SZERZŐDÉS

HÁLÓzATHASzNÁLATI SzERzŐDÉs
(Az „Összekapcsolás keretében nyújtott hívásvégződtetés, tranzit
és hívásvégződtetés szolgáltatás” nyűj tásához szükséges
adatátviteli linkek biztosításának tárgyában)

amely létrejött

egyrészről a
Magyar Telekom Nyrt.
Székhelye: 1015 Budapest Krisztina krt. 55.
Cégjegyzékszáma: 01-10-041928
Adószám: 10773381-2-44
Számlavezető Bank neve és számlaszáma: K&H Bank,10201006-50013832-00000000
Képviseli: Vigne Szalontai Katalin, Markovics Sándor
(a továbbiakban: „Szolgáltató”), valamint
másrészről a

Nemzeti

Infokommunikációs

Szolgáltató

Zártkörűen

Működő

Részvénytársaság (NISZ Zrt.)
Székhelye: 1081 Budapest Csokonai u. 3.
Cégjegyzékszáma: 01-10-041633
Adószám: 10585560-2-42, képviseli: Szabó Zoltán Attila vezérigazgató
(a továbbiakban: „Megrendelő”),
a továbbiakban együttesen úgyis, mint „Felek” között, az alábbi feltételekkel.
PREAMBULUM
Megrendelő mint ajánlatkérő 2012. február 27. napján a „Hálózathasználati szolgáltatás
nyújtása” tárgyban nemzeti értékhatárt meg nem haladó belső beszerzési szabályzat szerinti, egy
ajánlattevős

beszerzési

eljárást

indított,

melyben

a

Szolgáltatót hirdette

ki

nyertes

ajánlattevőként, így Felek az alábbi Hálózathasználati Szerződést (a továbbiakban: „Szerződés”)
kötik.

1. DEFINÍCIÓK
1.1 Hálózathasználati szerződés: ajelen Szerződés valamint annak mellékletei
1.2 Mellékletek: A Szerződéshez csatolt mindazon melléklet vagy más azonosítható dokumentum,
amelyre a Szerződésben cím, vagy betűjel szerinti tételes hivatkozás történik. A mellékletek a
Szerződés elválaszthatatlan részét képezik.
1.3 Vis major: bármely, a Felek hatáskörén kívül eső ok, mely hatással van az illető fél által a
jelen Szerződés alapján fennálló kötelezettségeinek teljesítésére, többek között természeti
csapások, felkelések, polgári zavargások, háború, katonai hadműveletek, országos vagy helyi
szintű vészhelyzet, valamely kormány vagy felelős hatóság cselekedete, vagy mulasztása,
bármilyen jellegű szakszervezeti vita (melyben az illető Fél saját alkalmazottai nem érintetek),
tűzvész, árvíz, villámcsapás, robbanás, talajsüllyedés, valamint olyan személyek vagy
testületek cselekedetei vagy mulasztásai, melyekért a mulasztó fél nem felelős.
1.4 Rendelkezésre állás: A Szolgáltatás minőségi mutatója, melynek betartása a Szolgáltató
kötelezettsége, annak megszegése a jelen Szerződésben meghatározott szankciókat vonja maga
után.
2

1.5 Tesztelés: A Szolgáltató a hálózatok együttműködését és a szolgáltatások minőségi színvonalát
tesztekkel köteles igazolni. Felek hálózatainak összekapcsolása csak és kizárólag sikeres
tesztek elvégzése után valósítható meg. Az tesztekről a Felek jegyzőkönyvet vesznek fel, mely
tartalmazza a teszt eredményét és azon tény egyértelmű rögzítését, hogy a Felek hálózatai
összekapcsolhatók.
1.6 IP: Internet Protokoll azaz az Internet hálózat egyik alapvető szabványa, ennek segítségével
kommunikálnak egymással az internetre kötött csomópontok.
1.7 NTG: Nemzeti Távközlési Gerinchálózat.
1.8 RTP: Real-Time Transport Protocol azaz valós idejű átviteli protokoll
1.9 SIP: Session Initiation Protocol, azaz híváskezdeményező protokoll
1.10 SSW: Deverto Tequet SoftSwitch (központi hangkapcsoló)
1.11 VoIP: Voice over IP, azaz Internet Protokoll feletti hangátvitel
1.12 Osszekapcsolás: egyazon vagy különböző elektronikus hírközlési szolgáltatók által haszn~lt
elektronikus hírközlő hálózatok fizikai és logikai csatlakoztatása, annak érdekében, hogy az
egyik szolgáltató felhasználói információt cserélhessenek ugyanezen vagy másik szolgáltató
felhasználóival, illetve elérhessenek más szolgáltatók által nyújtott szolgáltatásokat.
2. ELŐZMÉNYEK, a Szerződés célja
A Megrendelő a 346/2010. (XII. 28.) sz. Korm. rendelet a kormányzati célú hálózatokról
felhatalmazása alapján üzemelteti a kormányzati célú gerinchálózatot, az ún. Nemzeti
Távközlési Gerinchálózatot (korábbi nevén: Elektronikus Kormányzati Gerinchálózat), mely
jogszabályi kijelölés alapján 2012. január 01. napjáról kezdődő hatállyal az NTG-hez kapcsolódó
állami intézmények, mint előfizetők részére a hangszolgáltatást a Megrendelő biztosítja.
Megrendelő a hangszolgáltatást IP hálózat felett valósítja meg SIP hívásfelépítésű protokollal
(VoIP), redundáns Deverto Tequet SoftSwitch segítségével. A földrajzi redundancia érdekében a
berendezések a Megrendelő alábbi két telephelyén helyezkednek el (a továbbiakban: NTG
Kapcsolati Pontok):
•

Budapest I. helyszín: Budapest XIV. Róna u. 54-56.

.

Budapest 2. helyszín: Budapest V. Kossuth tér 2-4.

Megrendelő „Összekapcsolás keretében nyújtott hívásvégződtetés, tranzit és hívásvégződtetés
szolgáltatás nyújtása” tárgyában közbeszerzési eljárást folytatott le, amelynek nyertese a Magyar
Telekom Nyrt. lett (a továbbiakban: Tranzit Szolgáltató).
A Tranzit Szolgáltató által felkínált Tranzit Összekapcsolási Pontok az alábbiak:
Tranzit Összekapcsolási Pont neve
BPS2
BPTDI
BPTD2
Debrecen S
Győr S
Miskolc S
Pécs S
Szeged S
Székesfehérvár S
Szolnok S
Zalaegerszeg S

Tranzit Összekapcsolási Pont telephelye
Budapest, XI. Fehérvári út 70.
Budapest, Petneházy u.50-52
Budapest, Városmajor u. 35-3 7.
Debrecen, Bethlen u. 5-7.
Győr, Verseny út 3.
Miskolc, Régiposta u. 9.
Pécs, Aidinger 3. u. 45.
Szeged, Rókusi krt. 2-10.
Székesfehérvár, Szt. István tér 1.
Szolnok, Madách ii. 2.
Zalaegerszeg, Ispotály köz 1.

Jelen Szerződés célja, hogy a Megrendelő által ellátandó hangszolgáltatás biztosítása érdekében
a Szolgáltató hálózathasználati szolgáltatást
mint az NTG Kapcsolati Pontok és a Tranzit
—
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Összekapcsolási Pontok közötti Adatátviteli Linkek biztosítása
a Szerződés szerinti ellenérték fejében

—

nyújtson Megrendelő számára

A Megrendelő belső beszerzési szabályzata’ szerinti egy ajánlattevős eljárást folytatott le a
jelen Szerződés tárgyát képező hálózathasználati szolgáltatás igénybevétele tárgyában, melynek
eredményeképp Felek ajelen Szerződést kötik.
Felek rögzítik, hogy a Szolgáltató biztosítja Megrendelő számára a jelen Szerződés 1. számú
mellékletében részletezett hálózathasználati szolgáltatást (a továbbiakban: Szolgáltatás).
—

—

A Szolgáltatás igénybevételéért fizetendő díjakat a Szerződés 2. számú melléklete tartalmazza.
3. A nyújtott szolgáltatások, azok minősége
A nyújtott szolgáltatásokat és azok minőségét a Szerződés 1. számú melléklete tartalmazza.
4. A Felek együttműködése, hibakezelés
A Felek kapcsolattartásra kijelölt alkalmazottait, illetőleg szervezeti egységeit, valamint azok
értesítési címeit ajelen Szerződés 3. számú melléklete tartalmazza.
Felek a jelen Szerződés teljesítése során a Szerződés 4. számú mellékletekében rögzített hibabejelentési és hibaelhárítási folyamatot alkalmazzák.
5. A Szerződés hatálya, lejárta, teljesítési határidő, a szerződés megszűnése, a szerződés
megszűnését megelőző átadás-átvétel rendje
A Felek jelen Szerződést határozott időre kötik meg egymással 2012. április 01. napjától 2012.
december 31. napjáig. Felek a szerződés határozott idejének lejártáról, a szerződés
megszűnésének időponjáról egymást külön tájékoztatni nem kötelesek. Jelen Szerződés a
határozott időtartamra tekintettel rendes felmondással nem szüntethető meg.
A szolgáltató 2012. április 01. napjától biztosítja a szerződés tárgyát képező szolgáltatás
nyújtását a Megrendelő részére.
Szolgáltató a Szolgáltatás tesztelése érdekében az Adatátviteli Linkeket már 2012. március 0’7.
napjától biztosítja, azonban a 2012. március 07. napjától 2012. március 31. napjáig terjedő
tesztelési időszakra havi díjat nem számít fel Megrendelőnek. A tesztelés időtartama alatt a
szolgáltatót nem terheli felelősség a szerződés tárgyát képező szolgáltatások nem szerződésszerű
teljesítése miatt.
A Szerződés megszűnik az alábbi esetekben:
(a)

bármely Fél azonnali hatályú (rendkívüli) felmondásával különösen, de nem kizárólagosan
az alábbi esetekben
aa)

a díjfizetési kötelezettség megszegése esetén, ha a jogosult Fél előzőleg legalább
45 napos határidő tűzésével, a jogkövetkezményekre történő figyelmeztetéssel
felszólította a szerződésszegő másik Felet a szerződésszegés megszüntetésére, és a
határidő eredménytelenül telt el,
-

-

ab)

a hálózat egységének veszélyeztetése esetén, ha a Fél előzőleg legalább 15 napos
határidő tűzésével, a jogkövetkezményekre történő figyelmeztetéssel felszólította
a szerződésszegő másik felet a szerződésszegés megszüntetésére, és a határidő
eredménytelenül telt el,
-

-
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ac)

a másik fél ellen felszámolási eljárás vagy végelszámolás indul,

ad)

a másik fél az együttműködésre vonatkozó, jelen Szerződésben rögzített
szabályokat súlyosan megszegi.

(b)

Felek közös megegyezésével,

(c)

az egyik Fél jogutód nélküli megszűnésével,

(d)

ha ugyanaz a Fél lesz a jogosult és a kötelezett,

A Szerződést megszüntető nyilatkozatok csak akkor hatályosak, ha azokat faxon vagy
tértivevényes levélben a nyilatkozó Fél megerősíti a másik Fél kapcsolattartójához vagy
képviselőjéhez címezve.
Szolgáltató jelen Szerződés lejártával átadás-átvételi eljárás keretében mindent tőle elvárhatót
megtesz annak érdekében, hogy a szolgáltatások 3. fél általi további nyújtása biztonságosan
megvalósulhasson. A jelen pont szerinti átadás-átvételi eljárás során Felek az alábbi alapelvek
szerint együttműködnek:
(i)
Feleknek jóhiszeműen, a másik Fél jogaira és érdekeire való tekintettel kell eljárniuk.
Kerülniük kell minden olyan magatartást, amely a másik Felet sérti, vagy sértheti, így különösen
azon magatartásokat, melyek kárt okozhatnak,
(ii)
Felek kötelesek egymással közölni minden olyan tényt, adatot és egyéb információt,
amely arra utal, hogy a másik fél érdekeit, vagy jogait sérelem éri, vagy érheti.
‘

A Megrendelő köteles a Szolgáltató tulajdonát képező berendezéseket a szerződés
megszűnésekor üzemképes, sértetlen állapotban a Szolgáltató rendelkezésére bocsátani.
Amennyiben a Megrendelő nem üzemképes és sértetlen állapotban szolgáltatja vissza a
Szolgáltató tulajdonát képező végberendezést a szerződés megszűnésekor, úgy ebben az esetben
a Megrendelő, ha a végberendezés javítható, köteles a javítás költségét megtéríteni a
Szolgáltató részére a Szolgáltató számlája alapján a számla kiállításától számított 30 napon
belül. Amennyiben a végberendezés nem javítható, úgy ebben az esetben a Megrendelő a
végberendezés piaci értékét köteles megtéríteni a Szolgáltató részére a Szolgáltató számlája
alapján a számla kiállításától számított 30 napon belül.
Amennyiben a Megrendelő nem szolgáltatja vissza a Szolgáltató tulajdonát képező
végberendezést a szerződés megszűnésekor, úgy ebben az esetben a Megrendelő végberendezés
piaci értékét köteles megtéríteni a Szolgáltató részére a Szolgáltató számlája alapján a számla
kiállításától számított 30 napon belül.
6. A szolgáltatás nyújtása során az adatvédelmi követelmények teljesítése, titoktartásra
vonatkozó szabályok
A Szerződés adatvédelemmel kapcsolatos rendelkezéseitől függetlenül, a Felek:
(a)

biztosítják a személyes adatok védelmét a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően,

(b)

együttműködnek egymással és sás szervezetekkel a titkos információgyűjtés, valamint a
vonatkozó jogszabályok alapján a honvédelem érdekében.

Felek rögzítik, hogy Bizalmas Információ valamennyi másnak nem minősített információ,
amelyet az egyik fél a másiknak a jelen Szerződéssel kapcsolatban hoz a tudomására. Igy
különösen, a Felek tulajdonát képező vagy az üzleti tevékenységükkel, gazdálkodásukkal,
pénzügyi, jogi helyzetükkel, illetve velük egyébként kapcsolatos mindennemű egyéb
információ, amelyeket a jelen Szerződés teljesítése érdekében egymás előtt felfednek, illetve

melyek a Szerződéssel
hozzáférhetővé.

összefüggésben

váltak

számukra

ismertté

vagy

egyébként

A jelen pont alábbi rendelkezései szerint a Tudomásszerző Fél
a szerződés megszűntét
követően legalább 2 évig köteles bizalmasan kezelni minden Bizalmas Információt. Ilyen
információt nem hozhat nyilvánosságra, és nem adhat át Harmadik Fél részére (és minden
ésszerű erőfeszítést meg kell tegyen annak érdekében, hogy ezt a vele munkaviszonyban vagy
megbízotti viszonyban lévő személyek se tegyék). A Tudomásszerző Fél nem járhat el kisebb~
mértékű gondossággal, mint amelyet a Tudomásszerző Fél ugyanilyen természetű Saját Bizalmas
Információjára alkalmaz.
-

-

A Tudomásszerző Fél köteles biztosítani a másik Félre vonatkozó Bizalmas Információ titkos
kezelését olyan személyek esetében is, akiknek ésszerűen szükségük van az ilyen információ
megismerésére. A Bizalmas Információt kizárólag arra a célra szabad felhasználni, amely célból
az átadás megtörtént.
A Tudomásszerző Fél nyilvánosságra hozhatja a Bizalmas Információt Társvállalata számára,
feltéve, hogy a Társvállalat írásban vállalja, hogy teljesíti a jelen pontban foglalt titoktartási
kötelezettségeket.
A Tudomásszerző Fél nyilvánosságra hozhatja a Bizalmas Információt a vele munkaviszonyban
vagy megbízotti viszonyban lévő személyek részére, feltéve, hogy a vele munkaviszonyban vagy
megbízotti viszonyban lévő személyek írásban vállalják, hogy teljesítik a jelen pontban foglalt
titoktartási kötelezettségeket.
Az alábbiak nem minősülnek a titoktartási kötelezettség megszegésének:
(a)

olyan nyilvánosságra hozatal, melyet a Közlő Fél engedélyez, az adott engedély
mértékében; vagy

(b)

olyan nyilvánosságra hozatal, amely a vonatkozó törvényes és egyéb jogszabályi
kötelezettségeknek megfelelően történik; vagy

(c)

olyan nyilvánosságra hozatal, amely a vonatkozó törvények alapján megfelelően és
ésszerűen a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság (NMHH) részére történik; vagy

(d)

olyan nyilvánosságra hozatal, amelynek célja tőzsdei jegyzés vagy annak fenntartása
bármely ismert értéktőzsdén, feltéve, hogy a Tudomásszerző Fél az adott nyilvánosságra
hozatalt követően haladéktalanul tájékoztatja a Közlő Felet.

Eltérő írásbeli megállapodás hiányában a Tudomásszerző Fél nem használhatja a másik Fél
Bizalmas Információját annak érdekében, hogy saját lakossági üzletágában kereskedelmi előnyt
szerezzen.
Szolgáltató jelen Szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy a Ptk. 81. g-ának (3) bekezdése
értelmében nem minősül üzleti titoknak a jelen Szerződés szerinti szolgáltatói díjazás mértéke,
valamint a Szerződéssel kapcsolatos olyan adat, melynek megismerését vagy nyilvánosságra
hozatalát külön törvény közérdekből. elrendeli. A nyilvánosságra hozatal azonban nem
eredményezheti az olyan a Ptk. 81. g-ának (3) bekezdésében példálózó jelleggel felsorolt
adatokhoz való hozzáférést, amelyek megismerése a Szolgáltatónak az üzleti tevékenysége
végzése szempontjából aránytalan sérelmet okozna, feltéve, hogy ez nem akadályozza meg a
közérdekből nyilvános adat megismerésének lehetőségét.
—

—

A Szolgáltató tudomásul veszi, hogy kérésre a jelen Szerződésben szabályozott jogviszonnyal
összefüggő és a Ptk. 81. ~ (3) bekezdése alapján közérdekből nyilvánosnak minősülő adatokra
vonatkozóan köteles tájékoztatást adni a Ptk. 81. ~ (4) bekezdésének megfelelően.
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7. A harmadik személyeknek nyújtott szolgáltatásokért fennálló felelősség viselésének
módja és mértéke
A Felek arra vállalnak kötelezettséget a másik Féllel szemben, hogy egy hozzáértő távközlési
szolgáltatótól ésszerűen elvárható gondossággal teljesítik a Szerződés szerinti kötelezettségeiket.
Egyik Fél sem felelős olyan kötelezettségek teljesítéséért, amelyek a másik Fél és egy Harmadik
Fél között állnak fenn.
A jelen Szerződésben megállapított kötelezettségek egyik Fél általi megszegéséből eredő
speciális jogkövetkezményeken kívül, a másik Fél kárának megtérítésére az Elektronikus
Hírközlésről szóló 2003. évi C. törvényre (Eht.) tekintettel a Ptk. rendelkezései alkalmazandóak
az alábbiak szerint.
A Fél a másik Fél vagyonában okozott értékcsökkenésért felel. Ez az az érték, amellyel a másik
Fél meglévő vagyona a károkozó Fél károkozása következtében csökken.
Nem kell megtéríteni a károkozó Félnek a másik Félnél felmerülő elmaradt hasznot (akár
közvetlen akár közvetett), elmaradt üzleti vagy megelőlegezett megtakarítást, elhibázott
ráfordítást vagy más közvetett veszteséget, vagyoni és nem vagyoni hátrányt, amely a Szerződés
teljesítésével kapcsolatban felmerülhet.
Nem kell a károkozó Félnek megtérítenie a kárnak azt a részét, amely abból származott, hogy a
másik Fél a kár elhárítása, illetőleg csökkentése érdekében nem úgy járt el, ahogy az az adott
helyzetben általában elvárható.
A felelősség korlátozása nem vonatkozik az életben, testi épségben, egészségben okozott
károsodásra, valamint a szándékosan, súlyos gondatlansággal vagy bűncselekménnyel okozott
károsodásra.
A Szerződésből eredő igények két év alatt évülnek el.
8.

Szerződő Felek felelőssége
A Szolgáltató felelőssége a hálózathasználati szolgáltatás során az NTG Kapcsolati Pontoktól a
Tranzit Összekapcsolási Pontokig terjed.

9. Rendelkezésre állás
9.1 Csúcsidő:
Felek csúcsidőnek tekintik a munkanapokon reggel 7:00 és este 18:00 óra közötti időszakot.
9.2 Tervezett karbantartás:
Szolgáltató tervezett karbantartást, amely a szolgáltatási színvonal csökkenéséhez vezethet, csak
a hét meghatározott napján, csúcsidőn kívül hajthat Végre. Minden olyan tervezett karbantartást,
amely a szolgáltatási színvonal csökkenéséhez vezethet, Szolgáltatónak két héttel korábban
írásban be kell jelentenie Megrendelő fele. Szolgáltatónak a tervezett karbantartás menetrendjét
bejelentéséhez mellékelnie kell.
9.3 Rendkívüli karbantartás:
Szolgáltató köteles azt a rendkívüli karbantartást, amely a szolgáltatási színvonal csökkenéséhez
vezethet, 72 órával az esedékesség előtt bejelenteni Megrendelő fele. Rendkívüli karbantartás
csak csúcsidőn kívül hajtható végre.
9.4 Karbantartás időtartama:
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A tervezett és rendkívüli karbantartásból származó évenkénti szolgáltatás kiesés amelynek
definíciója a 9.5 pontban található nem haladhatja meg a 6 órát. A tervezett és rendkívüli
karbantartásból származó évenkénti kiesés nem minősül a 9.5 szakasz szerinti szolgáltatás
kiesésnek.
Szolgáltató tervezett vagy rendkívüli karbantartást egyidejűleg csak egy darab Adatátviteli
Linken hajthat végre.
—

-

9.5 Havi rendelkezésre állás:
Szolgáltató köteles a jelen Szerződés tárgyát képező szolgáltatások viszonylatonkénti
minőségére legalább havi 99,5%-os rendelkezésre állást biztosítani.
Szolgáltató szolgáltatása a következő hibajelenségek melyek a hibajegyek alapján kerülnek
meghatározásra bármelyikének fennállása esetén nem áll rendelkezésre:
.
RTT késleltetés átlaga bármely átviteli szakaszon meghaladja a 10 ms-ot (bármely 5
perces időablakban tekintve)
• Maximális jitter bármelyik átviteli szakaszon meghaladja a 10 ms-ot,
.
Maximális keretvesztés bármelyik átviteli szakaszon meghaladja 0,5%-ot (bármely 5
perces időablakban tekintve).
-

-

A szolgáltatás havi rendelkezésre állását a következő módon kell kiszámítani:
A hónapon belül azon időszakok összesített tartama, amikor a szolgáltatás rendelkezésre állt
(vagyis az ebben a követelményben megadott hibajelenségek egyike sem következett be), osztva
a hónap hosszának és a tervezett szolgáltatás kiesésnek a különbségével.
10. Számlázás, díjfizetés
Szolgáltató a havi díjakat tartalmazó számlákat havonta számlázza Megrendelőnek.

A havi számláknak tartalmazniuk kell az összes költséget, ami az adott számlázási ciklusban
felmerül. A fizetési kötelezettségnek a számla, számlával egy tekintet alá eső okirat kiállítását
követő 15 naptári napon belül kell eleget tenni, a számlán megjelölt pénzforgalmi számra történő
átutalással. A fizetési kötelezettség teljesítési napjának azt a napot kell tekinteni, amikor a
pénzösszeget a Megrendelő bankszámláján terhelték.
Megrendelő kötelezettséget vállal a Díj megfizetésére, amennyiben Szolgáltató ajelen Szerződés
szerinti kötelezettségeit szerződésszerűen teljesíti, ideértve a számla kiállítás kötelezettségét is.
Felek rögzítik, hogy Szolgáltató díjra a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167. ~ (3)
bekezdés alapján csak cégszerűen aláírt számla ellenében jogosult. A számlán szerepeltetni kell a
Megrendelő által adott szerződésszámot. Ennek hiányában a számlát Megrendelő jogosult
visszaküldeni Szolgáltató részére.
.

Szolgáltató az egyszeri díjról szóló számlát a Megrendelő által a jelen Szerződés 6. számú
mellékletét képező minta szerint kiállított és Megrendelő teljesítés igazolásra jogosult által
aláírt teljesítésigazolás alapján, annak kiállítását követően jogosult kiállítani és benyújtani
(illetve a havi díjak számlázását megkezdeni). A benyújtandó egyszeri díjról szóló számla
melléklete az előírásnak megfelelően kiállított és Megrendelő által aláírt teljesítésigazolás.
Ennek hiányában a számlát Megrendelő jogosult visszaküldeni Szolgáltató részére.
-

-

Amennyiben Megrendelő a benyújtott számla összege ellen nem emel kifogást, de a
számlaösszeget nem egyenlíti ki a fizetési határidőn belül, akkor késedelmi kamat fizetésének
kötelezettsége terheli a fizetési határidő lejártát követő nappal kezdődően. A késedelmi kamat a
mindenkor hatályos Ptk. szerint, a gazdálkodó szervezetek egymás közti jogviszonyára előírt
késedelmi kamattal megegyező mértékű.
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Szolgáltató tekintettel arra, hogy a jelen szerződés az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII.
törvény (Art.) 36/A. g-ának hatálya alá tartozik
tudomásul veszi, hogy Megrendelő a
Szolgáltató számláját kizárólag az Art. 36/A. ~-ában foglalt feltételek teljesítése esetén jogosult
kifizetni.
-

-

‚

11. Számlareklamáció
Megrendelő köteles a számla ellenőrzését és az azzal kapcsolatos esetleges kifogásait a számla
kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül megtenni és a helyesbítő számla egyenlegével
teljesíteni az elismert összeget. A kézhezvételtől számított 5 munkanapon túl benyújtott
reklamáció csak a teljes számlaösszeg kifizetése mellett lehetséges. A reklamációt minden
esetben meg kell küldeni elektronikus úton (e-mail) is. A számlára vonatkozó alaki reklamáció
esetén az eredeti számla visszaküldésével egy időben írásban kell benyújtania reklamációját a
Szolgáltatónak.
Kiegyenlített számla esetén a számlázott tételekre vonatkozóan a számla kézhezvételét követő 12
hónapon túl nem lehet reklamációt benyújtani.
Felek haladéktalanul, de legkésőbb a reklamáció benyújtásától számított 30 napon belül
egyeztetést tartanak és törekszenek megegyezésre jutni a vitatott adatok tekintetében. Az
egyeztetés eredményéről jegyzőkönyvet kell készíteni, mely tartalmazza a felek által
kölcsönösen elfogadott minőségi értékeket és az azokhoz tartozó összegeket a reklamációval
érintett tételekre vonatkozóan. A jegyzőkönyv kézhezvételét követően jogosult a Szolgáltató
számlával egy tekintet alá eső okiratot kibocsátani a tárgyhóra vonatkozóan a kölcsönösen
elismert forgalmi adatok alapján, és a Megrendelő a 10. pont rendelkezései szerint köteles
kiegyenlíteni.
12. Kötbér
Szolgáltató köteles 2012. április 1-jén megkezdeni a Szolgáltatás nyújtását. Ennek nemteljesítése olyan súlyos szerződésszegésnek minősül, amely esetén Szolgáltató köteles
meghiúsulási kötbért fizetni arra az időtartamra, amíg a Megrendelő új beszerzési eljárás
keretében új szerződést köt. A kötbér mértéke naponta a késedelemmel, vagy hibás teljesítéssel
érintett szolgáltatás egyszeri díjának 5%-a, de maximum annak teljes díja. Ebben az esetben a
Megrendelő jogosult a jelen Szerződést azonnali hatállyal felmondani oly módon, hogy nem kell
alkalmaznia az 5. pontban rögzített előzetes felszólítás megküldését a Szolgáltató irányába.
A Szolgáltató felelőssége csak felróhatóság esetén áll fenn, azaz a Szolgáltató mentesül a
kötbérfizetési kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a késedelem elkerülése érdekében úgy járt
el, ahogyan az az adott helyzetben általában elvárható.
Amennyiben a Szolgáltató a jelen Szerződésben rögzített, a szolgáltatások nyújtásának kezdő
időpontjától (2012. április 1.) eltérő egyéb határidőt elmulaszt, vagy hibásan teljesít, a
késedelem-, illetőleg a hiba kijavítása (elhárítása) időtartamának minden egyes napjára
késedelmi, illetve hibás teljesítési kötbér fizetésére köteles, mely a hibajegyek alapján kerül
meghatározásra. A kötbér mértéke naponta a hibás teljesítéssel érintett szolgáltatás havi díjának
az 1/30-ad része, de maximum annak 3 havi díja.
Rendelkezésre állás hibás teljesítése esetén Szolgáltató a hibás teljesítéssel érintett szolgáltatásmennyiség havidíjának egyévi összegét alapul véve a rendelkezésre állás százalékos
csökkenésével mégegyező összeget fizet kötbérként.
Szolgáltató a tárgyhót követő hónap 5. munkanapjáig elektronikusan megküldi a tárgyidőszakra
vonatkozó Szolgáltatási Jelentést adatközlő formájában Megrendelő részére elektronikus
formátumban. A kapott fájlban Megrendelő az adatközlő beérkezésétől számított 5 munkanapon
belül visszaigazolja az általa elfogadott minőségi paramétereket, ez a visszaigazolás az alapja

Megrendelő kötbérigényének.
A Megrendelő a kötbérigényről kötbér értesítő levelet állít ki, és annak összegét jogosult a
szolgáltatási díjba beszámítani.
Amennyiben a Szolgáltató hibás teljesítése a Megrendelő érdekkörében felmerült okból
következett be, úgy a Szolgáltató mentesül a szerződésszegés kötbérfízetési szankciója alól. A
Szolgáltató érdekkörén kívül eső hibás teljesítés esetén a Szolgáltatót nem terheli felelősség,
ezért
vele
szemben
•nem
alkalmazható
kötbérfizetési
kötelezettség.
Szolgáltató tudomásul veszi, hogy a Megrendelő Ptk. 246. g-ára figyelemmel jogosult a
kötbért meghaladó igazolt kárának érvényesítésére a 7. pontban megliatározottak szerint, illetve,
hogy a késedelmi vagy a hibás teljesítési kötbér megfizetése nem menetesíti a teljesítés alól.
—

13. Alvállalkozók
A Szolgáltató tevékenysége végrehajtása során alvállalkozót csak a Megrendelő előzetes írásbeli
engedélyével vonhat be.
Szolgáltató a jogszerűen igénybe vett alvállalkozóért (közreműködőért) úgy felel, mintha a
teljesítés során maga járt volna el, alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelős
minden olyan kárért is, amely anélkül nem következett volna be.
A Szerződésben foglalt feladatok teljesítéséhez a Szolgáltató újabb alvállalkozót csak az előző
pont szerint vonhat be. A megnevezett alvállalkozókért a Szolgáltató minden tekintetben jót áll,
azok esetleges mulasztásaiért, nem a Szerződés szerinti rnűködéséért teljes mértékben anyagilag
is felel.
14. Szerződés módosítása
Jelen Szerződés módosítása kizárólag a Felek kölcsönös megállapodása esetén, írásban
lehetséges.
15. Jogviták rendezésére vonatkozó szabályok
A Felek bármelyike jogosult arra, hogy jogvita esetén az Eht.-ban meghatározott szervek
eljárását kezdeményezze.
Jogvita esetére Felek a Pp. szerint illetékes bíróságnál kezdeményezhetnekjogvitát.
16. Vegyes és záró rendelkezések
A jelen Szerződésben szereplő szellemi alkotásnak minősülő tartalmi elemek (Pl. műszaki
megoldások leírása) amennyiben jogszabályi, vagy szerződés által biztosított védelem hatálya
alá esnek vagy egyéb oltalom alá eső tartalmi elemek (p1. védjegyek), a Szolgáltató vagy a
Megrendelő kifejezett előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül jogszerűen a jelen Szerződés
teljesítésével kapcsolatos célokon kívüli más célokra nem hasznosíthatók.
-

—

A Szerződés átírását mindkét Fél kérheti abban az esetben, ha az adott Fél személyében
jogutódlás következett be. Az átírás nem jelenti a Szerződés feltételeinek változását. Az átírás
teljesítésének határideje a jogutódlást eredeti vagy közjegyzőileg hitelesített okirattal igazoló
átírási kérelem kézhez vételétől számított 10. munkanap. Amennyiben a jogutódlás jogszabályon
alapul, úgy az átírási kérelemben elegendő ejogszabály megfelelő rendelkezésére hivatkozni.
Sem a Megrendelő, sem a Szolgáltató nem felelős a szerződéses kötelezettségei teljesítésével
kapcsolatos késlekedésért, vagy azok nem teljesítéséért, ha ezt a Vis Major valamely formája
gátolta, vagy akadályozta. Vis Maiorra a Felek csak akkor hivatkozhatnak, ha a Vis Major
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észlelését követően szóban azonnal, valamint írásban legkésőbb 2 munkanapon belül értesítik
egymást a késedelem vagy teljesítési problémák okairól. A fenti körülmények befejeződésekor a
mentesített Fél minden indokolatlan késedelem nélkül köteles újrakezdeni a megszakított
kötelezettségek teljesítését. A Felek kölcsönösen törekszenek arra, hogy a felmerülő teljesítési
akadályokat a legrövidebb időn belül elhárítsák, a szükséges módosításokat írásban rögzítsék.
Minden, a Szerződés megkötése után felmerülő, a Szerződés teljesítését akadályozó
körülményről a Felek kölcsönösen kötelesek egymást haladéktalanul írásban értesíteni.
Nem minősül hibás teljesítésnek, vagy szerződésszegésnek, és a Szolgáltató nem felel azokért a
károkért, amelyek a Megrendelőt
(a)
azért érik, mert jogszabály a Szolgáltató szolgáltatási jogát a Szolgáltatón kívülálló okok
miatt megvonja, vagy egyoldalúan módosítja úgy, hogy a Szolgáltató nem tud a
módosított engedély feltételei miatt a szerződéses kötelezettségeinek eleget tenni
(lehetetlenülés);
(b)
a Megrendelőnek, vagy érdekkörébe tartozó intézménynek, vagy személynek felróható
hibás magatartás következményeként érik.
Amennyiben a Szolgáltatás nyújtása a Szolgáltatónak fel nem róható átmeneti akadályba
ütközik, a Szolgáltatás szünetel. A szünetelés időtartamára Megrendelőt szolgáltatási díjfizetési
kötelezettség nem terheli.
—

.

—

A Felek egymás közötti hivatalos értesítéseiket írásban kell, hogy megtegyék, és valamennyit
ugyancsak írásban kell visszaigazolniuk. Az értesítésben foglaltak akkor lépnek érvénybe,
amikor azt kézbesítették, és a kézbesítés visszaigazolást nyert (e-mailben is lehetséges). A
következő értesítések számítanak érvényes írásos értesítésnek: tértivevényes ajánlott levél vagy
telefax. Az előbbi értesítéseket megelőzheti a gyorsabb kommunikáció érdekében e-mail üzenet,
melyet azonban az előbbiek közül valamely írásos formában elküldött értesítés követ. A napi
munkában a kommunikációt nem szükséges áz előbb felsorolt módszerekkel végezni, csak a
Szerződés működését lényegesen befolyásoló kommunikációt szükséges tértivevényes ajánlott
levélben, vagy telefaxon folytatni.
Bármelyik Félnek azon magatartása, amellyel nem szerez érvényt bármely jogának, amelyre a
jelen Szerződés alapján jogosult, nem jelenti azt, hogy további, vagy jövőbeni jogainak
érvényesítéséről is lemondana, kivéve ha ajoglemondás írásban történik.
Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződés tárgyával kapcsolatos jogviszonyt kizárólag a jelen
Szerződés szabályozza, a Felek között korábban a jelen Szerződés tárgyával összefüggésben
létrejött mindennemű akár írásbeli, akár szóbeli megállapodás hatályát veszti.
—

Szerződő Felek rögzítik, hogy az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (Áht.)
15/B. ~-a alapján a Megrendelő nettó 5 millió forintot elérő, vagy azt meghaladó értékű
szerződések jogszabályban előírt tartalmi elemeit köteles a jogszabályban és saját
szabályzatában előírt módon közzétenni, továbbá az információs önrendelkezési jogról és
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 26.~ (1) bekezdés alapján a Megrendelő
az állami költségvetés terhére és a közpénzek felhasználására kötött szerződések esetében
köteles elősegíteni és biztosítani a közvélemény pontos és gyors tájékoztatását. Szerződő felek
tudomásul veszik, hogy az Allami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 5. ~-ának (9)
bekezdésében foglaltak alapján az Allami Számvevőszék ellenőrizheti az államháztartás
alrendszereiből finanszírozott beszerzéseket és az államháztartás alrendszereihez tartozó vagyont
érintő szerződéseket a megrendelőnél (vagyonkezelőnél), a megrendelő (vagyonkezelő) nevében
vagy képviseletében eljáró természetes személynél és jogi személynél, valamint azoknál a
szerződő feleknél, akik, illetve amelyek a szerződés teljesítéséért felelősek, továbbá a szerződés
teljesítésében közreműködőknél.
Szerződő Felek tudomásul veszik, hogy a Ptk. 81. g-ának (4) bekezdése értelmében az, aki az
államháztartás valamely alrendszerével pénzügyi, illetve üzleti kapcsolatot létesít, kérésre
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köteles a jogviszonnyal összefüggő és a közérdekből nyilvános adatokra vonatkozóan
tájékoztatást adni, valamint azt, hogy a költségvetési pénzeszközök felhasználásának
nyilvánosságára tekintettel a szerződés lényeges tartalmáról a tájékoztatás üzleti titok címén nem
tagadható meg.
A jelen Szerződéssel kapcsolatos jognyilatkozatok tételére egyebekben Megrendelő jogosult.
Jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályok
PTK rendelkezései az irányadóak.

-

különösen az Eht.,

-

Jelen Szerződés magyar nyelven kerül aláírásra, jogvita vagy szövegértelmezési vita esetén
bármilyen hivatalos idegen nyelvű fordítással szemben a magyar nyelvű szöveg az irányadó.

Felek jelen szerződést, mint szerződéses akaratukkal minden tekintetben megegyező
dokumentumot erre felhatalmazott képviselőjük által az alább feltüntetett időpontban 4 (négy)
eredeti példányban írják alá, melyek közül 2 példány a Megrendelőt, 2 példány a Szolgáltatót
illet meg.

Kelt: 2012.március hónap
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2.
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5.
6.
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Melléklet: A szerződés alapján nyújtott szolgáltatások és azok minősége
Melléklet: A szolgáltatások díjazása
Melléklet: Kapcsolattartási címek, személyek
melléklet: A hibabejelentés és hibaelhárítás rendje
melléklet: Átvételi teszt
melléklet: Teljesítési igazolás minta

Megrendelő
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~cmzeti I nfokommunikációs Szolgáltató
Zártkörűen %űködő Részvénytársaság
1081 Budapest Csokonai u. 3.

1. SzÁMÚ MELLÉKLET
Az AJÁNLATTÉTEL! DOKUMENTÁCIÓ MŰSZAKI LEÍRÁSA

A szerződés alapján nyújtott szolgáltatások és azok minősége az ajánlattételi dokumentáció

Műszaki leírása szerint kerül meghatározásra, azzal az eltéréssel, hogy az Ajánlattételi
dokumentáció Műszaki leírásában Ajánlatkérőként meghatározott fél a szerződésben
Megrendelőként meghatározott féllel egyezik meg, az Ajánlattételi dokumentáció Műszaki
leírásában Ajánlattevőként meghatározott fél a szerződésben Szolgáltatóként meghatározott
féllel egyezik meg.
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2. Ért&mezések
2.1. Rövidítések listája
IP: Internet Protocol
NTG: Nemzeti Távközlési Gerinchálózat
RTP: Real-Time Transport Protocol
SIP: Session Initiation Protocol
SLA: Service Level Agreement
SSW: Deverto Tequet SoftSwitch
VoIP: Voice over IP

3. Műszakű követ&mények
3.1. Ajánlatkérő hangszolgáltatása
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). 201 2-tő! Ajánlatkérő kormányzati célú távközlési
szolgáltatóként a Nemzeti Távközlési Gerinchálózaton hangszolgáltatást nyújt ügyfeleinek, a
kormányzati intézményeknek.
Ajánlatkérő a hangszolgáltatását IP-hálózat felett valósítja meg SIP hívásfelépítési protokollal
(VoIP), redundáns Deverto Tequet SoftSwitch (SSW) cluster 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.
Ajánlatkérő „Összekapcsolás keretében nyújtott hívásvégződtetés, tranzit és hívásvégződtetés
szolgáltatás nyújtása” tárgyában közbeszerzési eljárást folytatott le, amelynek nyertese a Magyar
Telekom Nyrt. lett (a továbbiakban: Tranzit Szolgáltató).

3.2. Az Ajánlattétel! Felhívás tárgya
Jelen beszerzés tárgyát a következő szakaszokban részletezett hálózathasználati szolgáltatás
Ajánlattevő által Ajánlatkérő részére történő nyújtása képezi.

3.2.1.

Ajánlattevő által nyújtott hálózathasználati szolgáltatás

Ajánlattevő köteles hálózathasználati szolgáltatást nyújtani, amelyet fizikailag Ajánlatkérő
3.2.1.2 szakaszban megadott NTG Kapcsolati Pontjai és Ajánlattevő 3.2.1.3 szakaszban
megadott Kapcsolati Pontjai között, logikailag Ajánlatkérő NTG Kapcsolati Pontjai és a Tranzit
Szolgáltató által felaj ánlott, a 3.2.1.1 szakaszban megadott Tranzit Osszekapcsolási Pontok
között valósít meg. A hálózathasználat fizikailag ezen pontok által érintett telephelyek között
valósul meg, logikai szinten pedig biztosítja Ajánlattevő és a Tranzit Szolgáltató hálózati
eszközeinek illesztését.
A fizikai kapcsolat létesítéséhez szükséges műszaki feltételek a 3.2.1.1-3.2.1.6 szakaszban
szerepelnek.
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3.2.1. 1.Tranzit Összekapcsolási Pontok
A Tranzit Szolgáltató által felkínált Tranzit Összekapcsolási Pontok:
Tranzit Összekapcsolási Pont neve
BPS2
BPTD I
BPTD2
Debrecen S
Győr S
Miskolc S
Pécs S
Szeged S
Székesfehérvár S
Szolnok S
Zalaegerszeg S

Tranzit Összekapcsolási Pont telephelye
Budapest, XI. Fehérvári Út 70.
Budapest, Petneházy u. 50-52
Budapest, Városmajor u. 35-3 7.
Debrecen, Bethlen u. 5-7.
Győr, Verseny Út 3•
Miskolc, Régiposta u. 9.
Pécs, Aidinger J. u. 45.
Szeged, Rókusi krt. 2-10.
Székesfehérvár, Szt. István tér 1.
Szolnok, Madách u. 2.
Zalaegerszeg, Ispotály köz 1.

3.2 1.2.Az NTG Kapcsolati Pontjai
Ajánlatkérő az NTG és a Tranzit Szolgáltató hálózata közötti, Ajánlatkérő hangszolgáltatásának
megvalósításához szükséges összekapcsoláshoz a következő Kapcsolati Pontokat biztosítja a
BPI és BP2 telephelyén:
a BP1 telephelyen a fbldszint A3 „szolgáltatói gépterem”-ben a SIP jelzéskapcsolat és az RTP
hangcsomagok forgalmához egy darab Gigabit Ethernet interfész,
a BP2 telephelyen az I. emelet 22-es „szolgáltatói gépterem”-ben a SIP jelzéskapcsolat és az
RTP hangcsomagok forgalmához egy darab Gigabit Ethernet interfész.

3.2.1.3.Ajánlattevő Kapcsolati Pontjai
Ajánlattevő köteles megadni kettő darab Kapcsolati Pontot, ahol fogadja az NTG Kapcsolati
Pontokkal összeköttetést létesítő, a következő szakaszban megadott Adatátviteli Linkeket.

3.2.1.4.Adatátvitelj Linkek
Ajánlattevő köteles egy-egy darab Ethernet (Layer 2) Adatátviteli Linket kiépíteni az NTG
Kapcsolati Pontok és a saját Kapcsolati Pontjai között, valamint szükség esetén köteles
támogatni az IEEE 802.1 Q keretezést is. További elvárások:
.
802.1 Q esetén VLAN ID megválaszthatósága Ajánlatkérő részéről,
.
Ethernet frame transzparencia, COS transzparencia,
.
1500 bájtos IP csomagok fragmentálás nélküli átvitele (megfelelő Ethernet MTU).
Továbbá, Ajánlattevő köteles Adatátviteli Linkeket biztosítani a saját Kapcsolati Pontjai és a
Tranzit Összekapcsolási Pontok között. Ajánlattevő köteles a Tranzit Szolgáltatóval egyeztetni
ezeknek az Adatátviteli Linkeknek a szükséges műszaki paramétereit.

3.2.1.5. Redundancia
Ajánlatkérő által használt SSW cluster a redundanciát a cluster tagok szintjén valósítja meg Oly
módon, hogy a cluster egyik tagjának üzemzavara esetén a másik tag veszi át a forgalom
irányítását. Ezért az NTG Kapcsolati Pontok és a saját Kapcsolati Pontjai közötti Adatátviteli
Linkek további tartalékolására nincs szükség. Ugyanakkor Ajánlattevő köteles biztosítani azt,
hogy az NTG Kapcsolati Pontok és a saját Kapcsolati Pontjai közötti Adatátviteli Linkek
önmagukban egyedül is képesek legyenek a két hálózat közötti teljes forgalom átvitelére
mindkét irányban.
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3.2.L6.Adatátviteli Linkek sávszélessége
Ajánlattevő köteles biztosítani az NTG Kapcsolati Pontok és a Saját Kapcsolati Pontjai között
Adatátviteli Linkenként legalább ~ 00 Mbps Ethernet kerettovábbítási kapacitást.
Ajánlattevő köteles az NTG Kapcsolati Pontok és a saját Kapcsolati Pontjai közötti Adatátviteli
Linkek forgalmát üzemviteli szempontból folyamatosan mérni. Amennyiben Ajánlattevő
bármely 5 perces időablakban vizsgálva azt tapasztalja, hogy bármelyik Adatátviteli Link
terhelése meghaladja a névleges kapacitásának 50%-át, Ajánlattevő köteles erről haladéktalanul
értesíteni Ajánlatkérőt, és köteles kezdeményezni az Adatátviteli Linkek sávszélesség-bővítését.
Ajánlattevő köteles a saját Kapcsolati Pontjai és a Tranzit Összekapcsolási Pontok között IP
alapú kapcsolatot biztosítani, ezek szükséges kapacitását a Tranzit Szolgáltatóval egyeztetni, és
ennek megfelelően méretezni, valamint forgalmukat üzemviteli szempontból folyamatosan
mérni, a szükséges bővítéseket elvégezni.

33. Az adatátvitel jellemzői
3.3.1.

Minőségromlás

és

indokolatlan

többietkésleltetés

tilalma
Ajánlattevő nem alkalmazhat az átviteli úton olyan eljárást, amely az Adatátviteli Linkeken
lebonyolódó hangkapcsolatok indokolatlan minőségromlását, többletkésleltetését vagy
késleltetés-ingadozását (jitter) okozná. Ajánlattevő nem alkalmazhat olyan átviteltechnikai
technológiát, amely a valós idejű (real-time) kommunikációt jelentősen befolyásolhatja (Pl.
műholdas összeköttetés).

33.2.

Adatintegritás

Ajánlattevő köteles megvalósítani azt, hogy az Adatátviteli Linkek transzparens módon és az
információ sértetlenségét biztosítva szolgálják Ajánlatkérő és a Tranzit Szolgáltató hálózata
között zajló adatátvitelt. Igy különösen, Ajánlattevő semmilyen módon nem változtathatja meg
az Adatátviteli Linkeken haladó csomagok információtartalmát az ISO OSI hálózati
rétegstruktúra a hálózati rétegétől az alkalmazási rétegig terjedő szintjein.

3.4. Felelősség
Ajánlattevő felelőssége a hálózathasználati szolgáltatás során az NTG Kapcsolati Pontjaitól a
Tranzit Összekapcsolási Pontokig terjed.

3.5. Minőségi jellemzők
Ajánlattevő az NTG Kapcsolati Pontjaitól a Tranzit Összekapcsolási Pontokig felel az általa
nyújtott szolgáltatások minőségi paramétereiért, a megállapodott rendelkezésre állási értékek és
hibaelhárítási idők betartásáért.
Ajánlattevő köteles felügyelni és karbantartani az általa üzemeltetett berendezéseket. Ajánlattevő
szavatolja és folyamatosan biztosítja hálózata rendeltetésszerű használatra való alkalmasságát.

3.51. Átviteli minőségi paraméterek
Ajánlattevő köteles biztosítani az NTG Kapcsolati Pontjai és a Tranzit Összekapcsolási Pontok
között az Adatátviteli Linkek alábbi minőségi paramétereit:
o
RTT késleltetés átlaga az átviteli szakaszon legfeljebb 10 ms (bármely 5 perces időablakban
tekintve),
.
Maximális jitter az átviteli szakaszon 10 ms,
.
Maximális keretvesztés 0,5% (bármely 5 perces időablakban tekintve).
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3.6. Rendelkezésre állás
3.6.1. Csúcsidő
Ajánlatkérő csúcsidőnek tekinti a munkanapokon reggel 7:00 és este 18:00 óra közötti időszakot.

3.6.2. Tervezett karbantartás
Ajánlattevő olyan tervezett karbantartást, mely a szolgáltatási színvonal csökkenéséhez vezethet
csak a hét meghatározott napján, csúcsidőn kívül hajthat végre. (A tervezett karbantartás
időpontját a szolgáltatói szerződés rögzíti.) Minden olyan tervezett karbantartást, amely a
szolgáltatási színvonal csökkenéséhez vezethet, Ajánlattevőnek két héttel korábban írásban be
kell jelentenie Ajánlatkérőnek. Ajánlattevőnek a tervezett karbantartás menetrendjét
bejelentéséhez mellékelnie kell.

3.6.3. Rendkívüli karbantartás
Ajánlattevő köteles az olyan jellegű rendkívüli karbantartást, mely a szolgáltatási színvonal
csökkenéséhez vezethet 72 órával az esedékesség előtt bejelenteni Ajánlatkérőnek. Rendkívüli
karbantartás csak csúcsidőn kívül hajtható végre.

3.6.4. Karbantartás időtartama
A tervezett és rendkívüli karbantartásból származó évenkénti szolgáltatás kiesés (a 3.6.5 pontban
megadott definíció szerint) nem haladhatja meg a 6 órát. A tervezett és rendkívüli
karbantartásból származó évenkénti kiesés nem minősül a 3.6.5 szakasz szerinti szolgáltatás
kiesésnek.
Ajánlattevő tervezett. vagy rendkívüli karbantartást egyidejűleg csak egy darab Adatátviteli
Linken hajthat végre.

3.6.5. Havi rendelkezésre állás
Ajánlattevő köteles az ajánlatkérés tárgyát képező szolgáltatások viszonylatonkénti minőségére
legalább havi 99,5%-os rendelkezésre állást biztosítani.
Ajánlattevő szolgáltatása nem áll rendelkezésre, ha Ajánlattevő saját vagy esetleges
alvállalkozójának hibájából nem teljesíti a 3.5.1 pontban megadott minőségi paraméterek
bármelyikét.
A szolgáltatás havi rendelkezésre állását a következő módon kell kiszámítani:
A hónapon belül azon időablakok összesített időtartama, amikor a szolgáltatás rendelkezésre állt
(vagyis az ebben a követelményben megadott hibajelenségek egyike sem következett be
semelyik hívási irányban), osztva a hónap hosszának és a tervezett szolgáltatás kiesésnek a
különbségével.

3.7. Hibák kezelése
Ajánlattevő a szolgáltatásban észlelt hibát, minőségi romlást, forgalmi túlterhelést a hibaészlelés
időpontj ának és körülményeinek közlésével haladéktalanul köteles Aj ánlatkérőnek jelezni

3.7.1. Hiba észlelése
Ajánlattevő vállalja, hogy az általa észlelt vagy Ajánlatkérő által bejelentett szolgáltatási hibák
elhárítása érdekében haladéktalanul intézkedik.
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37.2 Szolgáltatás felügyelete
Ajánlattevőnek folyamatosan, 7 ~ rendszerben az általa nyújtott összes szolgáltatást
felügyelnie és ellenőriznie kell.

3.7.3. Hibajegy rendszer
Ajánlattevőnek hibajegy rendszert kell üzemeltetnie. Ajánlattevő feladata annak biztosítása,
hogy az Ajánlattevő által észlelt hibákról Ajánlatkérő tudomást szerezzen. Ajánlattevőnek
egyetlen kapcsolattartási pontot (Help Desk) kell megadnia, ahol a hibát be lehet jelenteni. A
hibabejelentésingyenesen hívható telefonon vagy elektronikusan történik.

3.7.4. Elérhetőség
Ajánlattevő köteles biztosítani, hogy a Help Desk az esetek 97%-ában 3 percen belül elérhető
legyen. A Help Desk minden olyan esetben elérhetőnek minősül, amikor Ajánlattevő
ügyfélszolgálatán a kapcsolatfelvételre megadott telefonszámon Ajánlatkérő képviselője 3
percen belül el tud érni egy ügyintézőt.

3.7.5. Hibajegy megnyitása
Amennyiben akár Ajánlattevő, akár Ajánlatkérő hibát észlel, a hibajegyet az ajánlattevői
észleléstől, vagy Ajánlatkérő bejelentésétől számított 10 percen belül meg kell nyitni. A határidő
kezdete szempontjából az az észlelési időpont számít, amely korábban bekövetkezett.

3.7.6. Hibabejelentők köre
A hibabejelentők köre: Ajánlatkérő Szerződésben meghatározott képviselői.

3.7.7. Felvilágosítás a hibajavításról
Ajánlattevő köteles a hibajavításról
(update) adni Ajánlatkérőnek.

-

Ajánlatkérő igénye esetén

-

60 percenként felvilágosítást

3.7.8. Hibajegy lezárása
Egy hibajegyet Ajánlattevő akkor zárhat le, ha a szolgáltatás helyreállt és Ajánlatkérő
beleegyezett a hibajegy lezárásába. Amennyiben a Megrendelő ajavítást nem fogadja el, viszont
a felügyeleti rendszer vagy a Szolgáltató mérési eredményei szerint a szolgáltatás megfelel a
szolgáltatás leírásban rögzített minőségi követelményeknek, akkor a hibát kijavítottnak kell
tekinteni. Ha a Szolgáltató a hibaelhárítást azért nem tudja lezárni, mert a Megrendelő
képviselője nincs jelen (például: éjszaka történő hibaelhárítás esetén), akkor a hiba kijavítottnak
tekinthető, amennyiben a felügyeleti rendszer, vagy a Szolgáltató mérési eredményei
megfelelnek a szolgáltatás leírásban rögzített minőségi követelményeknek.

3.7.9. Hibaelhárítási terv
Ajánlattevő köteles ajánlatához mellékelni a hibaelhárítási tervét, mely a Szerződés részét fogja
képezni.

3.7.10.

Hibajelentések nyilvántartása

Ajánlattevő köteles a hibajelentések archiválását megoldani. Ajánlatkérő legfeljebb egy évre
visszamenően kérheti az archivált hibajelentéseket.

3.7.11.

Hibaelhárítási szervezet

Ajánlattevőnek rendelkeznie kell műszakonként legalább 2 fős hibaelhárítási szervezettel.
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3.8. Szolgáltatási jelentés
Minden hónap ötödik munkanapjáig az előző hónapra vonatkozó havi jelentést Ajánlattevőnek át
kell adnia elektronikus formában Ajánlatkérő részére. A hibajegy rendszer alapján elkészített
jelentésnek magában kell foglalnia legalább az alábbiakat:
.
a szolgáltatási hibajelentést;
.
a szolgáltatás rendelkezésre állására vonatkozó jelentést.
A szolgáltatási hibajelentés leítja az összes, a szolgáltatásra vonatkozó a hónap során feltárt
hibát, továbbá ezek összesítését.

39. Szolgáltatás létesítés
3.9.1. Ütemezés
Ajánlattevő köteles a szolgáltatás nyújtásához szükséges hálózati beállítások pontos ütemezését
Ajánlatkérővel egyeztetni.
Ajánlattevő köteles a szolgáltatás megkezdését legkésőbb 2012. március 7-ig megvalósítani.

3.10, Tesztelés
Az Ajánlattevő köteles a hálózatok együttműködését és a szolgáltatások minőségi színvonalát
tesztekkel igazolni.

3.10.1.

Átvételi teszt

Ajánlattevő köteles ajánlata mellékleteként megadni, hogy milyen, a Saját gyakorlatának
megfelelő átvételi tesztet tervez, mielőtt átadja a szolgáltatást Ajánlatkérőnek ellenőrzésre. Az
átvételi teszt a szerződés részét fogja képezni.
Az átvételi tesztekről Felek jegyzőkönyvet készítenek, melynek tartalmaznia kell a teszt
eredményeit és annak egyértelmű deklarációját, hogy Felek rendszerei összekapcsolhatóak-e.

310.2.

Hibaelhárítási együttműködés

Ajánlatkérő az átvételi tesztek során a leendő szolgáltatótól teljes körű hibaelhárítási
együttműködést vár.

3.10.3.

Szolgáltatás elfogadása

Ajánlattevő elfogadja, hogy Ajánlatkérő az átadástól számított 5 munkanapon belül nyilatkozik
az átadás elfogadásáról. Az elfogadásról való nyilatkozat a szerződésben meghatározott időpont
előtti átadás és elfogadási nyilatkozat esetén nem jelenti automatikusan a szolgáltatás elindítását.
A szolgáltatás elindításának időpontja a szerződésben meghatározott időpont.
A megrendelő nem utasíthatja vissza a szolgáltatás átvételét, ha az a tesztek alapján megfelel a
szerződésben vállalt követelményeknek.

4.

Árazás~ &vek

4.1. Hálózathasználat díjazása

.
.

Ajánlattevő kizárólag az alábbi díjakat számíthatja fel a szolgáltatás nyújtása során, és ezeket a
díjakat Ajánlattevő köteles ajánlatában az alábbi bontásban megadni:
A szolgáltatás kiépítéséhez szükséges egyszeri fix költsége.
A szolgáltatás rendszeres, forgalomfüggetlen havidíja.
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2. SzÁMÚ MELLÉKLET
A SZOLGÁLTATÁSOK DÍJAZÁSA
A jelen melléklet árai nettó árak, a mindenkor hatályos általános forgalmi adót nem tartalmazzák

Szolgáltató által felszámított egyszeri díjak
Szolgáltatás egyszeri díja: 1 500 000 Ft+Áfa
Szolgáltató által felszámított havi díjak
Szolgáltatás havi díja:

599 000 Ft+Áfa
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3. SZÁMÚ MELLÉKLET
KAPCSOLATTARTÁSI CÍMEK, SZEMÉLYEK

A) Megrendelő
Általános levelezési cím:
Teljesítésigazolásért felelős:
Általános kontakt:

Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
1081 Bp. Csokonai utca 3.
Onder Zoltán, igazgató
Név: Tarján László
Mobil: ±36 30 280 2641
E-mail: tarjan.laszlo®nisz.hu

Kapcsolástechnikai tervezés
Név: dr. Győri Sándor
Mobil: +36 30 976 7713
E-mail: gyori.sandor~nisz.hu
Üzemeltetés során szükséges mérések:
Név: Szerényi Zsolt
Mobil: ±36 30 436 4833
E-mail: szerenyi.zsolt~nisz.hu
Hibaelhárítás, 24 órás műszaki ügyelet:
Név: SMC
Tel: +36 1 301 3000
Fax: ±36 1 301 3079
Mobil:+36302993992
E-mail: smc~nisz.hu
Szolgáltatás-minőségi kérdések:
Név: Tarján László
Mobil: +36 30 280 2641
E-mail: tarjan.laszlo~nisz.hu
Számlázáshoz szükséges adatok, számlaeltérések okainak vizsgálata:
Név:Tarján László
Mobil: ±36 30 280 641
E-mail: tarjan.laszlo~nisz.hu
‘

.

‚
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B) Szolgáltató
Általános levelezési cím:

Magyar Telekom Nyrt. Nagykereskedelmi Igazgatóság
1013 Bp., Krisztina krt 55.
Altalános ügyekben kontakt:
Ujvári Miklós
Tel:36302102559
e-mail: ujvari.miklos~telekom.hu
Üzemeltetés során szükséges mérések:
Név: NUN üzemeltetés (Marton László)
Tel: +36 1 463-5529
Fax:
Mobil:
E-mail:
Hibaelhárítás, 24 órás műszaki ügyelet:
Név: NOC
Tel: +36 1 371-4311
Fax: +36 1-203-0421
Mobil:
E-mail: noc~itelekom.hu
Szolgáltatás-minőségi kérdések:
Név: NOC
Tel: +36 1 371-4311
Fax: +36 1-203-0421
Mobil:
E-mail: noc(~telekom~hu
Számlakibocsátó hely, reklamáció:
Név: Farkasné Mócsai Mariann
Tel: ±36-1 481 -7144
Fax: ±36 1 481-7145
Mobil: ±36 30 568-2320
E-mail: farkasne.mocsai.mariann@~telekom.hu
Bankszámlaszám:

(IBAN: HU89) 10300002-20329354-70143285

Számlázáshoz szükséges adatok, számlaeltérések okainak vizsgálata:
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4. SZÁMÚ MELLÉKLET
A HIBABEJELENTÉS És HIBAELHÁRÍTÁS RENDJE
A tárgyi megállapodás részét képező szolgáltatások hibáinak elhárítása érdekében mindkét Fél
(Megrendelő és Szolgáltató) a biztosítja napi 24 (huszonnégy) órás, évi 365/366
(háromszázhatvanöt/háromszázhatvanhat) napos folyamatos hibakezelő szolgálat működtetését.
Hibabejelentés:
Megrendelő az észlelt meghibásodást a jelen megállapodás 3. sz. melléklete szerinti
kapcsolattartási pontokon jelentheti be a Szolgáltatónál.
Szolgáltató a bejelentett meghibásodást a szükséges egyeztetések után e-mailben megerősíti.
Hibabejelentésnek a következőket kell tartalmaznia:
a) a bejelentő neve, a kapcsolattartó neve, telefonszáma;b) az érintett áramkör azonosítója;
c) a meghibásodott forgalmi Szolgáltatás megnevezése;
d) a hiba pontos, tömör leírása;
e) a hibán eddig elvégzett vizsgálatok felsorolása és eredménye

D a hibajelenség észlelésének módja (felügyeleti rendszer, bejelentés stb.);
g) a hiba keletkezésének időpontja;
h) a bejelentés időpontja;
2.

Hibaelhárítás:
Szolgáltató a hiba bejelentését követően haladéktalanul megkezdi a hiba behatárolását. A
hibabehatárolás befejezése után a Szolgáltató e-mailben tájékoztatja a Megrendelőt a hiba
okáról és az elhárítás várható idejéről.
A hibabehatárolást követően Szolgáltató maximum 5 (öt) óránként ad tájékoztatást a hiba
elhárításának előrehaladtáról. A Szolgáltató a hibát a lehető legrövidebb időn belül elhárítja.
Amennyiben a hibaelhárításhoz szükséges a helyszínre történő bejutás, a Szolgáltató felveszi a
kapcsolatot az adott helyszínre a Megrendelő által megadott kapcsolattartóval. Ha az
Megrendelő kapcsolattartója nem tudja biztosítani a bejutás feltételeit, akkor a bejutás
kérésétől a bejutásig eltelt idő nem számít bele a hibaelhárítási időbe.
A Szolgáltató a hibaelhárítás után a szolgáltatást levizsgálva adja át Megrendelőnek
kipróbálásra. A hiba akkor tekintendő kijavítottnak, ha Megrendelő a hiba javítását elfogadta.
Megrendelő köteles a hiba javítását elfogadni, amennyiben a szolgáltatás a jelen szerződésben
rögzített minőségi feltételeknek megfelel.
Szolgáltató a hibaelhárítási folyamat lezárásakor e~mailben ad tájékoztatást a hiba
megszüntetéséről. Ebben a jelentésben szerepelnek a hiba elhárításának a részletei. A jelentés
tartalmazza továbbá:
a) a hibajegy sorszámát;
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b) a bejelentő nevét, kapcsolattartó nevét, kapcsolattartó telefonszámát;
c) az érintett áramkör azonosítóját;
d) a hibaállapot kezdetének időpontját;
e) a hibaállapot végének időpontját;
f) a szolgáltatás kiesésének idejét;
g) az üzemzavar okát.
Megrendelő köteles a Szolgáltató által megadott információkkal kapcsolatos észrevételeit
minél hamarabb a Szolgáltató felé megtenni. Amennyiben ezen észrevételezés 2 (kettő) napon
belül nem történik meg, a hibajavítás visszaigazolása elfogadottnak tekintendő.
Vészhelyzet:
A VoIP szolgáltatási hálózatában, olyan centrális elem, vagy hálózati kapcsolat (beleértve az
összekapcsolódási linket) hardveres vagy szoftveres meghibásodása, amely veszélyezteti, vagy
lehetetlenné teszi az alapvető híváskezelési és forgalmi funkciók működését.
Vészhelyzettel kapcsolatos eljárási rend:
A Magyar Telekom egy esetleges rendkívüli eseményre, kritikus szolgáltatás kiesésre,
katasztrófahelyzetre felkészült, ezekre kidolgozott és folyamatosan frissített utasításokkal
rendelkezik. Az MT felkészültségét rendszeresen, különböző szintű tesztekkel ellenőrzi. Az
eljárási rend kidolgozásában, tesztelésében, egy esetleges vészhelyzet irányításában a MT NOC
szervezete vállal főszerepet. A NOC 7x24 órás szolgálatot tart fenn, egy vészhelyzetről azonnal
értesül, és intézkedik. Szükség esetén rögtön bevonja a megfelelő vezetői kört, a
hibaelhárításban résztvevő szakterületeket, akikkel a lehető leggyorsabban visszaállítható a
működőképesség. Ha kell, kritikus esetben kríziskezelő központ felállítására is kidolgozott
eljárás áll rendelkezésre.
A vészhelyzet, katasztrófahelyzet kezelésére vonatkozó eljárási- és értesítési rendet
• az 1352 sz. (A Magyar Telekom Nyrt. hálózatának katasztrófa elhárítási feladatai), és
• a 699. sz. (Magyar Telekom szintű kritikus szolgáltatás kiesések és rendkívüli események
esetében követendő értesítési eljárások rendje)
utasítás szabályozza.
Hibaosztályok:
• Kritikus (El): teljes, illetve nagyfokú szolgáltatás-korlátozottság, és/vagy —kiesés,
.
Súlyos (E2): részfunkciók erős korlátozottsága,
• Nem súlyos (S): korlátozott működőképesség,
Hibajavítással kapcsolatos eljárási rend:
Az MT NOC által proaktívan kezelt és/vagy ügyfél által bejelentett esemény hibamenedzselése a
NOC feladata. A hibajegy felvételével elindul a hibabehatárolás procedúrája. A hiba ok
lokalizálását követően, a hiba jellegétől függően a NOC saját hatáskörben, szükség esetén a
helyszíni üzemeltető és/vagy az illetékes szakterület szakértőjének bevonásával elhárít(tat)ja a
hibát.
A hiba kezelése alatt a szükséges adminisztrációról alapvetően a NOC gondoskodik. Az
esetleges értesítési kötelezettségeket a NOC elégíti ki.
Hibajavítási idők:
SW eredetű hibák: <4 óra az esetek 95%-ban
HW eredetű hibák: <6 óra az esetek 90 %-ban
Vészhelyzet: <12 óra
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5. SZÁMÚ MELLÉKLET
ÁTVÉTELI TESZT

1

Áttekintés
A WS IPLink teszt terv iránymutatásként szolgál a Magyar Telekom és a WSIPlink szolgáltatás
keretében kapcsolódó VoIP társszolgáltató között létesített Új kétirányú VoIP összeköttetés
beállításához és a partnerrel elvégzendő kétoldalú ellenőrzésekhez, biztosítva a jelzésrendszerek
kompatibilitását, az elvárt minőségi és performancia szinteket.
Ezen dokumentum lefedi azokat a funkcionalitásokat, teszt irányvonalakat, eseteket, amelyek
elvégzendőek egy a szolgáltatók között létesített Új kapcsolaton, mielőtt forgalomba helyeznénk
azt.

2

Előfeltételek
A szolgáltatók megegyeztek az elvárt szolgáltatási szintben, és az egyes tesztesetek
sikerfeltételeiben.

3
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http://www.ietf.org/rfc/rfc3263 .txt
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[6] RFC 3398 Integrated Services Digital Network (ISDN) User Part (ISUP)
to Session Initiation Protocol (SIP) Mapping
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28

http:/!www. ietfor~JrfcIrfc4244.txt

4

Teszt stratégia
Az alábbi ábra mutatja a WSIPlink összekapcsolódás elvi műszaki megvalósítását (HLD).
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Kapcsolati pontok
A szolgáltatók a tesztelést végző szakemberek elérhetőségét a WS iplink létesítési
dokumentumban rögzítik (melléklet)
.

6

Teszt feltételek

.
.

7

Együttműködési tesztek feltételei
Atviteli (IP) kapcsolódás készen áll (lásd referencia kapcsolódási modell)
A teszt hívószámok cseréje megtörtént

.

Teszt sikeresség kritériumok
A teszt ciklus akkor ér véget, ha a közösen megegyezett tesztesetek 100%-a sikeresen lefutott
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8

IP tesztesetek

8.1.1

IP címek felé végzett ping tesztek

8.1.2

Round Trip Delay mérés

8.1.3

Csomagvesztés mérés (Packet Loss)

8.1.4

Csomag Jitter mérés (Packet Jitter)

8.1.5

Signalling UDP/TCP és TLS

SIP tran&zport: UDP
(TLS még nem tesztelt)
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6. SZÁMÚ MELLÉKLET
TELJESÍTÉS IGAZOLÁS

Készült (hely, időpont):
Jelen vannak:
A Szolgáltató részéről:

Cégnév:
Székhelye:
Képviselője:
A Megrendelő részéről:
Cégnév: Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
Székhelye: ~O81 Budapest, Csokonai u. 3.
Képviselője: Onder Zoltán, igazgató
A szerződés megnevezése:
A szerződés száma:
Teljesítés igazolás:
1. Teljesítés tárgya:
2. Teljesítés szerződés szerinti határideje:
3. Teljesítés tényleges időpontja:
Szolgáltató igazolja, hogy a csatolt mellékletben lévő műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvben
szereplő részletezettségnek megfelelőn a megrendelt szolgáltatásokat a szerződésnek
megfelelően teljesítette.
A szerződésszerű teljesítés eredményeképp az elvégzett munka ellenértékéről számla kiállítására
és benyújtására jogosult.
Kelt: Budapest, 2012. év

Szolgáltató
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nap

Megrendelő
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