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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről
a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(KEF azonosító: 20030, székhely: 1081 Budapest, Csokonai u. 3., Cg.: 01-10-041633,
Adószám: 10585560-2-44, képviseli: Szabó Zoltán Attila vezérigazgató), mint megrendelő (a
továbbiakban: Megrendelő),
másrészről az alábbi ajá~lattevők, mint Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) között:
a Hewlett-Packard Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság (KEF azonosító: 200274,
székhely: 1117 Budapest, Aliz utca 1 .‚céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi
Törvényszék Cégbírósága, Cg.: 01-09-904183, adószám: 14445710-2-44, képviseli: Bartl
Bálint ügyvezető)
(a továbbiakban: Felek) alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.
I.
Előzmények:
1.

Szerződő Felek rögzítik, hogy a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF),
(továbbiakban: Beszerző) által a TED 2013/S 086-145861 (2013. 05. 03.) (KÉ
7187/2013) szám alatt a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és
önként csatlakozó intézmények részére „Számítógéprendszerek szállítása és kapcsolódó
szolgáltatások teljesítése-2013” tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési
keretmegállapodásos eljárás 1. része (Homogén szerverek és tárolók) eredményeképpen a
Beszerző és a Vállalkozó között keretmegállapodás jött létre (továbbiakban: KM)
KM azonosítószáma: KMO1OI-OI2OSZGR13
KM aláírásának dátuma: 2013. augusztus 26.
KM időbeli hatálya: 2017. augusztus 26.
KM keretösszege: 22.000.000.000,- Ft. ± Afa

H.
A Felek megállapodása
l.A szerződés tárgya:
1.1. „NISZ eCMDB” az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program keretében megvalósuló
„Nemzeti Távközlési Gerinchálózat (NTG) fejlesztése” című kiemelt projekt
támogatásához (EKOP-2.2.6-2013-2013-0001)”.
1.2. Szerződő Felek rögzítik, hogy Megrendelő az elmúlt időszakban támogató rendszerei
tekintetében több jelentős fejlesztést hajtott végre. Az egységes szolgáltatói működés
megköveteli ezen területek működési folyamatai által használt különböző adatkörökre
vonatkozó konfiguráció menedzsment adatbázis és folyamatai egységesítését és
konszolidálását. Ennek érdekében Megrendelő a Közbeszerzési Műszaki leírásban
részletezett
1. számú melléklet követelményeknek megfelelő feladatok teljesítését
—

—

Jő

rendeli meg Vállalkozótól, mely feladatok elvégzését Vállalkozó a jelen szerződésben
meghatározott feltételek szerint vállalja.
1.3. Jelen szerződés hatálybalépésének feltétele „Nemzeti Távközlési Gerinchálózat (NTG)
fejlesztése” (EKOP-2.2.6-20 13-2013-0001) című projekt Támogatási Szerződés
módosításának hatálybalépése. Amennyiben a Támogatási Szerződés módosítása a
szerződés megkötését megelőzően hatályba lép, a szerződés hatályba lépésének napja a
szerződés aláírásának napja. Megrendelő a Kbt. 40. * (4) bekezdése alapján kiköti, hogy
amennyiben a Támogatási Szerződés módosítása, a benyújtott támogatási igénynél kisebb
összegben kerül megkötésre, úgy a szerződés csak Megrendelő kifejezett nyilatkozata
alapján lép hatályba.
Megrendelő köteles a Támogatási
haladéktalanul értesíteni Vállalkozót.
2.

Szerződés

módosításának

hatálybalépéséről

A Vállalkozó jogai és kötelezettségei:

2.1

Vállalkozó köteles a jelen Szerződésben és annak mellékleteiben meghatározott
feladatokat teljesíteni.

2.2

Vállalkozó kijelenti, hogy
Szerződés teljes időtartama alatt
a Szerződésben
meghatározott feladatok teljesítéséhez szükséges engedélyekkel, szakértelemmel,
jogosultságokkal és kellő szabad kapacitással rendelkezik, így a jelen Szerződésben
meghatározott feladatok teljesítésére képes.

2.3

Vállalkozó felelős az általa nyújtott tevékenység minőségi megfelelőségéért,
szakszerűségéért, szerződésszerűségéért és teljes körűségéért. A Vállalkozó köteles a
tevékenységét szakcégtől elvárható legnagyobb gondossággal végezni.

2.4

Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy mind alkalmazottai, alvállalkozói, szakértői,
avagy egyéb teljesítési segédei a szerződés teljesítése során a Megrendelőnél hatályban
lévő, tudomásukra hozott szabályzatot és rendelkezést magukra nézve kötelezőnek
ismemek el, és az abban foglaltakat megtartják.

2.5

Vállalkozó a szerződés hatályba lépését követő 10 naptári napon belül köteles
Megrendelőnek projekttervet átadni, amely tartalmazza az 1. sz. melléklet szerinti
Műszaki leírás IV. pontjában meghatározott feladatok ütemezését, az ellátandó
feladatokat és határidőket, valamint az erőforrástervet mind a Vállalkozóra, mind a
Megrendelőre nézve. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a projektterv a
teljesítés során a felek által hetente felülvizsgálatra, és szükség szerint módosításra
kerül.

2.6

Vállalkozó feladatát Megrendelő utasításai szerint és érdekének megfelelően, a
Megrendelővel történő folyamatos egyeztetés mellett köteles ellátni, e körben köteles
Megrendelőt haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül, írásban figyelmeztetni
abban az esetben, ha a Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad. Az
írásbeli figyelmeztetés elmulasztásából eredő kárért Vállalkozó felelős.

2.7

Amennyiben Megrendelő elmulasztja valamely kötelezettsége teljesítését, Vállalkozó
tájékoztatja Megrendelőt a mulasztásnak a munkára gyakorolt előrelátható hatásairól.
Megrendelő késedelme a Vállalkozó egyidejű késedelmét kizárja.

—

—

2.8

A Vállalkozó vállalja, hogy tevékenységéről és az ügyek állásáró~ a Megrendelőt
rendszeresen, szóban és írásban egyaránt, a Megrendelővel egyeztetett fonTiában
tájékoztatja.

2.9

Ha a Szerződés teljesítése során bármikor olyan körülmény áll elő, amely akadályozza,
vagy gátolja a Vállalkozót a határidőre történő teljesítésben, a Vállalkozónak
haladéktalanul írásban értesítenie kell a Megrendelőt a késedelem várható időtartamáról
és okáról, az értesítés elmulasztásából.eredő kárért felelősséggel tartozik.

2.10 Vállalkozó a polgári jog szabályai szerint felel minden olyan késedelemért, hibáért,
hiányosságért, ill. kárért, amely abból ered, hogy feladatait nem a megfelelő
határidőben, nem az adott helyzetben elvárható módon, hibásan, hiányosan vagy
szakmailag nem megalapozottan, illetve a Megrendelő utasításai ellenére vagy nem a
feladat kitűzésére irányadó dokumentumokban foglaltak szerint teljesíti.
2.11 A Vállalkozó felel minden olyan kárért, amely a jelen Szerződésben, vagy
jogszabályban meghatározott kötelezettségének megszegéséből ered.
2.12 A Megrendelő teljes kártérítésre jogosult az olyan ténylegesen felmerült, igazolt,
közvetlen kárai tekintetében, amelyeket a Vállalkozó szándékosan okozott.
2.13 Vállalkozó tevékenységéért önálló felelősséggel tartozik, a szerződés teljesítése során
harmadik személyeknek okozott bármely esetleges kárért a Ptk. vonatkozó szabályai
szerint tartozik felelősséggel.
2.14 Vállalkozó a Szerződés megkötésekor átadja Megrendelő részére a Szerződés teljesítése
során beléptetendők névsorát (név, anyja neve, születési hely, idő, személyi igazolvány
száma), a Szerződés teljesítése során névsorban bekövetkező esetleges változásról
haladéktalanul értesíti Megrendelőt. A kérelemhez Vállalkozónak nyilatkozatot kell
esatolnia, melyben felelősséget vállal a névsorban szereplő beléptetendő személyekért.
A beléptetés esetleges megtagadásáért a Megrendelőt sem anyagi, sem jogi
következmény nem terheli. Vállalkozó a tervezett munkavégzés megkezdése előtt 2
municanappal jelezni köteles Megrendelő kapcsolattartójának a munkavégzést teljesítő
személyek nevét.
2.15 Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a teljesítés során alkalmazottait vagy
megbízottjait csak a Ptk., illetve a hatályos munkajogi szabályoknak megfelelően
alkalmazza. Vállalkozó köteles foglalkoztatottainak büntetlen előéletét szavatolni, és ezt
a Megrendelő külön kérésére hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal igazolni.
2.16 Vállalkozó köteles a helyszíni munka végzés ideje alatt a vagyonvédelmi, tűzvédelmi,
munkavédelmi, biztonságtechnikai és technológiai fegyelmet és közegészségügyi
előírásokat betartani, illetve munkavállalóival betartatni a munkavédelemről szóló
jogszabályokban foglaltak szerint. Ennek megfelelően a Vállalkozó munkatársaira
vonatkozóan, a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvényben meghatározott
munkabiztonsági szaktevékenység végrehajtásáért, valamint a munkavédelmi
jogszabályok, biztonsági szabályzatok és szabványok betartásáért kizárólag a
Vállalkozó a felelős, és a Megrendelővel szemben semmiféle igénye és követelése nem
lehet e téren.
2.17 Előzetesen írásban rögzíteni kell a Vállalkozó és alkalmazottja által a Megrendelő
objektumaiba behozható eszközöket és azok használatát.
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2.18 Vállalkozó köteles a jelen szerződésben meghatározott feladatait magyar nyelven
teljesíteni. Amennyiben jelen szerződés teljesítésében Vállalkozó olyan szakembert von
be, aki a szerződés teljesítéséhez szükséges szinten nem beszél magyarul, Vállalkozó
köteles saját költségén tolmácsot biztosítani.
3.

A Megrendelő jogai és kötelezettségei:
3.1. Megrendelő Vállalkozó szerződésszerű teljesítése esetén a jelen Szerződésben
meghatározott díj Vállalkozó részére történő megfizetésére köteles.
3.2. A Megrendelő vállalja, hogy a jelen Szerződésben meghatározott feladatok teljesítése
érdekében a szükséges rendelkezésére álló dokumentumokat, információkat a
Vállalkozó rendelkezésére bocsátja haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül.
3.3. A Megrendelő, illetve az általa kijelölt szervezet vagy személy, a Vállalkozó
tevékenységét és munkavégzését mindenféle korlátozás nélkül bármikor jogosult
ellenőrizni. Nem mentesül Vállalkozó a felelősség alól, ha Megrendelő az ellenőrzést
elmulasztotta vagy nem megfelelően végezte el.
3.4. Megrendelő kijelenti, hogy Vállalkozó dolgozói részére egyeztetés alapján biztosítja
az érintett területre történő belépést, valamint a munkavégzés folyamatosságának és az
ott tartózkodásnak a lehetőségét, amennyiben Vállalkozó a 2.14. pont szerint a
beléptetéshez szükséges adatokat biztosítja.
3.5. Megrendelő feladata házirendj ének, és Vállalkozó helyszínen dolgozó munkatársaira
vonatkozó rendeleteinek (rendészeti, munkavédelmi, tűzrendészeti, stb.) ismertetése
Vállalkozóval.
3.6. Megrendelő bármilyen, a Szerződés teljesítésével kapcsolatos információt bekérhet a
Vállalkozótól, és jogosult azokat ellenőrizni.
3.7. Megrendelő jogosult a Vállalkozót jelen Szerződés keretein belül, írásban utasítani.
3.8. Megrendelő biztosítja Vállalkozó részére a helyszíni munkavégzéshez szükséges
feltételeket és eszközöket, és a telepítések végrehajtásához biztosítja a szükséges
in&astruktúrákhoz való hozzáféréseket.
3.9. Megrendelő konzultációs
igénybejelentése esetén.

lehetőséget

biztosít,

Vállalkozó

ana

vonatkozó

3.10.
Megrendelő szavatol azért, hogy
a Vállalkozó teljesítéséhez
általa a
Vállalkozónak átadott információk, adatok, tények, dokumentumok teljesek és a
valóságnak megfelelnek.
—

4.

—

A szerződés teljesítésének véghatárideje:
4.1. A jelen szerződés alapján a Vállalkozó köteles a jelen szerződés tárgyát képező
feladatokat teljesíteni legkésőbb a szerződés hatálybalépésétől számított 90 naptári
napon belül.

4.2. A jelen szerződés alapján a Vállalkozó köteles a rendszertervezést elvégezni és a
rendszertervet Megrendelőnek jóváhagyásra átadni legkésőbb a szerződés
hatálybalépésétől számított 45 naptári napon belül.
5.

A teljesítés helye, módja, ellenőrzése és a teljesítés igazolás rendje:

5.1.

A teljesítés helye:
Megrendelő Budapest XIV. Róna u. 54-56. alatti telephelyén történik.

5.2.

A teljesítés módja és ellenőrzése

5.2.1. Vállalkozó a jelen szerződés 1. sz. mellékletét képező Műszaki leirásban
meghatározott feladatokat, legkésőbb a jelen szerződés 4.1 pontjában meghatározott
véghatáridőig, illetve a rendszertervezés elvégezésének és a rendszerterv átadásának a
4.2. pontjában meghatározott részteljesítési határidejéig köteles teljesíteni.
5.2.2. Az 1. sz melléklet szerinti Műszaki leírás IV.19. pontjában részletesen meghatározott
próbaüzem befejezését követően, de a 4.1. pont szerinti határidőn belül kerül sor a
végtelj esítés átadás-átvételére. Vállalkozó 3 munkanappal korábban köteles
Megrendelőt írásban értesíteni a részteljesítés, illetve végteljesítés átadás-átvételének
megkezdéséről.
5.2.3. Az 5.1 pont szerinti teljesítési helyen a vállalkozás teljesítésének egyeztetett, de a 4.1.
pontban meghatározott végteljesítési, illetve 4.2. pontban meghatározott részteljesítési
határidőn belüli időpontjában a Megrendelő részéről a szerződés tárgyának átvételére
jogosult személyek részteljesítés esetén az 5.2.2. pont szerinti értesítést követő 5
napon belül, végteljesítés esetén 15 napon belül ellenőrzik, hogy az elfogadásra
felajánlott teljesítés megfelel-e a jelen szerződésben foglalt feltételeknek, az ajánlati
dokumentációnak, a műszaki leírásnak és a vonatkozó jogszabályi előírásoknak és
szabványoknak.
5.2.4. Vállalkozó teljesítése akkor tekinthető szerződésszerűnek, ha a jelen szerződés tárgyát
képező feladatokat a jelen szerződés szerinti teljesítési helyen és teljesítési
véghatáridőn belül hiba és hiánymentesen teljesíti, a teljesítés megfelel a műszaki
követelményeknek, valamint a teljesítésről az átadás-átvételi jegyzőkönyv a Felek
részéről aláírásra került.
5.2.5. Az átadás-átvételi jegyzőkönyv az alábbi adatokat kell, hogy tartalmazza:
.
átadás-átvételi eljárás helye, ideje,
.
Felek jelen lévő képviselőinek neve, beosztása,
.
átvétellel érintett teljesítés legfontosabb adatai,
‘
átadás-átvételi eljárás legfontosabb eseményeinek rögzítése,
‘
Felek képviselői által rögzíteni kívánt adatok, tények,
.
Megrendelő kifejezett nyilatkozata, hogy a teljesítést átveszi-e vagy sem,
a
Felek képviselőinek aláírása.
5.2.6. A végteljesítés átadás-átvétel során Vállalkozó köteles Megrendelőnek átadni az 1. sz.
Műszaki leírásban meghatározott valamennyi dokumentumot, a részteljesítés átadásátvétele során a rendszertervet.

5.2.7. Vállalkozó köteles a Megrendelő által jelen szerződés teljesítéséhez igénybe vett és
teljesített munkaórákról kimutatást készíteni, melyet köteles megküldeni jelen
szerződés rendelkezései szerint Megrendelő részére. A kimutatásban Vállalkozó a
szerződés teljesítése során elvégzett egyes feladatokat a 4. számú melléklet szerinti
táblázat szerinti bontásban, szolgáltatási körökre lebontva köteles szerepeltetni az
alábbiak szerint
a) a vállalkozás teljesítése során eljáró személyek megnevezése,
b) az elvégzett tevékenységek tételes felsorolása,
c) a munkavégzés helyszínei
d) a tételesen felsorolt szakértői ráfordított idő összesített értéke egyes
személyekre lebontva, a kerekítési szabályok szerinti egy 0,5 tizedes jegyre
kerekített Óra értékben megadva.
A ráfordított időt minden esetben mémökórában szükséges megadni, ahol egy
mérnökóra 60 percet jelent.
5.2.8. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződés 5.2.7 pontja szerinti
kimutatást az átadás-átvétel során Megrendelőnek átadja. Megrendelő a jelen pont
szerint átadott kimutatást a kézhezvételt követő 5 munkanapon belül ellenőrzi és
amennyiben Megrendelő elismeri a kimutatásban szereplő elszámolási adatok
hitelességét, Úgy Megrendelő arra kijelölt képviselője azt jóváhagyja. Amennyiben a
Megrendelő a Vállalkozó kimutatásaiban foglalt a teljesítésével kapcsolatosan kifogást
emel, Úgy a Vállalkozó köteles a kifogásban foglaltaknak, az abban meghatározott
póthatáridőig eleget tenni.
5.2.9. Megrendelő a teljesítés átvételét megtagadhatja az alábbi esetek bármelyikének

fennállása esetén:
.
Vállalkozó nem vagy nem teljes körűen a jelen szerződésben meghatározottak
szerint teljesített a szerződés tárgyát képező feladatokat, vagy
‘
a Vállalkozó nem adta át Megrendelőnek az 1. sz. Műszaki leírásban
meghatározott valamennyi dokumentumot, vagy
.
a Vállalkozó nem adta át az 5.2.7. pont szerinti kimutatást.
5.2.10. Az átvétel megtagadásáról is jegyzőkönyvet kell felvenni, melyben legalább az
alábbiakat kell rögzíteni:
‘
az átadás-átvétel időpontja és helye,
.
Felek jelen lévő képviselőinek neve és beosztása,
.
az átvétel megtagadásának az indoka,
.
azon hibá(k) megnevezése, amely(ek) miatt a teljesítés átvételét Megrendelő
megtagadta,
.
Vállalkozó képviselőjének az átvétel megtagadásával kapcsolatos esetleges
észrevétele,
.
a megismételt átadás-átvételi eljárás időpontja,
.
Felek képviselőinek aláírása.
5.2.11. Vállalkozó kötelezettsége, hogy a megrendelői kifogás alapján a kifogásban jelzett

hiányosságot kiküszöbölje a Megrendelő által megállapított póthatáridőre.

5.2.12. Az átvétel megtagadása esetén az át nem vett szolgáltatásra Felek ismételt átadásátvételi eljárást folytatnak le, melyre a II.5.2.3.-II.5.2.9. pont rendelkezéseit kell
megfelelően alkalmazni.
5.2.13. Megrendelőnek az átvétel során nem kell vizsgálnia azokat a tulajdonságokat,
amelyeknek a minőségét tanúsítják, illetőleg, amelyekre jótállás vonatkozik (Ptk.
6:127. ~ (2) bekezdés).
5.3. A teljesítés igazolás rendje:
A Megrendelő a jelen szerződés 2. számú mellékletét képező TIB-et állítja ki Vállalkozó
részére az 11.5.2.3. pont szerinti határidőn belül, az 5.2.4 pont szerint aláírt átadás-átvételi
jegyzőkönyv alapján, amellyel Megrendelő igazolja, hogy a teljesítés a szerződés szerinti
tartalomnak és minőségnek megfelelt.
5.4. A Vállalkozó számláját ezen igazolt tétel(ek)re benyújthatja. A számla mellékletét kell,
hogy képezze, ezen 5.2.3. pont szerint kiállított TIB egy példánya, valamint az adott
számlához tartozó teljesítéshez a jelen szerződés 5.2.4. pontja alapján elkészített
kimutatás. Számla kizárólag ezen eljárási rend alapján nyújtható be Megrendelőnek. Jelen
szerződés alapján Vállalkozó, a teljesítés leigazolását követően egy részszámlát és egy
végszámlát bocsáthat ki Megrendelő részére a 7.1. pont szerint.
5.5. Megrendelő részéről a teljesítést igazolni jogosult személyek:
Név: Opre Zoltán
Beosztás: vezérigazgató-helyettes
Cím: 1149 Budapest, Róna u. 54-56.
Telefonszám: ±36-1-795-7166
Fax: ±36-1-303-1000
E-mail: Opre.Zoltan(~nisz.hu

6.

A fizetendő ellenérték:

6.1. A Vállalkozó a jelen szerződés 11.1. pontjában meghatározott feladatok teljesítését a
nyertes ajánlatában (Ajánlattételi lap l/a. számú űrlap) meghatározott szolgáltatási
körökhöz megajánlott egységárakon és munkaórában teljesíti 4. számú melléklet.
—

6.2. Vállalkozót megillető ellenszolgáltatási díj teljes összege a 4. számú mellékletben
meghatározott szolgáltatási körökhöz megaj ánlott egységárak és munkaóra mennyiségek
alapján, összesen 119.840.000,- Ft ± közbeszerzési díj (1,5%) ± AFA, azaz
Egyszáztizenkilencmillió-nyolcszáznegyvenezer forint ± közbeszerzési díj ± általános
forgalmi adó.
6.3. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az őt megillető fizetendő díj a szerződésszerű
telj esítéshez szükséges valamennyi költséget és ellenértéket, továbbá bármilyen jogátadás
ellenértékét magában foglalja, ezért a Vállalkozó más jogcímen további ellenérték
felszámítására nem jogosult, továbbá költségei megtéritését semmilyen jogcímen nem
igényelheti.
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6.4. A Vállalkozó ajánlatában megadott ellenszolgáltatás összege csak azonos vagy az
ajánlatkérő Számára kedvezőbb lehet a KEF portálján közzétett keretmegállapodásos
árakhoz viszonyítva (Kbt. 110 *.).
7.

Fizetési feltételek:

7.1. Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó egy darab részszámla és egy darab
végszámla benyújtására jogosult, a szerződésben meghatározott feladatok maradéktalan,
szerződésszerű teljesítését követően, a 11.7.4. pont előírásainak megfelelően az alábbiak
szerint:
7.1.1. Az első számlát (részszámlát) a rendszerterv átadását és Megrendelő általi
jóváhagyását követően jogosult Vállalkozó benyújtani, legfeljebb az
ellenszolgáltatási díj teljes összegének 3 0%-ról
7.1.2. A második számlát (végszámlát) a szerződésben meghatározott valamennyi feladat
Megrendelő által elfogadott teljeskörű, szerződésszerű teljesítését követően
jogosult benyújtani.
7.2. A Vállalkozó tekintettel arra, hogy jelen szerződés az adózás rendjéről szóló 2003. évi
XCII. törvény (Art.) 36/A. *-ának hatálya alá tartozik tudomásul veszi, hogy a
Megrendelő a Vállalkozó számláját kizárólag az Art. 36/A. *-ban foglalt feltételek
Vállalkozó általi teljesítése esetén jogosult kifizetni. A Vállalkozói díjra a Vállalkozó a
számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167. * (3) bekezdésében foglaltak alapján
kiállított számla ellenében, valamint a jelen szerződés 5. pontjában rögzített feltételek
megvalósulását követően jogosult. A számlán csak a keretmegállapodás hatálya alá
tartozó termékek szerepelhetnek.
—

—

—

7.3. Az ellenérték kiegyenlítésére a szerződésben meghatározott módon és tartalommal
történő teljesítés esetén, igazolt átadás-átvételt követően, a megfelelően kiállított és aláírt
teljesítésigazolás alapján kiállított számla szerint a Kbt. 130. * (1) és (4) bekezdéseiben és
a 4/2011. (1.28.) Korm. rendeletben meghatározottaknak megfelelően kerül sor.
7.4. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a teljesítési tevékenységek kapcsán elvégzett feladatok
szerződésszerű teljesítését követően benyújtott számlák nettó ellenértéke az EKOP 2.2.6.2013-2013-0001 s~ámú projekt terhére, un. „szállítói finanszírozás”-sal kerül sor,
amelynek során a nettó érték a Közreműködő Szervezet által közvetlenül a vállalkozónak
kerül megfizetésre. A Vállalkozó 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 Vállalkozó bankszámlájára történő átutalással 30
napon belül, figyelemmel a Kbt. 130. * (1) és (4) bekezdésében foglaltakra. A Vállalkozó
tudomásul veszi, hogy a Közreműködő szervezet a Megrendelőt, mint kedvezményezettet
hiánypótlásra szólíthatja fel.
7.5. A számlakiállításával kapcsolatos követelmények:
A számla szabályszerű kiállítása után a Vállalkozó a számlát a Megrendelő nevére, a
Megrendelő postafiók címére (1389 Budapest, Pf.: 133.) küldi.
A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a számlákat az alábbiak szerint köteles kiállítani:

a számlán szerepeltetni szükséges a szállított termékek megnevezését, VTSZ/SZJ
száma mellett a projekt teljes azonosító számát EKOP-2.2.6-20l3-20l3-000l, a NISZ
Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. által megadott belső azonosításra szolgáló
szerződés számot, fizetési határidőként 30 napot);
• a számlán fel kell tüntetni a bankszámlaszámot, a bank nevét, valamint az adószámot;
• a számlán fel kell tüntetni a „számla” elnevezést;
o a számlának meg kell felelnie az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII.
törvény (Afa tv.) 169. ~ szerinti előírásoknak;
o szállitói finanszírozás esetén a számla támogatási értékének meg kell baladnia a nettó
egymillió forintot.
o

7.6. Vállalkozó nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan
költségeket, melyek a Kbt. 56. ~ (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem
megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek Vállalkozó adóköteles
jövedelmének csökkentésére alkalmasak.
7.7. 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.
7.8. A szállítói finanszírozásból fakadó bármely esetleges fizetési késedelemért Megrendelő
felelősséggel nem tartozik.
7.9. Vállalkozó ti~domásul veszi, hogy a számla ÁFA tartalmát közvetlenül a Megrendelő
utalja át a Vállalkozó részére a számla beérkezésétől számított 15 napon belül.
Amennyiben a Megrendelő kifogást emel a benyújtott számlával kapcsolatosan, Úgy
Megrendelő a számlát a számla igazolt kézhezvételét követő 10 naptári napon belül
visszaküldi a Vállalkozónak. A fizetési határidő a számla újbóli benyújtását követően
újrakezdődik.
7.10. Felek kijelentik, hogy a Szerződés tárgyát képező beszerzés a 4/2011. (1.28.) Korm.
rendelet hatálya alá tartozik, és szállítói finanszírozás keretében kerül kiegyenlítésre,
ezért Megrendelő a Korm. rendelet 57. * (ib) és (id) bekezdésének megfelelően
biztosítja a Vállalkozó részére a Szerződés elszámolható összege 30%-ának megfelelő
mértékű vállalkozói előleg igénylésének lehetőségét.
7.11. A vállalkozói előleget (előlegbekérő dokumentumon keresztül) a Vállalkozó
közvetlenül a Közreműködő Szervezettől igényelheti a Megrendelő egyidejű értesítése
mellett úgy, hogy az előlegbekérő dokumentumot Vállalkozó Megrendelőnek is
megküldi. A Megrendelő az értesítéstől számított 5 napon belül jelezheti a vállalkozói
előleggel kapcsolatos fenntartását. Ennek hiányában a vállalkozói előleg-igénylést a
Megrendelő részéről elfogadottnak kell tekinteni.
7.12. Előleg igénylésekor a Vállalkozó köteles a folyósítandó vállalkozói előleg összegének
megfelelő mértékű, a Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos
irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja javára szóló, a Kbt. 126. * (6)
bekezdése szerint biztosítékot nyújtani. A Vállalkozó cégjegyzésre jogosult vezető
tisztségviselőjének vagy természetes személy többségi tulajdonosának kezességvállalása,
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vagy garanciaszervezet által vállalt kezesség is elfogadható a vállalkozói előleg
biztosítékaként.
7.13. A Megrendelő köteles a Vállalkozó által megküldött előlegszámlát annak beérkezését
követő 5 napon belül záradékolni és a Közreműködő Szervezet részére megküldeni.
7.14. Amennyiben Vállalkozó előleget igényel, akkor az előleg elszámolása a végszámlában
történik.
7.15. A benyújtandó számla mindenkori kötelező melléklete a Felek teljesítés igazolására
jogosultjai által aláírt TIB, valamint az 5.2.7. pont szerinti kimutatás.
7.16.

A Vállalkozó kijelenti, hogy
a.! nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan
költségeket, melyek a közbeszerzési 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban Kbt.)
56. ~ (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében
merülnek fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére
alkalmasak;
b.I a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a
Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 125.* (5) bekezdés szerinti
ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.

8.
Szerződésszegés jogkövetkezményei, szerződést biztosító meHékkötelezettségek,
garanciális feltételek:
8.1. Vállalkozó a jelen szerződés 7.9. pontjában rögzített feltételek fennállása esetén
előlegvisszafizetési biztosíték nyújtására köteles a jelen szerződés 7.11. pontjában
foglaltak szerint.
8.2. Szerződő Felek rögzítik, hogy Vállalkozó a KM X. fejezetének 2.1. pontjában rögzített
feltételek mellett és az ott rögzített mértékben köteles késedelmi, meghiúsulási valamint
hibás teljesítési kötbért fizetni Megrendelő részére, az alábbiak szerint: A késedelmi
kötbér mértéke a késedelem 1-10. napja alatt napi 0,5%, a késedelem 11. napjától napi
1% mértékű, a késedelmi kötbér maximális mértéke 20%, A hibás teljesítési kötbér
mértéke a hibás teljesítés 1-10. napja alatt napi 0,5%, a bibás teljesítés 11. napjától napi
1% mértékű, a hibás teljesítési kötbér maximális mértéke 20%. A Meghiúsulási kötbér
mértéke 25%. A kötbér alapja a nem teljesített, a hibásan, valamint késedelmesen
teljesített szolgáltatás és/vagy termék nettó ellenszolgáltatási díjának felel meg.
8.3. Felek rögzítik, hogy figyelemmel a KM X.2.2. pontjára, ugyanazon kötbéralap
tekintetében csak egy kötbér alkalmazható.
8.4. Megrendelő a kötbérigényről kötbérértesítőt állít ki, melynek összegét jogosult a
Vállalkozót megillető díjba beszámítani. Megrendelő jogosult az esedékessé vált kötbér
összegét a vállalkozói díjból visszatartani a Kbt. szabályainak betartásával.
8.5. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő
a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:187. g-ára figyelemmel jogosult a kötbért meghaladó
—

—

kárának érvényesítésére, illetve, bogy a késedelmi illetőleg hibás teljesítési kötbér
megüzetése nem menetesíti a teljesítés alól.
8.6. Szerződő Felek rögzítik, hogy Vállalkozó köteles vállalni a leszállított termékekre
vonatkozóan azok teljes körű garanciáját azok átvételétöl számított 3 hónapig az alábbi
feltételeknek megfelelően:
• Megrendelő munjcarendjének megfelelően munkanapokon, 8-17 óra között telefonos
és email alapú csatornákat kell biztosítani a szállított termékekkel kapcsolatos
hibabejelentések fogadására.
E
A hibabejelentéseket 4 órán belül kell visszaigazolni Megrendelő felé.
9. Titoktartás és adatvédelem:
9.1. Szerződő Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó vállalja, hogy a jelen Megállapodásuk
szerinti feladat ellátása során a Megrendelőtől kapott vagy a Megrendelő tevékenységére
vonatkozó, nyilvánosnak nem tekinthető információkat
a szerződés hatályának
fennállása alatt és azt követően a KM rendelkezéseinek megfelelően bizalmasan kezeli,
azokat kizárólag Megrendelő érdekében, a feladat ellátásához használja fel.
-

-

9.2. Ezeket az információkat kívülálló harmadik személy részére csak Megrendelő előzetes,
írásbeli hozzájárulása esetén adja át vagy teszi hozzáférhetővé, kivéve azon eseteket,
amikor azok közlését jogszabály írja elő. E körbe tartozóan információn értendő minden
adat, jelentés, tervezet, szakmai eredmény vagy bármely olyan ismeret, amely a
Megrendelő megítélése szempontjából lényeges lehet, valamint amelyet a Vállalkozó a
szakmai támogatás kialakításához indokolt mértékben ismerhet meg.
9.3. A fenti információk, valamint azok, amelyeket Vállalkozó személyesen a
Megrendelővel konzultálva a szakmai támogatás előkészítéséhez, illetve a döntéséhez
fog megszerezni, továbbá mindazok, amelyeket a Vállalkozó a megbízás teljesítése során
hoz létre, a Megrendelőt illetik, azokat a felek Titkos információnak tekintik, és ennek
megfelelően kezelik.
9.4. Nem minősülnek titkos információknak, amelyeket nyilvánosságra hoztak, amelyeket a
Vállalkozó harmadik személytől szerzett meg, ide nem értve a Megrendelővel
munkaviszonyban, megbízási, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló
személyeket.
9.5. A Vállalkozó teljes felelősséggel tartozik a titoktartási kötelezettségének megsértéséből
eredő károkért.
9.6.

Szerződő Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó köteles a Megrendelő adatvédelemmel és
adatbiztonsággal kapcsolatos teendőit és felelősségét megismerni, és erről
foglalkoztatottait tájékoztatni.

10. A felmondás joga, a szerződés megszűnése:
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10.1. Megrendelő jogosult Vállalkozó súlyos szerződésszegése esetén Vállalkozóhoz intézett
írásbeli értesítésével a szerződést azonnali hatállyal felmondani.
Súlyos
szerződésszegésnek minősül különösen, ha:
a) Vállalkozó a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja,
b) a késedelmi kötbér vagy a hibás teljesítési kötbér eléri a maximumot,
c) Vállalkozó valamely
az a)-b) pontban nem nevesített
jelen szerződésben
meghatározott kötelezettségét saját érdekkörében felmerült okból, Megrendelő erre
vonatkozó felszólítása ellenére, Megrendelő által megadott határidőre nem teljesíti.
—

—

10.2. Megrendelő jogosult és egyben köteles jelen szerződést azonnali hatályú felmondással,
a Kbt. 125. * (5) bekezdésében meghatározott esetek valamelyikének bekövetkezése
esetén felmondani. Jelen pont szerinti felmondás esetén Vállalkozó a szerződés
megszűnése előtt teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.
10.3. Bármelyik Fél jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani abban az esetben, ha
a másik Fél ellen jogerősen felszámolási eljárást rendeltek el vagy, ha a másik Fél
végelszámolással történő megszűnését határozta el.
10.4. Vállalkozó Megrendelő súlyos szerződésszegése esetén jogosult a szerződést
Megrendelőhöz intézett írásbeli értesítésével azonnali hatállyal felmondani. Súlyos
szerződésszegést követ el Megrendelő különösen, ha a szerződésben meghatározott
űzetési kötelezettségének Vállalkozó írásos felszólítása ellenére, az abban megadott
határidőig nem tesz eleget.
10.5. Az azonnali hatályú felmondásról írásban kell értesíteni a másik felet. A szerződés
megszűnésének időpontja a felmondásról szóló értesítés kézbesítésének napja’
10.6. Az azonnali hatályú felmondás a jótállás hatályát nem érinti.
11. Kapcsolattartás, értesítések
11.1. Kapcsolattartás
A felek a következő képviselőkön keresztül tartják a kapcsolatot:
A Megrendelő részéről:
Név: Váncsa Julianna
Beosztás: vezető szakértő
Cím: 1149 Budapest, Róna u. 54-56.
Telefonszám: ±3617957504
Fax: ±3613031000
E-mail: Vancsa.Julianna(~,nisz.hu

A Vállalkozó részéről:
Név: Kerekes József
Cím: 1117 Budapest, Aliz utca 1.
Tel: ±36-20-474-5904
Fax: ±36-1-229-9000

E-mail: jozsefkerekes~hp.com
11.2. Felek jelen pontban meghatározott kapcsolattartóik útján tartják a szerződés teljesítése
során a kapcsolatot. Bármelyik Fél jogosult a 11.11.1. pontban meghatározott
kapcsolattartója és 11.5.6. pontban meghatározott teljesítésigazolója személyét
megváltoztatni. Szerződő felek megállapodnak, hogy a kapcsolattartók/teljesítésigazoló
személyében bekövetkező változás nem igényel szerződésmódosítást, elegendő arról a
másik Felet írásban tájékoztatni. A kapcsolattartó/teljesítésigazoló személyében
bekövetkezett változás a másik Féllel való szerződésszerű közléstől hatályos.
11.3. Értesítések:
Felek megállapodnak arról, hogy az összes értesítést, levelet, nyilatkozatot vagy engedélyt
írásban kell átadni, és azt kézbesítettnek kell tekinteni, ha
azt személyesen kézbesítik és átveszik, vagy
• ajánlott tértivevényes postai küldeményként továbbítják, ez esetben a kézbesítés az
átvételt igazoló tértivevény kelte, vagy
. fax vagy email útján továbbítják, a következő munkanapon a fent említett címeikre. A
felek megállapodnak arról, hogy a fent említett címek csak a jelen cikkely
rendelkezéseinek megfelelően továbbított írásbeli értesítéssel módosíthatók.

.

11.4. A tértivevényes ajánlott postai küldeményt a kézbesítés megkísérlésének napján
kézbesítettnek kell tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta. Ha a kézbesítés azért
volt eredménytelen, mert a címzett az iratot nem vette át (az a feladóhoz nem kereste
jelzéssel érkezett vissza), az iratot az ellenkező bizonyításáig a postai kézbesítés
második megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon kell kézbesítettnek
tekinteni.
—

—

11.5. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a postai Utat kizárólag a szerződésszegéssel,
valamint jelen szerződés megszüntetésével kapcsolatos értesítések megküldésére veszik
igénybe. Jelen pontban meghatározott esetekben azonban a kézbestés kizárólag postai
úton (tértivevényes ajánlott levélben) vagy írásban igazolt személyes átadással
történhet.
12. Vis major
12.1. Felek együttesen rögzítik, hogy az alábbiakban felsorolt események a Felek akaratán
kívül álló
egyik félnek sem felróható
körülményekként mentesítik a Feleket jelen
szerződés alapján terhelő kötelmeik teljesítése alól a körülmény fennállásának
időtartamára, feltéve, hogy ezen körülmények a jelen szerződés aláírását követően
jönnek létre, illetőleg a jelen szerződés aláírását megelőzően, Felek akaratán kívül álló
okból jöttek létre, és ezen események
melyek meggátolják, vagy késleltetik a
szerződés teljesítését
az említett időpontban még nem voltak előre láthatóak és nem
voltak elháríthatóak, így különösen:
a) természeti katasztrófák (villámcsapás, fZildrengés, árvíz, hurrikán, stb.);
b) tűz, robbanás, járvány;
c) radioaktív sugárzás, sugárszemiyeződés;
d) háború vagy más konfliktusok, megszállás, ellenséges cselekmények, mozgósítás,
rekvirálás vagy embargó;
—

—

—

—

e) felkelés, forradalom, lázadás, katonai vagy egyéb áHamcsíny, polgárháború és terror
cselekmények;
~ zendülés, rendzavarás, zavargások.
12.2. A vis maiorra hivatkozó felet terheli annak bizonyítása, hogy a vis maior eseménynek a
szerződésszerű telj esítésre kiható következményét az adott helyzetben elvárható
gondosság tanúsítása esetén sem
vagy csak aránytalan áldozat árán
lehetett volna
elhárítani.
—

—

12.3. Annak érdekében, hogy bármely vis maior esemény a fentiekkel összhangban a
szerződéses kötelmek teljesítését akadályozó tényezőként hivatkozási alap legyen, a
jelen szerződés szerinti teljesítésében akadályozott félnek írásban táj ékoztatnia és
igazolnia kell a másik felet a fenti különleges körülmények bekövetkeztéről. Ezt a
tájékoztatást indokolatlan késedelem nélkül kell megtenni azt követően, hogy az illető
szerződő Fél felismerte a kötelmek- teljesítése alól mentesítő indokként felhozható
körülmények felmerültét. A fenti értesítésben meg kell jelölni a teljesítés várható
késedelmi időszakát is, amennyiben ez felmérhető az adott pillanatban.
12.4. Amennyiben a mentesülés indoka megszűnik, úgy erről a tényről a másik felet is
értesíteni kell (írásban is), továbbá lehetőség szerint arról is tájékoztatni kell, hogy a
mentesülés indokát jelentő különleges körülmények miatti késedelmes intézkedéseket
mikor foganatosítják.
13. Egyéb rendelkezések:
13.1. Vállalkozó köteles Megrendelő rendelkezésére bocsátani és a jelen szerződés 3.
számú mellékleteként csatolni, a Nyilatkozat Partner adatairól a továbbiakban NYPA
szóló dokumentumot rögzítve benne a Vállalkozó számlázási adatait, valamint az
esetleges különös adózására vonatkozó információkat.
—

13.2. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésben nem szabályozott
kérdésekben valamint bármely, a teljesítéssel kapcsolatos ellentmondás esetén a
hivatkozott KM, illetve annak mellékletei, illetve vonatkozó rendelkezései, valamint a
hatályos magyar jog az irányadó. Jelen szerződés a KM-ban meghatározottakkal
ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhat, és módosítására kizárólag a Kbt. 132.
ában meghatározottak szerint van lehetőség.
~-

13.3. Szerződő felek rögzítik, hogy a közöttük esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket
egyeztetés útján rendezik.
13.4. A jelen szerződés Felek megegyezését teljes egészében tartalmazza. A Felek jelen
szerződés aláírásával annak rendelkezéseit magukra nézve kötelező érvényünek
fogadják el.
13.5. Ha bármelyik Fél egy vagy több esetben nem ragaszkodik a jelen szerződésben
meghatározott valamely jog, jogorvoslat vagy választás gyakorlásához, az nem jelenti
azt, hogy ugyanannak a feltételnek a jövőbeni teljesítéséről, vagy ugyan azon jog
jövőbeni gyakorlásáról is le fog mondani, vagy a követeléseitől el fog állni. A jelen
szerződésből fakadó vagy ahhoz kapcsolódó bármilyen jogról történő lemondás csak

erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes.
13.6. Szerződő felek Jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal
mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írtak alá 5 eredeti példányban, melyből 4 példány
a Megrendelőt és I példány a Vállalkozót illet meg. A szerződés 15 számozott oldalból
áll.
13.7. Felek rögzítik, bogy jogviszonyukra a KM, a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi
V. törvény rendelkezései a Kbt-ben szabályozottak szerint Jelen szerződés során
kötelezően alkalmazandóak.
Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek’:
1. számú melléklet: Műszaki leírás
2. számú melléklet: Teljesítést igazoló bizonylat
3. számú melléklet: Nyilatkozat Partner adatairól
4. számú mellékelt: Ajánlattételi lap 1/a. Számú űrlap
5. számú melléklet: Ajánlattételi lap (részletező) minta
6. számú melléklet: Keretmegállapodás teljesülési igazolás
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L Bevezető
A NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. az elmúlt időszakban támogató
rendszerei tekintetében több jelentős fejlesztést hajtott végre. Az egységes szolgáltatói
működés megköveteli ezen területek működési folyamatai által használt különböző
adatkörökre vonatkozó konfiguráció menedzsment adatbázis és folyamatai egységesítését és
konszolidálását. Ennek kialakítása egységes platformon, integrált folyamatokkal, egységes
adatbázisra építve áll a Jelen kiírás középpontJában.
NISZ Zrt. elvárása, hogy a javasolt megoldás illeszkedJen azon rendszereihez, amelyekkel
korábbi fejlesztései révén már rendelkezik, nevezetesen a következőkkel:
a Műszaki és Területi Divízió szolgáltatás megvalósító tevékenységeinek
támogatására bevezetett szolgáltatás menedzsment rendszerrel (IBM SmartCloud
Control Desk, SCCD), amelyben a távközlési szolgáltatások konfiguráció
menedzsmentje implementálva van,
a Központi Divízió és a NISZ Zrt. ügyfélszolgálat szolgáltatás megvalósító
tevékenységeinek támogatására bevezetett szolgáltatás menedzsment rendszer (HP
Service Manager, SM),
az IT eszközök egy korlátozott körének konfiguráció menedzsmentJére kialakított
konfiguráció menedzsment rendszer, valamint az ebhez kapcsolódó felderítő eszköz
(HP Universal CMDB, UCMDB és UD),
távközlési eszközök nyilvántartó és konfigurációs rendszere, valamint az ehhez
kapcsolódó hálózati felderítő eszközök (Netvisor NETinv, IPExplorer),
valamint ezen rendszerek technikai illesztései különböző a következő további
rendszerekhez:
‘
a társaság gazdálkodási rendszere (SAP),
.
Szolgáltatási és Ellátási Alapadattár a NISZ Zrt. szolgáltatásait igénybe vevő
intézményekre és azok végfelhasználóira (SZEAT),
‘
a társaság üzleti tevékenységeinek támogató rendszere (Business Support
System, FusionR BSS),
.
Microsoft System Center konfiguráció menedzsment munkaállomásokra
(SCCM),
.
rendszerfelügyeleti rendszer (HP Business Service Management, BSM/OMi).
-

-

-

-

-

A szállítandó NISZ egységes konfiguráció menedzsment (továbbiakban: NISZ eCMDB)
komplex megoldásnak mindkét divízió felsorolt rendszereit, a távközlési és IT szakmai
megoldók tevékenységét egyaránt és egységesen kell központi, konszolidált eszköz-,
in&astruktúra és szervezeti adatokkal és folyamatokkal támogatnia az ITIL által
meghatározott Konfiguráció Menedzsment folyamat és Konflguráció Menedzsment Adatbázis
(CMDB) megoldással.

II. A projekt Célja
A NISZ eCMDB megoldás célja Olyan műszaki nyilvántartás megteremtése, amely a
biztosítja a szolgáltatások alapját képező konfigurációelemek naprakész adatainak és
kapcsolataiknak (architektúrájuknak) teljes készletét a NISZ Zrt. üzemeltető szervezete, a
felhasználók számára. A bevezetésnek biztosítania kell a kimunkálandó folyamatok révén,
hogy a konfiguráció kezelés a NISZ tevékenységeibe be legyen illesztve.
A NISZ eCMDB bevezetésének eredményeképpen a NISZ Zrt. szolgáltató szervezet jelenleg
működő különböző szolgáltatási és üzemeltetési folyamatai (‚p1. szolgáltatás-létesítés,
szolgáltatás-működtetés, szolgáltatás-megszüntetés) olyan támogatást kell kapjanak a
megoldástól, hogy ezzel növelhető legyen az adat megbízhatóságés az adat rendelkezésreállás illetve automatizmusok bevezetésével csökkenthetők vagy kiküszöbölhetők legyenek
bizonyos manuális és egyedi eszközöket használó folyamatlépések.
A kialakítandó műszaki nyilvántartás és kezdési folyamatai érdekében alapvetően:
ki kell alakítani a központi, egységes konfigurációs adatbázist a megfelelő
adatmodellezéssel,
fel kell építeni az IT és Távközlési környezetek modelljét az üzleti szolgáltatásoktól
kezdve az alkalmazási környezeteken át a szoftver alkalmazásokig,
meg kell j eleníteni az azokat működtető szerver és hálózati hardver eszközöket és
erőforrásaikat valamint a végfelhasználói eszközöket és a közöttük fennálló
kapcsolatokat,
az adatmodell kialakítását követően a modellnek megfelelően meg kell határozni az
adatbázis feltöltési és adat-karbantartási folyamatait (automatikus és manuális
folyamatokat is),
meg kell valósítani az egyéb adatközpontokból (SAP, SZEAT, BSS, NETinv, SCCM)
való adatáttöltési interfészeket.
-

-

-

-

-

Az így kialakítandó eCMDBrendszer látja el konfigurációs elem (CI) adatokkal az SCCD és
SM ügyfélszolgálati rendszereket. A projekt során megvalósítandók az ezekhez szükséges
automatikus interfészek is.
A robusztus megoldás beüzemelhetőségéhez az szükséges, hogy az adatok bevitele,
karbantartása kapjon egyértelmű felületet, támogatást, illetve, hogy az adatok a felhasználói
helyeken elérhetővé váljanak. Ezt az eCMDB rendszer központba állításával, valamint
adatkezelési munkahelyként való birtokba vételével lehet biztosítani.
A cél tehát az alábbi megoldás megvalósítása:

Minden adatkör

Minden adatkör

I r

!!

if/
rörzsadatok

Távközlési infrastruktúra
elemek

IT infrastruktúra
elemek

Munkaállomások

A megvalósítandó fő folyamatok és érintett adatkörök:
• NISZ egységes, központi konfigurációs adatbázis (eCMDB rendszer) mint szolgáltatás
biztosítása,
.

az eCMDB rendszer adatmodelljének naprakészen tartása törzsadatok, az IT ás
Távközlési Infrastruktúra elemek, illetve munkaállomás adatok biztosításával (cél az
adatmodell naprakészen tartási folyamatok minél nagyobb fokú automatizálása
automatikus infrastruktúra feltérképezés),
-

•

az eCMDB-ben tárolt adatok használatának biztosítása az SCCD és SM saját
konfigurációs adatbázisai (CCMDB és SM-CMDB) számára (cél az adatbiztosítási
folyamatok minél nagyobb fokú automatizálása automatikus adatszinkronizációs
interfészek megvalósítása),
-

.

az eCMDB-ben tárolt adatok használatának biztosítása a NISZ-ben használt egyéb
szolgáltatás-nyújtásban résztvevő eszközök számára, mint Pl. a szolgáltatási igényeket
kezelő BSS vagy a riasztás kezelő BSM/OMi rendszerek.

A kialakítandó NISZ eCMDB megoldás segítségével az alapvető szolgáltatási és üzemeltetési
folyamatok az alábbi hatékony támogatást kaphatj ák az eCMDB-től:
Szolgáltatás-Iétesítés során: a szolgáltatás igénylési alapadatai, később a felmérési és
szolgáltatás-impiementálási szakaszokban minden szolgáltatás-adat az eCMDB-be
kerül egységes módon, egységes, jól riportolható formában. A szolgáltatások ugyanitt
összekapcsolhatók az eCMDB-ben már meglevő vagy a szolgáltatás impiementálás
során előálló, automatikusan feltérképezett IT vagy Távközlési infrastruktúra
elemekkel. Az így felépített szolgáltatások (szolgáltatás-fák) automatikusan
„terítődnek” az ügyfélszolgálati rendszerekbe, ahol a szolgáltatásadatok a hibajegy
kezdési folyamatokban meghivatkozhatók illetve használhatók workflow
automatizmusok kialakítására. A szolgáltatás riportok egységes formában és módon
akár automatikusan jöhetnek létre ás továbbítódhatnak a szolgáltatás létesítésben
érintett szereplők számára.
-

—

—

-

Szolgáltatás-nyújtás során: a működtetési folyamatok (rendszerfelügyelet,
rendelkezésre-állás biztosítása,
mentések,
kapacitáskezelés,
S LA mérés)
hatékonyságát nagymértékben növeli az eCMDB-ben naprakészen rendelkezésre álló,
megbízható adatvagyon, hiszen a teljes szolgáltatás-fa rendelkezésre állásával
pontosan követhető és jól riportolható a szolgáltatás struktúrája, a szolgáltatás

struktúra valamennyi hardver/szoftver eleme. Kapacitáskezelési vagy rendelkezésre
állási szempontból elemezhetők a szolgáltatás struktúrán belüli kapcsolatok,
függőségek és a konf~gurációs elem kiesések struktúrát érintő következményei. A
rendszerfelügyeletlfault-management ugyanezen a szolgáltatás-fa mentén végzi a
rendszermonitorozást, Így riasztás esetén az ügylélszolgálati eszközökben illetve a
létrehozott hibajegyeken is egyértelműen beazonosíthatók az érintett konfigurációs
elemek és helyük a szolgáltatás struktúrában.
-

-

Szolgáltatás-módosítás során: a szolgáltatások bármilyen, tervezett vagy nem
tervezett változása szabályozott módon, manuálisan vagy automatikusan leképződik az
eCMDB rendszerben. A változásokat történetileg dokumentálja a rendszer, a
változások riportolhatóak visszamenőlegesen is. A változásokat az eCMDB
automatikusan képes észlelni és ennek hatására automatikus elfogadási vagy
visszaállítási eljárásokat (p1. hibajegyet) indíthat.
Szolgáltatás-megszüntetés során: a szolgáltatás megszüntetési folyamatok eCMDB
re való támaszkodása igen nagymértékben növeli a visszavonás hatékonyságát, hiszen
a teljes szolgáltatás struktúra valamennyi eleme, azok kapcsolatai, függőségei azonnal
rendelkezésre állnak, Így biztosítva, hogy pontosan lehessen tudni mely eszközöket
kell leszerelni illetve mik azok, melyeket egyéb függőségek miatt nem szabad kivonni.
A visszavont eszközök egységesen szabályozott manuális vagy akár automatikus
módon kerülhetnek „inaktív” állapotba vagy éppen kerülhetnek ki az eCMDB
rendszerből.

Jelen közbeszerzési eljárásnak nem célja további, az eCMDB-re építhető megoldások (p1. a
biztonságot és hatékonyságot növelő automatikus megoldások, a rendszerek közötti
kifinomultabb folyamati kapcsolatok online támogatása (Egységes riasztás-kezelés, SLA
teljesítések Üzleti kezelése) kialakítása, de a jelen közbeszerzési eljárás keretében kialakítandó
eCMDB rendszernek rendelkeznie kell ezek támogatási lehetőségeivel.

III. A kialakítandó megoldás műszaki tartalma
A fent meghatározott cél
az egységes műszaki nyilvántartás
elérése az alábbiakban
ismertetett követelményeknek megfelelően kell, hogy történjen, a következő területek
figyelembe vételével:
. az érintett működési környezet jelenlegi státusza (lit/A szakasz),
• az érintett működési környezet elvárt jövőbeli állapota (huB szakasz),
• az érintett adatkörök és kezelésük meghatározása (lit/C szakasz),
• alkalmazott rendszerek közötti adat-szinkronizációs követelmények (III/C szakasz),
‘ az adat konzisztencia és naprakész állapot fenntartása érdekében az adatváltozások
kezelési folyamataival kapcsolatos követelmények (III/D szakasz).
—

—

A következő pontokban ezeket a területeket részletezzük.

A.

A jelenlegi, érintett működési környezet

A jelen közbeszerzési eljárás során megvalósítandó műszaki nyilvántartás környezetének
jelenlegi állapotát, működését az alábbi ábra mutatja.

Szolgáltatás
igénylési adatok

TE~élvekműszakih!~~
szervezetek

távközlési
szolgáltatás adatok

a

hálózati infra
elemek

hálózati
infra elemek

t
távközlési infra feltérképazés

IT infra feltérképezés

IT infra adatok a riasztásokban

munkaállomás
feltérképezés

Az ábrán mutatott, jelenleg működő eszközök és folyamatok:
SM
HP Service Manager ügyfélszolgálati rendszer, az IT terület eszköze az
IT terület által biztosított szolgáltatásokkal kapcsolatos bejelentések,
változások kezelésére
SCCD
IBM SmartCloud Control Desk ügyfélszolgálati rendszer, a Távközlési
terület által biztosított szolgáltatásokkal kapcsolatos bejelentések,
változások kezelésére

SM-CMBB

CCMDB

NETinv

IPEX

SAP

SZEAT
BSS
uCMDB

UI)

BSMJOM1

RTSM

Nagios

Nagiosilcinga

Az SM saját konfigurációs adatbázisa. Adattartalma a jelenlegi
eszközgazdálkodási műveletek tárgyai, IT asset-ek, eszközök valamit az
IT terület által szerződésileg biztosított szolgáltatások adatai.
Az SCCD saját konfigurációs adatbázisa. Adattartalma a jelenlegi
Távközlési szolgáltatások és az azokhoz kapcsolódó in&astruktúra
elemek és asset-ek adatai.
NETvisor
Network
Inventory.
A
LAN/WAN
és
egyéb
telekommunikációs eszközöket nyilvántartó és kezelő eszköz.
Adattartalma a jelenlegi Távközlési szolgáltatások és az azokhoz
kapcsolódó inftastruktúra elemek és asset-ek adatai.
NETvisor IP Explorer. A Távközlési terület LAN/WAN hálózati
eszközeinek automatikus feltérképezését és a NETinv-be való továb
bítását végző eszköz.
SAP eszközgazdálkodási rendszer. Adattartalma az IT és infokom
munikációs szolgáltatásokhoz kapcsolódó valamennyi asset, illetve a
beszállító törzsadatok egy része (asset-ek, partnerek, raktárhelyek)
A NISZ központi törzsadat tára (személyek, szervezetek, műszaki
helyek)
FusionR Business Support System. Távközlési szolgáltatási igényeket
kezelő rendszer. Adattartalma a Távközlési szolgáltatások adatai.
HP Universal CMDB, központi konfigurációs adatbázis. Jelenleg
elszigetelt módon i~zemel az következő adattartalommal: IT
initastruktúra adatok és technológiai szolgáltatás-fa topológiák adott
NISZ IT környezetekben (Ugyfélkapu, Közadat, Vcenter menedzsment,
NISZ-kopdat domain és El-central domain). Szervereket, szerver
erőforrásokat/összetevőket, IP címeketltartományokat és gyárilag
összeállított technológiai szolgáltatás-fa topológiákat tartalmaz.
HP Universal Discovery. IT inftastruktúra elemek automatikus
feltérképezését és az uCMDB-be való továbbítását végző eszköz az
uCMDB-nél leírt adattartalom szerint.
HP Business Service Management/Operation Manager i Központi IT
esemény (riasztás) kezelő eszköz. Jelenlegi kiépítésben fogadja és kezeli
a NISZ-ben működő Nagios és MS-SCOM rendszermonitorozó
eszközökből érkező riasztásokat. Kizárólag a riasztásokban levő forrás
adatok alapján tölti konfigurációs adatokkal a saját konfigurációs
adatbázisát (RTSM). A Nagios alapvetően a Unix/Linux, az MS-SCOM
pedig a Windows környezeteket monitorozza.
A BSMIOMi saját konfigurációs adatbázisa (RunTime Service Model)
Adattartalma az IT infrastruktúrából érkező Nagios és MS-SCOM
riasztásokban levő forrás adatokból felépített konfígurációs adatbázis.
Szervereket, IP címeket és gyárilag összeállított technológiai
szolgáltatás-fa topológiákat tartalmaz.
A NISZ-ben a Unix/Linux IT környezetek monitorozását végző eszköz.
Az itt megjelenő riasztások a BSMIOMi felé továbbítódnak, ahol a
humán kezelésük történik.
A NISZ-ben a Unix/Linux/Windows IT környezetek monitorozását
végző eszköz. Az itt megjelenő riasztások a BSM/OMi felé
továbbítódnak, ahol a humán kezelésük történik.
—

—

MS-SCOM

MS-SCCM

A NISZ-ben a Windows IT környezetek monitorozását végző eszköz. Az
itt megjelenő riasztások a BSM!OMi felé továbbítódnak, ahol a humán
kezelésük történik.
A NISZ által kezelt munkaállomásokat feltérképező és nyilvántartó
eszköz. A NISZ IT által felügyelt több környezetben működnek SCCM
példányok’

Az ábrán látható nyilak a következő, Jelenleg működő folyamatokat jelölik:
SZEAT 3 SM
A NISZ központi törzsadattárából az SM-be kerülnek a személyi,
szervezeti és helyszín adatok.
SZEAT 4 SCCD A NISZ központi törzsadattárából az SCCD-be kerülnek a helyszín
adatok.
SM 3 SCCD
Az SM-ből az SCCD-be kerülnek a személyi és szervezeti adatok.
SAP 4 SM
Az SAP eszköznyilvántartó rendszerből az SM-be kerülnek az asset,
partneri és raktárhelyi adatok.
SAP 3 SCCD
Az SAP eszköznyilvántartó rendszerből az SCCD-be kerülnek az asset,
partner és raktárhelyi adatok.
BSS 3 SCCD
A BSS-ből az SCCD-be kerülnek az igényelt Távközlési szolgáltatások
adatai.
SCCD 4 BSS
Az SCCD-ből a szolgáltatás felmérési és létesítési állapot információk
továbbítódnak a BSS-be.
IPEX 3 NETinv Az IF explorer által automatikusan feltérképezett LAN/WAN hálózati
eszköz adatok a NETinv-be kerülnek.
NETIuv 3 SCCD A NETinv-ben levő LAN/WAN hálózati eszköz adatok az SCCD-be
kerülnek.
SCCD 3 NETinv Az SCCD-ben levő Távközlési szolgáltatások adatai a NETinv-be
kerülnek.
UD 5 uCMDB
Az UD által automatikusan feltérképezett IT in&astruktúra elemek adatai
az uCMDB-be kerülnek.
Nagios 4 RTSM A Nagios felől érkező riasztásokban forrás adatként szereplő adatok által
beazonosított IT in&astruktúra elemek az RTSM-be kerülnek.
SCOM 3 RTSM Az MS-SCOM felől érkező riasztásokban forrás adatként szereplő adatok
által beazonosított IT initastruktára elemek az RTSM-be kerülnek.
Az említett adatköröket a C. Megvalósítandó adatkörök és kezelésük” fejezetben
részletezzük.
Az ábrán látható eszközök részletes leírását a B. 3Meglevő eszközök spec~ikációja fejezetben
adjuk meg.
„

Megjegyzés:
Á Jelen dokumentumban használt eC’MDBfogalom nem egy konkrét terméknév, hanem a követelményeknek
megfelelőfunkeionalitást biztosító rendszer NISZ Zrt. által történő megnevezése.

B.

Az elvárt működési környezet

A NISZ által bevezetésre tervezett, megvalósítandó központi konfiguráció-kezelési környezet
felépítése:

Szolgáltatás
állapot információ

.

~

r~
.

I

I

távközlési infra elemek

IT infra elemek

t

IT infra elemek

Szolgáltatas-fák osszeállitása
Elemi Cl valtozasok vegiehastasa
Eseti adat-karbantartási tevékenységek

I

munkaállomások

A konfiguráció-kezelési folyamatok tényleges adatcentruma a megvalósítandó eCMDB
rendszer és adatbázis, a maga adatmodelljével és konfiguráció-kezelési üzleti logikájával. A
konfigurációs elemek (Configuration Items, Cl-k) és kapcsolataik jelentős részét az IT és
Távközlési in&astruktúrába kinyúló, automatikus felderítésnek vagy adat-szinkronizációnak
kell szállítania, más részét manuális adatbeviteli folyamatokkal kell biztosítani.
Az ábrán kékkel jelöltük a megvalósítandó folyamatokat és az érintett adatköröket. A szürkén
maradt elemek a NJSZ már meglévő eszközeit és már működő folyamatait jelöli.
Az IT Discovery funkcionalitás segítségével kell az IT in&astruktúra feltérképezését és
modellezését a lehető legnagyobb mértékben automatizálni. Segítségével megvalósítandó az
IT inü~astr’iktúra IP tartományok szerinti lekérdezése: IP címek, IP subnet-ek, szerver
hardverek, szerver operációs rendszerek, szerver erőforrások (CPU, memória, fizikai
interfészek, fájlrendszerek, alkalmazások, adatbázis-kezelők, WEB szerverek, stb) a felderített
konfigurációs elemek közötti kapcsolatokkal.
A NETinv a távközlési adatterület konfigurációs adatbázisa, amelyet egyrészt az IPEX (IP
Explorer) hálózati felderítő eszköz táplál (hálózati eszközök, hálózati topológia, hálózati
interfészek, vlan-ok, stb) másrészt az eCMDB-ből kapja a távközlési szolgáltatások adatait és
hálózati in&astruktúra kapcsolatait.
Az IT eszközgazdálkodás támogató eszköze az SAP tárgyi eszköz modul. Az SAP felől
interfészen keresztül kell hogy érkezzenek az asset-ek, amelyek az eCMDB-ben rendelődnek
hozzá a megfelelő konfigurációs elemekhez (CI-khez).
A munkaállomások eCMDB-be való töltésére és karbantartására a NISZ-ben működő MS
SCCM rendszer(eke)t kell használni.

A BSS rendszerben rögzített szolgáltatás-igénylési adatok a BSS-SCCD interfészen keresztül
átkerülnek az SCCD rendszerbe, ahol a szolgáltatás-tervezési és impiementálási folyamatok
megvalósítása alatt létrehozott szolgáltatás leíró adatok automatikusan rögzítésre kerülnek az
eCMDB rendszerben.
Az SCCD rendszer a szolgáltatás-tervezési és implementálási folyamatok státuszváltozásáról
továbbra is értesítéseket küld Vissza a BSS rendszemek.
Az eCMDB rendszerben manuális adatbevitellel kerülnek be az IT és Távközlési
szolgáltatások (és kapcsolataik), illetve az alattuk levő inf~astruktúra, illetve egyéb szükséges
CI attribútumok. A BSS rendszer, amely a szolgáltatás-létesítésben játszik szerepet, az előállt
szolgáltatás státuszokat az eCMDB-ből szabványos interfészen keresztül lekérdezheti,
azonban ermek az interfésznek az implementálása nem része a projektnek.
Az SAP-ban kezelt törzsadatok (partnerek, raktárhelyek és az eszközökön attribútumként
szereplő törzsadatok) interfészen keresztül átkerülnek az eCMDB-be, majd innen terülnek az
SM és SCCD rendszerekbe.
A műszaki nyilvántartás adatai online módon a két ticketing rendszer (SM és SCCD)
CMDB-jébe, olvasási Joggal kell, hogy átkerüljenek, hogy az ott támogatott folyamatokat CI
hivatkozásokkal támogathassák, de a ticketing rendszerekben az elemek változása nem
megengedett.
Az eCMDB általkezelendő adatköröket és kapcsolatokat a „C. Megvalósítandó adatkörök és
kezelésük” fejezetben részletezzük.
—

1.
Megvalósítandó interfészek, folyamatok
Az ábrázolt megvalósítandó adatáramlási folyamatok a következők:
IT Discovery 4 eCMDB A NISZ IT in&astruktúrájának automatikus feltérképezése és a
felderített adatok eCMDB-ben való tárolása.
IP Explorer 4 eCMDB
A NISZ hálózati in&astruktűrájának automatikus feltérképezése
és a felderített adatok eCMDB-ben való tárolása.
NETinv 3 eCMDB
A NISZ NETinv távközlési adattárából a távközlési WAN/LAN
hálózati eszközök szinkronizálása az eCMDB-be.
SCCM 3 eCMDB
A NISZ által kezelt munkaállomások MS-SCCM rendszer(ek)ben
tárolt adatai alapján a munkaállomások szinkronizálása az eCMDB
be. A megvalósítás során legalább egy SCCM rendszer integrálását
kell elvégezni.
SAP 3 cCMDB
Az SAP Eszközgazdálkodási rendszerből az asset-ek, partnerek és
raktárhelyek szinkronizálása az eCMDB-be.
SM 3 eCMDB
Az SM-CMDB-ben levő műszaki helyek (szolgáltatási helyek,
végpontok) szinkronizálása az eCMDB-be.
eCMDB 4 SM
Az eCMDB-ben tárolt minden adatkör szinkronizálása az SM
CMDB-be (kivéve a műszaki helyek, melyek a SZEAT-ból kerülnek
az SM-be.)
eCMDB 4 SCCD
Az eCMDB-ben tárolt minden adatkör szinkronizálása a CCMDB
be.
eCMDB 3 NETiuv
Az eCMDB-ben felépített távközlési szolgáltatások szinkronizálása a
NETinv rendszerbe.
SCCD 3 eCMDB
A BSS-ben a szolgáltatás implementálás során létrejött szolgáltatás
adatok (szolgáltatás azonosító, ügyfél azonosító) továbbítása az
eCMDB-be.

eCMDB -3BSM/OMi Az eCMDB-ben felépített IT és Távközlési szolgáltatások
szinkronizálása a BSM/OMi rendszerbe acélból, hogy a
rendszermonitorozás által jelzett működési állapotok megjelenjenek
szolgáltatás szinten is, Így előkészítve és lehetővé téve a
szolgáltatások SLA mérését.
Manuális —3 eCMDB Az eCMDB-ben tárolt adatokon végzendő rnanuális adatkezelési
folyamatok:
.
Szolgáltatás fák összeállítása (IT és Távközlési szolgáltatások)
.
Elemi CI változások végrehajtása
.
Eseti és általános, rendszeres adat-karbantartási tevékenységek
2.
Rendelkezésre álló interfész technológiák
Az ajánlattevő számára a fenti interfész kapcsolatok kialakítására különböző elérhető
technológiák javasoltak illetve állnak rendelkezésre a NISZ-ben. Ezeken kívül az ajánlattevő
egyéb megoldásokat is javasolhat, amennyiben azok technológiailag illeszthetők a NISZ
meglevő eszközeihez azok változtatása nélkül. A rendelkezésre álló eszközöket a következő
pontban részletezzük.
SM

Web Service interfész (SOAP, REST)
HP Connect-IT/SM Connector

SCCD

Web Service interfész (SOAP, REST)

BSS

Web Service interfész (SOAP, REST)

NETinv

Web Service interfész (SOAP)

SAP

Web Service interfész (SOAP)

BSMJOMi Web Service interfész (SOAP)
SCCM

Standard Microsoft interfészek
HP Connect-IT/SCCM Connector

uCMDB

HP Connect-IT/uCMDB Connector
Java API

IPEX

Web Service interfész (SOAP)

3.
Meglevő eszközök specifikációja
A meglévő eszközök speciükációja:
SM

HP Service Manager v9.3
• Application Server: Windows 2008R2
o Web Server:
Linux RedHat
a Database Server:
Windows 2008R2

SCCD

IBM Smart Cloud Control Desk v7.5.l

BSS

FusionR Business Support System v2.3

NETinv

NETvisor NETinv vl .4.2

SAP

SAP Tárgyi Eszköz modul

SCCM

Microsoft Service Center Configuration Manager 2012 / Windows 2008R2

uCMDB

HP Universal Configuration Management Database vlO.10

IPEX

NETvisor IP Explorer v3.2

Connect-IT HP Connect-IT v9.53 / Windows 2008R2
4.
eCMDB felkészítése egyéb rendszerek támogatására
A kialakítandó eCMDB rendszerben csak a III B. iMegvalósítandó interfészek folyamatok
fejezetben leírt interfészeket kell megvalósítani.
Emellett azonban biztosítani kell annak a lehetőségét is, hogy az eCMDB-ben tárolt
szolgáltatás és in&astruktúra adatok (szolgáltatás fák) egyéb üzemeltetési rendszerek felé/felől
is képesek legyenek szolgáltatás fák topológia adatait továbbítani vagy topológia adatokat
fogadni a lehető legautomatizáltabb interfészek segítségével.
Tényleges interfész implementáció nem része jelen ajánlatkérésnek, de a következő eszközök
felé is kell biztosítani ezt az interfészelési lehetőséget:
.
BSS (FusionR Business Support System v2.3) szolgáltatás implementáció adatainak
lekérdezése eCMDB-ből.
—

.

C.

PVSR (NETvisor PerformanceVisor v4.4)
központi teljesítmény felügyelet felé
szolgáltatás-fa topológia biztosítása eCMDB-ből.
—

Megvalósítandó adatkörök és kezelésük

Az eCMDB-ben az ott meghatározandó egységes adatmodell szerint kerüljenek tárolásra és
kezelésre az adatkörök és kapcsolataik. Az eCMDB-beli struktúra leképezésre kell kerüljön a
ticketing eszközök (SM, SCCD) saját adatstruktúrái között. Az eCMDB és a támogató
eszközök között adat továbbítási és adat szinkronizációs interfészeket kell definiálni. Az
interfészek kialakításánál az adatok keletkezési és felhasználási (továbbítási) helye mellett
számításba kell venni az adott interfész kialakításának műszaki lehetőségeit (p1. rendelkezésre
áll-e gyári megoldás) illetve a már meglévő interfészek felhasználását.
A további fejezetekben használt fogalmakat az alábbiakban definiáljuk (a fogalmak itt
megadott jelentése alapvetően meghatározza a feladatok tartalmát).
Fogalmak
A műszaki nyilvántartás megteremtése az adatkörök (és kapcsolataik) meghatározását, az adat
bekerülés és változáskezelés módjának szabályozását (kezelési leírását, támogatását) jelenti.
Az adatokat kezelő rendszerek közötti adatcsere és -átvitel a manuálistól (nincs valódi
kapcsolat) az automatikus interfészig terjed.
Az eCMDB által kezelendő adatkör rekordok (egyéb elnevezések: entitások, instanciák,
konfigurációs elemek, Cl-k) alatt az alábbi jellemzők együttesét értjük:
.
Egyértelmű típusba (osztályba) sorolhatók. Az eCMDB adatmodelljének típusai
hierarchikus struktúrába rendezhetők kell legyenek (p1. Konflgurációs elem 4 IT
Inhastuktúra elem 3 Számítógép 4 Windows szerver)
.

Egyértelmű azonosítással rendelkeznek (kód, név, stb). Az egyedi azonosítót az eCMDB
állítja elő és továbbítja a célrendszerek (SM, SCCD, BSM/OMi és NETinv) felé is.

.

Attribútumai vannak (adatkör-típus specifikus adatok), benne az életciklussal (p1. aktív,
nem aktív, törlésre jelölt)

o

Az egyediség me~határozására (egy adott CI instancia beazonosítására) automatikus
eljárásokat kell biztosítani (p1. megadott kulcs attribútumok kijelölése vagy szülő CI
megadása, amik együtt biztosítják az egyediséget)

•

Az entitások között kapcsolatok értelmezhetők, hozhatók létre illetve törölhetők.

Ennek értelmében az alábbi kezelési műveletek támogatásáról kell gondoskodni (az
interfészeken ezen történéseknek megfelelő adatmozgásokat kell értelmezni, és biztosítani az
ennek megfelelő adminisztrációt a fogadó eszkőzben):
.
Uj adat entitás (instancia) létrehozás (3)1. egy Új helyszín rekord felvételét a törzsadatok
közé, vagy egy Új szervert Cl-ként).
.

Létező entitás attribÚtumának módosítása (3)1. leírás adat változása, mennyiségi
adatváltozás, életciklus állapot változás, személy nevének megváltozása házasságkőtés
miatt).

.

Létező entitások közötti kapcsolat létesítése, bontása (p1. CI és asset, desktop asset és
személy, vagy szolgáltatás és intézmény összekapcsolása, egymáshoz rendelése).

.

Entitás (rekord) törlés (vagy inaktívba helyezés)
felhasználásból.

-~

az adat kiemelése az adatforgásból,

Az érintett adatköröknek három fő kategóriáját definiáljuk, hogy a tárgyalásban az esetenként
eltérő kezelést egyértelműen köthessük egyik vagy másik adatkörhöz, illetve a köztük lévő
kapcsolat is tárgyalható legyen:
.
Törzsadat
minden olyan adat (személy, szervezet, lokáció), amely a konfigurációs
elemek, asset-ek nyilvántartásához, kezeléséhez szükséges; jellemzően külső forrásból
érkező, csak olvasható adat, amely a CI vagy asset kapcsolatával hordoz információt.
—

•

Asset a konfigurációs elemeket (CI-ket) alkotó eszközök, nyilvántartási szempontból
önálló entitások, az életciklusuk egy szakaszában (üzembe helyezve) a CI párjukkal
összekapcsolódva kell kezelödniük.

o

Konfigurációs elem (CI) mindazon elemek (entitások, rekordok), amelyek az IT és
Telekommunikációs szolgáltatási környezet alkotják: a vastól a szofiver rétegeken
keresztül a szolgáltatásokig.

—

—

A továbbiakban a fenti három fő adatkategóriát részletezzük.
1.

Törzsadat

a)

Definíció

Mindazon összeszervezeti adat, amely az alap CI és asset nyilvántartáshoz szükséges:
személy, szervezet, lokáció, ill. ezen entitások közötti kapcsolatok (p1. NISZ szervezeti
egységek, intézmények, partnerek, beszállítók, személyek, lokációk, ügyfél adatok)
b)

Leírás

A törzsadatokat alapvetően a SZEAT biztosítja. Az SCCD és az SM fogadó felülete (SZEAT
interfésze), illetve az SCCD-SM közötti törzsadat mozgás támogatására kialakított meglévő,
működő interfészek biztosítják a személyi, szervezeti és műszaki hely adatokat az SM és
SCCD rendszerben. Ezek tehát az eCMDB projektet nem érintik (az ábrán szürke nyilak és
adatkörök).
Törzsadat interfészek segítségével megvalósítandó adatáramlási folyamatok (az ábrán kék
nyilak és adatkörök):
A SZEAT adatok közül a műszaki helyeknek az eCMDB-be is át kell kerülnie.

A törzsadatok másik részét az SAP eszközkezelést érintő törzsadatok képezik (partnerek és
raktárhelyek). Ezek az adatok, amelyeknek az érintett rendszerekhez (SCCD, SM, eCMDB)
az SAP felől kell érkezniük. Ezen adatoknak az SAP-ból az eCMDB-be kell kerülniük
(adatmodell megfelelő kialakítása szükséges) és onnan terülnek az SM és SCCD
rendszerekbe’
k
partnerek
raktárhelyek

fl T
személyek
szervezetek
műszaki helyek

CCMDB

pa rtne~~7’’~tZ~.
raktárhelyek

partnerek
raktárhelyek

Megjegyzés: Á törzsadat-kezelés általános megoldása NISZ szinten átalakítás alatt van.
Emiatt bár Jelen eCMDB kialakításakor a fenti megoldást kell megvalósítani az eCMDB
adatmodellt úgy kell kialakítani, hogy az tegye lehetővé a későbbiekben önálló törzsadat
instanciák befogadását a modellbe, azaz az adatmodell tartalmazza a megfelelően kialakított
személy és szervezet törzsadat típust (osztályt) is.
A törzsadatok felhasználása az eCMDB műszaki nyilvántartás szempontjából sokrétű,
technikailag azonban egy sémát képeznek: az egyéb entitásokhoz (p1. szolgáltatás, asset, Cl)
való kapcsolódásukban hordozzák az információt.
Kezelendő törzsadatok:
Műszaki helyek (location-ök, SZEAT-ból)
o
Attribútumok
SZEAT azonosító (SZEATID)
Megnevezés
Költséghely adatok
Szülő location adatok
Cím adatok
Típus (j1. épület, szoba)
.
Kapcsolatok
Műszaki hely Asset
—

—

-

—

—
—

—
—

—

—

Partnerek
• Attribútumok
SAP azonosító (SAP ID)
Megnevezés
.
Kapcsolatok
Partner Asset
—

—

—

—

Raktárhelyek (location-ök)
.
Attribútumok
SAP azonosító (SAP_ID)
Rövid megnevezés
—
—

Megnevezés
Cím adatok
Kapcsolatok
Raktárhely Asset
—
—

—

c)

—

Feladatok

Az eCMDB projektben elvégzendő feladatok:
• Az SAP -) eCMDB interfész kialakítása a partner ás raktárhely törzsadat átvitelére. (Az
interfészen meimek majd az asset-ek is, lásd az Asset fejezetben.)
o

Az eCMDB
SCCD és az eCMDB -3 SM interfész kialakítása a partner és raktárhely
törzsadat terítésére a ticketing rendszerekbe. (Az interfészeken kerül terítésre az összes
többi eCMDB-beli adat, struktúra is.)

•

SZEAT -3 eCMDB interfész kialakítása a személy és szervezeti törzsadatok átvitelére.

•

SZEAT -3 SCCD meglevő interfész kibővítése a személy és szervezeti törzsadatok
átvitelére.

.

Az SM -3 eCMDB interfész kialakítása a műszaki helyek eCMDB-be való átvitelére.

-~

Nem változik a SZEAT-ból a meglévő interfészen keresztüli törzsadatok átvitele az SM
rendszerbe.
2.
a)

Asset (tárgyi eszköz, anyag)
Definíció

Az eszközgazdálkodási folyamatok által kezelt adatkörök (a beszerzési, kiadási, áthelyezési,
kivezetési, raktári stb. műveletek tárgyai, különös tekintettel a munkaállomásokra).
b)

Leírás

Az asset eszközadatok elsődleges tárolási és karbantartási (változáskezelési) helye az SAP
tárgyi eszköz rendszer. Itt történik
többek között
az asset-ek struktúrába helyezése
(N5eszköz és alkatrész), felelőshöz és telephelyhez rendelése, amely információkat a
szolgáltatásnyújtás szintén igényel.
Az eCMDB koncepció szerint az SAP által kezelt Asset-eket interfész segítségével kell az
eCMDB-be továbbítani, ás az eCMDB-ből kerül terítésre az SM és SCCD rendszerek felé
szintén interfész segítségével.
—

-

asset-ak

asset-ok

Kezelendő Asset adatok:

asset-ok

o

Attribútumok
Partner/SAP ID
Szervezet (igénylő-szervezet/SZEATID)
Helyszínek (raktár/SAP ID, műszaki hely/SZEATJD)
Személyek (felelős, igénylő, átadó, átvevő, logisztikus,
SZEATID)
Kapcsolatok
Partner Asset
Raktárhely Asset
Műszaki hely Asset
Cl—Asset
-

—
—

—

.

—

támogató,

mind

—

—

—

—

—

—

c)

Feladatok

.

Az SAP -) eCMDB interfész kialakítása, amelyen az asset adatok az eCMDB-be
érkeznek. (Ugyanezen az interfészen érkezik a partner törzsadat is, lásd a törzsadatoknál.)

.

Az eCMDB 4 SCCD és az eCMDB 4 SM interfész kialakítása az asset-ek terítésére a
ticketing rendszerekbe. (Az interfészeken kerül terítésre az összes többi eCMDB-beli adat,
struktúra is.)

3.
Konfigurációs elem (CI)
A konfigurációs elemek (Cl-k) a következő fő kategóriákban kezelendők:
.
In&astruktúra Cl-k, ezen belül IT illetve Távközlési inü~astruktúra Cl-k
.
Személyhez kötött eszköz Cl-k (munkaállomások, laptop-ok, nyomtatók)
.
Szolgáltatás Cl-k
a)

Infrastruktúra

Az in&astruktúra elemek (Cl-k) jellemzően automatikus feltérképezéssel kerülnek be az
eCMDB-be. Az eCMDB szerinti típusba (osztályokba) sorolandók és közöttük a modell
szerinti technológiai kapcsolatok segítségével technológiai szolgáltatás-fák alakítandók ki.
Példa egy lehetséges egyszerű technológiai szolgáltatás-fa modellre. A modellben található
elemek egy-egy konfigurációs elem típust (osztályt) jelölnek.
AIkaImaz~si rendszer
(technologiai
szoIg~Itat~s)

Példa a fenti modell egy lehetséges előfordulására (instancia). Valamennyi itt látható elem
egy-egy konfigurációs elem (CI) instancia.

(

Megjegyzés: A fenti példák nem valósak, csak szemléltetési célt szolgálnak. A megvalósítás természetesen
el/érhet ettől az ábrázolástól.

(1)

IT infrastruktúra

(a)

Dejiníció

Az üzemben lévő IT in&astruktúra elemek (szerverek, munkaállomások, operációs
rendszerek, adatbázisok, szoftverek, alkalmazások, stb.) és szerkezetük (kapcsolataik,
hierarchiájuk)
(b)
Leírás
Az IT initastrnktúra elemek a lehető legautomatizáltabb módon, ütemezhető automatikus
feltérképezési eljárások segítségével kerüljenek az eCMDB-be. A feltérképezést az egyes IT
tartományokba (szeparált VLAN-okba) helyezett adatgyűjtő eszközök segítségével célszerű
megvalósítani. A feltérképezés értelemszerűen a feltérképező technológiákkal
(protokollokkal) felismerhető IT inti~astruktúra elemeket illetve azok kapcsolatait képes
beilleszteni az eCMDB-be. Az egyes gyártói alkalmazásokat (MS-Acticve Directory, MS
Exchange, MS-SQL, MS-Sharepoint, Apache, JBoss, SAP, Oracle, stb.) képes technológiai
szolgáltatásokként, szolgáltatás-fa struktúrában reprezentálni.
A feltérképezési eljárásnak ismernie kell legalább az alábbi protokollok szerint
lekérdezéseket:
• Unix/Linux telnet, ssh Unix/Linux rendszerek lekérdezéséhez
. Windows távoli parancsvégrehajtás Windows szerverek lekérdezéséhez
. WMI Windows szerverekhez
. Powershell Windows szerverekhez
. SNMP hálózati eszközökhöz és szerverekhez
. VIM Vmware vCenter lekérdezéshez
• SQL adatbázis lekérdezéshez
. HTTP http alapú lekérdezéshez
. LDAP Ldap (Active Directory/Exchange) lekérdezéshez
. SAP/JMX, SAP/Abap SAP rendszerek lekérdezéséhez
—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

A nem feltérképezhető inftastruktúra elemek vagy attribútum adatok egyéb szabályozott
manuális vagy manuálisan kezdeményezett folyamatokkal kezelendök (rnanuális GUI
műveletek, import eljárások)
(c)
.

(2)
(a)

Feladat
A feladat az IT in&astruktúra automatikus feltérképezését végző eszköz implementálása
és az eCMDB-be történő betöltés megvalósítása a NISZ teljes IT környezetére.
Távközlési infrastruktúra
Definíció

Az üzemben lévő telekommunikációsberendezések (hálózati LAN/WAN eszközök,
útválasztók, switchek, konferencia eszközök, adatközponti eszközök, stb.)
(b)

Leírás

A távközlési in&astruktúra esetén a felderítési feladatokat az IF Explorer (IFEX) rendszer
látja el az IP hálózati eszközök esetén. Az IPEX adatok és struktúrák át kell, hogy kerüljenek
az eCMDB-be, ahol az adatmodell fogadni tudja és beilleszti az IT stmktúrákba ahol
szükséges, illetve egységes szemléletben megjeleníti az önálló, teljes távközlési szolgáltatás
struktúrákat is.
A távközlési in&astruktúra elemekre specializált konügurációs adatbázis a NETinv, itt valósul
meg a távközlési hálózatra vonatkozó műszaki nyilvántartás, melynek feladata a távközlési
hálózat kapacitásaival való gazdálkodás és a fizikai és logikai initastruktúra modellezése és
ábrázolása. A NETinv rendszerbe integráció segítségével kerülnek át a szolgáltatásokkal való
összefüggések és az IPEX által felderített információk az eCMDB rendszerböl olvasó
interfész segítségével.
(c)

Feladat

.

IPEX 3 eCMDB interfész kialakítása a távközlési iníi~astruktúra elemek és struktúra
adatok átvitelére

.

eCMDB 3 NETinv interfész megvalósítása a távközlési szolgáltatások és az eCMDB-be
rögzített távközlési in&astruktúra adatok, amelyeket a NETinv igényel.

b)
(a)

Személybez kötött eszközök
Definíció

Desktopok (munkaállomások, stb), nyomtatók, egyéb olyan eszközök, amelyeket
felhasználóhoz kihelyezett módon üzemeltetnek
(A továbbiakban a desktop kifejezést használjuk az adott adatkörre történő hivatkozásokban.)
(b)

Leírás

A desktopok jelenleg tárgyi eszköz (asset) mivoltukban kerülnek rögzítésre (SAP felől
érkezve), konfigurációs eleniként (Cl-ként) nem. Ahol CI is és asset is együtt tárolódik (Ilyen
az eCMDB és az SCCD) ez a megkülönböztetés lényeges. A „B. Az elvárt működési
környezet” fejezetben leírtak szerint a desktopok letárolásra kerülnek az eCMDB-ben, mint
asset-ek.
A desktopok nyilvántartása Cl-ként is szükséges az eCMDB-ben (azaz, az üzembehelyezett
állapotuk követése szükséges IMAC események), ezért szükséges automatikus betöltéssel
-

Jcí

biztosítani azt. Az eCMDB adatmodellnek biztosítani kell a desktop CI adatok befogadását és
az asset E-) CI kapcsolatot is kezelnie kell. Az eCMDB-be kerülő desktop adatokat a NISZ
nél már meglévő MS-SCCM rendszer(ek)ből kell automatikus eljárással biztosítani.
(c)

Feladat
MS-SCCM 4 eCMDB interfész kialakítása a desktop adatok átvitelére és a CI
illetve CI -3 Műszaki hely kapcsolatok kezelésére.

c)

Szolgáltatások

(a)

Definíció

—)

Asset

A NISZ által biztosított és működtetett IT és Telekommunikációs üzleti szolgáltatások
(szolgáltatás-fa, kapcsolódó szerződések, ügyfelek, stb.)
(b)

Leírás

A szolgáltatásoknál meg kell különböztetni
.
a szolgáltatás sablont és
.

a szolgáltatás példányt.

A szolgáltatássablon (az eCMDB modellben infrastruktúra szolgáltatás) írja le a generális
szolgáltatást és kötődik az őt megvalósító infrastruktúrához. Ez a típusú szolgáltatás jelenik
meg az ügyfelek által választható szolgáltatás katalógusban.
A szolgáltatás példány az előbbi szolgáltatás sablont köti előfizetőhöz (intézmény,
végfelhasználó, az adott környezettől függ), és meghatározza a szolgáltatásra hivatkozó
megkeresések (bejelentések, interakciók) teljesítési feltételeit, és szerepet játszanak a
számlázásoknál is.
(2)
(a)

Szolgáltatások sablon (Cl)
Leírás

A szolgáltatás katalógusban szereplő (eladható) szolgáltatások az eCMDB-be kell, hogy
bekerüljenek. A bekerülési eljárások különbözőek lehetnek az adott törzsadatok
mennyiségétől, tárolási helytől és a rendelkezésre álló technikai adottságoktól függően.
Történhet teljesen manuálisan az eCMDB GUI felületen, állományból való felolvasás
(import) vagy export/import eljárás segítségével.
A szolgáltatások az eCMDB-ben kerülnek összekapcsolásra az alsóbb, IT és távközlési
technológiai rétegekkel, azaz itt épül fel a teljes szolgáltatás sablon hierarchia.
Az eCMDB-ben Így előállt szolgáltatás struktúra szinkronizálódik az SM és SCCD
rendszerekbe.
(b)

Feladat

.

Az adatbevitelt szolgáló felületek, szerepkörök kialakítása

.

eCMDB 3 SM interfész kialakítása, amelyen az összes szükséges adat és struktúra
átkerül az SM-be, hogy az SM-ben futó folyamatok szükség szerint elérjék őket.

.

eCMDB -) SCCD interfész kialakítása, amelyen az összes szükséges adat és struktúra
átkerül az SCCD-be, hogy az SCCD-ben futó folyamatok szükség szerint elérjék őket.

(3)
(a)

Szolgáltatás példány (Cl)
Leírás

Az eladott (előfizetett) szolgáltatások az eCMDB-be manuális rögzítéssel kerülnek fel a
megfelelő szolgáltatás sabloimal illetve adott esetben ügyféllel és szerződéssel való
összekapcsolással. A szolgáltatás példány létrehozásakor az intézményi szolgáltatás CI sz
SCCD folyamatból indítva (SCCD>eCMDB) automatikusan generálódik eCMDB-ben. Ehhez
kapcsoltan a teljes szolgáltatás struktúra kialakítása már manuálisan történik az eCMDB GUI
felületén.
A szolgáltatás példány adatok az eCMDB-ből kerülnek át mindkét ticketing rendszerbe, ezzel
támogatva a ticketing rendszerekben az adott szolgáltatásra vonatkozó folyamatokat.
Távközlési szolgáltatás esetén a szolgáltatás példány adatok átkerülnek a NETinv rendszerbe
is, ahol ezen összefüggések alapján valósulhat meg a távközlési hálózatra vonatkozó
kapacitásgazdálkodás.
(b)
.

D.

Feladat
eCMDB 4 NETinv interfész megvalósítása a távközlési szolgáltatás példányok átvitelére.

Cl adatok változás-kezelése

Az eCMDB-ben használt valamennyi adatkategória (sémák, szolgáltatás/infi~astmktúra CI
előfordulások illetve a törzsadat jellegű előfordulások, kapcsolatok) kezelése, karbantartása
különböző üzleti és üzemeltetési folyamatok szerint változik:
1.

Séma változtatások

Az eCMDB adatsémák (modell elemek) változtatása nem része a napi rutinszerű működési
folyamatoknak, így ennek nincs előre meghatározott workflow szerinti folyamata vagy
automatizmusa. A séma változtatást jellemzően valamilyen projekt vagy projektszerű
tevékenység keretében, egyedileg kell elvégezni, manuálisan, közvetlenül az eCMDB
megfelelő felületein. A séma nemcsak az eCMDB belső működésére lehet hatással, hanem
érinthet külső rendszer kapcsolatokat (interfészeket) is. Séma változtatást mindenképpen a
teszt környezetben való megvalósítás és tesztelés kell, hogy megelőzze.
a)

Feladat
Az eCMDB megfelelő séma változtatási lehetőségeinek bemutatása a megrendelő
számára.

2.

Tervezett szolgáltatás változtatások

Megjegyzés: A „szolgáltatás” fogalomba ebben a pontban beleérgük a szolgáltatás sablonokat ás példányokat a
teljes szolgáltatás struktúrával, a szolgáltatás ohjektumtól kezdve a kapcsolódó törzsadatokon ár a kapcsolódó
infrastruktúra hierarchiáig minden adatot, attribútumot és kapcsolatot, ami a szolgáltatás felépítéséhez
szükséges.

A szolgáltatások struktúrája változik. A változtatások alapvetően szolgáltatás-módosítás vagy
normál szolgáltatási esemény indíttatásúak (ebbe beleértjük a hibajavítás okán végrehajtott
változtatásokat is), azaz emberi döntések triggerelik tervezetten.
A szolgáltatás struktúra bármilyen tervezett változtatása az eCMDB felületen történik és a
változtatásban érdekelt felelősök (rendszerfelelősök, CI gazdák, jellemzően L2/L3 szakértők)
végzik manuális tevékenységként.

A szolgáltatás változtatási (Új szolgáltatás esetén felépítési) tevékenység minden esetben
ügyfélszolgálati rendszerben indított ticket (jellemzően változás kezelés, de hibajavítási célú
hibajegy is lehet) végrehajtása során kiadott feladatként keletkezik. Ecélból célszerű a
folyamat workflow-kban nevesített feladatlépéseket. task-okat elhelyezni, melyekkel
kjadhatók a CI változtatási feladatok az L2/L3 szakértők számára. A változtatás lehet
komplex, teljes szolgáltatás-építési feladat, de lehet egyszerű, egy vagy kevés elemet érintő
feladat.
A változtatások eredménye szinkronizálódik az SM, SCCD és BSM/OMi rendszerekbe,
ezeken a helyeken további változtatási tevékenységre már nincs szükség, a megváltozott
szolgáltatás használható, azaz az SM és SCCD ügyfélszolgálati folyamat workflow-kban
n-ieghivatkozható, niegtekinthető illetve a BSM/OMi-ban a szolgáltatás-fa megjeleníthető és
működési állapota mérhető.
A változtatások az eCMDB felületen történnek. Célszerű a tipikus változtatási folyamatok
illetve szerepkörök számára a megfelelő felületeket (nézeteket, szerepköröket,
jogosultságokat) kialakítani a változtatások szabályozásához és egyszerűbbé tételéhez.
a)

Feladat
Tipikus szerepkőrök, jogosultságokat, nézetek, felületek kialakítása a változtatások
szabályozásához és egyszerűbbé tételéhez.

3.

Automatikus változások

A kialakítandó eCMDB környezetbe épített automatizmusok (feltérképezés, interfészek,
eCMDB belső automaták, Pl. enrichment szabályok vagy CI kiöregedési automatizmusok)
működése CI változásokat von maga után. Az elemek automatikus megváltozása
befolyásolhatja a konfiguráció-kezelési folyamatokat. Jelen koncepció szerint ezen
automatikus változások eCMDB szinten nem feltétlenül kerülnek humán ellenőrzés alá,
hanem automatikusan továbbítódnak az SM felé, illetve adott esetben onnan továbbítódhat az
SCCD felé.
Az automatikus változások is lehetnek tervezettek (szabályozottak) de előfordulhatnak nem
tervezett változás következményeként is.
Az automatikus változások bekövetkezését automatikus monitorozással kell figyelni, az
észlelt változások alapján rekonsziliációs folyamatok indítási lehetőséget kell biztosítani.
A megvalósítandó eCMDB rendszerben implementálandó rekonsziliációs folyamatok
követelményei:
.
A változások automatikus észlelése és jelzése.
.

A változás tervezett vagy nem tervezett jellegének felismeréséhez szükséges, hogy a
változás jelzésekor megjelenjenek a kapcsolódó SM ticketek.

.

Nem tervezett változás esetén automatikus rekonsziliációs folyamatokat kell tudni indítani
SM ticket létrehozásával a változás utólagos elfogadására vagy visszaállítására.

a)

Feladat

Rekonsziliációs folyamatok tervezése és implementálása.

IV. Jelen közbeszerzési eljárás során ellátandó feladatok
Az alábbi táblázatban összefoglaljuk a közbeszerzési eljárás teljesítése során a nyertes
aj ánlattevő által kötelezően elvégzendő feladatokat.

-1

‚

‚

Projektterv elkeszitese

A nyertes ajánlattevő a szerződéskötést követő 10- naptári
napig projekttervet nyújt be, amely terv tartalmazza a jelen
pontban meghatározott feladatok ütemezését, az ellátandó
feladatokat és határidőket

O

Rendszertervezés és rendszerterv
elkészítése

Átadott rendszerterv, határideje a szerződéstervezetben
foglaltaknak megfelelően
Az eCMDB adatmodellt olyan módon kell kialakítani, hogy fel
legyen készitve a teljes IT és Telco működést leíró minden
adatkörre és azok kapcsolatára: infrastruktúra elemek,
szolgáltatások, asset-ek és törzsadatok.
Feladatok:
.

.

eCMDB adatmodell kialakítása

•

.

.

.

Az elemtípusok (osztályok) sémájának hierarchikus
felépítése (Cl Class hierarchia).
Az egyes elem típusok testre szabása, attribútumok
definiálása, beazonosítási metódus meghatározása.
Az elem típusok közötti lehetséges kapcsolatok
meghatározása.
A Távközlési és IT szolgáltatások és szerkezetük
egységesítésének támogatása.
Az adatkör leírásoknak megfelelő adattartalmak
fogadásának előkészítése (IT és Távközlési infrastruktúra
elemek, törzsadatok, asset adatok, szolgáltatások)
A testre szabás egyeztetést, tervezést és megvalósítást
jelent.

Eredmény: az eCMDB készen áll az adatok fogadására.
Az IT infrastruktúra felderítés és naprakészen tartás
megvalósítása.
Feladatok:
.

.

2

IT Discovery 3 eCMDB kialakítása

A NISZ teljes IT infrastruktúrájának feltérképezésére
szolgáló eszköz implementálása.
A feltérképezést a NISZ által kijelölt környezetekben (vlan
okban) kell elvégezni az egyes környezetekbe kihelyezett
feltérképező modul (probe) eszközökkel. Ilyen környezetek
például: Ügyfélkapu rendszerek, Közadat rendszerek,
Vcenter menedzsment környezet, NISZ-kopdat AD domain
vagy El-central AD domain környezetek.

Eredmény: a NISZ által igényelt és engedélyezett infrastruktúra
adatai naprakészen rendelkezésre állnak az eCMDB-ben.
A Telekommunikációs terület infrastruktúra nyilvántartott
adatainak az eCMDB-be való töltése és az adatok naprakészen
tartása.
Feladatok:
3

NETinv -3 eCMDB interfész kialakítás

..‚

.

.

A szukseges NETinv

.

-)

‚

.

‚

.

eCMDB interfesz implementalasa.

Eredmény: a NISZ által igényelt és engedélyezett hálózati
infrastruktúra adatai naprakészen rendelkezésre állnak az
eCMDB-ben.

(

ATelekommunikációs terület IP hálozat infrastruktúra
felderített adatainak az eCMDB-be való töltése és az adatok
naprakészen tartása.
4

S

IPEX -3 eCMDB interfész kialakítása

eCMDB

-~

NETinv interfész kialakitás

Feladatok:
‚

.

.

.

‚

‚

A szukseges IPEX -3 eCMDB interfesz rnplementalasa.
Eredmény: a NISZ által igényelt ás engedélyezett hálózati
infrastruktúra adatai naprakészen rendelkezésre állnak az
eCMDB-ben.
.

A Telekommunikációs terület által kialakított szolgáltatások és
felderített Infrastruktúra adatainak a NETinv-be való töltése és
az adatok naprakészen tartása.
Feladatok:
..‚

.

.

‚

.

‚

.

A szukseges eCMDB -3 NETinv interfesz rnplementalasa.

Eredmény: NETinv rendszerben naprakészen rendelkezésre
állnak a távközlési szolgáltatás és felderített infrastruktúra
adatok.
Minden adatkörre vonatkozóan az eCMDB adattartalom
áttöltése az SM-be és az adatok naprakészen tartása.
Feladatok:
6

....

eCMDB -3 SM interfesz kialakitas

.

A szükséges eCMDB -3 SM interfész implementálása

Eredmény: Az SM-CMOS ben minden adatkörre vonatkozóan
az SM-ben működő folyamatokhoz a konfigurációs elemek
naprakész állapotban rendelkezésre állnak (ticket-ekben
meghivatkozhatók, értelmezhetők, elemezhetők).
Minden adatkörre vonatkozóan az eCMDB adattartalom
áttöltése az SCCD-be és az adatok naprakészen tartása.
Feladatok:
7

eCMDB

-)

SCCD interfész kialakítás

•
A szükséges eCMDB -3 SCCO interfész implementálása
Eredmény: A CCMDB-ben minden adatkörre vonatkozóan az
SCCO-ben működő folyamatokhoz a konfigurációs elemek
naprakész állapotban rendelkezésre állnak (ticket-ekben
meghivatkozhatók, értelmezhetők, elemezhetők).

Az SCCO-ben a szolgáltatások létesítése során előálló adatok
rögzítése az eCMDB rendszerben.
Feladatok:
S

....

SCCD -3 eCMOB interfesz kialakitas

.

A szükséges SCCO -3 eCMDB interfész implementálása az
adatkor leirasoknak megfelelo adattartalomnak
megfelelően
.‚‚

„

Eredmény: Az SCCD-ben előálló szolgáltatás adatok
naprakészen rendelkezésre állnak az eCMDB-ben.
Az asset és törzsadatok áttöltése SAP-ból az eCMDB-be és az
adatok naprakészen tartása.
Feladatok:
9

SAP

-)~

eCMDB interfész kialakítás

•

A szükséges SAP-3 eCMDB interfész implementálása az
adatkor letrasoknak megfelelo adattartalomnak
megfelelően

Eredmény: Az asset és törzsadat adatok naprakészen
rendelkezésre állnak az eCMDS-ben.

A szervezetek, személyek áttöltése SZEAT-ból az eCMDB-be ás
az adatok naprakészen tartása.
Feladatok:
10

SZEAT

..‚‚

~-)

eCMDB interfesz kialakitas

.

A szükséges SZEAT 4 eCMDB interfész impiementálása az
adatkor leirasoknak megfelelo adattartalomnak
megfelelően
‚‚

„

Eredmény: A szervezeti és személyi törzsadat adatok
naprakészen rendelkezésre állnak az eCMDB-ben.
A Szervezetek) személyek áttöltése SZEAT-ból az SCCD-be és az
adatok naprakészen tartása.
Feladatok:
11

SZEAT 4 SCCD meglevő interfész
kibovitese

.

.....

„

.

..‚...

..

A meglevo SZEAT SCCD interfesz kibovitese az adatkor
leírásoknak megfelelő adattartalomnak megfelelően
-)

Eredmény: A szervezeti ás személyi törzsadat adatok
naprakészen rendelkezésre állnak az SCCD-ben.
Az IT és Távközlési szolgáltatások, azok struktúrája, a felderített
infrastruktúrához való kötése, és egyéb a projekt során
meghatározandó automatikusan fel nem deríthető adatok
felvitele az eCMDB felületén történik.
—

—

Feladatok:
12

eCMDB manuális adatbevitel
kialakítása

•
.

Megfelelő eCMDB szerepkörök és eCMDB GUI felületek
létrehozása a feladat végzés támogatására.
Nagytömegű adatbevitel számára megfelelő eljárások
kidolgozása.

Eredmény: A teljes szolgáltatás hierarchia rendelkezésre áll a
további felhasználásra (SM, SCCD, NETinv és 855 rendszerbe
való betöltésre)

13

‚

‚

‚

eCMDB adattartalom valtozaskezelese

Az implementálandó eCMDB eszköznek képeseknek kell lennie
az eCMDB adattartalom változáskezelésének támogatására, az
eltérések automatikus felismerésére ésjelzésére és az
eltérések feloldásának, rekonsziliációjának dokumentált
támogatására.
Feladatok:
.

Rekonsziliációs folyamatok implementálása

Eredmény: Az eCMDB segítségével kezelhetők a rekonsziliációs
esetek.
A desktop eszközök Cl-ként az eCMDB-be való kerülését az MS
SCCM rendszer(ek)ben levő adatok alapján kell megvalósítani.
Feladatok:
.

.

14

MS-SCCM 4 eCMDB adatbevitel
kialakítás

-

•

MS-SCCM 4 eCMDB adatbeviteli interfész implementálása
a NISZ El környezetét támogató 1 db MS-SCCM rendszerre.
További MS5CCM rendszerek bevonásához támogatás
biztosítása
Az áttöltött desktopok összekapcsolása a már az eCMDB
ben levő megfelelő Asset-ekkel.

Eredmény: a desktop eszközök (amelyek asset minőségükben a
SAP interfész révén megjelennek az eCMDB-ben) konfigurációs
elemként (Cl) is kezelhetővé válnak. (A Cl minőség célozza az
ITIL szerinti felhasználást az SM és SCCD szolgáltatási
folyamatokban.)

A BSS és PVSR rendszerek felé szükséges adatok eCMDB-ből
való elérés lehetőséégét biztosítani kell.
Feladatok:
15

eCMDB 4 BSS és PVSR rendszerek felé
adatelérés biztosítása

•

eCMDB -3 BSS És PVSR adatelérési lehetőség
implementálása

Eredmény: A BSS és PVSR rendszerek felé az eCMDB kész
adatok szolgáltatására, Így biztosítható a BSS és PVRS
adattartalom teljes körűsége és naprakészsége.

16

Kezdeti adat betöltések

A manuális vagy import eljárásokkal történő betöltési és
naprakészen tartási folyamatokkal kezelendő eCMDB
adattartalmat egyszer, az éles indulás előtt be kell tölteni az
eCMDB-be. Ezek jellemzően a manuálisan felépített
szolgáltatás adatok és szolgáltatás topológiák (szolgáltatás fák)
asset adatok.

‚

Az ajánlattevő által biztosítandó oktatási tevékenységek:
.

.

17

18

oktatás

Dokumentálás

Az implementált megoldás használatának és
működtetésének helyszíni oktatása felhasználói és
üzemeltetői szinten.
amennyiben a Pályázó a NISZ-ben még nem működő, új
eszköz(ök) bevezetését javasolja, akkor ezen eszköz(ök)
termék szintű (akár gyári) tanfolyami oktatását is
biztosítania kell jelen szerződés keretében

Résztvevők létszáma: maximum 50 fő, 12 fős csoportokban, a
helyszínt az ajánlatkérő biztosítja
Az oktatásról jelenléti ív és beszámoló szükséges
Az oktatási anyagokat 1 eredeti és 1db digitális pédányban kell
benyújtani
oktatás eszközeit ajánlatkérő biztosítja
.
A következő típusú dokumentumok elkészítése kötelező:
.
Követelmény specifikáció
.
Rendszerterv
.
Implementációs terv (a rendszer infrastrukturális
környezeteire is kiterjedően)
.
Oktatási anyagok
. Tesztelési terv
Mennyisége: 1 eredeti nyomtatott és egy db digitális
dokumentum
Benyújtásának
határideje:
a
projekttervben
meghatározottaknak megfelelően.
Benyújtásának formája: digitális (Excel vagy Word fájl)
Az egyes dokumentumok elfogadásának menetét a
szerződéstervezet tartalmazza.
A próbaüzem feltételeit és módját a Felek közösen dolgozzák
ki az un. tesztelési terv elkészítése és véglegesítése során

‚

19

Próbaüzem

‚..

....‚.

.

A probauzem befejezeset kovetoen tortenik meg az eles
rendszer átadás-átvétele

V. Megfelelőségi táblázat
A jelen közbeszerzési eljárás során megajánlott eszközöknek és folyamatoknak az alábbi
követelményeknek kell megfelelniük:
megfel e
eCMDB eszköz követelmények

b~0~at
á-sa

Adatmodell követelmények
1

Rendelkezzen beépített hierarchikus adatmodellel, ahol a különböző szintű
osztályok jellemzői öröklődhetnek a szülő osztályból, de saját szinten is
definiálhatók jellemzők
Rendelkezzen beépített adatmodellel legalább az alábbi fő adatkategóriákra:
Üzleti szolgáltatások
Technológiai szolgáltatások
-

2
-

Személyek, szervezeti egységek
Helyszínek
Asset-ek
IT infrastruktúra elemek
Hálózati Infrastruktúra elemek

Rendelkezzen

beépített

kapcsolat

kategóriákkal,

p1:
Használat
Tartalmazás
Tulajdonlás

-

3

-

Függőség

~

A beépített adatmodell legyen módosítható és kiegészíthető új elemekkel
(adatkategóriákkal_és_kapcsolat_kategóriákkal)

~

Minden modell osztály előfordulásai (instanciák) rendelkezzenek egy eCMDB
által kiosztott egyedi eCMDB azonosítóval
Minden modell osztály rendelkezzen egyértelmű előfordulás beazonosítási

6

lehetőségekkel,
megadott
attribútumok
beazonosítás szülő Cl megadásával
-

szerint

p1:
beazonosítás

-

Szolgáltatás_építési_követelmények
7

Legyen lehetőség az eCMDB-ben szolgáltatás fák manuális összeállítására,
azaz Pl. üzleti szolgáltatás Cl-k összekapcsolása a szolgáltatást működtető
technológiai infrastruktúra fával

~

A szolgáltatás építésre az eCMDB GUI felületén (is) legyen lehetőség egyszerű,
könnyen elsajátítható GUI felület segítségével

~

A szolgáltatás építésre legyen lehetőség külső eszközből történő adatimport
segítségével is (adatbázisból, CSV állományból)
Adattartalom_megjelenítési_követelmények

10

Adattartalom megjelenítése szöveges (táblázatos) módban

11

Adattartalom megjelenítése grafikus topológia módban

12

Adatmódosítási lehetőség a GUI felületen

13

Testreszabható nézetek használata

14

Adattartalom lekérdezések grafikus előállítása

Megjegyzés

A definiált nézetek, lekérdezések hierarchikus mappa struktúrában történő
elrendezése
16

Adatmodell testreszabási lehetőség a GUI felületen
Automatizálási_követelmények

17

Nagy_tömegű_CI adatváltoztatás támogatása

18

Adott lekérdezésnek megfelelő Cl-k automatikus létrehozása, törlése

19

Adott lekérdezésnek megfelelő Cl attribútumok automatikus beállítása

20

Ütemezhető automatikus tevékenységek beállítása (adatmódosítások vagy
riportok előállítása)
Riportolási_követelmények

21

Riportok definiálása a GUI felületen

22

Riportok_tetszőleges_lekérdezés alapján

23

Automaikus, ütemezett riportok készítése

24

Riportok automatikus küldése email címre

2.5

Többszintű riportok előállítása Cl hierarchia alapján

26

Cl összehasonlító riportok

27

Pillanatkép_összehasonlító_riportok

28

Master CI összehasonlító riportok

29

Cl_változás-figyelési_riportok
Riport formátumok minimálisan:

~

-PDF
Excel
CSV
-

Platform_követelmények
27

Az eCMDB rendszer működhet Windows és/vagy Linux rendszeren

28

Adatbázisként Oracle javasolt, MS-SQL is lehet

29

Az eCMDB rendszer bármely komponense (Admin, User GUI) Internet
böngésző segítségével legyen használható

30

Rendelkezzen programozói API felülettel (Java javasolt)

31

Rendelkezzen Web Service hozzáférési lehetőséggel

Infrastruktúra feltérképezési követelmények
Feltérképezö_protokoll_követelmények
A feltérképezési eljárásnak ismernie kell legalább az alábbi protokollok szerint
lekérdezéseket:
Unix/Linux telnet ssh Unix/Unux rendszerek lekérdezéséhez
Windows távoli parancsvégrehajtás Windows szerverek lekérdezéséhez
WMI Windows szerverekhez
-

—

-

-

32

—

—

33

Powershell Windows szerverekhez
SNMP hálózati eszközökhöz és szerverekhez
VIM VMware vCenter lekérdezéshez
SQL adatbázis lekérdezéshez
HTTP http alapú lekérdezéshez
LDAP Ldap (Active Directory/Exchange) lekérdezéshez
SAP/JMX,_SAP/Abap SAP_rendszerek_lekérdezéséhez
A feltérképező eljárások automatikusan és manuálisan is indíthatóak legyenek

34

A feltérképező eljárásoknak ütemezhetőknek kell lenniük

—

-

—

-

—

-

—

-

—

-

—

-

—

35

A feltérképező eljárások konfigurálása központi felületen legyen elérhető
A feltérképező protokollokhoz szükséges jogosultságok az egyes protokollok
által használt felderítési tartományokban külön-külön is állíthatóak legyenek

36

A gyári feltérképező eljárások mellett egyedi feltérképező eljárások is
használhatóak legyenek

Integrációs követelmények I lehetőségek
37

Web_Service_interfész_(SOAP)

38

HP Connect-IT Connector

39

Java API programozási felület

40

HP BSM/OMi adatszinkronizáció eCMDB felől
Interfészelési lehetőség biztosítása a következő eszközök felé (implementáció
nem része az eCMDB projektnek):

41
-

NETvisor PVSR
FusionR BSS

Rekonsziliációs követelmények
Rekonsziliációs automatizmusok lehetőségének biztosítása :
Változások automatikus észlelése és jelzése
—Automatikus rekonsziliációs folyamatokat indítása
Automatikus folyamatok indítási szabályok (p1. változások megfelelőségének
a vizsgálata)
—

42

—

Projekt követelmények
~

Az SAP
eCMDB interfész kialakítása a partner és raktárhely törzsadat
átvitelére.

~

Az eCMDB
SCCD interfész kialakítása a partner és raktárhely törzsadat
teritésére a ticketing rendszerekbe.

~

-->

—>

Az SCCD -)‘ eCMDB interfész kialakítás kialakítása az SCCD-ben a
szolgáltatások létesítése során előálló adatok rögzítésére az eCMOB
rendszerben.

46

Az eCMDB
SM interfész kialakítása a partner és raktárhely törzsadat
terítésére a ticketing rendszerekbe.

~

Az SM
eCMDB interfész kialakítása a műszaki helyek eCMDB-be való
átvitelére.

-->

->

~

Az SAP
eCMDB interfész kialakítása, amelyen az asset adatok az eCMDB
be érkeznek.

~

A SZEAT
eCMDB interfész kialakítása, amelyen a személy és szervezet
adatok az eCMDB-be érkeznek.

~

A SZEAT
SCCD meglevő interfész kibővítése, amelyen a személy és
szervezet adatok az SCCD-be érkeznek.

51

Az eCMDB
SCCD interfész kialakítása az asset-ek terítésére a ticketing
rendszerekbe.

52

Az eCMDB
SM interfész kialakítása az asset-ek terítésére a ticketing
rendszerekbe.

-->

-->

-->

--~

-->

IT infrastruktúra automatikus feltérképezését végző eszköz implementálása és
az eCMDB-be történő betöltés megvalósítása a NISZ teljes IT környezetére.
NETinv
eCMDB interfész kialakítása a távközlési Infrastruktúra elemek és
struktúra adatok átvitelére
—>

~
56

IPEX
eCMDB interfész kialakítása a hálózati Infrastruktúra elemek és
struktúra adatok átvitelére.
—>

MS-SCCM
eCMDB interfész kialakítása a desktop adatok átvitelére és a Cl
Asset illetve CI
Műszaki hely kapcsolatok kezelésére.
-->

-->

57

-->

A szolgáltatás-fa adatbevitelt szolgáló felületek, szerepkörök kialakítása
eCM0B
SM interfész kialakítása, amelyen az összes szükséges adat és
struktúra átkerül az SM-be, hogy az SM-ben futó folyamatok szükség szerint
elérjék őket.
eCMDB
SCCD interfész kialakítása, amelyen az összes szükséges adat és
struktúra átkerül az SCCD-be, hogy az SCCD-ben futó folyamatok szükség
szerint elérjék őket.
-->

58

-->

59
60

eCMDB
NETinv interfész megvalósítása a távközlési szolgáltatások és az
eCMDB-be rögzített távközlési infrastruktúra adatok áttöltéséhez.
-->

Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az ajánlattétel során az
ajánlattevőnek a fenti követelménynek való megfelelőségről ajánlatában a
fenti táblázat szerint nyilatkoznia kell!
Ajánlatkérő felhívja továbbá a figyelmet, hogy amennyiben az ajánlattevő
ajánlata a fentieknek részben vagy egészben nem felel meg, akkor az
ajánlatkérő az ajánlattevő ajánlatát a Kbt. 74.5 (1) bekezdése) pontja alapján
érvénytelennek_nyilvánítja!

VI. A javasolt megoldás kialakításának feltételei

A.

Erőforrás igény

Az ajánlattevőnek az ajánlatában be kell nyújtania 32 általa javasolt megoldás emberi
erőforrás igényét mind Ajánlatkérő mind pedig az ajánlattevő részéről (embernapokkal)
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az ajánlatkérő részéről meghatározott elvárások nem
lehetnek kötelező jellegűek és nem válnak a szerződés részévé.

B.

Hardver és lie ensz igény

A nyertes ajánlattevőnek a szerződéskötést követő 5 munkanapon belül be kell mutatnia az
általa javasolt megoldás implementálásához szükséges hardver és szoftver erőforrásokat.
Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a szükséges hardver és szoftver erőforrások
beszerzése nem jelen közbeszerzés keretében történik és csak tájékoztatató jellegűnek
minősülnek!
-

Projekt nagyvonalú ütemezése
A nyertes ajánlattevőnek a szerződéskötést követő 5 munkanapon belül be kell nyújtania egy
ütemezést (havi bontással), amely kitér az ajánlattevő javasolt megoldás teljes
implementációjára, különös tekintettel a IV. pontban meghatározott feladatokra:
A közbeszerzési eljárás során a következő mérfZildkövek az irányadóak és ezek kötbérterhes
határidőnek is minősülnek:
1. Részteljesítés: szerződés hatályba lépésétől számított 45 naptári nap.
Ellátandó feladatok: rendszertervezés és rendszerterv elkészítése.
Mennyiség: 1 db rendszerterv, 1 eredeti nyomtatott és 2 db digitális példányban.
A rendszerterv jóváhagyásának folyamatát a szerződéstervezet tartalmazza.
2. Végteljesítés: szerződés hatályba lépésétől számított 90 naptári nap..
Szállítandó:,,a IV. Jelen közbeszerzési eljárás során ellátandó feladatok” 1-19.
pontjában szereplő feladatok ellátása
Mindkét szakasz előtelj esíthetéssel is zárható.
A fentieken túli határidő még a projektterv elkészítése a szerződéskötést követő 10. naptári
napig. A projektterv jóváhagyásának folyamatát a szerződéstervezet tartalmazza.

V. Megfelelőségi táblázat
Ajelen közbeszerzési eljárás során az általunk megajánlott eszközök ás folyamatok megfelelnek az
alábbi követelmények:
______

eCMDB eszköz követelmények

megfele-

Megjegyzés

Adatmodell követelmények
Rendelkezzen beépített hierarchikus adatmodellel, ahol a különbözŐ szintű
osztályok jellemzői öröklődhetnek a szülő osztályból, de saját szinten is
definiálhatók jellemzők

Igen

Rendelkezzen beépített adatmodellel legalább az alábbi fő adatkate~óriákra:
üzleti szolgáltatások
-Technológiai szolgáltatások
személyek, szervezeti egységek
Helyszinek
Asset-ek
IT Infrastruktúra elemek
1-lálózati Infrastruktúra elemek

igen

Rendelkezzen beépített kapcsolat kategóriákkal, pi:
Használat
Tartalmazás
Tulajdonlás
Fűggőség

Igen

-

-

2

-

-

-

-

3

-

-

~

A beepitett adatmodell legyen modositható és kiegeszíthetó uj elemekkel
(adatkategóriákkal és kapcsolat kategóriákkal)
Minden modell osztály előfordulásai (instanciák) rendelkezzenek egy eCMDB
altal kiosztott egyedi eCMDB azonositoval

S

.

.

..

Igen
.

igen

Minden modell osztaly rendelkezzen egyertelmú elofordulas beazonositasi
G

lehetőségekkel, p1:
megadott attribútumok szerint beazonositás
~ beazonosítás szülő Cl megadásával
-

.

igen

Szó!gáltatás építési követelmények
7

Legyen lehetoseg az eCMDB ben szolgaltatas fak rnanualis osszeallitasara azaz
Pl uzleti szolgaltatas Cl k osszekapcsolasa a szolgaltatast működtető
technológiai infrastruktúra fával

igen

~

A szolgáltatás építésre az eCMDB GUI felületén (is) legyen lehetőség egyszerű,
könnyen elsajátítható GUI felület segítségével

.

~

A szolgáltatás építésre legyen lehetőség külső eszkőzből történő adatimport
segítségével is (adatbázisból, CSV állományból)

igen
.

igen

Adattartalom megjelenítési követelmények
10
11
12
13
14

I

Adattartalom megjelenítése szöveges (táblázatos) módban
Adattartalom megjelenítése grafikus topológia módban
Adatmodositasi lehetőseg a GUI feluleten
Testreszabható nézetek használata
Adattartalom lekérdezések_grafikus előállitása

Igen
Igen
igen
igen
igen

A definiált nézetek, lekérdezések hierarchikus mappa struktúrában történő

igen

J elrendezése

F

1’

16

Adatmodell testreszabási lehetőség_a GUI felületen
Automatizélási követelmények

igen

17
18
19

Nagy tömegű_Cl adatváltoztatás támogatása
Adott lekérdezésnek megfelelő Cl-k automatikus létrehozása, tőrlése
Adott lekérdezésnek megfelelő Cl attribútumok automatikus beállítása

Igen
Igen
igen

20

Otemezhető automatikus tevékenységek beállítása (adatmódosítások vagy
riportok előállítása)

-~

gen

Riportolási követelmények
21
22
23
24
25
26
27
28
29

30

Riportok definiálása a GUI felületen
Riportok tetszőleges lekérdezés alapján
Automaikus, ütemezett riportok készítése
Riportok automatikus küldése email címre
Többszintű riportok előállítása Cl hierarchia alapján
Cl összehasonlító riportok
Pillanatkép összehasonlító riportok
Master Cl összehasonlító riportok
Cl változás-figyelési riportok

igen
igen
Igen
igen
Igen
Igen
igen
igen
Igen

Riport formátumok minimálisan:
-PDF
Excel

.

igen

-

CSv

-

Platform követelmények
Az UD Probe-

27

Az eCMDB rendszer mőködhet Windows és/vagy Linux rendszeren

Igen

28

Adatbázisként Oracle javasolt’_MS-SQL is lehet

Igen

29

Az eCMDB rendszer bármely komponense (Admin, User GUI) Internet böngésző
segítségével legyen használható

.

Rendelkezzen programozol API felulettel (Java javasolt)
Rendelkezzen Web Service hozzáférési lehetőséggel

igen
igen

30
31

okcsak
Windows
lehetnek

Igen

C

Infrastruktúra feltérképezési követelmények
Feltérképezó protokoll koveteímények
A felterkepezesi eljarasnak ismernie kell legalabb az alabbi protokollok szerint
Iekérdezéseket:
Unix/Linux telnet’ ssh Unix/Linux rendszerek lekérdezéséhez
Windows távoli parancsvégrehajtás Windows szerverek lekérdezéséhe.z
WMI Windows szerverekhez
Powershell —Windows szerverekhez
~ $NMP halozati eszkozokhoz es szerverekhez
VIM VMware vCenter lekérdezéshez
SQL—adatbázis lekérdezéshez
HUP http alapú lekérdezéshez
LOAP Ldap (Active Directory/D’change) lekérdezéshez
SAPJJMX, SAP/Abap_— SAP rendszerek lekérdezéséhez
A feltérképező eljárások automatikusan és manuálisan is indithatóak.legyenek
-

—

-

-

32

—

—

—

.

igen

—

-

—

-

-

—

-

—

-

.

33
34 Afeltérképező eljárásoknak ütemezhetőknek kell lenniük
35jj~é~éPező eljárások konfigurálása központi felületen legyen elérhető

igen
igen
Igen
1~-’r~ f
Üu0u4

-~

(

36

A feltérképező protokollokhoz szükséges jogosultságok az egyes protokollok
altal hasznait felderitesi tartomanyokban kulon kulon is allithatoak legyenek

igen

A gyári feltérképező eljárások mellett egyedi feltérképező eljárások is
használhat6ak legyenek

e
g n

Integrációs követelmények! lehetőségek
37

Web Service interfész (SOAP)

igen

38
39
40

HP Connect-IT Connector
Java API programozási felület
HP BSM/OMi adatszinkronizáció eCMDa felől
Interfészelési lehetőség biztosítása a következő eszközök felé (implementáció
nem része az eCMDB projektnek):

igen
igen

41

Igen

igen
NETvi sor PVSR
FusionR BSS

-

Rekonsziliációs követelmények
Rekonsziliációs automatizmusok lehetőségének biztosítása:
Változások automatikus észlelése ésjelzése
Automatikus rekonsziliációs folyamatokat indítása
Automatikus folyamatok inditási szabályok (p1. változások megfelelőségének a
vizsgálata)
—

42

~-

Igen

-

Projekt követelmények
~

Az eCMDB
SCCD interfész kialakítása a partner és raktárhely törzsadat
terítésére a ticketing rendszerekbe.
Az SCCD 4 eCMDB interfesz kialakitas kialakitása az SCCIY ben a szolgaltatasok
létesitése során előálló adatok rögzítésére az eCMDB rendszerben.

igen
igen

~

Az eCMDB
SM interfész kialakítása a partner és raktárhely törzsadat
terítésére a ticketing rendszerekbe.

igen

46
~

Az SM ~ eCMDB interfesz kialakitasa a muszaki helyek eCMDB be valo
átvitelére-

igen

~

Az SAP
eCMDB interfesz kialakitása, ametyen az asset adatok az eCMOB be
érkeznek.

igen

48

A SZEAT
eCMDB interfesz kialakitasa, amelyen a szernely es szervezet
adatok az e.CMDB-be érkeznek.

igen

~

A SZEAT--> SCCD meglevő interfész kibővítése, amelyen a személy ás szervezet
adatok az SCCD-be érkeznek.

igen

~

Az eCMDB
SCCD interfész kialakítása az asset-ek terítésére a ticketing
rendszerekbe.

igen

~

Az eCMDB
SM interfész kialakítása az asset-ek terítésére a ticketing
rendszerekbe,

Igen

52

IT infrastruktúra automatikus feltérképezését végző eszköz implementálása és
az eCMDB-be történő betöltés megvalósítása a NISZ teljes IT környezetére.

53

NETinv
eCMDB interfész kialakítása a távközlési infrastüuktúra elemek ás
struktúra adatok átvitelére

~

-->

-->

>

>

--~

-->

—>

igen

OOOO4’~

54

IPEX --> eCMDB interfész kialakítása a hálózati infrastruktúra elemek ős
struktúra adatok átvitelére.

55

MS-SCCM --> eCMDB interfész kialakítása a desktop adatok átvitelére ős a Cl
-> Asset Illetve Cl --> Műszaki hely kapcsolatok kezelésére.

56
57

58
59

A szolgáltatás-fa adatbevitelt szolgáló felületek, szerepkörök kialakítása
eCMDB --> SM interfész kialakítása, amelyen az Összes szükséges adat ős
struktúra átkerül az SM-be, hogy az SM-ben futó folyamatok szükség szerint
elérjék őket.
eCMDB --> SccD interfész kialakítása, amelyen az összes szükséges adat ős
struktúra átkerül az SCCD-be, hogy az SCCD-ben futó folyamatok szükség szerint
elérjék őket.
eCMDB —> NETinv interfész megvalósítása a távközlési szolgáltatásokés az
eCMDB be rogzitett tavkozlesi infrastruktura adatok attoltesehez

igen
igen
igen
igen

igen

igen

000043
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VI. A javasolt megoldás kialakításának feltételei

A.

Erőforrás igény

Az általunk javasolt megoldás becsült emberi erőforrás igényét mind Ajánlatkérő (NISZ) mind
pedig HP részéről sz alábbi táblázat mutatja:
A táblázatban foglalt, becsült NISZ erőforrás elvárások kötelező jellegűek és nem válnak a szer
ződés részévé.

Szakterület

Vezető szakértő (Solution architect)
eCMOB alkalmazás felelős
SM szakértő
uCMDB szakértő
Alkalmazás integrációs szakértő
SZEAT alkalmazástámogató
SM alkalmazástámogató
SCCD alkalmazástámogató
SCCM alkalmazástámogató
Szoigáltatás infrastruktúra szakértők osszesen
Távkozlési infrastruktúra szakértő
Projektvezető
Szolgáltatásmenedzserek osszesen

B.

NISZ

HP

rész#rőI
(nap)

részéről
(nap)

30
60

70
30
198
255

10
25
25
10
30
20
45
20

66

Hardver és liceÁsz igény

Az általunk javasolt megoldás impiementálásához szükséges hardver és szoftver erőforrásokat a
szerződéskötést követő 5 munkanapon belül mutatjuk be~a NISZ számára.
Tudomásul vesszük, hogy a szükséges hardver és szoftver erőforrások beszerzése nem jelen
közbeszerzés keretében történik és csak tájékoztatatő jellegűnek minősülnek!

C.

Projekt nagyvonalú ütemezése

Az általunk javasolt megoldás megvalósitási projektjének havi bontású titemtervét a szerződéskötést
követő 5 munkanapon belül nyújtjuk be a NISZ számára.
Az ütemezés ki fog térni sz általunk javasolt megoldás teljes impiementációjára. különös tekintettel
a IV. pontban meghatározott feladatokra.
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nyilvántartási számú szerződés 2. számú melléklete
E-75913/3

Hely
Vállalkozó/ Szállító cég neve:

Teljesítést I2azoló Bizonylat
Készült
Dátum:
Jelen vannak:
Képviselő neve, beosztása:

Megrendelő:
NISZ Nemzeti Infokommunikációs
Szolgáltató Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
Tennék/szolgáltatás megnevezése:

Képviselőjel neve, beosztása:
(ezen T~ aláírója)

Képviselője2 neve, beosztása:
(ezen TIB jóváhagyója)

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.,
minőségvizsgálati jlcv., tesztelési minősítés, más
) szereplő
részletezettségnek megfelelő terméket/szolgáltatást a Vállalkozó/Szállító a Megrendelő telephelyére
szállította, I 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 TIB és a fentebb aláhúzott mellékletek egy-egy példánya. Csak így nyújtható
be a Megrendelőnek.
Elfogadott nettó teljesítmény érték Ft:
a szerződésben meghatározott egyéb devizában
Az elfogadott teljesítésből visszatartott
(jótelj esítési) garancia Ft:

Vállalkozó képviselője

Devizanem:

Érték:
Esedékessége
(dátum):

Megrendelő képviselője 1

Megrendelő képviselője2

Ph

Ph

C

.

nyilvántartási Számú szerződés 3.

számú

rnclléklete

IVIIE-75910/A15

Nyilatkozat Partner adatairól
Azonosító adatok;
Teljes név (cégjegyzéknek megfelelően):
Hewlett-Packard Informatikai KR.

Rövid név (cégjegyzéknek megfelelően):
Hewlett-Packard Informatikai Kit

Cégje2yzék szám, EV szám, működési engedély szám, bírósági nyilvántartási szám,
egyéb
szám (megfelelő aláhúzandó): 01-09-904183

Adószám; 14445710-2-44
~

Uniós adószám: HU14445710

f.~

olattartó-adatai
Név; Kerekes József

Beosztás: Account Manager

Telefonszám: +36 30 474 5904

E-mail Cím: jozsef.kerekes®hp.com

Ra-

Cím
Székhely (ország, irányítószám, Város, utca, házszám):
Magyarország, 1117, Budapest, Aliz utca 1.
Levelezési Cím, amennyiben eltér a székhelytől (ország, irányítószám, Város, utca, házszám):
Vevő
tner esetében a következőket is ki kell tölteni, amenn iben releváns
Számla küldési Cím (ország, irányítószám, Város, utca, házszám):
Cégnév:
Számlázási Cím (ország, irányítószám, város, utca, házszám):
-

.

.~

—‘,.

-

zám1avezeto~bank

Neve: Citibank
Barikszámla száma:
Bankszámla devizaneme:
10800007-38336032-00000000
HUF
Itülőnős adózásra vona zó infónnációk (adózásra vonatkozótörvények alapján, a irreleváns sorban
~IEM-et kel! beírnj ante 1’ sor vonatkozik a
merre’ ottJQ -()
Pénzforgalmi elszámolás [áfa tv.
Különbözet szerinti
Önszámlázás [áfa tv. l69.*.(l)]:
XIII/A. fejezet, 169.*.(h)]: NEM
elszámolás [áfa tv. XV.-XVII.
NEM
fe~ezet, 169.
‚ ‚
; NEM
Fordított adózás [áfa tv. 1 69.*.(n)]: Alanyi mentesség [áfa tv. XIII.
Tevékenység alapján mentes[áfa tv.
Milyen tevékenység alapján: NEM fejezet]: NEM
VI. fejezet]: NEM
Milyen tevékenység alapján: .

KATA [2012. évi CXLVII.
törvén : NEM

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

Dátum~
Cégszerű aláírás:
Hewlet1~POtk0rd Informatikai Kit
11 7 Budopesi, Alit utca 1.
Adoszóm ]44571Q2’44
I

.Lr%t%

.

4. számú melléklet

Ajánlattételi lap (1/a. számú űrlap)

9(L

Hewlett-Packard Informatikai Kft,
117 Budapest, Atiz utcaI.
1519 Budapest 112, Pt. 301
Cg.01-09-904183
Fővárosi Törvényszék Cégbirósága
ret 36 1 229-9999
Fax 361 229-9000

ha sz. iratminta
AJÁNLAT! ÁR

CONTÁS&

A szolgáltatási
kör KEF kódja,
termékazonosí
tója*

Mennyi
ségi
egység

Mennyi
ség

HPSSZGR2O1 ~

ETI óra

16

HPSSZGR2O1 ~
5172

FT! óra

Rendszertervez~~ Projektmenedzsment
és rendszerterv
támogatas (Hardver)
elkészítése
HP szolgattatas
Üzleti fólyamatok
felmérése,
tervezese,
kialakítása (Hardver)
-HP szojgáltatás
Rendszer
koncepcionális
tervezés(ezető
konzuttans)
(Hardver) HP
szoLgáttat~s
Help-desk
szolgáltatás
megtervezese
(Ft/óra) -HP
szolgáltatás
~
Rendszerfetügyeleti

HPSSZGR2O13
5161
HPSSZGR2O1 ~

megoldás tervezése
ITarchitektúra
tervezes-HP
szolgáltatás
Vezetőmémöki
konzuttáci6.
munkaidőben 8.0017.00 között (FtIóra)
HP szolgáltatás

Műszaki
leírásban
meghatározott
feladatok
Projektterv
elkészítése

Szolgáltatási kör
megneuezése*

-

HP szolgáltatás

Vezetőmérnöki
korizultáció,
munkaidoben
17.00 között (Ft/ora)
HP szolgáltatás
.

Nettó egységár
(Pt)

Nettó
összár(Ft)

25 000 Ft

400 000 Ft

16

25 000 Ft

400 000 Ft

~ ‚ Ó~

24

25 000 Ft

600 000 Ft

~f óra

40

25 000 Ft

1 000 000 Ft

FT’
nap

10

4’lS000Ft

4450000Ft

—~

-

O

‚.

—

HPSSZGR2O13
5019

-

—~____________

HPSSZGR2O1 ~
s173

FT! óra

40

25 000 Ft

1 000000 Ft

HPSSZGR2O1 ~

FT / óra

80

25 000 Ft
.--..—

2 000 000 Ft

5203
HPSSZGR2013
5101

FT/óra

96

25000 Ft

2400000 Ft

HPSSZGR2O13
5172

~
FLora

32

?5000Ft

800 000 Ft

.-.-

.

-

Aj ajánlati árat részletező tábtázatot EXCEL fonMáttimban elektronikus adathordozón is be kelt nyújtani

~uuu

liewleLt-Packard Informatika! Ut.
1117 Budapest, Atiz utcai.
1519 Budapest 112, Pr. 301
Cg.01-09-904183
Fővárosi Törvényszék Cégbirősága
S

Tel 36 1 229-9999
Fax 36 1 229-9000

~1;modet~~’~ tádiogatás(Hardver)
kialakítása

rm&?se

—~

Hp55z6R2013

FT/óra

32

25000Ft

800000Ft

HPSSZGR2O13

FT/óra

120

2S000Ft

3000000Ft

HPSSZGIUO1 3
5019

FT!
nap

20

445 000 Ft

8 900 000 Ft

HPSSZGRZO1 ~

FT / óra

40

25 000 Ft

1 000 000 Ft

HPSSZGR2O1 ~
S203

Fr I óra

160

25 000 Ft

4 000 000 Ft

HPSSZGR2O1 ~

FT / óra

40

25 000 Ft

1 000 000 Ft

HPSSZGR2O1 ~
5119

FT / ora

160

19 000 Ft

3 040 000 Ft

HPSSZGR2OI ~

Fr / 6ra

24

25 000 Ft

600 000 Ft

HPSSZGR2O1 ~

FT / óra

40

25 000 Ft

1 000 000 Ft

HPSSZGR2O1 ~
S121

FT / óra

40

25 000 Ft

1 000 000 Ft

HPSSZGR2O1 ~
S119

FT / óra

72

19 000 Ft

1 368 000 Ft

HPSSZGR2O13
5161

F

24

25 000 Ft

600 000 Ft

HP szolgáltatás
Üzleti folyamatok
-

kialakítása (Hardver)
~
Rendszer
koncepcionális
tervezés (vezető
konzultáns)
(Hardver)-HP
szolgáttatás
Help-desk

~
(Ft/óra) —HP
szolgáltatás
Rendszerfelügyeleti
megoldás tervezése
Vezetőmérnöki
munkaidőben 8.0017.00 között (Ft/óra)
HP szolgáltatás
Rends2erfejlesztés
es —parameterezes
(Flardver) HP
-

-

szolgáltatás
2

iT Discovery ~
eCMDR kiatakitasa

~

HP szolgáLtatás

-

Vezetőmérnöki

~

mu~too17.00 között (Ft/óra)
HP szoLgáltatás
Rendszer integráció
HP szolgáltatás
Rendszerfejlesztés
és -paraméterezés
(Hardver)-HP
szolgáltatás
-

-

3
.

NETinv 4 eCMDB
interfész
kialakitás

Projektmenedzsment
támogatás (Hardver)
HP szolgáltatás
-

ár
a

I-Iewtett-Parkarcl Informatikai <ft.
iii? Budapest, Atíz utcai.
i5l9Budapest 112, Pf. 301
Cg. 01-09-9041 83
Fővárosi Tör~nyszék Cégbirósága
Tel 361 229-9999
Fax 36 1 229-9000

Vezetőmérnöki
konzultáciÓ~
munkaidőben 8.0017.00 között (Ft/óra)
HP szolqá[tatás
‘i~ndszer integrációHPszo[gáttatás
Rendszerfejlesztés
és -pararr’éterezés
(Hardver)-HP
szolgáLtatás

HPSSZGR2O13
5172

.

FT/ura

40

25 000 Ft

1000000 Ft

-

‘

4

IPEX
eCMt3B
interfész
kialakitasa

5

-

eCMOB 4 NETInv
interfesz
kiatakitas

FT/óra

40

25 000 Ft

1 000000 Ft

HPSSZGR2O1 ~
5119

FT / óra

200

19 000 Ft

3 800 000 Ft

I

Projektmenedzsment
támogatas (I-lardver)
HP szóLgattatas
Vezetömernoki

HPSSzGR201 ~
Si 61

a

24

25 000 Ft

600 000 Ft

F

T/

mu~0017,00 között (Ft/óra)
-HP szoLgáttatás
Rendszer integracto
HP szoLgáLtatás
Rendszerfejtesztés
és -paraméterezés
(Hardver)-HP
szolgáLtatás

HPSSZGR2O1 ~

FT I óra

40

25 000 Ft

1 000 000 Ft

HPSSZGR2O1 ~
Sill

FT/ ura

48

25 000 Ft

1 200 000 Ft

HPSSZGR2OI ~
5119

FT I óra

168

19 000 Ft

3 192 000 Ft

Projektmenedzsment
tamogatas (Harduer)
HP szoLgattatas
Vezetomernoki

HPSSZGRZO1 ~
5161

FT! óra

24

25 000 Ft

600 000 Ft

munkajdöbép 8.00—
17 00 kozött (Ft/ura)
I-H’ szotgattatas
Rendszer integrac’o
HpszotgáLtatás
Rendszerfejtesztés
és -paraméterezés
(Hardver)-HP
szolgáltatás

HPSSZGR2O1 ~

FT I óra

40

25 000 Ft

1 000 000 Ft

HPSSZGR2O1 ~
5121

FT I ura

40

25 000 Ft

1 000 000 Ft

I-IPSSZGRZO1 ~
5119

Fr / óra

128

19 000 Ft

Projektmenedzsment
tamogatas (Hardver)
~olaha~~
Vezetőmémöki
konzuttáció,
munkaidőben 8.00I 17.00 között (Ftlóra)
HP szoLgáLtatás
Rendszer integráció
HPszol~áttatás

HPSSZGRZO1 ~
5161

FT I óra

HPSSZGR2O13
5112

FT/óra

-

or

-

-

~

HPS~iGR2013
5121

-

-

-

~Ü~köa 4
E

interfész
kiatakítás

SM

-

—~___________

—

_~_~~_~t

-

2 432 000 Ft

HPSSZGRZO13 FT/ Óra
5121
~

j

24

25 000 Ft

600 000 Ft

40

2S000Ft

1000000Ft

80

2S000Ft

2060000Ft

[HJUÜIu

Hevjtett—Packard Informatikai KR.
1117 Budapest. AUz utcai.
l5i98udapest 112. Pt. 301
Cg.01-09-904183
Fővárosi rőrvényszék Cégbirösága
Tet 36 1 229-9999
Fax 361 229-9000

Rendszerfejtesztés
és-paraméterezés

~

eCMDB 4 SCCO ~~eL’tmenedzsnient
interfész
támogatás (Hardver)
kiatakitás
FtP szoLgáLtatás
Vezetűntérnöki
konzuLtáció,
munkaidőbena.001 7.00 között (Ftjóra)
HP sz&gáttatás
Rendszer integráció

HPSSZGR2O13

FTIóra

120

19000 Ft

2 280000 Ft

HPSSZGRZ01 3
Si 61

FL I óra

24

25 000 Ft

600 000 Ft

FTíóra

40

25000Ft

1 000000Ft

HPSSZGR2OI ~

ETI óra

40

25 000 Ft

1000 000 Ft

HPSSZGR2O1 ~

H I óra

88

19 000 Ft

1 672 000 Ft

-

HPSSZGR2O1 3
C17~

‘

-

-

~

Rendszerfejtesztés
és-p:raméterezés
szotgáttatás

B

SCCD 4 eCMOB
iriterfész
klatakítás

-.

Projektmenedzsment
támogatás (Hardver)
lIP szoLgáLtatás
Vezetömérnöki
konzuttáció,
munkaidőben 8.001700 között (Ftjóra)
HP szoLgáLtatás
Rendszer iritegracio
HP szotgáttatas
Rendszerfejtesztes

HpSszGR2o13
5161

ETI óra

24

25 000 Ft

600 000 Ft

HPSSZGR2O1 3
5172

FT I óra

40

25 000 Ft

1 000 000 Ft

HPSSZGR2O13
5121

FT! ora

40

25 000 Ft

1 000 000 Ft

55~~~201 ~

~ I~

80

19 000 Ft

1 520 000 Ft

HP5SZ6R2013
5161

FT I ora

32

25 000 Ft

800 000 Ft

~

FTIóra

80

25 000 Ft

2000 000 Ft

-

-

-

&d~P

~Ái~ -3
9

interfesz
kiatakítás

eCMOB

Projektmenedzsment
tamogatas (Hardver)
—HP szotgáÉtatás
Vezetörriérnöki
konzuLtáció,
munkaidőben8.0017.00 között (Ftjóra)
HP szoLgáLtatás
Rendszer integráció
HP szolgáttatás
RendszerfejLesztés
és -paraméterezés
(Hardver) HP
szotqáltatás
-

—

.

HPSSZGR2O13
5121
HPSSZGRZO13

.

FTfora
.

FT, ora

96

25000 Ft

2 400 000 Ft

328

l9000Ft

6232 000 Ft

-

L~.
nr~ ‚r

i__l ~)

Hewtett—Paclerd hliorrnatikai Kít.
111 7 Budapest. AUz utca 1.
1519 Budapest 112, PC. 301
Cg 01-09-904183
Fővárosi Törvényszél’ Cégbkósága
TeL 361 229-9999
Fax 361 229-9000

SZEAT -3
eCMDB interfész
kialakitás

10
‘

Projektmenedzsment
támogatás (Hardver)
HP szolgáltatás
Vezetömérnöki

HPSSLGR2O13
5161

FT/óra

mu
nLOO17.00 között (Ft/óra)
HP szolgáltatás
Rendszer integráció

55~4~201 ~

FT ( óra

HP5SZGR2O1 ~

25 000 Ft

600 000 Ft

40

25 000 Ft

1 000 000 Ft

FT! óra

80

25 000 Ft

2 000 000 Ft

HPSSZGR2O1 ~
5119

FT! óra

120

19 000 Ft

2 280 000 Ft

Projektmenedzsment
tamogatas (Hardver)
HP szolgaltatas
Vezetőmérnöki

I-IPSSZGR2O1 ~
5161

FT / óra

24

25 000 Ft

600 000 Ft

munkaidőben 8.001700 kozott (Ft/ura)
HP szolgáltatás
Rendszerintegráció
HP szolgáltatás
Rendszerfejlesztés
és -paraméterezés
(Hardver)-HP
szolgáltatás

HPSSZGR2O13

FT / óra

48

25 000 Ft

1 200 000 Ft

HPSSZGR2O1 ~
5121

FT / óra

32

25 000 Ft

800 000 Ft

HPSSZGRZO1 ~
5119

FT! óra

80

19 000 Ft

1 520 000 Ft

~

HPSSZGR2O13

FT! ora

24

25 000 Ft

600 000 Ft

5~7R220’I ~

FT / óra

40

25 000 Ft

1 000 000 Fl

HPSSZGR2O13
5119

FT! óra

64

19 000 Ft

1 216 000 Ft

-

-

.~

-

Rendszerfejlesztés
ás -paraméterezés
(Harduer)-HP
szolgáLtatás
SZEM’
5CC
meglevő interfesz
kibővítése
-)

11

-

—

-

Öb~zlualIs
kialaklt~sa

1

szolgaltatas
Vezetőmérnöki

- HP

munkaidőben 8.0017.00 között (Ftfóra)
HP szolgáltatás
Rendszerfejlesztés
ás -paraméterezés
(l-lardver)-HP
szolgáltatás
-

13

1

eCMDB
adattartalom
változáskezetése

Projektmenedzsmeflt
támogatás (Hardver)
HP szoIq~jt~t~
Vezetömérnöki
konzultáció1
munkaidőben 8.0017.00 között (Ft/óra)

—~

IIPSSZGR2O1 ~
5161

FT/óra

32

25000Ft

800000Ft

LIPSSZGR2OI3
Si 72

rrIóra

55

2S000Ft

l400000Ft

_________

í

:

Hewtett—Pad<ard Informatikai (ft.
1117 Budapest, Atiz utcai.
1519 Budapest 112, PL 301
C0. 01-09-904183
Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
S

rel

36 1 229-9999
Fax 361 229-9000

Rendszerfejlesztés
és -paraméterezés
(Hardver) HP
szolctáltatás
‘

14

HPSSZGR2O13

i~~CCM ~3

Projektmenedzsment

eCM0B
a a evi ~
klalakítás

támogatás (Hardver)
HP szotgáttatas

l9000Ft

2280000 Ft

FT / óra

24

25 000 Ft

600 000 Ft

r~’u’u’

FT / óra

3

25 000 Ft

800 000 Ft

HPSSZGR2O1 ~

FT I Óra

40

25 000 Ft

1 000 000 Ft

FT/ 6ra

80

19 000 Ft

1 520 000 Ft

FTI óra

24

25 000 Ft

600 000 Ft

FT! óra

32

25 000 Ft

800 000 Ft

HPSSZGR2O1 ~
Si 21

FT I ora

48

25 000 Ft

1 200 000 Ft

HPSSZGRZO1 ~
51 19

FT, 6ra

80

19 000 Ft

1 520 000 Ft

Si ~

FT / ora

32

25 000 Ft

800 000 Ft

HPSSZGR2O13
5172

FT/ora

24

25 000 Ft

600 000 Ft

HPSSZGR2013
5119

FT,ora

72

l9000Ft

1 368 000 Ft

p

2 13

H SSZGR ~

..

Vezetőmérnoki
konzultádó,
munkaidőben 8.0017.00 között (Ft/óra)
HP szolgáltatás
Rendszer
integráció

~‘

-

~pláltataL_,
RendszerfejLesztés
ás -paraméterezés
(Hardver)-HP
szo[gáltatás

~

120

-

-

‚“

.

FT/ora

eGMOB 4 855 es

Projektmencdzsment

PVSR rends,zerek
fete adatelerés
biztosítása

támogatás (Hardver
HP szolgáltatás

r~-11~rn

—~

3

5121

HPSSZGR2O1 ~
S119

~

6R2013

~ 55s~i 61

-

.

Vezetőmérnoki
konzuLtáció,
~ munk~időben s’oo1 100 közott (Ft(ora)
HP szolgáltatás
Rendszer ntegrauo
HP szolgáltatás
Rendszerfejlesztés
És -paraméterezés
(Harduer) HP
szolgáltatás

H

PSSZGR2O1 3
Si 72

-

‘~

-

“‘

-

16

Kezdett adat
betoltesek

Projektmenedzsment
tamogatas (Hardver)
HP szolgáltatás

3

-

Vezetőmérnöki
konzuttáció,
munkaidőben 8.0017.00 között (Ft/óra)
HP szolgáltatás
Rendszerféjtesztés
és -paraméterezés
(Hardver) HP
szolgáltatás

.

-

-

‚.

C (~ ii (j ~i 9

.11 C

L

Hewtett-Packaid Informahkai Kf L
1117 Budapest, Alu utca 1.
l5l9Budapest 112, Pf301
Cg.01-09-904183
Fővára’i Törvényszék Cégbírósága
rel 361 229-9999
Fax 36 1 229-9000

11

Oktatás

Projektmersedzsment
támogatás (Hardver)
HP szolqáltatás
Rendszer
bevezetéséhez
kapcsolódó oktatás
HP szolgáltatás

HPSSZGR2O13
5161

FT’’
‚ ora

HPSSZGR2O1 3
5042

FT!
nap

16

25 000 Ft

400 000 Ft

445 000 Ft

222500 F
O

-

-

18

Dokumentálás

Projektmenedzsment
támogatás (Flardver)
HP szoLgáltatás
Vezetőmérnöki
konzuLtáció,
munkaidőben 8.0017.00 között (Ft’óra)
-HPszotgá(tatás
HeLp-desk rendszer
foLyamatainak
dokumentálása
(Ftíóra) -HP
szolgáltatás
Felhasználói és
üzemeltetői
dokumentáció
készít~s (Vezető
konzu[táns) HP
szolgáltatás

HPSSZGR201 3

Projektmenedzsment
támogatas (Hardver)
HP szolgáltatás
Vezetőmérnöki
konzultáció,
munkaidőben 8.0017.00 között (Ft,’óra)
HP szolgaltatas

FT’ óra

16

25 000 Ft

400 000 Ft

FTI Óra

24

25 000 Ft

600 000 Ft

5175

FTJóra

80

2S000Ft

2000000F1

HPSSZGRZO1 3
5024

FTI
nap

445 000 Ft

2 2250

FIPSSzGRZOI3
5161

FT! ora

40

25 000 Ft

H’~tZGR2013
~

Fr, óra

40

25 000 Ft

-

HrSSZur’201 ~

HPSSZGR2O1 3

F
00

-

‘19

Probaüzem

1 000 000 Ft

-

‘

1 000 000 Ft

-

összesennettó
ár

119840 000 Ft

*Figyelem: Az ojónlottevőnek at összes, a fenti feladatok euótósóhoz szükséges, a műszaki
Ken-ásban meghatározottak szerinti feladatokhoz kapcsolodó összes szolgaltatasi kort es at
ahhoz kapcsolódó KEF azonosítót meg kell adnia.
Az ajánlottevők at egyes feladatokhoz több szolgáltatási kört ás KEF azonosítót is
megadhatnak!
A megajánlott szolgáLtatásokat 27 % AFk terheli.

(J00L20
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Hewlett-Packard Informatikai (ft
1117 Budapest. Atiz utca 1.
1519 Budapest 112. PL. 301

Cg.01-09-904123

Fővárosi Törvényszék Cégbirósága
Tel 361 229-9999
Fax 361 229-9000

Budapest, 201 S.február 4.

Hew’ett-Packard informatikai Kft.
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ügyvezető
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5. számú melléklet
Ajánlattételi lap (részletező)

Műszaki Jeirásban
meghatározott
feladatok

-1

Proektterv
elkészitese

Egységárra
A szolgáltatási kör
Menny
vetített
menny Nettó
KEF kódja,
iségi
közbeszerzés
iseg
egységár (Ft)
termékazonositója* egység
i díj (1,5 %
(Ft))

Szolgáltatási kör
megnevezése*

.

Projektmenedzsment
támogatás (Hardver)HP szolgáltatás

.

ési díjjal
növelt
nettó
egységár
(Ft)

Közbeszerzési díj
nettó összár (Ft)

..

osszesen (Ft)

Közbeszerzési
díjjal növelt
nettó összár (Ft)

HPSSZGR2O1 3S1 61

FT I Óra

16

25 000 Ft

375 Ft

25 375 Ft

400 000 Ft

6 000 Ft

406 000 Ft

HPSSZGR2O1 381 72

FT I óra

16

25 000 Ft

375 Ft

25 375 Ft

400 000 Ft

6 000 Ft

406 000 Ft

HPSSZGR2O13SI6I

FT / Óra

24

25 000 Ft

375 Ft

25 375 Ft

600 000 Ft

9 000 Ft

609 000 Ft

HPSSzGR20I3S1OS

FT / Óra

40

25 000 Ft

375 Ft

25 375 Ft

1 000 000 Ft

15 000 Ft

1 015 000 Ft

Rendszer
koncepcionális tervezés
(vezető konzultáns)
(Hardver)- HP
szolgáltatás

HPSSZGR2O13SO19

FT / nap

10

445 000 Ft

6 675 Ft

451 675 Ft

4 450 000 Ft

66 750 Ft

4 516 750 Ft

Help-desk szolgáltatás
megtervezése (Ft/óra)
HP szolgáltatás

HPSSZGR2OI3S173

FT / óra

40

25 000 Ft

375 Ft

25 375 Ft

1 000 000 Ft

15 000 Ft

1 015 000 Ft

Rendszerfelügyeleti
megoldas_tervezese

HPSSZGR2O13S2O3

FT / Óra

80

25 000 Ft

375 Ft

25 375 Ft

2 000 000 Ft

30 000 Ft

2 030 000 Ft

IT architektúra tervezés
HP szolgaltatas

HPSSZGR2OI3S1OI

FT / Óra

96

25 000 Ft

375 Ft

25 375 Ft

2 400 000 Ft

36 000 Ft

2 436 000 Ft

HP$SZGR2013S172

FT / Óra

32

25 000 Ft

375 Ft

25 375 Ft

800 000 Ft

12 000 Ft

812 000 Ft

Vezetömérnöki
konzultáció,
munkaidőben 8.0017.00 között (Ft/óra)
HP szolgáltatás

Rendszertervezés
O ás rendszerterv
~•‚~‚

-

Projektmenedzsment
támogatás (Hardver)
HP szolgaltatas

-

Üzleti folyamatok
felmérése, tervezése,
kialakitasa (Hardver) HP szolgáltatás

Vezetömérnöki
konzultáció,
munkaidőben 8.0017.00 között (Ft/óra)
HP szolgáltatás

-

eCMDB adatmodell
1 kialakítása

Projektmeriedzsment
támogatás (Hardver) HP_szolgáltatás

HPSSZGR2OI3SI6I

FT / Óra

32

25 000 Ft

375 Ft

25 375 Ft

800 000 Ft

12 000 Ft

812 000 Ft

Üzleti folyamatok
felmérése, tervezése,
kialakítása (Hardver) HP szolgáltatás

HPSSZGR2O13SIO8

FT! Óra

120

25 000 Ft

375 Ft

25 375 Ft

3 000 000 Ft

45 000 Ft

3 045 000 Ft

Rendszer
koncepcionális tervezés
(vezető konzultáns)
(Hardver) - HP
szolgáltatás

HPSSZGR2O1 3S01 9

FT! nap

20

445 000 Ft

6 675 Ft

451 675 Ft

8 900 000 Ft

133 500 Ft

9 033 500 Ft

Help-desk szolgáltatás
megtervezése (Ft/Óra)
HP szolgáltatás

HPSSZGR2O13S173

FT / Óra

40

25 000 Ft

375 Ft

25 375 Ft

1 000 000 Ft

15 000 Ft

1 015 000 Ft

HPSSZGR2OI3S2O3

FT / Óra

160

25 000 Ft

375 Ft

25 375 Ft

4 000 000 Ft

60 000 Ft

4 060 000 Ft

HPSSZGR2O13SI72

FT! Óra

40

25 000 Ft

375 Ft

25 375 Ft

1 000 000 Ft

15 000 Ft

1 015 000 Ft

HPSSZGR2OI3SI 19

FT! Óra

160

19 000 Ft

285 Ft

19 285 Ft

3 040 000 Ft

45 600 Ft

3 085 600 Ft

HPSSZGR2O13SI61

FT! Óra

24

25 000 Ft

375 Ft

25 375 Ft

600 000 Ft

9 000 Ft

609 000 Ft

HPSSZGR2O13S172

FT! Óra

40

25 000 Ft

375 Ft

25 375 Ft

1 000 000 Ft

15 000 Ft

1 015 000 Ft

HPSSZGR2O13SI21

FT! ára

40

25 000 Ft

375 Ft

25 375 Ft

1 000 000 Ft

15 000 Ft

1 015 000 Ft

HPSSZGR2OI3SI 19

FT! Óra

72

19 000 Ft

285 Ft

19 285 Ft

1 368 000 Ft

20 520 Ft

1 388 520 Ft

-Ft

-Ft

-Ft

-Ft

Rendszerfelügyeleti
megoldás_tervezése
Vezetömérnöki
konzultáció,
munkaidőben 8.0017.00 között (Ft/ára) HP szolgáltatás
Rendszerfejlesztés és paraméterezés
(Hardver) - HP
szolgáltatás

2 IT Discovery 3
eCMDB kialakítása

Projektmenedzsment
támogatás (Hardver) HP szolgáltatás
Vezetömérnöki
konzultáci&
munkaidöben 80017.00 között (Ft!öra) HP_szolgáltatás
Rendszerintegráciá
HP_szolgáltatás
Rendszerfejlesztés és paraméterezés
(Hardver) - HP
szolgáltatás

NETinv 4 eCMDB
~ interfész kialakítás

~ IPEX 4 eCMDB
interfész kialakítása

Projektmenedzsment
támogatás (Hardver) HP_szolgáltatás
Vezetőniémöki
konzultáciÓ,
munkaidőben 8.0017.00 között(Ft/óra) HP szolgáltatás
Rendszer integráció
HP_szolgáltatás
Rendszerfejlesztés ás paraméterezes
(Hardver) - HP
szolgáltatás
Projektm enedzsm ent
támogatás (Hardver) HP szolgáltatás
Vezetőmérnőki
konzultáció,
munkaidőben 8.0017.00 között (Ft/Óra) HP szolgáltatás
Rendszer integráció
HP szolgáltatás
Rendszerfejlesztés és paraméterezés
(Hardver) - HP
szolgáltatás

~ eCMDB 4 NETinv
interfész kialakítás

Projektm enedzsm ant
támogatás (Hardver) HP szolgáltatás
Vezetőmérnöki
konzultáció,
munkaidőben 8.0017.00 között (Ft/óra) HP szolgáltatás
Rendszer integráció HP_szolgáltatás
Rendszerfejlesztés ás paraméterezés
(Hardver) - HP
szolgáltatás

(-

HPSSZGR2OI3SI6I

FT / óra

24

25 000 Ft

375 Ft

25 375 Ft

600 000 Ft

9 000 Ft

609 000 Ft

HPSSZGR2OI3S172

FT / Óra

40

25 000 Ft

375 Ft

25 375 Ft

1 000 000 Ft

15 000 Ft

1 015 000 Ft

HPSSZGR2OI3SI2I

FT / Óra

40

25 000 Ft

375 Ft

25 375 Ft

1 000 000 Ft

15 000 Ft

1 015 000 Ft

HPSSZGR2OI3S1I9

FT! Óra

200

19 000 Ft

285 Ft

19 285 Ft

3 800 000 Ft

57 000 Ft

3 857 000 Ft

HPSSZGR2OI3SI6I

FT / Óra

24

25 000 Ft

375 Ft

25 375 Ft

600 000 Ft

9 000 Ft

609 000 Ft

HPSSZGR2OI3SI72

FT! Óra

40

25 000 Ft

375 Ft

25 375 Ft

1 000 000 Ft

15 000 Ft

1 015 000 Ft

HPSSZGR2O13SI2I

FT! Óra

48

25 000 Ft

375 Ft

25 375 Ft

1 200 000 Ft

18 000 Ft

1 218 000 Ft

HPSSZGR2O13SI 19

FT! Óra

168

19 000 Ft

285 Ft

19 285 Ft

3 192 000 Ft

47 880 Ft

3 239 880 Ft

HP$SZGR2O13SI61

FT! Óra

24

25 000 Ft

375 Ft

25 375 Ft

600 000 Ft

9 000 Ft

609 000 Ft

HPSSZGR2O13S172

FT! Óra

40

25 000 Ft

375 Ft

25 375 Ft

1 000 000 Ft

15 000 Ft

1 015 000 Ft

HPSSZGR2O13S121

FT! óra

40

25 000 Ft

375 Ft

25 375 Ft

1 000 000 Ft

15 000 Ft

1 015 000 Fl

HPSSZGR2O13S119

FT! óra

128

19 000 Ft

285 Ft

19 285 Ft

2 432 000 Ft

36 480 Ft

2 468 480 Ft

eCMDB -~ SM
6 interfész kialakítás

~ eCMDB 3 SCCD
interfész kialakítés

Projektmenedzsment
támogatás (Hardver) HP_szolgáltatás
Vezetömérnöki
konzultáci6,
munkaidőben 8.0017.00 között (Ft/ára) HP_szolgáltatás
Rendszer integráció HP_szolgáltatás
Rendszerfejlesztés ás paraméterezés
(Hardver) - HP
szolgáltatás
Projektm enedzsment
támogatás (Hardver) HP szolgáltatás
Vezetőmérnöki
konzultáció,
munkaidőben 8.0017.00 között (Ft/ára) HP szolgáltatás
Rendszer integráció HP_szolgáltatás
Rendszerfejlesztás és paraméterezés
(Hardver) - HP
szolgáltatás

SCCD —) eCMDB
~ interfész kialakítás

Projektmenedzsment
támogatás (Hardver) HP_szolgáltatás
Vezetömérnöki
konzultáciá,
munkaidőben 8.0017.00 között (Ft/óra) HP_szolgáltatás
Rendszer integráció HP_szolgáltatás
Rendszerfejlesztás ás paramáterezés
(Hardver) - HP
szolgáltatás

HPSSZGR2OI3S161

FT! óra

24

25 000 Ft

375 Ft

25 375 Ft

600 000 Ft

9 000 Ft

609 000 Ft

HPSSZGR20I3S172

FT/ára

40

25 000 Ft

375 Ft

25 375 Ft

1 000 000 Ft

15 000 Ft

1 015 000 Ft

HPSSZGR2O13S121

FT/ ára

80

25 000 Ft

375 Ft

25 375 Ft

2 000 000 Ft

30 000 Ft

2 030 000 Ft

HPSSZGR2OI3SII9

FT/ ára

120

19 000 Ft

285 Ft

19 285 Ft

2 280 000 Ft

34 200 Ft

2 314 200 Ft

HPSSZGR2OI3S16I

FT / ára

24

25 000 Ft

375 Ft

25 375 Ft

600 000 Ft

9 000 Ft

609 000 Ft

HPSSZGR2OI3SI72

FT / ára

40

25 000 Ft

375 Ft

25 375 Ft

1 000 000 Ft

15 000 Ft

1 015 000 Ft

HPSSZGR2O13SI21

FT / Óra

40

25 000 Ft

375 Ft

25 375 Ft

1 000 000 Ft

15 000 Ft

1 015 000 Ft

HPSSZGR2O13S1I9

FT/ ára

88

19 000 Ft

285 Ft

19 285 Ft

1 672 000 Ft

25 080 Ft

1 697 080 Ft

HPSSZGR2O13SI6I

FT/óra

24

25 000 Ft

375 Ft

25 375 Ft

600 000 Ft

9 000 Ft

609 000 Ft

HPSSZGR2O13S172

FT/ óra

40

25 000 Ft

375 Ft

25 375 Ft

1 000 000 Ft

15 000 Ft

1 015 000 Ft

HPSSZGR2O13S121

FT / óra

40

25 000 Ft

375 Ft

25 375 Ft

1 000 000 Ft

15 000 Ft

1 015 000 Ft

HPSSZGR2O13S119

FT/óra

80

19 000 Ft

285 Ft

19 285 Ft

1 520 000 Ft

22 800 Ft

1 542 800 Ft

SAP 3 eCMDB
~ interfész kialakítás

io

SZEAT -)~ eCMDB
interfész kialakítás

Projektmenedzsment
támogatás (Hardver) HP_szolgáltatás
Vezetőmérnöki
konzultáció,
munkaidóben 8.0017.00 között (Ft/ára) HP_szolgáltatás
Rendszer integráció
HP_szolgáltatás
Rendszerfejlesztés ás paraméterezés
(Hardver) - HP
szolgáltatás
Projektmenedzsment
támogatás (Hardver) HP szolgáltatás
Vezetömérnöki
konzultáció,
munkaidőben 8.0017.00 között (Ft/óra) HP szolgáltatás
Rendszer integráció
HP szolgáltatás
Rendszerfejlesztés ás parameterezés
(Hardver)- HP
szolgáltatás

SZEAT -) SCCD
~ meglevő interfész
I •L

e

Projektmenedzsment
támogatás (Hardver) HP_szolgáltatás
Vezetömérnöki
konzultáció,
munkaidőben 8.0017.00 között (Ft/óra) HP szolgáltatás
Rendszer integráció HP_szolgáltatás
Rendszerfejlesztés ás paraméterezés
(Hardver)- HP
szolgáltatás

HPSSZGR2O13SI6I

FT! óra

32

25 000 Ft

375 Ft

25 375 Ft

800 000 Ft

12 000 Ft

812 000 Ft

HPSSZGR2OI 33172

FT! óra

80

25 000 Ft

375 Ft

25 375 Ft

2 000 000 Ft

30 000 Ft

2 030 000 Ft

HP$SZGR2OI3SI21

FT! ára

g6

25 000 Ft

375 Ft

25 375 Ft

2 400 000 Ft

36 000 Ft

2 436 000 Ft

HpSSzGR2OI3SII9

FT! óra

328

Ig 000 Ft

285 Ft

19 285 Ft

6 232 000 Ft

93 480 Ft

6 325 480 Ft

HPSSZGR2O13SI 61

FT! ára

24

25 000 Ft

375 Ft

25 375 Ft

600 000 Ft

g 000 Ft

609 000 Ft

HP38Z0R2013S172

FT! óra

40

25 000 Ft

375 Ft

25 375 Ft

I 000 000 Ft

15 000 Ft

1 015 000 Ft

HPSSZGR2OI3S121

FT! óra

80

25 000 Ft

375 Ft

25 375 Ft

2 000 000 Ft

30 000 Ft

2 030 000 Ft

HPSSZGR2O13S1I9

FT !ára

120

19 000 Ft

285 Ft

19 285 Ft

2 280 000 Ft

34 200 Ft

2 314 200 Ft

HPSSZGR2OI3SI61

FT! óra

24

25 000 Ft

375 Ft

25 375 Ft

600 000 Ft

9 000 Ft

609 000 Ft

HPSSZGR2OI3SI72

FT / ára

48

25 000 Ft

375 Ft

25 375 Ft

1 200 000 Ft

18 000 Ft

1 218 000 Ft

HPSSZGR2O13S121

FT! óra

32

25 000 Ft

375 Ft

25 375 Ft

800 000 Ft

12 000 Ft

812 000 Ft

HPSSZGR2OI3S1 19

FT / óra

80

19 000 Ft

285 Ft

19 285 Ft

1 520 000 Ft

22 800 Ft

1 542 800 Ft

szolgaltatás

eCMDB manuális
12 adatbevitel
i.:ii.e~i..

Projektmenedzsment
támogatás (Hardver) HP szolgáltatás
Vezetőmérnöki
konzultáció,
munkaidőben 8.0017.00 között (Ft/óra) HP_szolgáltatás
Rendszerfejlesztés ás parameterezés

HPSSZGR2OI 35161

FT / óra

24

25 000 Ft

375 Ft

25 375 Ft

600 000 Ft

9 000 Ft

609 000 Ft

HPSSZGR2O13S172

FT lóra

40

25 000 Ft

375 Ft

25 375 Ft

1 000 000 Ft

15 000 Ft

1 015 000 Ft

HPSSZGR2O13S119

FT I óra

64

19 000 Ft

285 Ft

19 285 Ft

1 216 000 Ft

18 240 Ft

1 234 240 Ft

HPSSZGR2O13SI61

FT lóra

32

25 000 Ft

375 Ft

25 375 Ft

800 000 Ft

12 000 Ft

812 000 Ft

HPSSZGR2OI 351 72

FT / óra

56

25 000 Ft

375 Ft

25 375 Ft

1 400 000 Ft

21 000 Ft

1 421 000 Ft

HPSSZGR2OI3S1I9

FT/óra

120

19 000 Ft

285 Ft

19 285 Ft

2 280 000 Ft

34 200 Ft

2 314 200 Ft

HPSSZGR2OI 35161

FT / Óra

24

25 000 Ft

375 Ft

25 375 Ft

600 000 Ft

9 000 Ft

609 000 Ft

HPSSZGR2O13S172

FT / óra

32

25 000 Ft

375 Ft

25 375 Ft

800 000 Ft

12 000 Ft

812 000 Ft

HPSSZGR2OI3S12I

FT / óra

40

25 000 Ft

375 Ft

25 375 Ft

1 000 000 Ft

15 000 Ft

1 015 000 Ft

HPSSZGR2OI3SI 19

FT! óra

80

19 000 Ft

285 Ft

19 285 Ft

1 520 000 Ft

22 800 Ft

1 542 800 Ft

HPSSZGR2O1 35161

FT / öra

24

25 000 Ft

375 Ft

25 375 Ft

600 000 Ft

9 000 Ft

609 000 Ft

szolgáltatás
eCMDB
13 adattartalom
‘,~

‚‚„

MS-SCCM -)
14 eCMDB adatbevitel

Projektmenedzsment
támogatás (Hardver) HP szolgáltatas
Vezetőmérnöki
konzultáció,
munkaidőben 8.0017.00 között (Ft/óra) HP szolgáltatás
Rendszerfejlesztés ás paraméterezés
(Hardver) - HP
szolgáltatás
Projektmenedzsment
támogatás (Hardver) Vezetörnérnöki
konzultáció,
munkaidőben 80017.00 között (Ft/óra) HP szolgáltatás
Rendszerintegráciö
HP_szolgaltatas
Rendszerfejlesztés és parameterezes
(Hardver) - HP
szolgáltatás

eCMDB 3 BSS és
15 PVSR rendszerek

Projektmenedzsment
támogatás (Hardver) -

felé adatelérés

HP szolgáltatás

Vezetőmérnöki
konzultáció,
munkaidőben 80017.00 között (Ft/óra) HP szolgáltatás
Rendszer integráció
HP_szolgáltatás
Rendszerfejlesztés és paraméterezés
(Hardver) - HP
szolgáltatás

16 Kezdeti adat

betöltések

Projektm enedzsm ent
támogatás (Hardver) HP szolgáltatás
Vezetőmérnöki
konzultáció,
munkaidőben 8.0017.00 között (Ft/óra) HP szolgáltatás
Rendszerfejlesztés ás paraméterezés
(Hardver) - HP
szolgáltatás

17 Oktatás

18 Dokumentálás

Projektmenedzsment
támogatás (Hardver) HP szolgáltatás
Rendszer
bevezetéséhez
kapcsolódó oktatás HP szolgáltatás
Projektmenedzsment
támogatás (Hardver) HP szolgáltatás
Vezetőmérnöki
konzultáció
munkaidőben 8.0017.00 között (Ft/óra) HP szolgáltatás
Help-desk rendszer
folyamatainak
dokumentálása (Ft/óra)
- HP szolgáltatás

~-

HPSSZGR2O13SI72

FT / óra

32

25 000 Ft

375 Ft

25 375 Ft

800 000 Ft

12 000 Ft

812 000 Ft

HPSSZGR2013S12I

FTJ óra

48

25 000 Ft

375 Ft

25 375 Ft

1 200 000 Ft

18 000 Ft

1 218 000 Ft

HPSSZGR2OI3SI19

FT/óra

80

19 000 Ft

285 Ft

19 285 Ft

1 520 000 Ft

22 800 Ft

1 542 800 Ft

HPSSZGR2OI3SI6I

FT/ óra

32

25 000 Ft

375 Ft

25 375 Ft

800 000 Ft

12 000 Ft

812 000 Ft

HPSSZGR2OI3SI72

FT / óra

24

25 000 Ft

375 Ft

25 375 Ft

600 000 Ft

9 000 Ft

609 000 Ft

HPSSZGR2OI3SI 19

FT / óra

72

19 000 Ft

285 Ft

19 285 Ft

1 368 000 Ft

20 520 Ft

1 388 520 Ft

HPSSZGR2OI3S1S1

FT / óra

16

25 000 Ft

375 Ft

25 375 Ft

400 000 Ft

6 000 Ft

406 000 Ft

HPSSZGR2OI3SO42

FT / nap

5

445 000 Ft

6 675 Ft

451 675 Ft

2 225 000 Ft

33 375 Ft

2 258 375 Ft

HPSSZGR2OI3S16I

FT / óra

16

25 000 Ft

375 Ft

25 375 Ft

400 000 Ft

6 000 Ft

406 000 Ft

HPSSZGR2O13S172

FT / óra

24

25 000 Ft

375 Ft

25 375 Ft

600 000 Ft

9 000 Ft

609 000 Ft

HPSSZGR2O13$175

FT / óra

80

25 000 Ft

375 Ft

25 375 Ft

2 000 000 Ft

30 000 Ft

2 030 000 Ft

Felhasználói és
üzemeltetői
dokumentáció készítés
(vezető konzultáris) HP szolgáltatás

19 Próbaüzem

Összesen nettó ár

Projektmenedzsment
támogatás (Hardver) HP szolgáltatás
Vezetömérnöki
konzultáció,
munkaidőben 8.0017.00 között (Ft/óra) HP szolgáltatás

HPSSZGR2OI3SO24

FT / nap

5

445 000 Ft

6 675 Ft

451 675 Ft

2 225 000 Ft

33 375 Ft

2 258 375 Ft

HPSSZGR2OI3SI6I

FTI Óra

40

25 000 Ft

375 Ft

25 375 Ft

1 000 000 Ft

15 000 Ft

1 015 000 Ft

HPSSZGR2O1 38172

FT / Óra

40

25 000 Ft

375 Ft

25 375 Ft

1 000 000 Ft

15 000 Ft

1 015 000 Ft

119 840 000 Ft

121 637 600 Ft

6. számú melléklet
Keretmegállapodás teljesülési igazolás

LU-

~Dátím~r~
Járás

~

~szteljesltés1

1. rész: Homogén szerverek 4s tárol6k

aaeaai
x
20V

0

-

~8.26X

50 000000

40 474 769 521 Ft

2 757 200

80,95

X

201.5.08,26X

22 000000

19 125 637 801 Ft

973 066

86,93

~erződés

KMO101SZGR13 Számítógéprendszerek

-

2013. (irt: Sysman- ~

2015,08.26x

22 000000

638 284 304 Ft

551 121

2,90

~erződes

KMO102SzGR13 S

ógéprendszerek

-

2013. (irt: Silicon-

2015.08.26X

22

000 Ft

942 855 854 Ft

44 029

4,29

~erződés

KMO1O3SZGR13

~epnd~i~k

-

2013. (1St,: Inter-

2015.08.26X

22

000 Ft

1 466 231 065 Ft

54 671

6,66

rerződés

KMO1O4SZGR13 Számítógéprendszerek

-

2013. (irt.: M&S)

2015.08.26X

22

000 Ft

455 971 137 Ft

7 710

2,07

rerződés

KMO1OSSZGR13 Szam~ogeprendszerek

2015.08.26X

22

000 Ft

834 465 899 Ft

45 250

3,79’

rerződés

KMO1O6SZGR13

2015.08.26X

22000000

1 975 575 252 Ft

14623

8,98

rerződés

KMO1O7SZGR13

2015.08.26X

22

000 Ft

395 517 405 Ft

2 359

1,80’

rerződés

KM01O8SZGR13 Szamitogéprendszerek

-

2013. (lit.: cetronics-~

2015.08.26X

22 000000

137 985 590 Ft

809

0,63’

rerződés

KMO1O9SZGR13 Szám

szerek

-

2013. (1st.: Bull-

2015.08.26X

22

°%°0~~

1 903 910 618 Ft

20 434

8,65

rerződés

KMO11OSzGR13 ~

szerek

-

2013 (i.rt.:

2o15.o8,26X

22 ~

502 932 877 Ft

15 093

2,29

rerződés

KMO111SZGR13 ~

X

2015.08.26X

22 000000

293 337 405 Ft

3 329

1,33

rer-ződés

Számítógéprendszerek 2013. (1.rt.: EOKMO112SZGR13 Adatközpont-Bravonet-FIaXcom-NETvI5OrProfitexpert-Rufusz-Sz

X

2015.08.26X

22 000 000
000 Ft

2 012 998 644 Ft

18 491

9,15

:erződés

KMO113SZGR13 Számítógéprendszerek

X

2015,08.26X

22

000 Ft

282 917 995 Ft

6 920

1,29

rerződés

KMO114SZGR13 ~ s~t~7~$

X

2015.08.26X

22

000 Ft

86 250 103 Ft

5 438

0,39

rerződés

KMO115SZGR13

X

2015.08.26X

22

000 Ft

1 265 996 961 Ft

15 711

5,75

rerződés

KMO116SZGR13

X

2015.08,26X

22

000 Ft

132 891 878 Ft

1 778

0,60

rerződés

KMO117SZGR13 ~

X

2015.08.26X

22

000 Ft

4 542 537 780 Ft

153 086

20,65

X

2013. (irt.: WSHX

~~ter~013 (lst»

gépr
re

x

-

-

2013. (irt.: HP)

r~~TS3~j~;t;. R±R-

2013. (irt.: Delta-

~ (irt.:
;~7jl~

aU0~t

‘erzödés

KMO1Í9SZGR13

óg~rend~sz~ek

-

2013. (1.rt.; Tigra-

~

2o15.os.26x

22 000000

375 940 382 Ft

2 687

1,71’

~erződés

KMO12OSZGR13 Számítógéprendszerek

-

2013. (irt: Fujitsu)

X

20i5.08.26X

22 000000

121 563 162 Ft

1 859

0,55

terződés

KMOI1SSZGR13

-

2013. (irt,: Invigor-

~

20i5.os.26x

22 000000

757 473 489 Ft

7 668

3,44

~

