérése S percenként. Bármelyik
és HTTP), valamint levelek tárolására eredménytelensége SLA hibának
intézményenként 1 GB levél számít.
mennyiségig (nem teljesülés: 100%
hiba).

Szolgáltató napi rendszerességgel A mutatók alapján kell meghatározni,
domain nevenként ‚ domain-Intézmény hogy a postafiók szám és diszk
lista biztosítása mellett az alábbi kapacitás SLA megfelelő-e vagy sem.
mutatókat határozza meg:
—‘ Osszes regisztrált domain

-~ Regisztrált felhasználó szám
‘—‘ Diszk használat
A szolgáltatás adminisztrációs felülete Adminisztrátori http felület
elérhető iskolák felől, hogy az arra elérhetőségének mérése (ha kell
feljogosított intézményi akkor teszt jelszó segítségével) egy
rendszeradminisztrátor a postafiók statikus oldal lehozatala segítségével
felhasználókat felvegye, módosítsa, 5 percenként.
vagy törölje (nem teljesülés: 25% hiba).

Teljesítmény A postafiók szolgáltatás a hozzá érkező A fenti (POP3, IMAP, HTTP)
kliens kérések ~POP3, IMAP, HTTP) elérhetőség mérés TCP handshake
kiszolgálását 0,3 másodpercen belül idejének rögzítésével óránkénti
megkezdije el. (nem teljesülés: 50% átlagszámítás és SLA meghatározás
hiba). mellett.

A postafiók szolgáltatás a kliens Egy teszt postaflókba 5 percenként
kéréseket tranzakcióként (p1. 20 Kbyte méretű levél küldése, majd
azonosítás, 1 levél elküldése, 1 levél kiíratása IMAP segítségével illetve
fogadása) 2 másodpercen belül POP3 kiolvasása (törléssel)
szolgálja ki. segítségével. Mind az IMAP mind a

POP3 esetében a kapcsolat
felépítéstől a levél lehozatalági eltelt
idő kerül rögzítésre, melyeknek 2-2
tranzakció időnek kell megfelelniük.
Atlagolás és SLA meghatározás
óránként.

KözpontifreemailjellegűpostaJiók SLA

Típusa Megnevezése Mérése

Elérhetőség A szolgáltatás igénybevételére regisztrált Szerverenként az SMTP (amennyiben
egyedi felhasználók részére postafiók áll nem mail relay szerveren keresztül kell



rendelkezésre, mely lehetőséget ad használni) http, POP3, és IMAP porton
levélküldésre (SMTP és HYFP), levél TCP kapcsolat fogadásának mérése 5
fogadásra (POP3, IMAP és HTTP), percenként. Bármelyik
valamint levelek tárolására eredménytelensége SLA hibának
felhasználónként 1 MB levél számít.
mennyiségig (nem teljesülés: 100%
hiba).

Teljesítmény A postafiók szolgáltatás a hozzá érkező a fenti ~POP3, IMAP, I-ITTP)
kliens kérések (POP3, IMAP, I-ITTP) elérhetőség mérés TCP handshake
kiszolgálását 0,3 másodpercen megbelül idejének rögzítésével óránkénti

.. . .. . átlagszámítás és SLA meghatározáskezdije cl. (nem teljesulés: 50% hiba). mellett.

A postafiók szolgáltatás a kliens Egy teszt postafiókba 5 percenként 20
kéréseket tranzakcióként (‚~l. azonosítás, Kbyte méretű levél küldése, majd
1 levél elküldése, 1 levél fogadása) 2 kiíratása IMAP segítségével illetve
másodpercen belül szolgálja ki. kiolvasása (törléssel) POP3

segítségével. Mind az l~MAP mind a
POP3 esetében a kapcsolat felépítéstől a
levél lehozatalági eltelt idő kerül
rögzítésre, melyeknek 2-2, tranzakció
időnek kell megfelelniük. Atlagolás és
SLA meghatározás óránként.

Web Hostin2 szolzáItatós SLA
Típusa Megnevezése Mérése

Elérhetőség A szolgáltatást igénybevevő Intézmény által a Minden WEB kiszolgáló külön tesztelésre
WEB Hosting szerveren elhelyezett kerül. Minden szerver egy virtuális
adattartalom tetszóleges internet kliens felől szerveréről egy statikus oldal lekérdezése 5
elérhetó (nem teljesülés: 100% hiba). percenként round robin rendszerben.

Teljesítmény A WEB szerver a hozzá érkező kliens A fenti elérhetőség mérés letöltési idejének
kéréseket 03 másodpercen belül szolgálja ki rögzítésével, óránkénti átlagszámítás és SLA
(nem teljesülés: 50% hiba). meghatározás mellett.

Időszinkronizáció szolgáltatás SLA

Típusa Megnevezése Mérése

Elérhetőség Két szerver elérhető RFC1 30S szerinti NTP NTP lekérések kezdeményezése 5
(Network Time Protocol) version 3 másodpercenként
segítségével (csak egy ilyen szerver: 25% hiba,
egy szerver sem: 100% hiba).

Teljesítmény Két szerver áll rendelkezésre, mely 100 msec Elérhetőség mérés eredményének
válaszidővel kiszolgálja kliens oldali NTP feldolgozásával (Pl. ntpq).
kéréseket (PeerDelay), szinkronizációs
távolsága legfeljebb 3. Szint (Stratuum 3) és az
időforrástól számított szinkronizációs
távolsága (RootDelay ±RootDispersion I 2)
nem nagyobb 100 ezredmásodpercnél (csak

9



egy ilyen szerver: 25% hiba, egy szerver sem:
100% hiba).

Internet szolgáltatások rendelkezésre állásának számítása

Az előző pontokban szereplő Internet szolgáltatásoknak az alábbi — rendelkezésre állással üzemelnek.

Hat havi rendelkezésre állás minimuma: ≥98%

>-~ Éves szintű rendelkezésre állás maxirnuma (Értékelési korlát): 99,9%

~ Havi szintű rendelkezésre állás: ~96,0%

Elérhetőnek tekinthető egy szolgáltatás, ha a Közháló Szolgáltatási Központ az elvárt paraméterek
szerint elérhető.

A szerződés teljesítése során — teljesítés értékelésénél — az egyes szolgáltatások egymáshoz
viszonyított súlyozását a rendelkezésre állásban az alábbi táblázat mutatja. A csillaggal jelölt súlyokat
csak azon intézményeknél kell figyelembe venni, melyek a hozzá tartozó szolgáltatást igénybe veszik.

Szolgáltatás Súly

Domain név feloldási szolgáltatás 50

Domain név és IP cím regisztrációs, valamint elsődleges és/vagy másodlagos név szerver 10
szolgáltatás
Mail relay szolgáltatás opcionális központi vírusszűréssel 30*

Levelezési lista és lista archívum szolgáltatás 15

Adminisztrátori postafiók szolgáltatás 15

Központi WEB felületű felhasználói (diák) postafiók szolgáltatás, delegált adminisztrációval, 30*
vírusszűréssel
Központi WEB felületű felhasználói (diák) postafiók szolgáltatás, freemail jellegű hozzáféréssel, 15
vírusszűréssel
Intézményi Home Page üzemeltethetőségének biztosítása a Szolgáltatónál (Web Hosting 10*
szolgáltatás)
Idő szinkronizáció szolgáltatás 5

*A hibajelenségekhez tartozó mértékek szolgáltatásonként és időarányosan kerülnek összegezésre.
Egy szolgáltatáshoz tartozó hibajelenség összesített mértéke egy időpillanatban legfeljebb 100% lehet.
A szolgáltatásonkénti hibákat ezután a fenti súlyozás alapján arányosan kell összeadni, ez eredményezi
az Internet szolgáltatások végső rendelkezésre állását.



Teljesítés

Szolgáltató a Közháló informatikai hátterét az alábbi hardver és szoftver komponenseken
tervezi biztosítani:

A rendszer virtuaflzációs platformként a REDHAT RHEV for SERVERS 2.2 rendszerét használja.
Ebben vannak definiálva az egyes virtuális gépek, amelyek kiszotgálják az egyes szoftver
kom ponenseket.

A rendszer fizikai komponensel:

8852-4SG BladeCenter H Chassis 9U, 2 x 2900W pws, no optical drive, no Floppy, I x
Ady. Management Module, no power cord, 3yr warranty
Power Cable options for BladeCenter H
BladeCenter H Triple IEC 320 C20 (200-240V) 2.8M 2
Power supply
BladeCenter H 2900W AC Power Module Pair with Fan Packs I
Management Module
IBM BladeCenter Advanced Management Module I
Optical devices
UltraSlim Enhanced SATA Multi-Burner 1
Ethernet switch! passthru modules
Cisco Catalyst Switch Module 31 lOG for IBM BladeCenter 2
BladeCenter SAN switch!passthru modules
Brocade 20-port 8Gb SAN Switch Module for IBM BladeCenter, (14/6 port) 2
Brocade 8Gb SFP± SW Optical Transceiver

7~’ ~-G5G BladeCenter I ‘.., XM I x A’ ~. ‚‘. .‘. ~. .~. ~~ad Core/I 333MHz
FSB/I 2MB L2 Cache/80W, 2x51 2MB RAM, Dual GB Eth, SAS, 3 yr warranty

Quad-Core Intel Xeon Processor E5440 (2.83GHz 1333MHz 12MB L2 Cache 80w) 2
Upgrade Processor Option
8 GB (2x4GB kit) Quad Rank PC2-5300 CL5 ECC Low Power
IBM Dual 15.8GB 2.5” Solid State Drives, (2W) 2
QLogic 4Gb Fibre Channel Expansion Card (CFFv) for IBM BladeCenter, (CFFv, Dual 2
port, PCI-X, 4Gb)

‚2



A szolgáltatásokhoz definiált erőforrások és szoftver komponensek:

Domain név feloldási szolgáltatás, RESOLVER DNS

1. 2 virtuális gép, szerverenként 1 vCPU, 1 GB RAM, 15 GB HDD
2. CentOS 5 (update 6) operációs rendszer
3. BIND 9.3.6

Elsődleges és másodlagos név feloldási szolgáltatás, AUTH DNS
1. 2 virtuális gép, szerverenként I vCPU, 512 MB RAM, 15GB HDD
2. CentOS 5 (update 6) operációs rendszer
3. BIND 9.3.6

o lP cím és domain név kezdési rendszer
1. 1 virtuális gép — MySQL, 1 virtuális gép — SelfCare
2. CentOS 5 (update 6) operációs rendszer
3. Saját fejlesztésű — OPEN SOURCE alkalmazás (Mysqi, perl, Apache)

o Mail relay szolgáltatás, központi vírusszűréssel
1. 2 virtuális gép, szerverenként 2 vCPU, 2 GB RAM, 15 GB HDD
2. CentOS 5 (update 6) operációs rendszer
3. CommuniGate PRO
4. Dr Web — Site licensz

• Levelezési lista és lista archívum szolgáltatás
1. 2 virtuális gép, szerverenként 2 vCPU, 2GB RAM, 15 GB HDD
2. CentOS 5 (update 6) operációs rendszer
3. CommuniGate PRO

Központi adminisztrációs postafiók szolgálatás
1. 2 virtuális gép, szerverenként 2 vCPU, 2 GB RAM, 15 GB HDD
2. CentOS 5 (update 6) operációs rendszer
3. CommuniGate PRO

WEB felületű felhasználói postafiók szolgáltatás, delegált aclminisztrációval, vírusszűréssel
1. 2 virtuális gép, szerverenként 2 vCPU, 2 GB RAM, 15 GB HDD
2. CentOS 5 (update 6) operációs rendszer
3. CommuniGate PRO
4. Dr Web — Site licensz

o Központi WEB felületű felhasználói postafiók szolgáltatás, freemail jellegű hozzáféréssel,
vírusszűréssel

1. NINCS ilyen szolgáltatás, ez megszüntl

o Intézményi webhely üzemeltetés biztosítása (WEB HOSTING szolgáltatás)
1. 2 virtuális gép LINUX alapokon, szerverenként 2 vCPU, 1 GB RAM, 15 GB HDD
2. CentOS 5 (update 6) operációs rendszer
3. Apache WEB szerver

4. 5 virtuális gép Windows alapokon, szerverenként I vCPU, 4 GB RAM, 50 GB HDD
5. Windows 2008 R2 operációs rendszer

Időszinkronizáció szolgáltatás NTP kliensek számára
1. 2 virtuális gép, szerverenként I vCPU, 512 MB RAM, 15GB HDD
2. CentOS 5 (update 6) operációs rendszer
3. NTP daemon — ntp-4.2.2



Migráció

Abban az esetben, ha már van a fent leírt funkciókat lefedő és működő Közháló szolgáltatás, akkor
migrációs folyamatról beszélünk. A végponti rendszergazda minél kevesebb adminisztrációval való
terhelése érdekében legyen lehetőség a migrációs folyamat lebonyolítására úgy, hogy a regisztrációs
információk, szolgáltatás elérési IP címek, domain nevek, email címek, belépési azonosítók, jelszavak,
postaláda tartalmak, stb. változatlanul maradjanak.
A szolgáltató által végzendő migráció folyamatának pontos menetét a Szolgáltatásfelügyelet határozza
meg a nyertes szolgáltatókkal, valamint a Közháló jelenlegi VAS szolgáltatóival való egyeztetés
alapján.

A szolgáltatás átadása ás átvétele

A szolgáltatások indítása előtt átadás-átvételi eljárásra kerül sor, az alábbiak szerint:
o Az átadás-átvételi eljárást részletesen a Hálózatfelügyelet határozza meg. A szolgáltatások

csak akkor átvehetőek, amennyiben azok a jelen ajánlati kifrásban, és az ez alapján megkötött
szolgáltatási szerződésben megfogalmazott feltételeknek eleget tesznek. A szolgáltatások
átadásakor végzendő mérések és tesztek ennek alapján kerülnek meghatározásra.

o Az Internet szolgáltatás átvételekor egy (valódi vagy teszt) intézmény felvételével kell a
szolgáltatás működőképességét megállapítani. Az átvételtől számítva a szolgáltatásra
vonatkozó SLA feltételek lépnek érvénybe.

Szolgáltatás továbbadása
Invitel vállalja, hogy a szolgáltatási szerződés megszűnésével a szolgáltatások keretében szerverein
elhelyezett információkat maradéktalanul továbbadja Megrendelőnek vagy a Közháló következő VAS
szolgáltatójának. Ezen információk közé tartoznak p1. a DNS zóna tartalmak (adatbázis dump
formában is), mail relay beállítások, szolgáltatónál található email postafiók, web hosting beállítások
és tartalmak, jelszó információk, stb.
Vállalja továbbá, hogy azon külső regisztrátoroknál található Közháló objektumokra vonatkozóan,
melyek adrninisztrációs jogát a szolgáltatás kezdetén átvette és melyeket a szolgáltatási időszak alatt
rajta keresztül regisztráltak, a szolgáltatási szerződés megszűnésével a folyamatos szolgáltatás
biztosításának akadályoztatása nélkül továbbadja a Közháló következő VAS szolgáltatójának vagy az
Ajánlatkérőnek.
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Hiba elhárítási terv

Folyamat leírása

Hiba fogadása és regisztrálása
A Technikai Ügyelet feladata a telefonon, vagy e-mail-en érkezett hibabejelentések fogadása, az
alarmok átvétele/fogadása, és az adott hibaesemény rögzítése

Lehetséges hibajelzésiforrások
Egy előfizetői hibáról a Technikai Ügyelet az alábbi módokon értesülhet:

o Telefonos hibabejelentés;
o Levél, fax, e-mail útján történő hibabejelentés;
o Felügyeleti rendszerekből érkező hiba (közvetítéssel);
o Társszolgáltatói hibabejelentőtől.

A hibafogadása
A hibabejelentéseket minden esetben a Technikai Ügyelet fogadja, akár telefonon, akár írásban
érkezik a bejelentés.

A hiba regisztrálása
A hibabejelentés során a Technikai Ügyelet elvégzi az előfizetői adatok egyeztetését, és a tényleges
hibák megszűrését az előfizetők szóbeli kikérdezése illetve e-mail-ben történő egyeztetés alapján.
Amennyiben társszolgáltató részéről érkezik a hibabejelentés, értelemszerűen velük történik a hiba
pontosítása, értelmezése.

o A hibák regisztrálása a speciálisan erre kialakított hibakezelési programokban történik.

Hiba elhatárolása
Az elhatárolás során kell dönteni arról, hogy a Technikai Ügyelet saját hatáskörben meg tudja- e
oldani a hibaelhárítást, vagy beavatkozó szervezetekre van szükség.

Hibaelhárítás az ügyfél tájékoztatása alatt
Amennyiben a vizsgálat hibát nem állapított meg, vagy a hiba elhárítása a vizsgálat során, illetőleg az
előfizetővel történő egyeztetés során megoldódik:

. az előfizető kikérdezése alapján az ügyfélnek felróható okból áll fenn vagy

. szóbeli segítség alapján az ügyfél által elhárításra kerül, valamint
o az ügyfél panasza nemjogos,

a hiba az előfizető értesítését követően lezárásra kerül.

Hibavizsgálat, behatárolós .

Amennyiben hibavizsgálat szükséges, a regisztrált hibabejelentéseket az internetes felügyeleti /
hibaelhatárolási rendszerben személyesen, vagy a műszaki terület bevonásával végzi a Technikai
ügyelet, és dönt a hibaelhárítási folyamat folytatásának módjáról.



.Javítás a hibavizsgálat során
Amennyiben a vizsgálat hibát nem állapított meg, vagy a hiba elhárítása a vizsgálat során (akár a
Berendezés-technikai osztály, az SMC, vagy az ASP közvetlen bevonásával), illetőleg az előfizetővel
történő egyeztetés során megoldódik a hiba, az előfizető tájékoztatás során egyszerűsített hibajegyen
lezárásra kerül a hiba

Döntés a hibaelizárításról !folytatásról
Amennyiben a hibavizsgálat alapján a Technikai Ügyelet a szakapparátus bevonását tartja
szükségesnek, az érintett szakterület bevonásával folytatja a hibaelhárítási folyamatot.

Hiba elhárítása során a tényleges hibaelhárító elvégzi a hiba elhárítását, és erről tájékoztatja a
Technikai U~yeletet.

Hibaelhárítás
A közvetlen hibaelhárítást a hiba jellegének megfelelő szakterületi hibaelhárító szervezet végzi,
szükség szerint az ügyfél (és berendezésének karbantartója), illetve a Technikai Ügyelet bevonásával.

Hiba inegoidva nyilatkozat adása
A zavarelhárító szervezet által elhárított hibák telefonon történő visszavétele és regisztrálása a pontos
hiba okok megjelöléséveL

o A hiba elhárításának ellenőrzése a zavarelhárító helyszíni visszahívásával vagy az utolsó
végpontról történő visszavétel esetén az előfizető vonalának azonosításával történik.

. A bérelt vonali hiba esetén az érintett work flow rendszerben „megoldva” státuszba teszi a
hibaügyet az elhárító.

Ügyfél értesítése, a hiba lezárása
A hibaelhárító nyilatkozat alapján a Technikai Ügyelet felveszi a kapcsolatot az előfizetővel, értesíti a
hiba elhárításáról, majd a hiba tényleges, visszaigazolt elhárítását követően lezárja azt a hibakezelési
programban.

Ügyfél tájékoztatása a liibaelhárításról
A hibaelhárítás után a lezáró/egyeztető csoport egyeztet az ügyféllel, annak megállapítására, hogy az
ügyfél is működőnek látja-e a szolgáltatást.

B2B ügyfelek az elhárított hibáról e-mailben is tájékoztatást kapnak.

Ha a hiba az ügyfél elmondása szerint továbbra is fennáll, a hibajelenség függvényében a Technikai
Ügyelet újból kiadja a hibát a megfelelő bibaelhárító csoportnak (a hibaelhárítást kezdő, avagy másik
szakterületnek).

Hiba lezárása
Amennyiben az ügyfél a hibát visszavette, az érintett nyilvántartó rendszer a hibajegyet automatikusan
lezárja; B2B ügyfelek esetében a nyilvántartó rendszer kiszámolja az SLA értékét.



Ársíruktúra

Tevékenység Nettó havidíj
Internet alapú ás emelt szintű szolgáltatások összes, nettó havi díja 10 500 000 HIJF
Ebből: Alap- ás emelt szintű Internet szolgáltatások — havi díj, fix 10 040 000 HUF

Alap- ás emelt szintű Internet szolgáltatások — havi díj, végpontonként
Közháló szolgáltatási központ távközlési csatlakoztatásai — havi díj, fix 460 000 HUF
Kiegészítő Hosting szolgáltatás a távközlési csatlakozásokra / csatlakozás / -

rack unit

Távközlési kapcsolatok havidíja bontása:

KSZK Ügyfélszolgálat 10 Mbps 30 000

KSZK 0KM 100 Mbps 55 000

KSZK OH 10 Mbps 30 000

KSZK ÖBK 2 x 100 Mbps helyi 90 000

ÖBK NISZ 2 x 100 Mbps 90 000

KSZK NISZ 2 x 100 Mbps 90 000

A szolgáltatásokat igénybe vevő végpontok számának akár pozitív, akár negatív irányban
történő, az eredeti végpont számhoz viszonyított 20%-on belüli módosulása a szolgáltatási
alapdíjat nem befolyásolja.



1. számú űrlap

„Eredeti”

Ajánlattevő neve: Invitel Zrt.

Ajánlattevő székhelye: 2040 Budaörs, Puskás T. u. 8-10

Az ajánlat 4 számozott oldalt/lapot tartalmaz.

AJÁNLAT

„Közháló intézményi kör részére internet alapú alap és emelt szintűszolgáltatások
beszerzése” tárgyú gyorsított, hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos közbeszerzési

eljáráshoz

(TED 2011/S 224-363830; KÉ 29282/2011.)

2011-12-19



2. számú űrlap

TARTALOMJEGYZÉK1

(a benyújtandó nyilatkozatok, egyéb iratok jegyzéke)

Irat megnevezése oJdal
FELOLVASÓLAP 3
Árstruktűra 4

1 A fentj tartalomjegyzéket a benyújtásra kerülő ajánlat tartalmának megfelelően aktualizálni kell!

2



3. számú űrlap

FELOLVASÓLAP

A Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt., mint ajánlatkérő (1081 Budapest, Csokonai u. 3.)
„Közháló intézményi kör részére internet alapú alap és emeli szintű szolgáltatások beszerzése”
tárgyú közbeszerzési eljárása során az Ajánlattételi felhívás és Dokumentáció átvizsgálása és
értelmezése után az azokban foglalt részletes feltételeket megértettük, elfogadjuk.

Ajánlattevő neve: Invitel Zrt.

Ajánlattevő székhelye: 2040 Budaörs, Puskás T. u. 8-10.

Ellenszolgáltatás összege: 9500 000 Forint/hó nettó

Budaörs, 2011-12-19

nv~t€l T~vkÖiIéS~ Zrt.
2040 Bud~ÖrS Puskás Tivadar Szabó András
Adószám: 1 206931 6-2-44
47. Senior key account manager

Invitel Zrt.



Árstruktúra

Tevékenység Nettó havidíj
Internet alapú és emelt szintű szolgáltatások összes, nettó havi díja 9 500 000 HIJF
Ebből: ~ Sulinet alap- és emelt szintű Internet szolgáltatások — havi díj, fix 7 540 000 I{UF

>‘ Köznet alap szintű Internet szolgáltatások — havi díj, fix 1 000 000 HIJF
‘Köznet emelt szintű Internet szolgáltatások — havi díj, fix 500 000 HUF
k Alap- és emelt szintű Internet szolgáltatások — havi díj, végpontonként -

Közháló szolgáltatási központ távközlési csatlakoztatásai — havi díj, fIx 460 000 HUF
Kiegészítő Hosting szolgáltatás a távközlési csatlakozásokra / csatlakozás I -

rack unit

Távközlési kapcsolatok havidíja bontása:

e~-’J. e

KSZK Szolgáltatásfelügyelet 100 Mbps 55 000

KSZK Ugyfélszolgálat 10 Mbps 30 000

KSZK 0KM 100 Mbps 55 000

KSZK OH 10Mbps 30000

KSZK OBK 2 x 100 Mbps helyi 90 000

ÖBK NISZ 2xlOOMbps 90000

KSZK NISZ 2 x 100 Mbps 90 000

A szolgáltatásokat igénybe vevő végpontok számának akár pozitív, akár negatív irányban
történő, az eredeti végpont számhoz viszonyított 20%-on belüli módosulása a szolgáltatási
alapdíjat nem befolyásolja.

~-~i-~_ ~1I.



3. számú melléklet

Szolgáltatási szint megállapodás, pénzügyi szankciók

BEVEZETÉS

1.) A jelen megállapodás a 2/610008100201. számú Szerződés melléklete, annak
elválaszthatatlan része, csakis azzal együtt érvényes és az ott rögzített Felekre és
Szolgáltatásra vonatkozik.

2.) A jelen megállapodás azokat a feltételeket és szolgáltatási szint mérési módszereket határozza
meg, melyek alapján VAS Szolgáltató teljesítését, és VAS Szolgáltatónak járó díjat a teljesítés
során a Felek közösen megállapítják.

FELÜLVIZSGÁLAT

3.) A szolgáltatási szint megállapodások betartását 3 havonta felül kell vizsgálni. A felülvizsgálat
eredménye a megkötött Szerződés felmondásában, illetve fenntartásában nyilvánul meg. A
szolgáltatási szint követelmények sorozatos megszegése esetén Megrendelő a szerződést
felmondhatja. Sorozatos megszegésnek minősül, ha bármely hat hónapos periódus alatt
legalább három hónapban a Szolgáltatás minősége nem érte el a szolgáltatási szint
követelményekben meghatározott minimális értéket.

SZOLGÁLTATÁSI SZINT JELENTÉS! FOLYAMAT

4.) A nyújtott Szolgáltatás műszaki és minőségi jellemzőiről VAS Szolgáltató köteles rendszeres
jelentést készíteni és benyújtani a Megrendelő vagy képviselője, a Szolgáltatásfelügyelet felé.

5.) Felek a szolgáltatási szint jelentés alapján határozzák meg a kiűzethető szolgáltatási díjat.

SZOLGÁLTATÁSI SZINT MEGHATÁROZÁSOK

6.) Üzemszerűség

Az üzemszerűség fogalma a Műszaki követelményekben és a jelen mellékletben foglalt
minőségi kritériumoknak megfelelő szolgáltatás nyújtását jelenti.

7.) Rendelkezésre állás

A rendelkezésre állás fogalma egy adott szolgáltatás tekintetében annak az időszaknak az
üzemidőhöz viszonyított arányát jelenti, amikor a szolgáltatás a felhasználók számára
üzemszerűen igénybe vehető volt. A rendelkezésre állást nem csökkenti a rendes karbantartási
időben előre bejelentett szolgáltatás kiesés, és az előfizetői végpontok hibájából bekövetkező
szolgáltatás kiesés. A rendelkezésre állás számításába nem tartozik bele VAS Szolgáltató által
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előre bejelentett megelőző karbantartás (TMK). A TMK ideje nem lehet egyidejűleg több,
mint 8 óra, munkanapokon csak 22:00 és 06:00 között végezhető. A karbantartást 2 héttel
annak megkezdése előtt Megrendelő vagy Szolgáltatásfelügyelet felé írásban kell jelenteni. A
be nem jelentett vagy késve bejelentett karbantartás kiesésnek minősül. A hibaelhárítás ideje a
hiba bejelentésének időpontjától a hiba tényleges kijavításának a Szolgáltatásfelügyelet, illetve
az Ügyfélszolgálat felé történő bejelentéséig eltelik, amennyiben a kijavítás bejelentésekor a
hibát ténylegesen ki is javították. Amennyiben VAS Szolgáltató saját felügyeleti rendszere
jelzi a hibát, akkor a hibaelhárítás kezdete az észlelés időpontjával egyezik meg.

8.) Üzemidő

Az üzemidő fogalma azt az időintervallumot fedi, melyben az adott szolgáltatást a
felhasználók számára üzemszerűen biztosítani kell.

8.) Kiesési idő

A kiesési idő egy időintervallumon belül azon időszakok hosszának összege, amelyekben az adott
szolgáltatás a felhasználók számára üzemszerűen nem volt hozzáférhető.

10.) Sávszélesség

A sávszélesség (azaz adatátviteli sebesség) a hálózatos adatátviteli berendezések teljesítmény
mérőszáma, mely megmutatja az egységnyi idő alatt átvitt adatok mennyiségét.
Mértékegysége bit per másodperc (bps).

11.) Névleges sávszélesség

Rendszer specifikus műszaki paraméter, az adott rendszeren elméletileg elérhető maximális
adatátviteli sebességet jelenti.

A távközlési kapcsolatok minőségi minimum követelményei

Leírás Követelmény

Rendelkezésre állás’

Hat havi szinten ?98%

Havi szinten

Hibaelhárítás

Hibaelhárítás megkezdése észleléstől / bejelentéstől számítva 1 óra

Szolgáltatás visszaállításának maximális ideje a hibaelhárítás kezdetétől 4 óra
számítva

Karbantartási időszak2

Munkanapokon 02:00 — 06:00

Munkaszüneti és ünnepnapokon 02:00 — 10:00
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Internet alapú alap- és emelt szintű szolgáltatások, szolgáltatási szint követelmények a
VAS szolgáltató oldalán

Paraméter Elvárt érték

Üzemidő 7*24 óra, folyamatos

Internet elérések rendelkezésre állása A Közháló Szolgáltatási Központ
hazai és nemzetközi Internet fogadó
oldalán

Hat havi szinten ~98%

Havi szinten ~96%

Telekommunikációs kapcsolat sávszélessége a Közháló jelenlegi Az Ajánlat 16. oldal Távközlési
Szolgáltatási Központja és az Új Központi Hálózati Csomópont között kapcsolatok bekezdése szerint

(by-pass összeköttetés)

Domain név feloldási szolgáltatás

Éves rendelkezésre állás 99,5%

Havi rendelkezésre állás 99,0%

DNS szerver elérhetősége BIX és nemzetközi irányokban > 75%

DNS query kiszolgálás mennyisége 2500 db/sec

Kérések 80%-ának kiszolgálási ideje < 3 sec

Domain név és IP cím regisztrációs, valamint elsődleges és/vagy másodlagos név szerver szolgáltatás

Éves rendelkezésre állás 99,5 %

Havi rendelkezésre állás 99,0%

Online tárolt domainek száma/intézmény <4

Online tárolt rekordok száma Min. 250000

Mentés gyakoriság 24 óránként teljes mentés>

Általános szolgáltatási követelmények

Hibajavítás bejelentéstől számított megkezdése < 1 óra

Átlagos hibajavítási idő < 4 óra
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Internet alapú emelt szintű szolgáltatás szolgáltatási szint követelmények

Rendelkezésre állás (nem értékelési szempont)

Éves szinten > 99,5%

Havi szinten > 99,0%

Mail Relay szolgáltatás opcionális központi vírusszűréssel

A levelek továbbításának feltételét a vírus keresési művelettel együtt teljesíteni kell amennyiben nem
lép fel rendszeren kívüli okokra visszavezethető, visszautasítást vagy újra próbálkozást okozó
továbbítási sikertelenség.

A levél továbbítási idő a levél fogadás befejezésétől a levél továbbküldés befejezéséig mért időtartam.

Kiszolgált felhasználók száma 200000

Vírusvédelem kapacitása 10 Gbyte / 8 óra

Levél tovabbítási idő

Levél méret < = 20 Kbyte, levelek 80%-a S sec

Levél méret> 20 Kbyte, levelek 80%-a 5 sec ± 10 sec/Mbyte

Levelezési lista és lista archívum szolgáltatás

A levelek továbbításának feltételét a vírus keresési művelettel együtt teljesíteni kell amennyiben nem
lép fel rendszeren kívüli okokra visszavezethető, visszautasítást vagy Újra próbálkozást okozó további
sikertelenség.

A levél továbbítási idő a levél fogadás befejezésétől a levél továbbküldés befejezéséig mért időtartam.

Paraméter Elvárt érték

Továbbítási idő 3000 címre. 200 db < 16 Kbyte Listánként I óra
méretű levél

Fogadott levélszám az összes listára egyben 10 / min

Továbbítási idő, levélméret < 20 Kbyte, levelek max. 20 sec
80%-a

Központi WEB felületű felhasználói postajiók szolgáltatás, delegált adminisztrációval,

Üzemidő ‘7 * 24 óra, folyamatos

21.





vírusszűréssel

Egyidejűleg kiszolgált felhasználók száma 200000

Összes minimálisan biztosítandó tárterület 5000 GB

Intézményi Home Page üzemeltethetőségének biztosítása a VAS Szolgáltatónál (Web Hosting
szolgáltatás)

Mentésből teljes visszaállás 5 óra

Adatvesztés esetén kötelezően visszaállítandó Min. 24 óra
adatok kora

Önálló honlap területek száma 1000

Önálló honlap tárterület mérete 40 MB

Átlagos kiszolgálandó HTML kérések száma 20/sec
önálló honlap tárterületenként

Sávszélesség a Közháló Szolgáltatási Központ Min. 100 Mbit/sec
hálózati csomópontja és a VAS Szolgáltató
szerverei között

Idő szinkronizáció szolgáltatás

Időforrástól számított diszperzió (Root Max. 50 * i0~ sec
Dispersion)

A VAS szolgáltatás súlytényezői

Szolgáltatás Súly

Domain név feloldási szolgáltatás 50

Domain név és IP cím regisztrációs, valamint elsődleges és/vagy másodlagos névszerver 10
szolgáltatás
Mail relay szolgáltatás opcionális központi vírusszűréssel 30*

Levelezési lista és lista archívum szolgáltatás 15

Adminisztrátori postaf~ók szolgáltatás 15

Központi WEB felületű felhasználói (diák) postafiók szolgáltatás, delegált adminisztrációval, 30*
vírusszűréssel
Intézményi Home Page üzemeltethetőségének biztosítása a Szolgáltatónál (Web Hosting 10*
szolgáltatás)
Idő szinkronizáció szolgáltatás 5
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PÉNZÜGYI SZANKCIÓK

1 2.)A teljesítés mérőszáma minden esetben O és 1 közötti szám, melyet százalékban fejezünk ki. A
százalékra való átváltáskor a matematikai kerekítés szabályai szerint kell eljárni. Amennyiben a
teljesítés mérőszárna egynél nagyobb szám, úgy a teljesítés mértékét l-nek kell tekinteni.

13 .)A havi rendelkezésre állás teljesítésének kiszámításához a tárgyhóban ténylegesen teljesített
üzemórák számát kell elosztani az adott hónapban elvárt üzemórák számával. (A hónap napjai *

24 * 0,99).

Az egy hónapra vonatkozó összesített telj esítési mérőszám a szolgáltatási paraméterek egy
hónapra vonatkozó teljesítési mérőszámainak súlyozás szerinti átlagolásával áll elő.

14.) A Szolgáltatás minőségének megítélésébe minden fent felsorolt paraméternek való megfelelést
bele kell számítani.

1 5.)A szerződés teljesítése során teljesítés értékelésénél — az egyes szolgáltatások egymáshoz
viszonyított súlyozását a rendelkezésre állásban az fenti táblázat mutatja. A csillaggal jelölt
súlyokat csak azon intézményeknél kell figyelembe venni, melyek a hozzá tartozó szolgáltatást
igénybe veszik.

16.) *A hibajelenségekhez tartozó mértékeket szolgáltatásonként és időarányosan kell összegezni. Egy
szolgáltatáshoz tartozó hibajelenség összesített mértéke egy időpillanatban legfeljebb 100% lehet.
A szolgáltatásonkénti hibákat ezután a fenti súlyozás alapján arányosan kell összeadni, ez
eredményezi az Internet alap- és emelt szintű szolgáltatások végső rendelkezésre állását.

17.)A szolgáltatás havi díját a teljesítés mérőszámával korrigált havi alapdíj képezi.

KÉSEDELMES SZOLGÁLTATÁS KEZDÉS

1 8.)A Szolgáltatás kezdésének nem szerződésszerű, vagy nem teljesítése esetén (kivéve: a Vis Maior
esetét) a VAS Szolgáltatóval szemben az alábbi szankciók érvényesíthetők:

19.) Késedelmi kötbérigény : VAS Szolgáltatónak felróható késedelmes teljesítés esetén Megrendelő —

a szerződésszegésből fakadó egyéb kárrendezésekre vonatkozó igényeken túl — késedelmi kötbérre
jogosult. A kötbér mértéke a havi szolgáltatási alapdíj nettó értékének, mint kötbéralapnak, a
késedelem időtartamára számított 1%-a a késedelem első 15 napjáig, 2% pedig a késedelem
következő minden 10 napjára. A kötbér maximális összege nem haladhatja meg a jelen pontban
meghatározott kötbéralap 10%-át.

20.)Megrendelő késedelembe esik, ha a szerződésszerűen felajánlott teljesítést nem fogadja el, illetve
ha elmulasztja azokat az intézkedéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy VAS Szolgáltató
megfelelően teljesíteni tudjon. Ezen kötelezettségek megszegéséből fakadó károk a Megrendelőt
terhelik, de késedelmi kamat a Megrendelőt nem terhelheti.
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21.)Megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben a hibabejelentés nem megalapozott, úgy VAS
Szolgáltató ezzel kapcsolatban felmerült igazolt költségeit köteles megtéríteni.

SZOLGÁLTATÁS KEZDÉSSEL KAPCSOLATOS EGYÉB RENDELKEZÉSEK

22.)Ha VAS Szolgáltató jogos ok nélkül megtagadja a teljesítést, úgy a Szerződés időbeli hatályáig
hátralevő időtartamra vonatkozó teljes szerződéses értékre vetített nettó díj 1 0%-ának megfelelő
kötbér megfizetésére köteles.

23.)Ha a teljesítés olyan okból vált lehetetlenné, amelyért VAS Szolgáltató felelős, úgy díjazásra nem
tarthat igényt a nem teljesített szolgáltatások vonatkozásában. A VAS Szolgáltatónak felróható
lehetetlenülés esetén VAS Szolgáltató kötbér fizetésével tartozik, melynek összege az
ellehetetlenült kötelezettségeknek a Szerződés időbeli hatályáig hátralevő időtartamára vonatkozó
szerződéses értéknek a 10%-a.

24.)Ha a teljesítés olyan okból vált lehetetlenné, amelyért a Megrendelő felelős, jelen Szerződés XI.5..
pontj ának rendelkezéseit kell követni.

25.)A kötbérigény érvényesítése nem jelenti a sérelmet szenvedett fél egyéb igényeinek elvesztését,
így a kötbért meghaladó kár érvényesítését.

26.)A kötbér megfizetése nem mentesíti VAS Szolgáltatót a teljesítéstől.

27.)Megrendelő illetve a Szolgáltatásfelügyelet kötbérigényét írásban köteles közölni a VAS
Szolgáltatóval, külön megjelölve annakjogalapját és összegét.
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4. számú melléklet

Titoktartási nyilatkozatminta

1. Alulírott

Név:

Anyja neve:

Szül. hely, idő:

Állandó lakcím:

vállalom, hogy a Közháló programmal (a továbbiakban program) összefüggésben végzett munkám
során a Nemzeti Infokomrnunikációs Szolgáltató Zrt. illetve harmadik személyek tevékenységével,
gazdálkodásával, pénzügyi és jogi helyzetével, illetve velük egyébként kapcsolatos, valamint a
programra vonatkozó minden információt, tényt, adatot és birtokomba került iratot

. titokként kezelem;

azt jogosulatlan személy részére nem szolgáltatom ki, illetve nem teszem egyéb

módon hozzáférhetővé;

• azt csak a program megvalósításához, az ehhez szükséges mértékben használom fel;

. azzal egyéb módon nem élek vissza.

2. Jelen titoktartási nyilatkozat alól csak a hatályos jogszabályok alapján lefolytatott eljárások

adhatnak felmentést.

3. Kiemelten figyelembe veszem, hogy a média felé semmilyen nyilatkozatot nem tehetek,
semmiféle információt nem adhatok ki.

4. A jelen nyilatkozatban vállalt kötelezettségek az aláírástól számítva határozatlan ideig
hatályban maradnak.

Budapest, 201

név

beosztás

cégnév
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5. sz. melléklet

Működési szabályzat
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6. sz. melléklet

Szolgáltatásellenőrzési eljárásrend
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7. sz. melléklet

a Részvételi jelentkezés részeként benyújtott Felelősségvállalásiiegyüttrnűködési
nyilatkozat/megállapodás
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7. számú ürlap

FELELŐSSÉGVÁLLALÁSIIEGYÜTTMűKÖDÉSI NYILATKOZATIMEGÁLLAPODÁS

A Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltat6 Zrt., mint Ajánlatkérő (1081 Budapest, Csokonai
u. 3.) „Közháló intézményi kör részére Internet alapú alap és emelt szintű
szolgáltatások beszerzése” tárgyú közbeszerzési e~árásában az alulírott cégek, úgymint

1.) Cég megnevezése, székhelye: INVITEL Távközlési ZrL, 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u
8-10

2.) Cég megnevezése, székhelye: Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működö
Részvénytársaság, 1013 Budapest, Krisztina krt. 55.

(továbbiakban: Felek) között, az alábbi felelősségvállalási nyilatkozatot teszik.

Alulírottak a fent hivatkozott tárgyban indított közbeszerzési eljárás vonatkozásában, az
eljárás eredményeképpen létrejövő szerződés teljesítésével kapcsolatban a későbbi
konzorciumi szerződés fontosabb tartalmi kérdéseiben — előzetesen — az alábbi
megállapodást kötik:

i. Szerződésteljesítés irányítása
A szerződés teljesítésének irányítására a konzorcium tagjainál egy-egy megbízott személy
kerül k~elölésre, az alábbiak szerint:

- INVITEL Távközlési Zrt. részéről: Szabó András
- Magyar Telekom Nyrt. részéről: Lengyel Péter

2. Felelősségvállalás
Felek kijelentik, hogy nyertességük esetén a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség
teljesítéséért korlátlan és egyetemleges felelősséget vállalnak az ajánlatkérő irányában.

3. Feladatmegosztás
A szerződés teljesítése során elvégzendő feladatok megosztása a Felek között a következő:

Feladat Cég
internet alapú alap ás emelt szintű INVITEL Távközlési Zrt.
szolgáltatások 95% részéről
projektmenedzsment 5%~ Magyar Telekom Nyrt.

A Felek álláspontjukat a kijelölt megbízottak útján egyeztetik.

Magyar Telekom Nyit INVITEL Távközlési Zrt.
Székhely: 1013 Budapest Krisztina kit 55. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u 8-10
Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041928 Cg.1310040575



A Felek a jelen együttműködési megállapodást, mint akaratukkal mindenben egyezőt,
véleményeltérés nélkül elfogadják és cégszerű aláírással hitelesítik.

Budapest, 2011. november hó 29. nap

~nViteI
)~%14tEiJ~yközjési Zrt.

8~10.

Szabó András
INVITEL Távközlési Zrt.

/1
~ü2’L... ~•~~___ Mag~arTo~~ ~

~i(~iz~ina kh~5

Sári István József~ Várnagy Róbert
Adó~zárn: ~O7?338I~.~

Magyar Telekom Nyrt. Magyaq Telekom Nyrt.

Magyar Telekom Nyrt. INVITEL Távközlési Zrt.
Székhely: 1013 Budapest Krisztina krt. 55. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u 8-10
Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041928 Cg. 13-10-040575
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