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ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely: 1081 Budapest, Csokonai u. 3.
Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041633
Adószám: 10585560-2-44
Bankszárnlaszám: K&H 10403239-00027183-00000001
Képviseletében eljár: Szabó Zoltán Attila vezérigazgató
mint Vevő, a továbbiakban: Vevő
másrészről
Név: Telvice Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 2040 Budaörs, Szabadság űt 135.
Cégjegyzékszám: 13-09-154539
Adószám: 13339076213
Bankszárnlaszám: 10102103-52864400-01000000
Képviseletében eljár: Szajkó György
mint Eladó (a továbbiakban: Eladó)
között (a továbbiakban együtt: Felek) alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

1. Preawbuluni
1.1.
Vevő a „Közigazgatási szakrendszereic egységes eléréséhez ás interoperabilitásához központi
alkalnrnzás szintű szolgáltatások biztosítása projekthez kapcsolódóan ÁPM licenc, eszköz bevezetési
támogatása, üzemeltetői oktatása” tárgyban a Kbt. 81. ~ (1) bekezdés szerinti uniós nyílt
közbeszerzési eljárást folytatott le. Az eljárásban Vevő Eladót nevezte meg az eljárás nyerteseként,
amelyre tekintettel felek a jelen Adásvételi szerződést (a továbbiakban: Szerződés) kötik.
1.2.
Felek megállapítják, hogy jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a szerződéshez
fizikailag nem csatolt, előzmény közbeszerzési eljárás felhívása, egyéb közbeszerzési dokumentumok,
valamint Eladó benyújtott ajánlata. A Szerződés értelmezésénél sorrendben a Szerződés rendelkezéseit
és a Műszaki leírást, Eladó ajánlatát, a közbeszerzési eljárás felhívását és a végleges közbeszerzési
dokumentumok (ideértve a közbeszerzési eljárásban adott kiegészítő tájékoztatásokat is)
rendelkezéseit kell figyelembe venni.
1.3.

Felek tudomásul veszik, hogy ajelen szerződés keretében elvégzendő feladatok a szerződés I.
mellékletében kerültek teljes körűen ineghatározásra, Vevő ezen rendelkezésre tekintettel nem
hivatkozhat arra, hogy valamely feladatot a szerződés nem, Vagy nem teljes körűen tartalmaz.
számú

1.4.
Szerződő Felek rögzítik, bogy jelen jogviszonvban a jogok gyakorlása és a kötelezettségek
teljesítése során kizárják a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. 6:63.~ (5) bekezdése szerint
szokásjog és üzleti gyakor at alkahnazását.
1.5.
Felek kijelentik. hogy a Szerződés és meflékletei a közöttük lé’ ő megállapodás valamennyi
feltételét tartalmazzák. így a Szerződésbe és mellékleteibe nem foglalt megállapodás érvénytelen.

‚
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1.6.
Eladó jelen szerződés aláírásával kinyilvánítja, hogy ismeri és a szerződés teljesítése során
figyelembe veszi, elfogadja és betartja a jelen szerződés tárgyát, annak megvalósítását érintő
valamennyi jogszabályt, az egyébként rá vonatkozó etikai normákat, valamint a Szerződés mellékletét
képező műszaki leírásban (1. számú melléklet) foglaltakat.
1.7.
Felek rögzítik, bogy a Vevő a 2013. évi V. törvény 8:1
hatóságnak minősül.

.~

(1) 7.) pontja alapján szerződő

1.8.
A nyertes közös Ajánlattevő Eladó kijelenti, bogy jelen szerződésből eredő kötelezettség
teljesítéséért a közös ajánlattevők egyetemleges felelősséget vállalnak. A jelen szerződést aláíró Eladó
a Szerződést meghatalmazás alapján a(z) összes közös ajánlattevő nevében írja alá.2
—

—

2. A szerződés tárgya, mennyisége
2.1.
Jelen szerződés alapján Vevő megrendeli, az Eladó pedig elvállalja az 1. számú mellékletben
(műszaki leírás) meghatározott követelményeknek megfelelő, 2. számú melléklet (Megrendelt termék‚ szolgáltatás- és árlista, melyet az Ajánlattételi lapnak megfelelően kell kiállítani) szerint nevesített
elemekből álló alkalmazás menedzsment szoftver beszerzését, Illetve ellátja a kapcsolódó
szolgáltatásokat.

3.

A szerződés időtartama

3.1.
A szerződéskötés feltétele annak Eladó általi igazolása, bogy a megajánlott rendszerhez
Magyarország területére feljogosított szervizpartner rendelkezésre áll. A dokumentum a szerződés
mellékleteként csatolandó, amelyben a szervizpartner neve, elérhetőségei, címe/székhelye megadásra
kerül, valamint a szervizpartner nyilatkozata a szerződés hatálya alatt történő rendelkezésre állásról
valamint annak részletes tartalmáról.
3.2.
Felek a szerződést határozott időre kötik annak hatálybalépésétől számított hat hónapos
időtartamra és mindkét fél szerződésszerű teljesítésével szűnik meg. A szerződés mindkét fél általi
aláírásakor lép hatályba.
3.3.
Eladónak jelen szerződés I. számú mellékletében meghatározott, 2. számú mellékletben
nevesített licenceket jelen szerződés hatályba lépését követő 10 munkanapon belül kell leszállítania és
Vevőnek átadnia.
3.4.
Eladónak jelen szerződés I. számú mellékletében meghatározott, 2. számú mellékletében
nevesített APM rendszert jelen szerződés hatályba lépését követő hat hónapon belül kell teljes körűen
leszállítania, üzembe helyeznie és a próbaüzemet lefolytatni a Vevő számára. A Vevő előteljesítést
elfogad.
3.5.
A Vevő fenntartja magának a lehetőséget, bogy a teljesítés helye módosulhat más Budapest
közigazgatási határain belül található helyszínre. Felek a Kbt. 141. ~ (4) bekezdés a) pontja szerinti
módosításnak tekintik a teljesítés helyének Budapesten belüli módosulását, amely nem igényel
szerződésmódosítást.
3.6.

Vevő teljesítés helyének esetleges módosulásáról írásban tájékoztatja az Eladót.

4.

A teljesítés helye és felek közötti kapcsolattartás
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bekezdés abban az esetben ~álik a szeuódés rés,é’é. amennyiben a szerződést Vállalkozó közös ajánlane’óként ‚alósilja meg
‘)

4.1.
A teljesítés helye: a Vevő által üzemeltetett budapesti helyszínek. A beüzeinelés pontos
helyszíneit Vevő kapcsolattartója a szerződés hatályba lépését követő 10 napon belül megküldi Eladó
kapcsolattartója részére (legfeljebb 4 helyszín).
4.2. Jelen szerződésben Felek szakmai kapcsolattartásra kijelölt képviselői:
a)
Vevő részéről:
Név: Rein Mdrás
Beosztás: üzemeltetési osztályvezető
Telefonszám: ±36 (1) 795-7244
Mobiltelefon szám: ±36 (30) 475-9036
E-mail Cím: Reiii.Andras~nisz.hu
b)
Eladó részéről:
Név: dr. Toldi Gábor
Beosztás: Projekt- és fejlesztési ig.
Telefon szám: +36 (23) 889-107
Mobiltelefon szám: ±36 (20) 579 2665
E-mail cím: gabor.toldi®telvice.hu
4.3.

Jelen szerződésben Vevő részéről teljesítés igazolásárajogosult személyek:

Név: Bakos Béla
Beosztás: ágazati igazgató
Telefonszám: ±36 (1) 795-5017
Mobiltelefon szám: ±36 (30) 576-4722
E-mail cím: Bakos.Bela~nisz.hu
Név: Kobolák Gábor
Beosztás: projektigazgató
Telefonszám: +36 (1) 795-7102
Mobiltelefon szám: ±36 (30) 434-1239
E-mail cím: Kobolak.Gabor(1~nisz.hu
4.4.
Felek a 4.2. pontban meghatározott kapcsolattartóik útján tartják a szerződés teljesítése során a
kapcsolatot.
Bármelyik
Fél
jogosult
a
4.2-4.3
pontban
meghatározott
kapcsolattartója/teljesítésigazolója személyét megváltoztatni. Szerződő felek megállapodnak, hogy a
4.2-4.3 pontban meghatározott kapcsolattartók/teljesítésigazoló személyében bekövetkező változás
nem igényel szerződésmódosítást, elegendő arról a másik Felet írásban tájékoztatni. A
kapcsolattartó/teljesítésigazoló személyében bekövetkezett változás a másik Féllel való szerződésszerű
közléstől hatályos.
4.5.
Szerződő Felek rögzítik, hogy minden, jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos nyilatkozatot
vagy egyéb értesítést (továbbiakban: értesítés) szerződésszerűen küldenek meg egymásnak.
Szerződésszerű megküldésnek minősül, az írásban és
írásban igazolt személyes átadással,
tértivevényes ajánlott levélben,
visszaigazolt e-mailben vagy
visszaigazolt telefax útján megküldött értesítés.
-

-

—

4.6.
Az e-mail vagy telefax útján történő kézbesités esetén az értesítés akkor válik jogliatályossá,
amikor a címzett azt igazoltan kézhez vette, azaz arról automatikus vagy kifejezett visszaigazolás
érkezett. A tértivevényes ajánlott postai küldeményt a kézbesítés megkísérlésének napján
kézbesítettnek kell tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta.
.‚

4.7.
Ha a kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a címzett az iratot nem vette át (az az Eladóhoz
nem kereste jelzéssel érkezett vissza), az hatot az ellenkező bizonyításáig a postai kézbesítés
második megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon kell kézbesítettnek tekinteni.
—

—

4.8.
Szerződő Felek megállapodnak, bogy a postai utat kizárólag a szerződésszegéssel valamint
jelen szerződés megszüntetésével kapcsolatos értesítések megküldésére veszik igénybe. Jelen pontban
meghatározott esetekben azonban a kézbesítés kizárólag postai úton (tértivevényes ajánlott levélben)
vagy Írásban igazolt személyes átadással történhet.
5.

A teljesítés módja

5.1.
Eladó kijelenti, bogy rendelkezik jelen szerződésben meghatározott feladatok teljesítéséhez
szükséges engedélyekkel, jogosultságokkal. Ámennyiben valamely Félnél a jelen szerződés teljesítése
során olyan körülmény áll elő, amely akadályozza jelen szerződésben meghatározott feladata
teljesítését, ezen körülményről, a késedelem okáról valamint várható időtartamáról haladéktalanul
köteles a másik Felet tájékoztatni abban az esetben is, ha megítélése szerint az akadályt a másik Félnek
közlés nélkül is ismernie kell.
5.2.
Eladó a Kbt. 65. * (9) bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe venni, illetve
a teljesítésbe bevomii az alkalmasság igazolásához bemutatott szervezeteket, szakembereket.
5.3.
A szakemberek rendelkezésre állására, illetve a releváns szakmai tapasztalatot igazoló
referenciákra vonatkozó követelmény teljesítése kapcsán, a Kbt. 65. g-ának (7) bekezdése szerint
bevont szakember, illetve szervezet olyan mértékben köteles részt venni a szerződés, vagy a szerződés
azon részének teljesítésében, amelyhez e kapacitásokra szükség van, amely az Eladó saját
kapacitásával együtt biztosítja az alkalmassági követelményben elvárt szaktudás, illetve szakmai
tapasztalat érvényesülését a teljesítésben.
5.4.
A gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország nyilvántartásában való szereplésre, vagy a
letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal
való rendelkezésre vonatkozó Feltételek vonatkozóan az előzmény közbeszerzési eljárásban
meghatározott követelmény teljesítése kapcsán, a Kbt. 65. g-ának (7) bekezdése szerint bevont
szervezetnek kell megvalósítania azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban szereplés,
szervezeti tagság vagy engedéllyel rendelkezés kötelezettsége fennáll.
5.5.
Eladó által a közbeszerzési eljárás során bemutatott szervezetek vagy szakemberek helyett Új
szervezet vagy szakember bevonása a Kbt. 138.
ában foglalt esetben és feltételek szerint valósulhat
meg, ha Eladó e szakember nélkül vagy a helyette bevont új szervezettel vagy szakemberrel is
megfelel azoknak az alkalmassági követelményeknek, amelyeknek Eladó a közbeszerzési eljárásban
az adott szakemberrel vagy szervezettel együtt felelt meg.
~-

5.6.
Eladó által a közbeszerzési eljárás során bemutatott szakember Vagy szervezet bevonásától
nem lehet eltekinteni, ha az adott személy (szervezet) igénybevétele a közbeszerzési eljárásban az
értékelésekor meghatározó körülménynek minősült. Ilyen esetben csak a jogutódlás olyan eseteiben
változhat a bevont szervezet, ha az Új szervezet az értékeléskor figyelembe vett minden releváns
körülmény különös tekintettel a Kbt. 76. * (3) bekezdés b) pontja szerinti esetben az értékelt
személyi állomány tekintetében az eljárásban bemutatott szervezet jogutódjának tekinthető. Az
értékeléskor meghatározó szakember személye csak a Vevő hozzájárulásával és abban az esetben
változhat, ha az értékeléskor figyelembe vett minden releváns körülmény tekintetében az értékelttel
egyenértékű szakember kerül bemutatásra. A hozzájárulás iránti igényt írásban, a tervezett bevonás
előtt legalább IS nappal kell bejelenteni. A hozzájárulás megkérése során a Vevőnek igazolnia kell
-

-
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jelen pont szerinti elvárások teljesülését.3
5.7.
Az Eladó által megnevezett a szerződés megkötésekor ismert szervezetek és szakemberek,
mint teljesítési segédekjelen szerződés 5. számú mellékletében kerültek felsorolásra.4
5.8.
Eladó jogosult jelen szerződés teljesítésébe a jelen szerződés 5. számú mellékletében
nevesített alvállalkozókon felül további alvállalkozókat bevonni. A további alvállalkozó teljesítésbe
történő bevonásáról Eladó legkésőbb az alvállalkozó teljesítésbe való közreműködése megkezdése
előtt 3 munkanappal köteles a Vevőt tájékoztatni (alvállalkozó nevének, székhelyének vagy
lakcímének és az alvállalkozó által a szerződés teljesítése során ellátandó feladatnak a megadásával) és
egyidejűleg köteles arról nyilatkozni, hogy a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozó nem áll a
közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt.
5.9.
Eladó haladéktalanul köteles a Vevőt tájékoztatni, ha alvállalkozója a szerződés teljesítésében
már nem vesz részt. A bejelentésben meg kell adni az alvállalkozó nevét, székhelyét (lakcímét),
valamint az alvállalkozó teljesítésben való közreműködése befejezésének az időpontját.
5.10. A jelen szerződés 5. számú mellékletében I) pontjában megnevezett, alkalmasság
igazolásában részt vett alvállalkozó szerződés teljesítésében való közreműködése megszűnése esetén
az Eladó az 5.9. pont szerinti a bejelentésével együtt köteles benyújtani azokat a dokumentumokat is,
melyek igazolják, hogy Eladó továbbra is megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt azon alkalmassági
mininiumlcövetelménynek, amelynek azzal az alvállalkozóval együtt felelt meg, akinek a szerződés
teljesítésében való közreműködése megszűnt. Amennyiben az előzőek szerinti alkalmassági minimum
követelményekhek az Eladó új alvállalkozó bevonásával felel meg, a bejelentésében az 5.8. pont
szerinti adatokat is meg kell adnia.5
5.11. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a szerződés teljesítésében közreműködő
alvállalkozókban bekövetkező, jelen (5.) pontban szabályozott változások nem igényelnek
szerződésmódosítást, elegendő arról a másik Felet írásban tájékoztatni. Eladó felelősséget vállal, hogy
a jelen szerződés teljesítésébe általa bevont személyekkel, alvállalkozókkal munkájuk, hozzájárulásuk
arányában elszámol. Vevőt fizetési kötelezettség
jelen szerződésben szabályozottak szerint
kizárólag az Eladó irányába terheli.
—

—

5.12. Eladó a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt köteles tulajdonosi szerkezetét a Vevő
számára megismerhetővé tenni és köteles a Vevőt haladéktalanul értesíti ha
a)
Eladóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében
fennáll a Kbt. 62. ~ (1) bekezdés 4) pont kb,) alpontjában meghatározott valamely feltétel vagy

4)

Eladó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely
olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll
a Kbt. 62. ~ (1) bekezdés 4) pont kb) alpontjában meghatározott valamely feltétel.
5.13. Eladó a szerződés aláírásakor köteles nyilatkozni adatairól a 4. sz. melléklet kitöltésével és a
Vevő részére történő átadásával (Partnerfelvételi adatlap, melléklet elnevezése: Nyilatkozat Partner
Ádatairól).
5.11 .Akülföldi adóillctőségű Eladó köteles a szerződéshez arra vonatkozó ineghatalnzazást
esatelr~i, bogy viz illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetler1ül beszerezhet az
Amennyiben releváns.
A ‚éeleees szerződés tartalmazza nyertes ajánlanevíj ajánlaiz. illetve a szerzödés meakötésének idöponUáhan tett nyilatkozata szerint.
Csak abban az esetben lesz a szerződés része, ha a Kbt. 65. (9) bekezdése szerinti eset fennáll.
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Eladóra vonatkozó adatokat az országok Icözötti jogscgély igénybcvétclc náHcül.
5.15. Bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása a Vevő részéről nem
értelmezhető joglemondásként azon igényekről, amelyek Vevőt a szerződésszegés következményeként
megilletik.
5.16. Eladó köteles az 1. sz. melléklet 5.9.5. pontja szerint minimum 2x4 nap oktatást tartani Vevő
szakemberei számára. Egy napi oktatás maximum 8 óra időtartamot jelent.
6.

A licencek szállítására vonatkozó előírások

6.1.

Vevő a szoftver liceneeketjelen pontban szabályozottak szerint veszi át.

6.2.
Eladónak a Vevő részére a szoftver licenceket tartalmazó telepítőkészletet és a telepítési leírást
legalább elektronikus formában át kell adnia.
6.3.
Eladó a Vevőt— kapcsolattartója útján
szállítás időpontjáról.

—

legalább 48 órával korábban köteles értesíteni a

6.4.
Eladó részéről a teljesítés a Vevő számára a szoftver licencek rendeltetésszerű, jogszerű
használatához szükséges valamennyi dokumentum átadásával valósul meg. Eladó az alábbiak szerint
köteles eljárni, a Vevőnek szoftver komponensenként átadni (ezen dokumentumok nem válnak jelen
szerződés mellékletévé):
6.5.
.

Ajogszeríí szoftverhasználat igazolásához elvárt dokumentumok:
A szállítandó licenc végfelhasználói szerződését (EULA) I eredeti példányban (Ebben a
dokumentumban a szoftver jogtulajdonosa rögzíti a szoftver birtoklásának, felhasználásának
módját ás feltételeit.)
Amennyiben az EULA csak elektronikusan áll a szállító/gyártó rendelkezésére, a pontos,
ellenőrizhető hivatkozási webhely megadása mellett amely kizárólag a gyártó weboldalára
mutató Cím lehet kinyomtatva, 1 példányban kérjük átadni teljesítéskor.
szállítói szoftverlicenc-információs adatlap (7. számú melléklet)
a benyújtott számlán a beszállítot-t szoftverterméknek egyértelműen azonosíthatónak kell
lennie (megnevezés, verzió, kiadás ~ainem~yiben értelmezhető), mennyiség, nyelvezet.
-

-

e
o

A szoftver rendeltetésszerű használatához elvárt dokumentumok:
• felhasználói kézikönyv
a
üzemeltetői és rendszeradminisztrátori kézikönyv
További vevői elvárás: A leszállított szoftver alapismérveinek egy-egy szoftvertermékre vonatkozóan
(megnevezés, verzió, kiadás (amennyiben ez értelmezhető), mennyiség, nyelvezet) valamennyi átadott
dokumentumon egyezőnek kell lennie.
6.6.
Eladó jelen szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a Vevő a szerződés 6.4. és 6.5.
pontjában meghatározott dokumentumokat további ellenszolgáltatás vagy korlátozás nélkül saját
céljára felhasználhassa, azokat többszörözhesse, lemásolhassa, megváltoztathassa, azok tartahuát
egészben vagy részben felhasználhassa és harmadik fél számára hozzáférhetővé tegye, átadja,
amennyiben az nem ellentétes a gyártó licence felhasználási feltételeivel. Vevő kötelezettséget vállal
an~a vonatkozóan, hogy ezen felhasználás nem jelenti az átadott dokumentumok, vagy azok bármely
részeinek kereskedelmi forgalomba hozatalát, továbbá a gyártó licence felhasználási feltételeinek
kiteijesztését. A dokumentáció átadása angol vagy magyar nyelven, elektronikusan, adathordozón
történik kereshető PDF, valamint Microsoft Word formátumban. Módosított dokumentumok esetén a
Word formátumú dokumentációnak az előző változathoz képesti változtatásokat korrektúraként kell

tartalmaznia.
6.7.
Az átadás-átvétel során a Vevő ellenőrzi, bogy az Eladó átadta-e a szoftverlicencek jogszerű
és rendeltetésszerű használatához szükséges valamennyi dokumentumot és kulcsot (kódot).
6.8.
Az átadás-átvétel során a Vevő ellenőrzi, hogy az Eladó ezen átadás-átvételi eljárás keretében
átadta-e a 6.4. 6.5. pontban meghatározott dokumentumokat. A Vevő az átvételt megtagadhatja, ha
az Eladó nem vagy nem teljes körűen adta át a Vevőnek a 6.4.
6.5. pontban meghatározott
dokumentumokat és kódokat.
—

—

6.9.
A jelen pont szerinti átadás-átvételről Felek jegyzőkönyvet vesznek fel, melyben rögzítik az
átadás-átvétel időpontját, az átadott/átvett igazolásokat, dokumentációkat, továbbá az átvétel
helyszínét, a Felek jelenlévő képviselőinek nevét és észrevételeit, valamint a Vevő kifejezett
nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az átadás-átvétel sikeres volt-e vagy sem. Az átadás-átvétel
megtagadása esetén a jelen pont szerinti jegyzőkönyvben rögzíteni kell az átvétel megtagadásának az
okát, valamint a megismételt átadás-átvételi eljárás időpontját. Vevő a szo&verek átvételét a sikeres
átadás-átvételről felvett jegyzőkönyv aláírásával igazolja. A jegyzőkönyv I példányát a Vevő, I
példányát az Eladó kapja.
6.10. Az átvétel megtagadása esetén Felek ismételt átadás-átvételi eljárást folytatnak Ic, melyre a
6.1.— 6.9. pont, valamint jelen pont rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

7.

Dokumentum típusú eredménytermékek átadás-átvételére vonatkozó részletes előírások

7.1.
Eladó feladata az APM rendszerhez kapcsolódó, jelen szerződés I. számú mellékletének 5.9.4.
pontjában meghatározott tervezési eredménytermékek és további dokumentációk elkészítése és az
abban meghatározottaknak megfelelő átadása.
7.2.
A dokumentumokat korlátozás nélkül szerkeszthető, kereshető elektronikus formátumban kell
a Vevő rendelkezésére bocsátani.
7.3.
A dokumentumok elfogadásának folyamata során a Vevő azt vizsgálja, hogy az átadott
dokumentum megfelel-e a Műszaki leírásban meghatározott tartalmi ős formai kővetelményeknek,
valamint összhangban áll-e a korábbi tervezési eredménytermékekkel amennyiben az értelmezhető.
—

7.4,
Az átvett dokumentumot a Vevő 5 munkanapon belül véleményezi és nyilatkozik annak
elfogadásáról vagy az elfogadás megtagadásáról. Vevő az átadott dokumentum elfogadását
megtagadhatja, ha az nem felel meg a Műszaki leírásban, illetve korábbi tervezési
eredménytermékekben meghatározott követelményeki~ek.
7.5.
Amennyiben az átadott dokumentum megfelel a meghatározott követelményeknek, Felek az
átadás-átvételről jegyzőkönyvet vesznek fel.
7.6.
Amennyiben a Vevő a dokumentum átvételét vagy elfogadását megtagadja, az erről szóló
tájékoztalásában meg kell adnia az átvétel vagy elfogadás megtagadásának az okát, valamint a javított
dokumentum átadásának határidejét. A javított dokumentum átadásának határideje nem haladhatja
meg az 5 munkanapot.
7.7.
A javított dokumentum átvételére, véleményezésére a korábbi bekezdésekben rögzített
előírásokat kell megfelelően alkalmazni.
8.

Az APM rendszer szállítására vonatkozó előírások
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8.1.
Eladó a rendszert új, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban köteles leszállítani.
Eladó Jelen szerződés teljesítése keretében a jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott)
AYM rendszert szállítja a Vevőnek a Jelen szerződés 1. számú mellékletében (műszaki leírás)
részletezettek szerint.
8.2.
Eladó a rendszer valamennyi eleméhez és a teljes rendszerhez köteles a rendeltetésszerű
használathoz szükséges valamennyi dokumentumot, így különösen a műszaki leírás 5.9.4. pontja
szerint előírt dokumentumokat
beleértve az 1. számú mellékletben előírtak szerinti oktatás
lebonyolítását igazoló dokumentumokat is Vevő részére nyomtatott és elektronikus formában átadni,
illetőleg elektronikus úton Vevő számára elérhetővé tenni.
—

-

8.3.
Vevőnek a leszállított rendszer tesztelésére a 8.1. pont szerinti átadástól (telepítéstől) számított
30 naptári nap áll rendelkezésére (1. számú mellékletben próbaüzem)’ A tesztkörnyezetet a Vevő
biztosítja’
Az átadás átvételi tesztelés, továbbá a rendszer telepítésével kapcsolatos előírások jelen szerződés
mellékleteként rendelkezésre bocsátott műszaki leírásban kerültek részletesen meghatározásra. Az
átadás-átvételi teszt lefolytatását a Vevő az Eladó által biztosított tesztjegyzőkönyvben rögzíti.
—

8.4.
Az átadás-átvételi tesztelés sikeresnek tekinthető, ha a rendszer műszaki leírásban
meghatározott teljes ümkcionalitása elérhető, hibátlanul, a követelményeknek és a leszállított
dokumentációnak megfelelően működik, továbbá a rendszer éles adatokon folyamatos, legalább 15
napos működése során hiba, zavar nem fordul elő semmilyen formában.
8.5.
Hiba, illetve zavar alatt a rendszer működésében fellépő, a műszaki leírásban és az ajánlatban
foglaltaktól való eltérést kell érteni.
8.6.
Vevő a Teljesítést igazoló bizonylatot (3. sz. melléklet) abban az esetben állítja ki, ha a
leszállított rendszer megfelel a műszaki leírás 5.9. pontjában részletesen meghatározott
követelményeknek (átadás átvételi tesztek, próbaüzem, telepítés). A Teljesítést igazoló bizonylat
melléklete az átadás-átvételi jegyzőkönyv és az átadás átvételi teszt jegyzőkönyv.
—

8.7.
Ajánlatkérő sérülékenység vizsgálatot tervez lefolytatni a fejlesztett rendszer tekintetében.
Amennyiben a sérülékenység vizsgálat biztonsági sérülékenységet, hibát tár fel a jótállás határidején
belül, akkor azt az Ajánlattevő térítésmentesen —jótállás keretében kijavítani köteles.
—

8’ 8.
Amennyiben a 8.7. pontban meghatározott vizsgálatra, illetve eredményének közlésére a
mindkét fél általi teljesítést követően kerül sor, jelen szerződés, jótállásra és támogatásra vonatkozó
rendelkezései alkalmazandók a 2013’ évi V. tv. XXW. fejezetével.
8.9.
Kizárt a jótállás és támogatás időtartama alatt az Eladó mentesülése arra hivatkozva, hogy a
sérülékenység a teljesítést követően keletkezett, mivel az Eladó feladata olyan rendszer szállítása,
amely sérülékenységet nem tartalmazhat, tehát a sériilékenység kizárása jelen szerződés alapfeltétele.

8.10.

Az átadás átvételi teszt Vevő általi megtagadása esetén Felek ismételt átadás-átvételi eljárást
folytatnak Ic, melyre a 8.1. —8.9. pont valamint jelen pont rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.
8.11. Bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása Vevő részéről nem
értelmezhető oglemondásként azon igényekről. amelyek Vevőt a szerződésszegés következményeként
megilletik.
9. A fizetendő ellenérték

9.1.
Eladó a jelen szerződésben meghatározott feladatait jelen szerződés 2. számú mellékletében
meghatározott szerződéses árakon teljesíti.
A szerződés értéke (a jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott árak alapján) nettó
107.843.985,- Ft ± APA, azaz Százbétinillió-nyolcszáznegyvenbáromezer-kilencszáznyolevanöt
forint + általános forgalmi adó.
Vevő ajelen pontban meghatározott összeg számlázására teljesítést igazoló bizonylat alapján jogosult.
Jelen szerződés alapján az Eladó 2 db részszámla benyújtására jogosult, (ide nem értve az
előlegszámlát) aláírt teljesítést igazoló bizonylat kibocsátását követően a 2. sz. melléklet szerinti
táblázat alapján, az alábbiak szerint:
1.
Teljesítménymonitorozást megvalósító licencekre vonatkozó számla benyújtása
Az első számú részszámla kiállítására a licencek szállítását, és a teljesítést igazoló bizonylattal igazolt
átvételt követően van lehetőség, összege 84.747.525,- Ft ± APA, azaz Nyolevannégymillió
bétszáznegyvenhétezer-ötszázbuszonöt forint ± általános forgalmi adó értékben.
2.
Bevezetéséhez szüksége szolgáltatásokra vonatkozó számla benyújtása
A második számú részszámla amely egyben a végszámla is
kiállítására a teljes APM rendszer
üzembe helyezésére vonatkozó teljesítést igazoló bizonylattal igazolt teljes körű átvételét követően
van lehetőség, összege 23.096.460,- Ft ± AFA, azaz Iluszonhárommillió-kilencvenbatezer
négyszázhatvan forint + általános forgalmi adó értékben.
—

-

9.2.
Felek rögzítik, hogy are általános forgalmi adó mértékére a mindenkor hatályos jogszabályi
rendelkezések az irányadóak.
9.3.
A 9.1. pontban meghatározott ár tartalmazza jelen szerződés teljesítésével kapcsolatban
Eladónál felmerülő valamennyi költséget, díjat.
9.4.
Eladó tudomásul veszi, bogy az őt megillető díj a szerződésszerű teljesítéshez szükséges
valamennyi költséget és ellenértéket, továbbá bármilyen jogátadás ellenértékét magában foglalja, ezért
Eladó más jogcímen további ellenérték felszámítására nem jogosult, továbbá költségei megtérítését
semmilyen jogcímen nem igényelheti.
10.

Fizetési feltételek

10.1
Eladó tekintettel arra, hogy jelen szerződés az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény
~új Art.) hatálya alá tartozik tudomásul veszi azt, hogy a Vevő Eladó számláját kizárólag az abban
meghatározott feltételek Eladó általi teljesítése esetén jogosult kifizetni.
—

—

10.2
Eladót jelen szerződés 9.1. pontjában meghatározott díjra a s:ámvitelről szóló 2000. évi C.
törvény 167. ~ (3) bekezdésében foglaltak alapján kiállított számlák ellenében jogosult, amelyet Eladó
a Vevő által aláírt teljesítést igazoló bizonylat alapján, annak kiállítását követően állít ki és azzal
együtt nyújt be Vevőnek. A benyújtandó számlák kötelező melléklete az előírásnak megfelelően
kiállított és aláírt teljesítést igazoló bizonylat (3. számú melléklet).
10.3
Eladó tudomásul veszi, hogy a számlák nettó értéke a „Közigazgatási szakrendszerek
egységes eléréséhez ~ interoperabilitásálioz központi alkalmazás szintű szolgáltatások
biztosítása” című KOFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00025 azonosító számú projekt terhére ún.
„szállítói finanszírozás” keretében a Támogató által közvetlenül az Eladónak kerülnek kifizetésre.
10.4
Eladó tudomásul veszi, hogy a Támogatási szerződés szerint, teljesítési igazolással igazolt,
Eladót megillető nettó díjat a Vevő hiánytalan és hibátlan kifizetési kérelmének a Támogatóhoz
9
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történő beérkezését követő 30 napon belül a Támogató egyenlíti ki közvetlenül az Eladó
bankszárnlájára történő átutalással a Kbt. 135. ~ (I) ás (4) bekezdéseiben valamint a Ptk. 6:130. ~ (1)(2) bekezdésében meghatározottakriak megfelelően, a 2014—2020 programozási időszakban az egyes
európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (Xl. 5.)
Kormányrendeletben (továbbiakban: Kormányrendelet) foglaltakra figyelemmel. Eladó tudomásul
veszi, hogy a Támogató a Vevőt, mint kedvezményezettet hiánypótlásra szólíthatja fel. A fizetési
batáridőbe a hiánypótlásra igénybe vett időtartam nem számít be.

10.5 A számlák szabályszerű kiállítása után az Eladó a számlákat a Vevő nevére és a Vevő
központi iktatójába (1389 Budapest, Pf.: 133.) küldi.
10.6
A számlák általános forgalmi adó tartalmát közvetlenül a Vevő utalja át az Eladó részére
annak a Vevő központi iktatójába történő beérkezését követő 15 napon belül.
10.7
A szállítói finanszírozásból fakadó bármely fizetési késedelemért Vevő felelősséggel nem
tartozik.
10.8
Vevő a TIB kiadásával egyidejűleg felhívja Eladót, hogy az adott teljesítés elismerését
követően állítsa ki számláját.
10.9

A számla kiállításával kapcsolatos követelmények:

Eladó tudomásul veszi, hogy a számlát az alábbiak szerint köteles kiállitani:
a számlán szerepeltetni szükséges a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató
Zártkörűen Működő Részvénytársaság által megadott belső azonosításra szolgáló szerződés
számot,
a számiának meg kell felelnie az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény
(Áfa tv.) 58.~ és 169. ~ szerinti előírásoknak,
a számlán szerepeltetni szükséges a száUított eszközök/szolgáltatások megnevezését,
VTSZ/SZJ/TEAOR számát, valamint a projekt megnevezését: „Közigazgatási szakrendszerek
egységes eléréséhez és interoperabilitásához központi alkalmazás szintű szolgáltatások
biztosítása” és azonosítószámát: KOFOP-1 .0.0-VEKOP-1 5-2015-00025,
fizetési határidőként a számla kézhezvételét követő 30 napot,
a számlán fel kell tüntetni a bankszámlaszámot, a bank nevét, valamint az adószámot,
a számlán fel kell tüntetni a „számla” elnevezést,
-

-

-

-

10.10 Á Szerződés hatálya alatt Eladó a Cégbíróság által nyilvántartott főbb adataiban (a nevében,
cégformájában, adószámában, számlaszániában) bekövetkező változásokról 8 (nyolc) naptári napon
belül köteles a Vevőt írásban értesíteni.
10.11 Eladó a számla általános forgalmi adó tartalmának késedelmes kiegyenlítés esetén a késedelmi
időre a Ptk. 6:155. ~ (1) bekezdése szerint jogosult késedelmi kamatra. A szállítói fmanszírozásból
fakadó bármely fizetési késedelemért Vevő felelősséggel nem tartozik.
10.12 Amennyiben a fizetési határidő munkaszüneti napra, ünnepre vagy bankszüneti napra esik,
akkor a következő banki munkanap a számla kiegyenlítésének határideje.
10.13 Vevő mentesül a késedelmes fizetés jogkövetkezménye alól, amennyiben Eladó a számlát nem
a 10.5. pontban meghatározott címre nyújtja be, vagy a számla egyéb
jelen szerződésben
szabályozott okból nem fogadható be.
—

10.14 A Vevő fenntartja a jogot, hogy a szerződés teljesítése folyamán a számla kiállításával
kapcsolatban az Európai Unió alapjaiból származó támogatások felhasználására vonatkozó
előírásoknak megfelelő további követelményeket határozzon meg.

to
C

10.15 Felek kijelentik, bogy a jelen szerződés tárgyát képező beszerzés a 272/2014. (Xli.) Korm.
rendelet (Jelen fejezet alkalmazásában: Kormányrendelet) hatálya alá tartozik, és jelen szerződés
ellenértéke szállítói finanszírozás keretében kerül kiegyenlítésre, ezért Vevő a Kormányrendelet 119.
~-a alapján biztosítja az Eladó részére a szerződés elszámolható összege 50%-ának megfelelő mértékű
szállítói előleg igénylésének lehetőségét.
10.16 A szállítói előleget (előlegbekérő dokumentum benyújtásán keresztül) az Eladó közvetlenül a
Támogatótól (Irányító Hatóság) igényelheti a Vevő egyidejű értesítése mellett. A Vevő az értesítéstől
számított 5 napon belül jelezheti a szállítói előleggel kapcsolatos fenntartását. Ennek hiányában a
szállítói előleg-igénylést a Vevő részéről elfogadottnak kell tekinteni.
10.17 Előleg igénylésekor a megkötött szerződés elszámolható összegének 10%-a erejéig a Eladó
mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól. Amennyiben 10 %-nál magasabb mértékű előleg
kifizetésére kerül sor, az Eladó a szerződés elszámolható összegének 10%-a és az igényelt szállítói
előleg különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő mértékű, az Irányító Hatóság javára szóló,
a 2015. évi CXUII. törvény 134. * (6) bekezdése vagy a Kormányrendelet 83. ~ (1) bekezdése szerint
más biztosítékot nyújt vagy a Kormányrendelet 118/A. * (2) b) pontjának figyelembevételével nem
nyújt biztosítékot. Az előlegként igénybe vett összeg a teljesítést követően kiállított számlák
összegéből kerül levonásra.
10.18 A Vevő az Eladó által megküldött előlegszámlát annak beérkezését követő 5 napon belül
köteles záradékolni és a Támogató részére megküldeni időközi kifizetési igénylés keretében.
10.19 Amennyiben Vevő kifogást emel a benyújtott számlával kapcsolatosan, úgy a számlát a
számla igazolt kézhezvételét követő 10 naptári napon belül visszaküldi Eladónak. A fizetési határidő a
számla újbóli benyújtását követően újrakezdődik.
10.20 Eladó nem fizet, illetve számol el a Szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket,
melyek a Kbt. 62. ~ (1) bekezdés k) pont ka-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság
tekintetében merülnek fel, és melyek Eladó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.
11. Szavatosság
11.1. Eladó szavatol azért, hogy harmadik személynek nem áll fenn olyan joga, amely a Vevő jelen
szerződés szerinti jogainak megszerzését, gyakorlását korlátozza vagy kizárja. A szavatosság kezdete a
második részszámla teljesítés igazolásának dátuma..
11.2. Eladó kijelenti és garantálja, hogy a jelen szerződés teljesítése során átadásra kerülő termékek
saját termékei vagy azok felett Jelen szerződés teljesítésének vonatkozásában jelen szerződésben
ineghatározottak teljesítéséhez szükséges mértékű,
a jogosultságnak más részére történő, jelen
szerződésben szabályozottak szerinti továbbadási jogát is magában foglaló
rendelkezési
jogosultságokkal rendelkezik.
-

—

11.3. Á jelen pontban szabályozott felelősségvállalások Eladót jelen szerződés megszűnését
követően is terhelik. Egyebekben a valóságnak meg nem felelő jogszavatossági nyilatkozat esetén a
Vevő
a kártérítési igényének fenntartása és a meghiúsulás jogkövetkezményeinek alkalmazása
mellett a szerződést azonnali hatállyal jogosult kImondani.
—

—

11.4. Eladó vállalja, bogy félként vesz részt minden Vevő ellen jelen szerződéssel összefüggésben
szabadalom bitorlás vagy szerzői jog megsértése miatt indított eljárásban. Eladó köteles továbbá
megtéríteni Vevő jelen pont szerinti eljárásokkal kapcsolatban felmerült minden kárát és költségét.
11.5.

Eladó saját fejlesztésű szoftver esetén a forráskódot további díj felszámítása nélkül a teljesítés
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során átadja, azzal kapcsolatos jogairól teljeskörűen és visszavonhatatlanul lemond.
12.

Jótállás

12.1. Eladó jelen szerződés keretében leszállított termékekre a gyártó által biztosított 12 hónap,
továbbá dobozos termékek esetében a gyártói licene feltételek szerinti teljes körű jótállást (garanciát)
vállal. Ajótállási idő kezdete a második részszámla teljesítés igazolásának dátuma. Az Eladó ajótállás
kapcsán felmerülő szolgáltatásokat a rendszer telepítésének helyszínén teljesíti. A jótállással
kapcsolatos részletes előírásokat az I. számú melléklet 5.10 pontja tartalmazza.
12.2. Eladó garanciát vállal a jelen szerződés keretében szállított termékek kifogástalan és
szerződésszerű minőségéért. Eladó garantálja, hogy a leszállított termékek mentesek mindenfajta
ismert sérülékenységtől, valamint nem tartalmaz beépített hátsó bejáratot (backdoor), és megfelelnek
jelen szerződés 1. számú mellékletben található műszaki specifikációnak. A jótállásnak a
rendeltetésszerű használat során bekövetkezett minden hibára érvényesnek kell lennie. A szerződés
hatálya alatt semmilyen további díj nem számítható fel.
12.3. Vevő hibabejelentését a hét minden napján 0.00
elérbetőségeinek valamelyikén, Írásban teheti meg:6

—

24.00 óra között Eladó alábbi

hitp5:/i ‚vww. dynatrace.com/support/contact-support/ (0.00 24.00 óráig minden nap)
E-mail cím: dtsupport®telvice.hu. (0.00 24.00 óráig minden nap)
Telefonszám: ±36 (23) 889-107..(08-16.00 óráig munkanapokon).
—

—

12.4.

A hibabejelentést Eladó írásban (e-mailen) köteles megerősíteni és visszaigazolni 8 órán belül.

12.5.

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

—
—
—
—
—

12.6. Szoftverhibát a Vevő az Eladó által megadott elérési úton (jelen szerződés 12.3 pontja)
jelenthet be a meghibásodott termék gyártójánál. Szofh’erhiba esetén a hibát a tennék gyártója javítja.
12.7.
A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos valamennyi költséget így különösen a
javítás díját, a cserealkatrészek, csereeszközök költségét, kiszállási díjat, szállítási költséget az Eladó
viseli.
—

—

13.

Terméktámogatás

13.1. Eladónak hetente 7 x 24 órás gyártói támogatást kell biztosítania a jótállási időszak 12 hónapja
alatt. Vevőt a szerződés és a Ptk. szerint szavatosság illeti meg, melynek kezdőidőpontja a második
részszámla teljesítés igazolásának dátuma. A támogatással kapcsolatos részletes előírásokat az 1.
számú melléklet tartalmazza.
13.2. A gyártói támogatás minimális feltételei:
•
Bővebb (publikusan hozzáférhető tartalmakon Felül) hozzáférési lehetőség a gyártó technikai
dokumentációihoz, hibalisiákhoz, szoflverfrissítéseihez.
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14.

Hozzáférési lehetőség a gyártó technikai támogató rendszeréhez, napi 24 órás közvetlen
(hiba)jegy nyitási lehetőséggel.
Az eszközhöz kapcsolódó szofiverválaszték és a szoftver&issítések online, díjmentes
hozzáférhetőségének biztosítása.
Az automatikus frissítés lehetőségét mind a Vevőnek, mind az Eladónak ki kell zárnia.
Termékváltás

14.1. Eladó jogosult termékváltásra.
14.2. Amennyiben jelen szerződés megkötését megelőzően az Eladó tudomására jut, hogy az
ajánlatában megajánlott termékeket nem tudja szállítani a Vevő számára, az Eladó a szerződést nem
kötheti meg, mivel annak teljesítésére nem képes.
14.3. Amennyiben jelen szerződés megkötését követően Eladó tudomására jut, hogy nem képes az
ajánlatában meghatározott termékeket szállítani termékváltás miatt, az alábbi feltételek együttes
teljesülése esetén jogosult jelen szerződés alapján eltérő termék száHítására:
a jelen szerződésben meghatározott feltételek nem változhatnak (egyetlen feltétel sem
változhat, p1. ár, teljesítési határidő, stb.);
az I. számú mellékletben (műszaki leírás) meghatározott követelményeknek való teljes
megfelelőség;
Eladó teljes felelősséggel tett nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy jelen szerződés megkötését
követően jutott tudomására, hogy nem képes az általa megajánlott termék szállítására;
a helyettesítő terméknek és az eredeti, ajánlatban megajánlott termék gyártójának azonosnak
kell lemiie;
a helyettesítő terméknek azonos, vagy jobb műszaki paraméterekkel kell rendelkeznie, mint az
eredeti, ajánlatban megajánlott termék műszaki paraméterei;
a helyettesítő termék dokumentációjának rendelkezésre bocsátása a Vevő részére, valamint az
1. számú mellékletében előírt paraméterek mindegyikére vonatkozó gyártó, vagy magyarországi
képviselete által tett megfelelőségi nyilatkozat;
Vevő írásbeli hozzájárulása (hozzájárulásra a jelen szerződésben meghatározott teljesítést
igazoló személy jogosult).
-

..

-

-

-

..

-

14.4. Amennyiben a 14.3. pontban felsorolt feltételek mindegyike fennáll, a tennékváltás nem teszi
szükségessé a Kbt. 141. @-ban meghatározottak szerinti szerződésmódosítást.
15.

Szerződésszegés, szerződést biztosító mellékkötelezettségek

15.1. Amennyiben Eladó jelen szerződésben és mellékleteiben meghatározott kötelezettségét
késedelmesen teljesíti, Vagy felróhatóan nem teljesíti, úgy az erre okot adó körülmény jellegétől
(késedelem, vagy hibás teljesítés) fiiggően késedelmi vagy meghiúsulási kötbér fizetésére köteles.
—

15.2. A késedelmi kötbér mértéke: a késedelem 1-10. napja alatt napi 0,5%, a késedelem 11. napjától
napi 1 %. A késedelmi kötbér maximális mértéke a kötbéralap 30 %-a. A késedelmi kötbér alapja a
késedelemmel érintett termék nettó értéke.
15.3. Jelen szerződés Eladónak felelősségi körébe eső meghiúsulása esetén Eladó meghiúsulási kötbér
fizetésére köteles, melynek mértéke az ellenszolgáltatás nettó értékének 30 %-a. Jelen szerződés
meghiúsultnak tekintendő, amennyiben Vevő Eladó súlyos szerződésszegése miatt jelen szerződést
azonnali hatállyal felmondja vagy Vevő jelen szerződéstől Eladó súlyos szerződésszegése miatt eláll.

Ó/

15.4. Felek rögzítik, hogy ugyanazon jogalap tekintetében csak egy fajta kötbér alkalmazható.
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15.5. Vevő a szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a jogosult
által elismert, egynemű és lejárt követelését számíthatja be. Vevő a kötbérigényről kötbérértesítőt állít
ki, melynek összegét a fentiek szerint, a Kbt. 135. ~ (6) bekezdésében foglaltak alapján jogosult
beszámítani.
15.6. Eladó tudomásul veszi, hogy a Vevő jogosult a kötbért meghaladó kárának érvényesítésére,
illetve, hogy a késedelmi kötbér megfizetése nem menetesíti a teljesítés alól.
16.

A szerződés módosítása, megszüntetése és megszűnése

16.1. Jelen szerződést Eladó a szerződésben meghatározott esetkörökön kívül felmondással nem
szüntetheti meg.
16.2. Felek jelen szerződést kizárólag a Kbt. 141. ~-ban foglaltak figyelembevételével és kizárólag
Írásban módosíthatják.
16.3. Vevő jogosult Eladó súlyos szerződésszegése esetén Eladóhoz intézett írásbeli értesítésével a
szerződést ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy Vevő a szerződéssel érintett
feladata ellátásáról gondoskodjon, egyéb esetben azonnali hatállyal
felmondani. Súlyos
szerződésszegésnek minősül különösen, ha:
—

—

a)
b)
c)
d)
e)

Eladó a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja,
a késedelmi kötbér a 14.2 pont alapján eléri a maximumot,
a titoktartásra vonatkozó rendelkezések megsértése esetén
Eladó a jelen szerződésben vállalt kötelezettségeit nem a jelen szerződés szerint teljesíti,
jelen szerződés 5.11, 8.7, 10.14, 15.8. pontjában foglalt kötelezettség megszegése esetén,
Eladó valamely
az a) d) pontban nem nevesített jelen szerződésben meghatározott
kötelezettségét, Vevő erre vonatkozó felszólítása ellenére, Vevő által megadott határidőre nem
teljesíti.
—

-

—

16.4. Vevő a Kbt. 143. *-ának (I) bekezdésében meghatározott esetekben a szerződést
felmondhatja, vagy a Ptk. vonatkozó rendelkezései szerint a szerződéstől elállhat.
16.5. Vevő köteles a szerződést felmondani, vagy attól elállni, ha a szerződés megkötését követően
jut tudomására, hogy Eladó tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki
kellett voba zárni a közbeszerzési eljárásból.
16.6. Vevő jogosult és egyben köteles jelen szerződést ha szükséges olyan határidővel, amely
lehetővé teszi, hogy Vevő a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodjon, egyéb esetben
azonnali hatállyal a Kbt. 143. ~ (3) bekezdésében meghatározott, jelen szerződés 5.11. pontjában
ismertetett esetek valamelyikének bekövetkezése esetén felmondani. Jelen pont szerinti felmondás
esetén Eladó a szerződés megszűnése előtt teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére
jogosult.
—

—

16.7. Bármelyik Fél jogosult a szerződést ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi,
hogy Vevő a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodjon, egyéb esetben azonnali hatállyal
felmondani abban az esetben, ha a másik Fél ellen jogerősen felszámolási eljárást rendeltek cl vagy,
ha a másik Fél végelszámolással történő megszűnését határozta cl valamint, abban az esetben, ha a
szerződő fél olyan magatartást tanúsít, mely a további együttműködést kizáija.
—

—

16.8. Eladó Vevő súlyos szerződésszegése esetén jogosult a szerződést Vevőhöz intézett írásbeli
értesítésével. azonnali hatállyal felniondani. Súlyos szerződésszegést követ cl Vevő különösen, ha a
szerződésben meghatározott fizetési kötelezettségének Eladó írásos felszólítása ellenére. az abban
megadott határidőig jogszerűtlenül nem tesz eleget.
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16.9. A felmondásról Írásban kell értesíteni a másik felet. Az azonnali hatályú felmondás esetén a
szerződés megszűnésének időpontja a felmondásról szóló értesítés kézbesítésének napja.
17.

Titoktartás

17.1. Eladó vállalja, hogy a közpénzek felhasználásának nyilvánosságáról szóló szabályozásnak
megfelelően üzleti titok címen nem tagadja meg a tájékoztatást ajelen szerződés lényeges tartalmáról.
17.2. Felek kötelesek jelen szerződés teljesítése során a tudomásukra jutott információkat, adatokat
valamint tényeket bizalmasan, üzleti titokként kezelni, azokat nyilvánosságra nem hozhatják,
illetéktelen harmadik személy részére hozzáférhetővé nem tehetik azzal, hogy egyik fél sem
akadályozhatja meg a másikat olyan információ kiadásában, amelyet valamely hatósági vagy bírósági
eljárás vagy törvényi előírás tesz szükségessé.
17.3. Amennyiben jelen szerződés teljesítésével kapcsolatban Eladónak harmadik személy számára
valamely információt kell kiadnia, azt kizárólag Vevő előzetes írásos hozzájárulásával teheti meg.
Eladó ezen túlmenően sem közölhet harmadik személlyel olyan adatot, amely a teljesítéssel
összefbggésben jutott tudomására, és amelynek közlése a Vevőre hátrányos következményekkel járna.
17.4. Szerződő Felek megállapodnak, hogy jelen pont alkalmazása szempontjából nem minősülnek
harmadik Félnek Eladó által szerződésszerűen igénybe vett alvállalkozók, feltéve, hogy jelen
szerződésben való közreműködésük előtt titoktartási nyilatkozatot írnak alá és adnak át Vevőnek.
17.5.
Eladó teljes felelősséggel tartozik a titoktartási kötelezettségének megsértéséből eredő
károkért és tudomásul veszi és elfogadja, hogy a titoktartási kötelezettség megszegése esetén a Vevő
jogosult választása szerint a jelen szerződéstől elállni vagy jelen szerződést azonnali hatállyal
felmondani.
—

18.

..

Vis Major

18.1. Felek nem felelnek azokban az esetekben, ha a késedelnes teljesítés vagy meghiúsulás vis
maior eredménye.
18.2.
A jelen pont értelmezése szempontjából Felek „vis maior”-nak tekintik azokat az
eseményeket, amelyek a Feleknek nem felróható módon, érdekkörén kívül, Felek részéről
elháríthatatlanul következnek be, és amelyek Felek szerződésszerű teljesítését akadályozzák vagy
késleltetik a szerződés teljesítését feltéve, hogy ezen körülmények a jelen szerződés aláírását követően
jönnek létre és az említett időpontban még nem voltak előre láthatóak és nem voltak elháríthatóak, így
különösen:
a)
természeti katasztrófák (villámcsapás, földrengés, árvíz, hurrikán, stb.);
b)
tűz, robbanás, járvány, karantén korlátozások;
c)
radioaktív sugárzás, sugárszennyeződés;
d)
háború vagy más konfliktusok, megszállás, ellenséges cselekmények, mozgósítás, rekvirálás
vagy embargó;
e)
sztrájk, felkelés, forradalom, lázadás, katonai vagy egyéb államcsíny, polgárháború és
terrorcselekmények;
D
zendülés, rendzavarás, zavargások.
18.3.
A vis inaiornak közvetlen összehiggésben kell állnia az arra hivatkozó fél tevékenységével,
mely összeüiggést az arra hivatkozó félnek írásban igazolnia szükséges.
18.4.
Amennyiben vis maior miatt a szerződésben foglalt határidők nem teljesíthetőek, erről Eladó
köteles a Vevőt írásban tájékoztatni és a tájékoztatás alapján Felek kötelesek egyeztetni egymással a
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szerződés teljesítésének további módjáról. Amennyiben a Vevő egyéb irányú írásos utasítást nem ad, a
Eladónak tovább kell teljesítenie szerződéses kötelezettségeit, amennyiben az ésszerűen lehetséges, és
meg kell keresnie minden ésszerű alternatív módot a teljesítésre.
18.5.
A vis inaiorra hivatkozó felet terheli annak bizonyítása, hogy a vis major eseménynek a
szerződésszerű teljesítésre kiható következményét az adott helyzetben elvárható gondosság tanúsítása
esetén sem vagy csak aránytalan áldozat árán lehetett volna elhárítani.
—

—

18.6.
Amennyiben a vis maior időtartama meghaladja a 30 naptári napot, a Vevőnek jogában áll a
szerződés nem teljesített részétől írásban elállni. Ez esetben mindkét Fél maga viseli a vis maior miatt
felmerült kárát.

19.

Egyéb rendelkezések, a szerződés tartalmának értelmezése

19.1. Amennyiben jelen szerződés bármely rendelkezése eltérő törvényi szabályozás folytán
érvénytelenné válna, úgy ezen tény a szerződés többi rendelkezésének érvényességét nem érinti.
19.2. Eladónak és a Vevőnek meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalások
útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, mely közöttük a szerződés keretében
felmerült. Minden ezzel kapcsolatos tényről, akadályozó körülményről a felek kölcsönösen kötelesek
egymást írásban tájékoztatni.
19.3. Ha Felek közvetlen tárgyalások megkezdésétől számított 30 naptári napon belül nem tudják
megoldani a szerződés alapján vagy ezzel összefOggésben keletkezett jogvitájukat, úgy a jogvita
elbírálására a rendes bírósági fórumokat választják.
19.4.

Ajelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog rendelkezései az irányadók.

19.5. A jelen szerződés Felek megegyezését teljes egészében tartalmazza. A Felek jelen szerződés
aláírásával annak rendelkezéseit magukra nézve kötelező érvényűnek fogadják el.
19.6. Ha bármelyik Fél egy vagy több esetben nem ragaszkodik ajelen szerződésben meghatározott
valamely jog, jogorvoslat vagy választás gyakorlásához, az nem jelenti azt, hogy ugyanannak a
feltételnek a jövőbeni teljesítéséről, vagy ugyan azon jog jövőbeni gyakorlásáról is le fog mondani,
vagy a követeléseitől el fog állni. A jelen szerződésből fakadó vagy ahhoz kapcsolódó bármilyen
jogról történő lemondás csak erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes.
19.7. Jelen szerződés főszövegének és mellékleteinek ellentmondása esetén a szerződés fő
szövegének rendelkezését kell alkalmazni.
19.8. Felek megál lapodnak, hogy amennyiben jelen szerződés bármely rendelkezése kötelezően
alkalmazandó jogszabályi előírással vagy a közbeszerzési eljárás bármely kötelező hatályú előírásával
vagy dokumentumával ellentétes lenne, akkor a megsértett szerződéses rendelkezés helyébe minden
egyéb jogcselekmény gyakorlása nélkül, különösen a szerződés módosítása nélkül a megsértett
kötelezően alkalmazandó jogszabályi előírás vagy közbeszerzési dokumentumi előírás kerül. Továbbá
ha valamely kötelezően alkalmazandó jogszabály akként rendelkezik, hogy szerződés részét képezi és
a jelen szerződés szövegszerűen nem tartalmazza akkor az adott rendelkezés minden egyéb
jogeselekmény gyakorlása nélkül, különösen szerződés módosítás nélkül a jelen szerződés részét
képezi.
-

-

19.9. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel
kapcsolatos ellentmondás esetén Magyarország mindenkor hatályos jogszabályai irányadók.
ló

19.10. Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek7:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

számú
számú
számú
számú
számú
számú
számú

melléklet:
melléklet:
melléklet:
melléklet:
melléklet:
melléklet:
melléklet:

Műszaki leírás
Megrendelt szolgáltatás- és árlista (Ajánlattételi lap táblázata)
Teljesítést Igazoló Bizonylat (minta)
Nyilatkozat Partner adatairól (minta)
A szerződés aláírásakor ismert alvállalkozó(k), szakemberek jegyzéke
A szervizpartner rendelkezésre állási nyilatkozata
Szállítói szoftverlicenc-információs adatlap és kitöltési útmutató

A szerződést a felek áttanulmányozás és értelmezés után, mint szándékukkal és ügyleti akaratukkal
mindenben megegyezőt „5” eredeti példányban jóváhagyólag írják alá.

Budapest, 2018. december

‚M,,

Budaörs, 2018. december

Szabó Zoltán Attila
vezérigazgató
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató
Zártköríien Működő Részvénytársaság

?mz~r~

Szajkó György
ügyvezető
Telvice Mt.

T E L V I C E

~

Szolgáltató ás Kereskedelmi Kit.
l-IU.204O Bu*orS~ Szabadság üt 135.
Adószám: 13339076-2-13
Bank: 101021 Q3~52B6410001000000

~:•tt~~t. C~~i~i

‚
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A mellékletek tefleskörüen a végleges szerződéshez kerülnek csatolásra.
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1
1.1

Bevezetés
A dokumentum célja

NISZ Zrt. belső informatikai működéstámogató rendszerei, és kiemelt fontosságú alkalmazásai segítik
a vállalat működését abban, hogy professzionálisabb szolgáltatást biztosítson ügyfelei részére. Jelen
dokumentum célja, hogy ismertesse a KÖFOP Közigazgatási szakrendszerek egységes eléréséhez és
interoperabilitásához központi alkalmazás szintű szolgáltatások biztosítása projekt keretein belül egy
olyan alkalmazás teljesítménymenedzsment eszköz bevezetésének követelményeit, ami a
szolgáltatások elvárt szintű működéséhez, az SLA-k biztosításához szükséges, amivel a preventív
hibaelhárítás és performancia optimalizálás lehetősége elérhetővé válik.
—

2
2.1
2.1.1

Szakmai motiváció
A projekt célja
A projekt háttere

Magyarország kormánya az 1743/2014. (Xll.15.) Korm. határozatban az elektronikus közigazgatás
kiterjesztésével kapcsolatos feladatokról szólva felhívja a Belügyminisztert, hogy a Nemzeti Távközlési
Gerinchálózat fejlesztési és technológiai koncepciójához illeszkedően a felhő alapú szolgáltatásokat is
nyújtani képes kormányzati adatközpont létrehozása érdekében tegye meg a szükséges
intézkedéseket A kormány a Belügyminisztériumot jelölte ki a fejlesztés megvalósításának felügyeleti
szerveként.
A stratégiai cél egy olyan kormányzati szolgáltatási platform kialakítása, mely minden szereplő
számára egységes logikai rendszerben kiépült hálózati és kormányzati adatközponti infrastruktúrán,
szabványosított interfészeken elérhető szakrendszerek csatlakozásával, szabályozott elektronikus
szolgáltatások igénybevételét teszi lehetővé. Szintén stratégiai cél a közigazgatás és az ügyintézés
hatékonyságának növelése, valamint az állampolgárok és a vállalkozások ügyintézésének
egyszerűsítése, gyorsítása, illetve adminisztratív terheinek csökkentése. Mindezek összességében a
közigazgatási szolgáltatások minőségének javítása, illetve fejlesztése, az azokkal szembeni
állampolgári és vállalkozói bizalom növelése, valamint nem utolsó sorban a költségek csökkentésének
irányába hatnak.
A közigazgatásban 2011-ben meginduló, nagy horderejű informatikai fejlesztések megkövetelik a
hatékony IT erőforrásokat valamint a beruházások koordinációját és optimalizálását. A kormányzati
célú hálózatokról szóló 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet alapján a NISZ Nemzeti
Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. került kijelölésre, mint kormányzati célú hírközlési szolgáltató. A
központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló 309/2011. (XII. 23.)
Korm. rendelet határozza meg a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatások
körét amelynek ellátására a jogszabály szintén a NISZ Zrt.-t jelölte ki. A stratégiai célok eléréséhez
kiemelten fontos az elektronikus közigazgatási folyamatok közötti szabványos szolgáltatásorientált
fejlesztési és csatlakoztatási megoldások kiterjesztése, a szakrendszeri interoperabilitás
megteremtése, valamint a széttagolt és jelentős többletköltségekkel működő intézményi
licenckezelés kiváltása egy, az ellátotti körbe bevont intézményekre kiterjedő központosított
licencgazdálkodás bevezetésével.
A fent vázolt stratégiai célok szoftveres vonatkozású fejlesztési tevékenységeket a jelen KÖFOP
Közigazgatási szakrendszerek egységes eléréséhez és interoperabilitásához központi alkalmazás
szintű szolgáltatások biztosítása projekt fedi le

—

‚-)

21.2

A KÖFOP projekt fejlesztési célrendszere

A projekt stratégiai célokból levezethető célrendszere az alábbiak szerint összegezhető:
1. A projekt során szükséges megvalósítani a természetes és jogi személyek, valamint a
jogi személyiség nélküli társaságok elektronikus ügyintézési hatékonyságának,
minőségének javítását Ennek érdekében a meglévő és az Új e-közigazgatási
szolgáltatásokat integrálni szükséges a projektben kialakítandó Személyre Szabott
Ogyintézési Felületbe (SZOF). Ezek az e-közigazgatási szolgáltatás igénybevétele során
testre szabható felületet nyújtanak majd a felhasználók számára.
2. A projekten belül definiált fejlesztések révén szükséges biztosítani a Központi
Kormányzati Szolgáltatás Busz (KKSZB) révén a kijelölt állami nyilvántartások,
adatbázisok és informatikai szakrendszerek közötti együttműködést
(intero pera b ilitást).
3. A projekt keretében meg kell valósítani az állampolgárok és vállalkozások számára az
e-közigazgatási ügyintézés alapját jelentő szabályozott elektronikus ügyintézési
szolgáltatások (SZEÜSZ) integrálását és fejlesztését, ezáltal az érintett szakrendszerek
és nyilvántartások SZEOSZ-ökhöz kapcsolódhatnak.
4. A projekt révén a kijelölt közigazgatási intézmények elavult infrastruktúrán működő
alkalmazásai ÚJ központi üzemeltetési környezetbe kerülnek (migráció).
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2.1.3

A KÖFOP Közigazgatási szakrendszerek egységes eléréséhez és interoperabilitásához
központi alkalmazás szintű szolgáltatások biztosítása projekt elvárt eredményei
—

A hatékonyabb állam kialakítása érdekében a fejlesztés megteremti:
az állampolgárok és vállalkozások számára az egyablakos e-közigazgatási kiszolgálással
(SZOF) egyszerűbb és gyorsabb ügyintézést;
a nagy állami nyilvántartások Központi Kormányzati Szolgáltatás Buszon keresztül
történő, szolgáltatás orientált szabványos összekapcsolását;
az elektronikus ügyintézési modell alapját jelentő SZEÜSZ-ök továbbfejlesztése, és/vagy
új SZEOSZ-ök kialakítása révén szintén javul a közigazgatási munka hatékonysága.
Az olcsóbb állam kialakítása és államháztartási megtakarítás elérése érdekében:

2.1.4

a szakrendszeri migráció támogatása lehetővé teszi az elavult infrastruktúra
költséghatékony leváltását, a migrált rendszerek eddiginél rugalmasabb működtetése a
felhőnek köszönhetően hosszú távon megoldódik;
a fejlesztéssel a kormányzat számára hatékonyabbá válik a kormányzati működés, mivel
az egységes interoperabilitás megteremtésével a közigazgatásban nemzetgazdasági
szinten keletkező informatikai beruházási és üzemeltetési költségeket (TCO)
racionalizálja.
Tervezett tevékenységek és elvárt eredmények

SZOF: olyan szolgáltatás kialakítása, mely az ügyfél által személyre szabható internetes
felületet biztosít a SZEOSZ-ök, valamint az egyéb elektronikus ügyintézési szolgáltatások
igénybevételére, valamint SZEOSZ-ök igénybevételére szolgáló más internetes felületek
elérésére.
Központi IT szolgáltatás fejlesztése: a projekt más részeredményeinek hatékony
működtetéséhez szükséges infrastrukturális és menedzsment háttér kialakítása. Fő
elemei: licencgazdálkodási rendszerek lesznek.
SZEOSZ kiterjesztés: a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások
használatának növelése azzal, hogy a projekt többi része által (p1. az KKSZB-ra
csatolással) érintett szakrendszerek és nyilvántartások SZEÜSZ-ökhöz
kapcsolódhassanak; valamint a SZEÜSZ-ök kifejlesztése, vagy továbbfejlesztése az új
architektúrához való illesztés, valamint a felmérések során meghatározott funkcionális
bővítések elvégzése miatt.
Közigazgatási szakrendszerek, szolgáltatások migrációja: a központi infrastruktúra
környezetbe (kormányzati adatközpont). A szakrendszeri migrációnak több szintje
lehetséges, fontos kiemelni a minőségbiztosítási szolgáltatást, amely szavatolja, hogy a
migrált alkalmazások működése SLA alapon jól meghatározható legyen.
2W5f\ Projekt közvetlen célcsopciFia
A projekt céljaival összhangban az alábbi csoportok definiálhatók közvetlen célcsoportként:
állampolgárok (SZEOSZ és SZÜF keretében minden elektronikus szolgáltatást igénybe
vevő állampolgár);
24

2.1.6

Korrnányhivatalok;
Központi Kormányzati Szolgáltatás Buszra kapcsolódó intézmények köre;
Központi IT szolgáltatást igénybevevők köre;
Migrációval érintett intézmények.
A Projekt közvetett célcsoportja

A NISZ céljaival összhangban a projekt a legmodernebb infokommunikációs technológiák
alkalmazásával támogatja a hazai kőzszférát, hogy az minél könnyebben megfelelhessen az
innovációs kihívásoknak. A projekt közvetett célcsoportját alkotják a központi közigazgatás
intézményei, ezek alkalmazottai, munkatársai. A kormányzati infokommunikációs szolgáltatások
színvonalának folyamatos emelése mellett fontos célkitűzés továbbá, hogy elősegítsük a felhasználók
hozzáférését a korszerű e-közigazgatási megoldásokhoz.
A megvalósuló fejlesztések révén megteremtődik az alapja annak, hogy a központi közigazgatás
intézményein belüli és az intézmények együttműködésén alapuló háttérirodai folyamatok
zökkenőmentesen működjenek, s ennek révén a lakosság, a gazdálkodó és a társadalmi szervezetek,
közösségek a kor igényeinek megfelelő kormányzati szolgáltatásokat vehessenek igénybe.
Az elektronikus szolgáltatások igénybevételével az állampolgárok akár otthonukból, vagy utazás
közben is intézhetik ügyeiket Ez jelentősen csökkenti a hivatalban, ügyintézéssel töltött időt. További
előnyökkel szolgál a személyes időmenedzsment szempontjából is, hiszen nem szükséges figyelembe
venni a hivatali nyitvatartási időt. A személyes ügyintézés rendkívül idő- és erőforrás-igényes, de
továbbra is számolni kell olyan állampolgárokkal, akik szívesebben intézik ügyeiket személyesen. Ezek
az ügyfelek az elektronikus ügyintézés közvetett előnyeit tapasztalják meg, például kevesebbet
fognak sorban állni, G2G kommunikáción keresztül megvalósuló egyszeri adatfelvitel és folyamatos
adatcsere révén pedig csökken az ügyvitel adminisztrációs feladatokkal töltött ideje.
2.1.7

A beszerzéstől elvárt eredmények

NISZ Zrt. belső informatikai működéstámogató rendszerei, és kiemelt fontosságú alkalmazásai segítik
a vállalat működését abban, hogy professzionálisabb szolgáltatást biztosítson ügyfelei részére. Jelen
beszerzés célja a szolgáltatások elvárt szintű működéséhez, az SLA-k biztosításához olyan alkalmazás
teljesítménymenedzsment eszköz bevezetése, amivel a preventív hibaelhárítás és performancia
optimalizálás lehetősége elérhetővé válik.

2.2

Résztvevők

A projekt megrendelő oldali résztvevői:
• felső vezetők, akik a koncepcionális döntéseket és a szükséges beszerzéseketjóváhagyják;
o
beszerzési felelősök: a szükséges beszerzést bonyolítják le;
o
szakmai felelősök: IT szakemberek, akik szerepe az alkalmazással szemben támasztott
követelmények megfogalmazása, szakmai közreműködés a követelményspecifikáció
elkészítésében, valamint a projekt végrehajtásának és bevezetésének támogatása;
o
szakmai területek munkatársai: a dokumentumok szakmai véleményezését végzik;
o
szakértők: egyes témák kiváló ismerői, akik a projektben szükség szerint meghatározott
témákban közreműködnek;
o
tesztelők: elvégzik a funkcionális tesztelést: megrendelő oldali tesztek végrehajtása.
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A projekt megvalósító oldali résztvevői:
o
projektvezető: a projekt operatív irányítását végzi;
o
szállító képviselői: az alkalmazás bevezetésének közrernűködői;
o
rendszerszervezők: követelményspecifikáció és rendszerterv készítése;
o
szakértők: egyes témák kiváló ismerői, akik a projektben szükség szerint meghatározott
témákban közreműködnek;
o
tesztelők: tesztelési terv alapján tesztek végrehajtását végzik;
o
üzemeltetők: bevezetendő alkalmazás üzemeltetői.

3

Projekt kötöttségek

A beszerzésre kerülő alkalmazás teljesítménymenedzsment szoftvernek, a bevezetni kívánt
minőségbiztosítási szolgáltatásokat kell támogatnia.
3.1 Definíciók ésfogalmak
NISZ

—

IBSZ

—

APM

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
Informatikai Biztonsági Szabályzat

—

Application Performance Management (alkalmazás teljesítménymenedzsment)

Ellátotti Intézmények: Azok az intézmények, amelyek részére a komplex IT szolgáltatások biztosítása
a NISZ felelősségi körébe tartozik
3.2

Fontos tények és feltételezések

A projekt jelen dokumentumban bemutatott elvárásoknak megfelelő, sikeres megvalósulásához az
alábbi feltételezések teljesülése szükséges:

4
4.1.

•

Az alkalmazás teljesítménymenedzsment rendszert a NISZ által üzemeltetett környezetbe kell
telepíteni, a használni kívánt technológiákat, hardver- és szoftverkomponenseket a NISZ
érintett szakembereivel előzetesen szükséges egyeztetni. A kiválasztott komponenseket a
Megrendelőnek is jóvá kell hagynia. Ajánlatkérő elsősorban a saját belső standardjainak
megfelelő alapinfrastruktúrát fogja biztosítani a szállítónak a megfelelő, igény szerinti
számosságban, azaz operációs rendszert, relációs adatbázis kezelő rendszert alkalmazás
szerveit az APM rendszer telepítéséhez és futtatásához.

o

A megvalósító informálása a szervezeti szabályok változásairól —szervezeti szabálynak
minősül minden belső szabályzat, amelyet a megrendelő és üzemeltető szervezet alkalmaz.
Ilyenek p1.: az Alapszabály, SZMSZ, IBSZ. A projektet érintő szabályok változásairól a
megvalósitó naprakész információkat fog kapni a szakmai résztvevőktől, a bevont szakértők
szükség esetén konzultációs lehetőséget kapnak, hogy egyeztessenek a változásoknak az Új
rendszerre vonatkozó hatásairól.

Funkcionális követelmények
Jogszabályi környezet

Magyar és EU-s jogszabályi háttér és szervezetszabályozó eszközök:
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A Bizottság közleménye (2010. május 19.) az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai
Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának Az európai digitális
menetrend [COM(2010) 245]
EU Bizottsági Közlemény a 2011—2015 időszakra szóló európai elektronikus kormányzati
cselekvési tervről az IKT az intelligens, fenntartható és innovatív kormányzat szolgálatában
[COM(2010) 743]
1/2014. (I. 3.) OGY határozat a Nemzeti Fejlesztés 2030- Országos Fejlesztési és
Területfejlesztési Koncepcióról
1069/2014. (II. 19.) Korm. határozat a Nemzeti Infokommunikációs Stratégiáról
1851/2014. (XII. 30.) Korm. határozat Magyarország Nemzeti Infokommunikációs
Stratégiájának módosításáról és a „Zöld könyv az infokommunikációs szektor 2014—2020
közötti fejlesztési irányairól” című akcióterv elfogadásáról
1052/2015. (II. 16.) Korm. határozat a Közigazgatás-és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégiávai
kapcsolatos feladatokról
1423/2015. (VI. 25.) Korm. határozat a Közigazgatás-és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív
Program (KÖFOP) jóváhagyásáról
—

—

-

4.2

Megvalásítandó szolgáltatások

A NISZ és az ellátotti intézmények munkatársai által használt rendszerek működésének minősége
közvetett módon befolyásolja a nyújtott szolgáltatásokat. A rendszerek hibái, lassúsága,
bizonytalansága nehezíti a munkát, rontva ezzel a vállalat által nyújtott tevékenységek minőségét.
A fentiek elősegítése érdekében a NISZ alkalmazás teljesítménymenedzsment (továbbiakban APM)
megoldást tervez bevezetni.
A monitorozandó alkalmazások köre a kiemelten kritikus rendszereinkre terjed ki.
4.2.1 Monitorozáshoz igényelt licencek
A monitorozást a Projektben fejlesztendő, e-közigazgatási folyamatokat teljessé tevő rendszerekre
fogja Megrendelő használni, azok hatékonyságnövelését kívánjuk vele támogatni.
4.2.1.1 SZÜF rendszer funkcionális nioduljai, azonosítási, authentikációs megoldása
A SZOP funkcionális rendszermoduljai (p1.: társzolgáltatás, levelezés, cégkapuregisztráció,
táradminisztráció, stb.) és az azonosítási megoldása számára szükséges licenc számok típussal az
alábbi táblázat foglalja össze.
Rendszer Éles site (A Site)

Mennyiség

Java Agent (JVM) Windows/Unix/Linux

30

PHP Agent

4

-

A DR site passzív, sem tesztelésre, sem terhelésmegosztrásra nem használt az éles oldal működése
idején. Amennyiben a tartalék site is licencköteles, akkor az alábbi mennyiséggel bővül a licenc igény.
Tartaiek site (B Site, Standby)

Mennyiseg

Java Agent (JVM) Windows/Unix/Linux

30

-

27

PHPAgent

4~

4.2.1.2 eHR, ePapír reudszereíc
Az el-JR és ePapir rendszerek tekintetében csak a funkcionális rendszermodulok tekintetében
szükséges a kialakítás, mivel azonosítási megoldásként az előző alfejezetben definiált, 20V
azonosítási megoldást alkalmazza. A táblázatban a 2. rendszer vonatkozásában az igényelt
licenceszám típussal:
Rendszer Éles site (A Site)

Mennyiség

Java Agent (JVM) Windows/Unix/Linux

s

-

A DR site passzív, sem tesztelésre, sem terhelésmegosztrásra nem használt az éles oldal működése
idején. Amennyiben a tartalék site is licencköteles, akkor az alábbi mennyiséggel bővül a licenc igény.
Tartalék site (B Site, Standby)

Mennyiség

Java Agent (JVM) Windows/Unix/Linux
-

A rendszer saját virtualizációs környezetben fut.
4.2.1.3

KÖKIR rendszer vonatkozásában igénylet licenc számok

Rendszer Éles site (A Site)

Mennyiség

Java Agent (JVM) Windows/Unix/Linux

11

Webserver Agent

1

UEM (per million Annual visits

2

-

A DR site passzív, sem tesztelésre, sem terhelésmegosztrásra nem használt az éles oldal működése
idején. Amennyiben a tartalék site is licencköteles, akkor az alábbi mennyiséggel bővül a licenc igény.
Tartalék site (B Site, Standby)

Mennyiség

Java Agent (JVM) Windows/Unix/Linux

11

Webserver Agent

1

-

1.2.2

!gényelt t~ő’ictés

A bevezetendő alkalmazás első éves követését tartalmaznia kell az árajánlatnak;

4,3

Környezeti elemek

Alkalmazás keretrendszerek, amelyek a tesztelendő alkalmazást felépíthetik:
.
Relációs adatbázis kezelők: Oracle hg R2 ill. későbbiekben 12g± verziók, M5SQL 2008R2,
2012R2;
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•
‘
‘

Alkalmazás szerverek: Windows Server 2008R2-2012; Red Hat Enterprise Linux Server release
6.4;
Web szerver, 115 7.0+, Apache Tomcat, IBM http server;
Integrációs eszköz: IBM ESB (Enterprise Service Bus).

Protokollok és technológiák, amelyek az alkalmazásrendszer különböző szintű tesztelése során
érintettek lehetnek:
.
HTTP, JMS, ESB, WS, Servlet, Portlet, Ajax.
Az érintett szerverek:
.
Az intézményi standard a Red Hat Enterprise Linux (RHEL),
.
Intézményi standard még a Windows server 2008R2 alkalmazás szerver;
.
Szintén intézményi standard a szerverek VMware/HyperV virtuális környezet;
‘
Clusterizált alkalmazások támogatása.
Kliens eszközpa rk:
.
A tesztelendő rendszer emberi végfelhasználóknak szóló felületei:
Web és JAVA technológiára épülnek;
a megkövetelt böngészők, a legelterjedtebb böngészők két utolsó verziója: Mozilla
Firefox 28+, Internet Explorer 9+; Google Chrome 53.0+
a megkövetelt kliens operációs rendszerek: WIN7, WIN8.1. WIN1O
-

-

NISZ munkaállomásai, amelyekről a támogató rendszer szolgáltatásai maradéktalanul el kell tudni
erni:
.
Operációs rendszer: WIN7, WIN8.1; WIN1O
‘
Böngészők: Mozilla Firefox 28+, Internet Explorerlo+, Google Chrome 53.0+
Beszerzendő APM rendszer lehetséges Infrastruktúra elemei
Ajánlatkérő elsősorban a saját belső standardjainak megfelelő alapinfrastruktúrát fogja biztosítani a
szállítónak a megfelelő, igény szerinti számosságban, azaz operációs rendszert, relációs adatbázis
kezelő rendszert, alkalmazás szerveit az APM rendszer telepítéséhez és futtatásához.
Konkrétan a következő listából igényelheti a szállító a szállításához neki szükséges elemeket:
‘
VMware virtuális környezet, Red Hat Enterprise Linux (RHEL),
‘
HyperV;
‘
Oracle RDBMS hg;
.
Windows server 2008R2;
.
Apache Tomcat 6+,
‘
Apache HTTPD 2.x±,
‘
JbossAS6.0+
Az ARM eszköznek támogatnia kell tudni a jelen pontban felsorolt szoftver verziókat, valamint a
szerződéskötés időpontjában elérhető magasabb szoftver verziókat is.
4.4

Követelményjegyzék

Az ARM rendszerrel kapcsolatban elvárás, hogy biztosítsa a támogatási környezetben a rendszer
működésének felügyeletét, a minőségi paraméterek mérését, az előforduló hibák gyors detektálását
és behatárolását. Adjon üzemeltetési fejlesztési területek számára testreszabott, releváns
információt. Az egyes funkcionális követelményeket az alábbiakban az alkalmazási környezeteknek
megfelelő tagolásban adjuk meg.
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4.4,1

A beszerezni kívánt alkalmazás felhasználási környezete

Az APM rendszer éles, ill. teszt környezetben történő alkalmazásának célja:
• A rendszerek rendelkezésre állásának valós idejű monitorozása,
• Felhasználói élmény fokozás a hibák felderítésével;
•
Működési anomáliák, hibák felderítése;
.
Hibajavítás gyorsítása, időigények csökkentése.
4.4.1,1

Felügyelet

Válaszidők, rendelkezésre állás
..

FE-Oat

Alkalmazasok
folyamatos figyelése

FE-002

Specifikus figyelés

—~

Az alkalmazasok a felhasznalok szamara nyujtott
valaszidoinek es a rendelkezesre allasi jellemzoknek
folyamatos figyelése.
Átlagos és egy adott funkcióra, vonatkozó válaszidők
specifikus figyelése.
Kozvetlenul a felhasznalo altal erzekelheto valaszidok es
rendelkezésre állási jellemzők figyelése és jelzése.
A kiemelt jelentőségű automatikus indítású, batch, vagy
batch jellegű folyamatok futási idejének ellenőrzése, futási
eredmények kontrollja.
Minden felhasznalo, minden tranzakciojanak, az arra adott
rendszervalaszok merese es ertekelese folyamatosan 7x24
oraban Az eredmenyek azonnali es utolagos kiertekelese
egyedi es aggregalt szinteken, kulonfele csoportkepzesi
szabalyok szerint
Külön paraméterezés nélkül is az ARM rendszer legyen
képes a válaszidők folyamatos figyelésére, automatikus
base-line felvételére és riasztásra anomális esetén

Kotelezo

Az IT Uzemeltetes szamara az ARM a figyelt alkalmazas
mu kodesenek
legfontosabb
jellemzoit
atteki nto
műszerfalon (dashboard) jeleníti meg. A műszerfal
kialakítása rugalmas, az IT személyzet által szabadon
tervezhető, módosítható a beépített (vagy a rendszerhez
kapcsolt, szállított) eszközök segítségével.
Az alkalmazás üzemi jellemzői mellett az infrastruktúra
szerverek erőforrásainak figyelése (CPU, memória,
diszkkapacitások, a JVM működésének felügyelete: garbage
collector stb.).
Az infrastruktúra erőforrás-jellemzőinek és az alkalmazás
működési paramétereinek időbeli korrelált kimutatása.
Az infrastruktúra kapacitásproblémáinak proaktív jelzése.
A mért jellemzők alapján tetszőleges riasztások definiálása.
Amennyiben a mért jellemzők a definiált küszöbszinteket
átlépik, riasztás generálása automatikusan. Az egyedi,
hibázó tranzakciók azonosítása, jelzése.
Az ARM rendszer mutassa meg a vizsgált alkalmazás
környezetéhez tartozó, kapcsolódó rendszerekkel való
együttműködés jellemzőit, a kapcsolódó rendszerek
válaszidejét és rendelkezésre állását.
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Kötelező

________________

FE-003

:

E

Válaszidő figyelés

FE-004

Futási idők figyelése

FE-OOS

Teljesség

FE-Oo6

Automatikus
line

base

Kötelező
Kotelezo
Kötelező

kötelező

Kötelező

Monitorozás
MQ-OO1

Dashboard kialakítás

MO-002

Erőforrás figyelés

MO-003

Működési
paraméterek
Kapacitásprobléma
Riasztások

MO-004
MO-OOS

MO-OO6

Kapcsolódó
rendszerek

Kötelező

Kötelező
Kötelező
Kötelező

Kötelező

: A felügyelt alkalmazás működéséhez szükséges külső (3rd
: party) vagy back-end szolgáltatások black-box jellegű, de
tranzakció szintű, folyamatos monitorozása, értékelése :
követelmény.
Az ARM rendszer legyen kepes a felugyelt alkalmazas eles Kotelezo
uzemi mukodese alapjan uzleti metrikak (Pl ertekesitesi
volumen, arbevetel stb) kozel real time megjelenitesere,
ezen metnkak es az alkalmazas technikai mukodese kozotti
korrelacio megmutatasara es az uzleti metrikak anomaliai
alapján riasztás indítására.
.

[

MO 007

-

Uzleti folyamatok

.

4.4.1.2

Ellenőrzés és diagnosztika

TD 010

Teljesitmenyadatok
megőrzése
Tranzakciók lefutása

TO-Oil.

TD 012

Tranzakcio figyeles

r

[

________

TD-013

Utólagos elemzés

TD 014

Hibateruletek
feltarasa

TD-015

Erőforrás
monitorozás

‚

:

‚

‘

TO 016

Hibafeltaras

TD-017

Kapcsolódó
rendszerek figyelése

TD-018

Hibaelemzés

TD-019

Probléma
azonosítása

Az APM rendszer legyen kepes a vizsgalt alkalmazas mert
teljesítményadatainak hosszú távú megőrzésére.
Az APM rendszer adjon áttekintő képet a tranzakciók
(felhasználói műveletek) lefutásáról, végrehajtásáról az
architektúra egyes elemein
Az ARM rendszer legyen kepes a felhasznalok altal nditott
vagy szintetikus tranzakciok vegig kovetesere az
architektura retegein at Mutassa ki, melyik reteg es milyen
aranyban felelos a valaszidők alakulasaert
Az ARM rendszer legyen képes az összes megengedett
felhasználói platformról indított művelet lekövetésére és
utólagos elemzésére.
Az APM rendszer adjon hatekony segitseget a komplex, sok
komponensbol allo alkalmazoi rendszeren belul a
hibateruletek gyors meghatarozasara, az alapveto
felelossegi korok azonositasara
Az ARM rendszer a környezet szerver erőforrásainak
monitorozását a fontosabb jellemzők vonatkozásában lássa
el. A mérési eredményeket az alkalmazás viselkedésének
elemzésével időben korrelált módon mutassa
Az osszes tranzakcio utjat folyamatosan kovetve az ARM
rendszer biztosítson lehetőséget, hogy a lezajlott, vizsgált
tranzakció csoport, vagy egy-egy kiválasztott tranzakció
esetében, könnyen hatékonyan a hiba gyökere feltárható
legyen, akár metódus vagy adatbázis művelet szintjén. A
tranzakciók 100%-nak követése folyamatos, minden
felhasználó minden műveletére kiterjed. Mindeközben az
ARM rendszer visszahatása a mért alkalmazásra nem
okozhat 5%-nál nagyobb mértékben válaszidő növekedést
vagy szerver erőforrásainak lekötését.
Az ARM rendszer mutassa meg a vizsgált alkalmazás
környezetéhez tartozó, kapcsolódó rendszerekkel való
együttműködés jellemzőit, a kapcsolódó rendszerek
válaszidejét és rendelkezésre állását.
Az ARM rendszer biztosítson eszközt a vizsgált alkalmazás
működése során előforduló kivételek, hibák hatékony
elemzésére.
Adjon hatékony támogatást a probléma gyökerének
azonosításához kód mélységű, illetve adatbázis-műveleti
szinten.
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védet

személyes vagy különleges adatot

TD 020

Memoriaszivargas

TD-021

Automatikus
dokumentálás

TD 022

Memoria analizis

:

TD-023

:

Tranzakcióanalízis

:

TO 024

Tranzakcioterkep,
transaction flow

TD-025

Diagnosztika

Az
APM
rendszer
adjon
hathatos
tamogatast
memóriaszivárgási (memory leak) problémák, valamint
holtpont (deadlock) jelensegek feltarasahoz
Az APM rendszer legyen képes a vizsgált, hibás működés és
tranzakció lefutásának, a környezeti állapotjelzők aktuális
értékének rögzítésére és olyan szintű automatikus
dokumentálására, hogy a dokumentáció alapján a
hibajavítással foglalkozó csapat a szükséges elemzést és
javítást_elvégezhesse a tesztek reprodukálása nélkül.
Teljes es reszleges memoria analizis (thread es heap dumps)
reven tamogassa a Java objektumok utolagos (forensic) es
futás közbeni ellenőrzését.
Az éles üzemben vagy teljesítménytesztek során az összes
felhasználó összes műveletének (billentyűleűtés, egérklikk)
‘folyamatos, tranzakciószintű végigkövetése az architektúra
rétegein a böngészőtől az adatbázisig ~5 Vissza. Az
eredmények közel real-time értékelése, eltárolása és
visszakereshetősége
a
teljes
részlet
gazdag
információtartalommal utólagos elemzések céljából. A
tárolt eredmények nem tartalmazhatnak jogszabállyal
Az architektura es azon a tranzakciok automatikus
felrajzolasa elozetes parameterezes, konfiguralas nelkul A
transacion flow legyen megmutathato akar egyetlen
lezajlott tranzakciora, vagy adott tranzakciocsoportra A
terkep mutassa meg az egyes architektura retegek
hozzajarulasat a valaszidőkhoz A tranzakcioterkeprol
lehessen melyfurassal a tovabbi reszletes informaciokat
kibontani.
Az APM rendszer legyen képes a felügyelt alkalmazás
kiválasztott
metódusai
vagy
adatbázis
műveleti
paramétereinek, visszatérési
értékeinek figyelésére,
értékelésére real-time jelleggel.
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Kötelező

Nem-funkcionális követelmények

A fejezetben található összes terv és követelmény a részletes tervezés fázisában pontosításra
kerülhet!

5.1
5.1.1
TM-01

Általános követelmények
Tervezési megszorítások
Skálázhatóság

:~i~
Kotelező

Az alkalmazásnak rugalmas módon kell alkalmazkodnia a
monitorozott alkalmazás terhelés változásaira.

5.i.2
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5.2

Teljesítmény követelmények

5.2.1

Rendelkezésre állás

___..

RA 01
RÁ-02

Uzemido
Tervezett
karbantartások

RÁ-03

Elérhetőség

RÁ-04

Rendelkezésre
állás

RÁ-OS

Robosztusság

5.2.2

Méretezési input adatok

• Ml-Ot
5.2.3

A rendszer uzemideje folyamatos, leallas mentes, 7 X 24
Kotelezo
Havi két alkalommal két Óra alacsony forgalmú (00:00-04:00 Kötelező
közötti) időszakban, amely Szolgáltató döntése alapján havi egy 4
órás karbantartási ablakban összevonható
A rendszerek funkcionalitása okán folyamatosan elérhetőnek kell Kötelező
lennie a végfelhasználók számára. Az elvárt folyamatos (7/24)
elérhetőség teljesítéséhez a rendszernek nagy megbízhatóságúnak
kell lennie.
A rendszer megbízhatósága alatt
.
a rendelkezésre állás,
.
a robusztusság,
.
az adatintegritás és konzisztencia
szempontjainak történő megfelelést értjük.
Az lbtv. szerinti besorolás alapján meghatározott rendelkezésre Kötelező
állási elvárásokon túl, a tervezés során a rendszert a jogszabályi
előírások és a Kormányzati Adatközpont rendelkezésre állásának a
függvényében kell véglegesíteni. A technológiaválasztáshoz
irányszámként legalább 99%-os rendelkezésre állást kell alapul
venni az infrastruktúra rendelkezésre állásától függetlenül,
fenntartva a lehetőséget az ennél is magasabb előírás vállalására.
A rendszer vonatkozásában az éves megengedett maximális
üzemkiesésbe bele kell számolni a karbantartás, rendszerfrissítés,
adatmentés, archiválás stb. céljából tervezett leállások időtartamát
is, amennyiben ez szolgáltatás-kieséssel jár együtt.
A robusztusság alatt értendő, hogy a rendszer alkotóelemeiben Kötelező
történő bárminemű meghibásodás nem befolyásolhatja negatívan
a többi alkotóelemének folyamatos működését. Továbbá egy új
kapcsolódó rendszer illesztése nem lehet negatív hatással a
működő rendszerre.

Kezelendő Szerverek (fizikai-i-virtuális)

Kb. 20-30db

Kapacitás igények

ESE~SISFfl~b
TI 01

Tarhely igeny

~ Tl-02
~

Órajel igény

5,2.4

Kotelezo
]
Kötelező

Válaszidók

~~

L VI-Ot

A rendelkezesre allo input adatok alapjan Ajanlattevo mutassa
be, hogy milyen megvalósítást javasol!
A rendelkezésre álló input adatok alapján Ajánlattevő mutassa
be, hogy milyen_megvalósítást javasol!

r1~s

—

—

~

~..‚—

~

~

~
Kliens-oldali
válaszidó

~.‘~••—.~

•~

Az elvárt válaszidők a felhasználói feluleten legyenek az
alábbiak vagy kisebbek (10 Mbps sávszélességű kapcsolat és
átlagos hálózati forgalom ‚~azaz max. 5 Mbps rendelkezésre álló
sávszélesség/, és az alábbiakban ismertetett egyidejű
felhasználószam mellett)
egyszerű adatok alapján torténó keresés,
-

~

____

Kotelező

adatmegjelenítés tekintetében: 1-3 mp.
A
követelmény
teljesítésekor
figyelembe
felhaszn álószám:
összes bejelentkezett: ~‘1O
egyidejűleg műveletet végző (konkurens
felhasználói tranzakció): ~1O.

veendő

-

-

5.2.5

Méretezhetőség, skálázhatóság
-.

~ MS 01
MS-02

Meretezes
Teljesítmény

5.2.6

.

A rendszernek rugalmasan skalazhatonak kell lennie
Az APM rendszer működése ne okozzon 5%-nál nagyobb
válaszidő-növekedést az éles rendszerben.

Kotelezo
Kötelező

Mentés

~

MA-Ol

~.

.

Napi mentés

A rendszer által kezelt adatokról napi rendszerességgel mentés
készítése kotelező. Az üzemeltetési kézikonyvnek tartalmaznia
kell a mentés készítésének, illetve a mentésből történő
visszaállás módját.
Mentés közbeni A rendszernek lehetővé kell tennie, hogy a felhasználók
elérhetőség
számára a rendszer szolgáltatásai elérhetők és használhatók
legyenek az adatmentések ideje alatt is amennyiben ezt az
Ajánlatkérő által használt, adott mentési technolóia támogatja
minden kozponti szolgáltatási funkcióra vonatkozóan 7x24
órában. Mentés ideje alatt az indokolt teljesítménycsókkenés a
kérések kiszolgálásában elfogadható.
Napló
A mentési eljárás keretében gondoskodni kell a funkcionális
állományok
adatokon túl a naplóállományok mentéséről is, fájlrendszerbe,
mentése
vagy adatbázisba történő naplózás esetében az adott tárolási
technológiának megfelelő eszkozzel.
N agy
A rendszerben alkalmazott tároló rendszereknek biztosítania
mennyiségű
kell, hogy nagy mennyiségű adatok mozgatása a tároló
adatok
rendszerek kozott ne befolyásolja a rendszer műkodését,
mozgatása
valamint biztosítsa az izemszerű műkodés során az adatokhoz
való hozzáférést.
Mentés
A rendszer mentéseinek ki kell terjednie minden olyan rendszer
teljessége
osszetevőre, amely a rendszer teljes műkodőképességének
helyreállításához szukséges. (A mentésből a rendszer minden
komponense legyen maradéktalanul helyreállítható a megfelelő
hardver eszkozok rendelkezésre állása esetén.)
Rendelkezésre
Az APM rendszer olyan legyen, hogy az újraindítások, vagy a
állási
gyújott
adatoknak mentésból
torténő
adat/rendszer
követelmények
visszatoltése a meghatározott maximális kiesési időn belul
teljesítése
: végrehajthatóak legyenek.

MA-02

Kötelező

Kotelező
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MA-03

MA-04

MA-os

MA-OS
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Kotelező
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Expo~tálás

‘);?. ~k’

~~

EX-Ol

Exportálás

EX-02

Exportálás

A rendszer legyen képes az alkalmazásban tárolt adatlapok,
statisztikák szabványos, nyílt formátumba (Pl. XML, CSV, ODE
és POF), illetve táblázatos formában (XLS, XLSX) torteno
exportálására.
A rendszer legyen kepes az alkalmazásbol generalhato
lekerdezések, nportok Excelbe torteno exportalásara
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5.3

Rendszermenedzsrnent

5.3.1
KK-O1.

KK-02

«-03

«-04

KK-05

KK-06

«-08

5 3.2

Kozponti konfiguráció, menedzsment
Architektúra

A rendszernek architektúrálisan úgy kell felépülnie, és
olyan technológiákat kell használnia, amelyek segítségével
biztosítható, hogy a funkciók, szolgáltatások használata és
frissítése a lehető legkisebb mértékben támasszon helyi IT
támogatási igényeket. Ennek érdekében fontos, hogy a
technológia szabványos, az IT iparágban elterjedt
megoldás
legyen,
mely
szabványos
interfészek
segítségével kapcsolható legyen a helyi IT megoldásokhoz.
Virtualizációval kompatibilis megoldás legyen, ami Cpu
idők korrekcióját képes legyen a VMware ESX szerint
korrigálni.
RendszerA rendszernek illeszkednie kell a NISZ Zrt. meglévő
menedzsment
rendszer-menedzsment környezetébe. A rendszerben
saját hibajegy kezelési, riasztási funkció nem kerül
megvalósításra, arról rendszeren kívüli eszközökkel kell
gondoskodni a fejlesztés/uzemeltetés során.
Monitoring
A
kulonbóző
rendszerfelugyeleti,
riasztási,
hibajegykezelési, hibajegy statisztikai, és HelpDesk
jelentéskészítési funkciókat a NISZ Zrt. kozponti
monitoring ás riasztási (Nagios/Icinga, MS SCaM, PVSR),
jIRA, ill. HP SM-re épulő hibajegykezelési és HelpDesk
infrastruktúrája fogja biztosítani, amelyekkel való
egyuttműkodésre a szállított rendszernek alkalmasnak kell
lennie.
Rendszerfelugyelet A rendszernek a rendszerfelugyelet (Nagios/SCOM/PVSR
agentek) számára riasztási alapinformációkat kell
biztosítaniuk.
Paraméter
Az egyes uzemeltetési jellemzők esetében az uzemeltetési
tartományok
dokumentációkban egyaránt rogzíteni kell a megengedett
és a beavatkozást igénylő paraméter tartományokat.
Kapcsolat
Az ARM rendszer osszekapcsolható legyen a meglévő
incidenskezelő ticketing rendszerrel.

Monitoiing

r~7~rT~~

MO-Ol

Komponensek
monitorozása

MQ-02

Múkodési
paraméterek
mérése

MO-03

Riport es

Kotelező

Kotelező

Kotelező

Kotelező

Kotelező

Kotelező

Kotelező

__________
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Az agenteknekJrnonitorozást végző egységeknek támogatniuk
kell a hardver, az operációs rendszer és az alkalmazás
komponensek monitorozását: rendkívul pontos és bőséges
információt kell szolgáltatni az egész alkalmazás szolgáltatási
lánc műkodéséről
A rendszernek biztosítania kell a kvantitatív módon kifejezhető
múkodési paraméterek mérését, kapcsolódo adatgyujtést ás
jelentéskeszítést (p1. rendelkezésre allás ás megbízhatoság,
valaszidok).
A rendszernek rendelkeznie kell menedzsment szintű riporting,
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MO-04

MO-05

MO-OG
MO-07

riasztás
Monitorozás

Hibák
javításának
támogatása
Felhasználói
szolgáltatás
Felhasználói
akciók követése

Mo-os

Tranzakció
orientált
monitoring

MO-09

Tranzakciók
láthatósága

MO-b

Teljesítmény,
tranzakció
diagnosztika
Proaktivitás

MO-il

felügyeleti és riasztási komponenssel.
Az Összes felhasználói és automatikus művelet tranzakcióit
kövesse végig, és a lefutását tárolja el. Mindezt Úgy biztosítsa,
amely eredményeként szükségtelenné teszi a problémák, hibák
rekonstruálását a tesztkörnyezetben.
A hibák javításához kiexportálható, pontos információt nyújtson
a fejlesztők számára anélkül, hogy az éles környezethez
hozzáféréssel kelljen, hogy bírjanak.
A felhasználói szolgáltatás minőségét közvetlenül a kliens
oldalon (bőngészőből) mérje.
Képes legyen a kliens (böngésző) oldali események, felhasználói
akciók követésére, ezáltal a felhasználói bejelentések, panaszok
kivizsgálásánál pontos információt szolgáltasson a felhasználó
műveleteiről, azokra adott rendszerválaszokról, és az azok
során az egyes rétegekben végrehajtott műveletekről. A
szolgáltatott információ nem tartalmazhat jogszabállyal védett
személyes vagy különleges adatot.
Tranzakció-orientált monitoring, amellyel a tranzakciók 100%át (minden felhasználó minden műveletét) kövesse le, valóban
a legmélyebb, metódus szintig lebontva azokat: a mérések ne
mintavételezésen vagy átlagoláson alapuljanak!
Tranzakciók végponttól végpontig (E2E) történő láthatósága;
Tranzakciók E2E lekövetése minden érintett rétegen és
technológiákon keresztül: a böngészőtől (vagy vastag kliensből)
indulva a különböző alkalmazás rétegeken egészen az
adatbázisig bezárólag;
Integrált felhasználói élmény monitoring a böngészőtől az
adatbázisig lekövethetően
Teljes böngésző teljesítmény és tranzakció diagnosztika web
2.0, AJAX, stb. technológiák mellett.

MO-12

MO-13
MO-14
MO-is

Thread dump
elemzés
Követhetőség
Regresszió
elemzés

‘
.

Kötelező

Kötelező

Kötelező
Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Proaktivitásra legyen használható a hibafeltárásban (Az összes Kötelező
lefutott tranzakció lefutásának adatait fogja el (7*24 órában),
lehetővé téve ezzel az azonnali hibaészlelést és annak
feltárását, akár előre jelezve is annak bekövetkeztét. Ezzel
biztosítsa azt, hogy szükségtelenné válik egy-egy hiba
reprodukálása, vagy arra való várakozás, hogy Újra
bekövetkezzen.)
Overhead csökkentése érdekében: az adott adatgyűjtő agent, Kötelező
megoldás, ne végezzen semmilyen feldolgozást az adott
rétegben, csak a célzott adatokat észlelje (gyűjtse) és továbbítja
a „központnak”
[
mély szintű memória és thread dump elemzési képességgel Kötelező
bírjon
Biztosítsa az adatok 100%-ának nyomon követhetőségét
Kötelező
Automatizált regresszió-elemzést támogassa: különböző éles- Kötelező
üzemi verziók működési adatainak egymással történő
összevetésével és QA adatokkal, meghatározhatók legyenek az
eltérések és azok okai. Ezáltal azonosíthatók, hogy az
architektúra mely komponensei nem lettek még megfelelően
letesztelve a QA követelmények alapján
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NA-03

A rendszerben végrehajtott mindennemű műveletet naplózni Kötelező
kell. A rendszernek naplóznia kell minden, biztonsági
szempontból lényeges felhasználói és adminisztrátori
tevékenységet, a rendszerben elvégzett műveletek nyomon
kóvethetősége érdekében.
.
Audit célú naplózás: a rendszeren történő
szolgáltatás igénybevétel naplózására.
Ezek
technológiai
megvalósítása
a
jogszabályi
követelményeket kielégítő módon kell, hogy megvalósuljon.
Az Audit célú naplózásoknál biztosítani kell
Kotelező
.
a bejegyzések megőrzését az általuk hivatkozott
objektumok rendszerben való létezésének megfelelően,
időkorlát nélkul,
.
a naplóbejegyzések dinamikus lekérdezhetőségét az
uzemeltetés számára,
.
a jogszabályban előírt hiteles naplózásra vonatkozó
feltételeket.
Amennyiben ez egyetlen naplózási technológiával nem
kielégíthető, akkor elfogadható olyan duplikált naplózást
alkalmazó megoldás, amely tobb eszkozzel egyuttesen
biztosítja a feltételeket. Pl.: a dinamikusan lekérdezhető
naplózási funkcióknál adatbázis alapú naplózás is
megvalósítható a hiteles naplózáson kívul, a funkciótól
fuggően akár duplikáltan is.
A teljes hardver és szoftver infrastruktúra rendszernaplózása Tájékoztatás
két szinten kell, hogy megvalósuljon.
A naplózás helye az egyes szinteken a k6vetkező:
Alkalmazás: Syslog NG PE
Alkalmazás- és Webszerver: Syslog NG RE
Hardver és Operációs rendszer: Syslog NG RE
Hypervisor: KAK
Storage: KAK
Amennyiben a zárt rendszeri audit szükségessé teszi a
hypervisor és a storage rétegek hiteles naplózását, akkor a
rendszerre vonatkozó logokat az elsődleges uzleti naplón
kívul továbbítani kell a Syslog NG PE naplózó rendszerbe is.
A rendszer Rendszernaplójában alkalmazás szinten minden Kotelező
szerveroldali naplóeseményt rogzíteni kell a műveletek
részleteiről, hibákról, kivételekről. Kifejezetten rogzíteni kell
az alkalmazáspéldányok és a naplózási funkció elindulását, és
leállását.
A Rendszernapló esetében biztosítani kell, hogy minden az
alkalmazásban bekovetkező kivétel lekérdezhető legyen
utólag.
Az Audit naplóban adattartalmi szempontból az alábbi Kotelező
kulonboző naplózási típusokat kell megvalósítani.
.
Általános Audit napló: Tartalmaznia kell a tobbi
specializált audit napló típusba be nem sorolható esetekben
a kovetkezó eseményeket:
o
a naplózási funkció elindulása és leállítása,
o
bejelentkezések (sikeres/sikertelen),
.
Biztonsági naplo: a rendszer integntásával és elvárt
múkodésével kapcsolatban észlelt bármely hiba, valamint a
kulonbozó hozzáféréssel kapcsolatos biztonsági események
-

-

-

-

-

NA-04

NA-OS
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naplózására
szolgáló
naplótípus.
(Pl.:
a
rendszeradminisztrációs paraméterekkel, jogosultságokkal
kapcsolatos változtatásra irányuló műveletek, a metaadatok
változtatására irányuló műveletek és azok eredménye.)
Általános elvárás, hogy a szállított APM rendszer naplózása
során a naplóbejegyzésekben gyűjtsön be elegendő
információt ahhoz, hogy ki lehessen mutatni, hogy milyen
események történtek, miből származtak ezek az események,
és mi volt ezen események kimenetele. Amennyiben a
követelményekben
felsorolt
adattartalom,
eseménydefiníciók és felsorolások együttese ezt nem
biztosítja, akkor a rendszertervezés keretében ezeket
pontosítani szükséges.
A naplóban az elvégzett műveletekkel együtt minden esetben
tárolni szükséges a végrehajtó személy, vagy automatikus
rendszerfolyamat beazonosíthatóságához szükséges adatokat
és a műveletvégzés Idejét.
Jogszaballyal vedett szemelyes vagy kulonleges adat egyetlen
naplozasi tipusban sem rogzitheto
A rendszer működését illetően kifejezett igény, hogy
naplózatlan adatmódosítás nem történhet
A naploba torteno betekintes csak es kizarolag az arra
felhatalmazott szemelyek reszere legyen megengedett
A rendszer tegye lehetővé a naplók időszakos archiválását a
megfelelő teljesítmény fenntartása érdekében.
A felhasználásra kerülő technológián belül olyan naplózási
megvalósítást kell alkalmazni, amely biztosítja a naplózás
átkonfigurálhatóságát.
A naplózás részletes tervezésekor az alábbi őrzési/archiválási
feltételeket figyelembe véve kell méretezni és kialakítani a
konkrét megoldást:
A Rendszernapló a keletkezését követő 12-24 hónapig
megőrzendő üzemeltetési, hibakeresési célból.
Az audit log-hoz kapcsolódó hiteles naplóállományok
megőrzése a jövőbeli tárolási költségek függvényében az
állományok tárolási idejét is jelentősen meghaladhatja
bizonyítási célokból, így tervezési szempontból korlátlan
megőrzési~ időre kell tervezni. Ennek érdekében biztosítani
kell a hiteles naplóállományok rendszeren kívüli tárolásának
lehetőségét.
A naplóbejegyzések továbbításakor biztosítani kell, hogy
megbízható adatátviteli csatornán történjen. A rendszeren
kívülre naplóállományok csak biztonságos SSL csatornán
keresztül továbbíthatóak.

NA-06

NA 07
NA-OS
NA 09
NA-b
NA-li

NA-fl

NA-l3

5.
L

Kotelezo
Kötelező
Kotelezo
Kötelező
Kötelező

Kötelező

Kötelező

Bi tunségi kb”~telinények
H

BK-Ol

Kötelező

~

Integrált
védelmi
mechanizmusok
az illetéktelen
belépés ellen

1
A rendszernek a felhasználói azonosító/jelszó tekintetében
(illetve hardveres azonosítás alkalmazása esetén azzal
kombinálva, arra kiterjedően is) támogatnia kell saját védelmi
mechanizmusokat az illetéktelen behatolás, visszaélések
megakadályozására. Az alábbiakra minimálisan szükség van
(paraméterezhető, opcionális módon):
38
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Kötelező

~___

~J

automatikus felhasználói azonosító zárolás
tobbszori sikertelen belépési próbálkozást
kovetően, és riasztás kuldése a funkcionális
rendszer-adminisztrátornak és uzemeltető
személyzetnek,
minimális jelszó bonyolultságés kompiexitás
megkovetelése (hossz, benne szereplő karakterek,
kozhasználatú szavak kerülése),
jelszótörténet alapján előzőleg használt jelszavak
kizárásának lehetősége,
minimális és maximális jelszó élettartam
meghatározás lehetősége; jelszóváltoztatás
időszakos kényszerítése.
legyen lehetőség paraméterezhető módon a
sikertelen bejelentkezések számát korlátozni.
Amennyiben ezt elérte, zárolja a felhasználói fiókot.
Illetve az előzőekben felsorolt funkciók megvalósítása LDAP-n
keresztüli bsszekottetéssel a Megrendelő saját rendszerében is
elégséges.
A rendszer és a felhasználó kozott a kommunikációt titkosítani
kell. Kriptográfiai mechanizmus(oka)t kell alkalmazni a
munkaszakaszok bizalmasságának és sértetlenségének a
-

-

-

-

-

BK-O2

Titkosított
kapcsolat

_____________

5.4.1

_______________

-

védelmére

Kötelező

_________

Az adatok elérése

AE-O1

Hozzáférés

AE-02

Kapcsolat

AE-03
AE-04

jogosultság

AE-O5

Titkosított kulsó
kapcsolat

5.4.1.1

Hozzáférés az adattároló réteghez: A munkaállomásokon futó
kliens-oldali szoftverkomponens (megjelenítő réteg) csak a
szerver-oldali szoftverkomponens (kozbenső réteg, üzleti
logika) közvetítésével férhet hozzá a szintén szerver-oldali
adatbázis-kezelő szoftverhez (RDBMS, adattároló réteg).
A megjelenítő és az adattároló réteg kozott nem létesíthetá
kozvetlen kapcsolat
Az adatok elérhetőségét jogosultsághoz kell rendelni.
Alkalmazása (Java, .Net és PHP kornyezet) nem igényelheti a
forráskód megváltoztatást, sem rendelkezésre állását
Kulső interfész oldali kommunikáció során kriptográfiai
mechanizmus(oka)t kell alkalmazni a továbbított adatok
bizalmasságának a védelmére.

Kótelező

Kotelező
Kotelező
kotelező

FmI’ar hozzófetés

— - ————— — — —

FH-O1

-

Zónák
kialakítása

——

——-—-—.——-— ——-———---- —

A rendszer modul szintű tervezésekor figyelembe kell venni,
hogy a NISZ a határvédelem érdekében a rendszer kulső,
valamint a kulcsfontosságú belső határain a kommunikációt
zónázással védi és ellenőrzi. Ennek érdekében az egyes
technológiai rétegeket (terhelés elosztó, webalkalmazás,
adatbázis, monitorozás, stb.), és a koztuk zajló
kommunikációt onállóan zónázható, tüzfalazható módon kell
kialakítani.
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—--—

Kotelező

—

FH-03

Külső kapcsolat

I

Külső hálózathoz, vagy külső elektronikus Információs
rendszerekhez kizárólag határvédelmi eszközökön felügyelt
interfészeken keresztül kapcsolódhatnak a rendszer
komponensei.

_____________

5.4.1.2

Kötelező

Azonosítás

~..

AZ-Ot

Azonosítás

AZ-02

Felhasználók
elkülönítése

AZ-03

Címtárak

5.4.1.3

.

Minden felhasználót egyedileg azonosítani szükséges kivéve az
authentikációt nem igénylő funkciók esetében
Az rendszernek egyedileg azonosítania és hitelesítenie kell a
szervezet felhasználóit,
a felhasználók által végzett
tevékenysége(ke)t.
Az APM rendszer jogosultságrendszere kapcsolható legyen saját
címtárhoz (LDAP, AD).
—

JK-O1

Elérés szabályozása

JK-O2

lnterfész oldali
jogosultságellenőrzés

JK-03

Uzemeltetok
hozzaferesenek
szabalyozasa

JK-04

Hozzáférés

iK-OS

sso

‘31

Kötelező

Kötelező

Jogosultságkezelés

~

5.4.1.4

Kötelező

.

A
rendszer
rendelkezzen
szerepkór
alapú Kotelező
jogosultságkezeléssel. A rendszer funkciói (egy/több)
tegyenek
szerepkorökhóz
(egy/tobb)
rendelhetők.
A feltoltótt adatok, és dokumentumok elérhetőségét
jogosultsághoz kell tudni kótni. A jogosultságokat
tobbszintű modellben kell reprezentálni (p1. jog-szerepkor
user), hogy azok karbantartása, felhasználókhoz rendelése
minél egyszerűbb legyen.
Nemcsak a felhasználói feluletről érkező szolgáltatás Kotelező
kérelmi igények esetén kell authentikációt (authorizációt)
végezni, de az interfészek oldaláról is szukséges ellenőrizni
a kuldő oldal jogosultságát. Ebben az esetben nem
szukséges a személy szintű azonosítás, elégséges lehet egy
adatvédelmi szempontból megfelelő biztonságú.
Nemcsak az adatkezelők oldaláról kell a személyes adatok Kötelező
védelmét biztosítani, de hasonló módon, az adatfeldolgozói
(rendszeruzemeltetők) személyzet is csak felhatalmazással
férhet hozzá ezekhez az információkhoz. Ez az Ajánlatkérő
feladata.
A rendszerhez csak azonosított, érvényes, hitelesített Kotelezó
felhasználói azonositóval/fiókkal ellátott felhasználók
férhetnek hozzá.
Megfelelő jogosultság megléte esetén a felhasználó a Kotelezó
rendszer
valamennyi
komponenséhez,
moduljához
egyszeri, sikeres bejelentkezést kovetően férhessen hozzá,
rendszer szintű SSO integráció támogatása.

Megőrzés, tőr/és
~3~j

~

MT-O1

Törlés

A rendszernek eszközöket kell biztosítania a rendszerben tárolt
adatok különböző szabályrendszerek szerinti törlésére.

.‘.

—

~.

—

—
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Kötelező

OB-Ol

5.5

Helyreállítás

A rendszerhez szukséges katasztrófa utáni helyreállítási tervnek
részletesen ismertetnie kell a tárolt adatok osszefuggéseit, a
helyreállítási tevékenységek egymásutánját, a visszaállítás
~ helyességét bizonyító eljárásokat.

Kotelező

Architektúrára vonatkozó követelmények

5.5.1

Logikai architektúra

5.5.1.1

Portolhatósóg, platformfúggőség

“••~:~~‘-~

PP-al.

Platformfuggőség

5.5.1.2

Elvárás a rendszertől, hogy Windows, illetve Linux operációs
rendszereket egyaránt
támogatnia
szukséges
mind
adatgyűjtés, mind hozzáférés terén.

Kotelező

Bővíthetőség,_skálózhatósóg

fl~,
BS-O1

Skálázhatóság

-.

A rendszert úgy kell megtervezni és létrehozni, hogy annak
minden lényeges komponense skálázható legyen. Az
üzemeltetés során, a rendszer kapacitásának a terheléssel
arányosan novelhetőnek kell lennie.
Ezért kiemelt figyelmet kell fordítani:
az adatbázis méret novekedés,
a tranzakciószám emelkedés,
a felhasználói szám novekedés
kezelésére.

Kotelező

-

-

-

5.5.1.3

Szolgáltatási szint

“,...

SZSZ-O1.

5.6

Rendelkezésre
állás

A rendszer szállított osszetevői, valamint a kiépítése,
megvalósítása biztosítsa a magas rendelkezésre állás, a
robusztusság, a skálázhatóság és ezek uzemeltetési feltételeit.

Kotelező

Integrációs követelmények

~—
IK-Ot

Sávszélesség
igény

Az integráció során ugyelni kell arra, hogy a rendszer minimális
sávszélesség-igénnyel niűkodjon, és tartósan ne haladja meg a

Kotelező

lOOMbit/sec-essávszélességet.

L~

5.6 1

Ku só rendszerka pcsolatok

—.

~‚-

—

KR-O1

Integráció

KR-02

Integráció

.

r~iH

~ii

—

—

A rendszernek a részletesen meghatározott interfészeken,
rendszerkapcsolatokon túlmenően konnyen integrálhatónak
kell lennie a meglévő informatikai alaprendszerekkel (Pl..
kozponti címtár, levelezési rendszer, támogató rendszer,
rendszerfelugyeleti eszkozok).
A rendszernek képesnek kell lennie email és sms alapú
értesítésekre, amelynek az adatait tárolnia kell utólagos
elemzés, vizsgalat céljábol

~lHklul ~‘U Hpc rtl~i

L •tc cl, ~ny
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Kotelezó

Kotelezo

FF-O1

Platformfuggetlenség
és telepítés
mentesség

FF-02

Adatbeviteli
eszkozok támogatása

5.7.1

Ergonómia

ER-OZ

Ergonómia

ER-03

Ergonómia

ER-04

Karakterkészlet

_______________

NYK-Ol
NYK-02
NYK-03

Kotelező

Kotelező
I

Ergonómia

ER-Ol

5.7.2

A kialakított rendszer minden grafikus felhasználói
felülettel rendelkező funkciója legyen képes zavartalanul
műkodni végfelhasználói kliens oldalon az alábbi feltételek
szerint:
.
Az
alkalmazás felhasználói
környezetének
megvalósítása, operációs rendszer és bongésző platform
fuggetlennek kell lennie. Minden esetben műkodnie kell
minimálisan a három legelterjedtebb bongészőcsaládnak
(Internet Explorer/Edge, Google Chrome, Firefox) a
rendszertervezés
lezárásakor
elérhető
legfrissebb
verziójával.
.
A IITML5 szabványnak meg kell felelni, a
bongészőkre semmilyen kiegészítőt nem lehet telepíteni.
Minden elterjedt elektronikus eszkozon az alkalmazásnak
futnia kell, amely támogatja a I-ITML5-os szabványt.

_________________

A
képernyőképek
legyenek
megjelenésukben
és
funkcionalitásukban áttekinthetőek, logikus felépítésűek.
A felhasználói feluleten megjelenített adatoknak a rendszerben
tárolt információkat kell tukrozniuk, és azok változása esetén, a
feluleten lévő adatoknak automatikusan, felhasználói
beavatkozás nélkul frissulniuk kell.
A felhasználói felulet legyen egységes, rendszer szerte egységes
felépítési koncepciót ergonómiát, struktúrát felhasználási
logikát támogasson.
A rendszer az UTF-8 szabvány szerint kezelje az űrlapok
kitoltésére használható karaktereket mind bevitel, mind
megjelenítés, mind pedig betűrend szerinti rendezés
tekintetében.

Kótelező

A rendszer felhasználói feluleteinek elsődleges nyelve a magyar
legyen, dobozos terméknél angol nyelv elfogadható.
A rendszer adminisztrációs feluleteinek nyelve magyar Vagy
angol legyen.
Amennyiben a rendszer felhasználói felulete tobb nyelven is
elérhető, biztosítson egyszerű módszert a felulet nyelvének
megváltoztatására.
A felhasználói feluleten minden elem (feliratok, menuk,
uzenetek) egységes módon, a kiválasztott (alapértelmezett)
nyelven jelenjen meg.
A rendszer minden komponense támogassa a magyar
karakterek tárolását kezelését és megjelenítését. E tekintetben
a rendszer legyen egységes.
A felhasználói feluleten megjelenített adatok formatuma legyen
egységes, fuggetlenul attól, bogy az adatot a felhasználói
feluleten rogzítik, vagy kulső rendszerbol származik
Hiba esetén a felhasználók számára értelmezhető, a kiválasztott
(alapértelmezett) nyelven hibauzenetet jelenítsen meg
Legyen támogatott es alapértelmezett a magyar számformatum
(tizedesvesszó és esetleges elvalasztó pontok, ezres
csoportosítás)

Kotelező

Kotelező

Kótelező

Kotelező

Nyelvek kezelése
Felhasználói
felulet
Adminisztrációs
felulet
Váltás nyelvek
kozott

NYK-04

Elemek

NYK-OS

Karakterek

NYK-O6

Formátum

NYK-07

Hibauzenet

NYK-08

Szamformátum
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Kotelezó
Kotelező

Kotelező

Kotelező

Kotelezá

Kotelezá
Kotelezo

~“

..

NYK-09

5.7.3

Dátum ás Idő
formátum

Legyen a magyar dátum-, ás
támogatott és alapértelmezett.

idő-formátum

használata

Kótelező

A súgó elsődleges nyelve a magyar legyen, dobozos terméknél
~_angol_nyelv_elfogadható.

Kotelező

On-line dokumentáció, súgó

~‘•‘-:-~---~

00-01

Súgó

5.8

Üzemeltetési

5.8.1

követelmények

Fenntarthatóság

~“~:----~~

FT-Dl

Hibakezelés ás
hibatűrés

FT-02

1-libakezelés ás

Valamennyi
szinten
(végfelhasználói,
funkcionális
adminisztrátori, územeltetői), hiba esetében a rendszer a
felhasználók számára értelmezhető, magyar vagy angol nyelvű
hibaüzenetet kuldjón.
Minden hibajelenség keruljon naplózásra.

Kotelező

A hibajelenségekről ás hibauzenetekről leírás és hibakezelési
útmutató álljon rendelkezésre.

Kotelező

Kotelező

hibatűrés
FT-03

5.9

Hibakezelés ás
hibatűrés

Szállítással kapcsolatos követelmények

5.9.1

Leszállítandók

5.9.1.1

Szállítandó termékek

SZT-O1

szolgáltatások,
licencek
Web-es feluletek
Dokumentáció

~

SZT-02
SZT-03

5.9.2

5.9.2.1

4.2 pontban meghatározottak
Web-es lekérdező felulet
Kapcsolódó dokumentációk leszállítása.

kotelező
—~

i~2i!~~_
Kotelező

Projektvezetéshez és minőségirányításhoz kapcsolódó kovetelmények

Módszertani kovetelmények

t.fl..r;wSflfl~
MK-01

5.9

‘

Szabványos
eszközök,
modszertan
alkalmazása

i~z

‘k

CPI
tb.’)-

TK-01

~.

A projekt keretein belül Ajánlattevőtől már működő
referenciákkal
rendelkező,
késztermék
szállítását
ás
bevezeteset varjuk A bevezetes, testre szabas soran
esetlegesen
alkalmazott illesztések, felmerülő kisebb
fejlesztések, testre szabási műveletek minden esetben széles
körben elfogadott, szabványos, dokumentált fejlesztési
módszertannal ás eszközökkel történjen, továbbá valamennyi
módosítás, igazítás ás testre szabás részletesen kerüljön
dokumentálásra, ás megfelelően tükröződjön az Ajánlatkérő,
mint végfelhasználó részére testre szabott végfelhasználói
dokumentációban is.

Kötelező

oH~os ö”czLln1ényj~

-

Dokumentáció

-

Az átadás-átvétel során az alábbi, teszteléssel kapcsolatos
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Kötelező

I

dokumentumok leszállítása szükséges:
tesztelési terv
tesztelési forgatókonyv
tesztesetek (igény szerint manuális és automatizált)
teszt adatgyűjtemény (tesztfelhasználók, tesztadatok,
ősfeltoltés)
tesztjegyzőkonyv
átvételi jegyzőkönyv
Tesztterv és tesztesetek kidolgozása az átvételhez. Ajánlatkérő Kotelező
igényeinek figyelembevételével azok az ellenőrzési szempontok
és eljárásokat kidolgozása, amelyek alapján az informatikai
elemeket (szoftver) tesztelni fogják. A kidolgozott szempontok
és eljárások rogzítése, dokumentálása tesztelési tervben.
Alapvető funkciók tesztelésére
alkalmas
tesztesetek
kidolgozása. A tesztelési tervnek ki kell térnie legalább a
kovetkező teruletekre. Teszt koncepció, Teszt terjedelem,
Elfogadási kritériumok, Teszt végrehajtása, Tesztesetek
A teszt végrehajtással szemben elvárt kóvetelmény, hogy az
Kötelező
Ajánlattevőnek részleteznie kell az alábbiakat:
a tesztelés konkrét végrehajtási technikáját és eszkozét
a végrehajtandó tesztlépéseket
az elvárt műkodést
hibakezelést, javítás módját, javítócsoniagok utemezését
a teszt végrehajtásának dokumentálását, jegyzőkonyv
készítését
a tesztelés pillanatnyi állapotát (hibák száma súlyosság
szerint, futtatott/nem futtatott tesztek aránya)
A felhasználói feluletek platformfuggetlenségét tesztelni kell Kotelező
linux-os és windows-os kornyezetben egyaránt.
A tesztesetekkel szemben támasztott követelmény, hogy Kötelező
biztosítaniuk kell a reprodukálhatóságot és a pontos hiba
meghatározást. Ezért az alábbi információkat tartalmazniuk
kell:
teszteset azonosító,
teszteset név,
teszteset leírás,
-szukséges előfeltételeket és fuggőségeket,
-tesztlépéseket (elemi szinten) és végrehajtásuk elvárt
eredményét,
kovetelmény azonosítót.
Dobozos termék esetében a kovetelménylistának való
L megfelelés a gyártó vagy szállító általi nyilatkozattal is
megtehető, ebben az esetben a Megrendelő által az átadásátvételi eljárás során kért kovetelmény teszteket kell csak
előzőek alapján lefolytatni.
-

-

TK-02

Teszt tervezése

TK-Q3

Teszt
végrehajtás

-

-

TK-04

Platformok

TK-05

Tesztesetek

-

-

—

-

5.9.4
DK-O1
DK-02
DK-03

Száflítandódokumentáciávalkapcs&atoskoveteimények
Teszt-terv
lmplementácios
kézikonyv
Implementációs
jegyzókonyv

A TK-02 alapján.
Telepítési és konfigurációs kézikonyv
Tartalmazza az osszes beállítást, konkrétan a NISZ-es
kornyezetre vonatkozóan, a telepítes ennek alapján
megismételheto
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Kotelező
Kotelezó

yr ‚ ~ I

DK-04

Tesztjegyzőkönyv

A tesztelendő funkció rövid bemutatása, a kiválasztott
tesztesetek leírása, elvárt eredmények specifikálása,
I eredmények kiértékelése Ajánlatkérővel egyeztetett
értékelési mód szerint. Ajánlattevő a tesztelési
jegyzőkönyv tervezetét előzetes véleményezésre átadja
Ajánlatkérőnek. A dokumentum akkor tekinthető
! elfogadottnak, ha Ajánlatkérő jóváhagyta az abban
I

DK-O5

Üzemeltetési
kézikönyv

!

L~P~II~II~y

Kötelező
‚

foglaltakat. A dokumentum minden tesztelés kötelező
dokumentumterméke.
Magyar, ill. dobozos termék esetén az Üzemeltetési Kötelező
kézikönyv. (Nem magyar dobozos termék esetén
elfogadható az angol nyelvű üzemeltetési kézikönyv is
azzal a feltétellel, hogy készül mellé egy rövidített, a
rendszer alapvető funkcióira kiterjedő, magyar nyelvű
üzemeltetői kézikönyv is. Az üzemeltetési kézikönyvnek
legalább tartalmaznia kell:
alkalmazás és az azt működtető szervereken szükséges
jogosultságok meghatározása üzemeltetési feladatokhoz
a működéshez szükséges általános üzemeltetési feladatok
leírása;
a működés ellenőrzéséhez szükséges lépések;
a naplóállományok helye, kezelésük és ellenőrzésük
módjai;
frissítések típusai és rendszeressége;
a frissítések telepítésének lépései;
a zavartalan működéshez szükségesek, rendszeresen
végzendő feladatok leírása;
visszaállításhoz szükséges mentendő objektumok
megnevezése, a mentés módjának megadásával;
rendszeresen elvégzendő tevékenységek a performancia
optimális szinten tartásához;
az üzemeltetéshez javasolt dokumentációk felsorolása
eseménynapló és alkalmazás logolási beállítások és
paraméterek leírása
hibaelhárítási forgatókönyvek.
Üzletmenet-folytonossági és katasztrófa helyreállítási terv Kötelező
az üzemeltetés számára
Részletes, a rendszer minden funkcionalitására kiterjedő, Kötelező
felhasználói kézikönyv. Nem magyar dobozos termék
esetén elfogadható az angol nyelvű felhasználói kézikönyv
is azzal a feltétellel, hogy készül mellé egy rövidített, a
rendszer alapvető funkcióira kiterjedő, magyar nyelvű
felhasználói kézikönyv is. Ezen rövidítésnek is ki kell térnie
minden leggyakoribb felhasználói funkcióra. A kézikönyv
használatával a felhasználónak képesnek kell lennie a
rendszer és a rendszer Összes folyamatának teljes
megismerésére. A részletek mellett ismertetnie kell a nagy
léptékű, áttekintő képet is, a főbb modulok céljait és
kapcsolatait.
Bevezetési, üzemeltetési támogatási szerződés, szupportok
-

-

..

-

-

-

-

DK-06

BCPJDRP terv

DK-07

Felhasználói kézikönyv

DK-og
DK-09

Támogatások,
szerződések
Oktatási tananyag

DK-1O

Telepítési kézikönyv

A felhasználói és az üzemeltetői oktatások tananyagának
dokumentációja.
Telepítési és konfigurációs kézikönyv.
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Kötelező
Kötelező

DK-13.

Telepítési jegyzőkönyv

DK-12

Tesztelési
forgatókönyv
;

DK-14

Probauzem
zarodokumentuma

1*-iS

Átadás-átvételi

]

dokumentum

DK-16

Rendszerbiztonsagi
terv

Tartalmazza az összes beállítást, konkrétan a NISZ-es
környezetre vonatkozóan, a telepítés ennek alapján
megismételhető.
A tesztelések teljes menetének részletes leírása.
Teszttípusok, amelyek során a dokumentum megléte
elvárt: rendszerteszt, terhelési teszt, átadás-átvételi teszt,
elfogadási teszt. Ajánlattevő a tesztelési forgatókönyv
tervezetét előzetes véleményezésre átadja Ajánlatkérőnek.
A dokumentum akkor tekinthető elfogadottnak, ha
Ajánlatkérő jóváhagyta az abban foglaltakat.
A dokumentum elvart tartalma a rendszer probauzem
alatti mukodesenek elemzese, a probauzem soran tortent
esemenyek, tapasztalatok osszefoglalasa A probauzem
alatt felmerulo hibakrol, rendellenes múkodesrol, illetve
barmilyen jelensegrol, amely a rendszer optimalis
mukodesevel osszefugg, vagy attol elter, Ajanlattevonek
dokumentumtermeket kell eloallitani Az alkalmazott
dokumentumtipus jegyzokonyv A hiba okarol, annak
elharitasarol Ajanlattevonek minden esetben irasos
jelentesben kell tajekoztatnia Ajanlatkerot Amennyiben az
elharitas funkciobeli modositassal jar, Ajanlattevonek
valamennyi kapcsoiodo dokumentumban el kell vegeznie e
modositas atvezeteset Ezek a jegyzokonyvek, es irasos
jelentesek a zarodokumentum rnellekleteit kepezik
Ajánlattevő dokumentált formában átadja ajánlatkérő
részére az elkészült projekt végterméket. Az átadásátvételi dokumentum mellékletét képezi a sikeres átadásátvételi teszt jegyzőkönyve, valamint a projekt
végtermékét értékelő dokumentum.
Ajanlattevo feladata Rendszerbiztonsagi terv keszitese,
mely tartalmazza min az alabbiakat

Kötelező

;
;
Kotelezo

Kötelező

Kotelezo

•

DK-17

Forráskód

DK-i3

Üzemeltetési
kézikönyv biztonság
-

az elektronikus informacios rendszer hatokoret,
alapfeladatait (biztositando szolgaltatasait),
biztonsagkritikus elemeit es alapfunkcioit,
• az elektronikus Információs rendszer működési
körülményeit és más elektronikus információs
rendszerekkel való kapcsolatait;
.
az elektronikus információs rendszer biztonsági
követelményeit;
a követelményeknek megfelelő aktuális vagy tervezett
védelmi intézkedéseket.
Forráskód (ha nem dobozos termék, hanem fejlesztett
szoftver)
Üzemeltetési (adminisztrátori) dokumentációban az alábbi
biztonsági vonatkozású témakörökre is ki kell térni:

Kötelező

•

a rendszer, rendszerelem vagy rendszer
szolgáltatás biztonságos konfigurálása, telepítése
és üzemeltetése
.
biztonsági funkciók hatékony alkalmazása és
fenntartása
konfigurációval és az adminisztratív funkciók használatával
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Kötelező
Kötelező

vagyrendsz&á~tbiokfh

DK-19

;

kapcsolatos tevekenysegek
A felhasználói dokumentációban az alábbi biztonsági
vonatkozású témakörökre is ki kell térni:

Felhasználói kézikönyv
biztonság

—

:

a

:

Kötelező

aazok
felhasználó
elérhető módja
biztonsági funkciók és
hatékonyáltal
alkalmazási

a felhasználó kötelezettségei a rendszer, rendszerelem

5.9.5

Oktatással, betanítással kapcsolatos követelmények

_________

___

OK-Ol

Oktatás

OK-02

Alkalmazásüzemeltetői
oktatás

OK-03

Infrastruktúraüzemeltetői
oktatás

OK-04

Felhasználói
oktatás

OK 05

Oktatasi
időpontok

____________

5.9.6

Oktatási szolgáltatás. Szállító az átadott Írott felhasználói Kötelező
dokumentáció mellett gyakorlattal egybekötött oktatást is
köteles tartani Ajánlatkérő feladatra dedikált szakemberei
számára Ajánlatkérő által megjelölt budapesti telephelyén
tantermi oktatás keretében.
Az oktatást alkalmazásmodulonként, az adott modul Kötelező
bonyolultságától függő részletezettséggel, interaktív módon
kell tartani. Az oktatáshoz oktatási segédanyagot kell
biztosítani. Az oktatás témája a beszerzett alkalmazás
üzemeltetése.
A rendszer telepítéséről (teszt- és éles környezet tekintetében Kötelező
egyaránt), platform-, illetve architektúra szolgáltatásainak
üzemeltetéséről konzultáció jellegű oktatási lehetőséget kell
biztosítani.
Az oktatást alkalmazásmodulonként, az adott modul Kötelező
bonyolultságától függő részletezettséggel, interaktív módon
kell tartani. Az oktatáshoz oktatási segédanyagot kell
biztosítani. Az oktatás témája a beszerzett alkalmazás
használata.
Igény estén kiegészítő oktatás a rendszer
biztonságos üzemeltetéséhez szükséges feladatok ellátására.
Oktatassal kapcsolatban elvaras, hogy minimum ket eltero kotelezo
időpontot biztosítson Ajánlattevő az alább elvárt típusú
oktatások tekintetében. (minimum 2x4 nap oktatás, egy napi
oktatás maximum S óra időtartamban) Az oktatáson
résztvevők száma később kerül meghatározasra. (várhatóan I

_______________

oktatásonként 5-10 fő).

Telepítés

~ ~fl

TE-Ol

Telepítés

TE-02

Telepítés módja

TE-03

Előkészítés

TE-04

Támogatás

‘
‚

[

n~s~nms~w,~’~
‘: ~

Az APM rendszer telepítése a működési környezetben Kötelező
Ajánlatkérő által üzemeltetett rendszer budapesti telephelyén.
A telepítés megkezdése előtt Ajánlattevőnek át kell adnia az Kötelező
Ajánlatkérő részére a telepítőkészletet és a telepítési leírást. A
telepítési leírásnak legalább tartalmaznia kell, hogy hogyan kell
az alkalmazást vagy változtatást tartalmazó patch-et telepíteni,
illetve patch esetén az milyen fejlesztéseket tartalmaz (change !
log).
Környezet beállítása,
paraméterezése.
Ajánlattevő
a Kötelező
rendszerkörnyezetek kialakítása során beállítja a rendszer
konfigurációs paramétereit, illetve támogatóként közreműködik
annak beállításában.
Helyszíni támogatás biztosítása az ARM rendszer gördülékeny Kötelező
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TE 05

Riportok

TE-06

Konfiguráció

TE-07

Naplozas

5.9.7

használatba vételéhez.
Ajanlatkero igenyei szerint kialakitott, testreszabott dashboardok, riportok elkeszitese
A mentési rendszer számára az APM rendszer mentendő
adatainak meghatározása
A kozponti naplogyujto szamara az APM rendszer
naplófájljainak azonosítása.

Kötelező

Próbaüzemhez kapcsolódó követelmények

~
P0-01
Próbaüzem
A rendszer éles bevezetését megelőzően minimum 30 napos
próbaüzem
végrehajtása
szükséges.
A
próbaüzem
megkezdésének feltétele az oktatás és az Ajánlatkérő oldali
tesztelés sikeres végrehajtása.
P0-02
Próbaüzem
A próbaüzem sikeresnek tekinthető, ha a rendszer a jelen
dokumentumban
meghatározott
teljes
funkcionalitása
elérhető, hibátlanul működik, továbbá a rendszer éles adatokon
folyamatos, legalább 15 napos működése során kritikus hiba
nem fordul elő.
P0-03
Próbaüzem
A próbaüzem végrehajtását jegyzőkönyvekkel és összefoglaló
dokumentálása
jelentésekkel dokumentálni kell. Ajánlattevőnek valamennyi
felmerülő, előforduló problémáról jelentést kell készíteni.
P0-04
Próbaüzem
Ajánlatkérő és Ajánlattevő közösen értékelik ki a próbaüzemet,
kiértékelése
amely kiértékelésről Ajánlattevő jegyzőkönyvet készít, és
szükség
esetén
elvégzi
a
rendszer
utóbeállításait,
finom hangolását.
5.9.8

Kotelezo

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Éles indulással kapcsolatos követelmények

fl,.’..
ÉK-Ot

Eles bevezetés

Él-02

Kiemelt
támogatási
időszak

ÉK-03

Kiemelt
támogatási
időszak

— E~
A rendszer éles bevezetésére akkor kerulhet sor, ha a
kiterjesztés, és a rendszer egészére vonatkozó próbauzem
sikeresen lezárul.
Adott rendszer vonatkozásában, az éles bevezetést kovető 30
napos időszakban, folyamatosan 07-19 óráig Ajánlattevő mind
az uzemeltetői, mind pedig a felhasználói oldalon kiemelten
támogatja az Ajánlatkérő szakembereit, felhasználóit a rendszer
éles használatbavétele során felmerulő feladatokban megfelelő
szakemberekkel torténő szukség szerint helyszíni támogatás
formájában.
A kiemelt támogatási időszakról kulon osszefoglaló jelentést
kell készíteni, amelyet Ajánlatkérő és Ajánlattevő kozosen
értékel ki
és amennyiben az előforduló kérések,
beavatkozások, helyszíni támogatási események száma azt
indokolja, a kiemelt éles helyszíni támogatás további 15 nappal
meghosszabbodik.

Kötelező

Kotelező

Kotelező

—

5.10 Jótállás, támogatás ás követés követelményei
5, J,1
GT-O1

C,

ci,
jótállás

‘

A projekt során szállított rendszer valamennyi összetevőjére
(hardver-, szoftver-komponensek, egyéb eszközök) az
Ajánlattevő legalább 12 hónap jótállást vállal, ill. dobozos
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Kötelező

GT-O2

Hibaelhárítás

termékek esetében a gyártói licence feltételek szerinti
jótállást biztosítja Ajánlattevő, és min. 1 év gyártói supportot.
Az Ajánlattevő a jótállás kapcsán felmerülő szolgáltatásokat a
rendszer telepítésének helyszínén teljesíti.
A jótállás keretei kozott a meghibásodások elhárítására Kotelezó
vonatkozó szintidők a kovetkezők.
Szoftverhiba esetén a hiba súlyosságától függően a hibát:
műkodésképtelen, álló rendszer (illetve bármely
számítókozpont vagy annak kozponti elemének leállása)
esetében a lehető legrovidebb időn belul, de maximum a
bejelentéstál számított 12 órán belul (megkerülő megoldás
elfogad ható),
rendeltetésszerű használatot, normális folyamatok
zavartalan műkodését jelentősen gátló hiba esetén a
bejelentéstől számított 36 órán belül,
egyéb hiba esetében a bejelentéstól számított 168
órán belül
el kell hárítani.
Fentiek akkor változtathatók hosszabb időre, ha a gyártó által
vállalt feltételekben foglaltak ezt igazolják.
A rendszer bevezetését, és az egy hónapos kiemelt támogatást Kotelező
kovetően Ajánlattevő 3 hónapon keresztül rendszeres
konzultációs megbeszéléseket, igény esetén szakértői
segítséget nyújt az Ajánlatkérő részére a bevezetés első
fázisában jelentkező esetleges problémák, kérdések
egyeztetése céljából.
Az Ajánlattevő a jótállási időtartam teljes időszakában Kotelező
biztosítsa
a szállított rendszer firmware, szoftver
kom ponenseinek kovetését, verzióváltást, upgrade-et, a
rendszer-, és a végfelhasználói dokumentáció frissítését
(beleértve a katasztrófa-elhárítási terv DRP Ajánlattevőt
érintő részeit is)
Az Ajánlattevőnek a teljes jótállási időszakban harmadik Kotelező
szintű, ill, gyártói ugyeletet kell biztosítania. A supportot
biztosító legyen képes
szukség esetén
4 órán belül az
Ajánlatkérő budapesti telephelyén megjelenni és a
hibaelhárítást megkezdeni.
Ajánlatkérő sérulékenység vizsgálatot tervez lefolytatni a Kotelező
fejlesztett
rendszer
tekintetében
Amennyiben
a
sérulékenység vizsgálat biztonsági sérulékenységet, hibát tár
fel a jótállás határidején belül, akkor azt az Ajánlattevő
térítésmentesen jótállás keretében kijavítani koteles.
-

-

-

GT-03

Bevezetést kovető
szakértői
támogatás
konszolidációs
időszak
—

GT-04

Szoftverkovetés

-

GT-05

Helpdesk

—

GT-06

Biztonsági javítás
jótállás keretében

-

—

—

—

6
6.1

Melléklet
Leszállítandó dokuí nenrurnok

Az alábbi dokumentumok a fent nevesített leszállítandó dokumentumok kozul az Ajánlatkérő az
alábbiak tekintetében a kovetkezó tartalmi elvárásokat támasztja:
G t 1
‚
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A jegyzőkönyv tanúsítja, hogy a tervezett oktatás megtörtént, valamint bogy minden érintett részt
vett a számára előírt oktatás(ok)on.
Az Oktatási jegyzőkönyv igazolja az oktatás megtörténtét. Az oktatási jegyzőkönyv három önálló
részből áh, amelyek előállítása akár időben is eltérhet:
1.
Oktatási jegyzőkönyv
2.
Vizsgaeredmények
3.
Értékelőlapok
A dokumentum tartalomjegyzéke
1.
Oktatási jegyzőkönyv
1.1
Dátum (oktatás kezdete, vége, vizsga tervezett dátuma)
1.2
Helyszín
1.3
Oktató neve
1.4
Oktatás tárgya (az oktatási tervben felsorolt oktatás elnevezések alapján)
1.5
Vizsgaköteles (Igen/Nem)
1.5
Résztvevők névsora/szervezet/Aláírás
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

Vizsgaeredmény lap (oktatási jegyzőkönyv melléklete)
Dátum
Helyszín
Vizsgáztató neve
Vizsga tárgya (az oktatási tervben felsorolt oktatás elnevezések alapján)
Vizsgázó neve/szervezet/Aláírás
Vizsgaeredmény (megfelelt/nem felelt meg)

3.
3.1
3.2
3.3
3.4

Értékelőlap
Az oktatás témája
Az oktatás időpontja
Az oktatást tartó neve
Hallgatói értékelések, javaslatok

6,1,2

Oktatási terv

A dokumentum célja
A dokumentum az üzemeltetők számára tartott oktatások tervét tartalmazza. A dokumentum alapján
történik a felkészülés az oktatások szervezésére és a lebonyolítás menedzselésére.
Áttekintőt ad az oktatási feladatok
o tartalmáról,
o terjedelméről,
o oktatási módszeréről és a felhasznált segédletekről,
o

ütemezéséről.

Tartalmazza
o az oktatás tárgyi és személyi feltételeit;
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• az oktatás előkészítési feladatait
.

az eredményesség ellenőrzésére vonatkozó kérdéssort és az oktatás-értékelési kérdőívet;

A dokumentum tartalomjegyzéke
1.
Cél és hatókör
2.

Fogalmak és rövidítések

3.
3.1

Tárgyi és személyi feltételek
Tárgyi feltételek
Oktatás helyszíne(i), tanterem befogadó képessége, az oktatáshoz szükséges eszközök
(kivetítő, számítógépek /száma, milyen alkalmazásokat szükséges telepíteni!, egyéb
felszerelés)
Személyi feltételek
Kik fognak oktatni, hány oktató lesz? Milyen feltétele van annak, hogy ki oktathat?
Az oktatás résztvevői.
Oktatási anyagok
Milyen dokumentumok, oktatási segédletek, oktatói kézikönyvek biztosítják az oktatás
sikerességét?

3.2
3.3
3.4

4.
4.1

4.2
4.3
4.4
5.
5.1

5.2
6.1.3

Az oktatás terjedelme és módszere
Az oktatás típusa
Az egyes oktatási területek, modulok felsorolása, az oktatások típusai/módszere (Pl.
tantermi oktatás, gyakorlati képzés minta feladatokkal munkahelyi szimulációs
környezetben, elektronikus tananyag, tesztelési feladatok, stb.)
Oktatási tematika
Oktatási forgatókönyvek
Napirend
Az oktatás végrehajtása
Szerepkörök, felelősségek, feladatmegosztás
Az oktatás megszervezésében és végrehajtásában résztvevő szakemberek (mind a
vállalkozó, mind megrendelő részéről) és feladataik.
Az oktatások adminisztrációjának folyamata
Telepitési jegyzőkönyv

A dokumentum célja
A Telepítési jegyzőkönyvek igazolják, hogy a telepítés a terveknek megfelelően megtörtént.
A dokumentum tartalomjegyzéke
1.
Telepítéstárgya
2.
Telepítés időpontja (tól —ig óra, perc pontossággal)
3.
Telepítést végző neve és aláírása
4.
A telepítés ellenőrzésére szolgáló tesztek
5.
Telepítés eredménye
6.
Csatolt rendszernapló (amennyiben értelmezett)
7.
Az ellenőrzést végző személy neve és aláírása
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6.1.4

Telepítési útmutató

A dokumentum célja
A dokumentum leírja a rendszer telepítési folyamatát, beleértve az elvégzendő feladatokat, a
konfigurációs beállítások paramétereit.
A dokumentum épít a gyári telepítési útmutatókra ezért, az ott leírt lépéséket nem írja le újra.
Dokumentálja a gyári telepítési útmutatóktól való eltéréseket, leírja a telepítés során az
alapbeállításoktól való eltéréseket, illetve a telepítés közben bekért konfigurációs beállításokat.
•
o

a rendelkezésre álló gyártói telepítési dokumentum, változatlan formában mellékletként kerül a
dokumentumba, és a telepítés lépéseinél az érintett telepítési szakasznál hivatkozás történik
abban az esetben, ha a telepítési eljárás nem egyezik teljesen a gyártói telepítési
dokumentummal, akkor az eltéréseket egységes módszertan szerint kell kezelni és bemutatni a
dokumentumban.

A dokumentum tartalomjegyzéke
1.
Cél és hatókör
2.

Fogalmak és rövidítések

3.

A telepítendő rendszer ismertetése, telepítő csomagok pontos megnevezése,
verziószáma
A telepítendő rendszer fizikai és logikai rendszerábrái, vagy a megfelelő rendszerterv
dokumentum adott ábráira való hivatkozások (hardver elemek, szoftver komponensek,
kapcsolatok /SAN, LAN, egyéb/, a telepítési feladatok megértését, végrehajtását
támogató táblázatok.

4.

A telepítéshez szükséges kompetenciák
Leírja, hogy a telepítésnél milyen képzettség, szaktudás, gyakorlati tapasztalat szükséges,
megadja, hogy az egyes rendszerelemek telepítését ki végzi/végezte.
Szállító oldal
Megrendelő oldal
A telepítés előfeltételei
Hardver feltételek, beállítások, verziók
A szállító által előzetesen telepítendő (összeszerelés, alapkonfiguráció) hardver elemek
A megrendelő által biztosítandó hardver elemek
Hálózati feltételek, beállítások, verziók (LAN, WAN, SAN)
Virtualizációs környezet (VM-ek)
Kapcsolódó, felhasználandó dokumentumok
A telepitésnél használandó dokumentumok címe, tárolási helye, vagy letöltési linkje
A telepítéshez szükséges szoftverek, meghajtó programok
A szoftverek, meghajtó programok verziószámmal jelöltek, a telepítő készletek
tárolási/futtatási helyének, elérhetőségének, vagy letöltési linkjének megadása
A mentendő eszközök! rendszerek és a hozzájuk kapcsolódó mentési paraméterek listája
A telepítés során használandó paraméterek listája
Rendszerkomponensek nevei, elérési adatok (lP címek, rendszerkomponensek,
alkatrészek azonosítói, címei)

4.1
4.2
5.
5.1
5.1.1
5.1.2
5.2
5.3
5.4
5.5

5.6
5.7

6.

A telepítés menete
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6.1
6.2

6.4
6.5

A telepítés lépései
Az egyes rendszerelemekre, konfigurációkra vonatkozó általános és eset-specifikus
beállítások
Telepítés utáni konfigurációs feladatok, és a rendszerelemek kapcsolódásával kapcsolatos
speciális paraméterek, a rendszerkapcsolatok kialakításához szükséges információ,
beállítások
Sikertelen telepítés esetére a visszaállítás lépéseinek leírása
A rendszer eltávolításának lépései

7.

A telepítés sikerességének ellenőrző lépései

8.

A rendszer konfigurációja során használható összes konfigurációs paraméter leírása

6.3

6.1.5

Tesztelési terv

A dokumentum célja
A Tesztelési terv dokumentum bemutatja a tesztelés folyamatát, a rendszer megvalósítási és átadási
fázisai során végrehajtandó teszttípusokat, a teszttípusokhoz kapcsolódó feladatokat, előfeltételeket
és erőforrás igényeket, valamint a tesztelési folyamatban érintett szerepköröket és feladatköröket.
Minden, a követelmény-specifikációban meghatározott követelményre kell tesztesetet létrehozni,
meghatározva, hogy mely feltételek teljesülése esetén tekintjük sikeresnek a tesztet.
A dokumentum tartalomjegyzéke
1.
Cél és hatókör
2.

Fogalmak és rövidítések

3.
3.1
3.2
3.2.1
3.2.2
3.3
3.3.1
3.3.2
3.4

Tesztelési megközelítés
A tesztelés módszertana, eljárásrendje
A tesztelés eszközkészlete
Manuális tesztelés
Automata tesztelés
Hibakezelés
A hibakezelés folyamata
Tesztmenedzsment eszköz
Release menedzsment

4.

Tesztkörnyezet

5.
5.1

Szervezet
Szerepkörök és felelősségek

6.
6.1
6.1.1
6.1.2
6.2

Teszttípusok
Megvalósítási fázis
Fejlesztői komponens teszt
Fejlesztői integrációs teszt
Átadási fázis
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6.2.1
6.2.2
6.2.3
6.2.4
6.2.5
6.2.6
6.2.7
6.2.8
6.2.9
6.2.10

Integrációs (interfész) teszt
Rendszerteszt
Üzemeltetési teszt
Performancia teszt
Biztonsági teszt
Átvételi (végfelhasználói) teszt
Katasztrófa elhárítási teszt
Éles teszt
Regressziós tesztek
Teljes körű mentés-visszaállítási / Migrációs tesztek

7.
7.1
7.2

A követelmények verifikálása
Követelmények tesztesetek megfeleltetés táblázat
Tesztesetek követelmények megfeleltetés táblázat

8.

Elfogadási kritériumok

6.1.6

—

—

Teszt forgatókönyv

A dokumentum célja
A tesztforgatókönyv írja le részletesen azokat a teszteseteket, amelyeket a tesztelés során el kell
végezni.
A dokumentum tartalomjegyzéke
1.
BEVEZETÉS
1.1
A dokumentum célja
1.2
A tesztelési feladat ismertetése
1.3
Érintett rendszerek/funkciók/folyamatok
1.4
Kapcsolódó dokumentumok
1.5
Tesztkörnyezetek
1.6
Tesztelésben résztvevők és felelősségük
1.7
Végrehajtandó teszttípusok
1.8
Teszteszközök
1.9
Előfeltételek és feltételezések
1.10
Otemezés
2.
6.1.7

TESZTESETEK
Üzemeltetői kézikönyv

dokumentum célja
Az éles üzembe helyezés utáni zökkenőmentes működés biztosításához szükséges tevékenységeket
tartalmazó dokumentum.
A

A doku
1.
2.

n~u
lo flhi~L~Y~2
Cél és hatókör
Fogalmak és rövidítések
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3.

Szükséges kompetenciák

4.
4.1
4.2
4.3
4.3.1
4.3.2
4.4
4.5

üzemeltetési feladatok
Általános üzemeltetési feladatok leírása
Rendszeresen elvégzendő feladatok leírása
Teljesítmény hangolása
A rendszer elvárt teljesítmény-mutatói
Rendszeresen elvégzendő tevékenységek a performancia optimális szinten tartásához
A szervereken szükséges jogosultságok az üzemeltetési feladatok elvégzéséhez
A működés ellenőrzéséhez szükséges lépések

5.
5.1
5.2

Frissítések
Frissítések típusai és rendszeressége
A frissítések telepítésének lépései

6.
6.1
6.2
6.3

Mentés, visszaállítás
Mentés és visszaállítási terv, illetve ezen beállítások indokai
Archiválás
Visszaállításhoz szükséges mentendő objektumok megnevezése a mentés módjának
megadásával

7.
7.1
7.2

Naplózás
A naplóállományok helye, kezelésük és ellenőrzésük módjai
Eseménynapló és alkalmazás logolási beállítások és paraméterek leírása

8.
8.1
8.2
8.3

Menedzsment funkciók ismertetése
Rendszermenedzsment eszközök ismertetése, beállításai
Központi konfiguráció, menedzsment
Rendszermonitoring

9.
9.1
9.2
9.3

Hibaelhárítás
Váratlan események kezelése
Hibaelhárítási forgatókönyvek
Hibaüzenetek listája

10.

Az üzemeltetéshez javasolt dokumentációk felsorolása

2.

melléklet a

.

számú szerződéshez

Megrendelt szolgáltatás- és árlista

Gyártó

Te~ékkód

Megnevezés

Teljesitménymonitorozást mqvalósítá Ilcencek
Mennyiség
(db)

Egységár
(nettá/HUF)

Összár
(nefló/HUF)

~ Dynatrace

AMP-004

Java Agent (NM) - Windows/Unix/Linux

30

1 454 477 Ft

43 634 310 Ft

~ 0ynatrace
Dynatrace
Dynatrace
Oynatrace
Dynatrace

AMP-004
AMP-COG
AMP-004
AMP-Oil
AMP-003

Java
Agent -(JVM)
Windows/Unix/Linux
P1* Agent
md 1 - web
server agent
Java Agent (JVM) - Windows/Unix/Linux
Webserver Agent
UEM (per million Annualvisits)

84
11
1
2

1 454 477
1 454 477
872 686
3 393 779

115 817
635 816
908 Ft
15 999 247 Ft
872 686 Ft
6 787 558 Ft

Gyártó

Termékkód

Telvice
Telvice

API-OO2
APS-003

Bevezetéséhez szükséges szolgáltatások
I
Mennyiségés
. - .

I

Szolgáltatás megnevezés

I

Impiementációs munkák
Gold Support Package

I

Összesen (nettó/HIJF)

.

mennyisegi egyseg
db
1
db
1

J
í

íI
IL

Ft
Fl
Ft
Ft
Ft

Egységár
(nettó/i-IUF)
15 060000 Ft
8 036 460 Ft

Összár
tó/HUF)
15 060 030 Ft
8 036 460 Ft
107 843 985 Ft

A felhívásban szereplő DR oldali liceneek a Műszaki leírásban adott feltételek mellen lieenedijtől
mentesek.
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3.

melléklet a

Számú
szerződéshez

NISZ

NEMZETI INFOKOMMUN]KÁCIÓS
SZOLGÁLTATÓ ZRT.

TELJESÍTÉST IGAZOLÓ BIZONYLAT

Hely:

Készült

I

Dátum:
Jelen vannak:
Képviselő neve, beosztása:

Váflalkozó/ Szállító cég neve:
Megrendelő:
NISZ
Nemzeti Infokomimmikációs
Szolgáltató Zrt.

Képviselő (1) neve, beosztása:
(a T~ aláírója)

Képviselő (2) neve, beosztása:
(a T~ jóváhagyója)

Termék/szolgáltatás megnevezése:
Szerződés tárgya:
Szerződés száma:
Teljesítés igazolás tárgya:
Teljesítés szerződés szerinti üteme/dátuma:
Teljesítés tényleges dátuma:
Megjegyzés:
Megrendelő képviselői igazolják, bogy a Vállalkozó/Szállító az árut, terméket vagy eszközt a
Megrendelő telepbelyére szállította, átadta, illetve a szolgáltatást elvégezte a szerződésben foglaltak
szerint. A teljesítést igazoló, dokumentáló iratok (szállítólevél, berendezéslista, átadás-átvételi jkv.,
minőségvizsgálatijkv., tesztelési minősítés, más
) a teljesítést
igazoló szakterületnek átadásra kerültek; a teljesítés a szerződés szerinti tartalomnak és minőségnek
megfelel. A fent jelzett és archivált dokumentumokat a teljesítést igazoló szakterület visszakeresbető
módon megőrizni köteles.
A Vállalkozó/Szállító számláját ezen igazolt tétel(ek)re benyújthatja.
Elfogadott nettó teljesítmény érték (Ft):
a szerződésben ;negha’ározou e~’éb devizában
Az elfogadott teljesítésből visszatartott
(Jóteljesítési) garancia, kötbér (Ft):

Devizanem:

Szállító képviselője

Érték:

Megrendelő képviselője (I)

Megrendelő képviselője (2)
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számú

szerződéshez
MIE-75910J8/5

SZOLGÁLTATÓ ZRT.

Nyilatkozat Partner adatairól
A.zonosito adatok
Teljes név (cégjegyzéknek megfelelően):
Telvice Szolgáltató és Kereskedelmi
Felelősségű Társaság

Rövid név (cégjegyzéknek megfelelően):
Korlátolt Telvice Kft.

Cégjegyzék szám, EV szám, működési engedély szám, bírósági nyilvántartási szám, egyébszám (megfelelő
aláhúzandó): 13-09-154539

Adószám: 13339076-2-13

Uniós adószám: HU13339076

Kapcsolattarto adatai
Beosztás: Projekt- és fejlesztési ig.

.

Nev: Dr. Toldi Gabor

Telefonszám: ±36 (23) 889-107
Mobil: ±36 (20) 579 2665
E-mail cim: gabor.toldi®telvice.hu
Cim
Székhely (ország, irányítószáni, város, utca, házszám):
2040 Budaörs, Szabadság út 135.
Levelezési cím, amennyiben eltér a székhelytől (ország, irányítószám, város, utca, házszám):
.

‚

.

.

Vevő partner esetében a következőket is ki kell tölteni, amennyiben releváns
Számla küldési cím (ország, irányítószám, város, utca, házszám):
Cégnév: u.a.
Számlázási cím (ország, irányítószám, város, utca, házszáin): u.a.
Számlavezető bank
Neve: Budapest Bank Zrt.
Bankszámla száma:
Bankszámla devizaneme:
10102l03-52864400-01000000
10102103-52864400-01000309
Különös adózásra vonatkozó információk (adózásra vonatkozó törvények alapján, az irreleváns sorban NEM-et
kell beírni, amelyik sor vonatkozik a partnerre, ott IGEN-t)
Pénzforgalmi elszámolás [áfa tv. Különbözet szerinti
Önszánilázás [áfa tv. l69.~.(l)]:
XIII/A. fejezet, l69.~h)]: IGEN
elszámolás [áfa tv. XV.-XVII. NEM
fejezet, l69.~.(p,gj]: NEM
Alanyi mentesség [áfh tv. XIII. Tevékenység alapján mentes [áfa tv.
Fordított adózás [áfa tv. 169.~.(n)]:
VI.
fejezet]:
Milyen tevékenység alapján: NEM fejezet]: NEM
Milyen
tevékenység alapján: NEM
KATA
[2012.
törvény]: NEM

évi

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

Dátum: 2018
Cégszerű aláírás:

PH
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5. melléldet a

.

számú szerződéshez

A szerződés aláirásakor ismert alvállalkozó(k), szakemberek jegyzéke8
1.

A közbeszerzési eljárásban nevesített alvállalkozó(k):

2.

A közbeszerzési eljárásban nevesített, az alkalmasság igazolásába bevont alvállalkozó(k):

3.
A közbeszerzési eljárás értékelésekor meghatározó körülménynek minősülő szervezetek,
személyek
4.

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

Budaörs, 2018. december,,

„

Szajkó György
ügyvezető
Telvice Kft.
Eladó

~ Szerzödéskűiés~ k&jük khűheni.
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6. számú melléklet
A szervizpartner rendelkezésre állási nyilatkozata
Alulírott Szajkó György, mint a(z) Telvice KR cégjegyzésre jogosult képviselője, a NISZ Nemzeti
Infokommunikációs
Szolgáltató
Zártkörűen
Működő
Részvénytársaság
„Közigazgatási
szakrendszerel’ egységes eléréséhez és interoperabiiltásához központi alkalmazás szintű
szolgáltatások biztosítá-sa projekthez kapcsolódóan APM licenc, eszköz bevezetési támogatása,
üzemeltetői oktatása” tárgyú szerződésével kapcsolatosan az alábbiakról nyilatkozom:
Tudomásul vettük és teljesítjük az alábbiakban meghatározott szerződéses feltételt:
„A szerződéskötés feltétele annak Eladó általi igazolása, hogy a megajánlott rendszerhez
Magyarország területére feljogosított szervizpartner rendelkezésre áll. A dokumentum a szerződés
mellékleteként csatolandó, amelyben a szervizpartner neve, elérhetőségei, címe/székhelye megadásra
kerül, valamint a szervizpartner nyilatkozata a szerződés hatálya alatt történő rendelkezésre állásról
valamint annak részletes tartalmáról.”
A kapcsolattartó neve:
A szervizpartner neve: Telvice Kft.
Székhelye, telephelye(i): 2040 Budaörs, Szabadság út 135.
Név: dr. Toldi Gábor
Beosztás: Projekt- és fejlesztési ig.
Telefon szám: ±36 (23) 889-107
Mobiltelefon szám: ±36 (20) 579 2665
E-mail cím: gabor.toldi~telvice.hu
A fent meghatározott szerződés hatálya alatt a szervizpartner rendelkezésre áll.
A rendelkezésre állás részletes tartahna, (mint Dynatrace szervizpartner a Telvice KR által nyújtott
szolgáltatások):
o
o

•
o
o

Tanácsadás,
oktatás,
hibaelhárítás,
alkalmazás elemzés,
soüware hibák képviselete a gyártó felé

Vevő hibabejelentését a hét minden napján 0.00
valamelyikén, írásban teheti meg:

—

24.00 óra között Eladó alábbi elérhetőségeinek

bUps:!/www.dvnatrace.conb’sunporUconlact-su~)ort/ (0.00 24.00 óráig minden nap)
E-mail cím: dtsupport®telvicc.hu. (0.00 24.00 óráig minden nap)
Telefonszám: ±36 (23) 889-107..(08-16.00 óráig munkanapokon).
—

—

Budaörs, 2018. december

„

„

Szajkó György ügyvezető Telvice Kit.
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7. melléklet a

.

számú szerződéshez

:

:UCENCÁTADÓÁLTAL~TÖLTE~DŐ
Nyilvántartási adatok
Szerződésszám:
Számlaszám (adóügyi):
A beszerzéshez kapcsolódó megrendelés száma:

Licencátadó adatai
Cég neve:
Kapcsolattartó neve, elérhetősége (név, mobil, e-mail):
Belső fejlesztésű alkalmazásnál fejlesztő neve:

Termékinformációk
Licenc jogosult neve:
Alkalmazás pontos neve:
Gyártói cikkszáma:
Gyártó megnevezése:
Mennyiség:
Termék egységára:
Devizanem (p1. HUF, EUR, USD):
Közbeszerzési díj (%):
Licenc kezdődátuma (év.hó.nap):

__________

_________

_________

_________

_________

_________

________

_________

_________

Metrika:
Szoftve rkövetés vagy te rmé kfrissítés:
Szoftverkövetés frissítésre jogosít:
Szoftverkövetés időtartama (maintenance valid fromto):
Előfizetés (subscription):
Előfizetés érvényességi ideje:
Eltérő kiadások használatának lehetősége (cross edition
rights):
Korábbi verziók használatának lehetősége (downgrade
rights):
Nyelvi verziók használatának lehetősége:
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Installation
Processor
Igen
Igen
év.hó.nap
Igen
év,hó.nap

Users
Co re
Nem
Nem

______

Server + CAL
Egyéb
_______________
________

_____________________

Nem

_________________________

______

Igen

Nem

Igen
Igen

Nem
Nem

_____________

Kitöltési útmutató
Nyilvúntartúsi adatok
Szerződésszám: a NISZ Zrt. által a szerződésen feltüntetett szám (7 karakter, SAP DM5
azonosító)
Számlaszám (adóügyi): licencátadó által kiállított számla egyedi azonosítója
A beszerzéshez kapcsolódó megrendelés száma: opcionális, de ha megrendelés alapján
történt a teljesítés, kötelező kitölteni.

Licencútadó adatai
Cég neve: A szoftverterméket átadó cég cégszerű megnevezése.
Kapcsolattartó neve, elérhetősége (név, mobil, e-mail): A szerződésben/megrendelésben
licencátadói oldalról definiált szakmai kapcsolattartó neve, valamint telefonos és e-mailes
elérhetősége.
Belső fejlesztésű alkalmazásnál a fejlesztő neve: Csak abban az esetben kell kitölteni, ha a
szoftverterméket a Megrendelő házon belül fejlesztette. Ebben az esetben a fejlesztést
végző szervezeti egység minősül a szoftvertermék átadójának.

Termékinformáciák
Licenc jogosult neve: A szoftver használatára jogosult fél megnevezése a licencigazolás
szerint.
Alkalmazás pontos neve verziószámmal: A szoftvertermék pontos, a gyártó által deklarált
megnevezése és verziószáma.
Gyártói cikkszáma: A szoftvertermék pontos, a gyártó által deklarált cikkszáma (p1.: SKU,
Partnumber stb.)
Gyártó megnevezése: A szoftvertermék gyártójának pontos neve.
Mennyiség: A termék használatára jogosult mennyiséget kell feltüntetni gyártói metrika
szerint.
Termék egységára: A számlán szereplő nettó egységár a számlán feltűntetett pénznemben.
Devizanem: (pt. HUF, EUR, USD): A számla devizaneme.
Közbeszerzési díj (%): A számlán vagy szerződésben feltüntetett összeg, amennyiben van.
Licenc kezdődátuma (év.hó.nap): A licenc használati jogosultságának kezdő dátuma.
Metrika: A termék licencelésére vonatkozó gyártói metrika.
Installation: Abban az esetben választandó, ha a termék telepített példányok
darabszáma alapján licencelendő.
Users: Abban az esetben választandó, ha a termék felhasználók száma alapján
licencelendő,
Server CAL (Server Client Access License): Abban az esetben választandó, amennyiben
az adott szerverterméket szerver és kliens alapon licenceljük.
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Processor: Abban az esetben választandó, ha az adott szerver processor socket alapon
licenceljük.
Core: Abban az esetben választandó, ha az adott szerver processor mag alapon
licenceljük.
Egyéb: Minden olyan esetben, ami a fenti felsorolásban nem illeszkedik.
Szoftverkövetés vagy termékfrissítés: Maintenance vagy software assura nce.
Igen: A jelenlegi beszerzés egy meglévő licenc szoftverkövetése vagy upgrade-je.
Nem: A jelenlegi beszerzés teljesértékű Új licenc.
Szoftverkövetés frissítésre jogosít: Maintenance right.
Igen: A jelenlegi beszerzés feljogosít a termék legfrissebb verzió használatára a licenc
érvényességi idején belül.
Nem: A terméknek csak az aktuálisan vásárolt verziója használható.
Szoftverkövetés időtartama (maintenance valid from-to): A szoftverkövetés időtartama
kezdő-és végdátummal.
Előfizetés (subscription): Amennyiben a licenc nem örökös licenc.
Előfizetés érvényességi Ideje: A szoftver érvényességnek kezdő és végdátuma.
Eltérő kiadások használatának lehetősége (cross edition rights):
Igen: Alacsonyabb kiadású szoftver használat megengedett (p1.: enterprise vs
standard).
Nem: Csak a vásárolt termék használata megengedett.
Korábbi verziók használatának lehetősége (downgrade rights):
Igen: Alacsonyabb verziószám ú szoftver használata megengedett.
Nem: Csak a vásárolt termék használata megengedett.
Nyelvi verziók használatának lehetősége:
Igen: Különböző nyelvi készletek használatának lehetősége.
Nem: Csak a vásárolt nyelvi készlet használata megengedett.
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