
Szerződés szám: 2-03784-0000-2013.

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
székhelye: 1081 Budapest, Csokonai u. 3.
cégjegyzékszáma: 01-10-041633
adószáma: 10585560-2-44
számlavezető bankjának a neve, címe: 1081 Budapest, Csokonai u. 3.
bankszámlaszáma: K&H 10403239-0027183-00000001
önálló aláírásra jogosult képviselője: Szabó Zoltán Attila vezérigazgató),
mint megbízó (a továbbiakban: „Megrendelő”)

és

Assono Magyarország Távközlési Kft.
székhelye: 1142 Budapest, Rákos tér 34.
cégjegyzékszáma: 01-09-730753
adószáma: 12460906-2-42
számlavezető bankjának a neve, címe: Magyarországi Volksbank Zn.
bankszámlaszáma: 14100000-14830849-01000002
önálló aláírásra jogosult képviselője: Vályi Attila László, ügyvezető igazgató
mint megbízott (a továbbiakban: „Szállító”)

(a Megrendelő és a Szállító a továbbiakban együttesen: Felek)

között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

1. A szerződés megkötésének előzményei:

1.1 A NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő
Részvénytársaság, mint ajánlatkérő, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 3.
része (Kbt. 122. * (7) bekezdés a) pontja) szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos
eljárást folytatott le „Központosított Kormányzati Informatikai Rendszer kiterjesztése
(KKIR2) EKOP-1.1.4-2013-2013-0001 számú projekt keretén belül központi GW
eszközök és ATA berendezések” tárgyban.

1.2 A Megrendelő a beérkezett ajánlato(ka)t elbírálta és a Kbt. 71. ~ (2) bekezdésének a)
pontja alapján a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlatot
benyújtó ajánlattevővel köti meg a közbeszerzési eljárás vonatkozásában a jelen szerződést.

1.2 A jelen szállítási szerződés részét képezik az alábbi dokumentumok:
1 .Műszaki leírás
2. Egységár táblázat
3. Teljesítést igazoló bizonylat (TIB)
4. Partner nyilatkozat

1.3. A jelen szállítási szerződés részét képezik fizikai csatolás nélkül az alábbi
dokumentumok:
l.a közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívása



2.a közbeszerzési eljárás ajánlattételi dokumentációja és a kiegészítő tájékoztatás
(amennyiben releváns);
3.a közbeszerzési eljárásban benyújtott és elfogadott ajánlat és annak hiánypótlása
(amennyiben releváns);
4.tárgyalási jegyzőkönyv.

1.4. A szerződés értelmezésénél sorrendben a Szerződés rendelkezéseit, a Szállító ajánlatát,
az ajánlattételi felhívás és dokumentáció rendelkezéseit kell figyelembe venni.

1.5. Felek rögzítik, hogy jelen szerződés az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program
(továbbiakban: EKOP) programból, az EKOP-l.1 .4-201 3-2013-0001 azonosító számú, „A
Központosított Kormányzati Informatikai Rendszer kiterjesztése (KKIR2)” megnevezésű
projekten belül kerül finanszírozásra. A támogatási intenzitás mértéke 100%.

Szállító a szerződés aláírásával kinyilvánítja, hogy teljes mértékben ismeri és a szerződés
teljesítése során figyelembe veszi, elfogadja a szerződés tárgyát, illetve annak megvalósítását,
valamint az elszámolások, kifizetések, ellenőrzések eljárási szabályait érintő valamennyi
Európai Uniós és magyar jogszabályt és a Támogatási szerződés tartalmát.

1.6. Felek rögzítik, hogy „Eszköz” alatt a Műszaki leírásban szereplő összes terméket értik.

2. A szerződés tárgya:

Megrendelő megrendeli, Szállító vállalja, hogy jelen szállítási szerződés mellékletét képező
Műszaki leírásban meghatározottaknak megfelelő mennyiségű és minőségű új, gyári
csomagolású eszközöket leszállítja és a kapcsolódó szolgáltatásokat teljesíti.

Szállító vállalja, hogy az általa leszállított termékeket Megrendelő tulajdonába adja az egyéb
kapcsolódó feladatok (helyszínre szállításával, forgalomba hozatalával, összeszerelésével,
helyszíni beüzemelésével, gyártói támogatásával, kiépítésével és jótállással stb.) ellátásával.

Megrendelő köteles a megrendelt és a szerződésnek mindenben megfelelő árut átvenni, a
kapcsolódó szolgáltatásokat ellenőrizni és azok szerződésszerű teljesítése esetén az S. pontban
meghatározott ellenértékét megfizetni a Szállító részére.

3. A szerződés terjedelme

A Szállító kötelezettséget vállal az Ajánlati Felhívásban, valamínt az Ajánlati
Dokumentációban meghatározott szállítások és feladatok elvégzésére, a tárgyalási
jegyzőkönyvben foglaltak figyelembevételével.

4. A szerződés teljesítésének határideje, módja, a teljesítés helye:

4.1. A szerződés teljesítésének határideje: szerződéskötéstől számított 60 nap.

4.2. A Megrendelő a Szállító ~j~- és rész teljesítését elfogadja, amennyiben a Szállító az
átadás pontos időpontjáról legalább 2 munkanappal korábban értesíti Megrendelőt és
Megrendelő az előteljesítéshez írásban hozzájárul. Részteljesítés esetén a Szállító jogosult az
egyes telephelyekre az oda szállítandó eszközöket külön-külön, más időpontban leszállítani és
üzembe helyezni.



4.3. Az átadás-átvétel során felek átadás-átvételi jegyzőkönyvet írnak alá, 2 példányban,
amelyből 1 eredeti példány a Megrendelőt, 1 eredeti példány pedig a Szállítót illeti meg.

4.4. Amennyiben az eszközök vagy a kapcsolódó szolgáltatások a szerződés mellékletét
képező Műszaki leírásban foglaltaknak nem vagy nem teljes mértékben felelnek meg,
illetőleg az eszközök egyértelmű azonosításra nem alkalmasak, akkor Megrendelő az átvételt
megtagadhatja, amelynek indokát, a hiányosságokat, hibákat jegyzőkönyvben kell rögzíteni.
A jegyzőkönyvben kell rögzíteni továbbá a hiányosság/hiba kiegészítésének/kijavításának
határidejét is.

Felek rögzítik, hogy a GW berendezések esetében a berendezésnek együtt kell működnie a
tranzit szolgáltató eszközével. Ezen tesztek elvégzését Szállítónak el kell végeznie és a tesztek
sikeres elvégzése és ennek dokumentálása az átadás-átvételi jegyzőkönyv kiállításának
feltétele.

A jegyzőkönyvben rögzített határidőig Szállító köteles a hiányosságokat, hibákat kiegészíteni,
illetve javítatni és az átadás-átvételt Újra kezdeményezni.

4.5. Az átadás-átvétel során a Szállítónak át kell adnia az összes, a Műszaki leírásban
meghatározott dokumentumot, de különösen az alábbiakat:

- (3W és TSS üzembiztos együttműködését bizonyító teszt jegyzőkönyv vagy a TSS
gyártójának nyilatkozata az ajánlattevő ajánlatának megfelelően

- eszközök műszaki dokumentációja 1-1 példány, magyar vagy angol nyelven
- gyártói adatlap (magyar nyelven), l-l példány
- ismertető tananyag
- üzemeltetési dokumentáció
- jótállási jegy(ek)
- tanúsítványok (amennyiben releváns).

4.6. Az eszközöknek a Megrendelő által megjelölt szállítási helyszínekre történő szállítása és
a lüvareszközről történő lerakása, a teljesítési helyen történő elhelyezése és beüzemelése saját
költségére és veszélyére a Szállító kötelezettsége.

4.7. Megrendelő képviselője a megadott időpontban köteles a teljesítési helyen tartózkodni és
az eszközöket átvenni.

4.8. A szerződés 4.7. pontjában meghatározott eszközök átadás-átvételét megelőzően Szállító
a Műszaki leírás 2.1.2. pontjában meghatározottaknak megfelelően betanítást tart. A betanítást
a Megrendelő által megadott helyszínen, a Szállító által biztosított eszközökkel,
szakemberekkel és technikával kell biztosítani.

4.9. A Szállítónak, képviselőinek, szakembereinek a szerződés teljesítése során be kell
tartania a szerződés teljesítése tekintetében releváns jogszabályokat (tűz-, munkavédelem
stb.), és biztonsági előírásokat. A fenti jogszabályok megszegésével a Megrendelőnek okozott
kárért Szállító a Ptk-ban foglalt kártérítési szabályok szerint felel.

4.10. A termékek elvesztéséből vagy rongálódásából eredő kárveszély az átadás-átvételi
jegyzőkönyv keltéig a Szállítót terheli, majd pedig ezt követően a termékek átadásával a



termékek tulajdonjoga valamint a felhasználáshoz szükséges valamennyi jog, illetve
fenntartási kötelezettség a Megrendelőre száll át.
4.11. Teljesítés helye: a Műszaki leírásban meghatározott alábbi telephelyek;
Budapest, XIV. kerület, Róna utca 54-5 6.
Budapest, V. kerület, Kossuth tér 2-4.

5. A szállítói díj, fizetési feltételek:

5.1. Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződésben foglalt eszközök ás kapcsolódó
szolgáltatások díja:

nettó szállítási díj: 24 957 464 ‚-Ft ± ÁFA, azaz Huszozmégymillió- kilencszázötvenhétezer
négyszázhatvannégy forint ± AFA.

5.2. Felek megállapodnak, hogy a szerzödéskötés, a számla kiállítása ás a számla
kiegyenlítése magyar forintban történik.

5.3. Felek megállapodnak abban, bogy a Szállító egy darab számla benyújtására jogosult, a
szerződésben meghatározott összes feladat maradéktalan, szerződésszerű teljesítését
követően, az 5.6 pont előírásainak megfelelően.

5.4. Az ellenérték kiegyenlítésére a szerződésben meghatározott módon ás tartalommal
történő teljesítés esetén, igazolt átadás-átvételt követően, a megfelelően kiállított és aláírt
teljesítésigazolás alapján kiállított számla szerint a Kbt. 130. ~. (1) és (3) Fában és a 4/2011.
(1.28.) Korm. rendeletben meghatározottaknak megfelelően kerül sor. A NISZ Zn. részéről
teljesítésigazolásra jogosult személy: szakmai részről Tóth Tibor, a projekt részről Dömötör
Csaba.

5.5. Szállító tudomásul veszi, hogy a teljesítési tevékenységek kapcsán elvégzett feladatok
szerződésszerű teljesítését követően benyújtott számlák nettó ellenértéke az EKOP-l .1.4-
2013-2013-0001 számú projekt terhére, un. „szállítói flnanszírozás”-sal kerül sor, amelynek
során a nettó érték a Közreműködő Szervezet által közvetlenül a szállítónak kerül
megfizetésre. A Szállító tudomásul veszi, hogy a Támogatási szerződés szerint, a fenti
szerződés szerinti díjat a Megrendelő hiánytalan és hibátlan kifizetési kérelmének a
Közreműködő Szervezethez történő beérkezését követően a Kbt. 130. ~. rendelkezései,
valamint a 4/2011 (1.28.) Korm. rendelet szerinti halasztott fizetéssel a Közreműködő
Szervezet egyenlíti ki közvetlenül a Szállító bankszámlájára történő átutalással, figyelemmel a
Kbt. 130. ~ (I) és (3) bekezdésében foglaltakra. A Szállító tudomásul veszi, hogy a
Közreműködő szervezet a Megrendelőt, mint kedvezményezettet hiánypótlásra szó líthatja fel.

5.6 A számlakiállításával kapcsolatos követelmények:

A számla szabályszerű kiállítása után a Szállító a számlát Megrendelő nevére,
Megrendelő központi iktatójába küldi.
A Szállító tudomásul veszi, hogy a számlákat az alábbiak szerint köteles kiállítani;

. a számlán szerepeltetni szükséges a szállított eszközök/szolgáltatások
megnevezése, VTSZ/SZJ száma mellett a projekt teljes azonosító számát EKOP
l.l.4-20l3-2013-0001), a NISZ Nemzeti Infokonimunikációs Szolgáltató Zn.
által megadott belső azonosításra szolgáló szerződés számot, az EKOP
támogatás mértékét forintban és százalékos arányban



. a Szállító két darab számlát állít ki, amelyet az EKOP támogatás prioritásának
arányában megbont: EKOP 1. prioritás 86,61% és EKOP 3. prioritás 13,39%.

. a számlán fel kell tüntetni a bankszámlaszámot, a bank nevét, valamint az
adószámot

. a számlán fel kell tüntetni a „számla” ehievezést

. szállítói finanszírozás esetén a számla támogatási értékének meg kell haladnia a
nettó egymillió forintot.

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

A szállítói fmanszírozásból fakadó bármely esetleges fizetési késedelemért Megrendelő
felelősséggel nem tartozik.

5.7. Szállító tudomásul veszik, hogy a számla ÁFA tartalmát közvetlenül a Megrendelő utalja
át a Szállító részére. Amennyiben a Megrendelő kifogást emel a benyújtott számlával
kapcsolatosan, úgy Megrendelő a számlát a számla igazolt kézhezvételét követő 10 naptári
napon belül visszaküldi a Szállítónak. A fizetési határidő a számla újbóli benyújtását követően
újrakezdődik.

5.8. Szerződő felek rögzítik, hogy a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57. * (lb}-(le) bekezdése
alapján a Szállító jogosult jelen szerződés — támogatási szerződés terhére - elszámolható
összege 30%-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénylésére. Szállító tudomásul veszi,
hogy jelen szerződés finanszírozásában és annak keretében nyújtott szállítói előleg
folyósításában a Nemzeti Fejlesztési Ugynökség (NFU) mint támogató, és a képviseletében
Közreműködő Szervezet (KSZ) vesz részt.

A szállítói előleg igénylése alapján Szállító a 4/2011. (1.28.) Korm. rendelet 57. *-ában
foglaltaknak megfelelően köteles eljárni.

5.9. Amennyiben Szállító előleget igényel, akkor az előleg elszámolása a számlában
(végszámla) történik.

5.10.Fizetési késedelem esetén Megrendelő köteles a Ptk. szerinti késedelmi kamatot a
Szállítónak megfizetni.

5.11. Az ár a Szállítónak a szerződés teljesítéséhez szükséges — a Dokumentációban és az
Ajánlatban szereplő költségvetésben meghatározott — valamennyi költségét és díját magában
foglalja, egyéb kiadást semmilyen jogcímen nem érvényesíthet a Megrendelővel szemben.
Szállító nem jogosult az ajánlatában megadott egységárak növelésére a teljesítés során.

6. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek, jótállás

6.l.Szállító szavatolja, hogy a leszállított eszközök megfelehek az ajánlattételi felhívásban, a
dokumentációban, a szállító ajánlatában, a magyar jogszabályokban szerepelő szabványoknak
és a műszaki előírásoknak, azok újak, első osztályú minőségűek és rendeltetésszerű
használatra alkalmasak.



6.2.Szállító a leszállított eszközökre, valamint annak alkatrészeire a sikeres átadás-átvétel
napjától számított 36 hónap jótállást vállal és köteles az erről szóló jótállási jegyet legkésőbb
az átadás-átvétel napján Megrendelő részére átadni.

6.3.Szállító a Műszaki leírás 1.1. pontjában foglaltaknak megfelelően a jótálláson túl gyártói
támogatást is nyújt, az ajánlatában foglaltaknak megfelelően.

6.4.A fentieken túlmenően a jótállási, szavatossági igények érvényesítése a mindenkor
hatályos jogszabályoknak megfelelően történik.

6.5.Amemiyiben a Szállító jelen szerződés szerinti bármely kötelezettségét határidőben nem,
vagy nem megfelelően teljesíti, illetve feladatainak teljesítésével neki felróható okból
késedelembe esik, késedelmi kötbért köteles fizetni. A késedelmi kötbér napi mértéke a nettó
szállítói díj 1%-a, összesen maximum a nettó szállítói díj 20 %-a lehet. Amennyiben a Szállító
késedelme a 10 napot meghaladja, akkor Megrendelő jogosult a szerződéstől egyoldalú
írásbeli nyilatkozatával elállni és meghiúsulási kötbért követelni.

6.6. Hibás teljesítés esetén a Szállító ugyanolyan mértékű kötbért köteles fizetni, mint a
késedelmes teljesítés esetén azzal, hogy a Szállító a hibás teljesítési kötbért arra az időre
köteles megfizetni, amely a hiba bejelentését követően a pótlás, illetve a kijavítás
végrehajtására nyitva álló határidő lejártától a megfelelő teljesítésig eltelt. Kétszeri hibás
teljesítés esetén, vagy a Szállító a hibát az előírt határidőn belül nem javítja ki, akkor
Megrendelő jogosult a szerződéstől egyoldalú írásbeli nyilatkozatával elállni és meghiúsulási
kötbért követelni.

6.7.Amennyiben a Szállító jelen szerződésben meghatározott feladatait részben vagy egészben
nem teljesíti, a Szállító meghiúsulási kötbért köteles fizetni a Megrendelő részére. A
meghiúsulási kötbér mértéke a nettó szállítói díj 25 %-a.

7. Kapcsolattartásra kijelölt személyek

Megrendelő részéről:
Név: Szerényi Zsolt
Telefonszám: 06 30 436 4833
e-mail: szerenyi.zsolt~nisz.hu

Szállító részéről:
Név: Vályi Attila László
Telefonszám: 06 1 801 8500

A kapcsolattartásra kijelölt személyek kötelesek a teljesítést akadályozó bármely
körülményről haladéktalanul értesíteni egymást és kezdeményezni a szükséges intézkedést.



8. A szerződés felmondása

8.1 .Felek megállapodnak, bogy a jelen szerződés rendes felmondással történő
megszüntetésének lehetőségét közös megegyezésükkel kizárják.

8.2.Jelen szerződést a másik fél súlyos szerződésszegése esetén bármelyik fél azonnali
hatállyal felmondhatja.

8.3. Súlyos szerződésszegésnek minősül a Megrendelő részéről különösen, ha a Megrendelő
a szállítói díjat határidőre nem flzeti meg. A Szállító részéről súlyos szerződésszegésnek
minősül különösen, ha a Szállító késedelmes vagy hibás teljesítés esetén a jelen szerződésben
meghatározott feladatait a Megrendelő által tűzött póthatáridőben sem teljesíti jelen
szerződésben foglaltaknak megfelelően.

9. Jogviták rendezése

9.1. Bármely vita eldöntésére, amely a szerződésből vagy azzal összefüggésben, annak
megszegésével, megszünésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik,
a felek az Ajánlatkérő székhelye szerinti, hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos
illetékességét kötik Ici.

9.2. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint a vonatkozó
mindenkori hatályos jogszabályok irányadók.

9.3 .Felek rögzíteni kívánják, hogy jelen szerződés közbeszerzési eljárás alapján került
megkötésre, ezért a közszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény rendelkezéseit is
alkalmazni kell jelen szerződés módosítására és megszüntetésére.

10. Egyéb rendelkezések

10.1. Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy lehetővé teszi, hogy a szerződés
megvalósulásának ellenőrzését minden olyan szervezet, hatóság, egyéb személy elvégezze,
amelyeket erre jogszabály jogosít, illetve köteles. Ilyen szervek különösen a projekt
támogatója, a fejezetek ellenőrzési szervezetei, a Kormány által kijelölt belső ellenőrzési
szerv, a Magyar Allamkincstár, az Allami Számvevőszék, az Európai Bizottság illetékes
szervezetei és az Európai Számvevőszék. Fentiek értelmében a Szállító köteles minden
segítséget megadni, a helyszíni vizsgálatokon jelen lenni. A Szállító kötelezettséget vállal
arra, hogy a Megrendelő rendelkezésére bocsát valamennyi, jelen szerződésben nem
nevesített, de a projekt támogatója, vagy bármely más, ellenőrzésre jogosult szerv által
megkövetelt, illetve a projekt elszámolásához szükséges dokumentumot.

10.2. A Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan
határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról
gondoskodni tudjon — ha

a) a Szállítóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági
társaság, amely nem felel meg az 56. * (1) bekezdés k) pontjában meghatározott
feltételeknek.



b) a Szállító közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági
társaságban, amely nem felel meg az 56. * (1) bekezdés k) pontjában meghatározott
feltételeknek.

Fenti bekezdés szerinti felmondás esetén a Szállító a szerződés megszűnése előtt már
teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.

10.3. Megrendelő és a Szállító tudomásul veszik, hogy a szerződés tárgya közbeszerzés
teljesítéséhez kapcsolódik, így a szerződés ellenértékének kifizetése során az adózás rendjéről
szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. *-ának (1) bekezdését kell alkalmazni. A szállító részére
havonta nettó módon számított 200 000 forintot meghaladó összeget a megrendelő abban az
esetben fizet ki ha

a) a Szállító bemutat, átad vagy megküld 30 napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő
együttes adóigazolást,
vagy
b) a Szállító a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.

10.4. A Megrendelő a Kbt. 125. * (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az alábbiakat
írja elő:

a) a szállító nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefUggésben
olyan költségeket, melyek az 56. * (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek
nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a szállító
adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;

b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a
Megrendelő számára megismerhetővé teszi és az (5) bekezdés szerinti
ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.

10.5. A teljesítés során keletkező, szerzői jogi védelem alá eső alkotáson a Megrendelő
területi korlátozás nélküli, kizárólagos és harmadik személynek átadható felhasználási jogot
szerez, amely magában foglalja az alkotás átdolgozására vonatkozó jogot. Szállító tudomásul
veszi, hogy Megrendelő a Támogató részére ezen alkotásokat ingyenes biztosítja.

10.6. A szerződés teljesítése során a Felek tudomására jutott információk, amelyek a másik fél
üzleti tevékenységéhez, termékeire, szolgáltatásaira vonatkoznak, üzleti titoknak minősülnek
és azokat a Felek bizalmasnak minősíti. Ezen bizalmas információkat a Felek mással nem
közölhetik, nyilvánosságra nem hozhatják.

10.7. Szállító vállalja, bogy a közbeszerzési eljáráshoz és az alapján kötött szerződés
teljesítéséhez kapcsolódó dokumentumokat a teljesítés Megrendelő általi elfogadását követő 5
(öt) évig megőrzi.

Jelen szállítói szerződés 8 oldalból áll és 4 példány egymással szó szerint megegyező, eredeti
példányban készült, amelyből 3 példány a Megrendelőt és I példány a Szállítót illeti.



Felek képviselői jelen Szerződést elolvasás és megértés után, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt, jóváhagyó lag aláírták.

AssOflo MagyarOsZáoBudapest, 2013. julius 22. T~vközIésl Kft

1142 BudapeSt. Rákos tér 34.
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1.sz melléklet

Megrendelt termékek és szolgáltatások, valamint árlista

Nettó egységár Nettó összár
Mennyiség Termék megnevezése

Mennyiségi egység (Ft) (Ft)

1 darab Deverto Tequet SS7 licencek 5.304.462,- 5.304.462,-

2 darab kábelezés 75.000,- 150.000,-

260 darab AudioCodes MediaPack 112 Gateway 45.553,- 11.843.780,-

6 darab AudioCodes MediaPack 114 Gateway 87.965,- 527-790r

2 darab AudioCodes MediaPack 118 Gateway 157.080,- 314.160,-

2 darab AudioCodes MediaPack 124D Gateway 345.576,-

AudioCodes Mediant 2000 Gateway
3 darab 2.042.040,- 6•126•120r1db El (bővíthető 4-re), SS7 licenccel

Összesen (nettó): 24.957.464,-



MŰSZAKI LEÍRÁS

1. Bevezetés

A 346/2010. (XII.28.) Korm. rendeletben foglalt felhatalmazás alapján Ajánlatkérő üzemelteti
a kormányzati célú gerinchálózatot, az ún. Nemzeti Távközlési Gerinchálózatot (korábbi
nevén: Elektronikus Kormányzati Gerinchálózat). 2012. január I -jétől Ajánlatkérő
kormányzati célú távközlési szolgáltatóként a Nemzeti Távközlési Gerinchálózaton
hangszolgáltatást nyújt ügyfeleinek, a kormányzati intézményeknek.

Ajánlatkérő a hangszolgáltatását IP-hálózat felett valósítja meg, georedundáns Deverto
Tequet SoutSwitch (TSS) clustertagok és négy különáll6 RTP Proxy berendezés segítségével.
A földrajzi redundancia érdekében a berendezések Ajánlatkérő alábbi két telephelyén
helyezkednek el:
BP1 helyszín: Budapest XIV. kerület, Róna utca 54-56.,
BP2 helyszín: Budapest V. kerület, Kossuth tér 2-4.
Softswitch pár, és Proxy berendezések típusa és verziója:
Deverto Tequet SoűSwitch
SW verzió: 6.2.5-20

1.1 Ajánlatkérő hanyszolgáltatása

Az adatbiztonság érdekében a kormányzati intézmények az IP hálózat más-más VPN-jein
kapcsolódnak az SSW és Proxy berendezésekhez.A hangszolgáltatás tekintetében a VPN-ek
közötti átjárást a Deverto Tequet rendszerek biztosítják.
Az intézmények H.323 jelzésrendszert használnak a hívásfelépítés során.
Az intézmények hívásaiban a hang információ kódolása jellemzően 0.729 (G.729a), ritkább
esetekben 0.711 kodekkel történik.
Az Ajánlatkérő a hálózatából kilépő hívásokat közbeszerzési eljárás keretében kiválasztott
szolgáltatónak (tranzit szolgáltató) továbbítja. E tranzit szolgáltató a Magyar Telekom Nyrt.
A tranzit szolgáltató is saját VPN-nel rendelkezik.
A tranzit szolgáltató SIP jelzésrendszerrel kapcsolódik Ajánlatkérő hálózatához.
A tranzit szolgáltató a hanginformáció kódolására 0.729 (G.729a), 0.71 IA, 0.71 1U
kodekeket használ.
A tranzit szolgáltató felé a fax hívások G.71 1 illetve T.38 kódolásúak lehetnek.
Ajánlatkérő hálózata 3000 egyidejű hívás kiszolgálását teszi lehetővé.

2. Az Ajánlattételi Felhívás tárgya

Jelen beszerzés tárgyát a következő szakaszokban részletezett eszközök és kapcsolódó
szolgáltatások Ajánlattevő által Ajánlatkérő részére történő nyújtása képezi. Ajánlattevőnek
biztosítania kell az itt részletezett szolgáltatásokat beszéd és telefax hívások esetén egyaránt.



2.1 SS7 jelzésű összekapcsolódás biztosítása a tranzitszolgáltatóval
a faxhívások számára.

Ajánlatkérő a tranzit szolgáltatóval Olyan szerződéssel rendelkezik, mely lehetőséget nyújt a
VoIP összekapcsolódáson túl 2db 887 jelzésrendszerű, ITU-T 0702, 0703, 0704
ajánlásoknak megfelelő El interfésszel történő összekapcsolódásra. A beszerzés tárgya a
jelenlegi funkciók teljes körű megtartása mellett a tranzit szolgáltató felé új, helyszínenként 1-
I db, ITU-T 0702, 0703, 0704 ajánlásoknak megfelelő El interfésszel, S87 jelzésrendszerrel
rendelkező összeköttetés kiépítése, az összes szükséges hardver és szoftver elem, szerelési,
konfigurálási munkák biztosításával.
A Nyertes ajánlattevő feladata magában foglalja a jelenlegi Deverto TSS bővítését az 887
funkció nyújtásához szükséges licencekkel.

A Nyertes Ajánlattevőnek a feladata BP1 és BP2 helyszíneken egy signalhg+media OW
beszerzését, beüzemelését is. A signaling és media gateway (OW) egy kombinált eszköz,
mely egyben mindkét funkciót tartalmazza.
A Nyertes Ajánlattevőnek a feladata egy további OW beszerzése és beüzemelése Ajánlatkérő
teszt rendszeréhez.
Nyertes Ajánlattevőnek a szállított eszközökre, funkciókra, a garancián túl támogatás
lehetőségét is biztosítania kell. Ezért Ajánlattevőnek az ajánlatában szerepeltetnie kell a
támogatás költségét is. A támogatási szerződést a garancia lejártát követően Ajánlatkérő
kötheti.
A támogatás vonatkozik az összes szállított eszköz hardver javítására, szoüverhibák
javítására, szoftver ~issítésre.

A központi 0W-eszközökön érkező forgalmak kezelését az intézményi szinteken faxképes
analóg telefon adapterrel (ATA) biztosítja, amelyek 2, 4, 8, 24 interfészen képesek a faxok
csatlakozásait biztosítani.

Biztosítandó tehát:
- központi SS7-es jelzésrendszerrel kommunikáló signaling+media OW eszközök 3db
- A két központi helyszínen az Új OW eszközök és a tranzit szolgáltató eszközei közötti

átkérő kábelezés kiépítése
- A jelenlegi Deverto SSW-k S87 f’mkció licensze a két központi és a teszt eszköz számára
- Az intézményi ATA eszközök, az alábbiak szerint

o 2 portos 260 db (+legfeljebb 50%)
o 4 portos 6 db (+legfeljebb 50%)
o 8portos 2db(+50%)
o 24 portos 2 db (±50%)

A szállítandó eszközökre vonatkozó specifikációk az alábbiakban részletezve.
Ajánlatkérő a beérkezett ajánlatok és az abban foglalt ajánlati árak (egységárak) ismeretében a
szerződéskötésig dönt a beszerzendő eszközök pontos mennyiségéről, figyelemmel a Fax
képes ATA berendezések biztosítása tekintetében megadott eltérési lehetőségre.

2.2 A szállítandó központi GW eszközök specifikációja az alábbiakban
részletezve.



2.2.1 A KÖZPONTI GW-EK EGYÜTTMŰKÖDÉSI KÖVETELMÉNYEI:

Az eszköz a TSS-el SIGTRAN (m2ua, mtp2) jelzésrendszerrel kapcsolódik, illetve MGCP
protokollal a jelenlegi TSS-nek kell vezérelnie. A GW és a TSS üzembiztos
együttműködését Ajánlattevőnek garantálnia kell. A garancia lehet:

. A OW és TSS együttműködését bizonyító teszt jegyzőkönyv,

. a TSS gyártójának nyilatkozata, hogy a TSS üzembiztosan együtt tud működni a OW
el,

. valamint, hogy a OW legalább egy éve más szolgáltatónál Deverto platformmal
együttműködik.

A GW által a tranzit szolgáltató felé biztosított 2Mbps összeköttetésnek tartalmaznia kell a
hangcsatornákat, és ajelzéscsatornát (16. időrés) is.
Az eszköznek képesnek kell lennie az El interfész 0. időrésből a hálózati szinkronizációra.
Az eszköznek képesnek kell lennie a 2Mbps interfészen CRC-4 beállítására.
A GW berendezésnek együtt kell működnie a tranzit szolgáltató fogadó eszközével. Ennek
érdekében a tranzit szolgáltató a MARIO (A Magyar Telekom Nyrt. referencia
összekapcsolási ajánlata) 6. melléklete szerinti tesztek elvégzését követeli meg.
Ajánlattevőnek garantálnia kell a tesztek sikeres elvégzését.
A GW berendezésnek meg kell felelnie a MARIO által támasztott követelményeknek.
A GW-en megvalósított SS7 összeköttetésnek képesnek kell lennie elhordozott számok
hívására is. Ebben a tekintetben is együtt kell működnie a TS8-el, mely a lekérdezést végzi.
A 0W-nek teljes körű FAX képességgel kell rendelkeznie, ideértve a T.38 kodek használatát,
a FAX hang automatikus felismerését, ezzel együtt automatikus áttérést a T.38 kodekre és a
T.38 fax kodekről automatikus visszaváltást PCM kodekre. Ajánlattevő a tesztek során
kiemelt figyelmet fordít a FAX képességek vizsgálatára.

2.2.2 OW ESZKÖZZEL SZEMBEN TÁMASZTOn O&M KÖVETELMÉNYEK:

Amennyiben Ajánlattevő olyan OW berendezést szállít, melynek üzemeltetésében
Ajánlatkérő nem rendelkezik tapasztalattal, Ajánlattevőnek a teljes körű (hardver, operációs
rendszer, alkalmazás, konfiguráció, hibakezelés, stb) üzemeltetés biztosítása érdekében
betanítást kell tartania Ajánlatkérő számára. Ajánlatkérő az alábbi GW-ek üzemeltetésében
rendelkezik tapasztalattal:

. AudioCodes Mediant 2000

. Huawei UM08900

A Nyertes Ajánlattevönek Ajánlatkérő számára a (1W berendezéssel együtt át kell adnia
annak teljes magyar vagy angol nyelvű üzemeltetési dokumentációját elektronikus formában
(PDF, docx, odt).
A GW eszköznek távolról menedzselhetőnek kell lennie CLI vagy WEB GUI interfészen
keresztül.
Az eszköznek támogatnia kell a konfigurációs fájl letöltését TFTP vagy SCP protokollal.
Az eszköznek támogatnia kell a Syslog küldést.
Az eszköznek támogatnia kell az SNMP v2 vagy v3 protokollt.

2.2.3 A KÖZPONTI GW ESZKÖZNEK AZ ALÁBBI SZABVÁNYOK ÉS AJÁNLÁSOKNAK
KELL MEGFELELNIE:

El interface I ITU-T 0702, 0703, 0704

‚-



Signaling ITU-T Q700, SIGTRAN family (RFC2719, m2ua RFC3331, m3ua RFC4666,
stb)

Kodek ITU-T 0.711, 0.729, G.729 annexb
0.711 és T.38 (automatikus felismerés, és automatikus visszaállás 0.711-re)

IP control ITU-T FL248. 1 (MEGACO), MGCP (RFC2805)
protocols
DTMF RFC2833

RFC3550 _______________________________________..

2.2.4 A GW ESZKÖZZEL SZEMBEN TÁMASZTOTT EGYÉB KÖVETELMÉNYEK:

A GW-nek 19’ ‘-os rackbe szerelhető kivitelűnek kell lennie, 230VAC táplálással.
A 0W-nek legalább 2db 10/1 OOB ase-T Ethernet interfésszel kell rendelkeznie, az IF-s
kapcsolatok redundanciájának biztosítására.
A 0W-nek jelenleg egy db El-es interfésszel kell rendelkeznie, de a 0W-nek legalább 4*E1
kapacitásig bővíthetőnek kell lennie.

2.3 Fax képes A TA berendezések biztosítása.
Az Ajánlatkérő ügyfélkörében előfordul olyan eset, hogy a 03 FAX készülékek működését az
IP hálózatra csatlakozó analóg VoIP gateway, más néven analóg telefon illesztő egység
(ATA) segítségével lehet biztosítani.
Ajánlattevőnek az alábbi paraméterekkel rendelkező ATA eszközöket kell biztosítania
Ajánlatkérő számára.

2.3.1 FIZIKAI INTERFÉSZEK:

Azonos termékcsaládon belül szükséges 2, 4, 8 és 24 analóg porttal rendelkező berendezés
biztosítása. Ajánlatkérő nem fogad el olyan megoldást, ahol a különböző kapacitású
ügyféligényeket különböző gyártók eszközeivel tudja kielégíteni. Ez indokolatlanul
megnehezítené a biztonságos és költséghatékony üzemeltetést.
A telefon csatlakozónak szabványos RJ1 1 típusúnak kell lennie. A 24 portos kivitel esetén 50
tűs csatlakozó használható.
Az Ethernet interfésznek 10/l 00 BASE-TX, RJ45 típusúnak kell lennie.
Az ATA berendezésnek rendelkeznie kell RS-232 (CLI) csatlakozóval.

2.3.2 FAX KÉPESSÉGEK:

Az ATA eszköz elsődleges feladata a FAX készülékek illesztése, ezért legalább az alábbi
képességekkel kell rendelkeznie:

. a T.38 fax kodek kezelése

. T.38 fax kodekről automatikus visszaváltás PCM kodekre,

. a G3 FAX átvitel biztosítása 14.4kbs sebességig,

. a FAX hívás során az a FAX hang automatikus felismerése, és automatikus
átkapcsolás T.38 kodekre,

. dinamikus JITTER BUFFER optimalizálása a FAX hívásokhoz.

2.3.3 ATA ESZKÖZTŐL ELVÁRT TELEFON KÉPESSÉGEK:

Az ATA eszközöktől Ajánlatkérő az alábbi tulajdonságokat várja el:
. ETSI FSK hívószámkijelzés MWI fünkcióval,
. 3 részvevős konferencia, hívástartás, hívásátirányítás szolgáltatások,



. „hunting” csoportok kialakíthatósága.

2.3.4 IP HÁLÓZATI KÖVETELMÉNYEK:

. Az ATA eszköznek képesnek kell lennie a 0.711, 0.729, hang kodek használatára

. négy Proxy szervert kell tudnia kezelni, Round Robin terhelés-megosztási
algoritmussal,

. kompatibilisnek kell lennie a H.323 (V4) és SIP protokollokkal,

. visszhang zár, ‚jitter buffer”, VAD és CNG beállítási, kikapcsolási képességek,

. vonalankénti és gw eszköz szintű regisztráciás képesség.

2.3.5 ATA ESZKÖZZEL SZEMBEN TÁMASZTOTT O&M KÖVETELMÉNYEK:

. Az eszköznek RS-232 csatlakozón parancssori interfészen (CLI) és WEB felületen
HTTP valamint HTTPS protokolok segítségével konfigurálhatónak kell lennie,

. Telnet és WEB elérés szabályozása „access” lista segítségével,

. IETF RFC 3164 alapú syslog fünkció,

. Hibakeresés támogatása Message Log flinkcióval,

. SNMPv2/SNMPv3 alapú Performance Statisztika,

. WEB interfész testre szabása saját háttérkép és logo alkalmazásával.

~1
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Felhatalmazó levél beszedési megbízáshoz
FELHATALMAZO NYILATKOZAT

Tisztelt Pénzintézet!

Megbízzuk Önöket az alább megjelölt fizetési számláiik terhére az alább megnevezett
Kedvezményezett által benyújtandó beszedési megbízás(ok) teljesítésére a
következőkben foglalt feltételekkel:

Fizető fél számlatulajdonos megnevezése: NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató
Zn.

Felhatalmazással érintett fizetési 10403239-00027183-00000001
számlájának pénzforgalmi jelzőszáma:
Kedvezményezett neve: &ssono Magyarország Távközlési KR

Kedvezményezett fizetési számlájának 14100000-14830849-01000002
pénzforgalmi jelzőszáma:

A felhatalmazás időtartama:
A beszedési megbízáshoz a következő okiratokat kell hiteles másolati példányban
csatoh~i:

- a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. által szerződésszerűen
kiállított teljesítésigazolás;

- a Kedvezményezett által benyújtott számla;
- a hatályos szerződés.

További feltételek:

Az azonnali beszedési megbízás teljesítésének feltétele, hogy a közbeszerzési eljárás
alapján „Központosított Kormányzati Informatikai Rendszer kiterjesztése (KKIR2)
EKOP-1.1.4-2013-2013-0001 számú projekt keretén belül központi GW eszközök és
ATA berendezések biztosítása” - tárgyú, a 2-03784-0000-2013 számon megkötött
szerződés alapján a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. az
ellenszolgáltatás teljesítésével a Kbt. 305. * (6) bekezdése szerinti késedelembe essen,
továbbá a szerződés a késedelem bekövetkezésekor a NISZ Nemzeti
Infokommunikációs Szolgáltató Zn. és a Kedvezményezett között hatályb. legyen.

Budapest, 2013. július 19.

vezé gazgató

Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
NISZ Ncmzcti InfokommWt~~félV4M*latulajdonos

Zártk6rün Mukndn Res~”’n’ársaság

1081 Budapest, Cgokonai utca 3.
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Teljesítést I2azoló Bizonylat

MIE-7591 3/3

Készült
Hely: Dátum:

Jelen vannak:

Váflalkozó/ Szállító cég neve: Képviselő neve, beosztása:

Megrendelő: Képviselőjel neve, beosztása: Képviselője2 neve, beosztása:
NISZ Nemzeti Infokommunikációs (ezen TB aláírója) (ezen TB jóváhagyója)
Szolgáltató Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
Termék/szolgáltatás megnevezése:

Szerződés tárgya:

Szerződés száma: Ügyfél száma:

Teljesítés igazolás tárgya:

Teljesítés szerződés szerinti üteme/dátuma:

Teljesítés tényleges dátuma:

Megjegyzés:

Megrendelő igazolja, hogy a csatolt mellékletben (szállító levél, berendezés lista, átadás-átvételi jkv.,
minőségvizsgálatijkv., tesztelési minősítés, más ) szereplő
részletezettségnek megfelelő terméket/szolgáltatást a Vállalkozó/Szállító a Megrendelő telephelyére
szállította, / a Vállalkozó/Szállító a szolgáltatást elvégezte. A teljesítés a szerződés szerinti tartalomnak
és minőségnek megfelel.

A Vállalkozó/Szállító számláját ezen igazolt tétel(ek)re benyújthatja. A számla mellékletét együttesen
kell, hogy képezze ezen Tm és a fentebb aláhúzott mellékletek egy-egy példánya. Csak így nyújtható be
a Megrendelőnek.

Elfogadott nettó teljesítmény érték Ft: I .

a szerződésben meghatározott egyéb devizában Devizanem: Erték:

Az elfogadott teljesítésből visszatartott Esedékessége
(jóteljesítési) garancia Ft: (dátum):

NISZ Nem:eti lnf kommunik~ch’~ S:olgílraró Zártkörűen Működő R&”énvtar~w
1081 BuJa~t, C~konai u. 3. Telefon: ±36-1-459-42W Fax: ±36-l-303-lccO

„„„.ni~: hu
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NISZ
NEMZETI INFOKOMMUNIKÁCIÓS
SZOLGÁLTATÓ iRT.

MIE-75910/A/5

6 számú mellékelt

Nyilatkozat Partner adatairól

AssonO Magyaroszág
Távközlési Kit.

1142 Budapest, Rákos tér 34
1.

~?L’~
Teljes név (cégjegyzéknek megfelelően): Rövid név (cégjegyzéknek megfelelően):
ASSONO Magyarország Távközlési Korlátolt ASSONO Magyarország Kft.
Felelősségű Társaság

Cé~iegvzék szám, EV szám, működési engedély szám, bírósági nyilvántartási szám, egyéb
szám (megfelelő aláhúzandó): 01-09-730753

Adószám: 12460906-2-42 Uniós adószám: HU12460906

~ r~ ‚S~j~ ~‘k ‚~ ‚ ‚~j~fl ~

Név: Vályi Attila Beosztás: ügyvezető

Telefonszám: ±36 1 801-8550 E-mail cím: attila.valyi~assono.hu
~ 1~Ltfl.’ ~ ~~ ‚“,~ ‘

Székhely (ország, irányítószám, város, utca, házszám): 1142 Budapest, Rákos tér 34.

Levelezési cím, amennyiben eltér a székhelytől (ország, irányitószám, város, utca, házszám):

Vevő partner esetében a kövei kezőket is Ici kell tölteni, amennyiben releváns
Számla küldési cím (ország, irányítószám, város, utca, házszám): 1142 Budapest, Rákos tér 34.

Cégnév: ASSONO Magyarország Kft.

Számlázási cím (ország, irányitószám, város, utca, házszám): ASSONO Magyarország Kit.
1142 Budapest, Rákos tér 34.
“ Száítlá~&ktő,bai’l& «‘~“ ií~L~: :.-~ai’ ... ~‘. .;~ ‘~~Ji_tt!s~?e . ~

Neve: Magyarországi Volksbank Zrt.
Bankszámla száma: Bankszámla devizaneme: HUF
14100000-14830849-01000002

Különös adózá~rá vonatkozó infó?üiáöiók’(üdóiásrá voúatkokó törvényekalapján, ~‚z,krelevár&sorbanNEMét kdl’ .‘

‚ b~í,iii, anelyi~sor’vo~koz7k’ap~.hnerra éti IÖEN-ty ‘~‘.‘ “ : ‘ : ‚ . ‘~ .

Pénzforgalmi elszámolás [áfa tv. Különbözet szerinti Önszámlázás [áfa tv. 169.*.(l)]:
XIII/A. fejezet, 169.~.(h)]:nem elszámolás [áfa tv. XV.-XVII. nem

fejezet, 169.~.(p,g,)]: nem
Fordított adózás [áfa tv. Alanyi mentesség [áfa tv. XIII. Tevékenység alapján mentes [áfa
169.*.(n)]: fejezet]: nem tv. VI. fejezet]:
Milyen tevékenység alapján: Milyen tevékenység alapján:
NEM nem

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

Dátum:2013. 07.19

Cégszerű aláírás:

“‚


