
Budapest Fovaros X. keriilet 
Kobanyai Onkormanyzat 
Alpolgarmestere 

Eloterjesztes 
a Gazdasagi Bizottsag reszere 

a ,Budapest X. keriilet teriileten kialakitando, szabad hozzaferesii vezetek nelkiili 
internet (WiFi) elerest biztosito halozathoz kapcsolodo eszkozbeszerzes kiepitesi es 
iizemeltetesi feladatokkal egyiitt" targyu kozbeszerzesi eljaras meginditasarol, az 

ajanlatteteli felhivas, dokumentacio es a szerzodestervezet elfogadasarol 

I. Tartalmi osszefoglalo 

A Budapest F6varos X. keliilet K6banyai Onkormanyzat 2014. evi koltsegveteser61 sz616 
2/2014. (II. 20.) onkormanyzati rendelet 5. melleklet 3. pontjanak 18. (K6b<'myai 
Polgarmesteri Hivatal) soran brutt6 36 552 000 Ft biztositott a vezetek nelki.ili 
internetszolgaltatas (WiFi) kiepitesere es iizemeltetesere, amely alapjan kozbeszerzesi eljaras 
lefolytatasa kotelez6. 

Ez a kozbeszerzesi eljaras meg nem szerepel a 2014. evi kozbeszerzesi tervben - a 
kozbeszerzesi terv m6dositasara a 2014. junius 26-i Kepviselo-testiileti iilesen keriil sor -, 
ugyanakkor a kozbeszerzesi eljanis mar ezt megel6z6en is megindithat6. 

A Budapest Fovaros X. keliilet Kobanyai Onkormanyzat altai az altalanos kozbeszerzesi 
tanacsadassal megbizott Dr. Magyar Adrienn hivatalos kozbeszerzesi tanacsad6 - vezet6i 
egyeztetest kovet6en- a Jegyzoi Iroda kozremiikodesevel elkeszitette a ,Budapest X. keliilet 
teriileten kialakitand6, szabad hozzaferesii vezetek nelkiili internet (WiFi) elerest biztosit6 
hcil6zathoz kapcsol6d6 eszkozbeszerzes kiepitesi es iizemeltetesi feladatokkal egyiitt" targyu 
kozbeszerzesi eljarashoz az ajanlatteteli felhivast, a dokumentaci6t es a szerzodestervezetet. A 
fentiekben megjelolt feladat elvegzesere az ajanlatteteli felhivas szerint javasolunk 
vallalkozasi elemekkel vegyes adasveteli szerz6dest kotni. 

A kozbeszerzesi eljaras becsiilt ertekere figyelemmel a kozbeszerzesi eljaras ajanlatteteli 
felhlvasa a kozbeszerzesekr61 sz616 2011. evi CVIII. t6rveny (a tovabbiakban: Kbt.) III. resz 
122. § (7) bekezdes a) pontja szerinti nemzeti eljarasrendben lefolytatott hirdetmeny nelkiili 
targyalasos eljarasra iranyad6 eljarasi szabalyok szerint keriilt osszeallitasra. 

Kerem a Tisztelt Bizottsagot, hogy az ajanlatteteli felhivast, dokumentaci6t es a 
szerzodestervezetet elfogadni sziveskedjek. 

II. Dontesi javaslat: 

Budapest F6varos X. keriilet K6banyai Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek Gazdasagi 
Bizottsaga meghozza az el6terjesztes 1. mellekleteben foglalt hatarozatot. 

Budapest, 2014. jUnius ,jJ.." en 
Sandor 

Torvenyesse i szempontb61 ellenjegyzem: 



1. melleklet az eloterjeszteshez 

Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek 
Gazdasagi Bizottsaga 

... /2014. ( ...... ) hatarozata 
a ,Budapest X. keriilet teriileten kialakitando, szabad hozzaferesii vezetek nelkiili 
internet (WiFi) elerest biztosito halozathoz kapcsolodo eszkozbeszerzes kiepitesi es 
iizemeltetesi feladatokkal egyiitt" targyu kozbeszerzesi eljaras meginditasarol, az 

ajanlatteteli felhivas, dokumentacio es a szerzodestervezet elfogadasarol 

1. A Gazdasagi Bizottsag a ,Budapest X. kerlilet terlileten kialakitand6, szabad hozzaferesii 
vezetek nelktili internet (WiFi) elerest biztosit6 hal6zathoz kapcsol6d6 eszkozbeszerzes 
kiepitesi es uzemeltetesi feladatokkal egyiitt" targyu kozbeszerzesi eljaras ajanlatteteli 
felhfvasat az 1. melleklet szerinti tartalommal j6vahagyja. 

2. A Gazdasagi Bizottsag ,Budapest X. kerlilet teruleten kialakitand6, szabad hozzaferesii 
vezetek nelktili internet (WiFi) elerest biztosit6 hal6zathoz kapcsol6d6 eszkozbeszerzes 
kiepitesi es uzemeltetesi feladatokkal egyutt" targyu kozbeszerzesi eljaras dokumentaci6jat es 
szerzodestervezetet a 2. melleklet szerinti tartalommal j6vahagyja. 

3. A Gazdasagi Bizottsag a ,Budapest X. kerlilet terlileten kialakitand6, szabad hozzaferesu 
vezetek nelktili internet (WiFi) elerest biztosit6 hal6zathoz kapcsol6d6 eszkozbeszerzes 
kiepitesi es uzemeltetesi feladatokkal egyiitt" targyu, a kozbeszerzesekr61 sz616 2011. evi 
CVIII. tarveny 122. § (7) bekezdes a) pontja szerinti hirdetmeny nelkuli targyalasos 
kozbeszerzesi eljaras meginditasat j6vahagyja. 

Hatarido: 
Feladatkoreben erintett: 

azonnal 
a gazdasagi es fejlesztesi szakteriiletert felel6s 
alpolgarmester 
az aljegyz6 
a Gazdasagi es Penzugyi Iroda vezetoje 
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Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat 
1102 Budapest, Szent Laszlo ter 29. 

AJANLATTETELI FELHiV As ES DOKUMENTACIO 

,BUDAPEST X KERULET TERULETEN KIALAKiTANDO, SZABAD HOZZAFERESU 
VEZETEK NELKULI INTERNET (WIFI) ELEREST BIZTOSiTO HALOZATHOZ 

KAPCSOLODO ESZKOZBESZERZES KIEPiTESI ES UZEMELTETESI FELADATOKKAL 
EGYUTT" 

TARGYU 

NEMZETI ELJARASRENDBEN LEFOLYTATOTT HIRDETMENY NELKULI 
TARGYALASOS ELJARASHOZ (KBT. 122.§ (7) BEKEZDES A) PONT) 

2014 



ALAPINFORMACIOK A KOZBESZERZESI ELJARASROL 

A Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat ajanlatker6 neveben ezennel 
felkerem, hogy a 2014. Junius 12. napjan megkiildott ajanlatteteli felhivas, valamint a 
dokumentaci6ban leirtak szerint tegye meg ajanlatat a jelen kozbeszerzes targyat kepez6 feladatok 
megval6sitasara. 

Az eljaras tipusa: 
Kbt. Harmadik Resz, nemzeti eljarasrend szerinti hirdetmeny es targyalas nelkiili kozbeszerzesi 
eljaras (Kbt. 122/A. § (1) bekezdes szerinti eljaras). A hirdetmeny es targyalas nelkiili eljaras 
olyan egy szakaszb61 all6 kozbeszerzesi eljaras, amelyben az ajanlatker6 a nyilt eljaras nemzeti 
eljarasrendben iranyad6 szabalyait alkalmazza a Kbt. 122/A. §-ban foglalt kiilonbsegekkel. 

Eljaras nyelve: 
Jelen kozbeszerzesi eljaras kizar6lagos hivatalos nyelve a magyar. Az ajanlatker6 a nem magyar 
nyelven benylijtott dokumentumok ajanlattev6 altali felel6s forditasat is elfogadja. 

Az eljaras targya: 
,Budapest X keriilet teriileten kialakitando, szabad hozuiferesii vezetek nelkiili internet (WiFi) 
eterest biztositO ha/Ozathoz kapcsolOdo eszkozbeszerzes kiepitesi es iizemeltetesi feladatokkal 
egyiitt" 

A szerz6des id6tartama: 

A nyertes ajanlattev6nek az eszkozoket a megrendelest61 szamitott 6 heten beliille kell szallitania 
es telepitenie kell. A nyertes ajanlattev6 a beiizemelest61 szamitott 12 h6napig koteles biztositani 
az internet szolgaltatast es a wifi hal6zat karbantartasat. 

Egyeb rendelkezesek: 
Amennyiben az ajanlatteteli felhivas es jelen dokumentaci6 kozott ellentmondas meriil fel, ugy az 
ajanlatteteli felhivasban kozolteket kell mervad6nak tekinteni. 

Az eljaras soran felmeriil6, az ajanlatteteli felhivasban es jelen dokumentaci6ban nem 
szabalyozott kerdesek tekinteteben a kozbeszerzesekr61 sz616 2011. evi CVIII. t6rveny es 
vegrehajtasi rendeletei az iranyad6ak. 
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~JANLATTETELIFELHiVAS 

AJANLATTETELI FELHiVAS 

1. Ajanlatkero adatai: 

Ajanlatker6re vonatkoz6 informaci6k: 
Ajanlatker6 neve Budapest F6varos X. kertilet K6banyai Onkormanyzat 
Ajanlatker6 cfme: 1102 Budapest, Szent Laszlo ter 29. 
Te1efon: +361 4338250 
Te1efax: +361 4338230 
E-mail: kozbeszerzes@kobanya.hu 

2. A kozbeszerzesi eljaras fajtaja, alkalmazasanak indokolasa: 
Kbt. Harmadik Resz, nemzeti eljanisrend szerinti hirdetmeny nelkiili targyalasos 
kozbeszerzesi eljaras (122.§ (7) bekezdes a) pontja szerinti eljaras): Ha az arubeszerzes 
becsiilt erteke nem eri el a huszonotmilli6 forintot, az ajanlatker6 olyan kozbeszerzesi 
eljarast is lefolytathat, amelyben a nyilt eljaras nemzeti eljarasrendben iranyad6 szabalyait 
alkalmazza a Kbt. 122.§ (7) a) pontja szerinti elteresekkel. 

3. A dokumentacio rendelkezesre bocsatasanak modja, hatarideje, annak beszerzesi helye 
es penziigyi feltetelei: 
Ajanlatker6 a dokumentaci6t teritesmentesen bocsatja ajanlattev6k rendelkezesere a Kbt. 52. 
§ (3) bekezdesenek megfelel6en. Ajanlatker6 a dokumentaci6t az ajanlatteteli felhivas 
megktildesevel egyidejiileg elektronikus uton is tovabbitja ajanlattev6k reszere. 

4. A kozbeszerzes targya es mennyisege, a teljesites helye: 
,Budapest X keriilet teriileten kialakitando, szahad hozzaferesii vezetek nelkiili internet 
(WiFi) elerest hiztositO ha/Ozathoz kapcsolOdo eszkozbeszerzes kiipitesi es iizemeltetesi 
feladatokkal egyiitt" 

az alabbi 11 reszajanlatteteli lehet6seggel, amely egyben a teljesites helyszineit is jelOli: 
Budapest F6varos X. kertilet, NUTS k6d: HU101 

1. resz teljesitesi helyszinei (11 access point): 
1. Budapest F6varos X. kertilet Polgarrnesteri Hivatal (1 access point) 
2. Korosi Csorna setany (2 access point) 
3. Kekvirag Park (3 access point) 
4. Ujhegyi setany (5 access point) 

SET ANY 

2. resz: SPAR- Liget ter /Korosi Csoma setany sarok (1 access point) 

GYAKORLO UTI LAKOTELEP 

3. resz: Gyakorl6 utca 4/f hornlokzat (1 access point) 

4. resz: Gyakorl6 koz 7. (1 access point) 
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5. resz: Gyakorl6 utca 12. (1 access point) 

6. resz: Gyakorl6 utca 22. v. 24. (1 access point) 

7. resz: Gepmadar utca 14. (1 access point) 

UJHEGYI SET ANY 

8. resz: Ujhegyi setany 12. (1 access point) 

9. resz: Ujhegyi setany 13. Gy6gyszertar (1 access point) 

10. resz: Ujhegyi setany 14. (1 access point) 

UJHEGYT6 

11. resz: Szivattyuhaz oszlop (1 access point) 

Mennyisege: 

A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet (tovabbiakban: Kr.) 26. § (6) bekezdeseben foglaltakra 
tekintettel ajanlatker6 felhivja a figyelmet, hogy, amennyiben a kozbeszerzes targyanak 
egyertelmii es kozerthet6 meghatarozasa szuksegesse tette meghatarozott gyartmanyu, 
eredetii, tipusu dologra, eljarasra, tevekenysegre, szemelyre, szabadalomra vagy vedjegyre 
val6 hivatkozast, a megnevezes csak a targy jellegenek egyertelmii meghatarozasa erdekeben 
tortent, es megnevezes mellett a ,vagy azzal egyenertekii" minden esetben ertend6. 
Ajanlatker6 felhivja a figyelmet, hogy, egyenertekii dolog megajanlasa eseten az 
egyenertekiiseget az ajanlattev6nek az ajanlataban igazolnia kell. 

A pontos mennyisegeket es miiszaki leirast a dokumentaci6 tartalmazza. 

CPVK6dok 

F6 targy: 30000000-9 
Tovabbi targyak: 48900000-7 

32412110-8 
72720000-3 
72700000-7 
48800000-6 
72400000-4 

5. A szerzodesek meghabirozasa, amelynek megkotese erdekeben a kozbeszerzesi eljarast 
lefolytatjak: 
Vallalkozasi elemekkel vegyes adasveteli szerz6des 

6. A szerzodes idotartama 

A nyertes ajanlattev6nek az eszkozoket a megrendelest61 szamitott 6 heten bel til le kell szallitania 
es telepitenie kell. A nyertes ajanlattev6 a beuzemelest61 szamitott 12 h6napig koteles biztositani 
az internet szolgaltatast es a wifi hal6zat karbantartasat. 
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8. Az ellenszolgaltatas teljesitesenek feltetelei vagy a vonatkozo jogszabalyokra 
hivatkozas: 

Ajanlatker6 el6leget nem biztosit. 

Az ajanlatker6 az ellenszolgaltatas osszeget havonta ut6lag, 30 napos fizetesi hatarid6 mellett, 

a Kbt. 130. § (1), (6) I (5), a Ptk. 6:130. § (1)-(3) bek., rendelkezesei alapjan egyenliti ki 
atutalassal. 

A megval6sitas penziigyi fedezetet Ajanlatker6 sajat forrasb61 biztositja. Az ajanlattetel, a 

szerz6des kifizetesek penzneme: HUF. 

Ajanlatker6 reszszamlazasi lehet6seget biztosit. Ajanlattev6 az eszkozok szallitasat es 

telepiteset kovet6en jogosult az 1. reszszamla benylijtasara a telepitett eszkozok erteker61 es a 
telepites koltseger61. 

Ajanlattev6 az internet szolgaltatas es a karbantartas dijar61 havonta 1 reszszamla 

benyujtasara jogosult havi egyenl6 osszegben. A havi reszszamla mellekletekent a nyertes 

ajanlattev6 koteles havi beszamol6t es teljesites igazolast csatolni. A havi reszszamlan 

ajanlatker6 kiilon keri feltiintetni az internet szolgaltatas es kiilon a karbantartas havi dijat. 

Ajanlatker6 reszenkent keri a szamlat kiallitani. Az 1. resz eseteben 1 gyiijt6szamla nyujthat6 

be, amely tartalmazza valamennyi kiepitesi hely dijat. 

Ajanlatker6 a kifizetes soran az Ad6zas rendjer61 sz616 2003. evi XCII. tOrveny (a 

tovabbiakban: Art.) 36/A. §-aban foglaltakat teljes korben alkalmazza. 

Kesedelmes fizetes eseten Ajanlatker6 a Ptk-ban meghatarozott (6:155. §) mertekli, es a 

kesedelem id6tartamahoz igazod6 kesedelmi kamatot fizet. 

Vonatkoz6 jogszabalyok kiilonosen: 

Az ad6zas rendjer61 sz616 2003. evi XCII. tOrveny 36/A. § 
A Kozbeszerzesekr61 sz616 2011. evi CVIII. tOrveny. 
Az altalanos forgalmi ad6r61 sz616 2007. evi CXXVII. torveny. 
A Polgari Torvenykonyvr61 sz616 2013. evi V. tOrveny 

Az ellenszolgaltatas teljesitesenek reszletes leirasat a dokumentaci6 tartalmazza. 

9. Annak meghatarozasa, bogy az ajanlattevo tehet-e tobbvaltozatu (alternativ) ajanlatot, 
valamint a reszajanlat-tetellehetosege vagy annak kizarasa: 
Jelen lejarasban Ajanlatker6 a tobbvaltozatu (alternativ) ajanlattetel lehet6seget kizarja. 
Ajanlatker6 11 reszre biztositja az ajanlattetel lehet6seget. Ajanlat tehet6 egy vagy tObb 
reszre. Az 1. reszen beliil a teljesitesi helyszinek nem bonthat6ak tovabbi reszekre, 
valamennyi teljesitesi helyszinre egyben kell ajanlatot tenni! 

10. Az ajanlatok ertekelesi szempontja: 
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Az ajanlatok ertekelesi szempontja jelen eljarasban a legalacsonyabb osszegii 
ellenszolgaltahis (Kbt. 71. § (2) bekezdes a) pont). 

Az ajanlati arat egy osszegben kell megadni reszenkent kiilon- kiilon oly m6don, hogy az 
adott reszre megadott nett6 ajanlati ar tartalmazza az eszkozok, a telepftes, a 12 havi internet 
szolgaltatas es a 12 havi karbantartas koltseget is. Ajanlatker6 reszenkent az egyosszegii nett6 
ajanlati arat ertekeli. Emellett ajanlattev6knek ajanlatukba reszenkent teteles artablazatot kell 
csatolniuk, amely kiilon tartalmazza az eszkozok, kiilon a telepftes dijat, tovabba kiilon az 
internet szolgaltatas es kiilon a karbantartas havi es 12 havi dijat. 

A legalacsonyabb osszegii ellenszolgaltatas ertekelesi szemponton beliil az Ajanlatker6 a 
megajanlott ellenszolgaltatasokat veti ossze es a Kbt. szabalyai szerint a legel6ny6sebbet 
(legalacsonyabbat) preferalja. 
A vallalasokat ugy kell megadni, hogy azok tartalmazzanak minden jarulekos koltseget, 
fiiggetleniil azok formajat61 es forrasat61, pl. v AM, kiil6nb6z6 dijak es illetekek, stb. 
Az ajanlatok kidolgozasakor vegyek figyelembe, hogy az ajanlati arnak teljes koriinek kell 
lennie, vagyis magaban kell foglalnia valamennyi ajanlattev6i kifizetesi igenyt. 
Az Ajanlattev6k csak forintban (HUF) tehetnek aj{mlatot es a szerz6desk6tes valutaneme is 
csak ez lehet. 

11. A kizaro okok es a megkovetelt igazolasi mod: 
Az eljarasban nem lehet ajanlattev6, alvallalkoz6, es nem vehet reszt az alkalmassag 
igazolasaban olyan gazdasagi szerepl6, aki a Kbt. 56. § (1) bekezdesenek hatalya ala 
tartozik. Az eljarasban nem lehet ajanlattev6, aki a Kbt. 56. § (2) bekezdesenek hatalya ala 
tartozik. 

A megkovetelt igazolasi m6d: 

Ajanlattev6 vonatkozasaban: a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. §-a alapjan az 
ajanlattev6nek ajanlataban nyilatkozatot kell benyujtania, hogy nem tartozik a fenti kizar6 
okok hatalya ala, valamint a Kbt. 56. § (1) bekezdes k) pont kc) pontjat a 310/2011. (XII. 23.) 
Korm. rendelet 2. § i) pont ib) alpontja es a 4. §f) pont fc) alpontjaban foglaltak szerint kell 
igazolnia. 

Alvallalkoz6 es alkalmassag igazolasara igenybe vett mas szervezet vonatkozasaban: 

- Ajanlattev6 a Kbt. 58. § (3) bekezdeseben foglaltaknak megfelel6en ajanlataban csak 
nyilatkozni koteles arr61, hogy a szerz6des teljesitesehez nem vesz igenybe a Kbt. 56. § (1) 
bekezdes szerinti kizar6 okok hatalya ala es6 alvallalkoz6t, valamint az altala 
alkalmassaganak igazolasara igenybe vett mas szervezet nem tartozik a Kbt. 56. § (1) 
bekezdes szerinti kizar6 okok hatal ya ala. 

A kizar6 okok igazolasar61 sz616 nyilatkozat nem lehet regebbi, mint jelen felhivas 
megkiildesenek datuma. 

Ajanlatker6 felhivja a figyelmet a Kozbeszerzesi Hat6sag 2012. junius l-en, valamint 
2013. november 29-en kozzetett utmutat6ira a kizar6 okokkal kapcsolatos igazolasokr61, 
nyilatkozatokr61, nyilvantartasokr61 es adatokr61. (www.kozbeszerzes.hu/ jogi-hatter/a
hatosag-utmutatoi) 

Ajanlatker6 kizarja az eljarasb61 azon ajanlattev6t, alvallalkoz6t, alkalmassag igazolasaban 
kozremiikod6 gazdasagi szerepl6t, akivel szemben a kizar6 okok az eljaras saran 
kovetkeznek be. 
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12. Az alkalmassagi kovetelmenyek, az alkalmassag megitelesehez sziikseges adatok es a 
megkovetelt . mod: 

Az alkalmassag megftelesehez sziikseges Az alkalmassag minimumkovetelmenye(i): 
adatok es a megkovetelt igazolasi m6d: 

Valamennyi eseteben: 

Pl. A Kbt. 55. § (1) bekezdesenek d) pontja es 
a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) 
bekezdesenek a) pontja alapjan az ajanlattev6 -
att61 fligg6en, bogy az ajanlattev6 mikor jott 
letre, illetve mikor kezdte meg miikodeset, 
amennyiben ezek az adatok rendelkezesre 
allnak- csatolja: 

Valamennyi resz eseteben: 

Pl. Alkalmas az ajanlattev6, amennyiben a 

szamlavezet6 penziigyi intezmenyekt61 

szarmaz6 nyilatkozatok szerint a jelen eljarast 

megindit6 felhivas megkiildeset61 visszafele 

szamftott 2 even (24 h6napon) beliil egyik 

szamlajan sem fordult el6 15 napot meghalad6 

sorba allftas. 
valamennyi szamlavezet6 penziigyi 
intezmenyt61 szarmaz6, az eljarast megindft6 Ajanlatker6 a sorba allitas kitetel alatt a 2009. 
felhivas megkiildeset61 visszafele szamitott 2 ev evi LXXXV. torveny 2. § 25. pontjaban 
soran vezetett valamennyi penzforgalmi meghatarozott fogalmat erti. 
szamlajara vonatkoz6, az ajanlatteteli felhivas 
megkiildesenel nem regebbi keltezesii 
nyilatkozatot az alabbi kotelez6 tartalommal: 
- a vezetett szamla szama, szamlanyitas datuma 
- szamlajan a felhivas megkiildeset61 visszafele 
szamitott 2 evben (24 h6napban) 15 napot 
meghalad6 sorba allftas volt-e. 

P2.) Valamennyi resz eseteben 

Ajanlattev6 csatolja a 310/2011. (XII.23.) 

Korm. rendelet 14. § (1) bekezdes d) pontja 

alapjan a szakmai felel6ssegbiztositasanak 
fennallasar61 sz616 igazolasat 

A Pl., P2. pontban el6irt alkalmassagi 

kovetelmenynek kozos ajanlattev6k 

ertelemszeriien kizar6lag egyenkent felelhetnek 

meg, igy a Kbt. 55. § (4) bekezdese alapjan 
elegend6, ha koziiliik egy megfelel. 

Ajanlattev6 (kozos ajanlattev6k) az el6irt 
alkalmassagi kovetelmenyeknek barmely mas 
szervezet (vagy szemely) kapacitasara 

tamaszkodva is megfelelhet a Kbt. 55. § ( 4 )-( 6) 
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P2. Alkalmatlan az ajanlattev6, ha nem 
rendelkezik az alabbi biztositasi osszegii (am ely 
kiterjed a kesziilekekre, az iizemeltetesre, a 
karbantartasra, es az internet szolgaltatasra is) 
szakmai felel6ssegbiztositassal. 

1. resz: minimum 3 milli6 Ft/kar es 10 
milli6/ev 

2. resz: minimum 300.000 Ft/kar es 1 
milli6 Ft/ev 

3. resz: minimum 300.000 Ft/kar es 
900.000 Ft/ev 

4. resz: minimum 300.000 Ft/kar es 
900.000 Ft/ev 

5. resz: m1mmum 300.000 Ft/kar es 
900.000 Ft/ev 

6. resz: mm1mum 300.000 Ft/kar es 
900.000 Ft/ev 

7. resz: minimum 300.000 Ft/kar es 
900.000 Ft/ev 

8. resz: minimum 200.000 Ft/kar es 



bekezdeseben foglaltaknak megfeleloen. 

Amennyiben ajanlattevo az alkalmassagi 
kovetelmenyeknek barmely mas szervezet 
(vagy szemely) kapacitasara tamaszkodva kivan 
megfelelni, ugy ajanlattevo alkalmassagat a 
Kbt. 55. § (5)-(6) bekezdesei szerint koteles 
igazolni. 

A kapacitasait rendelkezesre bocsat6 szervezet 
az eloirt igazolasi m6dokkal azonos m6don 
koteles igazolni az adott alkalmassagi 
feltetelnek t0rten6 megfelelest, tovabba koteles 
nyilatkozni, hogy a szerzodes teljesitesehez 
sziikseges eroforrasok rendelkezesre allnak 
majd a szerzodes teljesitesenek idotartama alatt. 

Amennyiben ajanlattevo a penziigyi es 
gazdasagi alkalmassagi feltetelek szennti 
alkalmassagat mas szervezet (vagy szemely) 
kapacitasara tamaszkodva igazolta, akkor a 
kapacitast rendelkezesre bocsat6 szervezet 
koteles kezeskent felelosseget vallalni a Kbt. 
55. § (6) bekezdes c) pontja szerint. Az errol 
sz616 nyilatkozatot eredeti vagy hiteles masolati 
peldanyban kerjiik csatolni. 

Vagy ajanlattevo valasztasa szerint 
alkalmassagat igazolhatja az osszes fenti 
alkalmassagi kovetelmeny igazolasanak 
benyujtasa helyett kizar6lag az alabbival: 

Ajanlatkertf a 31012011 (X/1.23.) Korm. 
rendelet 14.§ (8) es 17. § (6) bekezdese alapjan 
elfogadja az ajanlattevtf arra vonatkozo 
nyilatkozatat is, hogy megfelel az ajanlatkero 
altai eltfirt alkalmassagi kovetelmenyeknek, 
azzal, hogy amennyiben az elbiralds soran az 
ajanlatkertfnek ketsege meriil fel a nyilatkozat 
val6sagtartalmaval kapcsolatban, a Kbt. 67. § 
(1) bekezdese szerinti felvildgositas keres 
kereteben eltfirhatja az igazolds benyujtasat. 

600.000 Ft/ev 
9. resz: minimum 200.000 Ft/kar es 

600.000 Ft/ev 
10. resz: mmtmum 200.000 Ft/kar es 

600.000 Ft/ev 
11. resz: mmtmum 500.000 Ft/kar es 

1.500.000 Ft/ev 

Tobb reszre torteno ajanlattetel eseten az egyes 
reszekre megadott biztositasi osszegek 
6sszead6dnak. Valamennyi reszre t0rten6 
ajanlattetel eseten minimum 3 milli6 Ft/kar es 
10 milli6 Ft/ev osszegii kozbeszerzes targya 
szerinti felelossegbiztositast kell csatolni. 

Az alkalmassag megitelesehez sziikseges Alkalmatlan az ajanlattevo, ha nem rendelkezik 
adatok es a megkovetelt igazolasi m6d: 

Valamennyi resz eseteben 
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• Ml. az ajanlatteteli felhivas megklildesetol 
visszafele szamitott 3 evben (36 h6napban) 
teljesitett, vezetek nelkiili Internet (WiFi) eleres 

eszkozok szallitasar . 



feladatok ellatasara es iizemeltetesere 
vonatkoz6, szerzodesszeriien teljesitett 
referenciaval, amely kereteben megval6sitottak 
access point kiepiteset, tovabba tartalmaz 
kozponti portal megjelenitest, es 

rendelkezik a 2003. evi C. az elektronikus 
hirkozlesrol sz616 torveny, 159/ A. §-aban eloirt 
autentikaci6val, valamint 

Ml. Ajanlattevo mutassa be a 310/2011. (XII. 
23.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdes a) pontja 
alapjan az ajanlatteteli felhivas megklildesetol 
visszafele szamitott 3 ev (36 h6nap) 
legjelentosebb kozbeszerzes targya szerinti 
szallitasait. Az ismerteteshez csatolni kell a 
310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (5) 
bekezdeseben meghatarozott nyilatkozatot vagy 
igazolast. A referencianyilatkozatb61 vagy 
referenciaigazolasb61 minden alkalmassagi 

• rendelkezik kozponti internet kijar6val es feltetel teljesiilesenek ki kell deriilnie es 
tartalmaznia kell legalabb a 310/2011. (XII. • lehetoseg 
23.) Korm. rendelet 16. § (2) bekezdes szerinti korlatozasara 
ada to kat. 

van felhasznal6 egyedi 

Ajanlatkero rogziti, hogy amennyiben egy 
gazdasagi szereplo referenciakent olyan korabbi 
szallitast kivan bemutatni, amelyben 
konzorcium vagy projekttarsasag tagjakent 
teljesitett, abban az esetben az Ajanlatkero csak 
azt fogadja el az alkalmassag igazolasakent, 
amely konzorciumi tagkent vagy 
projekttarsasag tagjakent sajat hanyadban 
kielegiti az eloirt alkalmassagi felteteleket, 
figyelemmel a Kbt. 129. § (7) bekezdeseben 
meghatarozottakra is. (kerjiik emiatt a teljesites 
bemutatasar61 sz616 nyilatkozatban adjak meg a 
sajat teljesites merteket szazalekban vagy 
forintban). 

M2. Valamennyi resz eseteben. 

Ajanlattevo a 310/2011. (XII. 23.) Korm. 

rendelet 15. § (1) bekezdes c) pontja alapjan 
mutassa be azokat a szakembereket, akiket be 
kivan vonni a teljesitesbe. 

Csatoland6 dokumentumok: 

- a szakemberek bevonasara, ismertetesere 
vonatkoz6 nyilatkozat; melybol kideriil, hogy 
az ajanlattevo a szakembert mely pozici6ra 
kivanja igenybe venni, 
- a szakember altal alciirt rendelkezesre allasi 
nyilatkozat, mely tartalmazza, hogy eljarasba 
torteno bevonasar61 tudomassal bir, teljes 
bizonyit6 erejii maganokiratba foglalva. 
- a szakember sajat keziileg alairt szakmai 
oneletrajza, olyan reszletezettseggel, hogy 
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• tovabba a referenda erteke osszesen elerte 
legalabb az alabbi nett6 osszeget: 

1. resz: 10.000.000 Ft. 

2. resz: 1.000.000 Ft 

3. resz: 800.000 Ft 

4. resz: 800.000 Ft 

5. resz: 800.000 Ft 

6. resz: 800.000 Ft 

7. resz: 800.000 Ft 

8. resz: 600.000 Ft 

9. resz: 600.000 Ft 

10. resz: 600.000 Ft 

11. resz: 1.500.000 Ft. 

A fenti alkalmassagi kovetelmeny teljesitheto 
egy vagy tobb referendaval. 

Tobb reszre t6rten6 ajanlattetel eseten elegendo 
a legmagasabb ertekii referenda igazolasa. 

M2. Alkalmatlan az ajanlattevo, ha nem 
rendelkezik az alabbi szakemberekkel: 

Valamennyi resz eseten: 

M.2/1. 1 f6 felsOfoku vegzettsegii, IT1L 
Foundation V.3 minositesii szakember, aki 
rendelkezik szol!raltatas menedzsment teriileten 



abb61 egyertelmiien deriiljon ki az M2. pontban 
elofrt alkalmassagi feltetel( ek) teljesUlese; 
- vegzettseget igazol6 dokumentumok egyszerii 
masolata. 

Tobb reszre torteno ajanlattetel eseten elegendo 
egyszer csatolni a szakemberekre vonatkoz6 
dokumentumokat, nyilatkozatokat. 

A Kbt. 55. § (4) bekezdeseben foglaltak alapjan 
az M1-M2 alkalmassagi feltetel eseteben az 

egyiittes megfeleles megengedett. 

Ajanlattevo (kozos ajanlattevok) az elofrt 
alkalmassagi kovetelmenyeknek barmely mas 

szervezet (vagy szemely) kapacitasara 
tamaszkodva is megfelelhet a Kbt. 55. § (4)-(6) 
bekezdeseben foglaltaknak megfeleloen. 

Amennyiben ajanlattevo az alkalmassagi 
kovetelmenyeknek barmely mas szervezet 
(vagy szemely) kapacitasara tamaszkodva kfvan 
megfelelni, ugy ajanlattevo alkalmassagat a 
Kbt. 55. § (5)-(6) bekezdesei szerint koteles 
igazolni. 

A kapacitasait rendelkezesre bocsat6 szervezet 
az elofrt igazolasi m6dokkal azonos m6don 
koteles igazolni az adott alkalmassagi 
feltetelnek tOrteno megfelelest, tovabba koteles 
nyilatkozni, hogy a szerzodes teljesitesehez 
sziikseges er6forrasok rendelkezesre allnak 
majd a szerzodes teljesitesenek idotartama alatt. 

Az a szervezet, amelynek korabbi teljesfteseit a 
Kbt. 55. § (6) bekezdes b) pontjaban foglaltak 
szerint az alkalmassag igazolasahoz az 
ajanlattevo felhasznalta, a szerzodes teljesftese 
soran a Polgari Torvenykonyvrol sz616 2013. 
evi V. tOrveny (a tovabbiakban: Ptk. 6:419. § 
szerint kezeskent felel az ajanlattevo teljesftese 
azon reszenek elmaradasaval vagy hibas 
teljesitesevel osszefliggesben az ajanlatkerot ert 
kar megterfteseert, amelyre vonatkoz6an az 
ajanlattevo alkalmassagat a korabbi teljesftesek 
bemutatasa igazolta. 

rendelkezik szolgaltatas menedzsment teriileten 
1 ev szakmai tapasztalattal, tovabba 

M.2/2. 1 fo fels6foku vegzettsegii, ITIL 
Manager minosftesii szakember, aki rendelkezik 
szolgaltatas menedzsment teriileten 1 ev 
szakmai tapasztalattal, valamint 

M.2/3. 1 f6 fels6foku vegzettsegii, C1SA 
minosftesii szakember, aki rendelkezik 
szolgaltatas menedzsment teriileten 1 ev 
szakmai tapasztalattal. 

M.2/4. 1 fo felsofoku vegzettsegii, CCIE (Cisco 
Certified Internetwork Expert) szintnek 
megfelelo minosftesii miiszaki architekt, akik 
rendelkeznek IP hal6zat tervezesi es 
megval6sftasi teriileten minimum 1 ev szakmai 
tapasztalattal, 1 ev szakmai tapasztalattal IP 
technol6giara epU16 allamigazgatasi hal6zat 
tervezeseben, kivitelezeseben, iizemeltetesben. 

Egy szakember tObb pozfci6ra is jel0lhet6. 
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13. Ajanlatteteli hatarido: 
2014. Junius 19. 08.00 ora. 
Az ajanlatoknak ezen hatarid6ig az alabbi cimen rendelkezesre kell allnia, a kezbesitesb61 
szarmazo barminemu kesedelem az ajanlattev6 felel6ssege. 

14. Az ajanlat benyujtasanak cime: 
Budapest F6varos X. keliilet K6banyai Onkormanyzat 1102 Budapest, Szent Laszlo ter 29. 

15. Az ajanlattetel nyelve: 
Az ajanlatot magyar nyelven kell beadni, mas nyelven nem nyujthato be az ajanlat. 

Az eljaras soran mindennemu levelezes es kapcsolattarHis csak ezen a nyelven t6rtenik. 
Joghatas kivaltasara csak a magyar nyelvu nyilatkozatok, okiratok alkalmasak. Abban az 
esetben, ha a benylijtasra kertil6 igazolasok vagy okiratok nyelve nem magyar, ugy az 
ajanlattev6 koteles mellekelni a magyar nyelvu ajanlattev6 altali felel6s forditasokat annak 
szem el6tt tartasaval, hogy a helytelen fordftas kovetkezmenyeit az ajanlattev6nek kell 
viselnie. 

16. Az ajanlat(ok) felbontasanak helye, ideje es az ajanlatok felbontasan jelenletre 
jogosultak: 
Budapest F6varos X. keliilet K6banyai Onkormanyzat 1102 Budapest, Szent Laszlo ter 29. 1. 
em. 133. 

2014. junius 19. 08.00 ora. 

Kbt. 62. § (2) bekezdeseben meghatarozott szemelyek jogosultak jelen lenni. 

Az ajanlatker6 az ajanlatok bontasanak megkezdesekor, az ajanlatok felbontasa el6tt 
kozvetleniil ismerteti a kozbeszerzes - a 18. § (2) bekezdesenek alkalmazasa nelkiil szamftott 
- becstilt erteket es a szerz6des teljesitesehez rendelkezesre allo anyagi fedezet osszeget, 
reszajanlattetel biztosftasa eseten reszenkent. 

Az ajanlatok felbontasakor ismertetni kell az ajanlattev6k nevet, cimet (szekhelyet, 
lakohelyet), valamint azokat a f6bb, szamszerusithet6 adatokat, amelyek az ertekelesi 
szempont (reszszempontok) alapjan ertekelesre keriilnek. 

Ha az ajanlatok bontasan egy - ott jelen lev6 - szemely keri, az ajanlat ismerteteset kovet6en 
azonnallehet6ve kell tenni, hogy betekinthessen a felolvasolapba. 

17. Az ajanlati kotottseg minimalis idotartama: 
30 nap a targyalas( ok) befejezeset61 szamitva 

18. Az ajanlati biztositek eloirasara, valamint a szerzodesben megkovetelt biztositekokra 
vonatkozo informacio: 
Ajanlatker6 jelen kozbeszerzesi eljarasban nem irja elo ajanlati biztositek nyujtasat, 
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A nyertes ajanlattevovel kotendo szerzodes nem kot ki biztositekot. 

Nyertes ajanlattevo kesedelmi es meghiusulasi kotber fizetesere koteles a 
szerzodestervezetekben reszletezettek szerint. 

Az ajanlatkero minimum 12 havi j6tallasi kotelezettseget ir elo. Arnennyiben a vonatkoz6 
hatalyos jogszabaly az adott eszkozre ennel hosszabb kotelezo j6tallasi idot ir elo, ugy a 
jogszabaly szerinti j6tallasi ido az iranyad6. 

A szerzodest megerosito biztositekokat a szerzodes tervezet tartalmazza. 

19. A kozbeszerzes Europai Uni6b61 szarmaz6 forrasb61 tamogatott? 
Nem. 

20. A targyalas menete, az elso targyalas idopontja 

Ajanlatkero el0relathat6an egy alkalommal fog az ajanlattevokkel targyalni. Amennyiben tobb 
targyalas szUkseges, az adott targyalas lezarasakor jegyzokonyvben keriil sor a kovetkezo 
targyalas idopontjanak egyeztetesere. 

Az eljarasban az ajanlatkero es az ajanlattevok kozotti targyalas arra iranyul, hogy az ajanlatkero a 
kozbeszerzes targya szerinti feladatok ellatasat illetoen a legkedvezobb feltetelekkel kothessen 
szerzodest. 

A targyalason a felek a miiszaki tartalom, a szerzodeses feltetelek, es az ajanlati ar tekinteteben 
egyeztetnek. A benyiijtott ajanlat alapjan mind az ajanlattevok, mind pedig az ajanlatkero 
javaslatot tehet a fentiek m6dositasara. 

Az ajanlattevok reszerol nyilatkozattetelre es kotelezettsegvallalasra jogosult szemely vehet reszt a 
targyalason. Ez lehet a cegkivonatban szereplo szemely, vagy meghatalmazott. Ez ut6bbi esetben a 
cegkivonatban szereplo cegjegyzesre jogosult szemely altai kiallitott, 2 tanu altai alairt, 
maganokiratba foglalt meghatalmazast vagy kozjegyzo altai hitelesitett meghatalmazast keriink 
bemutatni. 

Az ajanlatkero minden egyes targyalasr61 jegyzokonyvet keszit, amelyet a targyalas kovetkezo 
fordul6janak megkezdeseig ( egyetlen vagy utols6 fordul6 eseten a targyalas befejezeset koveto ket 
munkanapon beliil) minden, az adott targyalason reszt vett ajanlattevonek ala kell irnia, es 
resziikre egy peldanyt at kell adni, vagy ket munkanapon bel til kell megkiildeni. 

Ha az ajanlatkero az eljaras eredmenyet kihirdette (az osszegezest megkiildte), a szerzodest a 
felhivasnak es az ajanlatnak a targyalas befejezeskori tartalma szerint koti meg. 

A targyahis soran a kozbeszerzes targya es feltetelei nem valtozhatnak olyan m6don, hogy 

a) az eljaras alapjan megkotOtt szerzodes targya vagy feltetelei olyan jellemzojeben, illetve 
koriilmenyeben ter el az ajanlatteteli felhivas megkiildesekor beszerezni kivant 
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szolgaltatast61 vagy megadott szerz6deses feltetelekt61, amely nem tette volna lehet6ve 

targyalasos eljanis alkalmazasat, 

b) az ajanlatteteli felhivasban k6z6lt feltetelek olyan mertekben m6dosulnak vagy 
egesziilnek ki, hogy annak kovetkezteben valamelyik ajanlattev6 nem kepes a 
targyalasok befejezesevel vegleges ajanlatot tenni, vagy 

c) az ertekeles szempontjai vagy m6dszere valtozna. 

Az ajanlatker6 felhivja az ajanlattev6k figyelmet, hogy az ajanlatker6 az ajanlatteteli felhivasban 
meghatarozott feltetelekhez, az ajanlattev6 pedig az ajanlatahoz a targyalas befejezesenek 
id6pontjat61 van kotve [Kbt. 96. § (4)]. 

A targyalas lezarasakent az ajanlattev6 zart boritekban adja le a vegleges ajanlatat, amely a 

targyalas vegen az ajanlattev6 jelenleteben kertil felbontasra. 

A Kbt. 62. § (4) bekezdese alapjan Ajanlatker6 a vegleges ajanlatok bontasanak megkezdesekor, 
az ajanlatok felbontasa el6tt kozvetlentil ismerteti a kozbeszerzes becsult erteket es a szerz6des 
teljesitesehez rendelkezesre a116 anyagi fedezet osszeget. 

Az elso targyahis idopontja es helyszine 

2014. julius 07. 16:30 ora 

1102 Budapest, Szent Laszlo ter 29. 1. em. targyalo 

21. Egyeb informaciok: 
1. A hianyp6tlast Ajanlatker6 a Kbt. 67. § szerint biztositja. 

2. A hirdetmeny nelki.ili targyalasos eljarasban kizar61ag az ajanlattetelre felhivott gazdasagi 
szerepl6(k) tehet(nek) ajanlatot. Az ajanlattetelre felhivott gazdasagi szerepl6k kozosen nem 
tehetnek ajanlatot, nines azonban akadalya annak, hogy valamely ajanlattetelre felhivott 
gazdasagi szerepl6 olyan gazdasagi szerepl6vel tegyen kozos ajanlatot, amelynek ajanlatker6 
nem kiildott ajanlatteteli felhivast. 

3. Az ajanlatnak tartalmaznia kell az ajanlattev6 nyilatkozatat a Kbt. 60. § (3) es (5) 
bekezdesere, a Kbt. 40. § (1) bekezdes a) es b) pontjara. Nemleges tartalommal is 
csatoland6ak a nyilatkozatok. 

4. Kozos ajanlattetel eseten a Kbt. 25. §-banes a 95. § (2) bekezdesben foglaltak szerint kell 
eljarni. 

5. Nyertes ajanlattev6k altal alapitand6 gazdalkod6 szervezettel kapcsolatos kovetelmenyek: 
Az ajanlatker6 gazdalkod6 szervezet alapitasat kizarja mind ajanlattev6, mind kozos 
ajanlattev6k vonatkozasaban. 

6. Formai el6irasok: az ajanlatot ajanlattev6knek nem elektronikus uton kell a jelen 
felhivasban es a dokumentaci6ban meghatarozott tartalmi es formai kovetelmenyeknek 
megfelel6en elkeszitenie es benylijtania: 

• az ajanlat papir alapu peldanyat zsin6rral, lapozhat6an ossze kell fiizni, a csom6t 
matricaval az ajanlat els6 vagy hats6 lapjahoz rogziteni, a matricat le kell belyegezni, vagy 
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az ajanlattev6 reszer61 erre jogosultnak ala kell imi, ugy hogy a belyegz6, illet6leg az 
alairas legalabb egy resze a matrican legyen; 

• az ajanlat oldalszamozasa eggyel kezd6dj6n es oldalankent novekedjen. Elegend6 a 
szoveget vagy szamokat vagy kepet tartalmaz6 oldalakat szamozni, az iires oldalakat nem 
kell, de lehet. A cimlapot es hatlapot (ha vannak) nem kell, de lehet szamozni. Az 
ajanlatker6 az ett61 kismertekben elter6 szamozast (pl. egyes oldalaknal a /A, IB 
oldalszam) is elfogad, ha a tartalomjegyzekben az egyes iratok helye egyertelmiien 
azonosithat6 es az iratok helyere egyertelmiien lehet hivatkozni. Az ajanlatker6 a 
kismertekben hianyos szamozast jogosult kiegesziteni, ha ez az ajanlatban val6 
tajekoz6dasa, illetve az ajanlatra val6 hivatkozasa erdekeben sziikseges; 

• az ajanlatnak az elejen tartalomjegyzeket kell tartalmaznia, mely alapjan az ajanlatban 
szerepl6 dokumentumok oldalszam alapjan megtalalhat6ak; 

• az ajanlatot zart csomagolasban, 1 papir alapu peldanyban kell beadni. Az ajanlatot teljes 
terjedelmeben - elektronikus kepolvas6 eszkoz (scanner) segitsegevel - elektronikus 
adathordoz6n is be kell nyujtani (CD, DVD), 2 darab elektronikus, a papir alapu 
peldannyal mindenben megegyez6 masolati peldanyban, jelsz6 nelkUl olvashat6 .pdf 
formatumu fajl( ok)ban. 

• az ajanlatban lev6, minden dokumentumot (nyilatkozatot) a vegen ala kell imia az adott 
gazdalkod6 szervezetnel erre jogosult(ak)nak vagy olyan szemelynek, vagy szemelyeknek 
aki(k) erre a jogosult szemely( ek)t61 irasos meghatalmazast kaptak; 

• az ajanlat minden olyan oldalat, amelyen - az ajanlat beadasa el6tt - m6dositast hajtottak 
vegre, az adott dokumentumot alair6 szemelynek vagy szemelyeknek a m6dositasnal is 
kezjeggyel kell ellatni; 

a zart csomagon: Ajanlat: ,Budapest X keriilet teriileten kialakitando, szabad hozzaferesii 
vezetek nelkiili internet (WiFi) elerest biztositO ha/Ozathoz kapcso/Odo eszkozbeszerzes kiepitesi 
es iizemeltetesi feladatokkal egyiitt" valamint: ,Csak kozbeszerzesi eljaras saran, az ajanlatteteli 
hatarido lejartakor bonthat6 fell" megjel6lest kell feltuntetni. 

8. Az ajanlatokat irasban es zartan, a felhivas altai megjelolt kapcsolattartasi pontban 
megadott cimre kozvetlenUl vagy postai uton kell benylijtani az ajanlatteteli hatarid6 
lejartaig. A postan feladott ajanlatokat az ajanlatker6 csak akkor tekinti hatarid6n beliil 
benylijtottnak, ha annak kezhezvetelere az ajanlatteteli hatarid6 lejartat megel6z6en sor 
kerul. Az ajanlat, illetve az azzal kapcsolatos postai kUldemenyek elveszteseb61 ered6 
kockazat az ajanlattev6t terheli. 

9. Az ajanlatnak felolvas6lapot kell tartalmaznia a Kbt. 60. § (6) bekezdese szerint. 

10. Az ajanlatot az ajanlatteteli hatarid6 lejartaig, hetf6t61-pentekig 09.00-13.00 6ra kozott, 
az ajanlatteteli hatarid6 lejartanak napjan 7.30-8:00 6ra kozott lehet leadni el6zetes 
egyeztetessel. 

11. Az ajanlathoz csatolni kell az ajanlattev6, az alkalmassag igazolasaba bevont (kapacitast 
nyujt6) gazdasagi szerepl6 cegjegyzesre jogosult, nyilatkozatot, dokumentumot alair6 
kepvisel6 alairasi cimpeldanyat vagy alairas mintajat. Amennyiben az ajanlat cegjegyzesre 
jogosultak altai meghatalmazott(ak) alairasaval kerUl benylijtasra, a teljes bizonyit6 erejii 
maganokiratba foglalt meghatalmazasnak tartalmaznia kell a meghatalmazott alairas mintajat 
is. 
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13. Ajanlatkero a Kbt. 122. § (5) bekezdese vonatkozasaban, a kiegeszito tajekoztatas 
eseteben esszeru idonek tekinti az ajanlatteteli hatarido lejartat megelozo masodik napot 
(tajekoztatas megkiildesere), felteve, hogy a kerdesek es keresek az ajanlatteteli hatarido 
lejartat megelozo negyedik napig megerkeznek ajanlatkerohoz. 

14. Forditas: az ajanlatban valamennyi igazolast es dokumentumot magyar nyelven kell 
benylijtani. Az ajanlatker6 a nem magyar nyelven benyujtott dokumentumok ajanlattevo 
altali felel6s forditasat is koteles elfogadni. 

15. Iranyad6 ido: A teljes ajanlatteteli felhivasban, valamint az eljaras soran valamennyi 
6raban megadott hatarido kozep-eur6pai helyi ido szerint ertend6. (CET) 

16. Ajanlatker6 a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 20. § (4) bekezdes alapjan felhivja az 
ajanlattev6 figyelmet, hogy ajanlatker6 az ajanlattev6 penziigyi es gazdasagi, valamint 
muszaki, illetoleg szakmai alkalmassaganak felteteleit es igazolasat a min6sitett ajanlattev6k 
hivatalos jegyzekebe tOrteno felvetel feltetelet kepez6 minositesi szempontokhoz kepest 
szigorubban allapitotta meg Pl-P2, Ml-M2 feltetelek vonatkozasaban. 

17. A Kbt. 36. § (3) bekezdese alapjan a jelen felhivasban eloirt igazolasok egyszeru 
masolatban is benylijthat6ak, kiveve, ahol az ajanlatteteli felhivas ett61 elter6en rendelkezik. 
Ajanlatkero felhivja a figyelmet, bogy az ajanlat papir alapu peldanyanak a 60. § (3) 
bekezdese szerinti nyilatkozat eredeti alairt peldanyat kell tartalmaznia. 

18. Az eljaras nyertese az az ajanlattev6, aki az ajanlatkero altal az ajanlatteteli felhivasban 
es a dokumentaci6ban meghatarozott feltetelek alapjan, valamint a meghatarozott ertekelesi 
szempont szerint (az adott resz tekinteteben) a legkedvez6bb ervenyes ajanlatot tette. Az 
ajanlatkero csak az eljaras (adott resz) nyertesevel kotheti meg a szerz6dest, vagy- a nyertes 
visszalepese eseten - az ajanlatok ertekelese soran a kovetkezo legkedvezobb ajanlatot 
tevonek min6sitett szervezettel (szemellyel), ha 6t az ajanlatok elbiralasar61 sz616 irasbeli 
osszegezesben megjelolte. 

20. Ininyad6 Jog: A jelen ajanlatteteli felhivasban nem szabalyozott kerdesek 
vonatkozasaban a kozbeszerzesr61 sz616 2011. evi CVIII. tOrveny es vegrehajtasi 
rendeleteinek eloirasai szerint kell eljami. 

21. Arfolyamok: Az ajanlattetel soran a kiilonboz6 devizak forintra t0rten6 atszamitasanal az 
ajanlattev6nek a referenciak tekinteteben a teljesites napjan ervenyes, merlegadatok 
tekinteteben a merleg fordul6napjan ervenyes Magyar Nemzeti Bank altai meghatarozott 
devizaarfolyamokat kell alkalmaznia. Amennyiben valamely devizat a Magyar Nemzeti 
Bank nem jegyez, az adott devizara az ajanlattev6 saj:it kozponti bankja altal az ajanlatteteli 
felhivas megkiildesenek napjan ervenyes arfolyamon szamitott eur6 ellenertek keriil 
atszamitasra a fentiek szerint. Atszamitas eseten az Ajanlattev6nek kozolnie kell az 
alkalmazott arfolyamot. 

23. Az ajanlatker6 nem el a Kbt. 122. § (9) bekezdeseben foglalt lehetosegevel. 

24. Ajanlatkero helyszini bejarast tart 2014. junius. 17. 9.00 6rat61. A talalkoz6 helye: 1102 
Budapest, Szent Laszlo ter 29. 

26. Ajanlatker6 konzultaci6t jelen eljarasban nem tart. 

27. Ajanlattev6knek ajanlatukhoz reszletes szakmai tartalmat kell csatolniuk, amelybol 
egyertelmuen megallapithat6 az ajanlatker6 altal eloirt muszaki parameterek, elvarasok 
teljesiilese. Amennyiben a szakmai ajanlat nem felel meg az aj:inlatkero altal a 
dokumentaci6ban el6irt muszaki kovetelmenyeknek, az ajanlat ervenytelen. 
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22. Ajanlatteteli felhivas megkiildesenek napja: 
2014. junius 12. 
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1. A DOKUMENTACIO TARTALMA 

1.1. A dokumentaci6 a kovetkez6 reszekb61 all: 

1. KOTET: AJANLATTETELI FELHiV As 

2. KOTET: UTMUTATO AZ ERDEKELT GAZDASAGI SZEREPLOK RESZERE 

3. KOTET: SZERZODESTERVEZET 

4. KOTET: AJANLOTT IGAZOLAS- ES NYILATKOZATMINTAK 

5. KOTET: MUSZAKI LEiRAs 

1.2. Jelen dokumentaci6 nem mindenben ismetli meg az ajanlatteteli felhivasban foglaltakat, a 
dokumentaci6 az ajanlatteteli felhivassal egyiitt kezelend6. Az ajanlattev6k kizar6lagos 
kockazata, hogy gondosan megvizsgaljak a dokumentaci6t es annak minden kiegesziteset, 
amely esetleg az ajanlati id6szak alatt keriil kibocsatasra, valamint, hogy megbizhat6 
informaci6kat szerezzenek be minden olyan koriilmeny es kotelezettseg vonatkozasaban, 
amely barmilyen m6don is befolyasolhatja az ajanlat termeszetet vagy jellemz6it. 

1.3. Az ajanlattev6knek a dokumentaci6ban kozolt informaci6kat bizalmas anyagkent kell 
kezelniuk, amelyr61 harmadik felnek semmifele reszletet ki nem szolgaltathatnak, hacsak e 
harmadik fel nem keszit es nyujt be ajanlatot az ajanlattev6 szamara a munka egy reszere 
vonatkoz6an (alvallalkoz6), vagy az alkalmassag igazolasaban reszt vesz a gazdasagi 
szerepl6. Sem a dokumentaci6t, sem annak reszeit, vagy masolatait nem lehet masra 
felhasznalni, mint ajanlattetelre, es az abban leirt szolgaltatasok celjara. 

2. KIEGESZITO TAJEKOZTATAS 

2.1. Barmely gazdasagi szerepl6, aki jelen kozbeszerzesi eljarasban ajanlattev6 lehet - a 
megfelel6 ajanlattetel erdekeben - az ajanlatteteli felhivasban, valamint a dokumentaci6ban 
foglaltakkal kapcsolatban irasban kiegeszit6 ( ertelmez6) tajekoztatast kerhet az 
ajanlatker6t61 vagy az altala meghatarozott szervezett61. 

2.2. Ajanlatker6 a Kbt. 122. § (5) bekezdese vonatkozasaban, a kiegeszit6 tajekoztatas eseteben 
esszerii id6nek tekinti az ajanlatteteli hatarid6 lejartat megel6z6 masodik napot (tajekoztatas 
megkuldesere ), felteve, hogy a kerdesek es keresek az ajanlatteteli hatarid6 lejartat 
megel6z6 negyedik napig megerkeznek ajanlatker6hoz. 

2.3. Barmely gazdasagi szerepl6 kiegeszit6 tajekoztatast a kovetkez6 kapcsolattartasi pontokon 
szerezhet: 

Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat 
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1102 Budapest, Szent Laszlo ter 29. 
dr. Aziz-Malak Nora 

email: kozbcszcrzes(a.;kobanya.hu 

2.4. Ajanlatker6 nem vallal felel6sseget azert, ha egy gazdasagi szerepl6 a dokumentaci6t nem 
valtotta ki (nem kerte annak megkiildeset) es kiegeszit6 tajekoztatas keres kereteben nem 
adja meg azon elerhet6segeit, melyekre a kiegeszit6 tajekoztatas megadasat varja es ezaltal 
Ajanlatker6 nem kepes a tajekoztatas celszemelyhez t0rten6 megkiildesere (vagy teves, 
illetve az ajanlatteteli felhivas megki.ildesekor rendelkezesere all6 dmre kiildi meg a 
tajekoztatast). 

2.5. A kiegeszit6 tajekoztatas teljes tartalmat hozzaferhet6ve kell tenni, illetve meg kell kiildeni 
valamennyi gazdasagi szerepl6 reszere. A kiegeszit6 tajekoztatast a gazdasagi szerepl6k 
azonos feltetelek mellett kapjak meg irasban, telefax iitjan es e-mailben a dokumentaci6 
atvetele vagy a kerdesfelteves soran felttintetett telefaxszamra es e-mail cimre. A kiegeszit6 
tajekoztatas akkor min6siil kezbesitettnek, ha a gazdasagi szerepl6 a kiegeszit6 tajekoztatast 
akar telefax, email, vagy akar szemelyes kezbesites iitjan megkapta, vagy szabalyszerii 
ertesites mellett nem vette at. 

2.6. A kiegeszit6 tajekoztatasok kezhezvetelet az ajanlattev6knek haladektalanul vissza kell 
igazolniuk. Kerjiik a Tisztelt Ajanlattev6ket, hogy a valaszok megerkezeser61 a 
kozbeszerzes@kobanya.hu e-mail dmre ktildjenek visszajelzest! 

2.7. A gazdasagi szerepl6 kizar6lagos felel6ssege, hogy olyan telefax-elerhet6seget vagy e-mail 
cimet adjon meg, amely a megkiildend6 dokumentumok fogadasara 24 6raban alkalmas. 
U gyancsak a gazdasagi szerepl6 felel6ssege, hogy a szervezeti egysegen beliil a kiegeszit6 
tajekoztatas id6ben az arra jogosulthoz keriiljon. 

3. AZ AJANLATOK BENYUJTASA 

3.1. Az ajanlattev6nek a Kbt-ben, az ajanlatteteli felhfvasban, illetve jelen dokumentaci6ban 
meghatarozott tartalmi es formai kovetelmenyek maradektalan figyelembevetelevel es az 
el6irt kotelez6 okiratok, dokumentumok, nyilatkozatok (a tovabbiakban egyiittesen: 
mellekletek) becsatolasaval kell ajanlatat benyiijtania. 

3.2. Az ajanlat nem tartalmazhat betoldasokat, tOrleseket es atirasokat, az ajanlattev6 altai 
elkovetett hibak sztikseges korrekci6inak kivetelevel, amely esetben ezen korrekci6kat az 
ajanlatot alafr6 szemelynek, vagy szemelyeknek kezjegytikkel kell ellatni. 

3.3. Az ajanlatokat frasban es zartan, a felhfvas altai megjelOlt kapcsolattartasi pontban megadott 
cimre kozvetleni.il vagy postai iiton kell benyiijtani az ajanlatteteli hatarid6 lejartaig. A 
postan, futarral feladott, vagy szemelyesen kezbesitett ajanlatokat az ajanlatker6 csak akkor 
tekinti hatarid6n beliil benyiijtottnak, ha annak kezhezvetelere az ajanlatteteli hatarid6 
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lejartaig sor kerlil. Az ajanlat, illetve az azzal kapcsolatos postai klildemenyek elveszteseb61 
ered6 kockazat az ajanlattev6t terheli. 

3.4. Az ajanlatokat ajanlatker6 erkezteti, aki biztositja, hogy az ajanlatok tartalma a felbontas 
id6pontjaig senki szamara se valhasson hozzaferhet6ve. 

3.5. Ha jelen dokumentaci6 ajanlott igazolas- es nyilatkozatminta alkalmazasat irja el6, ez 
esetben a 4. kotetben talalhat6 vonatkoz6 iratmintat kerjlik lehet6seg szerint felhasznalni es 
megfelel6en kitoltve az ajanlathoz mellekelni. Az ajanlott igazolas- es nyilatkozatminta 
helyett annak tartalmilag mindenben megfelel6 mas okirat is mellekelhet6 (pl. referenda 
nyilatkozat eseten). Az ajanlattev6 felel6sseggel tartozik az ajanlatban kozolt adatok es 
nyilatkozatok, valamint a becsatolt igazolasok, okiratok tartalmanak val6disagaert. 

3.6. Az ajanlat el6keszitesevel, osszeallitasaval es benyujtasaval, vagy az ajanlathoz szlikseges 
informaci6k megszerzesevel kapcsolatos mulasztas kovetkezmenyei ajanlattev6t terhelik. Az 
ajanlat elkeszitesevel, benyujtasaval es egyebkent a kozbeszerzesi eljarasban val6 
reszvetellel kapcsolatban felmerlil6 koltsegeket az ajanlattev6k maguk viselik es ezek 
reszben vagy egeszben t6rten6 megteritesere az ajanlatker6 nem kotelezhet6. Minden olyan 
adat, informaci6 beszerzese, - amely ajanlatuk elkeszitesehez es a szerz6deses 
kotelezettsegek elvallalasahoz szliksegesek - sajat koltseglikre es sajat felel6sseglikre az 
Ajanlattev6k feladata. 

3.7. Ajanlatker6 az ajanlat benyujtasat kovet6en nem veszi figyelembe ajanlattev6nek- a pontos 
informaci6k hianyara hivatkoz6 - ajanlat m6dositasara vonatkoz6 kerelmet. Az ajanlathoz 
szlikseges pontos es egyertelmii informaci6k beszerzeset szolgalja a jelen dokumentaci6ban 
reszletezett tajekoztatas-keres lehet6sege. Ajanlattev6nek - a jogszabalyi rendelkezesek 
betartasa mellett - az ajanlatteteli felhivasban, a dokumentaci6ban es az ajanlattev6k 
kerdeseire adott valaszokban meghatarozottaknak megfelel6en kell az ajanlatot elkeszitenie. 

3.8. Az ajanlatban kozolt informaci6k kizar6lag ezen kozbeszerzesi eljaras eredmenyenek 
megallapitasa kereteben kerlilnek felhasznalasra. 

4. KOZOS AJANLATTETEL 

4.1. Az ajanlattetelre felhivott gazdasagi szerepl6k kozosen nem tehetnek ajanlatot, nmcs 
azonban akadalya annak, hogy valamely ajanlattetelre felhivott gazdasagi szerepl6 olyan 
gazdasagi szerepl6vel tegyen kozos ajanlatot, amelynek ajanlatker6 nem klildott ajanlatteteli 
felhivast. A kozos ajanlattev6k kotelesek maguk kozlil egy, a kozbeszerzesi eljarasban a 
kozos ajanlattev6k neveben eljarni jogosult kepvisel6t megjel6lni. 

4.2. Kozos ajanlatot tev6 nyertesek altai letrehozand6 gazdasagi tarsasag, illetve jogi szemely 
letrehozasat ajanlatker6 nem teszi lehet6ve. 

4.3. A kozos ajanlattev6k csoportjanak kepviseleteben tett minden nyilatkozatnak egyertelmiien 
tartalmaznia kell a kozos ajanlattev6k megjel6leset. 
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4.4. Ahol a Kbt. az ajanlatker6 szamara az ajanlattev6k ertesiteset irja el6, valamint a kiegeszit6 
tajekoztatas megadasa [Kbt. 45. §],a hianyp6tlas [Kbt. 67. §],a felvilagositas [Kbt. 67. §] es 
indokolas [Kbt. 69-70. §] kerese eseteben az ajanlatker6 a kozos ajanlattev6knek sz616 
ertesiteset, tajekoztatasat, illetve felhivasat a kozos ajanlattev6k neveben eljami jogosult 
kepvisel6nek kiildi meg. 

4.5. Amennyiben az ajanlatker6 ajanlati biztositek nyujtasat [Kbt. 59. §] irja el6, a kozos 
ajanlattev6knek a biztositekot elegend6 egyszer rendelkezesre bocsataniuk. Az ajanlati 
kotOttsegnek barmelyik kozos ajanlattev6 reszer61 tOrtent megsertese [59. § (4) bekezdese] 
eseten a biztositek az ajanlatker6t illeti meg! 

4.6. A kozos ajanlattev6k a szerz6des teljesiteseert az ajanlatker6 fele egyetemlegesen felelnek. 

4.7. Az egy kozos ajanlatot benylijt6 gazdasagi szerepl6(k) szemelyeben az ajanlatteteli hatarid6 
lejarta utan valtozas nem kovetkezhet be. 

4.8. Ha egy gazdasagi szerepl6 a kozbeszerzes ertekenek huszonot szazalekat meghalad6 
mertekben fog kozvetleniil reszt venni a szerz6des - reszajanlat-teteli lehet6seg biztositasa 
eseten egy reszre vonatkoz6 szerz6des - teljesfteseben, akkor nem lehet alvallalkoz6nak 
min6siteni, hanem az ajanlatban es a szerz6des teljesitese soran kozos ajanlattev6kent kell, 
hogy szerepeljen. Egy gazdasagi szerepl6nek a szerz6des teljesiteseben val6 reszvetele 
aranyat az hatarozza meg, hogy milyen aranyban reszesi.il a beszerzes targyanak altalanos 
forgalmi ad6 nelkiil szamitott ellenertekeb61. 

4.9. Amennyiben Wbb gazdasagi szerepl6 kozosen tesz ajanlatot a kozbeszerzesi eljarasban, 
akkor az ajanlathoz csatolniuk kell az erre vonatkoz6 megallapodast. 
A kozos ajanlattev6k megallapodasanak tartalmaznia kell: 

- a jelen kozbeszerzesi eljarasban kozos ajanlattev6k neveben eljami (tovabba 
kapcsolattartasra) jogosult kepvisel6 szervezet megnevezeset; 

- a szerz6des teljesiteseert egyetemleges felel6ssegvallalast minden tag reszer61; 
- ajanlatban vallalt kotelezettsegek es a munka megosztasanak ismerteteset a tagok es a 

vezet6 kozott; 
- a szamlazas rendjet. 

5. UZLETI TITOK VEDELME 

5.1. Az ajanlattev6 az ajanlataban, valamint a 69-70. § szerinti indokolasban elki.ilonftett m6don 
elhelyezett, i.izleti titkot [2013.evi V. tOrveny 2:47.§] tartalmaz6 iratok nyilvanossagra 
hozatalat megtilthatja. Az i.izleti titkot tartalmaz6 iratokat ugy kell elkesziteni, hogy azok az 
informaci6s onrendelkezesi jogr61 es az informaci6szabadsagr61 sz616 201l.evi CXII. 
torveny 27.§ (3) bekezdesere figyelemmel kizar6lag olyan informaci6kat tartalmazzanak, 
amelyek nyilvanossagra hozatala az i.izleti tevekenyseg vegzese szempontjab61 aranytalan 
serelmet okozna, tovabba ne tartalmazzanak az alabbiak szerinti elemeket: 

- az ajanlattev6 nem tilthatja meg nevenek, cimenek (szekhelyenek, lak6helyenek), valamint 
olyan tenynek, informaci6nak, megoldasnak vagy adatnak (a tovabbiakban egyi.itt: adat) a 
nyilvanossagra hozatalat, amely ertekelesi szempont alapjan ertekelesre keri.il, de az ezek 
alapjaul szolgal6 - a Kbt. 80. § (3) bekezdes hatalya ala nem tartoz6 - reszinformaci6k, 
alapadatok (igy ki.ilon6sen az arazott koltsegvetes) nyilvanossagra hozatalat megtilthatja; 

20 



- nem korhitozhat6 vagy nem tilthat6 meg iizleti titokra hivatkozassal olyan adat 
nyilvanossagra hozatala, amely a kozerdekii adatok nyilvanossagara es a kozerdekbol 
nyilvanos adatra vonatkoz6, kiilon t6rvenyben meghatarozott adatszolgaltatasi es 
tajekoztatasi kotelezettseg ala esik. A kozbeszerzesi eljaras alapjan megkot6tt szerzodes 
engedmenyezest kizar6 rendelkezese nem minosiil iizleti titoknak. 

5.2. Ajanlatkero nem vallal felelosseget az iizleti titoknak tartott informaci6k, iratok harmadik 
szemelyek (kiilonosen mas ajanlattevok, gazdasagi szereplok) altali megismereseert, 
amennyiben ajanlattevo az iizleti titkot [Ptk. 2:47.§] tartalmaz6 iratokat ajanlataban nem 
elkiilonitett m6don, vagy ugy helyezi el, hogy azok tartalmaznak a fentiekben megjelolt 
informaci6kat is. 

6. AZ AJANLATOK ELBiRALASA 

6.1. A hirdetmeny nelkiili targyalasos eljarasban az ajanlatok biralatat az ajanlatkero ket 
szakaszban vegzi, a nyflt eljaras nemzeti eljarasrendben iranyad6 szabalyait alkalmazza, a 
Kbt. 122. § (7) bekezdes a) pontjaban foglalt kiilonbsegekkel. 

6.2. Az ajanlatok elbiralasa soran az ajanlatkeronek meg kell vizsgalnia, hogy az ajanlatok 
megfelelnek-e az ajanlatteteli felhfvasban, a dokumentaci6ban, valamint a jogszabalyokban 
meghatarozott felteteleknek. 

6.3. Az ajanlatkero koteles megallapitani, hogy mely ajanlatok ervenytelenek, es hogy van-e 
olyan ajanlattevo, akit az eljarasb61 ki kell zami. Az ajanlatok teteles atvizsgalasa soran 
megallapitasra keriilnek az ajanlatok esetleges ervenytelenitesere vagy az ajanlattevo 
kizarasara okot ad6 koriilmenyek. 

6.4. Ajanlatkero az ajanlattevok alkalmassagat es kizar6 ok hatalya ala nem tartozasat a 
targyalast megelozoen megallapitja. A targyaiasra csak a szerzodes teijesitesere aikaimas 
es kizaro ok hataiya aiatt nem allo ajaniattevok kapnak meghivast. 

6.5. Az ervenyes ajanlatokat az ajanlatteteli felhfvasban meghatarozott ertekelesi szempont 
alapjan, valamint a Kbt. 71-73. §-okban, az ajanlatteteli felhfvasban, tovabba a jelen 
dokumentaci6ban foglaltakra tekintettel kell ertekelni. 

6.6. Az ajanlatkero az ajanlatokat a leheto legrovidebb idon beliil koteles elbiralni, az elbiralast 
olyan idotartam alatt kell elvegeznie, hogy az ajanlattevoknek az eljarast lezar6 dontesrol 
val6 ertesftesere az ajanlati kot6ttseg fennallasa alatt sor keriiljon. 

6.7. Az ajanlatkero indokolt esetben az ajanlati kot6ttseg lejartanak idopontjat megelozoen 
felkerheti az ajanlattevoket ajanlataiknak meghatarozott idopontig torteno tovabbi 
fenntartasara, az ajanlati kot6ttseg kiterjesztese azonban nem haladhatja meg az ajanlati 
kotottseg lejartanak eredeti idopontjat61 szamitott 60 napot. Amennyiben az ajaniattevo az 
ajaniatkero altai megadott hataridoben nem nyilatkozik, ugy kell tekinteni, bogy 
ajaniatat az ajaniatkero altai megjelOlt idopontig fenntartja. Amennyiben valamelyik 
ajanlattevo ajanlatat nem tartja fenn, az ajanlati kot6ttseg lejartanak eredeti idopontjat 
kovetoen az eljaras tovabbi reszeben az ertekeles soran ajanlatat figyelmen kiviil kell 
hagyni. 
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6.8. Az ajanlatkero koteles az osszes ajanlattevo szarnara azonos feltetelekkel biztositani a 
hianyp6tlas lehetoseget, valarnint az ajanlatokban talalhat6, nern egyertelrnii kijelentesek, 
nyilatkozatok, igazolasok tartalrnanak tisztazasa erdekeben az ajanlattevoktol felvilagositast 
kerni. A hii'myp6tlas es felvihigositas keresre vonatkoz6 szabalyokat a Kbt. 67. §-a 
tartalrnazza. 

6.9. Mindaddig, arnig barmely ajanlattevo szarnara hianyp6tlasra vagy felvilagositas nylijtasara 
hatarido van folyarnatban, az ajanlattevo p6tolhat olyan hianyokat, arnelyekre nezve az 
ajanlatkero nern hivta fel hianyp6tlasra. Ajanlattevok az alkalrnassag es a kizar6 okok 
igazolasaval osszefiiggo nyilatkozatok, dokurnenturnok kivetelevel a targyalas befejezeseig 
jogosultak az egyeb dokurnenturnokat, nyilatkozatokat hianyp6tolni. 

6.10. Az ajanlatkero az ertekeles szernpontjab61 lenyeges ajanlati elernek tartalrnat rnegalapoz6 
adatokat, valarnint indokolast koteles irasban kerni es errol a keresrol a tObbi ajanlattevot 
egyidejiileg, irasban ertesiteni, ha az ajanlat a rnegkotni tervezett szerzodes targyara 
figyelernrnel aranytalanul alacsony arat tartalrnaz barrnely olyan, az ellenszolgaltatasra 
vonatkoz6 osszeg tekinteteben, arnely onall6an ertekelesre keriil. 
Az ar aranytalanul alacsony voltanak rnegitelesekor az ajanlatkero korabbi tapasztalataira, a 
kozbeszerzest rnegelozoen vegzett piacfelrneres eredrnenyere vagy a kozbeszerzest 
rnegelozoen a becsiilt ertek rneghatarozasahoz felhasznalt egyeb adatokra kell figyelernrnel 
lenni. Koteles az ajanlatkero a fentieket alkalrnazni kiilonosen akkor, ha az ajanlatban foglalt 
ellenszolgaltatas tObb mint husz szazalekkal elter a kozbeszerzes - az ellenszolgaltatas 
onall6an ertekelesre keriilo valarnely elerne eseten az adott elernre eso - Kbt.18. § (2) 
bekezdesenek alkalrnazasa nelkiil szarnitott becsiilt ertektol. 
Az irrealis ajanlati elern (ellenszolgaltatas) rniatti indokolas keres szabalyait a Kbt. 69. §-a 
tartalrnazza. 
Arnennyiben az ajanlati ar rnegalapozottsagar61 sz616 dontes rneghozatalahoz az sziikseges, 
az ajanlatkero osszehasonlitas celjab61 a tObbi ajanlattevotol is kerhet be rneghatarozott 
ajanlati elerneket rnegalapoz6 adatokat. 

6.11. Ha az ajanlatnak az ertekelesi reszszernpontok szerinti valarnelyik tartalrni elerne 
lehetetlennek vagy tulzottan rnagas vagy alacsony rnertekiinek, illetve kirfv6an 
aranytalannak ertekelt kotelezettsegvallalast tartalrnaz, az ajanlatkero az erintett ajanlati 
elernekre vonatkoz6 adatokat, valarnint indokolast koteles irasban kerni. Az ajanlatkeronek 
errol a keresrol a tObbi ajanlattevot egyidejiileg, frasban ertesitenie kell. 
Az ajanlatkero az indokolas es a rendelkezesere all6 iratok alapjan koteles rneggyozodni az 
ajanlati elernek rnegalapozottsagar61, teljesithetosegerol, ennek soran az ajanlattevotol 
frasban tajekoztatast kerhet a vitatott ajanlati elernekre vonatkoz6an. 
Az ajanlatkero koteles ervenytelennek nyilvanitani az ajanlatot, ha nern tartja 
elfogadhat6nak es a gazdasagi esszeriiseggel osszeegyeztethetonek az indokolast. 

7. EREDMENYHIRDETES, OSSZEGEZES AZ AJANLATOK ELBiRALASAROL 

7.1. Az ajanlatkero koteles az ajanlattevot irasban tajekoztatni az eljaras eredrnenyerol, az eljaras 
eredrnenytelensegerol, az ajanlattevo kizarasar61, a szerzodes teljesitesere val6 
alkalrnatlansaganak rnegallapitasar61, ajanlatanak egyeb okb61 tOrtent ervenytelenne 
nyilvanitasar61, valarnint ezek reszletes indokar61, az errol hozott dontest kovetoen a leheto 
legharnarabb, de legkesobb harorn rnunkanapon beliil. 
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7.2. Az ajanlatker6 az ajanlatok elbiralasanak befejezesekor kiilon jogszabalyban meghatarozott 
mintak szerint irasbeli osszegezest koteles kesziteni az ajanlatokr61. Az ajanlatker6 az 
ajanlatok elbfralasanak befejezesekor a fenti tajekoztatast az frasbeli osszegezesnek minden 
ajanlattev6 reszere egyidejuleg, telefaxon vagy elektronikus uton t6rten6 megkiildesevel 
teljesfti. 

7.3. Az ajanlatker6 az ajanlatok elbiralasar61 keszitett irasbeli osszegezest az ajanlattev6k reszere 
t6rten6 megktildeset61 szamitott huszadik napig egy alkalommal jogosult m6dosftani, 
szukseg eseten az ervenytelensegr61 sz616 tajekoztatast visszavonni, tovabba a mar 
megkotott szerz6dest61 elallni, illetve arnennyiben a teljesites megkezdese miatt az eredeti 
allapot nem allithat6 helyre, a szerz6dest azonnali hatallyal felmondani, ha az eredmeny 
megktildeset kovet6en eszleli, hogy az eredmeny ( eredmenytelenseg) torvenysert6 volt es a 
m6dositas a torvenysertest orvosolja. Az ajanlatker6 a m6dositott irasbeli osszegezest 
koteles faxon vagy elektronikus uton haladektalanul, egyidejuleg az osszes ajanlattev6nek 
megkiildeni. 

8. A SZERZODES MEGKOTESE ES TELJESITESE 

8.1. Eredmenyes kozbeszerzesi eljaras alapjan a szerz6dest a nyertes szervezettel (szemellyel) -
kozos ajanlattetel eseten a nyertes szervezetekkel (szemelyekkel) - kell frasban megkotni a 
kozbeszerzesi eljarasban kozolt vegleges feltetelek, szerz6destervezet es ajanlat tartalmanak 
megfelel6en. 

8.2. A szerz6desnek tartalmaznia kell - az eljaras soran alkalmazott ertekelesi szempontra 
tekintettel - a nyertes ajanlat azon elemeit, amelyek ertekelesre keriiltek. 

8.3. Az ajanlatok elbiralasar61 sz616 irasbeli osszegezesnek az ajanlattev6k reszere t6rtent 
megktildese napjat61 a nyertes ajanlattev6 es a masodik legkedvez6bb ajanlatot (ha 
ajanlatker6 hirdetett masodik helyezettet) tett ajanlattev6 ajanlati kotottsege tovabbi harmine 
nappal meghosszabbodik. 

8.4. Az ajanlatker6 koteles szerz6deses feltetelkent el6irni, hogy: 
• a nyertes ajanlattev6 nem fizet, illetve szamol el a szerz6des teljesitesevel 

osszefiiggesben olyan koltsegeket, melyek az 56. § (1) bekezdes k) pontja szerinti 
felteteleknek nem megfelel6 tarsasag tekinteteben merulnek fel, es melyek a nyertes 
ajanlattev6 ad6k6teles jovedelmenek csokkentesere alkalmasak; 

• a szerz6des teljesitesenek teljes id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetet az ajanlatker6 
szamara megismerhet6ve teszi es az alabbiakban reszletezett ugyletekr61 az 
ajanlatker6t haladektalanul ertesfti. 

8.5. Az ajanlatker6kent szerz6d6 fel jogosult es egyben koteles a szerz6dest felmondani - ha 
szukseges olyan hatarid6vel, amely lehet6ve teszi, hogy a szerz6dessel erintett feladata 
ellatasar61 gondoskodni tudjon - ha: 
• a nyertes ajanlattev6ben kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalad6 tulajdoni 

reszesedest szerez valamely olyan jogi szemely vagy szemelyes joga szerint jogkepes 
szervezet, amely tekinteteben fennall az 56. § (1) bekezdes k) pontjaban meghatarozott 
valamely feltetel. 
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• a nyertes ajanlattev6 kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalad6 tulajdoni 
reszesedest szerez valamely olyan jogi szemelyben vagy szemelyes joga szerint 
jogkepes szervezetben, amely tekinteteben fenmill az 56. § (1) bekezdes k) pontjaban 
meghatarozott valamely feltetel. 

Jelen pontban emlitett felmondas eseten a nyertes ajanlattev6 a szerz6des megsziinese el6tt 
mar teljesitett szolgaltatas szerz6desszerii penzbeli ellenertekere jogosult. 

8.6. A kiilfOldi ad6illet6segii nyertes ajanlattev6 koteles a szerz6deshez arra vonatkoz6 
meghatalmazast csatolni, hogy az illet6sege szerinti ad6hat6sagt61 a magyar ad6hat6sag 
kozvetleniil beszerezhet a nyertes ajanlattev6re vonatkoz6 adatokat az orszagok kozotti 
jogsegely igenybevetele nelkiil. 

8.7. A kozbeszerzesi szerz6dest a kozbeszerzesi eljaras alapjan nyertes ajanlattev6kent szerz6d6 
felnek, illetve kozosen ajanlatot tev6knek kell teljesitenie. 

8.8. Az ajanlattev6kent szerz6d6 fel teljesiteseben koteles kozremiikodni az olyan alvallalkoz6 es 
szakember, amely a kozbeszerzesi eljarasban reszt vett az ajanlattev6 alkalmassaganak 
igazol<isaban. Az ajanlattev6 koteles az ajanlatker6nek a teljesites soran minden olyan- akar 
a korabban megjelOlt alvallalkoz6 helyett igenybe venni kivant - alvallalkoz6 bevonasat 
bejelenteni, amelyet az ajanlataban nem nevezett meg es a bejelentessel egyiitt nyilatkoznia 
kell arr61 is, hogy az altala igenybe venni kivant alvallalkoz6 nem all a kizar6 okok hatalya 
alatt. 
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3. KOTET 
SZERZODESTERVEZET • I 

amely letrejott egyreszr61 Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat (szekhelye: 

1102 Budapest, Szent Laszlo ter 29., PIR-szam: 735737, Bankszamlaszam: OTP Bank Nyrt. 
11784009-15510000-00000000, Adoszam: 15735739-2-42, kepviseli: Kovacs Robert 

polgarmester megbizasabol dr. Pap Sandor alpolgarmester), 

masreszr61.. .............................. mint Vev6 kozott alulirott napon es helyen az alabbi 
feltetelek szerint: 

EIOzmenyek 

Vev6, mint ajanlatker6 a Kbt. 122.§ (7) bekezdes a) pontja szerinti hirdetmeny nelktili targyalasos 
kozbeszerzesi eljarast folytatott le, melynek nyertese a .... resz( ek) tekinteteben Elado lett, erre 
tekintettel felek az alabbi szerz6dest kotik. 

Vev6 kijelenti, hogy a Ptk. 8:1. § (1) bekezdes 7. pontja alapjan szerz6d6 hat6sagnak min6sul. 

1. A szerzodes targya: 

500 felhasznal6 egyidejii csatlakozasara alkalmas vezetek nelklili rendszer kiepitesehez 
sziikseges eszkoz6k, tartozekok szallitasa es telepitese, kiilteri, illetve belteri WiFi halozat 
kiepitese az ajanlatker6 altai megjelOlt . . . . telephelyen a jelen szerz6des 1. sz. 
mellekleteben reszletezettek szerint, valamint a telephelyek kozotti telekommunikacios 
halozat, Internet szolgaltatas biztositasa, tovabba a Wifi halozat karbantartasa 12 honap 
id6tartamra. 

Felek rogzitik, hogy kizar6lag olyan gyari csomagolasu, uj, els6 iizembe-helyezesii 

eszkozok szallithatoak, amelyek megfelelnek a vonatkozo europai iranyelveknek, illetve az 
azokat harmonizal6 magyar jogszabalyi el6irasoknak, szabvanyoknak, valamint 

magyarorszagi szerviz- es alkatreszellatasuk biztositott. 

2. A szerzodes idotartama: 

Felek jelen szerz6dest a teljesitesig tart6 hatarozott id6tartamra kotik azzal, hogy Elad6 
koteles az eszkozoket a szerz6deskotest61 szamitott 6 heten beltil leszallitani es telepiteni, 
valamint a telepitest61 szamitott 12 h6napig az internet szolgaltatast es a wifi hal6zat 

karbantartasat biztositani. 
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3. A felek jogai es kotelezettsegei: 

a) Vev6 jogosult az Elad6 teljesiteset ktilon ertesites nelkiil ellen6rizni. 
b) Vev6 biztositja a szerz6desszerii teljesiteshez esetlegesen sztikseges (a telepites 
helyszinevel osszefligg6) hat6sagi es/vagy egyeb engedelyek, j6vahagyasok beszerzeset, 
valamint a teljesites helyenek munkavegzesre alkalmas allapotat. 

Elad6 feladata az elektromos hal6zat kiepitese, almer6k felszereltetese. A munkalatokhoz 
sztikseges energiat Elad6 koteles biztositani es annak energiadijat Elad6 koteles 
megfizetni. 

A leszallitott eszkozok 6rzeser61 a telepitesig Elad6 koteles gondoskodni. 

c) Az Elad6 altai kiepitesre keriilo rendszernek meg kell felelnie az elektronikus hirkozlesrol 
sz616 2003. evi C. torveny, 159/A. §-ban leirt, a Biiniildozesi, nemzetbiztonsagi es honvedelmi celu 
adatmegorzesi kotelezettsegrol sz616 eloirasoknak. 

d) Elad6 feladata egy hotspotok szamara zart hal6zat kialakitasa. A rendszer elemekhez 
sziikseges taparam ellatas kialakitasa az Elad6 feladata. Az ehhez sziikseges taparam vetelezesi 
helyek kivalasztasa, tervezese, egyeztetesek es engedelyezesek lefolytatasa, a Vevo feladata. A 
fogyaszt6i jogviszony kialakitasanak kotelezettsege es a felhasznalt aram dija a Vevo feladata es 
koltsege. 

e) A rendszer menedzselese, konfiguraci6k mentese, napl6k, riasztasok kezelese az Elad6 
feladata es felelossege. 

f) Elad6 - Vevo ez iranyu igenye eseten - koteles biztositani az Internet-hozzaferes 
korlatozasanak lehetoseget. 

g) Elad6 - Vevo ez tranyu tgenye eseten - koteles biztositani a Weblap es tartalom 
szolgaltatas korlatozasat a Vevo altai meghatarozott korben. 

h) Vevo ajelen szerzodes 6. pontja szerinti dijat koteles hataridore megfizetni. 

i) Vevo vallalja, hogy a szerzOdes sikeres teljesitese erdekeben az Elad6val es annak 
alvallalkoz6ival egyiittmiik6dik, biztositja ajelen szerzOdes targyat kepezo eszkozok altala igenyelt 
beallitasahoz sziikseges informaci6kat. 

j) A kiepiteshez sziikseges engedelyek, hozzajarulasok beszerzese a Vevo feladata es 
koltsege. 

4. Rendelkezesre ~mas, hibaelharitas 

a) Elad6 koteles minimum 99,5%-os eves rendelkezesre alias biztositasara. 
b) Elad6 vallalja, hogy a szolgaltatas nem megfelel6 miikodese eseten a hibaelharitast 
az adott id6szakra (7x24 6ra) ertelmezett szolgaltataskent biztositja. Elad6 vallalja, hogy a 
szolgaltatas nem megfelel6 miikodese eseten a szerz6desben szabalyozott m6don 
bejelentett, kritikusnak min6sitett hibak, es a teljes rendszer leallasa eseten a hiba 
elharitasat legkes6bb 8 6ran beltil elkezdi. 
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c) Elad6 vallalja, hogy a szolgaltatas nem megfelel6 miikodese eseten a szerz6desben 
szabalyozott m6don bejelentett, nem kritikusnak min6sitett hibak eseten a hiba elharitasat 
legkes6bb 24 6ran beliil elkezdi, a hibaelharitas rendelkezesre allasi id6tartamahoz 
igazodva. Elad6 a szolgaltaHis helyszini hibaelharitasa eseten, a hibaelharitashoz 
felhasznalt f6darabok cserejet, javitasat, vagy a hibaelharitashoz felhasznalt szerelesi, 
kiegeszit6 anyagokat is kiilon dijazas nelkiil biztositja, amennyiben a hiba rendeltetesszerii 
hasznalat soran keletkezett. Nem vonatkozik a kesziilekek termeszetes uton elhasznal6d6 
elemeire, akkumulatoraira. 

5. Minosegi kifogas, hibas teljesites, szavatossag, jotallas 

a) Minosegi vagy mennyiseg hiba eseten, de akkor is, ha kidertil, hogy az eszkoz tipusaban 
(rendszereben) nem felel meg az ajanlatban foglalt minosegi kovetelmenyeknek, a Vevo a jelen 
szerzOdesben szabalyozott mertekii kotbert es/vagy karteritesi igenyt ervenyesithet, es amennyiben 
a jelen bekezdes masodik fordulataban leirt minosegi elterest tapasztalna, ugy erdekmulasanak 
igazolasa nelktil a szerzodestol nyomban elallhat, meghiusulasi kotbert es karteritest kovetelhet. 

b) Ha az Elad6 a minosegi hibas eszkozt a hibabejelentest koveto 5 munkanapon beltil nem csereli ki, 
a Vevonekjogaban all a fent emlitett arut harmadik szemelyt61 beszerezni az Elad6 koltsegere. 

Elad6 kijelenti es szavatossagot vallal azert, hogy a jelen szerz6des targyat kepez6 
eszkozok rendelkeznek ervenyes forgalomba hozatali engedellyel. 

c) A min6seg megvizsgalas he lye a telepites helyszine. V ev6 a leszallitott termekek 
mennyiseget a szallitast kovet6en, az atadaskor azonnal ellen6rzi, min6segi atvetelet 
folyamatosan vegzi. 

d) Elad6t a jelen szerz6des alapjan leszallitott arura a jogszabalyban megallapitott szavatossagi 
kotelezettseg terheli. 

e) Elad6 jelen szerzOdesben foglalt eszkozokre 12 h6nap teljes korii j6tallast vallal, azon eszkozok 
vonatkozasaban, amelyek tekinteteben jogszabaly ett61 hosszabb kotelez6 j6tallast ir el6, Elad6 a 
jogszabalyban meghatarozott mertekii j6tallast vallal. 

Amennyiben az eszkoz, vagy ennek egy resze a j6tallasi id6 alatt Elad6 j6tallasi 
kotelezettsege ala tartoz6 hianyossagok miatt nem tizemel rendeltetesszeriien, az 
el6z6ekben meghatarozott j6tallasi id6 az erintett eszkozt illet6en annyi id6vel 
meghosszabbodik, amennyi ideig az a rendeltetesszerii hasznalatra nem volt alkalmas. 

6. Dijazas, a fizetes modja: 

a) Ajelen szerz6des targyat kepez6 eszkozok szallitasanak, betizemelesenek, valamint 
az internet szolgaltatas es wifi Ml6zat karbantartas 12 h6napra sz616 biztositasanak 
ellenerteke: ........ Ft+AFA. 
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b) Vev6 el6leget nem fizet. Elad6 az eszkozok szallitasat es telepiteset kovet6en 1 
szamla benyujtasara jogosult a Kbt. 130.§ (1 ), (6) bekezdese szerint, mel yet Vev6 30 napos 
fizetesi hatarid6vel, atutalassal fizet meg a Ptk. 6:130.§ (1)-(3) bekezdeseben fog1altak 
szerint. Elad6 a 12 h6napos internet szolgaltatas es a 12 h6napos wifi karbantartas dija 
tekinteteben havonta 1 reszszamla benyujtasara jogosult havi azonos osszegben a Kbt. 
130.§ (1), (5), (6) bekezdesei es a Ptk. 6:130.§ (1)-(3) bekezdesei szerint. Elad6 reszenkent 
havi 1 szamla benyujtasara jogosult. A havi reszszamlan Elad6 kiilon koteles feltiintetni az 
internet szolgaltatas es kiilon a karbantartas havi dijat. 

c) Az ajanlati ar tartalmazza valamennyi anyag, eszkoz, berendezes, tartozek, szoftver 
szallitasanak es telepftesenek koltseget, valamint az internet szolgaltatas es a wifi hal6zat 
karbantartas koltseget 12 h6nap idotartamra. Elad6 a kozbeszerzesi eljaras saran tett ajanlataban 
meghatarozott ellenszolgaltatason feliil semmilyen jogcimen nem jogosult egyeb dijazasra vagy 
koltseg ervenyesftesre. 

d) A szamla kifizetesnek feltetele a teljesftesigazolas es a havi teteles beszamol6 csatolasa. A 
teljesitesigazolas kiallitasara Hegedus Karoly aljegyzo jogosult. 

A teljesitesigazolas nem jelenti a hi bas teljesitesb61 ered6 jogokr61 torten6 lemondast. 

Megrendel6 a szamla ellenertekenek megfizetese soran alkalmazza az Art. 36/A.§ 
rendelkezeseit. 

Vevo kesedelmes fizetes eseten a Ptk. 6: 15 5. § szerinti kesedelmi kamat megfizetesere 
koteles. 

7. Szerzodest megerosito biztositekok 

a) Elad6 kesedelmes teljesites eseten napi 30.000 Ft kesedelmi kotber megfizetesere koteles a 
kesedelmi minden naptari napjara. A kesedelmi kotber maximuma 300.000 Ft. A kesedelmi kotber 
maximum elereset a felek meghiusulasnak tekintik es Vevo jogosult a meghiusulasi kotbert 
ervenyesiteni az Elad6val szemben. 

b) Elad6 meghiusulasi kotber megfizetesere koteles, ha olyan okb61, amiert felelos az erintett 
megrendelest nem, vagy csak reszben teljesfti. A kotber alapja a nemteljesftett eszk6z6k vagy 
szolgaltatas nett6 ertekenek 20%-a. 

c) Felek rogzitik, hogy a kotberkoveteles behajtasan tulmen6en a Vev6 a 
szerz6desszegesb61 ered6 karanak megteriteset is kovetelheti az Elad6t61, a kar osszegebe 
azonban a mar behajtott kotber osszege beleszamit. A kotber akkor is jar, ha a Vev6nek 
kara nem meriilt fel. 

A kotber osszeget a Vev6 kiilOn fizetesi felsz6litassal ervenyesiti, melynek 8 napon belUl 
kell hianytalanul eleget tennie az Elad6nak. Amennyiben a kezhezvetelt61 szamitott 3 
napon beliil az Elad6, bizonyitekokkal egyertelmiien alatamasztott kimentessel nem el, 
akkor a kotber elismertnek es a teljesitesi hatarid6 elteltet kovet6en, tovabba a Kbt. 130.§ 
( 6) bekezdesenek teljesiilese eseten beszamithat6. 

8. Ehillas, rendkiviili felmondas 

a) Vev6 egyoldalu, irasbeli, az Elad6hoz intezett nyilatkozataval azonnali hatallyal 
elallhat a szerz6dest61, vagy barmely reszetol, ha: 
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az Elad6 az egyes reszszallitasokkal legalabb 10 napot kesett, igy elerte a kesedelmi 
kotber maximumat 
az Elad6 fizeteskeptelenne valt, felszamolasi eljaras folyik ellene, 
Kbt-ben meghatarozott esetekben 

b) A fentieken tul a Vev6 jogosult es egyben koteles a szerz6dest felmondani - ha 
szlikseges olyan hatarid6vel, amely lehet6ve teszi, hogy a szerz6dessel erintett 

feladata ellatasar61 gondoskodni tudjon - ha 

a. az Elad6ban kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalad6 tulajdoni reszesedest 
szerez valamely olyan jogi szemely vagy szemelyes joga szerint jogkepes 
szervezet, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdes k) pontjaban 
meghatarozott felteteleknek. 

b. az Elad6 kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalad6 tulajdoni reszesedest 
szerez valamely olyan jogi szemely vagy szemelyes joga szerint jogkepes 
szervezetben, amely nem felel meg a Kbt 56. § (1) bekezdes k) pontjaban 
meghatarozott felteteleknek. 

c. A jelen pont szerinti felmondas eseten az Elad6 a szerz6des megszunese el6tt mar 
teljesitett szallitas, illet6leg szolgaltatas szerz6desszerii penzbeli ellenertekere 
jogosult. 

9. Kapcsolattartas 

A jelen szerz6des teljesitese soran kapcsolattart6, aki az aru atvetelre jogosult Vev6 

reszer61: 

Kapcsolattart6 az Elad6 reszer61: 

10. Egyeb rendelkezesek: 

a) Az Elad6t a hatalyos jogszabalyok szerinti m6don titoktartasi kotelezettseg terheli a 
szerz6des teljesitese soran a Vev6vel, annak tevekenysegevel kapcsolatban tudomasara jut6 
mindennemu adat, informaci6, ismeret vonatkozasaban. E titoktartasi kotelezettseg kiterjed 
az Elad6 alkalmazottaira, alvallalkoz6ira, beszallit6ira, akiket tevekenysegiik megkezdese 
el6tt koteles az Elad6 a titoktartasra hitelt erdeml6en figyelmeztetni. 

b) Elad6 a Vev6 engedelye nelklil harmadik felnek nem hozhatja tudomasara a szerz6des, 
illetve azzal kapcsolatban barmely mas dokumentaci6 vagy informaci6 adatait. 

c) A masik fel el6zetes j6vahagyasa nelklil titkos informaci6t egyik fel sem tehet 
kozze, harmadik szemely rendelkezesere nem bocsathat, kiveve, ha ezt hatalyos es 
ervenyes jogszabaly alapjan valamely bir6sag, vagy mas hat6sag k6telez6 ervennyel 
elrendeli. 
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d) Felek megallapodnak abban, hogy az Elad6 nem fizet, illetve szamol el a szerz6des 
teljesitesevel osszefiiggesben olyan koltsegeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdes k) pontja 
szerinti felteteleknek nem megfelel6 tarsasag tekinteteben meriilnek fel, es melyek az 
Elad6 ad6k6teles jovedelmenek csokkentesere alkalmasak; 

e) Felek megallapodnak abban, hogy Elad6 a szerz6des teljesitesenek teljes id6tartama 
alatt tulajdonosi szerkezetet a Vev6 szamara megismerhet6ve teszi es a Kbt. 125.§ (5) 
bekezdes szerinti ugyletekr61 a Vev6t haladektalanul ertesiti. 

f) A jelen szerz6desben nem szabalyozott kerdesek tekinteteben a Ptk. es a Kbt. 
rendelkezesei az iranyad6ak. 

g) Szerz6d6 Felek rogzitik, hogy jelen megallapodas csak a felek egyez6 
akaratnyilvanitasaval, irasban m6dosithat6, figyelembe veve a Kbt. 132.§-anak el6irasait 
is. 

h) Felek megallapodnak abban, hogy amennyiben jelen szerz6des barmely pontja 
k6gens jogszabalyba utkozne, vagy a kozbeszerzesi eljaras k6telez6 erveny(i 
dokumentumanak tartalmaval ellentetes lenne, akkor jelen szerz6des fentieket sert6 
rendelkezese helyebe - minden tovabbi jogcselekmeny, igy kiilonosen a szerz6des 
m6dositasa nelkiil - a megsertett k6telez6 erveny(i jogszabalyi rendelkezes vagy 
kozbeszerzesi dokumentumi rendelkezes kerul. F entieket kell megfelel6en alkalmazni, ha 
valamely k6gens jogszabaly akkent rendelkezik, hogy valamely rendelkezese a szerz6des 
resze es azt szovegszeriien a szerz6des nem tartalmazza ( az adott rendelkezes a szerz6des 
reszet kepezi). 

i) Jelen szerz6des elvalaszthatatlan mellekletet kepezi - kiilon fizikai csatolas nelkiil 
is - az ajanlatteteli felhivas, az ajanlatteteli dokumentaci6, az Elad6, mint nyertes 
ajanlattev6 ajanlata, valamint a kozbeszerzesi eljaras teljes iratanyaga. 

j) Jelen szerz6des mindket fel altali alairassallep hatalyba. 

Jelen szallitasi szerz6des 6 peldanyban keszult, melyet a szerz6d6 felek elolvastak, 
ertelmeztek es mint akaratukkal mindenben megegyez6t j6vahagy6lag irtak ala. 

Budapest, 2014. 

Budapest F6varos X. keriilet 
K6banyai Onkormanyzat 
Kovacs Robert polgarmester 

megbizasab61 Dr. Pap Sandor alpolgarmester 
Vev6 

1. sz. melh~klet: miiszaki tartalom, feladatleinis 
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2. sz. melleklet: Elad6 szakmai ajanlata 

3. sz. melleklet: a kozbeszerzesi eljaras teljes iratanyaga 
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4. sz. melleklet 

A szerzodes targyanak reszletes ismertetese 

A rendszerrel kapcsolatban tamasztott altalanos kovetelmenyek 

1.1 Ajaruatkt~r6 a jelen dokumentaci6 mellekleteiben megjelolt teriileteket kivanja lefedni 

egyseges, ingyenes internet hozz:iferest biztosit6 WIFI megoldassal. 

Az ajanlattev6 a rendszer kiepitesere es a kiirasban szerepl6 id6tartamra sz616 uzemeltetesre ad 

ajanlatot. 

A rendszer legyen kepes internet elerest biztositani barmely, a rendszerhez kapcsol6dni kepes eszkozon, a 

felhasznalasi felteteleket elfogad6 felhasznal6knak. 

A rendszer legyen alkalmas legalabb 500 felhasznlli6 egyidejii csatlakozas:ira. 

A rendszernek biztositani kell a lehet6seget ujabb teriiletek lefedesere es ezen teriiletek rendszerbe 

integralasara is. 

1.2. Torvenyi eloirasoknak valo megfeleloseg 

A rendszer feleljen meg az elektronikus hirkozlesr61 sz616 2003. evi C. torveny, 159/A. §-ban leirt, a 
Biiniildozesi, nemzetbiztonsagi es honvedelmi celu adatmeg6rzesi kotelezettsegr61 sz616 el6irasoknak. 

2. A Rendszer kiepitesevel szemben tamasztott reszletes kovetelmenyek 

2.1 Fizikai kiepites 

A telepitesre kijelOlt, lefedni kivant teriiletek reszletes bemutatasat jelen dokumentaci6 mellekletei 

tartalmazzak. A kiepiteshez szukseges engedelyek, hozzajarulasok beszerzeset Ajanlatker6 a 

kozbeszerzesi eljaras meginditasat megel6z6en megkezdte. 

Azokat a teriileteket, amelyeken a kiepiteshez sziikseges hozzajarulasok, engedelyek a kozbeszerzesi 

eljaras meginditasaig beerkeztek, az 1. szamu melleklet tartalmazza. 

Azokat a teriileteket, amelyeken a kiepiteshez sziikseges hozzajarulasok, engedelyek a kozbeszerzesi 

eljaras meginditasaig meg nem erkeztek meg, a 2. szamu melleklet tartalmazza. 

A lefedni kivant teriileteket az 1. szamu melleklet tartalmazza. A megjelOlt teriileteken a kiepiteshez 

szukseges engedelyeket, hozzajarulasokat ajanlatker6 a kozbeszerzesi eljaras meginditasat 

megel6z6en beszerezte. 
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Preferalt a kozteriileteken elhelyezett egyeb, mar meglev6 objektumokat hasmalni. 

Amegajanlott eszkozok kivalasztasanal a kovetkez6 elvarasoknak kell megfelelni: 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

Szeles h6merseklet tartomany ( -30 ... + 70C) 
Szell6zes biztositasa 
Az elhelyezesre rendelkezesre all6 hely korlatainak figyelembe vetele 
Vandalvedettseg, zarhat6sag biztositasa 
Vizbet6res, paralecsap6das lehetseges 
Elvart az IP66 vedettseg kialakitasa 

2.2. Aramelhitas 

A rendszemek 24 6nis Ozemben kell mUkodnie, igy a rendszer elemekhez sziikseges taparam ellatas 
kialakitasaAjaruattev6 feladata. 

Az ehhez sziikseges taparam vetelezesi helyek kivalasztasa, tervezese, egyeztetesek es engedelyezesek 
lefolytatasa, az qjanlatker6 feladata. 

A fogyaszt6i jogviszony kialakitasanak kotelezettsege es a felhasmalt aram dija Ajanlatker6 feladata. 

El6fordulhat, hogy olyan specialis helyszinre is kell berendezest helyezni, ahol a folyamatos 
hal6zati taparam nem all rendelkezesre, igy itt mas megoldast kell alkalmazni. 

Amennyiben valamilyen szlinetmentes megoldast kell kialakitani, az elvarasok a kovetkez6k: 

• IP 66 vedettsegii kialakitas. 

• A rendszert kiilon kismegszakit6val kelllevalasztani. 

• Az t6ltesi es athidalasi id6 valtoz6 lehet. 

• gondozasmentes akkumulatorok hasznalata. 

2.3. Tavkozlesi kapcsolatok 

Ajanlattev6 feladata egy hotspotok szamara zart hal6zat kialakitasa. A zart hal6zat alatt 
ertend6 egy MPLS hal6zaton L3 szintii virtualis maganhal6zat (VPN) kialakitasa, kozponti 
internet kijarat biztositasaval. Internet feletti (IP Sec VPN), titkositott atviteli megoldas nem 
elfogadhat6. 

Kozponti kijarat biztositasa - a t6rvenyi megfeleles miatt - adatkozpontban lehet csak 

A VPN hal6zatot rez vagy optikai hozzaferesekkel kell megval6sitani, ezzel biztositva 

• az alland6, zavarmentes kapcsolatot, 

• a savszelesseg ingadozasok minimalizalasat, 

• a publikus hozzaferesi hal6zatt61 va16 szeparaltsagot. 
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Mobil adatkapcsolatot biztosit6 berendezes telepitese csak abban az esetben elfogadhat6, ha a felmeresek 

soran bizonyitotta valik, hogy vezetekes adatkapcsolatot nem lehetseges kialakitani. Ajanlattevo 

feladata a vezetekes szolgaltatasok kiepitese kapcsan a telepitesi helyre az alepitmeny 

megval6sitasa, valamint az ehhez tartoz6 Osszes tenrezesi, egyeztetesi es engedelyeztetesi feladat 

elvegzese. 

3. A WIFI HotSpotokra vonatkoz6 elvarasok 

Az Ajanlattev6 epitsen ki egy WiFi HotSpot rendszert ami a 2,4GHz-es nem engedely koteles ISM es UNH 
(Industrial, Scientific and Medical es Unlicensed National Information Infrastructure) frekvenciasavban 
tizemel6 sz6rt spektrumu berendezesekre eptil. Az eszkozoknek meg kell felelni az IEEE802.1lb, 
IEEE802.11g, valamint az IEEE802.1ln szabvanyok el6inisainak, valarnint a felhasznalt 
eszkozoknek rendelkeznie kell a WIFI a,b,g,n certified min6sitessel, ezzel biztositva a kliens eszkozok 
szeles korenek kapcsol6dasat. 

A rendszer kepes legyen OPEN (titkositatlan es hitelesitetlen), WPA2-AES PSK titkositast es 
hitelesitest megval6sitani. 

Az eszkozoknek tamogatniuk kell. 

• 

• 

• 

Legalabb 20 wifi eszkoz egyidejii csatalkozasat per AP/HotSpot 

A HotSpot-hoz kapcsol6d6 felhaszn:il6kat egy egyseges Udvozl6 Weboldal (Captive Portai, 
Landing Page) fogadja. 

Ezen a testre szabhat6 weboldalon lehet6seget kell biztositani 

o egy koszont6 szoveg es a felhasznalasi feltetelek megjelenitesere, 

o a felhaszn:il6k azonositasara (authentikaci6 a torvenyi megfeleles miatt) es 
felhaszn:ilasi feltetelek elfogadas:inak kikenyszeritesere, 

o valarnit hirdetmenyek es reklamok elhelyezesere. 

A szallitand6 rendszer biztositson integralt spektrum analizis szolgaltatasokat, hogy kisziirhet6ek 
legyenek az idegen es rosszindulatu eszkozok, valamint hogy lehet6ve tegye a 2.4 es 5Ghz-es 
spektrumban bek6vetkez6 anomaliak detekt:ilas:it es hibaelharitasat. 

A rendszer mutassa meg es fedje fel a spektrumokat es csatomakat er6 terheleseket. 

3.1 Menedzseles 

A rendszer menedzselese, konfigur:ici6k mentese, napl6k, riasztasok kezelese az tizemeltet6 (nyertes 
ajanlattev6) feladata. 

A szallitand6 megoldas biztositson lok:ilis menedzsment feliiletet. A lok:ilis menedzsment feliileten 
keresztill legyenek menedzselhet6ek, konfiguralhat6ak es monitorozhat6ak az egyes lokalis wireless 
infras trukturak. 

A lokalis menedzsment feliileten kereszttil minden, a helyi wireless hal6zatra vonatkoz6 beallitas 
legyen elvegezhet6. 
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A lokalis menedzsment feliilet tegye lehet6ve a lokalis eszkozok allapotanak monitorozasat ( AP-k CPU, 
memoria terheles, radi6k allapota, terheltsege, stb.). 

A lokalis menedzsment feliilet biztositsa a konfiguraci6 menteset es visszatOlteset. 

Az eszkozok mindenkori legfrissebb konfigunici6janak mentese es meg6rzese a mindenkori iizemeltet6 

feladata. 

A telepitend6 eszkozok kozpontb61 egysegesen menedzselhet6k es monitorozhat6k legyenek. 

A rendszer elemeiben a konfiguraci6m6dositasokat kozpontilag keD tudni elvegezni. 

A teljes rendszert kozpontilag kell monitorozni. A rendszer mUkodesevel kapcsolatos riasztasokat kezelni 

kell tudni es ezzel biztositani a proaktiv hibaelhantast. 

3.2 .Monitoring 

A rendszer elemeinek miikodeser61, meghibasodasar61 Ajanlatker6nek nem lesz minden esetben 
kozvetlen informaci6ja. igy sziikseges a rendszert proaktivan monitorozni. 

• monitorozas alapja egy adatb:izis alapU, web feliilettel rendelkez6 alkalmazas, amelyben a 
kovetkez6 adatokat kell tarolni: 

• helyszinek, a megfelel6 azonosit6 adatokkal (nev, cim,) 
• Amonitorozand6 eszkozok (nev, IP cim), a telephelyhez rendelve. 
• Az eszkozok kozotti kapcsolatok (melyik eszkoz melyik interfesze melyik eszkoz 

melyik interfeszehez kapcsol6dik). 
• A felhasmalt tavkozlesi szolgaltatasok (tipus, azonosit6 a megfelel6 eszkoz interfeszhez 
rendelve. A monitoring rendszer biztositson discovery-t, legalabb a kovetkez6k tekinteteben: 

• 
• 

• 

Az eszkozok interfeszeinek, IP cimeinek begyiijtese . 
Az egy telephelyen beliili Layer2 es Layer3 kapcsolatok automatikus detektalasa, a kapcsolatok 
tarolasa adatbazisban. 
Az eszkozok hardver elemei (tipus, gyari sz:im) begyiijtese a monitorozand6 eszkozhoz es 
telephelyhez rendelt m6don val6 tarolasa az adatbazisban. 

Elvaras, hogy ezen mindezen adatok valtozasa napl6z6djon, a valtozasi napl6 a web feliileten sziirhet6, 
Excel-be exportalhat6 m6don megjelenjen. 

Eszkozok, hardver elemek listaja legalabb telephely, logikai tipus/cikkszam es statusz 

szerint sziirhet6 legyen. 

Az elvart monitoring funkci6k: 

• 

• 

• 

• 

• 

menedzseltnek beallitott eszkozok es a koztiik lev6 kapcsolatot biztosit6 interfeszek monitorozasa 
(ICMP/SNMP) 
A monitorozott elemek aktualis allapot:inak megjelenitese, valamint az innen is elerhet6 statusz 
riportban, legalabb eszkoz, telephely es tavkozlesi szolgaltatas szinten. 
Az allapot valtozasok logol:isa, ebb61 statusz valtozasi es rendelkezesre allasi riport biztositasa 
legalabb eszkoz, telephely es tavkozlesi szolgaltatas szinten. 
Az esemenyeknek a felterkepezett topol6gia alapjan va16 automatikus korrelaci6ja (hibas eszkoz 
mogotti eszkozok hib~janak elnyomasa). 
Rovid hibak elnyomasa, lebegesek eszlelese . 
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• 

• 

• 

A fentiek szerint valodi hibanak ertelmezett, kritikus eszkozokre vonatkozo esemenyekrol 
automatikus hibajegy nyitas. Reagalas a hibaelharitas szolgaltatas szerint. 
Az aramsziinet es az egyeb leszakadas ok automatikus detektalasa, ennek megjelenitese a 
riportokban. 
Eszkoz CPU, memoria terheles figyeles, hatarertek atlepes eseten riasztas . 

Az osszes tarolt adatot es leirt funk:ciot Ajanlatkero szamara web felilleten on-line elerhetove kell tenni. 
Riport alatt minden esetben a web felilletrol elerheto, on-line adatokat tartalmazo, barmikor generalhato, 
szfuheto, Excel-be os PDF-be exportalhato, riportot ertiink. 

3.3. Logging 

A rendszer tamogassa a tavoli syslog szerverbe t6rten6 logolast. 

A rendszer tamogassa az SNMP-t. 

3.4 Elvanisok azAP eszkozokkel szemben 

Radios elvarasok 

Fejlett automatikus radio parameter menedzsment, amely gyors reakcio idovel szabalyozza a 
jelerosseget es a csatornakiosztas es amely figyelembe veszi: 

o A csatorna foglaltsagat; 

o Ajel- zaj viszonyt altalaban; 

o Ajelminoseget;A nem 802.11 protokoll eredetii interferenciat is. 

MIMO -kepes eszkozok. Elvart a 2x2 MIMO. 

A rendszer kepes legyen automatikusan es manualisan szabalyozni a radiok adaserosseget. 

Az Access Point eszkozok radioi feleljenek meg a magyar regulatory-nak. A rendszer 
automatikusan allitsa be a regulatory-nak megfelelo csatornakat. 

3.5 Interleszekre vonatkoz6 elvanisok 

Elvart legalabb Idb 10/100 Ethernet interfesz az AP eszkozokon 

Az Access Point eszkozok megtaplalhatoak legyenek PoE-n kereszttil 

Az Access Point eszkozok Ethernet interfeszei tamogassak a VLAN -okat. 

3.6 Funkcionalis elvanisok 

Az Access Point eszkozok kepesek legyenek kliens kiszolgal6 m6dban miikodni. 
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Az Access Point eszkozok kepesek legyenek tobb SSID-t megjeleniteni. 

Az Access Point eszkozok kepesek legyenek SSID-hez VLAN-t rendelni. 

A rendszer legyen kepes miikodeset dinamikusan igazitani/hangolni a valtozo radios 

komyezethez, ezaltal mindig a legoptimalisabb adatkapcsolattal kiszolgalni a klienseket. 

A rendszer legyen kepes minimum es maximum hatarok kozott csokkenteni vagy novelni az Access 
Point eszkozok ad6teljesitmenyet. 

3. 7 Korlatozasok 

Ajanlattev6 biztositsa az Internet hozzaferes korhitozasanak lehet6seget. A korhitozast id6-, vagy 
forgalom alapjan, felhasznal6nkent kell kezelni. 

A felhasznal6kat, szolgaltatasokat es eszkozoket egyedileg kell korlatozni. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 

• 
• 

• 

3. 7.1 Savszelesseg es forgalom korlatozasok 

Savszelesseg felhasznal6nkent 
Legyen lehet6seg felhaszmilonkent egyseges savszelesseg beallitasra 
Forgalom felhasznal6nkent 
Savszelesseg routerenkent 
Legyen lehet6seg routerenkenti savszelesseg korlatozasra . 
6sszesitett savszelesseg 
Legyen lehet6seg az osszes router osszes forgalmanak korlatozasara . 

3.7.2 Weblap es szolgaltatas korlatozasok 

Weblap korlatozasok es blokkolasok 
Legyen lehet6seg URL, URL-ben lev6 szo vagy jel alapjan tetsz6leges Weblapok 

blokkolasara, mint peldaul..:..:.....:.~----'--'--'·•·-"'-""""'""'-"·'--~--""-·""'-' 
Tartalom korlatozasok es blokkolasok 
Legyen lehet6seg a ki.ilonboz6 video, kep, hang es adat tovabbitasra alkalmas forgalmak 
blokkolasara. Oly m6don, hogy peldaul a wwvv. voutubc.com letiltasaval az indavideo, vagy 
barmely mas dinamikusan megjelen6 video szolgaltatas nem lesz blokkolva, de a streaming 
protokollok tiltasaval az osszes adat blokkolva lesz. 
Szolgaltatas korlatozasok es blokkolasok 

3.7. 3 ldo alapu korlatozasok 

• Az ajanlott rendszer legyen lehet6seg az egyes felhasznalokhoz id6korlatot rendelni, 
aminek elerese utan a tovabb forgalmazas ujra regisztralas utan lehetseges. 

Ajanlattev6 mutassa be a fenti kovetelmenyeknek megfelel6 megoldasat. 

4. WAN kapcsolatok miiszaki kovetelmenyei 
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A vezetekes adatkapcsolatok megval6sitasa soran a kovetkez6 muszaki kovetelmenyeknek kell 
megfelelni. 

4.1 Berelt vonali eleresnel 

Legal<ibb az alabbi szabvanyoknaklajanlasoknak val6 miiszaki megfelel6seget kell biztositania a felhaszmilt 

vegberendezeseknek: 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

4.2 

IP (Internet Protocol)- RFC 791 (Internet Protocol, September 1981) 

Ethernet - 1EEE 802.3 (Local Area Networks Standard, 802.3 Carrier Sense Multiple 
Access with Collision Detection, October 1985) 

BGP!MPLS VPNs- RFC 2547 (March 1999) 

VIrtual Private Network Identifier - RFC 2685 (VIrtual Private Networks Identifier, 
September 1999) 

Cisco's Tag Switching Architecture - RFC 2105 (Cisco Systems' Tag Switching 
Architecture Overview, February 1997) 

BGP-4 - RFC 1771 (A Border Gateway Protocol 4 (BGP-4), March 1995), RFC 2283 
(Multiprotocol Extensions for BGP-4, February 1998), RFC 2858 (Multiprotocol 
Extensions for BGP-4, June 2000) 

OSPF- RFC 2328 (OSPF Version 2, April1998) 

EIGRP- Enhanced Interior Gateway Protocol, RFC dra:ft-savage-eigrp-02 

TACACS+ - Terminal Access Controller Access Control System 

DSL hozniferes eseten 

Legahibb az alabbi szabvanyoknak/ajaruasoknak val6 miiszaki megfelel6seget kell biztositania a 
felhasznalt vegberendezeseknek: 

• 

• 

• 

IP (Internet Protocol)- RFC 791 (Internet Protocol, September 1981) 

PPP Over Ethernet - RFC 2516 (A Method for Transmitting PPP Over Ethernet 
(PPPoE), February 1999) 

Ethernet - IEEE 802.3 (Local Area Networks Standard, 802.3 Carrier Sense Multiple 
Access with Collision Detection, October 1985)RIPv2 - RFC 2453 (RIP Version 2, 
November 1998) 

4.3 A WAN kapcsolatok szolgaltatasi kovetelmenyei: 

• 

• 

Biztositani kell a hal6zati forgalom monitorozasat. Ajanlatker6 altal is igenybe 
vehet6 lekerdezesi lehet6seggel. 

Legyen lehet6seg SLAjelentes lekerdezesere . 
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• Legyen lehet6seg a Szolgaltat6 altai vallalt min6seg havi- es eves teljesitesenek 
bemutatasara. 

• Legyen lehet6seg az SLA jelentesek a Szolgaltat6 a havi szamla mellekletekent 
biztositani. 

• Legyen lehet6seg QoS osztalyok beallitasara. 

A fenti kovetelmenyeknek val6 megfelelest Ajanlattev6 szakmai ajanlataban mutassa be. 

5. Szolgaltahissal kapcsolatos elvarasok 

5.1. Elvart szolgaltatasminosegi mutatok 

A tavkozlesi hal6zatra az alabbi min6segi mutat6kat elvartak: 

• Hibaelharitasi ido: 12 ora 
• Az elvart eves rendelkezesre alias erteke: 99,5% 
• Rendelkezesre allasi es muszaki parameterek: 

Kesleltetes < 250 ms 
Csomagvesztes < 3% 

5.2. Garantalt savszelessegek 

Az alabbiakban az elvart, garantalt savszelesseget hataroztuk meg: 

• A kozpontban legalabb 100 Mbps szimmetrikus savszelesseg biztositasa . 

• A vegpontokon legalabb az alabbi savszelesseg biztositasa: 

Min. letoltesi sebesseg: 10 Mbit/sec 

Min. feltoltesi sebesseg: 0.5 Mbit/sec 

A szolgaltatas kiterjed a teljes rendszer hibaival kapcsolatban beerkezett vagy automatikusan 
diagnosztizalt hibak elharitasara. 

53 A szolgaltatas jellemzoi 

• Az ev minden munkanapjan, munkaid6ben, 5x10 6ras rendelkezesre alias es 
tamogatas biztositasa 

A rendszer 7x24 6ras monitorozasa, automatikus hibabejelentesek inditasa es hibajegy generalas. 

• Hibak elhantasa 5x10 6raban. 
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• Kritikus hibak elhfuitasanak megkezdese 4 6ran beli.il. 

• Nem kritikus hibak elhfuitasanak megkezdese 1 munkanapon bel ill. 

• SzolgaJtatas menedzsment biztositasa 

• Az aramellatas monitorozasa 

• Az elhelyezett eszkozok i.izemi h6mersekletenek monitorozasa 

Ajanlattevo, a garanciaval nem rendelkezo eszkozokre a szolgaltatasi szinteknek megfeleloen 
szintidon beliil biztositson csereeszkozt. A felmerill6 javitasi koltsegek Ajanlatker6t terhelik! Ajanlatker6 

a csereeszkozt a rendszerbe illesztest61 szamitott maximum 2 h6napig hasznalhaija, ezt kovet6en 

gondoskodni kell a csereeszkoz visszaszolgaltatasar61 vagy kifizeteser61. 

5.4. Automatikus hibabejelentes kovetelmenyei 

A rendszer elemeinek miikodeser61, meghibasodasar61 Ajanlatker6nek nem lesz kozvetlen informaci6ja, 

igy szi.ikseges a rendszer meghibasodasait automatikus m6don detektalni. 

Ajanlattev6 biztositson 7x24 6ras szolgaltatas szintii feli.igyeletet. 

Proaktiv monitorozassal tamogatott automatikus hibajegy felvetele legkes6bb 15 perccel a hiba 

keletkezeset kovet6en. 

A hiba bejelentese negy median keresztilllegyen biztositott 

• ingyenesen hivhat6 telefon, 

• fax 

• e-mail, 

• szolgaJtat6 Servicedesk-jen automatikusan 

A hiba sajat eszlelese, vagy az el6fizet6i hibabejelentest kovet6 15 percen belill a feli.igyelet nyisson 
hibajegyet. A hibajegy hivatkozasi szamat telefonos bejelenteskor a felvev6 kozli. Telefax, e-mail 
bejelenteskor a hivatkozasi szam visszaigazolasra keri.il. A hibajegy egyedileg azonositja a hibat, 
bejelentest. 

• A hibajegy minden informaci6t tartalmazzon, ami a hibajegy kiallitasa es lezarasa kozott 

tortent. 

• A hibajegy lezarasanak feltetele a hiba maradektalan elhfuitasa es a bejelent6 beleegyezese. 
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• A hibaelhciritasi id6 a bejelentest61 a szolgaltatas helyreallitasaig tart, kiveve a 

felfiiggesztes( ek) idejet. Az igenyelt szolgaltatas helyreallitasi id6 minden esetben a 

szolgaltatas igenybevetelere vonatkoz6 szerz6desben meghatarozott id6. 

• Amennyiben a Szolgaltat6 a hibaelhciritas folytatasaban akadalyoztatva van a bejelent6 okan 

/pl. bejutas, elerhetetlenseg/, erre az id6tartamra a hibaid6 felfiiggesztesre kerill, vagyis ez az 

id6 nem szcimit bele a hibaelhciritasi id6be. 

• A hibaelharitasi folyamatot 7x24 6raban elerhet6 elektronikus hibajegy kezel6, es feladat 

tamogat6 rendszer segiti. 
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4.KOTET 
AJANL6TT IGAZ6LAS- ES NYILi\TKOZATMINTAK 

1. szamu melleklet 

TARTALOM- ES KBT. 49. § (2) BEKEZDESE SZERINTI IRATJEGYZEK 

Oidaiszam 

Tartalomjegyzek (fed6lapot vagy felolvas6lapot kovet6en) (1. sz. melleklet); 

Feioivas6Iap (2. sz. meih~kiet) 

Ajaniati nyiiatkozat (3/A sz. mellekiet) (Eredeti, arra feijogositott szemeiy(ek) 
altai aiairt nyiiatkozat nyujthat6 be.) 

Nyiiatkozat az er6fomisok rendelkezesre allasar61 (3/B. sz. melleklet) 

Nyiiatkozat a Kbt. 55. § (6) bekezdes szerint (3/C. sz. mellekiet) 

I. FEJEZET: KIZARO OKOKKAL KAPCSOLATBAN ELOiRT 
NYILATKOZATOK, IGAZOLASOK 

Nyiiatkozat a kizar6 okok fenn nem allasara vonatkoz6an ajanlattev6, 
alvallalkoz6 es az alkalmassag igazolasaban reszt vev6 mas szervezet 
vonatkozasaban (4. sz. mellekiet) 

A Kbt. 56. § (1) bekezdes k) pont kc) alpontja tekinteteben az ajanlattev6 
nyilatkozata arr61, bogy olyan tarsasagnak min6stil-e, ameiyet nem jegyeznek 
szabalyozott t6zsden, vagy amelyet szabalyozott t6zsden jegyeznek; ha az 
ajanlattev6t nem jegyzik szabalyozott t6zsden, akkor a penzmosasr61 sz616 
torveny 3. § r) pontja szerint definialt vaiamennyi tenyieges tuiajdonos nevenek 
es allan do Iak6heiyenek bemutatasat tartaimaz6 nyiiatkozatot sziikseges 
benyujtani; (4. sz. mellekiet) 

II. FEJEZET: GAZDASAGI ES PENZUGYI ALKALMASSAGGAL 
KAPCSOLATBAN ELOIRT NYILATKOZATOK, IGAZOLASOK 

Pl. A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendeiet 14. § (1) bekezdes a) pontja aiapjan 
nyiiatkozat bankszamiakr6I (5. sz. melleklet), a bankok altai kiallitott el6irt 
tartaimu igazoiasokat mellekeini kell 
P2. A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdes d) pontja szerinti 
alkalmassagot igazol6 dokumentum (felel6ssegbiztositasi kotveny masolata vagy 
a biztosit6 altai kiallitott igazoias, vaiamint az utois6 dij fizetest igazoi6 
dokumentum) 
VAGY a fenti igazolasok helyett: 

Nyiiatkozat a 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 14.§ (8) bekezdese, valamint a 
I 7. § ( 6) bekezdes szerinti a gazdasagi es penzligyi es/vagy miiszaki es szakmai 
alkalmassagi kovetelmenyeknek val6 megfelelesr611 (11. sz. mellekiet) 

1 Amennyiben alkalmassagat - valasztasa szerint - nyilatkozattal kfvanja igazolni. 
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III. FEJEZET: MUSZAKI, ILLETVE SZAKMAI ALKALMASSAGGAL 
KAPCSOLATBAN ELOIRT NYILATKOZATOK, IGAZOLASOK 

Ml. Ajanlattev6 mutassa be a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (1) 
bekezdes a) pontja alapjan az ajanlatteteli felhivas megktildeset61 visszafele 
szamitott harom ev legjelent6sebb kozbeszerzes targya szerinti szallitasait. Az 
ismerteteshez csatolni kell a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (5) 
bekezdeseben meghatarozott nyilatkozatot vagy igazohist. A 
referencianyilatkozatb61 vagy referenciaigazolasb61 minden alkalmassagi feltetel 
teljesiilesenek ki kell deriilnie. (6. sz. melleklet) 
M2 Ajanlattev6 a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15.§ (1) bekezdes c) pontja 
alapjan mutassa be azokat a szakembereket ( szervezeteket )/vezet6 

tisztsegvisel6ket, akiket be kivan vonni a teljesitesbe/akik a teljesitesert 
felelosek. 

Csatoland6 dokumentumok: 

-a szakember bevonasara, ismertetesere vonatkoz6 nyilatkozat; (7. sz. melleklet) 

- a szakember sajat keziileg alairt szakmai oneletrajza, olyan reszletezettseggel, 
hogy abb61 egyertelmiien dertiljon ki az M2. pontban el6irt alkalmassagi 

feltetel( ek) teljesiilese (8. sz. melleklet) 

-a szakember rendelkezesre allasi nyilatkozata (9. sz. melleklet) 

- vegzettseget, kepzettseget, igazol6 dokumentumok; 

VAGY a fenti igazolasok helyett: 

Nyilatkozat a 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 14.§ (8) bekezdese, valamint a 
17. § ( 6) bekezdes szerinti a gazdasagi es penziigyi es/vagy miiszaki es szakmai 
alkalmassagi kovetelmenyeknek val6 megfelelesr612 (11. sz. melleklet) 

IV. FEJEZET: AZ AJANLATTETELI FELHiV ASBAN ELOIRT EGYEB 
NYILATKOZATOK, IGAZOLASOK 

Ajanlattev6, az alkalmassag igazolasaba bevont (kapacitast nyujt6) gazdasagi 
szerepl6 cegjegyzesre jogosult, ajanlatban csatolt nyilatkozatot, dokumentumot 

alair6 kepvisel6jenek alairasi cimpeldanya vagy alairas mintaja. 

A cegkivonatban nem szerepl6 kotelezettsegvallal6k eseteben a cegjegyzesre 
jogosult szemelyt61 szarmaz6, ajanlat alairasara vonatkoz6 (a meghatalmazott 
alairasat IS tartalmaz6) 

, , 
meghatalmazas teljes bizonyit6 erejii uasos 

maganokiratba foglalva (10. sz. melleklet) 

Konzorciumi megallapodas 
A kozos ajanlattev6k megallapodasanak tartalmaznia kell: 
a jelen kozbeszerzesi eljarasban kozos ajanlattev6k neveben eljami (tovabba 

kapcsolattartasra) jogosult kepvisel6 szervezet megnevezeset; 
a szerz6des teljesiteseert egyetemleges felel6ssegvallalast minden tag reszer61; 
ajanlatban vallalt kotelezettsegek es a munka megosztasanak ismerteteset a tagok 

es a vezet6 kozott; 

2 Amennyiben alkalmassagat - valasztasa szerint - nyilatkozattal kfvanja igazolni. 
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a szamlazas rendjet. 

Nyilatkozat 12 h6nap j6tallas vallalasar61 (12. sz. melleklet) 
reszletes szakmai ajanlat 
teteles artablazat 

V. FEJEZET: UZLETI TITKOT TARTALMAZO IRATOK (ADOTT 
onall6 

mellekletbe ESETBEN) 
n 

VI. FEJEZET: AZ AJANLATTEVO ALTAL BECSATOLNI KiVANT 
DOKUMENTUMOK (ADOTT ESETBEN) 

+ az ajanlathoz csatolni kell a papir alapu peldany kepolvas6 kesziilekkel kesziilt 
CD-re vagy DVD-re irt 2db elektronikus peldanyat! 

Az ajanlat minden olyan oldalat, amelyen - az ajanlat beadasa el6tt - m6dositast hajtottak vegre, az 
adott dokumentumot alair6 szemely( ek)nek a m6dositasnal is kezjeggyel kell ellatni. 
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1. 

2. 

3. 

Nev: 

Szekhely: 

Telefon: Fax: 

E-mail: 

FELOLVASOLAP 

(onall6 ajanlattetel eseten) 

Ajanlattevo 

2. szamu melleklet 

Ajanlattetel targya: ,Budapest X keriilet teriileten 

kialakitando, szahad hozzaferesii vezetek nelkiili internet (WiFi) elirest hiztositO 

ha/Ozathoz kapcsolOdo eszkozheszerzes kiipitesi es iizemeltetesi feladatokkal egyiitt" 

...resz 

Keltezes (helyseg, ev, h6nap, nap) 

3 reszenkent kulon kerjuk kitolteni!! 

( cegjegyzesre jogosult vagy szabalyszeruen 

meghatalmazott kepvisel6 alainisa) 
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---------------------------- -

3/ A. szamu mellt~klet 

AJANLATI NYILATKOZAT4 

A(Z) RESZ TEKINTETEBEN5 
-----

Alulirott .......................................... , mint a .. . . . . .. . . .. . . . . .. . . . .. . .. . .. . .. . . . . (ajanlattevo 
megnevezese) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (ajanlattevo szekhelye), .............................. . 
(Ajanlattevo cegjegyzekszama) neve ben kotelezettsegvallahisra jogosult . . . . . . . . . . . . . . . .. (tisztseg 

megjelOlese), a Budapest F6varos X. kertilet K6banyai Onkormanyzat, mint Ajanlatker6 altai 
,Budapest X keriilet teriileten kialakitando, szabad hozzaferesii vezetek nelkiili internet (WiFi) 
elerest biztosito ha/Ozathoz kapcso/Odo eszkozbeszerzes kiepitesi es iizemeltetesi feladatokkal 
egyiitt" targyaban meginditott kozbeszerzesi eljarassal osszefiiggesben. 

1. Nyilatkozom a Kbt. 40. § (1) bekezdes a) pontja alapjan, hogy a kozbeszerzes targyanak 
alabbiakban meghatarozott reszeivel osszefiiggesben alvallalkoz6(ka)t veszek igenybe6

: 

2. Nyilatkozom a Kbt. 40 § (1) bekezdes b) pontja alapjan, hogy a szerz6des teljesitesehez a 
kozbeszerzes ertekenek 10%-at meghalad6 mertekben az alabbi alvallalkoz6(ka)t kivanom 
· · az alabbi szazalekos 7 

• 

3. Nyilatkozom a Kbt. 55. § alapjan, hogy az alabbi kapacitast nyujt6 

4 Az ajanlat eredeti peldanyaban az ajanlat alafr6ja altai alafrt eredeti peldanyban benyujtand6 

5 
Reszajanlatonkent kuliin kerjuk csatolni! 

6 
Amennyiben nem kfvan igenybe venni, ugy frja be, hogy ,Nem kfvan igenybe venni" 

7 
Amennyiben nem kfvan igenybe venni, ugy frja be, hogy ,Nem kfvan igenybe venni" 

8 
Amennyiben nem kfvan igenybe venni, ugy frja be, hogy ,Nem kfvan igenybe venni" 
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4. A Kbt. 60. § (3) es (5) bekezdesei alapjan nyilatkozom, hogy ajanlatunk az el6z6ekben 
meghatarozott - altalunk teljes koriien megismert - dokumentumokon alapszik. 

A szerz6destervezetben rogzitett, a targyi feladat ellatasahoz szlikseges kotelezettsegeinket 
maradektalanul teljesitjiik a Felolvas6lapon r6gzitett ar alkalmazasaval. Nyilatkozunk, hogy 
ajanlatunkat az ajanlati kot6ttseg bealltat kovet6en az ajanlatteteli felhivasban megjelolt 
id6pontig fenntartjuk. 

Nyilatkozom, hogy nyertessegiink eseten a jelen dokumentaci6 mellekletet kepez6 
szerz6destervezet megkoteset vallaljuk es azt a szerz6desben foglalt a feltetelekkel teljesitjiik. 

Nyilatkozom tovabba, hogy vallalkozasunk 
D a kis- es kozepvallalkozasokr61, fejl6desiik tamogatasar61 sz616 t6rveny szerint 

.......................................... -vallalkozasnak9 minos til/ 
D nem tartozik a kis- es kozepvallalkozasokr61, fejl6desUk tamogatasar61 sz616 torveny 

hatalya ala10
. 

Keltezes (helyseg, ev, h6nap, nap) 

( cegjegyzesre jogosult vagy szabalyszeriien 
meghatalmazott kepvisel6 alairasa) 

9 
mikro-, kis- vagy kozepvallalkozas a 2004. evi XXXIV. torveny meghatarozasai szerint- a megfelel6 valaszt a jogszabaly rendelkezeseinek 

tanulmanyozasat kovet6en kerjilk megadni. 
10 

A nem alkalmazand6 szovegreszt kerjuk torolni. 
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3/B. szamu melleklet 

NYILATKOZAT 
az erOforrasok rendelkezesre allasarol 

A(Z) ____ RESZ TEKINTETEBEN11 

Alulirott .......................... , mel yet kepvisel: .............................. , mint kapacitast 
rendelkezesre bocsat6 szervezet a kozbeszerzesekr61 sz616 2011. evi CVIII. tOrveny (Kbt.) 55. §
anak (5) bekezdese alapjan kijelentem, hogy a Budapest F6varos X. keriilet K6banyai 
Onkormanyzat, mint Ajanlatker6 altai ,Budapest X keriilet teriileten kialakitando, szahad 
hozzaferesii vezetik nelkiili internet (WiFi) elirest hiztosit6 ha/Ozathoz kapcso!Odo 
eszkozheszerzes kiepitesi es iizemeltetesi feladatokkal egyiitt" targyban meginditott kozbeszerzesi 
eljarasban a szerz6des teljesitesehez szlikseges alabbi er6forrasok az ajanlattev6 rendelkezesere 
fognak aJlni a szerz6des teljesitesenek id6tartama alatt: 

{Az erintett eroforrasok pontos leirasa a penziigyi es gazdasagi, illetve a miiszaki es szakmai 
alkalmassag tekinteteben az ajanlati felhivas szerint.} 

Keltezes (helyseg, ev, h6nap, nap) 

11 
Reszajanlatonkent klilon kerjlik csatolni! 

( cegjegyzesre jogosult vagy szabalyszeriien 
meghatalmazott kepvisel6 alairasa) 
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3/C. szamu melleklet 

NYILATKOZAT 
a Kbt. 55.§ (6) bekezdes szerint 

A(Z) RESZ TEKINTETEBEN12 

Aiulirott .......................................... , mint a .................................... (aj{mlattevo 
megnevezese) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (ajanlattevo szekhelye). . ............................. . 
(AjanlattevOt nyilvantart6 cegbir6sag neve), .............................. (Ajanlattevo cegjegyzekszama) 
neve ben kotelezettsegvallalasra jogosult ................. (tisztseg megjelolese), a Budapest F6varos 
X. keriiiet K6banyai Onkormanyzat, mint Ajaniatker6 altai ,Budapest X keriilet teriileten 
kialakitando, szabad hozzaferesii vezetek nelkiili internet (WiFi) eterest biztosit6 hal6zathoz 
kapcsol6d6 eszkozbeszerzes kiepitesi es iizemeltetesi feladatokkal egyiitt" targyban meginditott 
kozbeszerzesi eljarassal osszefiiggesben. 

A Kbt. 55. § (6) bekezdesenek a) pontja alapjan nyilatkozom, hogy az alkalmassag igazolasakor 
bemutatott, mas szervezet altai rendeikezesre bocsatott er6forrasokat a szerz6des teijesites soran 
tenylegesen igenybe fogom venni. Ennek m6dja13

: 

A Kbt. 55. § (6) bekezdesenek b) pontja aiapjan nyiiatkozatom, hogy azon szervezetet, amelynek 
adatait az aikalmassag igazolasahoz feihasznalom, az alabbi m6don vonom be a teljesites soran14

: 

A Kbt. 55. § (6) bekezdesenek c) pontjaban foglalt alkalmassag igazolasara - akkor is, ha az 
aikaimassagi kovetelmenyek nem a teijesiteskor tenylegesen rendelkezesre bocsathat6 
er6forrasokra vonatkoznak - benyujtom a(z) ................. (szervezet megnevezese, amelynek 
adatait az ajaniattev6 az aikaimassag igazoiasahoz feihasznalja) nyilatkozatat arra vonatkoz6an, 
hogy a Ptk. 6:419. § szerint kezeskent feiei az ajaniatker6t a teijesitesem eimaradasavai vagy hibas 
teljesltesemmel OSSZefiiggesben ert kar megterlteseert.15 

Keltezes (helyseg, ev, h6nap, nap) 

12 
Reszajanlatonkent kulon kerjuk csatolni! 

13 
A megfelel6 resz kitbltend6! 

14 
A megfelel6 resz kitbltend6! 

15 
A megfelel6 resz kitbltend6! 
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( cegjegyzesre jogosult vagy szabalyszeriien 
meghatalmazott kepvisel6 alainisa) 
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4. szamu melleklet 

NYILATKOZAT 

a kizaro okok vonatkozasaban 

Alulirott ........................................................................... , mint a(z) 
(szekhely: 

......................................................................................... ) ajanlattevo szervezet 
cegjegyzesre jogosult kepviseloje a ,Budapest X keriilet teriileten kialakitando, szabad 
hozzaferesii vezetek nelkiili internet (WiFi) eterest biztositO hal6zathoz kapcsol6do 
eszkozbeszerzes kiepitesi es iizemeltetesi feladatokkal egyiitt" targyban kiirt kozbeszerzesi 
eljaras soran az alabbi nyilatkozatot teszem a kizar6 okok vonatkozasaban16

: 

I. 
Az altalam kepviselt szervezet nem tartozik a Kbt. 56. § (1) bekezdeseben, Kbt. 56. § (2) 
bekezdeseben meghatarozott kizar6 okok hatalya ala. 

II. 
Cegiink, mint ajanlattevo a szerzodes teljesitesehez nem vesz igenybe a Kbt. 56. § (1) 
bekezdeseben meghatarozott kizar6 okok hatalya ala es6 alvallalkoz6t/alvallalkoz6kat, illetve a 
resziinkre kapacitasait rendelkezesre bocsat6 szervezetet/szervezetek nem tartoznak a Kbt. 56. § 
(1) bekezdeseben meghatarozott kizar6 okok hatalya ala. 

III. 
Alulirott ajanlattevo nyilatkozom, bogy cegemet17 

szab:ilyozott tozsden jegyzik I szab:ilyozott tozsden nem jegyzik. 

Amennyiben a ceget szab:ilyozott tozsden nem jegyzik, ugy18 

az alabbiakat nyilatkozom a penzmosas es a terrorizmus jinanszirozasa megelozeserol es 
megakadalyozasar6/ sz6!6 2007. evi CXXXVL t6rveny 3. § r) pontja szerint definialt 
valamennyi tenyleges tulajdonosr6119

: 

Jr, A Kbt. 57. § (1) bekezdes a)-d), valamint f) pontjaban foglalt kizar6 okokra vonatkoz6 nyilatkozatot az alvallalkoz6 es az 
alkalmassag igazolasaban reszt vev6 mas szervezet vonatkozasaban az ajanlattev6(reszvetelre jelentkezo) valasztasa szerint a 
kovetkez6k szerint lehet igazolni: 
a) ajanlattevo sajat nyilatkozatot nyujt be (a fentiek szerint- 6. sz. iratminta) arrol, hogy nem vesz igenybe a Kbt. 57.§ (1) 
bekezdes a)-d), valamint f) pontja szerinti kizaro okok hatalya ala eso alvallalkozot, valamint az altala alkalmassaganak 
igazolasara igenybe vett mas szervezet nem tartozik a Kbt. 57. § (1) bekezdes a)-d), valamint f) pontja szerinti kizaro 
okok hatalya ala, vagy 
b) az eljarasban megjelolt alvallalkoz6 nyilatkozatat- a meg nem jeiOltekre az a) pont szerinti nyilatkozat mellett -, valamint az 
alkalmassag igazolasara igenybe vett mas szervezet nyilatkozatat is benyujthatja arr61, hogy a szervezet nem tartozik a Kbt. 57. § 
(1) bekezdes a)-d), valamint f) pontja szerinti kizar6 okok hatalya ala. 
17 Megfelel6 valasz alahuzand6! 

18 Megfelel6 valasz alahuzand6! 

19 A penzmosas es a terrorizmus finanszirozasa megel6zeser61 es megakadalyozasar61 sz616 2007. evi CXXXVI. tOrveny 3. § r) pontja 
szerint tenyleges tulajdonos: 

ra) az a termeszetes szemely, aki jogi szemelyben vagy szemelyes joga szerint jogkepes szervezetben kozvetlenul vagy - a 
Polgari Torvenykonyvr61 sz616 2013. evi v. torveny 8:2.§ (4) bekezdesben meghatarozott m6don- kozvetve a szavazati jogok vagy a 
tulajdoni hanyad legalabb huszonot szazalekaval rendelkezik, ha a jogi szemely vagy szemelyes joga szerint jogkepes szervezet nem 
a szabalyozott piacon jegyzett tarsasag, amelyre a kozossegi jogi szabalyozassal vagy azzal egyenerteku nemzetkozi el6irasokkal 
osszhangban lev6 kozzeteteli kovetelmenyek vonatkoznak, 

rb) az a termeszetes szemely, aki jogi szemelyben vagy szemelyes joga szerint jogkepes szervezetben - a Polgari 
Torvenykonyvr61 sz616 2013. evi v. torveny 8:2.§ (2) bekezdesben meghatarozott- meghataroz6 befolyassal rendelkezik, 

rc) az a termeszetes szemely, akinek megbizasab61 valamely ugyleti megbizast vegrehajtanak, 
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20 
neve:---------' alland6lak6helye: ---------

vagy 

az alabbiakat nyilatkozom a penzmosas es a terrorizmus finanszirozasa megel6zeser61 es 
megakadalyozasar61 sz616 2007. evi CXXXVI. t6rveny 3. § ra)-rb) pontja szerinti 
termeszetes szemely hianyaban az re) pont szerinti tenyleges tulajdonos a jogi szemely 
vagy szemelyes joga szerint jogkepes szervezet vezet6 tisztsegvisel6je(i), aki(k)nek nevet 
es alland6 lak6helyet az alabbiakban adjuk meg: 

vezet6 tisztsegvisel6:21 
' alland6 lak6helye: 

--------------- --------------------
22 

IV. 
Alulirott ajanlattev6 nyilatkozom, hogy a Budapest F6varos X. keriilet K6banyai Onkormanyzat 
mint Ajanlatker6 altai ,Budapest X keriilet teriileten kialakitando, szabad hozzaferesii vezetek 
nelkiili internet (WiFi) elirest biztositO halOzathoz kapcsolOdo eszkozbeszerzes kiepitesi es 
iizemeltetesi feladatokkal egyiitt" targyban meginditott kozbeszerzesi eljaras tekinteteben 
vallalkozasunkkal szemben nem allnak fenn a Kbt.-ben foglalt alabbi kizar6 okok, amelyek 
szerint nem lehet ajanlattev6: 

Kbt. 56. § (2) bekezdes: 
- amelyben kozvetetten vagy kozvetleniil t6bb mint 25%-os tulajdoni resszel vagy szavazati joggal 
rendelkezik olyan jogi szemely vagy szemelyes joga szerint jogkepes szervezet, amelynek 
tekinteteben az 56. § (1) bekezdes k) pontjaban meghatarozott feltetelek fennallnak. 

A)* nines ilyen kozvetetten vagy kozvetleniil tobb mint 25%-os tulajdoni resszel vagy szavazati 
joggal rendelkez6 jogi szemely vagy szemelyes joga szerint jogkepes szervezet. 

Keltezes (helyseg, ev, h6nap, nap) 

( cegjegyzesre jogosult vagy szabalyszeriien 
meghatalmazott kepvisel6 alairasa) 

B)* van t6bb, mint 25%-os tulajdoni resszel vagy szavazati hanyaddal rendelkez6 gazdasagi 
tarsasag- amelyet az alabbiakban nevezek meg: ...................... . 

a tulajdoni resszel vagy szavazati hanyaddal rendelkez6 gazdasagi tarsasagra vonatkoz6an a Kbt. 
56. § (2) bekezdeseben hivatkozott kizar6 feltetelek nem allnak fenn. 

rd) alapftvanyok eseteben az a termeszetes szemely, 
1. aki az alapftvany vagyona legalabb huszonot szazalekanak a kedvezmenyezettje, ha a leend6 kedvezmenyezetteket mar 
meghataroztak, 
2. akinek erdekeben az alapftvanyt letrehoztak, illetve mukodtetik, ha a kedvezmenyezetteket meg nem hataroztak meg, vagy 
3. aki tagja az alapftvany kezel6 szervenek, vagy meghataroz6 befolyast gyakorol az alapftvany vagyonanak legalabb huszonot 
szazaleka felett, illetve az alapftvany kepviseleteben eljar, tovabba 

re) az ra)-rb) alpontokban meghatarozott termeszetes szemely hianyaban a jogi szemely vagy szemelyes joga szerint jogkepes 
szervezet vezet6 tisztsegviseloje; 

20 Szukseg eseten b6vfthet6! 
21 az ra)-rb) alpontokban meghatarozott termeszetes szemely hianyaban a jogi szemely vagy szemelyes joga szerint jogkepes 

szervezet vezet6 tisztsegviseloje 
22 Szukseg eseten b6vfthet6! 
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Keltezes (helyseg, ev, h6nap, nap) 

( cegjegyzesre jogosult vagy szabalyszen1en 
meghatalmazott kepvisel6 alainisa) 
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NYILATKOZAT 
bankszamhikr6l 

5. sz. melleklet 

310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdes a) pontja alapjan 

Alulirott................................................ mint a(z) ..................................... . 
(szekhely: ............................................. ) cegjegyzesre jogosult/meghatalmazott 
kepvisel6je23 ezennel kijelentem, hogy a(z) .................................... mint ajanlattev6/kozos 
ajanlattev6/ az alkalmassag igazolasara igenybe vett mas szervezet24 az ajanlatteteli felhlvas 
megkiildeset61 visszafele szamitott 2 evben az alabbi bankoknal a felsorolt szamu bankszamlillal 
rendelkeztem (a felsorolas tartalmazza a meghatarozott id6n beliil megsztintetett szamlakat is) 

Keltezes (helyseg, ev, h6nap, nap) 

( cegjegyzesre jogosult vagy szabalyszen1en 
meghatalmazott kepvisel6 alairasa 

23 Kerjuk a nyilatkozatot alcHro szemelye szerint a megfelel6 reszt alahuzni. 

24 A nyilatkozattev6 szemelye szerint a megfelel6 resz alahuzando! 

25 A nyilatkozathoz az ajanlatban mellekelni kell az osszes felsorolt bank minden felsorolt bankszamlara 
vonatkozo a felhfvasban meghatarozott tartalmu nyilatkozatat 
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6. szamu melleklet 

NYILATKOZAT 
a 31012011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdes a) pontja alapjan az ajanlatteteli felhivas megkiildesetol visszafele szamitott 3 ev 

legjelentosebb szallitasair61, kiilonosen a kozbeszerzes targyara vonatkoz6 referenci3ir61 
A(Z) RESZ TEKINTETEBEN26 

Alulirott....... .. . .. ... . .. . . . .. . ... . . . .. . . . . .. . . . . .. . .. . mint a(z)......... ... . .. . . . .. . .. . . .. .. . . . . . . ... (szekhely: ............................................. ) 

ajanlattev6 I kozos ajanlattev6 I alvallalkoz6 I az alkalmassag igazolasara igenybe vett mas szervezet cegjegyzesre jogosult I meghatalmazott 

kepvisel6je a ,Budapest X keriUet teriUeten kialakitando, szabad hozzaferesii vezetek nelkiili internet (WiFi) elirest biztositO ha/Ozathoz 
kapcso/Odo eszkozbeszerzes kiepitesi es iizemeltetesi feladatokkal egyiitt" targyban indftott kozbeszerzesi eljaras soran ezennel kijelentem, hogy 

az altalam kepviselt szervezet az ajanlatteteli felhivas megkUldeset61 visszafele szamitott 3 evben az alabbi kozbeszerzes targya szerinti 

szallftasokat teljesitette: 

Keltezes (helyseg, ev, h6nap, nap) 

( cegjegyzesre jogosult vagy szabalyszeriien meghatalmazott alairasa) 

26 

Reszajanlatonkent kulon kerjuk csatolni! 



7. N 
YILATKOZAT 

a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdes e) pontja alapjan azoknak a 
szakembereknek (szervezeteknek) es/vagy vezetoknek a megnevezese, kepzettsegiik, 

szakmai tapasztalatuk ismertetese, akiket be kivan vonni a teljesitesbe/akik a 
teljesitesert felelosek 

A(Z) RESZ TEKINTETEBEN27 

Alullrott mint a(z) 
(szekhely: 

cegjegyzesre jogosult/meghatalmazott kepvisel6je 
ezennel kijelentem, hogy a(z) mint 
ajanlattev6/koz6s ajanlattev6/az alkalmassag igazolasara igenybe vett mas szervezet 
rendelkezik az ajanlatteteli felhivasban meghatarozott alabbi szakemberekkel: 

Ennek igazolasakent a nyilatkozat mellekletet kepezi: 

• a szakemberek sajat keziileg ahiirt szakmai oneletrajzai, olyan reszletezettseggel, 
hogy azok alapjan az alkalmassag minimumkovetelmenyei kozott el6irt feltetelek 
meglete egyertelmiien megallapithat6 legyen; 

• a szakemberek vegzettseget es kepzettseget igazol6 dokumentumok, egyszerii 
masolatban, 

• a szakemberek altai alairt, rendelkezesre allasi, valamint arra vonatkoz6 
nyilatkozatai, hogy az eljarasba t6rten6 bevonasar61 tudomassal bimak, teljes 
bizonyit6 erejii maganokiratba foglalva. 

Keltezes (helyseg, ev, h6nap, nap) 

27 reszenkent kulon-kulon kerjuk benyujtani 
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( cegjegyzesre jogosult vagy szabalyszeriien 
meghatalmazott kepvisel6 alairasa) 



8. szamu melleklet 

SZA~AIONELETRAJZ 

Korabbi projektek ismertetese, kezdesi es Ellatott funkciok es feladatok felsorolasa 
befejezesi idopontjai 

Mettol meddig (ev-ev) Munkahely megnevezese I Beosztas 

Keltezes (helyseg, ev, h6nap, nap) 

(sajat kezii alairas) 

28 
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9. szamu melleklet 

NYILATKOZAT 

a szakember rendelkezesre allasarol 

Alullrott mint a(z) 
(szekhely: 

ajanlattev6/az alkalmassag igazolasara igenybe vett 
mas szervezet altai ajanlott szakember kijelentem, hogy tudomassal 
birok arr61, hogy a fenti ajanlattev6 a ,Budapest X keriilet teriileten kialakitando, szabad 
hozztiferesii vezetek nelkiili internet (WiFi) eterest hiztositO hti/Ozatlwz kapcso/Odo 
eszkozheszerzes kiipitesi es iizemeltetesi feladatokkal egyiitt" targyban kiirt kozbeszerzesi 
eljaras saran a teljesiteshez ajanlott. 

Kijelentem tovabba, hogy az ajanlat nyertessege eseten kepes vagyok dolgozni, es dolgozni 
kivanok a szerzodes teljes idotartama soran, az ajanlatban szerepl6 beosztasban 
(feladatkorben), melyre vonatkoz6an az oneletrajzomat benyujtottak. 

Nyilatkozatommal kijelentem, hogy nines mas olyan kotelezettsegem a fent jelzett idoszakra 
vonatkoz6an, amely a jelen szerzodesben val6 munkavegzesemet barmilyen szempontb61 
akadalyozna. 

Keltezes (helyseg, ev, h6nap, nap) 

(sajatkezii alairas) 

Elottlink, mint tanuk elott: 

Alairas: Alairas: 

Nev: Nev: 

Lakcim: Lakcim: 
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10. sz. mellc~klet 

MEGHATALMAZAS 

Alulirott mint a(z) 

(szekhely: 

ajanlattev6/alvallalkoz6/ az alkalmassag igazolasara 

igenybe vett mas szervezet cegjegyzesre jogosult kepvisel6je ezennel meghatalmazom 

_________ (szig.z.: _____ ,; sziil.: _____ ; an.: _____ :; lakcim: 

_____________ _/, hogy a ,Budapest X keriilet teriileten kialakitando, 

szabad hozzaferesii vezetek nelkiili internet (WiFi) elerest biztositO halOzathoz kapcsolOdo 

eszkozbeszerzes kiepitesi es iizemeltetesi feladatokkal egyiitt" targyban keszitett ajanlatunkat 

alairasavallassa el. 

Keltezes (helyseg, ev, h6nap, nap) 

(meghatalmaz6 cegjegyzesre jogosult 
kepvisel6jenek alciirasa) 

El6ttilnk, mint tanuk el6tt: 

Alairas: 

Nev: 

Lakcim: 
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(meghatalmazott alairasa) 

Alairas: 

Nev: 

Lakcim: 



11. sz. melleklet 

NYILATKOZAT 

a 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 14.§ (8) bekezdese, va1amint a 17.§ (6) bekezdes szerinti 
a gazdasagi es penziigyi es/vagy muszaki es szakmai a1ka1massagi kovete1menyeknek val6 

i': 1 1' "129 meg1e e esro 

amennyiben a1kalmassagat - valasztasa szerint - nyilatkozattal kivanja igazolni. 

Alulirott ...................... mint a .................................... (ajanlattevo megnevezese) 
0 0 0 00 0 00 0 00 0 000.00 0 •• 0 0 0 •• 0 •••• (ajanlattevo szekhe1ye), . 0 0 ••• 0 0 0 0 0 0 00 0 0 00 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 (ajanlattevot 
nyilvantart6 cegbir6sag neve), 00 0 0 •• 0 0 0 0. 0 •• 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .(ajan1attevo cegjegyzekszama) neveben 
kotelezettsegvalla1asra jogosult ................. (tisztseg megjel61ese) kijelentem, hogy a(z) 
Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat, mint Ajanlatkero altai ,Budapest 
X keriilet teriileten kialakitando, szabad hozuiferesii vezetek nelkiili internet (WiFi) elerest 
biztositO hti/Ozathoz kapcso/Odo eszkozbeszerzes kiepitesi es iizemeltetesi feladatokkal 
egyiitt" targyban meginditott kozbeszerzesi eljarasban 

nyi1atkozom, 

hogy ajanlatkero altai targyi eljaras ajan1atteteli felhivasaban e1oirt gazdasagi es penziigyi, 
valamint muszaki es szakmai a1ka1massagi felteteleknek mindenben megfelelek. 

Tudomasul veszem, hogy amennyiben az Ajanlatkeronek ketsege meriil fel je1en nyi1atkozat 

val6sagtartalmaval kapcso1atban, akkor a Kbt. 67.§ (1) bekezdese a1apjan felvilagositas keres 
kereteben eloirhatja szamomra a megfelelo igazo1as benylijtasat. 

Keltezes (helyseg, ev, h6nap, nap) 

(cegjegyzesre jogosult vagy szabalyszeruen 
meghatalmazott kepviselo alairasa) 

29 Amennyiben alkalmassagat - valasztasa szerint - nyilatkozattal kfvanja igazolni. 
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NYILATKOZAT 

JOTALLASROL 

12. sz. melleldet 

Al l'rott · t ( ·' 1 tt " ' ) u 1 ...................... mm a ......... ...... ... .................. aJan a evo megnevezese 
............................... (ajanlattev6 szekhelye), ................................. (ajanlattev6t 
nyilvantart6 cegbir6sag neve), ........................... (ajanlattev6 cegjegyzekszama) neveben 
kotelezettsegvallalasra jogosult ................. (tisztseg megjel6lese) a Budapest Fovaros X. 
keriilet Kobanyai Onkormanyzat, mint Ajanlatker6 altal ,Budapest X keriilet teriileten 
kialakitando, szabad hozzaferesii vezetek nelkiili internet (WiFi) elirest biztositO hatozathoz 
kapcsolOdo eszkozbeszerzes kiipitesi is iizemeltetesi feladatokkal egyiitt" targyban 
meginditott kozbeszerzesi eljarasban 

nyilatkozom, hogy 12 h6nap j6tallast vallalok az altalam leszallitott eszkozokre, valamint 
ahol a vonatkoz6 hatalyos jogszabaly 12 h6napnal hosszabb kotelez6 j6tallast ir el6, arra az 
eszkozre a jogszabalyban meghatarozott mertekii j6tallast vallalok. 

Keltezes (helyseg, ev, h6nap, nap) 
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( cegjegyzesre jogosult vagy szabalyszeriien 
meghatalmazott kepvisel6 alairasa) 



TETELESARTABLAZAT 

eszkozok netto kOltsege Ft 
telepites netto kOltse~e Ft 

12 havi karbantartas koltsege Ft 
1 havi karbantartas koltsege Ft 

12 havi internet szol~altatas koltse~e Ft 
1 havi internet szolgaltatas koltse~e Ft 
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RESZLETES SZAKMAI AJANLAT 
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l 
z 5. KOTET . ·.. /, 
MirSZAKILEi'RAs: 

MUSZAKI LEiRAs 1. RESZ 

Amennyiben a mennyisegek termek, aru megnevezest tartalmaznak: A 310/2011. (XII. 
23.) Korm. rendelet (tovabbiakban: Kr.) 26. § (6) bekezdeseben foglaltakra tekintettel 
ajanlatker6 felhivja a figyelmet, hogy, amennyiben a kozbeszerzes targyanak egyertelmu 
es kozerthet6 meghat:irozasa sziiksegesse tette meghatarozott gyartmanyli, eredetu, tipusu 
dologra, eljarasra, tevekenysegre, szemelyre, szabadalomra vagy vedjegyre val6 
hivatkozast, a megnevezes csak a targy jellegenek egyertelmu meghatarozasa erdekeben 
t6rtent, es megnevezes mellett a ,vagy azzal egyenerteku" minden esetben ertend6. 
Aj:inlatker6 felhivja a figyelmet, hogy, egyenerteku dolog megaj:inlasa eseten az 
egyenertekuseget az ajanlattev6nek az ajanlataban igazolnia kell. 

1. A rendszerrel kapcsolatban himasztott altahinos kovetelmenyek 

1.1 Aj:inlatker6 a jelen dokument:ici6 mellekleteben megjelolt teriileteket kiv:inja lefedni 
egyseges, ingyenes internet hozzaferest biztosit6 WIFI megoldassal. 

Az ajanlattev6 a rendszer kiepitesere es a kiirasban szerepl6 idotartamra sz616 iizemeltetesre 

ad ajanlatot. 

A rendszer legyen kepes internet elerest biztositani barmely, a rendszerhez kapcsol6dni kepes 

eszkozon, a felhasznalasi felteteleket elfogad6 felhasznal6knak. 

Arendszer legyen alkalmas legalabb 500 felhaszn:il6 egyideju csatlakoz:is:ira. 

A rendszernek biztositani kell a lehet6seget ujabb teriiletek lefedesere es ezen teriiletek rendszerbe 
integralasara is. 

1.2. Torvenyi eloirasoknak valo megfeleloseg 

Arendszer feleljen meg az elektronikus hirkozlesr61 sz616 2003. evi C. torveny, 159/A. §-ban leirt, a 
Biiniildozesi, nemzetbiztons:igi es honvedelrni celu adatmegorzesi kotelezettsegr61 sz616 
eloirasoknak. 

2. A Rendszer kiepitesevel szemben tamasztott reszletes kovetelmenyek 

2.1 Fizikai kiepites 
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A telepftesre kijelolt, lefedni kfvant teriiletek reszletes bemutatasat jelen dokumentaci6 

melleklete tartalmazza. A kiepiteshez sztikseges engedelyeket, hozzajarulasokat Ajanlatker6 a 

kozbeszerzesi eljaras megindftasat megel6z6en beszerezte. 

Preferalt a kozteriileteken elhelyezett egyeb, mar meglev6 objektumokat hasznalni. 

Amegajanlott eszkozok kivalasztasanal a kovetkez6 elvarasoknak kell megfelelni: 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

Szeles h6merseklet tartomany ( -30 ... + 70C) 
Szel16zes biztositasa 
Az elhelyezesre rendelkezesre all6 hely korlatainak figyelembe vetele 
Vandalvedettseg, zarhat6sag biztositasa 
Vfzbetores, paralecsap6das lehetseges 
Elvart az IP66 vedettseg kialakitasa 

2.2. Aramellatas 

A rendszemek 24 6ras tizemben kell mUkodnie, igy a rendszer elemekhez sztikseges tapciram ellatas 
kialakitasaAjanlattev6 feladata. 

Az ehhez sztikseges taparam vetelezesi helyek kivalasztasa, tervezese, egyeztetesek es 
engedelyezesek lefolytatasa, az qjanlatker6 feladata. 

A fogyaszt6i jogviszony kialakitasanak kotelezettsege es a felhasznalt ciram dija Ajanlatker6 feladata. 

El6fordulhat, hogy olyan specialis helyszfnre is kell berendezest helyezni, ahol a folyamatos 
Ml6zati taparam nem all rendelkezesre, fgy itt mas megoldast kell alkalmazni. 

Amennyiben valamilyen sztinetmentes megoldast kell kialakitani, az elvarasok a kovetkez6k: 

• 

• 

• 

• 

IP 66 vedettsegii kialakitas . 

A rendszert ktilon kismegszakit6val kelllevalasztani . 

Az tOltesi es athidalasi id6 valtoz6 lehet. 

gondozasmentes akkumulatorok hasznalata . 

2.3. Tavkozlesi kapcsolatok 

Ajanlattev6 feladata egy hotspotok szamara zart hal6zat kialakitasa. A zart ha16zat alatt 
ertend6 egy MPLS hal6zaton L3 szintii virtualis maganha16zat (VPN) kialakitasa, kozponti 
internet kijarat biztosftasaval. Internet feletti (IP Sec VPN), titkosftott atviteli megoldas nem 
elfogadhat6. 

Kozponti kijarat biztosftasa - a torvenyi megfeleles miatt - adatkozpontban lehet csak 

A VPN ha16zatot rez vagy optikai hozzaferesekkel kell megva16sitani, ezzel biztositva 
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• az alland6, zavannentes kapcsolatot, 

• a savszelesseg ingadozasok minimalizalasat, 

• a publikus hozzateresi hal6zatt61 va16 szeparaltsagot. 

Mobil adatkapcsolatot biztosit6 berendezes telepitese csak abban az esetben elfogadhat6, ha a 
felmeresek soran bizonyitotta valik, hogy vezetekes adatkapcsolatot nem lehetseges kialakitani. 

Ajanlattevo feladata a vezetekes szolgaltatasok kiepitese kapcsan a telepitesi helyre az 
alepitmeny megvalositasa, valamint az ehhez tartozo Osszes tenrezesi, egyeztetesi es 
engedelyeztetesi feladat elvegzese. 

3. A WIFI HotSpotokra vonatkozo elvarasok 

Az Ajaruattevo epitsen ki egy WiFi HotSpot rendszert ami a 2,4GHz-es nem engedely koteles ISM es 
UNH (Industrial, Scientific and Medical es Unlicensed National Information Infrastructure) 
frekvenciasavban lizemelo sz6rt spektrumu berendezesekre epiil. Az eszkozoknek meg kell 
felelni az IEEE802.11b, IEEE802.1lg, valamint az IEEE802.11n szabvanyok eloirasainak, 
valamint a felhasznalt eszkozoknek rendelkeznie kell a WIFI a,b,g,n certified minositessel, ezzel 
biztositva a kliens eszkozok szeles korenek kapcsol6dasat. 

A rendszer kepes legyen OPEN (titkositatlan es hitelesitetlen), WPA2-AES PSK titkositast es 
hitelesitest megval6sitani. 

Az eszkozoknek tamogatniuk kell. 

• Legalabb 20 wifi eszkoz egyideju csatalkozasat per AP/HotSpot 

• A HotSpot-hoz kapcsol6d6 felhasznal6kat egy egyseges Udvozlo Weboldal (Captive 
Portai, Landing Page) fogadja. 

• Ezen a testre szabhat6 weboldalon lehetoseget kell biztositani 

o egy koszonto szoveg es a felhasznalasi feltetelek rnegjelenitesere, 

o a felhasznal6k azonositasara (authentikaci6 a t6rvenyi rnegfeleles rniatt) es 
felhasznalasi feltetelek elfogadasanak kikenyszeritesere, 

o valamit hirdetrnenyek es reklarnok elhelyezesere. 
A szallitand6 rendszer biztositson integralt spektrum analizis szolgaltatasokat, bogy 
kiszurhetoek legyenek az idegen es rosszindulatu eszkozok, valarnint hogy lehetove tegye a 
2.4 es 5Ghz-es spektrurnban bekovetkezo anornaliak detektalasat es hibaelharitasat. 

A rendszer rnutassa meg es fedje fel a spektrurnokat es csatornakat ero terheleseket. 

3.1 Menedzseles 

A rendszer rnenedzselese, konfigunici6k rnentese, napl6k, riasztasok kezelese az lizernelteto (nyertes 
ajanlattevo) feladata. 
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A szllilitand6 megoldas biztositson lokalis menedzsment feliiletet. A lokalis menedzsment feliileten 
keresztilllegyenek menedzselhet6ek, konfigunilhat6ak es monitorozhat6ak az egyes lokalis wireless 
infrastrukturak. 

A loklliis menedzsment feliileten keresztiil minden, a helyi wireless h:il6zatra vonatkoz6 beallitas 
legyen elvegezhet6. 

A lokalis menedzsment fellilet tegye lehet6ve a lokalis eszkozok allapotanak monitorozasat (AP-k 
CPU, memoria terheles, radi6k allapota, terheltsege, stb.). 

Aloklliis menedzsment feliilet biztositsa a konfiguraci6 menteset es visszatolteset. 

Az eszkozok mindenkori leg:frissebb konfigucici6janak mentese es meg6rzese a mindenkori 

tizemeltet6 feladata. 

A telepitend6 eszkozok kozpontb61 egysegesen menedzselhet6k es monitorozhat6k legyenek. 

A rendszer elemeiben a konfigunici6m6dositasokat kozpontilag keD tudni elvegezni. 

A teljes rendszert kozpontilag kell monitorozni. A rendszer miikodesevel kapcsolatos riasztasokat 

kezelni kell tudni es ezzel biztositani a proaktiv hibaelhantast. 

3.2 .Monitoring 

A rendszer elemeinek mukodeser61, meghibasodasar61 Ajanlatker6nek nem lesz minden 
esetben kozvetlen informaci6ja. igy szi.ikseges a rendszert proaktivan monitorozni. 

• monitorozas alapja egy adatbazis alapU, web feli.ilettel rendelkez6 alkalmazas, amelyben a 
kovetkez6 adatokat kell tarolni: 

• helyszinek, a megfelel6 azonosit6 adatokkal (nev, cim,) 
• Amonitorozand6 eszkozok (nev, IP cim), a telephelyhez rendelve. 
• Az eszkozok kozotti kapcsolatok (melyik eszkoz melyik interfesze melyik 

eszkoz melyik interfeszehez kapcsol6dik). 
• A felhasznalt tavkozlesi szolgaltatasok (tipus, azonosit6 a megfelel6 eszkoz interfeszhez 
rendelve. A monitoring rendszer biztositson discovery-t, legalabb a kovetkez6k tekinteteben: 

• 
• 

• 

Az eszkozok interfeszeinek, IP cimeinek begyiijtese . 
Az egy telephelyen beliili Layer2 es Layer3 kapcsolatok automatikus detektalasa, a kapcsolatok 
tarolasa adatbazisban. 
Az eszkozok hardver elemei (tipus, gyari szam) begyiijtese a monitorozand6 eszkozhOz es 
telephelyhez rendelt m6don val6 tarolasa az adatbazisban. 

Elvaras, hogy ezen mindezen adatok vllitozasa napl6z6djon, a vllitozasi napl6 a web feli.ileten 
szurhet6, Excel-be exportalhat6 m6don megjelenjen. 

Eszkozok, hardver elemek listaja legalabb telephely, logikai tipus/cikkszam es statusz 

szerint szfuhet6 legyen. 

Az elvart monitoring funkci6k: 

• 
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menedzseltnek beallitott eszkoz6k es a kozti.ik lev6 kapcsolatot biztosit6 interfeszek 
monitorozasa (ICMP/SNMP) 



• 

• 

• 

• 
• 

• 

• 

A monitorozott elemek aktmllis :illapotanak megjelenitese, valamint az innen is elerhet6 stitusz 
riportban, legahibb eszkoz, telephely es tavkozlesi szolgaltatas szinten. 
Az allapot valtozasok logolasa, ebb61 stitusz valtozasi es rendelkezesre allasi riport biztositasa 
legalabb eszkoz, telephely es tavkozlesi szolgaltatas szinten. 
Az esemenyeknek a felterkepezett topologia alapjan valo automatikus korrelacioja (hibas 
eszkoz mogotti eszkozok hibajanak elnyomasa). 
Rovid hibak elnyomasa, lebegesek eszlelese . 

A fentiek szerint valodi hibanak ertelmezett, kritikus eszkozokre vonatkozo esemenyekr61 
automatikus hibajegy nyitas. Reagalas a hibaelharitas szolgaltatas szerint. 
Az aramsziinet es az egyeb leszakadas ok automatikus detektalasa, ennek megjelenitese a 
riportokban. 
Eszkoz CPU, memoria terheles figyeles, hatarertek atlepes eseten riasztas . 

Az osszes tarolt adatot es leirt funkci6t Ajaruatker6 szamara web felilleten on-line elerhet6ve kell tenni. 
Riport alatt minden esetben a web felilletr61 elerhet6, on-line adatokat tartalmazo, barmikor 
generalhat6, sziirhet6, Excel-be os PDF-be exportalhato, riportot ertiink. 

3.3. Logging 

A rendszer tamogassa a tavoli syslog szerverbe t6rten6 logo last. 

A rendszer tamogassa az SNMP-t. 

3.4 Elvanisok azAP eszkomkkel szemben 

Radios elvarasok 

Fejlett automatikus nidi6 parameter menedzsment, amely gyors reakci6 id6vel szaba1yozza a 
jeler6sseget es a csatomakiosztas es amely figyelembe veszi: 

o A csatorna foglaltsagat; 

o Ajel- zaj viszonyt altalaban; 

o Ajelmin6seget;A nem 802.11 protokoll eredetii interferenciat is. 

MIMO -kepes eszkozok. Elvart a 2x2 MIMO. 

A rendszer kepes legyen automatikusan es manwilisan szabalyozni a nidi6k adaser6sseget. 

Az Access Point eszkozok radi6i feleljenek meg a magyar regulatory-nak. A rendszer 
automatikusan allitsa be a regulatory-nak megfelel6 csatomakat. 

3.5 Interfeszekre vonatkozo elvanisok 

Elvart legalabb Idb 10/100 Ethernet interfesz az AP eszkoz6k6n 

Az Access Point eszkozok megtaplalhatoak legyenek PoE-n keresztiil 

68 



Az Access Point eszkozok Ethernet interfeszei tamogassak a VLAN-okat. 

3.6 Funkciomilis elvanisok 

Az Access Point eszkozok kepesek legyenek kliens kiszolgalo modban mukodni. 

Az Access Point eszkozok kepesek legyenek Wbb SSID-t megjeleniteni. 

Az Access Point eszkozok kepesek legyenek SSID-hez VLAN-t rendelni. 

A rendszer legyen kt~pes mukodeset dinamikusan igazitanilhangolni a valtozo radios 

kornyezethez, ezaltal mindig a legoptimalisabb adatkapcsolattal kiszolgalni a klienseket. 

A rendszer legyen kepes minimum es maximum hatarok kozott csokkenteni vagy novelni az Access 
Point eszkozok adoteljesitmenyet. 

3. 7 Korlatozasok 

Aj:inlattevo biztositsa az Internet hozz:iferes korlatoz:is:inak lehetoseget. A korlatoz:ist ido-, vagy 
forgalom alapjan, felhasznal6nkent kell kezelni. 

A felhaszn:i16kat, szolg:iltatasokat es eszkozoket egyedileg kell korlatozni. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 

• 
• 

• 
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3.7.1 Savszelesseg es forgalom korlatozasok 

Savszelesseg felhasznal6nkent 
Legyen lehetoseg felhasznalonkent egyseges savszelesseg beallitasra 
Forgalom felhasznal6nkent 
Savszelesseg routerenkent 
Legyen lehetoseg routerenkenti savszelesseg korlatozasra . 
6sszesitett savszelesseg 
Legyen lehetoseg az osszes router osszes forgalmanak korlatozasara . 

3.7:1. Weblap es szolgaltatas korlatozasok 

Weblap korlatozasok es blokkolasok 
Legyen lehetoseg URL, URL-ben levo szo vagy jel alapj:in tetszoleges Weblapok 
blokkolasara, mint peldaul __:__:_:c:_:_:~==~= 
Tartalom korlatozasok es blokkolasok 
Legyen lehetoseg a klilonbozo video, kep, hang es adat tovabbitasra alkalmas forgalmak 
blokkolasara. Oly m6don, hogy peldaul a ~yy,;w.voutube.corn letiltasaval az indavideo, 
vagy barmely mas dinamikusan megjeleno video szolgaltatas nem lesz blokkolva, de a 
streaming protokollok tiltasaval az osszes adat blokkolva lesz. 
Szolgaltatas korlatozasok es blokkolasok 

3.7. 3 Ido alapu korlatozasok 



• Az ajanlott rendszer legyen lehet6seg az egyes felhaszmll6khoz id6korhitot 
rendelni, aminek elerese utan a tovabb forgalmazas ujra regisztralas utan 
lehetseges. 

Ajaruattev6 mutassa be a fenti kovetelmenyeknek megfelel6 megoldasat. 

4. WAN kapcsolatok miiszaki kovetelmenyei 

A vezetekes adatkapcsolatok megval6sitasa soran a kovetkez6 miiszaki kovetelmenyeknek kell 
megfelelni. 

4.1 Berelt vonali eleresnel 

Legalabb az alabbi szabvanyoknak/~aruasoknak va16 miiszaki megfelel6seget kell biztositania a 
felhaszncilt vegberendezeseknek: 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

4.2 

IP Qnternet Protocol)- RFC 791 Qnternet Protocol, September 1981) 

Ethernet - 1EEE 802.3 (Local Area Networks Standard, 802.3 Carrier Sense 
Multiple Access with Collision Detection, October 1985) 

BGP!MPLS VPNs- RFC 2547 (March 1999) 

Virtual Private Network Identifier - RFC 2685 (Virtual Private Networks 
Identifier, September 1999) 

Cisco's Tag Switching Architecture - RFC 2105 (Cisco Systems' Tag 
SwitchingArchitecture Overview, February 1997) 

BGP-4 - RFC 1771 (A Border Gateway Protocol 4 (BGP-4), March 1995), RFC 
2283 (Multiprotocol Extensions for BGP-4, February 1998), RFC 2858 
(Multiprotocol Extensions for BGP-4, June 2000) 

OSPF- RFC 2328 (OSPF Version 2, April1998) 

EIGRP- Enhanced Interior Gateway Protocol, RFC draft-savage-eigrp-02 

TACACS+ - Terminal Access Controller Access Control System 

DSL hozzaferes eseten 

Legalabb az alabbi szabvanyoknak/ajanlasoknak val6 miiszaki megfelel6seget kell biztositania a 
felhaszncilt vegberendezeseknek: 

• 

• 
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IP Qnternet Protocol) - RFC 791 Qnternet Protocol, September 1981) 

PPP Over Ethernet - RFC 2516 (A Method for Transmitting PPP Over Ethernet 
(PPPoE), February 1999) 



• Ethernet - IEEE 802.3 (Local Area Networks Standard, 802.3 Carrier Sense Multiple 
Access with Collision Detection, October 1985)RIPv2 - RFC 2453 (RIP Version 2, 
November 1998) 

4.3 A WAN kapcsolatok szolgaltatasi kovetelmenyei: 

• Biztosftani kell a hal6zati forgaiom monitorozasat. Ajaniatker6 altai is igenybe 
vehet6 Iekerdezesi Iehet6seggel. 

• Legyen Iehet6seg SLAjeientes Iekerdezesere. 

• Legyen Iehet6seg a Szoigaltat6 altai vallalt min6seg havi- es eves teljesitesenek 
bemu tatasara. 

• Legyen Iehet6seg az SLA jeientesek a Szoigaltat6 a havi szamia mellekietekent 
biztositani. 

• Legyen Iehet6seg QoS osztaiyok beallitasara. 

A fenti koveteimenyeknek vai6 megfeieiest Ajanlattev6 szakmai ajaniataban mutassa be. 

5. Szolgaltatassal kapcsolatos elvarasok 

5.1. Elvart szolgaltatasminosegi mutatok 

A tavkoziesi hal6zatra az aiabbi min6segi mutat6kat eivartak: 

• Hibaelharitasi ido: 12 ora 
• Az elvart eves rendelkezesre alias erteke: 99,5 % 
• Rendeikezesre allasi es miiszaki parameterek: 

Kesleltetes < 250 ms 
Csomagvesztes < 3% 

5.2. Garantalt savszelessegek 

Az alabbiakban az elvart, garantalt savszelesseget hataroztuk meg: 

• Akozpontban legalabb 100 Mbps szimmetrikus savszelesseg biztositasa . 

• A vegpontokon legalabb az alabbi savszelesseg biztositasa: 

Min. letOltesi sebesseg: 10 Mbit/sec 

Min. feltoltesi sebesseg: 0.5 Mbit/sec 
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A szolgaltatas kiterjed a teljes rendszer hibaival kapcsolatban beerkezett vagy automatikusan 
diagnosztizalt hibak elharitasara. 

5.3 A szolgaltatas jellemzoi 

• Az ev minden munkanapjan, munkaid6ben, 5xl 0 6ras rendelkezesre alias es 
tamogatas biztositasa 

Arendszer 7x24 6ras monitorozasa, automatikus hibabejelentesek inditasa es hibajegy generalas. 

• Hibak elhfuitasa 5x10 araban. 

• Kritikus hibak: elhfuitasanak megkezdese 4 6ran beltil. 

• Nem kritikus hibak elhfuitasanak megkezdese 1 munkanapon bel ill. 

• Szolgaitatas menedzsment biztositasa 

• Az aramellatas monitorozasa 

• Az elhelyezett eszkozok tizemi h6mersekletenek monitoroz:isa 

Ajanlattevo, a garanciaval nem rendelkezo eszkozokre a szolgaltatasi szinteknek megfeleloen 
szintidon beliil biztositson csereeszkozt. A felmerill6 javitasi kOltsegek Aj:inlatker6t terhelik! 
Ajanlatker6 a csereeszkozt a rendszerbe illesztest61 sz:imitott maximum 2 h6napig hasznalhatja, 
ezt kovet6en gondoskodni kell a csereeszkoz visszaszolg:iltatasar61 vagy kifizeteser61. 

5.4. Automatikus hibabejelentes kovetelmenyei 

A rendszer elemeinek mUkodeser61, meghibasodasar61 Aj:inlatker6nek nem lesz kozvetlen 
informaci6ja, igy szUkseges a rendszer meghibasodasait automatikus m6don detektalni. 

Aj:inlattev6 biztositson 7x24 6ras szolg:iltatas szintii feltigyeletet. 

Proaktiv monitorozassal tamogatott automatikus hibajegy felvetele legkes6bb 15 perccel a hiba 
keletkezeset kovet6en. 

Ahiba bejelentese negy median kereszttillegyen biztositott 

• ingyenesen hivhat6 telefon, 

• fax 

• e-mail, 

• szolg:iltat6 Servicedesk-jen automatikusan 

A hiba sajat eszlelese, vagy az el6fizet6i hibabejelentest kovet6 15 percen belill a feltigyelet nyisson 
hibajegyet. A hibajegy hivatkozasi sz:imat telefonos bejelenteskor a felvev6 kozli. Telefax, e-mail 
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bejelenteskor a hivatkozasi szfun visszaigazolasra keriil. A hibajegy egyedileg azonositja a hibat, 
bejelentest. 
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• A hibajegy minden inforrnaci6t tartalmazzon, ami a hibajegy kiallitasa es lezarasa 

kozott tortent. 

• A hibajegy lezarasanak feltetele a hiba maradektalan elharitasa es a bejelent6 

beleegyezese. 

• A hibaelharitasi id6 a bejelentest61 a szolgaltatas helyreallitasmg tart, kiveve a 

felfiiggesztes( ek) idejet. Az igenyelt szolgaltatas helyreallitasi id6 minden esetben a 

szolgaltatas igenybevetelere vonatkoz6 szerz6desben meghatarozott id6. 

• Amennyiben a Szolgaltat6 a hibaelharitas folytatasaban akadalyoztatva van a bejelent6 

okan /pl. bejutas, elerhetetlenseg/, erre az id6tartamra a hibaid6 felfiiggesztesre keriil, 

vagyis ez az id6 nem szfunit bele a hibaelharitasi id6be. 

• A hibaelharitasi folyamatot 7x24 6raban elerhet6 elektronikus hibajegy kezel6, es 

feladat tfunogat6 rendszer segiti. 



Helyszinek: 
1.) Polgarmesteri Hivatal 
2.) Korosi Csoma setany 
3.) Kekvirag Park 
4.) Uihegv setanv 

l'olgarr.nesterillivatal 
• 1 db Hivatal epi.iletere 

0 
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Kifrosi Csoma setliny 

• 2 db Szok6kut melle oszlopra. 

75 

// 
l/ I 

// 
I 

l 

,/ 
•' I ll 

! 
•' 



Kekvinig park 

• 1 db Bihari tit 3/d 

• 1 db Kekvinig utca 4, eszakkeleti bejarat: 

-.,, i l~'0. > ... :.;<, .. " 
: I '. -· •. ,, .• ' 

j", ' "-, ··... ···.·:....·" 

1 ~ .... ••• 
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• 1 db Somfa koz 4., eszaknyugati kapubejar6 
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Ujhegy setany 

• 1 db Ujhegyi setany 1-3 Iskola bejarata fole 

• 1 db Ujhegyi setany 5-7 6voda eszaknyugati bejarata 
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----------------------------------------------------------------------

• 1 db Ujhegyi setany 14 a, Fornetti, Fidesz kepviseloi iroda epiilete 

• 1 db Ujhegyi setany 16, Konyvtar epiilete, 
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• 1 db Ujhegyi setany 17-19. Csodafa 6voda bejarata f616tt, 

MUSZAKI LEiRAs 2. RESZ 

Amennyiben a mennyisegek termek, aru megnevezest tartalmaznak: A 310/2011. (XII. 
23.) Korm. rendelet (tovabbiakban: Kr.) 26. § (6) bekezdeseben foglaltakra tekintettel 
ajanlatker6 felhivja a figyelmet, hogy, amennyiben a kozbeszerzes t<irgyanak egyertelmii 
es kozerthet6 meghatarozasa sziiksegesse tette meghatarozott gyartmanyli, eredetii, tipusu 
dologra, eljarasra, tevekenysegre, szemelyre, szabadalomra vagy vedjegyre val6 
hivatkozast, a megnevezes csak a targy jellegenek egyertelmii meghatarozasa erdekeben 
tortent, es megnevezes mellett a ,vagy azzal egyenertekii" minden esetben ertend6. 
Ajanlatker6 felhivja a figyelmet, hogy, egyenertekii dolog megajanlasa eseten az 
egyenertekiiseget az ajanlattev6nek az ajanlataban igazolnia kell. 

1. A rendszerrel kapcsolatban tamasztott altalanos kovetelmenyek 
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1.1 Ajaruatker6 ajelen dokumentaci6 mellekleteben megjelOlt terilleteket kivanja lefedni 

egyseges, ingyenes internet hozzaferest biztosit6 WIFI megoldassal. 

Az ajanlattev6 a rendszer kiepitesere es a kiirasban szerepl6 id6tartamra sz616 iizemeltetesre 

ad ajanlatot. 

A rendszer legyen kepes internet elerest biztositani barmely, a rendszerhez kapcsol6dni kepes 

eszkozon, a felhasznalasi felteteleket elfogad6 felhasznal6knak. 

A rendszer legyen alkalmas legalabb 20 felhasznal6 egyidejii csatlakozasara a vegpontok tekinteteben, 

valamint integralhat6 a kozpontilag iizemeltetett rendszerhez, amelyhez a t5bbi vegpont is kapcsol6dik. 

A rendszernek biztositani kell a lehet6seget ujabb terliletek lefedesere es ezen terilletek rendszerbe 

integralasara is. 

1.2. Torvenyi eloinisoknak valo megfeleloseg 

A rendszer feleljen meg az elektronikus hirkozlesr61 sz616 2003. evi C. tOrveny, 159/A. §-ban leirt, a 
Biinilldozesi, nemzetbiztonsagi es honvedelmi celu adatmeg6rzesi kotelezettsegr61 sz616 
el6irasoknak. 

2. A Rendszer kiepitesevel szemben tamasztott reszletes kovetelmenyek 

2.1 Fizikai kiepites 

A telepitesre kijelOlt, lefedni kivant terliletek reszletes bemutatasat jelen dokumentaci6 

melleklete tartalmazza. A kiepiteshez sziikseges engedelyek, hozzajarulasok beszerzeset 

Ajanlatker6 a kozbeszerzesi eljaras meginditasat megel6z6en megkezdte, a palyazat kiirasakor 
is folynak az egyeztetesek. 

Preferalt a kozterilleteken elhelyezett egyeb, mar meglev6 objektumokat hasznalni. 

Amegajanlott eszkozok kivalasztasanal a kovetkez6 elvarasoknak kell megfelelni: 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

Szeles h6merseklet tartomany ( -30 ... + 70C) 
Szell6zes biztositasa 
Az elhelyezesre rendelkezesre a116 hely korlatainak figyelembe vetele 
Vandalvedettseg, zarhat6sag biztositasa 
VizbetOres, paralecsap6das lehetseges 
Elvart az IP66 vedettseg kialakitasa 

2.2. Aramellatas 

A rendszemek 24 6ras iizemben kell miikodnie, igy a rendszer elemekhez sziikseges taparam ellatas 
kialakitasaAjaruattev6 feladata. 
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Az ehhez sziikseges taparam vetelezesi helyek kivalasztasa, tervezese, egyeztetesek es 
engedelyezesek lefolytatasa, az ajaruatker6 feladata. 

A fogyaszt6i jogviszony kialakitasanak kotelezettsege es a felhaszmilt aram dija Ajaruatker6 feladata. 

El6fordulhat, hogy olyan specialis helyszinre is kell berendezest helyezni, ahol a folyamatos 
hal6zati taparam nem all rendelkezesre, igy itt mas megoldast kell alkalmazni. 

Amennyiben valamilyen sziinetmentes megoldast kell kialakitani, az elvarasok a k6vetkez6k: 

• IP 66 vedettsegii kialakitas. 

• A rendszert kiilon kismegszakit6val kelllevalasztani. 

• Az toltesi es athidalasi id6 valtoz6 lehet. 

• gondozasmentes akkumulatorok hasznalata. 

2.3. Tavkozlesi kapcsolatok 

Ajanlattev6 feladata egy hotspotok szamara zart hal6zat kialakitasa. A zart hal6zat alatt 
ertend6 egy MPLS hal6zaton L3 szintii virtualis maganhal6zat (VPN) kialakitasa, kozponti 
internet kijarat biztositasaval. Internet feletti (IP Sec VPN), titkositott atviteli megoldas nem 
elfogadhat6. 

Kozponti kijarat biztositasa - a torvenyi megfeleles miatt - adatkozpontban lehet csak 

A VPN hal6zatot rez vagy optikai hozzaferesekkel kell megval6sitani, ezzel biztositva 

• az alland6, zavarmentes kapcsolatot, 

• a savszelesseg ingadozasok minimalizalasat, 

• a publikus hozzaferesi hai6zatt61 val6 szeparaltsagot. 

Mobil adatkapcsolatot biztosit6 berendezes telepitese csak abban az esetben elfogadhat6, ha a 

felmeresek soran bizonyitotta valik, hogy vezetekes adatkapcsolatot nem lehetseges kialakitani. 

Ajanlattevo feladata a vezetekes szolgaltahisok kiepitese kapcsan a telepitesi helyre az 

alepitmeny megval6sitasa, valamint az ehhez tartoz6 Osszes tervezesi, egyeztetesi es 

engedelyeztetesi feladat elvegzese. 

3. A WIFI HotSpotokra vonatkoz6 elvarasok 

Az Ajaruattev6 epitsen ki egy WiFi HotSpot rendszert ami a 2,4GHz-es nem engedely koteles ISM es 
UNH (Industrial, Scientific and Medical es Unlicensed National Information Infrastructure) 
frekvenciasavban tizemel6 sz6rt spektrumu berendezesekre eptil. Az eszk6z6knek meg kell 
felelni az IEEE802.1lb, IEEE802.1lg, valamint az IEEE802.11n szabvanyok el6irasainak, 
valamint a felhasznalt eszk6z6knek rendelkeznie kell a WIFI a,b,g,n certified min6sitessel, ezzel 
biztositva a kliens eszk6z6k szeles korenek kapcsol6dasat. 
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A rendszer kepes legyen OPEN (titkositatlan es hitelesitetlen), WPA2-AES PSK titkositast es 
bitelesitest megval6sitani. 

Az eszkozoknek tamogatniuk kell. 

• Legahibb 20 wifi eszkoz egyideju csatalkozasat per AP/HotSpot 

• A HotSpot-boz kapcsol6d6 felbaszn:il6kat egy egyseges Udvozl6 Weboldal (Captive 

Portai, Landing Page) fogadja. 

• Ezen a testre szabbat6 weboldalon lebet6seget kell biztositani 

o egy koszont6 szoveg es a felhaszn:ilasi feltetelek megjelenitesere, 

o a felbasznal6k azonositasara (authentikaci6 a tarvenyi megfeleles miatt) es 
felbasznalasi feltetelek elfogadasanak kikenyszeritesere, 

o valamit birdetmenyek es reklamok elbelyezesere. 

A szallitand6 rendszer biztositson integralt spektrum analizis szolgaltatasokat, bogy 
kiszurbet6ek legyenek az idegen es rosszindulatu eszkozok, valamint bogy lebet6ve tegye a 
2.4 es 5Gbz-es spektrumban bekovetkez6 anom:iliak detektalasat es bibaelbaritasat. 

A rendszer mutassa meg es fedje fel a spektrumokat es csatornakat er6 terbeleseket. 

3.1 Menedzseles 

A rendszer menedzselese, konfiguraci6k mentese, napl6k, riasztasok kezelese az iizemeltet6 (nyertes 
ajcinlattev6) feladata. 

A szallitand6 megoldas biztositson lokalis menedzsment feliiletet. A lokalis menedzsment feliileten 
keresztilllegyenek menedzselhet6ek, konfigur:ilhat6ak es monitorozhat6ak az egyes lokalis wireless 
infras trukturak. 

A lokalis menedzsment feliileten keresztiil minden, a belyi wireless hal6zatra vonatkoz6 beallitas 
legyen elvegezbet6. 

A lokalis menedzsment feliilet tegye lebet6ve a lok:ilis eszkozok allapotanak monitorozasat (AP-k 
CPU, memoria terbeles, radi6k allapota, terbeltsege, stb.). 

A lokalis menedzsment feliilet biztositsa a konfiguraci6 menteset es visszatOlteset. 

Az eszkozok mindenkori legfrissebb konfigurcici6janak mentese es meg6rzese a mindenkori 

iizemeltet6 feladata. 

A telepitend6 eszkozok kozpontb61 egysegesen menedzselhet6k es monitorozhat6k legyenek. 

Arendszer elemeiben a konfiguraci6m6dositasokat kozpontilag kell tudni elvegezni. 

A teljes rendszert kozpontilag kell monitorozni. A rendszer miikodesevel kapcsolatos riasztasokat 

kezelni kell tudni es ezzel biztositani a proaktiv hibaelhantast. 

83 



3.2 .Monitoring 

A rendszer elemeinek mukodeser61, meghibasodasar61 Ajanlatker6nek nem lesz minden 
esetben kozvetlen informaci6ja. igy sztikseges a rendszert proaktivan monitorozni. 

• monitorozas alapja egy adatbazis alapU, web feltilettel rendelkez6 alkalmazas, arnelyben a 
kovetkez6 adatokat kell tarolni: 

• helyszinek, a megfelel6 azonosit6 adatokkal (nev, cirn,) 
• Amonitorozand6 eszkozok (nev, IP cirn), a telephelyhez rendelve. 
• Az eszkozok kozotti kapcsolatok (melyik eszkoz melyik interfesze melyik 

eszkoz melyik interfeszehez kapcsol6dik). 
• A felhasznalt tavkozlesi szolgaltatasok (tipus, azonosit6 a megfelel6 eszkoz interfeszhez 
rendelve. A monitoring rendszer biztositson discovery-t, legalabb a kovetkez6k tekinteteben: 

• 
• 

• 

Az eszkozok interfeszeinek, IP cirneinek begylijtese . 
Az egy telephelyen beltili Layer2 es Layer3 kapcsolatok automatikus detektalasa, a kapcsolatok 
tarolasa adatbazisban. 
Az eszkoz5k hardver elemei (tipus, gyari szam) begylijtese a monitorozand6 eszkozhoz es 
telephelyhez rendelt m6don val6 tarolasa az adatbazisban. 

Elvaras, hogy ezen mindezen adatok valtozasa napl6z6djon, a valtozasi napl6 a web feltileten 
szurhet6, Excel-be exportalhat6 m6don megjelenjen. 

Eszkozok, hardver elemek listaja legalabb telephely, logikai tipus/cikkszam es statusz 

szerint szfuhet6 legyen. 

Az elvart monitoring funkci6k: 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

• 

menedzseltnek beallitott eszkozok es a kozttik lev6 kapcsolatot biztosit6 interfeszek 
monitorozasa (ICMP/SNMP) 
A monitorozott elemek aktualis allapotanak megjelenitese, valarnint az innen is elerhet6 statusz 
riportban, legalabb eszkoz, telephely es tavkozlesi szolgaltatas szinten. 
Az allapot valtozasok logolcisa, ebb61 statusz valtozasi es rendelkezesre allasi riport biztositasa 
legalabb eszkoz, telephely es tavkozlesi szolgaltatas szinten. 
Az esemenyeknek a felterkepezett topol6gia alapjan val6 automatikus korrelaci6ja (hibas 
eszkoz mogotti eszkozok hib~janak elnyomasa). 
Rovid hibak elnyomasa, lebegesek eszlelese . 

A fentiek szerint val6di hibanak ertelmezett, kritikus eszkozokre vonatkoz6 esemenyekr61 
automatikus hibajegy nyitas. Reagalas a hibaelharitas szolgaltatas szerint. 
Az aramsztinet es az egyeb leszakadas ok automatikus detektalasa, ennek megjelenitese a 
riportokban. 
Eszkoz CPU, memoria terheles figyeles, hatarertek atlepes eseten riasztas . 

Az osszes tarolt adatot es leirt funkci6t Ajanlatker6 szamara web felilleten on-line elerhet6ve kell tenni. 
Riport alatt minden esetben a web felilletr61 elerhet6, on-line adatokat tartalmaz6, barmikor 
generalhat6, szfuhet6, Excel-be 6s PDF-be exportalhat6, riportot erttink. 

33. Logging 

A rendszer tamogassa a tavoli syslog szerverbe t5rten6 logo last. 
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A rendszer tamogassa az SNMP-t. 

3.4 Elvanisok az AP eszkozokkel szemben 

Radios elvarasok 

Fejlett automatikus radio parameter menedzsment, amely gyors reakci6 idovel szabalyozza a 
jelerosseget es a csatomakiosztas es amely figyelembe veszi: 

o A csatoma foglaltsagat; 

o Ajel- zaj viszonyt altalaban; 

o Ajelminoseget;A nem 802.11 protokoll eredetii interferenciat is. 

MIMO -kepes eszkozok. Elvart a 2x2 MIMO. 

A rendszer kepes legyen automatikusan es manualisan szabalyozni a radi6k adaserosseget. 

Az Access Point eszkozok radioi feleljenek meg a magyar regulatory-nak. A rendszer 
automatikusan allitsa be a regulatory-nak megfelelo csatomakat. 

3.5 Interfeszekre vonatkozo elvanisok 

Elvart legalabb Idb 10/100 Ethernet interfesz az AP eszkozokon 

Az Access Point eszkozok megtaplalhatoak legyenek PoE-n keresztiil 

Az Access Point eszkozok Ethernet interfeszei tamogassak a VLAN-okat. 

3.6 Funkcionalis elvanisok 

Az Access Point eszkozok kepesek legyenek kliens kiszolgal6 m6dban miikodni. 

Az Access Point eszkozok kepesek legyenek tobb SSID-t megjeleniteni. 

Az Access Point eszkozok kepesek legyenek SSID-hez VLAN-t rendelni. 

A rendszer legyen kepes miikodeset dinamikusan igazitani/hangolni a valtoz6 radios 
komyezethez, ezaltal mindig a legoptimalisabb adatkapcsolattal kiszolgalni a klienseket. 

A rendszer legyen kepes minimum es maximum hatarok kozott csokkenteni vagy novelni az Access 
Point eszkozok ad6teljesitmenyet. 

3.7 Korlatozasok 
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Ajanlattev6 biztositsa az Internet hozzaferes korhitozasanak lehet6seget. A korlatozast id6-, vagy 
forgalom alapjan, felhasznal6nkent kell kezelni. 

Afelhaszna16kat, szolgaltatasokat es eszkozoket egyedileg kell korlatozni. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 

• 
• 

• 

3.7.1 Savszelesseg es forgalom korlatozasok 

Savszelesseg felhasznal6nkent 
Legyen lehet6seg felhasznal6nkent egyseges savszelesseg beallitasra 
Forgalom felhasznal6nkent 
Savszelesseg routerenkent 
Legyen lehet6seg routerenkenti savszelesseg korlatozasra . 
6sszesitett savszelesseg 
Legyen lehet6seg az osszes router osszes forgalmanak korlatozasara . 

3.7.2 Weblap es szolgaltatas korlatozasok 

Weblap korlatozasok es blokkolasok 
Legyen lehet6seg URL, URL-ben lev6 sz6 vagy jel alapjan tetsz6leges Weblapok 
blokkolasara, mint peldaul .!:Y..3~.:...Dc~~~~ 
Tartalom korlatozasok es blokkolasok 
Legyen lehet6seg a klilonboz6 video, kep, hang es adat tovabbitasra alkalmas forgalmak 
blokkolasara. Oly m6don, hogy peldaul a yv-v .. :w~ymJ1pl!__e.corr;tletiltasaval az indavideo, 
vagy barmely mas dinamikusan megjelen6 video szolgaltatas nem lesz blokkolva, de a 
streaming protokollok tiltasaval az osszes adat blokkolva lesz. 
Szolgaltatas korlatozasok es blokkolasok 

3.7. 3 Ido alapu korlatozasok 

• Az ajanlott rendszer legyen lehet6seg az egyes felhasznalokhoz id6korlatot 
rendelni, aminek elerese utan a tovabb forgalmazas ujra regisztralas utan 
lehetseges. 

Ajanlattev6 mutassa be a fenti kovetelmenyeknek megfelel6 megoldasat. 

4. WAN kapcsolatok miiszaki kovetelmenyei 

A vezetekes adatkapcsolatok megval6sitasa soran a k6vetkez6 miiszaki kovetelmenyeknek kell 
megfelelni. 

4.1 Berelt vonali eleresnel 

Legalabb az alabbi szabvanyoknak/ajanlasoknak valo miiszaki megfelel6seget kell biztositania a 

felhasznalt vegberendezeseknek: 

• IP (Internet Protocol)- RFC 791 (Internet Protocol, September 1981) 
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• Ethernet - 1EEE 802.3 (Local Area Networks Standard, 802.3 Carrier Sense 
Multiple Access with Collision Detection, October 1985) 

• BGP/MPLS VPNs- RFC 2547 (March 1999) 

• VIrtual Private Network Identifier - RFC 2685 (VIrtual Private Networks 
Identifier, September 1999) 

• Cisco's Tag Switching Architecture - RFC 2105 (Cisco Systems' Tag 
Switching Architecture Overview, February 1997) 

• BGP-4- RFC 1771 (A Border Gateway Protocol 4 (BGP-4), March 1995), RFC 
2283 (Multiprotocol Extensions for BGP-4, February 1998), RFC 2858 
(Multiprotocol Extensions for BGP-4, June 2000) 

• OSPF- RFC 2328 (OSPF Version 2, Apri11998) 

• EIGRP- Enhanced Interior Gateway Protocol, RFC draft-savage-eigrp-02 

• TACACS+ - Terminal Access Controller Access Control System 

4.2 DSL homiferes eseten 

Legalabb az alabbi szabvanyoknak/ajanlasoknak val6 mfiszaki megfele16seget kell biztositania a 

felhasznllit vegberendezeseknek: 

• IP (Internet Protocol) - RFC 791 (Internet Protocol, September 1981) 

• PPP Over Ethernet - RFC 2516 (A Method for Transmitting PPP Over Ethernet 
(PPPoE), February 1999) 

• Ethernet - IEEE 802.3 (Local Area Networks Standard, 802.3 Carrier Sense Multiple 
Access with Collision Detection, October 1985)RIPv2 - RFC 2453 (RIP Version 2, 
November 1998) 

4.3 A WAN kapcsolatok szolgaltatasi kovetelmenyei: 

• Biztositani kell a h:il6zati forgalom monitorozasat. Ajanlatker6 altai is igenybe 
vehet6 lekerdezesi lehet6seggel. 

• Legyen lehet6seg SLAjelentes lekerdezesere. 

• Legyen lehet6seg a Szolg:iltat6 :iltal v:illalt min6seg havi- es eves teljesitesenek 
bemutatasara. 

• Legyen lehet6seg az SLAjelentesek a Szolgaltat6 a havi szamla mellekletekent 
biztositani. 

• Legyen lehet6seg QoS osztalyok beallitasara. 

A fenti kovetelmenyeknek val6 megfelelest Ajanlattev6 szakmai ajanlataban mutassa be. 
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5. Szolgaltatassal kapcsolatos elvarasok 

5.1. Elvart szolgaltatasminosCgi mutatok 

A tavkozh~si hal6zatra az alabbi min6segi mutat6kat elvartak: 

• Hibaelharitasi ido: 12 ora 
• Az elvart eves rendelkezesre alias erteke: 99,5% 
• Rendelkezesre allasi es muszaki parameterek: 

Kesleltetes < 250 ms 
Csomagvesztes < 3% 

5.2. Garantalt savszelessegek 

Az ah'ibbiakban az elvart, garantalt savszelesseget hataroztuk meg: 

• A kozpontban legalabb 100 Mbps szimmetrikus savszelesseg biztositasa. 

• A vegpontokon legalabb az alabbi savszelesseg biztositasa: 

Min. letoltesi sebesseg: 10 Mbit/sec 

Min. feltoltesi sebesseg: 0.5 Mbit/sec 

A szolgaltatas kiterjed a teljes rendszer hibaival kapcsolatban beerkezett vagy automatikusan 
diagnosztizalt hibak elhciritasara. 

5.3 A szolgaltatas jellemzoi 

• Az ev minden munkanapjan, munkaid6ben, 5x10 6ras rendelkezesre allas es 
tamogatas biztositasa 

Arendszer 7x24 6nis monitorozasa, automatikus hibabejelentesek inditasa es hibajegy generalas. 

• Hibak elhantasa 5x10 6raban. 

• Kritikus hibak elhantasanak megkezdese 4 6ran beliil. 

• Nem kritikus hibak elhantasanak megkezdese 1 munkanapon beliil. 

• Szolgciltatas menedzsment biztositasa 

• Az aramellatas monitorozasa 

• Az elhelyezett eszkozok iizemi h6mersekletenek monitorozasa 
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Aj:inlattevo, a garanci:ival nem rendelkezo eszkozokre a szolg:iltat:isi szinteknek megfeleloen 
szintidon beliil biztositson csereeszkozt. A felmerill6 javitisi koltsegek Ajanlatker6t terhelik! 

Ajanlatker6 a csereeszkozt a rendszerbe illesztest61 szamitott maximum 2 h6napig haszmilhatja, 

ezt kovet6en gondoskodni kell a csereeszkoz visszaszolgaltatisar61 vagy kifizeteser61. 

5.4. Automatikus hibabejelentes kovetelmenyei 

A rendszer elemeinek mukodeser61, meghibasodasar61 Ajanlatker6nek nem lesz kozvetlen 

informaci6ja, igy sziikseges a rendszer meghibasodasait automatikus m6don detektalni. 

Ajanlattev6 biztositson 7x24 6ras szolgaltatis szinru felilgyeletet. 

Proaktiv monitorozassal tamogatott automatikus hibajegy felvetele legkes6bb 15 perccel a hiba 

keletkezeset kovet6en. 

A hiba bejelentese negy median keresztiillegyen biztositott 

• ingyenesen hivhat6 telefon, 

• fax 

• e-mail, 

• szolgaltat6 Servicedesk-jen automatikusan 

A hiba sajat eszlelese, vagy az el6fizet6i hibabejelentest kovet6 15 percen beliil a felligyelet nyisson 
hibajegyet. A hibajegy hivatkozasi szamat telefonos bejelenteskor a felvev6 kozli. Telefax, e-mail 
bejelenteskor a hivatkozasi szam visszaigazolasra keriil. A hibajegy egyedileg azonositja a hibat, 
bejelentest. 

89 

• A hibajegy minden informaci6t tartalrnazzon, ami a hibajegy kiallitasa es lezarasa 

kozott tortent. 

• A hibajegy lezarasanak feltetele a hiba maradektalan elharitisa es a bejelent6 

beleegyezese. 

• A hibaelharitisi id6 a bejelentest61 a szolgaltatis helyreallitasaig tart, kiveve a 

felfiiggesztes( ek) idejet. Az igenyelt szolgaltatis helyreallitisi id6 minden esetben a 

szolgaltatis igenybevetelere vonatkoz6 szerz6desben meghatarozott id6. 

• Amennyiben a Szolgllitat6 a hibaelharitis folytatisaban akadalyoztatva van a bejelent6 

okan /pl. bejutis, elerhetetlenseg/, erre az id6tartamra a hibaid6 felfiiggesztesre keriil, 

vagyis ez az id6 nem szimit bele a hibaelhantisi id6be. 



• A hibaelharitasi folyamatot 7x24 6raban elerheto elektronikus hibajegy kezelo, es 

feladat tamogat6 rendszer segiti. 

l.szamit melleklet 
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• Spar, Liget ter Korosi Csoma set<iny sarok 

MUSZAKI LEiRAs 3. RESZ 

Amennyiben a mennyisegek termek, aru megnevezest tartalmaznak: A 310/2011. (XII. 
23.) Korm. rendelet (tovabbiakban: Kr.) 26. § (6) bekezdeseben foglaltakra tekintettel 
ajanlatkero felhivja a figyelmet, hogy, amennyiben a kozbeszerzes targyanak egyertelmii 
es kozertheto meghatarozasa szliksegesse tette meghatarozott gyartmanyU., eredetii, tipusu 



dologra, eljanisra, tevekenysegre, szemelyre, szabadalomra vagy vedjegyre val6 
hivatkozast, a megnevezes csak a targy jellegenek egyertelmii meghatarozasa erdekeben 
tortent, es megnevezes mellett a ,vagy azzal egyenertekii" minden esetben ertend6. 
Ajanlatker6 felhivja a figyelmet, hogy, egyenertekii dolog megajanlasa eseten az 
egyenertekiiseget az ajanlattev6nek az ajanlataban igazolnia kell. 

1. A rendszerrel kapcsolatban tamasztott altalanos kovetelmenyek 

1.1 Ajanlatker6 a jelen dokumentaci6 mellekleteben megjel6lt terilleteket kivanja lefedni 

egyseges, ingyenes internet hozzaferest biztosit6 WIFI megoldassal. 

Az ajanlattev6 a rendszer kiepitesere es a kiirasban szerepl6 id6tartamra sz616 lizemeltetesre 
ad ajanlatot. 

A rendszer legyen kepes internet elerest biztositani barmely, a rendszerhez kapcsol6dni kepes 

eszkozon, a felhasznalasi felteteleket elfogad6 felhasznal6knak. 

A rendszer legyen alkalmas legalabb 20 felhasznal6 egyidejii csatlakozasara a vegpontok tekinteteben, 

valamint integralhat6 a kozpontilag iizemeltetett rendszerhez, amelyhez a t6bbi vegpont is kapcsol6dik. 

A rendszernek biztositani kell a lehet6seget ujabb tertiletek lefedesere es ezen tertiletek rendszerbe 
integralasara is. 

1.2. Torvenyi eloirasoknak valo megfeleloseg 

A rendszer feleljen meg az elektronikus hirkozlesr61 sz616 2003. evi C. torveny, 159/A. §-ban leirt, a 
Blintildozesi, nemzetbiztonscigi es honvedelmi celu adatmeg6rzesi kotelezettsegr61 sz616 
el6irasoknak. 

2. A Rendszer kiepitesevel szemben tamasztott reszletes kovetelmenyek 

2.1 Fizikai kiepites 

A telepitesre kijelolt, lefedni kivant tertiletek reszletes bemutatasat jelen dokumentaci6 
melleklete tartalmazza. A kiepiteshez sziikseges engedelyek, hozzajaruhisok beszerzeset 

Ajanlatker6 a kozbeszerzesi eljanis meginditasat megel6z6en megkezdte, a palyazat kiirasakor 
is folynak az egyeztetesek. 

Preferalt a kozterilleteken elhelyezett egyeb, mar meglev6 objektumokat hasznalni. 

Amegajanlott eszkozok kivalasztasanal a kovetkez6 elvarasoknak kell megfelelni: 

• 
• 
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Szeles h6merseklet tartomany ( -30 ... + 70C) 
Szell6zes biztositasa 



• 
• 
• 
• 

Az elhelyezesre rendelkezesre a116 hely korlatainak figyelembe vetele 
Vandalvedettseg, zarhat6sag biztositasa 
Vizbetores, paralecsap6das lehetseges 
Elvart az IP66 vedettseg kialakitasa 

2.2. Aramelhitas 

A rendszemek 24 6ras iizemben kell miikodnie, fgy a rendszer elemekhez s:ziikseges taparam ellatas 
kialakitasa Ajanlattev6 feladata. 

Az ehhez sziikseges taparam vetelezesi helyek kivalasztasa, tervezese, egyeztetesek es 
engedelyezesek lefolytatasa, az ajanlatker6 feladata. 

A fogyaszt6i jogviszony kialakitasanak kotelezettsege es a felhasznalt aram dijaAjanlatker6 feladata. 

El6fordulhat, hogy olyan specialis helyszinre is kell berendezest helyezni, ahol a folyamatos 
hal6zati taparam nem all rendelkezesre, igy itt mas megoldast kell alkalmazni. 

Amennyiben valamilyen sziinetmentes megoldast kell kialakitani, az elvanisok a kovetkez6k: 

• 

• 

• 

• 

IP 66 vedettsegii kialakitas . 

A rendszert kiilon kismegszakit6val kelllevalasztani . 

Az toltesi es athidalasi id6 valtoz6 lehet. 

gondozasmentes akkumulatorok hasznalata . 

2.3. Tavkozlesi kapcsolatok 

Ajanlattev6 feladata egy hotspotok szamara zart hal6zat kialakitasa. A zart hal6zat alatt 
ertend6 egy MPLS hal6zaton L3 szintii virtualis maganhal6zat (VPN) kialakitasa, kozponti 
internet kijarat biztositasaval. Internet feletti (IP Sec VPN), titkositott atviteli megoldas nem 
elfogadhat6. 

Kozponti kijarat biztositasa - a torvenyi megfeleles miatt - adatkozpontban lehet csak 

A VPN hal6zatot rez vagy optikai hozzaferesekkel kell megva16sitani, ezzel biztositva 

• az alland6, zavarmentes kapcsolatot, 

• a savszelesseg ingadozasok minimalizalasat, 

• a publikus hozzaferesi hal6zatt61 va16 szeparaltsagot. 

Mobil adatkapcsolatot biztosit6 berendezes telepitese csak abban az esetben elfogadhat6, ha a 

felmeresek soran bizonyitotta valik, hogy vezetekes adatkapcsolatot nem lehetseges kialakitani. 

Ajanlattevo feladata a vezetekes szolgaltatasok kiepitese kapcsan a telepitesi helyre az 

92 



alepitmeny megval6sitasa, valamint az ehhez tartoz6 Osszes tenrezesi, egyeztetesi es 
engedelyeztetesi feladat elvegzese. 

3. A WIFI HotSpotokra vonatkoz6 elvarasok 

Az Ajaruattev6 epitsen ki egy WIFi HotSpot rendszert ami a 2,4GHz-es nem engedely koteles ISM es 
DNH (Industrial, Scientific and Medical es Unlicensed National Information Infrastructure) 
frekvenciasavban tizemel6 sz6rt spektrumu berendezesekre epiil. Az eszk6z6knek meg kell 
felelni az IEEE802.11b, IEEE802.11g, valamint az IEEE802.11n szabvanyok el6inisainak, 
valamint a felhasznalt eszk6z6knek rendelkeznie kell a WIFI a,b,g,n certified min6sitessel, ezzel 
biztositva a kliens eszk6z6k szeles korenek kapcsol6dasat. 

A rendszer kepes legyen OPEN (titkositatlan es hitelesitetlen), WPA2-AES PSK titkositast es 
hitelesitest megval6sitani. 

Az eszk6z6knek tamogatniuk kell. 

• 

• 

• 

Legal<ibb 20 wifi eszkoz egyidejii csatalkozasat per AP/HotSpot 

A HotSpot-hoz kapcsol6d6 felhasznal6kat egy egyseges Udvozl6 Weboldal (Captive 
Portai, Landing Page) fogadja. 

Ezen a testre szabhat6 weboldalon lehet6seget kell biztositani 

o egy koszont6 szoveg es a felhasznalasi feltetelek megjelenitesere, 

o a felhasznal6k azonositasara (authentikaci6 a torvenyi megfeleles miatt) es 
felhasznalasi feltetelek elfogadasanak kikenyszeritesere, 

o valamit hirdetmenyek es reklamok elhelyezesere. 
A szallitand6 rendszer biztositson integralt spektrum analizis szolgaltatasokat, hogy 
kisziirhet6ek legyenek az idegen es rosszindulatu eszkozok, valamint hogy lehet6ve tegye a 
2.4 es 5Ghz-es spektrumban bekovetkez6 anomaliak detektalasat es hibaelharitasat. 

A rendszer mutassa meg es fedje fel a spektrumokat es csatomakat er6 terheleseket. 

3.1 Menedzseles 

A rendszer menedzselese, konfigunici6k mentese, napl6k, riasztasok kezelese az iizemeltet6 (nyertes 
ajaruattev6) feladata. 

A szallitand6 megoldas biztositson lokcilis menedzsment feliiletet. A lokcilis menedzsment feliileten 
keresztiillegyenek menedzselhet6ek, konfigurcilhat6ak es monitorozhat6ak az egyes lokalis wireless 
infrastrukturak. 

A lokalis menedzsment feliileten keresztiil minden, a helyi wireless hcil6zatra vonatkoz6 beallitas 
legyen elvegezhet6. 

A lokcilis menedzsment feliilet tegye lehet6ve a lokalis eszkozok cillapotanak monitorozasat (AP-k 
CPU, memoria terheles, radi6k allapota, terheltsege, stb.). 
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Alokalis menedzsment feliilet biztositsa a konfigunici6 menteset es visszatolteset. 

Az eszkozok mindenkori legfrissebb konfigunici6janak mentese es megorzese a mindenkori 

Ozemeltet6 feladata. 

A telepitendo eszkozok kozpontb61 egysegesen menedzselhetok es monitorozhat6k legyenek. 

Arendszer elemeiben a konfigunici6m6dositasokat kozpontilag kell tudni elvegezni. 

A teljes rendszert kozpontilag kell monitorozni. A rendszer miikodesevel kapcsolatos riasztasokat 

kezelni kell tudni es ezzel biztositani a proaktiv hibaelhantast. 

3.2 .Monitoring 

A rendszer elemeinek miikodeserol, meghibasodasar61 Ajanlatker6nek nem lesz minden 
esetben kozvetlen informaci6ja. igy sziikseges a rendszert proaktivan monitorozni. 

• monitorozas alapja egy adatbazis alapU, web feliilettel rendelkezo alkalmazas, amelyben a 
k6vetkez6 adatokat kell tarolni: 

• helyszinek, a megfelel6 azonosit6 adatokkal (nev, cirn,) 
• Amonitorozand6 eszkozok (nev, IP cim), a telephelyhez rendelve. 
• Az eszkozok kozotti kapcsolatok (melyik eszkoz melyik interfesze melyik 

eszkoz melyik interfeszehez kapcsol6dik). 
• Afelhasznalt tavkozlesi szolgaltatasok (tipus, azonosit6 a megfelel6 eszkoz interfeszhez 
rendelve. A monitoring rendszer biztositson discovery-t, legalabb a kovetkez6k tekinteteben: 

• 
• 

• 

Az eszkozok interfeszeinek, IP cimeinek begyiijtese . 
Az egy telephelyen beliili l.ayer2 es l.ayer3 kapcsolatok automatikus detektalasa, a kapcsolatok 
tarolasa adatbazisban. 
Az eszkozok hardver elemei (tipus, gyari szam) begyiijrese a monitorozand6 eszkozhoz es 
telephelyhez rendelt m6don val6 tarolasa az adatbazisban. 

Elvaras, hogy ezen mindezen adatok valtozasa napl6z6djon, a valtozasi napl6 a web feliileten 
sziirhet6, Excel-be exportalhat6 m6don megjelenjen. 

Eszkozok, hardver elemek listaja legalabb telephely, logikai tipus/cikkszam es statusz 

szerint szfuhet6 legyen. 

Az elvart monitoring funkci6k: 

• 

• 

• 

• 

• 
• 
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menedzseltnek beallitott eszkozok es a koztiik lev6 kapcsolatot biztosit6 interfeszek 
monitorozasa (ICMP/SNMP) 
A monitorozott elemek aktualis allapotanak megjelenitese, valamint az innen is elerhet6 statusz 
riportban, legalabb eszkoz, telephely es tavkozlesi szolgaltatas szinten. 
Az allapot valtozasok logolasa, ebb61 statusz valtozasi es rendelkezesre allasi riport biztositasa 
legalabb eszkoz, telephely es tavkozlesi szolgaltatas szinten. 
Az esemenyeknek a felterkepezett topol6gia alapjan va16 automatikus korrelaci6ja (hibas 
eszkoz mogotti eszkozok hib~janak elnyomasa). 
Rovid hibak elnyomasa, lebegesek eszlelese . 

A fentiek szerint va16di hibanak ertelmezett, kritikus eszkozokre vonatkoz6 esemenyekr61 
automatikus hibajegy nyitas. Reagalas a hibaelharitas szolgaltatas szerint. 



• 

• 

Az aramsziinet es az egyeb leszakadas ok automatikus detektalasa, ennek megjelenitese a 
riportokban. 
Eszkoz CPU, memoria terheles figyeles, hatarertek atlepes eseten riasztas . 

Az osszes tarolt adatot es leirt funkci6t Ajaruatker6 szamara web feliileten on-line elerhet6ve kell tenni. 
Riport alatt minden esetben a web feliiletr61 elerhet6, on-line adatokat tartalmazo, barmikor 
generalhat6, sziirhet6, Excel-be os PDF-be exportalhato, riportot ertiink. 

33. Logging 

A rendszer tamogassa a tavoli syslog szerverbe t6rten6 logohist. 

A rendszer tamogassa az SNMP-t. 

3.4 Elvanisok az AP eszkowkkel szemben 

Radios elvarasok 

Fejlett automatikus nidi6 parameter menedzsment, amely gyors reakci6 id6vel szabalyozza a 
jeler6sseget es a csatornakiosztas es amely figyelembe veszi: 

o A csatorna foglaltsagat; 

o Ajel- zaj viszonyt altalaban; 

o Ajelmin6seget;A nem 802.11 protokoll eredetii interferenciat is. 

MIMO -kepes eszk6z6k. Elvart a 2x2 MIMO. 

A rendszer kepes legyen automatikusan es manualisan szabalyozni a radi6k adaser6sseget. 

Az Access Point eszk6z6k radioi feleljenek meg a magyar regulatory-nak. A rendszer 
automatikusan allitsa be a regulatory-nak megfelel6 csatornakat. 

3.5 Interfeszekre vonatkozo elvanisok 

Elvart legalabb ldb 10/100 Ethernet interfesz az AP eszk6z6k6n 

Az Access Point eszk6z6k megtaplalhatoak legyenek PoE-n keresztiil 

Az Access Point eszk6z6k Ethernet interfeszei tamogassak a VLAN-okat. 

3.6 Funkcionalis elvanisok 

Az Access Point eszk6z6k kepesek legyenek kliens kiszolgal6 m6dban miikodni. 

Az Access Point eszkozok kepesek legyenek t6bb SSID-t megjeleniteni. 
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Az Access Point eszkozok kepesek legyenek SSID-hez VLAN-t rendelni. 

A rendszer legyen kepes miikodeset dinamikusan igazitani/hangolni a valtozo radios 

komyezethez, ezciltal mindig a legoptimalisabb adatkapcsolattal kiszolgcilni a klienseket. 

A rendszer legyen kepes minimum es maximum hatarok kozott csokkenteni vagy novelni az Access 
Point eszkozok ad6teljesitmenyet. 

3. 7 Korhitozasok 

Ajcinlattev6 biztositsa az Internet hozzaferes korl<itozasanak lehet6seget. A korl<itozast id6-, vagy 
forgalom alapjan, felhasznal6nkent kell kezelni. 

Afelhaszncil6kat, szolgciltatasokat es eszkozoket egyedileg kell korlatozni. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 

• 
• 

• 

3.7.1 Savszelesseg es forgalom korhitozasok 

Savszelesseg felhasznal6nkent 
Legyen lehet6seg felhaszncilonkent egyseges savszelesseg beallitasra 
Forgalom felhasznal6nkent 
Savszelesseg routerenkent 
Legyen lehet6seg routerenkenti savszelesseg korlatozasra . 
6sszesitett savszelesseg 
Legyen lehet6seg az osszes router osszes forgalmanak korlatozasara . 

3.7.2 Weblap es szolgaltatas korhitozasok 

Weblap korlatozasok es blokkolasok 
Legyen lehet6seg URL, URL-ben lev6 szo vagy jel alapjan tetsz6leges Weblapok 
blokkolasara, mint peldaul ..c:_c.:~:;...c..o.:._7.,"""''·"-"'"-::0..~, .. = 
Tartalom korlatozasok es blokkolasok 
Legyen lehet6seg a klilonboz6 video, kep, hang es adat tovabbitasra alkalmas forgalmak 
blokkolasara. Oly m6don, bogy peldaul a www.youtubc.corn letiltasaval az indavideo, 
vagy barmely mas dinamikusan megjelen6 video szolgaltatas nem lesz blokkolva, de a 
streaming protokollok tiltasaval az osszes adat blokkolva lesz. 
Szolgaltatas korlatozasok es blokkolasok 

3.7. 3 Ido alapu korlatozasok 

• Az ajanlott rendszer legyen lehet6seg az egyes felhasznalokhoz id6korlatot 
rendelni, aminek elerese utan a tovabb forgalmazas ujra regisztralas utan 
lehetseges. 

Ajcinlattev6 mutassa be a fenti kovetelmenyeknek megfelel6 megoldasat. 

4. WAN kapcsolatok miiszaki kovetelmenyei 
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A vezetekes adatkapcsolatok megval6sitasa soran a kovetkez6 miiszaki kovetelmenyeknek kell 
megfelelni. 

4.1 Berelt vonali eleresnel 

Legalabb az alabbi szabvanyoknak/ajanlasoknak val6 miiszaki megfelel6seget kell biztositania a 

felhasznalt vegberendezeseknek: 

• IP (Internet Protocol)- RFC 791 (Internet Protocol, September 1981) 

• Ethernet - 1EEE 802.3 (Local Area Networks Standard, 802.3 Carrier Sense 
Multiple Access with Collision Detection, October 1985) 

• BGP!MPLS VPNs - RFC 2547 (March 1999) 

• Virtual Private Network Identifier - RFC 2685 (Virtual Private Networks 
Identifier, September 1999) 

• Cisco's Tag Switching Architecture - RFC 2105 (Cisco Systems' Tag 
Switching Architecture Overview, February 1997) 

• BGP-4- RFC 1771 (A Border Gateway Protocol 4 (BGP-4), March 1995), RFC 
2283 (Multiprotocol Extensions for BGP-4, February 1998), RFC 2858 
(Multiprotocol Extensions for BGP-4, June 2000) 

• OSPF- RFC 2328 (OSPF Version 2, April1998) 

• EIGRP- Enhanced Interior Gateway Protocol, RFC draft-savage-eigrp-02 

• TACACS+ - Terminal Access Controller Access Control System 

4.2 DSL hozniferes eseten 

Legalabb az alabbi szabvanyoknak/ajamasoknak val6 miiszaki megfelel6seget kell biztositania a 

felhasznalt vegberendezeseknek: 
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• 

• 

• 

IP (Internet Protocol) - RFC 791 (Internet Protocol, September 1981) 

PPP Over Ethernet - RFC 2516 (A Method for Transmitting PPP Over Ethernet 
(PPPoE), February 1999) 

Ethernet - IEEE 802.3 (Local Area Networks Standard, 802.3 Carrier Sense Multiple 
Access with Collision Detection, October 1985)RIPv2- RFC 2453 (RIP Version 2, 
November 1998) 

4.3 A WAN kapcsolatok szolgaltatasi kovetehnenyei: 

• Biztositani kell a hal6zati forgalom monitorozasat. Ajanlatker6 altal is igenybe 
vehet6 lekerdezesi lehet6seggel. 

• Legyen lehet6seg SLAjelentes lekerdezesere. 



• Legyen lehet6seg a Szolgaltat6 altai vallalt min6seg havi- es eves teljesitesenek 
bemutatasara. 

• Legyen lehet6seg az SLAjelentesek a Szolgaltat6 a havi szamla mellekletekent 
biztositani. 

• Legyen lehet6seg QoS osztalyok beallitasara. 

A fenti kovetelmenyeknek val6 megfelelest Ajanlattev6 szakmai ajanlataban mutassa be. 

5. Szolgaltahissal kapcsolatos elvarasok 

5.1. Elvart szolgaltatasminosegi mutatok 

A tavkozlesi hal6zatra az alabbi min6segi mutat6kat elvartak: 

• Hibaelharitasi ido: 12 ora 
• Az elvart eves rendelkezesre alias erteke: 99,5 % 
• Rendelkezesre allasi es miiszaki parameterek: 

Kesleltetes < 250 ms 
Csomagvesztes < 3% 

5.2. Garantalt savszelessegek 

Az alabbiakban az elvart, garantalt savszelesseget hataroztuk meg: 

• A kozpontban legalabb 100 Mbps szimmetrikus savszelesseg biztositasa. 

• A vegpontokon legalabb az alabbi savszelesseg biztositasa: 

Min. let6ltesi sebesseg: 10 Mbit/sec 

Min. feltoltesi sebesseg: 0.5 Mbit/sec 

A szolgaltatas kiterjed a teljes rendszer hibaival kapcsolatban beerkezett vagy automatikusan 
diagnosztizalt hibak elharitasara. 

5.3 A szolgaltatas jellemzoi 

• Az ev minden munkanapjan, munkaid6ben, 5xl 0 6ras rendelkezesre alias es 
tamogatas biztositasa 

Arendszer 7x24 6ras monitorozasa, automatikus hibabejelentesek inditasa es hibajegy generalas. 

• Hibak elharitasa 5x10 6raban. 
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• Kritikus hibak: elhiiritasanak megkezdese 4 6ran beliil. 

• Nem kritikus hibak: elhantasanak megkezdese 1 munkanapon beliil. 

• Szolgaltatas menedzsment biztositasa 

• Az aramellatas monitorozasa 

• Az elhelyezett eszkozok iizemi h6mersekletenek monitorozasa 

Ajanlattevo, a garanchival nem rendelkezo eszkozokre a szolgaltatasi szinteknek megfeleloen 
szintidon beliil biztositson csereeszkozt. A felmeriilo javitasi koltsegek Ajanlatkerot terhelik! 

Ajanlatkero a csereeszkozt a rendszerbe illesztestol szamitott maximum 2 h6napig hasznalhatja, 

ezt kovetoen gondoskodni kell a csereeszkoz visszaszolgaltatasar61 vagy kifizeteserol. 

5.4. Automatikus hibabejelentes kovetelmenyei 

A rendszer elemeinek miikodeserol, meghibasodasar61 Ajanlatkeronek nem lesz kozvetlen 

informaci6ja, igy sziikseges a rendszer meghibasodasait automatikus m6don detektalni. 

Ajanlattevo biztositson 7x24 6ras szolgaltatas szintii felligyeletet. 

Proaktiv monitorozassal tamogatott automatikus hibajegy felvetele legkesobb 15 perccel a hiba 

keletkezeset kovetoen. 

A hiba bejelentese negy median keresztiillegyen biztositott 

• ingyenesen hivhat6 telefon, 

• fax 

• e-mail, 

• szolgaltat6 Servicedesk-jen automatikusan 

A hiba sajat eszlelese, vagy az elofizetoi hibabejelentest koveto 15 percen beliil a feliigyelet nyisson 
hibajegyet. A hibajegy hivatkozasi szamat telefonos bejelenteskor a felvevo kozli. Telefax, e-mail 
bejelenteskor a hivatkozasi szam visszaigazolasra keriil. A hibajegy egyedileg azonositja a hibat, 
bejelentest. 
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• A hibajegy minden informaci6t tartalmazzon, ami a hibajegy kiallitasa es lezarasa 

kozott tortent. 

• A hibajegy lezarasanak feltetele a hiba maradektalan elhantasa es a bejelento 

beleegyezese. 
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• A hibaelharitasi id6 a bejelentest61 a szolgllitatas helyreailitasaig tart, kiveve a 

felfiiggesztes( ek) idejet. Az igenyelt szolgllitatas helyreallitasi id6 minden esetben a 

szolgllitatas igenybevetelere vonatkoz6 szerz6desben meghatarozott id6. 

• Amennyiben a Szolgaltat6 a hibaelharitas folytatasaban akadlliyoztatva van a bejelent6 

okan /pl. bejutas, elerhetetlenseg/, erre az id6tartamra a hibaid6 felfiiggesztesre kerill, 

vagyis ez az id6 nem szamit bele a hibaelharitasi id6be. 

• A hibaelharitasi folyamatot 7x24 6niban elerhet6 elektronikus hibajegy kezel6, es 

feladat tamogat6 rendszer segiti. 

• Gyakor16 u. 4/f epiilet keleti homlokfalan, 

MUSZAKI LEiRAS 4. RESZ 

Amennyiben a mennyisegek termek, aru megnevezest tartalmaznak: A 310/2011. (XII. 
23.) Korm. rendelet (tovabbiakban: Kr.) 26. § (6) bekezdeseben foglaltakra tekintettel 
ajanlatker6 felhivja a figyelmet, hogy, amennyiben a kozbeszerzes targyanak egyertelmii 
es kozerthet6 meghatarozasa sziiksegesse tette meghatarozott gyartmanyu, eredetii, tipusu 
dologra, eljarasra, tevekenysegre, szemelyre, szabadalomra vagy vedjegyre val6 
hivatkozast, a megnevezes csak a targy jellegenek egyertelmii meghatarozasa erdekeben 
tOrtent, es megnevezes mellett a ,vagy azzal egyenertekii" minden esetben ertend6. 



Ajanlatker6 felhivja a figyelmet, hogy, egyenertekii dolog megajanlasa eseten az 
egyenertekiiseget az ajanlattev6nek az ajanlataban igazolnia kell. 

1. A rendszerrel kapcsolatban tamasztott altalanos kovetelmenyek 

1.1 Ajcinlatker6 a jelen dokumentaci6 mellekleteben megjelolt teriileteket kivanja lefedni 

egyseges, ingyenes internet hozzaferest biztosit6 WIFI megoldassal. 

Az ajanlattev6 a rendszer kiepitesere es a kiirasban szerepl6 id6tartamra sz616 i.izemeltetesre 

ad ajanlatot. 

A rendszer legyen kepes internet elerest biztosftani barmely, a rendszerhez kapcsol6dni kepes 

eszkozon, a felhasznalasi felteteleket elfogad6 felhasznal6knak. 

A rendszer legyen alkalmas legalabb 20 felhaszncil6 egyidejii csatlakozasara a vegpontok tekinteteben, 

valamint integralhat6 a kozpontilag iizemeltetett rendszerhez, amelyhez a t6bbi vegpont is kapcsol6dik. 

A rendszernek biztositani kell a lehet6seget ujabb teri.iletek lefedesere es ezen teri.iletek rendszerbe 

integralasara is. 

1.2. Torvenyi eloirasoknak valo megfeleliiseg 

A rendszer feleljen meg az elektronikus hirkozlesr61 sz616 2003. evi C. torveny, 159/A. §-ban lefrt, a 
Biini.ildozesi, nernzetbiztons:igi es honvedelrni celu adatmeg6rzesi kotelezettsegr61 sz616 
el6inisoknak. 

2. A Rendszer kiepitesevel szemben tamasztott reszletes kovetelmenyek 

2.1 Fizikai kiepites 

A telepitesre kijelolt, lefedni kfvant teri.iletek reszletes bemutatasat jelen dokumentaci6 

melleklete tartalmazza. A kiepiteshez szi.ikseges engedelyek, hozzajarulasok beszerzeset 

Ajanlatker6 a kozbeszerzesi eljaras meginditasat megel6z6en megkezdte, a pcilyazat kiirasakor 

is folynak az egyeztetesek. 

Prefercilt a kozteriileteken elhelyezett egyeb, mar meglev6 objektumokat haszncilni. 

Amegajanlott eszk6z6k kivalasztasanal a kovetkez6 elvarasoknak kell megfelelni: 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
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Szeles h6merseklet tartomany ( -30 ... + 70C) 
Szell6zes biztositasa 
Az elhelyezesre rendelkezesre all6 hely korlatainak figyelembe vetele 
Vandalvedettseg, zarhat6sag biztosftasa 
Vfzbetores, paralecsap6das lehetseges 
Elvart az IP66 vedettseg kialakitasa 



2.2. Aramellatas 

A rendszemek 24 6ras Ozemben kell mUkodnie, igy a rendszer elemekhez szilkseges taparam elhitas 
kialakitasa Ajanlattev6 feladata. 

Az ehhez sziikseges taparam vetelezesi helyek kivalasztasa, tervezese, egyeztetesek es 
engedelyezesek lefolytatasa, az ajanlatker6 feladata. 

A fogyaszt6i jogviszony kialakitasanak kotelezettsege es a felhasznalt aram dija Ajanlatker6 feladata. 

El6fordulhat, hogy olyan specialis helyszinre is kell berendezest helyezni, ahol a folyamatos 
hal6zati taparam nem all rendelkezesre, igy itt mas megoldast kell alkalmazni. 

Amennyiben valamilyen szlinetmentes megoldast kell kialakitani, az elvarasok a kovetkez6k: 

• 

• 

• 

• 

IP 66 vedettsegii kialakitas . 

A rendszert kiilon kismegszakit6val kelllevalasztani . 

Az toltesi es athidalasi id6 valtoz6 lehet. 

gondozasmentes akkumulatorok hasznalata . 

2.3. Tavkozlesi kapcsolatok 

Ajanlattev6 feladata egy hotspotok szamara zart hal6zat kialakitasa. A zart hal6zat alatt 
ertend6 egy J\1PLS hal6zaton L3 szintii virtualis maganhal6zat (VPN) kialakitasa, kozponti 
internet kijarat biztositasaval. Internet feletti (IP Sec VPN), titkositott atviteli megoldas nem 
elfogadhat6. 

Kozponti kijarat biztositasa - a torvenyi megfeleles miatt - adatkozpontban lehet csak 

A VPN hal6zatot rez vagy optikai hozzaferesekkel kell megval6sitani, ezzel biztositva 

• az alland6, zavarmentes kapcsolatot, 

• a savszelesseg ingadozasok minimalizalasat, 

• a publikus hozzaferesi hal6zatt61 val6 szeparaltsagot. 

Mobil adatkapcsolatot biztosit6 berendezes telepitese csak abban az esetben elfogadhat6, ha a 
felmeresek soran bizonyitotta valik, hogy vezetekes adatkapcsolatot nem lehetseges kialakitani. 

Ajanlattevo feladata a vezetekes szolgaltatasok kiepitese kapcsan a telepitesi helyre az 
alepitmeny megvalositasa, valamint az ehhez tartozo Osszes tervezesi, egyeztetesi es 
engedelyeztetesi feladat elvegzese. 

3. A WIFI HotSpotokra vonatkozo elvarasok 

Az Ajanlattev6 epitsen ki egy WiFi HotSpot rendszert ami a 2,4GHz-es nem engedely koteles ISM es 
UNH (Industrial, Scientific and Medical es Unlicensed National Information Infrastructure) 
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frekvenciasavban iizemelo sz6rt spektrumu berendezesekre eptil. Az eszkozoknek meg kell 
felelni az IEEE802.11b, IEEE802.11g, valamint az IEEE802.11n szabvanyok eloirasainak, 
valamint a felhasznalt eszkozoknek rendelkeznie kell a WIFI a,b,g,n certified minositessel, ezzel 
biztositva a kliens eszkozok szeles korenek kapcsol6dasat. 

A rendszer kepes legyen OPEN (titkositatlan es hitelesitetlen), WPA2-AES PSK titkositast es 
hitelesitest megval6sitani. 

Az eszkozoknek tamogatniuk kell. 

• Legalabb 20 wifi eszkoz egyideju csatalkozasat per AP/HotSpot 

• A HotSpot-hoz kapcsol6d6 felhaszna16kat egy egyseges Udvozlo Weboldal (Captive 

Portai, Landing Page) fogadja. 

• Ezen a testre szabhat6 weboldalon lehetoseget kell biztositani 

o egy koszonto szoveg es a felhasznalasi feltetelek megjelenitesere, 

o a felhasznal6k azonositasara (authentikaci6 a torvenyi megfeleles miatt) es 
felhasznalasi feltetelek elfogadasanak kikenyszeritesere, 

0 valamit hirdetmenyek es reklamok elhelyezesere. 

A szallitand6 rendszer biztositson integralt spektrum analizis szolgaltatasokat, hogy 
kiszurhetoek legyenek az idegen es rosszindulatu eszkozok, valamint hogy lehetove tegye a 
2.4 es 5Ghz-es spektrumban bekovetkezo anomaliak detektalasat es hibaelharitasat. 

A rendszer mutassa meg es fedje fel a spektrumokat es csatomakat ero terheleseket. 

3.1 Menedzseles 

A rendszer menedzselese, konfiguraci6k mentese, napl6k, riasztasok kezelese az iizemelteto (nyertes 
ajaruattevo) feladata. 

A szallitand6 megoldas biztositson lokalis menedzsment feltiletet. A lokalis menedzsment feltileten 
kereszttillegyenek menedzselhetoek, konfiguralhat6ak es monitorozhat6ak az egyes lokalis wireless 
infras trukturak. 

A lokalis menedzsment feltileten kereszttil minden, a helyi wireless hal6zatra vonatkoz6 beallitas 
legyen elvegezheto. 

A lokalis menedzsment felillet tegye lehetove a lokalis eszkozok allapotanak monitorozasat (AP-k 
CPU, memoria terheles, radi6k allapota, terheltsege, stb.). 

Alokalis menedzsment feltilet biztositsa a konfiguraci6 menteset es visszatolteset. 

Az eszkozok mindenkori legfrissebb konfiguraci6janak mentese es megorzese a mindenkori 

iizemelteto feladata. 

A telepitendo eszkozok kozpontb61 egysegesen menedzselhetok es monitorozhat6k legyenek. 
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A rendszer elemeiben a konfigunici6m6dositasokat kozpontilag kell tudni elvegezni. 

A teljes rendszert kozpontilag kell monitorozni. A rendszer miikodesevel kapcsolatos riasztasokat 

kezelni kell tudni es ezzel biztositani a proaktiv hibaelharitast. 

3.2 .Monitoring 

A rendszer elemeinek mukodeser61, meghiba.sodasar61 Ajanlatker6nek nem lesz minden 
esetben kozvetlen informaci6ja. igy sziikseges a rendszert proaktivan monitorozni. 

• monitorozas alapja egy adatbazis alapU, web feliilettel rendelkez6 alkalmazas, amelyben a 
kovetkez6 adatokat kell tarolni: 

• helyszinek, a megfelel6 azonosit6 adatokkal (nev, cirn,) 
• Amonitorozand6 eszkozok (nev, IP cirn), a telephelyhez rendelve. 
• Az eszkozok kozotti kapcsolatok (melyik eszkoz melyik interfesze melyik 

eszkoz melyik interfeszehez kapcsol6dik). 
• A felhasmalt tavkozlesi szolgaltatasok (tipus, azonosit6 a megfelel6 eszkoz interfeszhez 
rendelve. A monitoring rendszer biztositson discovery-t, legalabb a kovetkez6k tekinteteben: 

• 
• 

• 

Az eszkozok interfeszeinek, IP cirneinek begy(ijtese . 
Az egy telephelyen beliili Layer2 es Layer3 kapcsolatok automatikus detektalasa, a kapcsolatok 
tarolasa adatbazisban. 
Az eszkozok hardver elemei (tipus, gyari szam) begy(ijtese a monitorozand6 eszkozhoz es 
telephelyhez rendelt m6don val6 tarolasa az adatbazisban. · 

Elvaras, hogy ezen mindezen adatok valtozasa napl6z6djon, a valtozasi napl6 a web feliileten 
szurhet6, Excel-be exportalhat6 m6don megjelenjen. 

Eszkozok, hardver elemek listaja legalabb telephely, logikai tipus/cikkszam es statusz 

szerint szfuhet6 legyen. 

Az elvart monitoring funkci6k: 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

• 

menedzseltnek beallitott eszkozok es a koztiik Iev6 kapcsolatot biztosit6 interfeszek 
monitorozasa (ICMP/SNMP) 
A monitorozott elemek aktualis allapotanak megjelenitese, valamint az innen is elerhet6 statusz 
riportban, legalabb eszkoz, telephely es tavkozlesi szolgaltatas szinten. 
Az allapot valtozasok logol<isa, ebb61 statusz valtozasi es rendelkezesre allasi riport biztositasa 
legalabb eszkoz, telephely es tavkozlesi szolgaltatas szinten. 
Az esemenyeknek a felterkepezett topol6gia alapjan va16 automatikus korrelaci6ja (hibas 
eszkoz mogotti eszkozok hibajanak elnyomasa). 
Rovid hibak elnyomasa, lebegesek eszlelese . 

A fentiek szerint va16di hibanak ertelmezett, kritikus eszkozokre vonatkoz6 esemenyekr61 
automatikus hibajegy nyitas. Reagalas a hibaelharitas szolgaltatas szerint. 
Az aramsziinet es az egyeb leszakadas ok automatikus detektalasa, ennek megjelenitese a 
riportokban. 
Eszkoz CPU, memoria terheles figyeles, hatarertek atlepes eseten riasztas . 

Az osszes tarolt adatot es leirt funkci6t Ajanlatker6 szamara web feliileten on-line elerhet6ve kell tenni. 
Riport alatt minden esetben a web feliiletr61 elerhet6, on-line adatokat tartalmaz6, barmikor 
generalhat6, szfuhet6, Excel-be 6s PDF-be exportalhat6, riportot ertiink. 
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3.3. Logging 

A rendszer tamogassa a tavoli syslog szerverbe t5rten6 logo last. 

A rendszer Uimogassa az SNMP-t. 

3.4 Elvanisok az AP eszkozokkel szernben 

Radios elvarasok 

Fejlett automatikus radio parameter menedzsment, amely gyors reakcio id6vel szabalyozza a 
jeler6sseget es a csatornakiosztas es amely figyelembe veszi: 

o A csatorna foglaltsagat; 

o Ajel- zaj viszonyt altalaban; 

o Ajelmin6seget;A nem 802.11 protokoll eredetii interferenciat is. 

MIMO -kepes eszkozok. Elvart a 2x2 MIMO. 

A rendszer kepes legyen automatikusan es manmilisan szabalyozni a radiok adaser6sseget. 

Az Access Point eszkozok radi6i feleljenek meg a magyar regulatory-nak. A rendszer 
automatikusan allitsa be a regulatory-nak megfelel6 csatornakat. 

3.5 Interfeszekre vonatkoz6 elvanisok 

Elvart legalabb Idb 10/100 Ethernet interfesz az AP eszkozokon 

Az Access Point eszkozok rnegtaplalhat6ak legyenek Po E-n keresztiil 

Az Access Point eszkozok Ethernet interfeszei tamogassak a VLAN-okat. 

3.6 Funkcionalis elvanisok 

Az Access Point eszkozok kepesek legyenek kliens kiszolgalo modban miikodni. 

Az Access Point eszkozok kepesek legyenek t6bb SSID-t megjeleniteni. 

Az Access Point eszkozok kepesek legyenek SSID-hez VLAN-t rendelni. 

A rendszer legyen kepes miikodeset dinamikusan igazftani/hangolni a valtozo radios 
komyezethez, ezaltal mindig a legoptimalisabb adatkapcsolattal kiszolgalni a klienseket. 

A rendszer legyen kepes minimum es maximum hatarok kozott csokkenteni vagy novelni az Access 
Point eszkozok ad6teljesitmenyet. 

3. 7 Korlatozasok 
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Ajanlattev6 biztositsa az Internet hozzaferes korlatozasanak lehetoseget. A korlatozast id6-, vagy 
forgalom alapjan, felhasznal6nkent kell kezelni. 

Afelhasznal6kat, szolgaltatasokat es eszkozoket egyedileg kell korlatozni. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 

• 
• 

• 

3.7.1 Savszelesseg es forgalom korlato:nisok 

Savszelesseg felhasznal6nkent 
Legyen lehetoseg felhasznal6nkent egyseges savszelesseg beallitasra 
Forgalom felhaszmi16nkent 
Savszelesseg routerenkent 
Legyen lehetoseg routerenkenti savszelesseg korlatozasra . 
6sszesitett savszelesseg 
Legyen lehetoseg az osszes router osszes forgalmanak korlatozasara . 

3.7.2 Weblap es szolgaltatas korlato:nisok 

Weblap korlatozasok es blokkolasok 
Legyen lehetoseg URL, URL-ben lev6 sz6 vagy jel alapjan tetszoleges Weblapok 
blokkolasara, mint peldaul :_-:_::_~~~~=~ 
Tartalom korlatozasok es blokkolasok 
Legyen lehetoseg a kfilonboz6 video, kep, hang es adat tovabbitasra alkalmas forgalmak 
blokkolasara. Oly m6don, hogy peldaul a ~y~y_sy,ys;muJbe_,_g<,~m)etiltasaval az indavideo, 
vagy barmely mas dinamikusan megjelen6 video szolgaltatas nem lesz blokkolva, de a 
streaming protokollok tiltasaval az osszes adat blokkolva lesz. 
Szolgaltatas korlatozasok es blokkolasok 

3.7. 3 Ido alapu korlato:nisok 

• Az ajanlott rendszer legyen lehetoseg az egyes felhasznal6khoz idokorlatot 
rendelni, aminek elerese utan a tovabb forgalmazas ujra regisztralas utan 
lehetseges. 

Ajanlattev6 mutassa be a fenti kovetelmenyeknek megfelel6 megoldasat. 

4. WAN kapcsolatok miiszaki kovetelmenyei 

A vezetekes adatkapcsolatok megva16sitasa soran a kovetkez6 miiszaki kovetelmenyeknek kell 
megfelelni. 

4.1 Berelt vonali eleresnel 

Legalabb az alabbi szabvanyoknak/ajanlasoknak va16 miiszaki megfeleloseget kell biztositania a 

felhasznalt vegberendezeseknek: 

• IP (Internet Protocol) - RFC 791 (Internet Protocol, September 1981) 
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• Ethernet - 1EEE 802.3 (Local Area Networks Standard, 802.3 Carrier Sense 
Multiple Access with Collision Detection, October 1985) 

• BGP/MPLS VPNs- RFC 2547 (March 1999) 

• Virtual Private Network Identifier - RFC 2685 (Virtual Private Networks 
Identifier, September 1999) 

• Cisco's Tag Switching Architecture - RFC 2105 (Cisco Systems' Tag 
Switching Architecture Overview, February 1997) 

• BGP-4 - RFC 1771 (A Border Gateway Protocol 4 (BGP-4), March 1995), RFC 
2283 (Multiprotocol Extensions for BGP-4, February 1998), RFC 2858 
(Multiprotocol Extensions for BGP-4, June 2000) 

• OSPF- RFC 2328 (OSPF Version 2, Apri11998) 

• EIGRP- Enhanced Interior Gateway Protocol, RFC draft-savage-eigrp-02 

• TACACS+ - Terminal Access Controller Access Control System 

4.2 DSL hozzaferes eseten 

Legalabb az alabbi szabvanyoknak!ajaruasoknak val6 miiszaki megfeleloseget kell biztositania a 
felhasznalt vegberendezeseknek: 

• 

• 

• 

IP (Internet Protocol)- RFC 791 (Internet Protocol, September 1981) 

PPP Over Ethernet - RFC 2516 (A Method for Transmitting PPP Over Ethernet 
(PPPoE), February 1999) 

Ethernet - IEEE 802.3 (Local Area Networks Standard, 802.3 Carrier Sense Multiple 
Access with Collision Detection, October 1985)RIPv2- RFC 2453 (RIP Version 2, 
November 1998) 

4.3 A WAN kapcsolatok szolgaltatasi kovetelmenyei: 

• Biztositani kell a hal6zati forgalom monitorozasat. Ajanlatker6 altai is igenybe 
veheto lekerdezesi Iehetoseggel. 

• Legyen lehetoseg SLAjeientes Iekerdezesere. 

• Legyen Iehetoseg a Szolgaltat6 altai vallalt minoseg havi- es eves teljesitesenek 
bemutatasara. 

• Legyen lehetoseg az SLA jeientesek a Szoigaltat6 a havi szamla mellekietekent 
biztositani. 

• Legyen Iehetoseg QoS osztaiyok beallitasara. 

A fenti koveteimenyeknek vai6 megfelelest Ajanlattev6 szakmai ajaniataban mutassa be. 
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5. Szolgaltatassal kapcsolatos elvarasok 

5.1. Elvart szolgaltatasminosegi mutatok 

A tavkozlesi hal6zatra az alabbi min6segi mutat6kat elvartak: 

• Hibaelharitasi ido: 12 ora 
• Az elvart eves rendelkezesre alias erteke: 99,5 % 
• Rendelkezesre allasi es miiszaki parameterek: 

Kesleltetes < 250 ms 
Csomagvesztes < 3% 

5.2. Garantalt savszelessegek 

Az alabbiakban az elvart, garantalt savszelesseget hataroztuk meg: 

• A kozpontban legalabb 100 Mbps szimrnetrikus savszelesseg biztositasa. 

• A vegpontokon legalabb az alabbi savszelesseg biztositasa: 

Min. letoltesi sebesseg: 10 Mbit/sec 

Min. feltoltesi sebesseg: 0.5 Mbit/sec 

A szolgaltatas kiterjed a teljes rendszer hibaival kapcsolatban beerkezett vagy autornatikusan 
diagnosztizalt hibak elharitasara. 

53 A szolgaltatas jellemzoi 

• Az ev minden rnunkanapjan, munkaid6ben, 5x10 6ras rendelkezesre allas es 
tarnogatas biztositasa 

Arendszer 7x24 6ras rnonitorozasa, autornatikus hibabejelentesek inditasa es hibajegy generalas. 

• Hibak elhantasa 5x10 6raban. 

• Kritikus hibak elharitasanak rnegkezdese 4 6ran beliil. 

• Nern kritikus hibak elhantasanak rnegkezdese 1 rnunkanapon beliil. 

• Szolgaltatas rnenedzsrnent biztositasa 

• Az aramellatas rnonitorozasa 

• Az elhelyezett eszkozok iizerni h6rnersekletenek monitorozasa 
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Ajanlattevo, a garanciaval nem rendelkezo eszkozokre a szolgaltatasi szinteknek megfeleloen 
szintidon beliil biztositson csereeszkozt. A fehneriil6 javitasi koltsegek Ajanlatker6t terhelik! 

Ajanlatker6 a csereeszkozt a rendszerbe illesztest61 szamitott maximum 2 h6napig haszmilhatja, 

ezt kovet6en gondoskodni kell a csereeszkoz visszaszolgaltatasar61 vagy kifizeteser61. 

5.4. Automatikus hibabejelentes kovetelmenyei 

A rendszer elemeinek mUkodeser61, meghibasodasar61 Ajanlatker6nek nem lesz kozvetlen 

informaci6ja, fgy sziikseges a rendszer meghibasodasait automatikus m6don detektalni. 

Ajanlattev6 biztositson 7x24 6ras szolgaltatas szintii feltigyeletet. 

Proaktiv monitorozassal tamogatott automatikus hibajegy felvetele legkes6bb 15 perccel a hiba 

keletkezeset kovet6en. 

A hiba bejelentese negy median kereszttillegyen biztositott 

• ingyenesen hivhat6 telefon, 

• fax 

• e-mail, 

• szolgciltat6 Servicedesk-jen automatikusan 

A hiba sqjat eszlelese, vagy az el6fizet6i hibabejelentest kovet6 15 percen beliil a feltigyelet nyisson 
hibajegyet. A hibajegy hivatkozasi szamat telefonos bejelenteskor a felvev6 kozli. Telefax, e-mail 
bejelenteskor a hivatkozasi szam visszaigazolasra keriil. A hibajegy egyedileg azonositja a hibat, 
bejelentest. 
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• A hibajegy minden informaci6t tartalmazzon, ami a hibajegy kiallitasa es lezarasa 

kozott tartent. 

• A hibajegy lezarasanak feltetele a hiba maradektalan elhantasa es a bejelent6 

beleegyezese. 

• A hibaelhantasi id6 a bejelentest61 a szolgaltatas helyreallitasaig tart, kiveve a 

felfiiggesztes( ek) idejet. Az igenyelt szolgaltatas helyreallitasi id6 minden esetben a 

szolgaltatas igenybevetelere vonatkoz6 szerz6desben meghatarozott id6. 

• Amennyiben a Szolgaltat6 a hibaelhantas folytatasaban akadalyoztatva van a bejelent6 

okan /pl. bejutas, elerhetetlenseg/, erre az id6tartamra a hibaid6 felfiiggesztesre kertil, 

vagyis ez az id6 nem szfunit bele a hibaelhantasi id6be. 



-------------------------------------------------------------------------------

• A hibaelh:iritasi folyamatot 7x24 6niban elerheto elektronikus hibajegy kezelo, es 

feladat tamogat6 rendszer segiti. 

l.szamu melleklet 

• Gyakorl6 koz 7 epiilet deli homlokfalan 

MUSZAKI LEiRAS 5. RESZ 

Amennyiben a mennyisegek termek, aru megnevezest tartalmaznak: A 310/2011. (XII. 
23.) Korm. rendelet (tovabbiakban: Kr.) 26. § (6) bekezdeseben foglaltakra tekintettel 
ajanlatkero felhivja a figyelmet, hogy, amennyiben a kozbeszerzes targyanak egyertelmii 
es kozertheto meghatarozasa szuksegesse tette meghatarozott gyartmanyli, eredetii, tipusu 
dologra, eljarasra, tevekenysegre, szemelyre, szabadalomra vagy vedjegyre val6 
hivatkozast, a megnevezes csak a targy jellegenek egyertelmii meghatarozasa erdekeben 
t6rtent, es megnevezes mellett a ,vagy azzal egyenertekii" minden esetben ertendo. 
Ajanlatkero felhivja a figyelmet, hogy, egyenertekii dolog megajanlasa eseten az 
egyenertekiiseget az ajanlattevonek az ajanlataban igazolnia kell. 

1. A rendszerrel kapcsolatban tamasztott altahinos kovetelmenyek 
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1.1 Ajaruatker6 a jelen dokumentaci6 mellekleteben megjelolt terilleteket kivanja lefedni 

egyseges, ingyenes internet hozzaferest biztosit6 WIFI megoldassal. 

Az ajanlattev6 a rendszer kiepitesere es a kiinisban szerepl6 id6tartamra sz616 uzemeltetesre 

ad ajanlatot. 

A rendszer legyen kepes internet elerest biztositani barmely, a rendszerhez kapcsol6dni kepes 

eszkozon, a felhasznalasi felteteleket elfogad6 felhasznal6knak. 

A rendszer legyen alkalmas legalabb 20 felhasznal6 egyidejii csatlakozasara a vegpontok tekinteteben, 

valarnint integralhat6 a kozpontilag iizemeltetett rendszerhez, amelyhez a tobbi vegpont is kapcsol6dik. 

A rendszernek biztositani kell a lehet6seget ujabb teruletek lefedesere es ezen teruletek rendszerbe 

integralasara is. 

1.2. Torvenyi eloirasoknak valo megfeleloseg 

A rendszer feleljen meg az elektronikus hirkozlesr61 sz616 2003. evi C. t6rveny, 159/A. §-ban leirt, a 
Biinilldozesi, nemzetbiztonsagi es honvedelrni celu adatmeg6rzesi kotelezettsegr61 sz616 
el6irasoknak. 

2. A Rendszer kiepitesevel szemben tamasztott reszletes kovetelmenyek 

2.1 Fizikai kiepites 

A telepitesre kijelolt, lefedni kivant teruletek reszletes bemutatasat jelen dokumentaci6 

melleklete tartalmazza. A kiepiteshez sztikseges engedelyek, hozzajarulasok beszerzeset 

Ajanlatker6 a kozbeszerzesi eljaras meginditasat megel6z6en megkezdte, a palyazat kiirasakor 

is folynak az egyeztetesek. 

Preferalt a kozteruleteken elhelyezett egyeb, mar meglev6 objektumokat hasznalni. 

Amegajanlott eszkozok kivaiasztasanai a kovetkez6 elvarasoknak kell megfelelni: 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

Szeles h6merseklet tartomany ( -30 ... + 70C) 
Szell6zes biztositasa 
Az elhelyezesre rendelkezesre all6 hely korlatainak figyelembe vetele 
Vandalvedettseg, zarhat6sag biztositasa 
Vizbetores, paralecsap6das lehetseges 
Elvart az IP66 vedettseg kialakitasa 

2.2. Aramellatas 

A rendszemek 24 6ras iizemben kell miikodnie, igy a rendszer elemekhez sztikseges taparam ellatas 
kialakitasa Ajaruattev6 feladata. 
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Az ehhez sztikseges taparam vetelezesi helyek kivruasztasa, tervezese, egyeztetesek es 
engedelyezesek lefolytatasa, az ajaruatker6 feladata. 

A fogyaszt6i jogviszony kialakitasanak kotelezettsege es a felhasznrut aram dija Ajaruatker6 feladata. 

El6fordulhat, hogy olyan specialis helyszinre is kell berendezest helyezni, ahol a folyamatos 

hal6zati taparam nem all rendelkezesre, igy itt mas megoldast kell alkalmazni. 

Amennyiben valamilyen sztinetmentes megoldast kell kialakitani, az elvanisok a kovetkez6k: 

• IP 66 vedettsegu kialakitas. 

• A rendszert ktilon kismegszakit6val kelllevalasztani. 

• Az toltesi es athidalasi id6 valtoz6 lehet. 

• gondozasmentes akkumulatorok hasznalata. 

2.3. Tavkozlesi kapcsolatok 

Ajanlattev6 feladata egy hotspotok szamara zart hal6zat kialakitasa. A zart hal6zat alatt 
ertend6 egy MPLS hai6zaton L3 szinm virtuaiis maganhal6zat (VPN) kialakitasa, kozponti 
internet kijarat biztositasaval. Internet feletti (IP Sec VPN), titkositott atviteli megoldas nem 
elfogadhat6. 

Kozponti kijarat biztositasa - a t6rvenyi megfeleles miatt - adatkozpontban lehet csak 

A VPN hal6zatot rez vagy optikai hozzaferesekkel kell megval6sitani, ezzel biztositva 

• az ailand6, zavarmentes kapcsolatot, 

• a savszelesseg ingadozasok minimalizruasat, 

• a publikus hozzaferesi hal6zatt61 va16 szeparrutsagot. 

Mobil adatkapcsolatot biztosit6 berendezes telepitese csak abban az esetben elfogadhat6, ha a 

felmeresek soran bizonyitotta valik, hogy vezetekes adatkapcsolatot nem lehetseges kialakitani. 

Ajanlattevo feladata a vezetekes szolgaltatasok kiepitese kapcsan a telepitesi helyre az 

alepitmeny megvalositasa, valamint az ehhez tartozo Osszes tervezesi, egyeztetesi es 

engedelyeztetesi feladat elvegzese. 

3. A WIFI HotSpotokra vonatkozo elvarasok 

Az Ajaruattev6 epitsen ki egy WiFi HotSpot rendszert ami a 2,4GHz-es nem engedely koteles ISM es 
0NH (Industrial, Scientific and Medical es Unlicensed National Information Infrastructure) 
frekvenciasavban tizemel6 sz6rt spektrumu berendezesekre eptil. Az eszkozoknek meg kell 
felelni az IEEE802.11b, IEEE802.11g, valamint az IEEE802.11n szabvanyok el6irasainak, 
valamint a felhasznalt eszkozoknek rendelkeznie kell a WIFI a,b,g,n certified min6sitessel, ezzel 
biztositva a kliens eszkozok szeles korenek kapcsol6dasat. 
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A rendszer kepes legyen OPEN (titkositatlan es bitelesitetlen), WPA2-AES PSK titkosit::ist es 
bitelesitest megval6sitani. 

Az eszkozoknek tamogatniuk kell. 

• Legahibb 20 wifi eszkoz egyidejii csatalkozasat per AP/HotSpot 

• A HotSpot-boz kapcsol6d6 felbasznal6kat egy egyseges Udvozl6 Weboldal (Captive 

Portai, Landing Page) fogadja. 

• Ezen a testre szabbat6 weboldalon lebet6seget kell biztositani 

o egy koszont6 szoveg es a felhasznalasi feltetelek megjelenitesere, 

o a felbasznal6k azonositasara (autbentikaci6 a torvenyi megfeleles miatt) es 
felbasznalasi feltetelek elfogadasanak kikenyszeritesere, 

o valamit hirdetmenyek es reklamok elbelyezesere. 

A szallitand6 rendszer biztositson integralt spektrum analizis szolgaltatasokat, bogy 
kisziirbet6ek legyenek az idegen es rosszindulatu eszkozok, valamint bogy lebet6ve tegye a 
2.4 es 5Gbz-es spektrumban bekovetkez6 anomaliak detektalasat es bibaelbaritasat. 

A rendszer mutassa meg es fedje fel a spektrumokat es csatomakat er6 terbeleseket. 

3.1 Mene<hseles 

A rendszer menedzselese, konfigunici6k mentese, napl6k, riasztasok kezelese az iizemeltet6 (nyertes 
ajanlattev6) feladata. 

A szallitand6 megoldas biztositson lokalis menedzsment feltiletet. A lok<:His menedzsment feliileten 
keresztilllegyenek menedzselhet6ek, konfiguralhat6ak es monitorozhat6ak az egyes lokalis wireless 
infrastrukturak. 

A lokalis menedzsment feltileten keresztiil minden, a belyi wireless hal6zatra vonatkoz6 beallitas 
legyen elvegezbet6. 

A lokalis menedzsment feliilet tegye lebet6ve a lokalis eszkozok allapotanak monitorozasat (AP-k 
CPU, memoria terbeles, radi6k allapota, terbeltsege, stb.). 

A lokalis menedzsment feltilet biztositsa a konfiguraci6 menteset es visszat6lteset. 

Az eszkozok mindenkori legfrissebb konfigunici6janak mentese es meg6rzese a mindenkori 

iizemeltet6 feladata. 

A telepitend6 eszkozok kozpontb61 egysegesen menedzselhet6k es monitorozhat6k legyenek. 

A rendszer elemeiben a konfiguraci6m6dositasokat kozpontilag kell tudni elvegezni. 

A teljes rendszert kozpontilag kell monitorozni. A rendszer miikodesevel kapcsolatos riasztasokat 

kezelni kell tudni es ezzel biztositani a proaktiv hibaelhantast. 
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3.2 .Monitoring 

A rendszer elemeinek miikodeserol, meghibasodasar61 Ajanlatkeronek nem lesz minden 
esetben kozvetlen informaci6ja. igy sziikseges a rendszert proaktivan monitorozni. 

• monitorozas alapja egy adatbazis alapU, web feliilettel rendelkezo alkalmazas, amelyben a 
kovetkezo adatokat kell tarolni: 

• helyszfnek, a megfelelo azonosit6 adatokkal (nev, dm,) 
• Amonitorozand6 eszkozok (nev, IP cim), a telephelyhez rendelve. 
• Az eszkozok kozotti kapcsolatok (melyik eszkoz melyik interfesze melyik 

eszkoz melyik interfeszehez kapcsol6dik). 
• Afelhasznalt tavkozlesi szolgaltatasok (tfpus, azonosft6 a megfelelo eszkoz interfeszhez 
rendelve. A monitoring rendszer biztositson discovery-t, legalabb a kovetkezok tekinteteben: 

• 
• 

• 

Az eszkozok interfeszeinek, IP cimeinek begyiijtese . 
Az egy telephelyen beliili Layer2 es Layer3 kapcsolatok automatikus detektalasa, a kapcsolatok 
tarolasa adatbazisban. 
Az eszkozok hardver elemei (tfpus, gyari szam) begyiijtese a monitorozand6 eszkozhOz es 
telephelyhez rendelt m6don val6 tarolasa az adatbazisban. 

Elvaras, bogy ezen mindezen adatok valtozasa napl6z6djon, a valtozasi napl6 a web feliileten 
sziirheto, Excel-be exportalhat6 m6don megjelenjen. 

Eszkozok, hardver elemek listaja legalabb telephely, logikai tipus/cikkszam es statusz 

szerint sziirheto legyen. 

Az elvart monitoring funkci6k: 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

• 

menedzseltnek beallftott eszkozok es a koztiik levo kapcsolatot biztosft6 interfeszek 
monitorozasa (ICMP/SNMP) 
A monitorozott elemek aktualis allapotanak megjelenitese, valamint az innen is elerheto statusz 
riportban, legalabb eszkoz, telephely es tavkozlesi szolgaltatas szinten. 
Az allapot valtozasok logolasa, ebb61 statusz valtozasi es rendelkezesre allasi riport biztosftasa 
legalabb eszkoz, telephely es tavkozlesi szolgaltatas szinten. 
Az esemenyeknek a felterkepezett topol6gia alapjan val6 automatikus korrelaci6ja (hibas 
eszkoz mogotti eszkozok hibajanak elnyomasa). 
Rovid hibak elnyomasa, lebegesek eszlelese . 

A fentiek szerint va16di hibanak ertelmezett, kritikus eszkozokre vonatkoz6 esemenyekrol 
automatikus hibajegy nyitas. Reagalas a hibaelharitas szolgaltatas szerint. 
Az aramsziinet es az egyeb leszakadas ok automatikus detektalasa, ennek megjelenitese a 
riportokban. 
Eszkoz CPU, memoria terheles figyeles, hatarertek atlepes eseten riasztas . 

Az osszes taro It adatot es lefrt funkci6t Ajaruatkero szamara web feliileten on-line elerhetove kell tenni. 
Riport alatt minden esetben a web feliiletrol elerheto, on-line adatokat tartalmaz6, barmikor 
generalhat6, sziirheto, Excel-be 6s PDF-be exportalhat6, riportot ertiink. 

3.3. Logging 

A rendszer tamogassa a tavoli syslog szerverbe torteno logo last. 
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A rendszer tamogassa az SNMP-t. 

3.4 Elvanisok az AP eszkowkkel szemben 

Radios elvarasok 

Fejlett automatikus radio parameter menedzsment, amely gyors reakcio id6vel szab:ilyozza a 
jeler6sseget es a csatornakiosztas es amely figyelembe veszi: 

o A csatorna foglaltsagat; 

o Ajel- zaj viszonyt altalaban; 

o Ajelmin6seget;A nem 802.11 protokoll eredetii interferenciat is. 

MIMO -kepes eszkozok. Elvart a 2x2 MIMO. 

A rendszer kepes legyen automatikusan es manualisan szab:ilyozni a radiok adaser6sseget. 

Az Access Point eszkozok radioi feleljenek meg a magyar regulatory-nak. A rendszer 
automatikusan allitsa be a regulatory-nak megfelel6 csatornakat. 

3.5 Interleszekre vonatkoz6 elvanisok 

Elvart legalabb Idb 10/100 Ethernet interfesz az AP eszkozokon 

Az Access Point eszkozok megtaphilhatoak legyenek PoE-n keresztiil 

Az Access Point eszkozok Ethernet interfeszei tamogassak a VLAN-okat. 

3.6 Funkcionalis elvanisok 

Az Access Point eszkozok kepesek legyenek kliens kiszolgal6 m6dban miikodni. 

Az Access Point eszkozok kepesek legyenek tobb SSID-t megjeleniteni. 

Az Access Point eszkozok kepesek legyenek SSID-hez VLAN-t rendelni. 

A rendszer legyen kepes miikodeset dinamikusan igazitani/hangolni a v:iltoz6 radios 

kornyezethez, ezaltal mindig a legoptimruisabb adatkapcsolattal kiszolgalni a klienseket. 

A rendszer legyen kepes minimum es maximum hatarok kozott csokkenteni vagy novelni az Access 
Point eszkozok adoteljesitmenyet. 

3. 7 Korlatozasok 
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Aj3nlattev6 biztositsa az Internet hozzaferes korhitoz:isanak lehet6seget. A korlatozast id6-, vagy 
forgalom alapjan, felhaszna16nkent kell kezelni. 

Afelhaszna16kat, szolgaltatasokat es eszkozoket egyedileg kell korlatozni. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 

• 
• 

• 

3.7.1 Savszelesseg es forgalom korbitozasok 

Savszelesseg felhasznal6nkent 
Legyen lehet6seg felhaszmil6nkent egyseges savszelesseg beallitasra 
Forgalom felhasznal6nkent 
Savszelesseg routerenkent 
Legyen lehet6seg routerenkenti savszelesseg korlatozasra . 
6sszesitett savszelesseg 
Legyen lehet6seg az osszes router osszes forgalmanak korlatozasara . 

3.7.2 Weblap es szolgaltatas korlatozasok 

Weblap korlatozasok es blokkollisok 
Legyen lehet6seg URL, URL-ben lev6 sz6 vagy jel alapjan tetsz6leges Weblapok 
blokkolasara, mint peldaul -'--'-'-'-'-'-~~~== 
Tartalom korlatozasok es blokkohisok 
Legyen lehet6seg a kiilonboz6 video, kep, hang es adat tovabbitasra alkalmas forgalmak 
blokkolasara. Oly m6don, hogy peldaul a ::Y_:-Y_\y,_yputub_9,.9.9mJetiltasaval az indavideo, 
vagy barmely mas dinamikusan megjelen6 video szolgaltatas nem lesz blokkolva, de a 
streaming protokollok tiltasaval az osszes adat blokkolva lesz. 
Szolgaltatas korlatozasok es blokkolasok 

3.7. 3 ldo alapu korbitozasok 

• Az ajanlott rendszer legyen lehet6seg az egyes felhaszna16khoz id6korlatot 
rendelni, aminek elerese utan a tovabb forgalmazas ujra regisztralas utan 
lehetseges. 

Aj3nlattev6 mutassa be a fenti kovetelmenyeknek megfelel6 megoldasat. 

4. WAN kapcsolatok miiszaki kovetelmenyei 

A vezetekes adatkapcsolatok megval6sitasa soran a kovetkez6 miiszaki kovetelmenyeknek kell 
megfelelni. 

4.1 Berelt vonali eleresnel 

Legalabb az alabbi szabvanyoknak/ajanJ.asoknak val6 miiszaki megfelel6seget kell biztositania a 

felhasznalt vegberendezeseknek: 

• IP (Internet Protocol) - RFC 791 (Internet Protocol, September 1981) 
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• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

4.2 

Ethernet - 1EEE 802.3 (Local Area Networks Standard, 802.3 Carrier Sense 
Multiple Access with Collision Detection, October 1985) 

BGP!MPI.S VPNs- RFC 2547 (March 1999) 

Virtual Private Network Identifier - RFC 2685 (Virtual Private Networks 
Identifier, September 1999) 

Cisco's Tag Switching Architecture - RFC 2105 (Cisco Systems' Tag 
Switching Architecture Overview, February 1997) 

BGP-4 - RFC 1771 (A Border Gateway Protocol 4 (BGP-4), March 1995), RFC 
2283 (Multiprotocol Extensions for BGP-4, February 1998), RFC 2858 
(Multiprotocol Extensions for BGP-4, June 2000) 

OSPF- RFC 2328 (OSPF Version 2, Apri11998) 

EIGRP- Enhanced Interior Gateway Protocol, RFC draft-savage-eigrp-02 

TACACS+ - Terminal Access Controller Access Control System 

DSL hozzaferes eseten 

Legalabb az alabbi szabvanyoknak/ajanlasoknak val6 miiszaki megfelel6seget kell biztositania a 

felhasznalt vegberendezeseknek: 

• 

• 

• 

IP (Internet Protocol) - RFC 791 (Internet Protocol, September 1981) 

PPP Over Ethernet - RFC 2516 (A Method for Transmitting PPP Over Ethernet 
(PPPoE), February 1999) 

Ethernet - IEEE 802.3 (Local Area Networks Standard, 802.3 Carrier Sense Multiple 
Access with Collision Detection, October 1985)R1Pv2- RFC 2453 (RIP Version 2, 
November 1998) 

4.3 A WAN kapcsolatok szolgaltatasi kovetelmenyei: 

• Biztositani kell a Ml6zati forgalom monitorozasat. Ajanlatker6 altai is igenybe 
vehet6 lekerdezesi lehet6seggel. 

• Legyen lehet6seg SLAjelentes lekerdezesere. 

• Legyen lehet6seg a Szolgaltat6 altai vallalt min6seg havi- es eves teljesitesenek 
bemutatasara. 

• Legyen lehet6seg az SLA jelentesek a Szolgaltat6 a havi szamla mellekletekent 
biztositani. 

• Legyen lehet6seg QoS osztalyok beallitasara. 

A fenti kovetelmenyeknek val6 megfelelest Ajanlattev6 szakmai ajanlataban mutassa be. 
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5. Szolgaltahissal kapcsolatos elvarasok 

5.1. Elvart szolgaltatasminosegi mutatok 

A tavkozlesi ha16zatra az alabbi min6segi mutat6kat elvartak: 

• Hibaelharitasi ido: 12 ora 
• Az elvart eves rendelkezesre alias erteke: 99,5 % 
• Rendelkezesre allasi es miiszaki parameterek: 

Kesleltetes < 250 ms 
Csomagvesztes < 3% 

5.2. Garantalt savszelessegek 

Az alabbiakban az elvart, garantalt savszelesseget hataroztuk meg: 

• A kozpontban legalabb 100 Mbps szimmetrikus savszelesseg biztositasa. 

• A vegpontokon legalabb az alabbi savszelesseg biztositasa: 

Min. letOltesi sebesseg: 10 Mbit/sec 

Min. feltoltesi sebesseg: 0.5 Mbit/sec 

A szolgaltatas kiterjed a teljes rendszer hibaival kapcsolatban beerkezett vagy automatikusan 
diagnosztizalt hibak elh:iritasara. 

5.3 A szolgaltatas jellemzoi 

• Az ev minden munkanapjan, munkaid6ben, 5xl0 6ras rendelkezesre allas es 
tamogatas biztositasa 

Arendszer 7x24 6ras monitorozasa, automatikus hibabejelentesek inditasa es hibajegy generalas. 

• Hibak elh:iritasa 5x10 6raban. 

• Kritikus hib:ik elh:iritasanak megkezdese 4 6ran bel ill. 

• Nem kritikus hibak elh:iritasanak megkezdese 1 munkanapon beli.il. 

• Szolg:iltatas menedzsment biztositasa 

• Az aramellatas monitorozasa 

• Az elhelyezett eszkozok i.izemi h6mersekletenek monitorozasa 
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Ajanlattevo, a garanciaval nem rendelkezo eszkozokre a szolgaltatasi szinteknek megfeleloen 
szintidon beliil biztositson csereeszkozt. A fehnerill6 javitasi koltsegek Ajanlatker6t terhelik! 
Ajanlatker6 a csereeszkozt a rendszerbe illesztest61 szamitott maximum 2 h6napig hasznalhatja, 
ezt kovet6en gondoskodni ke11 a csereeszkoz visszaszolgaltatasar61 vagy kifizeteser61. 

5.4. Automatikus hibabejelentes kovetelmenyei 

A rendszer elemeinek miikodeser61, meghibasodasar61 Ajanlatker6nek nem lesz kozvetlen 
informaci6ja, igy sziikseges a rendszer meghibasodasait automatikus m6don detektalni. 

Ajanlattev6 biztositson 7x24 6ras szolgaltatas szintii feliigyeletet. 

Proaktiv monitorozassal tamogatott automatikus hibajegy felvetele legkes6bb 15 perccel a hiba 
keletkezeset kovet6en. 

Ahiba bejelentese negy median keresztiillegyen biztositott 

• ingyenesen hivhat6 telefon, 

• fax 

• e-mail, 

• szolgaltat6 Servicedesk-jen automatikusan 

A hiba sajat eszlelese, vagy az el6flzet6i hibabejelentest kovet6 15 percen beliil a feliigyelet nyisson 
hibajegyet. A hibajegy hivatkozasi szamat telefonos bejelenteskor a felvev6 kozli. Telefax, e-mail 
bejelenteskor a hivatkozasi szam visszaigazolasra keriil. A hibajegy egyedileg azonositja a hibat, 
bejelentest. 
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• A hibajegy minden informaci6t tartalmazzon, ami a hibajegy kiallitasa es lezarasa 

kozott tortent. 

• A hibajegy lezarasanak feltetele a hiba maradektalan elhantasa es a bejelent6 

beleegyezese. 

• A hibaelhantasi id6 a bejelentest61 a szolgaltatas helyreallitasaig tart, kiveve a 

felfiiggesztes( ek) idejet. Az igenyelt szolgaltatas helyreallitasi id6 minden esetben a 

szolgaltatas igenybevetelere vonatkoz6 szerz6desben meghatarozott id6. 

• Amennyiben a Szolgaltat6 a hibaelhantas folytatasaban akadalyoztatva van a bejelent6 

okan /pl. bejutas, elerhetetlenseg/, erre az id6tartamra a hibaid6 felfiiggesztesre kerill, 

vagyis ez az id6 nem sz<imit bele a hibaelhantasi id6be. 



----------------------

• A hibaelharitasi folyamatot 7x24 6raban elerhet6 elektronikus hibajegy kezel6, es 

feladat tamogat6 rendszer segiti. 

I.szamu melleklet 

120 

• Gyakorl6 utca 12 eszaki bejarata fole vagy Gepmadar utca 13 deli homlokfalan 

MUSZAKI LEiRAS 6. RESZ 

Amennyiben a mennyisegek termek, aru megnevezest tartalmaznak: A 310/2011. (XII. 
23.) Korm. rendelet (tovabbiakban: Kr.) 26. § (6) bekezdeseben foglaltakra tekintettel 
ajanlatker6 felhivja a figyelmet, hogy, amennyiben a kozbeszerzes targyanak egyertelmu 
es kozerthet6 meghatarozasa sztiksegesse tette meghatarozott gyartmanyu, eredetu, tipusu 
dologra, eljarasra, tevekenysegre, szemelyre, szabadalomra vagy vedjegyre val6 
hivatkozast, a megnevezes csak a targy jellegenek egyertelmu meghatarozasa erdekeben 
t6rtent, es megnevezes mellett a ,vagy azzal egyenerteku" minden esetben ertend6. 
Ajanlatker6 felhivja a figyelmet, hogy, egyenerteku dolog megajanlasa eseten az 
egyenertekuseget az ajanlattevonek az ajanlataban igazolnia kell. 



1. A rendszerrel kapcsolatban tamasztott altalanos kovetelmenyek 

1.1 Ajanlatker6 a jelen dokumentaci6 mellekleteben megjelolt terilleteket kivanja lefedni 

egyseges, ingyenes internet hozzaterest biztosft6 WIFI megoldassal. 

Az ajanlattev6 a rendszer kiepitesere es a kiirasban szerepl6 id6tartamra sz616 uzemeltetesre 
ad ajanlatot. 

A rendszer legyen kepes internet elerest biztositani b:irrnely, a rendszerhez kapcsol6dni kepes 

eszkozon, a felhasznalasi felteteleket elfogad6 felhasznal6knak. 

A rendszer legyen alkalmas legalabb 20 felhasznal6 egyideju csatlakozasara a vegpontok tekinteteben, 

valarnint integralhat6 a kozpontilag iizemeltetett rendszerhez, arnelyhez a tobbi vegpont is kapcsol6dik. 

A rendszernek biztositani kell a lehet6seget ujabb terilletek lefedesere es ezen terilletek rendszerbe 
integralasara is. 

1.2. Torvenyi eloirasoknak valo megfeleloseg 

A rendszer feleljen meg az elektronikus hirkozlesr61 sz616 2003. evi C. torveny, 159/A. §-ban leirt, a 
Blini.ildozesi, nernzetbiztonsagi es honvedelmi celu adatrneg6rzesi kotelezettsegr61 sz616 
el6irasoknak. 

2. A Rendszer kiepitesevel szemben tamasztott reszletes kovetelmenyek 

2.1 Fizikai kiepites 

A telepftesre kijelolt, lefedni kivant teriiletek reszletes bemutatasat jelen dokumentaci6 

melleklete tartalmazza. A kiepiteshez sziikseges engedelyek, hozzajarulasok beszerzeset 

Ajanlatker6 a kozbeszerzesi eljaras meginditasat megel6z6en megkezdte, a palyazat kiirasakor 
is folynak az egyeztetesek. 

Preferalt a kozteriileteken elhelyezett egyeb, mar meglev6 objekturnokat hasznalni. 

Amegajanlott eszkozok kivalasztasanal a kovetkez6 elvarasoknak kell megfelelni: 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
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Szeles h6merseklet tartomany ( -30 ... + 70C) 
Szell6zes biztositasa 
Az elhelyezesre rendelkezesre all6 hely korlatainak figyelembe vetele 
Vandalvedettseg, zarhat6sag biztosftasa 
Vizbetores, paralecsap6das lehetseges 
Elvart az IP66 vedettseg kialakitasa 

2.2. Aramellatas 



A rendszemek 24 6ras U.zemben kell miikodnie, igy a rendszer elemekhez szlikseges taparam elhitas 
kialakitasa Ajaruattev6 feladata. 

Az ehhez sziikseges taparam vetelezesi helyek kivalasztasa, tervezese, egyeztetesek es 
engedelyezesek lefolytatisa, az ajanlatker6 feladata. 

A fogyaszt6i jogviszony kialakitasanak kotelezettsege es a felhasznalt arum dijaAjanlatker6 feladata. 

El6fordulhat, hogy olyan specialis helyszinre is kell berendezest helyezni, ahol a folyamatos 
hal6zati taparam nem all rendelkezesre, igy itt mas megoldast kell alkalmazni. 

Amennyiben valamilyen szlinetmentes megoldast kell kialakitani, az elvarasok a kovetkez6k: 

• IP 66 vedettsegu kialakitas. 

• A rendszert kiilon kismegszakit6val kelllevalasztani. 

• Az t6ltesi es athidalasi id6 valtoz6 lehet. 

• gondozasmentes akkumulatorok hasznalata. 

2.3. Tavkozh~si kapcsolatok 

Ajanlattev6 feladata egy hotspotok szamara zart hal6zat kialakitasa. A zart hal6zat alatt 
ertend6 egy MPLS hal6zaton L3 szinm virtualis maganhal6zat (VPN) kialakitasa, kozponti 
internet kijarat biztositasaval. Internet feletti (IP Sec VPN), titkositott atviteli megoldas nem 
elfogadhat6. 

Kozponti kijarat biztositasa - a t6rvenyi megfeleles miatt - adatkozpontban lehet csak 

A VPN hal6zatot rez vagy optikai hozzaferesekkel kell megval6sitani, ezzel biztositva 

• az alland6, zavarrnentes kapcsolatot, 

• a savszelesseg ingadozasok minimalizalasat, 

• a publikus hozzaferesi hal6zatt61 val6 szeparaltsagot. 

Mobil adatkapcsolatot biztosit6 berendezes telepitese csak abban az esetben elfogadhat6, ha a 

felmeresek soran bizonyitotta valik, hogy vezetekes adatkapcsolatot nem lehetseges kialakitani. 

Ajanlattevo feladata a vezetekes szolgaltatasok kiepitese kapcsan a telepitesi helyre az 
alepitmeny megvalositasa, valamint az ehhez tartozo Osszes tervezesi, egyeztetesi es 
engedelyeztetesi feladat elvegzese. 

3. A WIFI HotSpotokra vonatkozo elvarasok 

Az Ajanlattev6 epitsen ki egy WiFi HotSpot rendszert ami a 2,4GHz-es nem engedely koteles ISM es 
UNH (Industrial, Scientific and Medical es Unlicensed National Information Infrastructure) 
frekvenciasavban U.zemel6 sz6rt spektrumu berendezesekre epiil. Az eszkozoknek meg kell 
felelni az IEEE802.11b, IEEE802.11g, valamint az IEEE802.11n szabvanyok el6irasainak, 
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valamint a felhasznalt eszk6z6knek rendelkeznie kell a WIFI a,b,g,n certified minositessel, ezzel 
biztositva a kliens eszk6z6k szeles korenek kapcsol6dasat. 

A rendszer kepes legyen OPEN (titkositatlan es hitelesitetlen), WPA2-AES PSK titkositast es 
hitelesitest megval6sitani. 

Az eszk6z6knek tamogatniuk kell. 

• Legalabb 20 wifi eszkoz egyidejii csatalkozasat per AP/HotSpot 

• A HotSpot-hoz kapcsol6d6 felhasznal6kat egy egyseges Udv6zl6 Weboldal (Captive 

Portai, Landing Page) fogadja. 

• Ezen a testre szabhat6 weboldalon lehet6seget kell biztositani 

o egy kosz6nt6 szoveg es a felhasznalasi feltetelek megjelenitesere, 

o a felhasznlli6k azonositasara (authentikaci6 a t6rvenyi megfeleles miatt) es 
felhasznlliasi feltetelek elfogadasanak kikenyszeritesere, 

o valamit hirdetmenyek es reklamok elhelyezesere. 

A szallitand6 rendszer biztositson integralt spektrum analizis szolgaltatasokat, hogy 
kisziirhet6ek legyenek az idegen es rosszindulatu eszkozok, valamint hogy lehet6ve tegye a 
2.4 es 5Ghz-es spektrumban bekovetkez6 anomaliak detektalasat es hibaelharitasat. 

A rendszer mutassa meg es fedje fel a spektrumokat es csatomakat er6 terheleseket. 

3.1 Menedzseles 

A rendszer menedzselese, konfiguraci6k mentese, napl6k, riasztasok kezelese az U.zemeltet6 (nyertes 
ajaruattev6) feladata. 

A szallitand6 megoldas biztositson lokalis menedzsment feliiletet. A lokalis menedzsment feliileten 
keresztiillegyenek menedzselhet6ek, konfiguralhat6ak es monitorozhat6ak az egyes lokalis wireless 
infras trukturak. 

A lokalis menedzsment feliileten keresztiil minden, a helyi wireless hlli6zatra vonatkoz6 beallitas 
legyen elvegezhet6. 

A lokalis menedzsment feliilet tegye lehet6ve a lokalis eszkozok allapotanak monitorozasat (AP-k 
CPU, memoria terheles, radi6k allapota, terheltsege, stb.). 

A loklliis menedzsment feliilet biztositsa a konfiguraci6 menteset es visszatolteset. 

Az eszkozok mindenkori legfrissebb konfiguffici6janak mentese es meg6rzese a mindenkori 
U.zemeltet6 feladata. 

A telepitend6 eszkozok kozpontb61 egysegesen menedzselhet6k es monitorozhat6k legyenek. 

Arendszer elemeiben a konfiguraci6m6dositasokat kozpontilag kell tudni elvegezni. 
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A teljes rendszert kozpontilag kell monitorozni. A rendszer miikodesevel kapcsolatos riasztasokat 

kezelni kell tudni es ezzel biztositani a proaktiv hibaelharitast. 

3.2 .Monitoring 

A rendszer elemeinek miikodeser61, meghibasodasar61 Ajanlatker6nek nem lesz minden 
esetben kozvetlen informaci6ja. igy sziikseges a rendszert proaktivan monitorozni. 

• monitorozas alapja egy adatbazis alapU, web feliilettel rendelkez6 alkalmazas, amelyben a 
kovetkezo adatokat kell tarolni: 

• helyszinek, a megfelelo azonosit6 adatokkal (nev, cim,) 
• Amonitorozand6 eszkozok (nev, IP cim), a telephelyhez rendelve. 
• Az eszkozok kozotti kapcsolatok (melyik eszkoz melyik interfesze melyik 

eszkoz melyik interfeszehez kapcsol6dik). 
• Afelhasznalt tavkozlesi szolgaltatasok (tipus, azonosit6 amegfelelo eszkoz interfeszhez 
rendelve. A monitoring rendszer biztositson discovery-t, legalabb a kovetkezok tekinteteben: 

• 
• 

• 

Az eszkozok interfeszeinek, IP cimeinek begyiijtese . 
Az egy telephelyen beliili Layer2 es Layer3 kapcsolatok automatikus detektalasa, a kapcsolatok 
tarolasa adatbazisban. 
Az eszkozok hardver elemei (tipus, gyari szam) begy(ijtese a monitorozand6 eszkozhoz es 
telephelyhez rendelt m6don val6 tarolasa az adatbazisban. 

Elvaras, hogy ezen mindezen adatok valtozasa napl6z6qjon, a valtozasi napl6 a web feliileten 
sziirheto, Excel-be exportalhat6 m6don megjelenjen. 

Eszkozok, hardver elemek listaja legalabb telephely, logikai tipus/cikkszam es statusz 

szerint sziirheto legyen. 

Az elvart monitoring funkci6k: 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

• 

menedzseltnek beallitott eszkozok es a koztiik lev6 kapcsolatot biztosit6 interfeszek 
monitorozasa (ICMP/SNMP) 
A monitorozott elemek aktualis iillapotanak megjelenitese, valamint az innen is elerheto statusz 
riportban, legahibb eszkoz, telephely es tavkozlesi szolgaltatas szinten. 
Az allapot valtozasok logol<isa, ebool statusz valtozasi es rendelkezesre allasi riport biztositasa 
legalabb eszkoz, telephely es tavkozlesi szolgiiltatas szinten. 
Az esemenyeknek a felterkepezett topol6gia alapjan val6 automatikus korrelaci6ja (hibiis 
eszkoz mogotti eszkozok hib~janak elnyomasa). 
Rovid hibak elnyomasa, lebegesek eszlelese . 

A fentiek szerint va16di hibanak ertelmezett, kritikus eszkozokre vonatkoz6 esemenyekrol 
automatikus hibajegy nyitas. Reagalas a hibaelhantas szolgaltatas szerint. 
Az aramsziinet es az egyeb leszakadas ok automatikus detektalasa, ennek megjelenitese a 
riportokban. 
Eszkoz CPU, memoria terheles figyeles, hatarertek atlepes eseten riasztas . 

Az osszes tiirolt adatot es leirt funkci6t Ajiinlatkero szamara web feliileten on-line elerhet6ve kell tenni. 
Riport alatt minden esetben a web feliiletrol elerheto, on-line adatokat tartalmaz6, barmikor 
generalhat6, sziirheto, Excel-be 6s PDF-be exportalhat6, riportot ertiink. 

33. Logging 
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A rendszer tamogassa a tavoli syslog szerverbe t5rten6 logo last. 

A rendszer tamogassa az SNMP-t. 

3.4 Elvanisok az AP eszkomkkel szemben 

Radios elvarasok 

Fejlett automatikus radio parameter menedzsment, amely gyors reakcio id6vel szab:ilyozza a 
jeler6sseget es a csatornakiosztas es amely figyelembe veszi: 

o A csatorna foglaltsagat; 

o Ajel- zaj viszonyt altalaban; 

o Ajelmin6seget;A nem 802.11 protokoll eredetii interferenciat is. 

MIMO -kepes eszkozok. Elvart a 2x2 MIMO. 

A rendszer kepes legyen automatikusan es manualisan szabalyozni a r:idiok adaser6sseget. 

Az Access Point eszkozok radioi feleljenek meg a magyar regulatory-nak. A rendszer 
automatikusan allitsa be a regulatory-nak megfelel6 csatornakat. 

3.5 lnterfeszekre vonatkoz6 elvanisok 

Elvart legalabb Idb 10/100 Ethernet interfesz az AP eszkozokon 

Az Access Point eszkozok megtaplalhatoak legyenek Po E-n keresztiil 

Az Access Point eszkozok Ethernet interfeszei tamogassak a VLAN-okat. 

3.6 Funkcionalis elvanisok 

Az Access Point eszkozok kepesek legyenek kliens kiszolgalo m6dban miikodni. 

Az Access Point eszkozok kepesek legyenek tobb SSID-t megjeleniteni. 

Az Access Point eszkozok kepesek legyenek SSID-hez VLAN-t rendelni. 

A rendszer legyen kepes miikodeset dinamikusan igazitani/hangolni a valtoz6 radios 
komyezethez, ezaltal mindig a legoptimalisabb adatkapcsolattal kiszolgalni a klienseket. 

A rendszer legyen kepes minimum es maximum hatarok kozott csokkenteni vagy novelni az Access 
Point eszkozok adoteljesitmenyet. 

3.7 Korlatozasok 
125 



Ajaruattev6 biztositsa az Internet hozzaferes korhitozasanak lehet6seget. A korlatozast id6-, vagy 
forgalom alapjan, felhasznal6nkent kell kezelni. 

Afelhasznal6kat, szolgaltatasokat es eszkozoket egyedileg kell korlatozni. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 

• 
• 

• 

3. 7.1 Savszelesseg es forgalom korlatozasok 

Savszelesseg felhasznal6nkent 
Legyen lehet6seg felhasznal6nkent egyseges savszelesseg beallitasra 
Forgalom felhasznal6nkent 
Savszelesseg routerenkent 
Legyen lehet6seg routerenkenti savszelesseg korlatozasra . 
6sszesitett savszelesseg 
Legyen lehet6seg az osszes router osszes forgalmanak korlatozasara . 

3.7.2 Weblap es szolgaltatas korlatozasok 

Weblap korlatozasok es blokkolasok 
Legyen lehet6seg URL, URL-ben lev6 sz6 vagy jel alapjan tetsz6leges Weblapok 
blokkolasara, mint peldaul 22.Y~~~~~~ 
Tartalom korlatozasok es blokkolasok 
Legyen lehet6seg a ktilonboz6 video, kep, hang es adat tovabbitasra alkalmas forgalmak 
blokkolasara. Oly m6don, hogy peldaul a YV.}Y.l\:'J!Otl11LQS:...COnLletiltasaval az indavideo, 
vagy barmely mas dinamikusan megjelen6 video szolgaltatas nem lesz blokkolva, de a 
streaming protokollok tiltasaval az osszes adat blokkolva lesz. 
Szolgaltatas korlatozasok es blokkolasok 

3.7. 3 Ido alapu korlatozasok 

• Az ajanlott rendszer legyen lehet6seg az egyes felhasznal6khoz id6korlatot 
rendelni, aminek elerese utan a tovabb forgalmazas ujra regisztralas utan 
lehetseges. 

Ajaruattev6 mutassa be a fenti kovetelmenyeknek megfelel6 megoldasat. 

4. WAN kapcsolatok miiszaki kovetelmenyei 

A vezetekes adatkapcsolatok megval6sitasa soran a kovetkez6 miiszaki kovetelmenyeknek kell 
megfelelni. 

4.1 Berelt vonali eleresnel 

Legalabb az alabbi szabvanyoknak/~aruasoknak val6 miiszaki megfelel6seget kell biztositania a 
felhasznalt vegberendezeseknek: 

• IP (Internet Protocol) - RFC 791 (Internet Protocol, September 1981) 
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• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

4.2 

Ethernet - 1EEE 802.3 (Local Area Networks Standard, 802.3 Carrier Sense 
Multiple Access with Collision Detection, October 1985) 

BGPIMPLS VPNs- RFC 2547 (March 1999) 

Virtual Private Network Identifier - RFC 2685 (Virtual Private Networks 
Identifier, September 1999) 

Cisco's Tag Switching Architecture - RFC 2105 (Cisco Systems' Tag 
Switching Architecture Overview, February 1997) 

BGP-4 - RFC 1771 (A Border Gateway Protocol 4 (BGP-4), March 1995), RFC 
2283 (Multiprotocol Extensions for BGP-4, February 1998), RFC 2858 
(Multiprotocol Extensions for BGP-4, June 2000) 

OSPF- RFC 2328 (OSPF Version 2, April1998) 

EIGRP- Enhanced Interior Gateway Protocol, RFC draft-savage-eigrp-02 

TACACS+ - Terminal Access Controller Access Control System 

DSL hozniferes eseten 

Legahibb az ahibbi szabvanyoknak/ajamasoknak val6 miiszaki megfelel6seget kell biztositania a 
felhasznalt vegberendezeseknek: 

• 

• 

• 

IP (Internet Protocol) - RFC 791 (Internet Protocol, September 1981) 

PPP Over Ethernet - RFC 2516 (A Method for Transmitting PPP Over Ethernet 
(PPPoE), February 1999) 

Ethernet - IEEE 802.3 (Local Area Networks Standard, 802.3 Carrier Sense Multiple 
Access with Collision Detection, October 1985)RIPv2 - RFC 2453 (RIP Version 2, 
November 1998) 

4.3 A WAN kapcsolatok szolgaltatasi kovetelmenyei: 

• Biztositani kell a hal6zati forgalom monitorozasat. Ajanlatker6 altal is igenybe 
vehet6 lekerdezesi lehet6seggel. 

• Legyen lehet6seg SLAjelentes lekerdezesere. 

• Legyen lehet6seg a Szolgaltat6 altal vallalt min6seg havi- es eves teljesitesenek 
bemutatasara. 

• Legyen lehet6seg az SLA jelentesek a Szolgaltat6 a havi szamla mellekletekent 
biztositani. 

• Legyen lehet6seg QoS osztalyok beallitasara. 

A fenti kovetelmenyeknek val6 megfelelest Ajanlattev6 szakmai ajanlataban mutassa be. 
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5. Szolgaltatassal kapcsolatos elvarasok 

5.1. Elvart szolgaltatasminosegi mutatok 

A tavkozlesi hal6zatra az alabbi min6segi mutat6kat elvartak: 

• Hibaelharitasi ido: 12 ora 
• Az elvart eves rendelkezesre alias erteke: 99,5 % 
• Rendelkezesre allasi es miiszaki parameterek: 

Kesleltetes < 250 ms 
Csomagvesztes < 3% 

5.2. Garantalt savszelessegek 

Az al<ibbiakban az elvart, garantalt savszelesseget hataroztuk meg: 

• Akozpontban legalabb 100 Mbps szimmetrikus savszelesseg biztositasa. 

• A vegpontokon legalabb az alabbi savszelesseg biztositasa: 

Min. let6ltesi sebesseg: 10 Mbit/sec 

Min. feltoltesi sebesseg: 0.5 Mbit/sec 

A szolgaltatas kiterjed a teljes rendszer hibaival kapcsolatban beerkezett vagy automatikusan 
diagnosztizalt hibak elharitasara. 

5.3 A szolgaltatas jellemzoi 

• Az ev minden munkanapjan, munkaid6ben, 5xl 0 6ras rendelkezesre allas es 
tamogatas biztositasa 

Arendszer 7x24 6ras monitorozasa, automatikus hibabejelentesek inditasa es hibajegy generalas. 

• Hibak elharitasa 5x10 6raban. 

• Kritikus hibak elhantasanak megkezdese 4 6ran beliil. 

• Nem kritikus hibak elhantasanak megkezdese 1 munkanapon beliil. 

• Szolgaltatas menedzsment biztositasa 

• Az aramellatas monitorozasa 

• Az elhelyezett eszkoz5k iizemi h6mersekletenek monitorozasa 
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Ajanlattevo, a garanciaval nem rendelkezo eszkozokre a szolgaltatasi szinteknek megfeleloen 
szintidon beliil biztositson csereeszkozt. A felmerill6 javitisi koltsegek Ajaruatker6t terhelik! 

Ajanlatker6 a csereeszkozt a rendszerbe illesztest61 szamitott maximum 2 h6napig hasznalhatja, 

ezt kovet6en gondoskodni kell a csereeszkoz visszaszolgaltatisar61 vagy kifizeteser61. 

5.4. Automatikus hibabejelentes kovetelmenyei 

A rendszer elemeinek miikodeser61, meghibasodasar61 Ajanlatker6nek nem lesz kozvetlen 

informaci6ja, igy sziikseges a rendszer meghibasodasait automatikus m6don detektalni. 

Ajaruattev6 biztositson 7x24 6ras szolgaltatis szintii felugyeletet. 

Proaktiv monitorozassal tamogatott automatikus hibajegy felvetele legkes6bb 15 perccel a hiba 
keletkezeset kovet6en. 

A hiba bejelentese negy median keresztlillegyen biztositott 

• ingyenesen hivhat6 telefon, 

• fax 

• e-mail, 

• szolgaltat6 Servicedesk-jen automatikusan 

A hiba sajat eszlelese, vagy az el6fizet6i hibabejelenrest kovet6 15 percen beliil a feliigyelet nyisson 
hibajegyet. A hibajegy hivatkozasi szamat telefonos bejelenteskor a felvev6 kozli. Telefax, e-mail 
bejelenteskor a hivatkozasi szam visszaigazolasra keriil. A hibajegy egyedileg azonositja a hibat, 
bejelentest. 
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• A hibajegy minden informaci6t tartalmazzon, ami a hibajegy kiallitasa es lezarasa 

kozott tortent. 

• A hibajegy lezarasanak feltetele a hiba maradektalan elhantisa es a bejelent6 

beleegyezese. 

• A hibaelharitisi id6 a bejelentest61 a szolgaltatis helyreallitasaig tart, kiveve a 

felfiiggesztes( ek) idejet. Az igenyelt szolgaltatis helyreallitisi id6 minden esetben a 

szolgaltatis igenybevetelere vonatkoz6 szerz6desben meghatarozott id6. 

• Amennyiben a Szolgaltat6 a hibaelhantis folytatisaban akadalyoztatva van a bejelent6 

okan /pl. bejutis, elerhetetlenseg/, erre az id6tartarnra a hibaid6 felfiiggesztesre kertil, 

vagyis ez az id6 nem szamit bele a hibaelhantisi id6be. 



• A hibaelhfuitasi folyamatot 7x24 6niban elerhet6 elektronikus hibajegy kezel6, es 

feladat tamogat6 rendszer segiti. 

l.szamu melleklet 

• Gyakorl6 utca 22 vagy 24 eszaki bejarata fole vagy Gepmadar utcai 6voda deli 

homlokfalan 
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MUSZAKI LEiRAS 7. RESZ 

Amennyiben a mennyisegek termek, aru megnevezest tartalmaznak: A 310/2011. (XII. 
23.) Korm. rendelet (tovabbiakban: Kr.) 26. § (6) bekezdeseben foglaltakra tekintettel 
ajanlatker6 felhivja a figyelmet, hogy, amennyiben a kozbeszerzes targyanak egyertelmii 
es kozerthet6 meghatarozasa szliksegesse tette meghatarozott gyartmanyli, eredetii, tipusu 
dologra, eljarasra, tevekenysegre, szemelyre, szabadalomra vagy vedjegyre val6 
hivatkozast, a megnevezes csak a targy jellegenek egyertelmii meghatarozasa erdekeben 
tortent, es megnevezes mellett a ,vagy azzal egyenertekii" minden esetben ertend6. 
Ajanlatker6 felhivja a figyelmet, hogy, egyenertekii dolog megajanlasa eseten az 
egyenertekiiseget az ajanlattevonek az ajanlataban igazolnia kell. 



1. A rendszerrel kapcsolatban himasztott altahinos kovetelmenyek 

1.1 Ajanlatker6 a jelen dokumentaci6 mellekleteben megjelOlt teriileteket kivanja lefedni 

egyseges, ingyenes internet hozzaferest biztosit6 WIFI megoldassal. 

Az ajanlattev6 a rendszer kiepitesere es a kiirasban szerepl6 idotartamra sz616 iizemeltetesre 

ad ajanlatot. 

A rendszer legyen kepes internet elerest biztositani barmely, a rendszerhez kapcsol6dni kepes 

eszkozon, a felhasznalasi felteteleket elfogad6 felhasznal6knak. 

A rendszer legyen alkalmas legalabb 20 felhasznill6 egyideju csatlakozasara a vegpontok tekinteteben, 

valamint integralhat6 a kozpontilag lizemeltetett rendszerhez, amelyhez a t6bbi vegpont is kapcsol6dik. 

A rendszernek biztosftani kell a lehetoseget ujabb teriiletek lefedesere es ezen teriiletek rendszerbe 

integralasara is. 

1.2. Torvenyi eloirasoknak valo megfeleloseg 

A rendszer feleljen meg az elektronikus hirkozlesr61 sz616 2003. evi C. torveny, 159/A. §-ban leirt, a 
Bliniildozesi, nernzetbiztons<igi es honvedelmi celu adatmegorzesi kotelezettsegr61 sz616 
elofrasoknak. 

2. A Rendszer kiepitesevel szemben tamasztott reszletes kovetelmenyek 

2.1 Fizikai kiepites 

A telepitesre kijelolt, lefedni kivant teriiletek reszletes bemutatasat jelen dokumentaci6 

melleklete tartalmazza. A kiepiteshez sziikseges engedelyek, hozzajarulasok beszerzeset 

Ajanlatker6 a kozbeszerzesi eljaras megindftasat megel6z6en megkezdte, a palyazat kifrasakor 

is folynak az egyeztetesek. 

Preferillt a kozteriileteken elhelyezett egyeb, mar meglev6 objektumokat hasznalni. 

Amegajanlott eszkozok kivalasztasanal a kovetkez6 elvarasoknak kell megfelelni: 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
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Szeles homerseklet tartomany ( -30 ... + 70C) 
Szellozes biztosftasa 
Az elhelyezesre rendelkezesre all6 hely korlatainak figyelembe vetele 
Vandalvedettseg, zarhat6sag biztositasa 
Vizbet6res, paralecsap6das lehetseges 
Elvart az IP66 vedettseg kialakitasa 

2.2. Aramellatas 



A rendszemek 24 6ras iizemben kell mUkodnie, fgy a rendszer elemekhez sziikseges taparam ellatas 
kialakftasaAjaruattev6 feladata. 

Az ehhez sziikseges taparam vetelezesi helyek kivalasztasa, tervezese, egyeztetesek es 
engedelyezesek lefolytatisa, az ajaruatker6 feladata. 

A fogyaszt6i jogviszony kialakftasanak kotelezettsege es a felhasznalt aram dfjaAjaruatker6 feladata. 

Elofordulhat, hogy olyan specialis helyszinre is kell berendezest helyezni, ahol a folyamatos 
hal6zati taparam nem all rendelkezesre, igy itt mas megoldast kell alkalmazni. 

Amennyiben valamilyen sziinetmentes megoldast kell kialakitani, az elvarasok a kovetkezok: 

• IP 66 vedettsegii kialakitas. 

• A rendszert kiilon kismegszakit6val kelllevalasztani. 

• Az t5ltesi es athidalasi id6 valtoz6 lehet. 

• gondozasmentes akkumulatorok hasznalata. 

2.3. Tavkozlesi kapcsolatok 

Ajanlattev6 feladata egy hotspotok szamara zart hal6zat kialakitasa. A zart hal6zat alatt 
ertend6 egy MPLS hal6zaton L3 szintli virtualis maganha16zat (VPN) kialakftasa, kozponti 
internet kijarat biztositasaval. Internet feletti (IP Sec VPN), titkositott atviteli megoldas nem 
elfogadhat6. 

Kozponti kijarat biztositasa - a t5rvenyi megfeleles miatt - adatkozpontban lehet csak 

A VPN hal6zatot rez vagy optikai hozzateresekkel kell megval6sitani, ezzel biztositva 

• az a11and6, zavarmentes kapcsolatot, 

• a savszelesseg ingadozasok minimalizruasat, 

• a publikus hozzaferesi ha16zatt61 val6 szeparrutsagot. 

Mobil adatkapcsolatot biztosit6 berendezes telepitese csak abban az esetben elfogadhat6, ha a 
felmeresek soran bizonyitotta valik, hogy vezetekes adatkapcsolatot nem lehetseges kialakitani. 

Ajanlattevo feladata a vezetekes szolgaltatasok kiepitese kapcsan a telepitesi helyre az 
alepitmeny megvalositasa, valamint az ehhez tartozo Osszes tervezesi, egyeztetesi es 
engedelyeztetesi feladat elvegzese. 

3. A WIFI HotSpotokra vonatkozo elvarasok 

Az Ajaruattev6 epitsen ki egy WiFi HotSpot rendszert ami a 2,4GHz-es nem engedely koteles ISM es 
UNH (Industrial, Scientific and Medical es Unlicensed National Information Infrastructure) 
frekvenciasavban iizemel6 sz6rt spektrumu berendezesekre epiil. Az eszkozoknek meg kell 
felelni az IEEE802.11b, IEEE802.11g, valamint az IEEE802.11n szabvanyok eloirasainak, 
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valamint a felhasznalt eszkozoknek rendelkeznie kell a WIFI a,b,g,n certified min6sitessel, ezzel 
biztositva a kliens eszkozok szeles korenek kapcsol6dasat. 

A rendszer kepes legyen OPEN (titkositatlan es hitelesitetlen), WPA2-AES PSK titkositast es 
hitelesitest megval6sitani. 

Az eszkozoknek tamogatniuk kell. 

• 

• 

• 

Legalabb 20 wifi eszkoz egyidejii csatalkozasat per AP/HotSpot 

A HotSpot-hoz kapcsol6d6 felhaszmil6kat egy egyseges Udvozl6 Weboldal (Captive 

Portai, Landing Page) fogadja. 

Ezen a testre szabhat6 weboldalon lehet6seget kell biztositani 

o egy koszont6 szoveg es a felhasznalasi feltetelek megjelenitesere, 

o a felhasznal6k azonositasara (authentikaci6 a torvenyi megfeleles miatt) es 
felhasznalasi feltetelek elfogadasanak kikenyszeritesere, 

o valamit hirdetmenyek es reklamok elhelyezesere. 

A szallitand6 rendszer biztositson integralt spektrum analizis szolgaltatasokat, hogy 
kisziirhet6ek legyenek az idegen es rosszindulatu eszkozok, valamint hogy lehet6ve tegye a 
2.4 es 5Ghz-es spektrumban bekovetkez6 anomaliak detektalasat es hibaelharitasat. 

A rendszer mutassa meg es fedje fel a spektrumokat es csatomakat er6 terheleseket. 

3.1 Menedzseles 

A rendszer menedzselese, konfiguraci6k mentese, napl6k, riasztasok kezelese az ilzemeltet6 (nyertes 
ajanlattev6) feladata. 

A szallitand6 megoldas biztositson lokalis menedzsment feliiletet. A lokalis menedzsment feliileten 
keresztiillegyenek menedzselhet6ek, konfiguralhat6ak es monitorozhat6ak az egyes lokalis wireless 
infras trukturak. 

A lokruis menedzsment feliileten keresztiil minden, a helyi wireless hal6zatra vonatkoz6 beallitas 
legyen elvegezhet6. 

A lokalis menedzsment feliilet tegye lehet6ve a lokalis eszkozok allapotanak monitorozasat (AP-k 
CPU, memoria terheles, radi6k allapota, terheltsege, stb.). 

Alokruis menedzsment feliilet biztositsa a konfiguraci6 menteset es visszatolteset. 

Az eszkozok mindenkori legfrissebb konfigucici6janak mentese es meg6rzese a mindenkori 

ilzemeltet6 feladata. 

A telepitend6 eszkozok kozpontb61 egysegesen menedzselhet6k es monitorozhat6k legyenek. 

A rendszer elemeiben a konfiguraci6m6dositasokat kozpontilag kell tudni elvegezni. 
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A teljes rendszert kozpontilag kell monitorozni. A rendszer mi.ikodesevel kapcsolatos riasztasokat 
kezelni kell tudni es ezzel biztositani a proaktiv hibaelhantast. 

3.2 .Monitoring 

A rendszer elemeinek mi.ikodeserol, meghibasodasar61 Ajanlatkeronek nem lesz minden 
esetben kozvetlen informaci6ja. igy sziikseges a rendszert proaktivan monitorozni. 

• monitorozas alapja egy adatbazis alapli, web feliilettel rendelkez6 alkalmazas, amelyben a 
kovetkezo adatokat kell tarolni: 

• helyszinek, a megfelelo azonosit6 adatokkal (nev, cim,) 
• Amonitorozand6 eszkozok (nev, IP cim), a telephelyhez rendelve. 
• Az eszkozok kozotti kapcsolatok (melyik eszkoz melyik interfesze melyik 

eszkoz melyik interfeszehez kapcsol6dik). 
• Afelhasznrut tavkozlesi szolgaltatasok (tipus, azonosit6 a megfelelo eszkoz interfeszhez 
rendelve. A monitoring rendszer biztositson discovery-t, legalabb a kovetkezok tekintereben: 

• 
• 

• 

Az eszkozok interfeszeinek, IP cimeinek begy(ijtese . 
Az egy telephelyen beliili l.ayer2 es l.ayer3 kapcsolatok automatikus detektalasa, a kapcsolatok 
tarolasa adatbazisban. 
Az eszkozok hardver elemei (tipus, gyari szam) begyiijtese a monitorozand6 eszkozhOz es 
telephelyhez rendelt m6don val6 tarolasa az adatbazisban. 

Elvaras, hogy ezen mindezen adatok vrutozasa napl6z6djon, a vaitozasi napl6 a web feliileten 
szurheto, Excel-be exportalhat6 m6don megjelenjen. 

Eszkozok, hardver elemek listaja legalabb telephely, logikai tipus/cikkszam es statusz 

szerint szfuheto legyen. 

Az elvart monitoring funkci6k: 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

• 

menedzseltnek beallitott eszkozok es a koztiik Ievo kapcsolatot biztosit6 interfeszek 
monitorozasa (ICMP/SNMP) 
A monitorozott elemek akturuis allapotanak megjelenitese, valamint az innen is elerheto statusz 
riportban, legalabb eszkoz, telephely es tavkozlesi szolgaltatas szinten. 
Az allapot valtozasok logolasa, ebbol statusz valtozasi es rendelkezesre allasi riport biztositasa 
legalabb eszkoz, telephely es tavkozlesi szolgrutatas szinten. 
Az esemenyeknek a felterkepezett topol6gia alapjan va16 automatikus korrelaci6ja (hibas 
eszkoz mogotti eszkozok hib~janak elnyomasa). 
Rovid hibak elnyomasa, lebegesek eszlelese . 

A fentiek szerint val6di hibanak ertelmezett, kritikus eszkozokre vonatkoz6 esemenyekrol 
automatikus hibajegy nyitas. Reagalas a hibaelharitas szolgaltatas szerint. 
Az aramsziinet es az egyeb leszakadas ok automatikus detektalasa, ennek megjelenitese a 
riportokban. 
Eszkoz CPU, memoria terheles figyeles, hatarertek atlepes eseten riasztas . 

Az osszes tarolt adatot es leirt funkci6t Ajaruatkero szamara web feliileten on-line elerhetove kell tenni. 
Riport alatt minden esetben a web feliiletrol elerheto, on-line adatokat tartalmaz6, barmikor 
generalhat6, szfuheto, Excel-be 6s PDF-be exportalhat6, riportot ertiink. 

3.3. Logging 
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A rendszer tamogassa a tavoli syslog szerverbe t5rten6 logo last. 

A rendszer tamogassa az SNMP-t. 

3.4 Elvanisok az AP eszko:zOkkel szemben 

Radios elvarasok 

Fejlett automatikus radio parameter menedzsment, amely gyors reakcio id6vel szabalyozza a 
jeler6sseget es a csatomakiosztas es amely figyelembe veszi: 

o A csatorna foglaltsagat; 

o Ajel- zaj viszonyt altalaban; 

o Ajelmin6seget;A nem 802.11 protokoll eredetii interferenciat is. 

MIMO -kepes eszkozok. Elvart a 2x2 MIMO. 

A rendszer kepes legyen automatikusan es manualisan szabalyozni a radi6k adaser6sseget. 

Az Access Point eszkozok radioi feleljenek meg a magyar regulatory-nak. A rendszer 
automatikusan allitsa be a regulatory-nak megfelel6 csatornakat. 

3.5 lnterleszekre vonatkozo elvanisok 

Elvart legalabb Idb 10/100 Ethernet interfesz az AP eszkozokon 

Az Access Point eszkozok megtaplalhatoak legyenek PoE-n keresztiil 

Az Access Point eszkozok Ethernet interfeszei tamogassak a VLAN-okat. 

3.6 Funkcionalis elvanisok 

Az Access Point eszkozok kepesek legyenek kliens kiszolgal6 m6dban miikodni. 

Az Access Point eszkozok kepesek legyenek tobb SSID-t megjeleniteni. 

Az Access Point eszkozok kepesek legyenek SSID-hez VLAN-t rendelni. 

A rendszer legyen kepes miikodeset dinamikusan igazitani/hangolni a valtoz6 radios 

kornyezethez, ezaltal mindig a legoptimalisabb adatkapcsolattal kiszolgalni a klienseket. 

A rendszer legyen kepes minimum es maximum hatarok kozott csokkenteni vagy novelni az Access 
Point eszkozok adoteljesitmenyet. 

3. 7 Korlatozasok 
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Ajcinlattev6 biztositsa az Internet hozzaferes korlatozasanak lehet6seget. A korlatozast id6-, vagy 
forgalom alapjan, felhasznal6nkent kell kezelni. 

A felhasznal6kat, szolgaltatasokat es eszkozoket egyedileg kell korlatozni. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 

• 
• 

• 

3.7.1 Savszelesseg es forgalom korlatozasok 

Savszelesseg felhasznal6nkent 
Legyen lehet6seg felhasznal6nkent egyseges savszelesseg beallitasra 
Forgalom felhasznal6nkent 
Savszelesseg routerenkent 
Legyen lehet6seg routerenkenti savszelesseg korlatozasra . 
6sszesitett savszelesseg 
Legyen lehet6seg az osszes router osszes forgalmanak korlatozasara . 

3.7.2 Weblap es szolgaltatas korlatozasok 

Weblap korlatozasok es blokkolasok 
Legyen lehet6seg URL, URL-ben lev6 sz6 vagy jel alapjan tetsz6leges Weblapok 
blokkolasara, mint peldaul .::_::_::_"--=~~=~~ 
Tartalom korlatozasok es blokkolasok 
Legyen lehet6seg a kiilonboz6 video, kep, hang es adat tovabbitasra alkalmas forgalmak 
blokkolasara. Oly m6don, hogy peldaul a yVw~y,_ym11ub~,_g!clmJetiltasaval az indavideo, 
vagy barmely mas dinamikusan megjelen6 video szolgaltatas nem lesz blokkolva, de a 
streaming protokollok tiltasaval az osszes adat blokkolva lesz. 
Szolgaltatas korlatozasok es blokkolasok 

3.7. 3 Ido alapu kormtozasok 

• Az ajanlott rendszer legyen lehet6seg az egyes felhasznal6khoz id6korlatot 
rendelni, aminek elerese utan a tovabb forgalmazas ujra regisztralas utan 
lehetseges. 

Ajcinlattev6 mutassa be a fenti kovetelmenyeknek megfelel6 megoldasat. 

4. WAN kapcsolatok miiszaki kovetelmenyei 

A vezetekes adatkapcsolatok megval6sitasa soran a kovetkez6 muszaki kovetelmenyeknek kell 
megfelelni. 

4.1 Berelt vonali eleresnel 

Legalabb az alabbi szabvanyoknak/~cinlasoknak va16 miiszaki megfelel6seget kell biztositania a 

felhasznalt vegberendezeseknek: 

• IP (Internet Protocol)- RFC 791 (Internet Protocol, September 1981) 
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• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

4.2 

Ethernet - 1EEE 802.3 (Local Area Networks Standard, 802.3 Carrier Sense 
Multiple Access with Collision Detection, October 1985) 

BGP!MPLS VPNs- RFC 2547 (March 1999) 

Virtual Private Network Identifier - RFC 2685 (Virtual Private Networks 
Identifier, September 1999) 

Cisco's Tag Switching Architecture - RFC 2105 (Cisco Systems' Tag 
Switching Architecture Overview, February 1997) 

BGP-4 - RFC 1771 (A Border Gateway Protocol 4 (BGP-4), March 1995), RFC 
2283 (Multfprotocol Extensions for BGP-4, February 1998), RFC 2858 
(Multiprotocol Extensions for BGP-4, June 2000) 

OSPF- RFC 2328 (OSPF Version 2, April1998) 

EIGRP- Enhanced Interior Gateway Protocol, RFC draft-savage-eigrp-02 

TACACS+ - Terminal Access Controller Access Control System 

DSL hozniferes eseten 

Legalabb az alabbi szabvanyoknak/ajanlasoknak val6 miiszaki megfelel6seget kell biztositania a 
felhaszncilt vegberendezeseknek: 

• 

• 

• 

IP (Internet Protocol) - RFC 791 (Internet Protocol, September 1981) 

PPP Over Ethernet - RFC 2516 (A Method for Transmitting PPP Over Ethernet 
(PPPoE), February 1999) 

Ethernet - IEEE 802.3 (Local Area Networks Standard, 802.3 Carrier Sense Multiple 
Access with Collision Detection, October 1985)RIPv2 - RFC 2453 (RIP Version 2, 
November 1998) 

4.3 A WAN kapcsolatok szolgaltatasi kovetelmenyei: 

• Biztositani kell a hal6zati forgalom monitorozasat. Ajanlatker6 altai is igenybe 
vehet6 lekerdezesi lehet6seggel. 

• Legyen lehet6seg SLAjelentes lekerdezesere. 

• Legyen lehet6seg a Szolgaltat6 altai vallalt min6seg havi- es eves teljesftesenek 
bemutatasara. 

• Legyen lehet6seg az SLA jelentesek a Szolgaltat6 a havi szamla mellekletekent 
biztosftani. 

• Legyen lehet6seg QoS osztalyok beallitasara. 

A fenti kovetelmenyeknek val6 megfelelest Ajanlattev6 szakmai ajanlataban mutassa be. 
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5. Szolgaltatassal kapcsolatos elvarasok 

5.1. Elvart szolgaltatasminosegi mutatok 

A tavkozlesi hal6zatra az alabbi min6segi mutat6kat elvartak: 

• Hibaelharitasi ido: 12 ora 
• Az elvart eves rendelkezesre alias erteke: 99,5% 
• Rendelkezesre allasi es miiszaki parameterek: 

Kesleltetes < 250 ms 
Csomagvesztes < 3% 

5.2. Garantalt savszelessegek 

Az ahibbiakban az elvart, garantalt savszelesseget hataroztuk meg: 

• A kozpontban legalabb 100 Mbps szimmetrikus savszelesseg biztositasa. 

• A vegpontokon legalabb az alabbi savszelesseg biztositasa: 

Min. letoltesi sebesseg: 10 Mbit/sec 

Min. feltoltesi sebesseg: 0.5 Mbit/sec 

A szolgaltatas kiterjed a teljes rendszer hibaival kapcsolatban beerkezett vagy automatikusan 
diagnosztizalt hibak elharitasara. 

5.3 A szolgaltatas jellemzoi 

• Az ev minden munkanapjan, munkaid6ben, 5x10 6ras rendelkezesre allas es 
tamogatas biztositasa 

Arendszer 7x24 6ras monitorozasa, automatikus hibabejelentesek inditasa es hibajegy generalas. 

• Hibak elhantasa 5x10 6raban. 

• Kritikus hibak elhantasanak megkezdese 4 6ran beliil. 

• Nem kritikus hibak elhantasanak megkezdese 1 munkanapon bel til. 

• Szolgaltatas menedzsment biztositasa 

• Az ararnellatas monitorozasa 

• Az elhelyezett eszkozok U.zerni h6mersekletenek monitorozasa 
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Ajanlattevo, a garanciaval nem rendelkezo eszkozokre a szolgaltatasi szinteknek megfeleloen 
szintidon beliil biztositson csereeszkozt. A felmeri.il6 javitisi koltsegek AjanJ.atker6t terhelik! 

Ajanlatker6 a csereeszkozt a rendszerbe illesztest61 szamitott maximum 2 h6napig hasznalhatja, 

ezt kovet6en gondoskodni kell a csereeszkoz visszaszolgaltatisar61 vagy kifizeteser61. 

5.4. Automatikus hibabejelentes kovetelmenyei 

A rendszer elemeinek miikodeser61, meghibasodasar61 Ajanlatker6nek nem lesz kozvetlen 

informaci6ja, igy sziikseges a rendszer meghibasodasait automatikus m6don detektalni. 

AjanJ.attev6 biztositson 7x24 6ras szolgaltatis szintii felligyeletet. 

Proaktiv monitorozassal tamogatott automatikus hibajegy felvetele legkes6bb 15 perccel a hiba 
keletkezeset kovetoen. 

A hiba bejelentese negy median keresztiillegyen biztositott 

• ingyenesen hivhat6 telefon, 

• fax 

• e-mail, 

• szolgllitat6 Servicedesk -jen automatikusan 

A hiba sajat eszlelese, vagy az el6fizet6i hibabejelentest kovet6 15 percen beliil a feliigyelet nyisson 
hibajegyet. A hibajegy hivatkozasi szamat telefonos bejelenteskor a felvev6 kozli. Telefax, e-mail 
bejelenteskor a hivatkozasi szam visszaigazolasra keriil. A hibajegy egyedileg azonositja a hibat, 
bejelentest. 
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• A hibajegy minden informaci6t tartalmazzon, ami a hibajegy kiallitasa es lezarasa 

kozott tortent. 

• A hib~egy lezarasanak feltetele a hiba maradektalan elhantisa es a bejelent6 

beleegyezese. 

• A hibaelhantisi id6 a bejelentest61 a szolgaltatis helyreallitisaig tart, kiveve a 

felfiiggesztes( ek) idejet. Az igenyelt szolgaltatis helyreallitisi id6 minden esetben a 

szolgaltatis igenybevetelere vonatkoz6 szerz6desben meghatarozott id6. 

• Amennyiben a Szolgaltat6 a hibaelhantis folytatisaban akadalyoztatva van a bejelent6 

okan /pl. bejutas, elerhetetlenseg/, erre az idotartamra a hibaid6 felfiiggesztesre keriil, 

vagyis ez az id6 nem szamit bele a hibaelhantisi id6be. 



• A hibaelharitasi folyamatot 7x24 6niban elerhet6 elektronikus hibajegy kezel6, es 

feladat t:imogat6 rendszer segfti. 

I.szamit melleklet 
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• Gepmadar utca 14 deli bejarati ajt6 folOtt 

MUSZAKI LEiRAS 8. RESZ 

Amennyiben a mennyisegek termek, aru megnevezest tartalmaznak: A 310/2011. (XII. 
23.) Korm. rendelet (tovabbiakban: Kr.) 26. § (6) bekezdeseben foglaltakra tekintettel 
ajanlatker6 felhivja a figyelmet, hogy, amennyiben a kozbeszerzes targyanak egyertelmu 
es kozerthet6 meghatarozasa szUksegesse tette meghatarozott gyartmanyti, eredetu, tipusu 
dologra, eljarasra, tevekenysegre, szemelyre, szabadalomra vagy vedjegyre val6 
hivatkozast, a megnevezes csak a targy jellegenek egyertelmu meghatarozasa erdekeben 



tortent, es megnevezes mellett a ,vagy azzal egyenertekii" minden esetben ertend6. 
Ajanlatker6 felhivja a figyelmet, hogy, egyenertekii dolog megajanlasa eseten az 
egyenertekiiseget az ajanlattev6nek az ajanlataban igazolnia kell. 

1. A rendszerrel kapcsolatban tamasztott altalanos kovetelmenyek 

1.1 Ajaruatker6 a jelen dokumentaci6 mellekleteben megjelolt teriileteket kivanja lefedni 

egyseges, ingyenes internet hozzaferest biztosit6 WIFI megoldassal. 

Az ajanlattev6 a rendszer kiepitesere es a kiirasban szerepl6 id6tartamra sz616 lizemeltetesre 

ad ajanlatot. 

A rendszer legyen kepes internet elerest biztosftani barmely, a rendszerhez kapcso16dni kepes 

eszkozon, a felhasznalasi felteteleket elfogad6 felhasznal6knak. 

A rendszer legyen alkalmas legalabb 20 felhasznru6 egyidejii csatlakozasara a vegpontok tekinteteben, 

valamint integralhat6 a kozpontilag lizemeltetett rendszerhez, amelyhez a t6bbi vegpont is kapcso16dik. 

A rendszernek biztositani kell a lehet6seget ujabb terliletek lefedesere es ezen terliletek rendszerbe 

integralasara is. 

1.2. Torvenyi elOirasoknak valo megfeleloseg 

A rendszer feleljen meg az elektronikus hirkozlesr61 sz616 2003. evi C. torveny, 159/A. §-ban lefrt, a 
Biinilldozesi, nemzetbiztonsagi es honvedelmi celu adatmeg6rzesi kotelezettsegr61 sz616 
el6irasoknak. 

2. A Rendszer kiepitesevel szemben tamasztott reszletes kovetelmenyek 

2.1 Fizikai kiepites 

A telepitesre kijelolt, lefedni kfvant tertiletek reszletes bemutatasat jelen dokumentaci6 

melleklete tartalmazza. A kiepfteshez sziikseges engedelyek, hozzajarulasok beszerzeset 

Ajanlatker6 a kozbeszerzesi eljanis meginditasat megel6z6en megkezdte, a pruyazat kiirasakor 

is folynak az egyeztetesek. 

Prefenilt a kozterlileteken elhelyezett egyeb, mar meglev6 objektumokat hasznllini. 

A megajanlott eszkozok kivalasztasanal a kovetkez6 elvarasoknak kell megfelelni: 

• 
• 
• 
• 
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Szeles h6merseklet tartomany ( -30 ... + 70C) 
Szell6zes biztositasa 
Az elhelyezesre rendelkezesre a116 hely korlatainak figyelembe vetele 
Vandalvedettseg, zarhat6sag biztosftasa 



• 
• 

Vizbet6res, paralecsap6das lehetseges 
Elvart az IP66 vedettseg kialakitasa 

2.2. Aramelhitas 

A rendszemek 24 6ras iizemben kell miikodnie, igy a rendszer elemekhez s:zilkseges taparam ellatas 
kialakitasa Ajaruattev6 feladata. 

Az ehhez sziikseges taparam vetelezesi helyek kivalasztasa, tervezese, egyeztetesek es 
engedelyezesek lefolytatasa, az ajanlatker6 feladata. 

A fogyaszt6i jogviszony kialakitasanak kotelezettsege es a felhaszruilt aram dijaAjaruatker6 feladata. 

El6fordulhat, hogy olyan specialis helyszinre is kell berendezest helyezni, ahol a folyamatos 
hal6zati taparam nem all rendelkezesre, igy itt mas megoldast kell alkalmazni. 

Amennyiben valamilyen sziinetmentes megoldast kell kialakitani, az elvarasok a kovetkez6k: 

• IP 66 vedettsegii kialakitas . 

• A rendszert kiilon kismegszakit6val kelllevalasztani . 

• Az t6ltesi es athidalasi id6 valtoz6 lehet. 

• gondozasmentes akkumulatorok hasznalata . 

2.3. Tavkozlesi kapcsolatok 

Ajaruattev6 feladata egy hotspotok szamara zart hal6zat kialakitasa. A zart hal6zat alatt 
ertendo egy MPLS hal6zaton L3 szintii virtualis maganhal6zat (VPN) kialakitasa, kozponti 
internet kijarat biztositasaval. Internet feletti (IP Sec VPN), titkositott atviteli megoldas nem 
elfogadhat6. 

Kozponti kijarat biztositasa - a t6rvenyi megfeleles miatt - adatkozpontban lehet csak 

A VPN hal6zatot rez vagy optikai hozzaferesekkel kell megval6sitani, ezzel biztositva 

• az alland6, zavarmentes kapcsolatot, 

• a savszelesseg ingadozasok minimalizalasat, 

• a publikus hozzaferesi hal6zatt61 va16 szeparaltsagot. 

Mobil adatkapcsolatot biztosit6 berendezes telepitese csak abban az esetben elfogadhat6, ha a 

felmeresek soran bizonyitotta valik, hogy vezetekes adatkapcsolatot nem lehetseges kialakitani. 

Ajanlattevo feladata a vezetekes szolgaltatasok kiepitese kapcsan a telepitesi helyre az 
alepitmeny megvalositasa, valamint az ehhez tartozo Osszes tervezesi, egyeztetesi es 
engedelyeztetesi feladat elvegzese. 
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3. A WIFI HotSpotokra vonatkoz6 elvarasok 

Az Ajcinlattev6 epitsen ki egy WIFi HotSpot rendszert ami a 2,4GHz-es nem engedely koteles ISM es 
UNH (Industrial, Scientific and Medical es Unlicensed National Information Infrastructure) 
frekvenciasavban iizemel6 sz6rt spektrumu berendezesekre epi.il. Az eszkozoknek meg kell 
felelni az IEEE802.11b, IEEE802.1lg, valamint az IEEE802.11n szabvanyok el6irasainak, 
valamint a felhasznalt eszkozoknek rendelkeznie kell a WIFI a,b,g,n certified min6siressel, ezzel 
biztosftva a kliens eszkozok szeles korenek kapcsol6dasat. 

A rendszer kepes legyen OPEN (titkosftatlan es hitelesftetlen), WPA2-AES PSK titkosftast es 
hitelesftest megval6sftani. 

Az eszkozoknek tamogatniuk kell. 

• Legalabb 20 wifi eszkoz egyidejii csatalkozasat per AP/HotSpot 

• A HotSpot-hoz kapcsol6d6 felhasznal6kat egy egyseges Udvozl6 Weboldal (Captive 
Portai, Landing Page) fogadja. 

• Ezen a testre szabhat6 weboldalon lehet6seget kell biztositani 

o egy koszont6 szoveg es a felhasznalasi feltetelek megjelenitesere, 

o a felhasznal6k azonosftasara (authentikaci6 a torvenyi megfeleles miatt) es 
felhasznalasi feltetelek elfogadasanak kikenyszerftesere, 

0 valarnit hirdetmenyek es reklamok elhelyezesere. 

A szallftand6 rendszer biztosftson integralt spektrum analizis szolgaltatasokat, hogy 
kisziirhet6ek legyenek az idegen es rosszindulatu eszkozok, valamint hogy lehet6ve tegye a 
2.4 es 5Ghz-es spektrumban bekovetkez6 anomaliak detektalasat es hibaelharitasat. 

A rendszer mutassa meg es fedje fel a spektrumokat es csatomakat er6 terheleseket. 

3.1 Menedzseles 

A rendszer menedzselese, konfigunici6k mentese, napl6k, riasztasok kezelese az iizemeltet6 (nyertes 
ajcinlattev6) feladata. 

A szallftand6 megoldas biztosftson lokalis menedzsment feliiletet. A lokalis menedzsment feliileten 
keresztilllegyenek menedzselhet6ek, konfiguralhat6ak es monitorozhat6ak az egyes lokalis wireless 
infrastrukturak. 

A lokalis menedzsment feliileten keresztiil minden, a helyi wireless hal6zatra vonatkoz6 beallftas 
legyen elvegezhet6. 

A lokalis menedzsment felillet tegye lehet6ve a lokalis eszkozok allapotanak monitorozasat (AP-k 
CPU, memoria terheles, radi6k allapota, terheltsege, stb.). 

A lokalis menedzsment feliilet biztosftsa a konfiguraci6 menteset es visszatolteset. 
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Az eszkozok mindenkori legfrissebb konfiguraci6janak mentese es meg6rzese a mindenkori 
iizemeltet6 feladata. 

A telepitend6 eszkozok kozpontb61 egysegesen menedzselhet6k es monitorozhat6k legyenek. 

Arendszer elemeiben a konfiguraci6m6dositasokat kozpontilag kell tudni elvegezni. 

A teljes rendszert kozpontilag kell monitorozni. A rendszer miikodesevel kapcsolatos riasztasokat 

kezelni kell tudni es ezzel biztositani a proaktfv hibaelhantast. 

3.2 .Monitoring 

A rendszer elemeinek miikodeser61, meghibasodasar61 Ajanlatker6nek nem lesz minden 
esetben kozvetlen informaci6ja. igy sziikseges a rendszert proaktivan monitorozni. 

• monitorozas alapja egy adatbazis alaptl, web felillettel rendelkez6 alkalmazas, amelyben a 
kovetkez6 adatokat kell tarolni: 

• helyszinek, a megfelel6 azonosit6 adatokkal (nev, cim,) 
• Amonitorozand6 eszkozok (nev, IP cim), a telephelyhez rendelve. 
• Az eszkozok kozotti kapcsolatok (melyik eszkoz melyik interfesze melyik 

eszkoz melyik interfeszehez kapcsol6dik). 
• A felhasznalt tavkozlesi szolgrutatasok (tip us, azonosit6 a megfelel6 eszkoz interfeszhez 
rendelve. A monitoring rendszer biztositson discovery-t, legalabb a kovetkez6k tekinteteben: 

• 
• 

• 

Az eszkozok interfeszeinek, IP cimeinek begyiijtese . 
Az egy telephelyen beliili Layer2 es Layer3 kapcsolatok automatikus detektalasa, a kapcsolatok 
tarolasa adatbazisban. 
Az eszkozok hardver elemei (tipus, gyari szam) begyiijtese a monitorozand6 eszkozhoz es 
telephelyhez rendelt m6don val6 tarolasa az adatbazisban. 

Elvaras, hogy ezen mindezen adatok valtozasa napl6z6qjon, a valtozasi napl6 a web feliileten 
sziirhet6, Excel-be exportalhat6 m6don megjelenjen. 

Eszkozok, hardver elemek listaja legalabb telephely, logikai tipus/cikkszam es statusz 

szerint sziirhet6 legyen. 

Az elvart monitoring funkci6k: 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 
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menedzseltnek beallitott eszkozok es a koztiik lev6 kapcsolatot biztosit6 interfeszek 
monitorozasa (ICMP/SNMP) 
A monitorozott elemek aktualis allapotanak megjelenitese, valarnint az innen is elerhet6 statusz 
riportban, legalabb eszkoz, telephely es tavkozlesi szolgaltatas szinten. 
Az allapot vrutozasok logolasa, ebb61 statusz vrutozasi es rendelkezesre allasi riport biztositasa 
legalabb eszkoz, telephely es tavkozlesi szolgaltatas szinten. 
Az esemenyeknek a felterkepezett topol6gia alapjan va16 automatikus korrelaci6ja (hibas 
eszkoz mogotti eszkozok hibajanak elnyomasa). 
Rovid hibak elnyomasa, lebegesek eszlelese . 

A fentiek szerint val6di hibanak ertelmezett, kritikus eszkozokre vonatkoz6 esemenyekr61 
automatikus hibajegy nyitas. Reagalas a hibaelharitas szolgaltatas szerint. 
Az aramsziinet es az egyeb leszakadas ok automatikus detektalasa, ennek megjelenitese a 
riportokban. 



• Eszkoz CPU, memoria terheles figyeles, hatarertek atlepes eseten riasztas . 

Az osszes tarolt adatot es leirt fi.mkciot Ajanlatker6 szarmira web felilleten on-line elerhet6ve kell tenni. 
Riport alatt minden esetben a web felilletr61 elerhet6, on-line adatokat tartalmazo, barmikor 
genenilhat6, sziirhet6, Excel-be os PDF-be exportalhato, riportot ertiink. 

3.3. Logging 

A rendszer tamogassa a tavoli syslog szerverbe t6rten6 logolast. 

A rendszer tamogassa az SNMP-t. 

3.4 Elvanisok az AP eszkowkkel szemben 

Radios elvarasok 

Fejlett automatikus radio parameter menedzsment, amely gyors reakci6 id6vel szabalyozza a 
jeler6sseget es a csatornakiosztas es amely figyelembe veszi: 

o A csatorna foglaltsagat; 

o Ajel- zaj viszonyt altalaban; 

o Ajelminoseget;A nem 802.11 protokoll eredetii interferenciat is. 

MIMO -kepes eszkozok. Elvart a 2x2 MIMO. 

A rendszer kepes legyen automatikusan es manualisan szabalyozni a nidi6k adaserosseget. 

Az Access Point eszkozok radioi feleljenek meg a magyar regulatory-nak. A rendszer 
automatikusan allltsa be a regulatory-nak megfele16 csatornakat. 

3.5 Interfeszekre vonatkoz6 elvanisok 

Elvart legalabb Idb 10/100 Ethernet interfesz az AP eszkozokon 

Az Access Point eszkozok megtaplalhatoak legyenek PoE-n kereszttil 

Az Access Point eszkozok Ethernet interfeszei tamogassak a VLAN-okat. 

3.6 Funkcionalis elvanisok 

Az Access Point eszkozok kepesek legyenek kliens kiszolgal6 m6dban miikodni. 

Az Access Point eszkozok kepesek legyenek t6bb SSID-t megjeleniteni. 

Az Access Point eszkozok kepesek legyenek SSID-hez VLAN-t rendelni. 
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A rendszer legyen kepes miikodeset dinamikusan igazitani/hangolni a valtozo radios 

komyezethez, ez;Htal mindig a legoptimalisabb adatkapcsolattal kiszolgalni a klienseket. 

A rendszer legyen kepes minimum es maximum hatarok kozott csokkenteni vagy novelni az Access 
Point eszkozok adoteljesftmenyet. 

3. 7 Korhitozasok 

Ajcinlattevo biztositsa az Internet hozzciferes korlatozasanak lehetoseget. A korlatozast ido-, vagy 
forgalom alapjan, felhasznal6nkent kell kezelni. 

A felhasznci16kat, szolgciltatasokat es eszkozoket egyedileg kell korlatozni. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 

• 
• 

• 

3.7.1 Savszelesseg es forgalom korlatozasok 

Savszelesseg felhasznal6nkent 
Legyen lehetoseg felhasznalonkent egyseges savszelesseg beallitasra 
Forgalom felhasznal6nkent 
Savszelesseg routerenkent 
Legyen lehetoseg routerenkenti savszelesseg korlatozasra . 
6sszesftett savszelesseg 
Legyen lehetoseg az osszes router osszes forgalmanak korlatozasara . 

3.7.2 Weblap es szolgaltatas korlatozasok 

Weblap korlatozasok es blokkolasok 
Legyen lehetoseg URL, URL-ben leva szo vagy jel alapjan tetszoleges Weblapok 
blokkolasara, mint peldaul _,.c....c,c_..c_,c_.o..; ... ccc_,.:..:;c,,:ccc_:c.:.c, .. c· .. c .. :.c .. ~ 
Tartalom korlatozasok es blokkolasok 
Legyen lehetoseg a kiilonbozo video, kep, hang es adat tovabbitasra alkalmas forgalmak 
blokkolasara. Oly m6don, hogy peldaul a www.voutube.corn letiltasaval az indavideo, 
vagy barmely mas dinamikusan megjeleno video szolgaltatas nem lesz blokkolva, de a 
streaming protokollok tiltasaval az osszes adat blokkolva lesz. 
Szolgaltatas korlatozasok es blokkolasok 

3.7. 3 Ido alapu korhitozasok 

• Az ajanlott rendszer legyen lehetoseg az egyes felhasznalokhoz idokorlatot 
rendelni, aminek elerese utan a tovabb forgalmazas ujra regisztralas utan 
lehetseges. 

Ajcinlattevo mutassa be a fenti kovetelmenyeknek megfelelo megoldasat. 

4. WAN kapcsolatok miiszaki kovetelmenyei 

A vezetekes adatkapcsolatok megval6sitasa soran a kovetkezo miiszaki kovetelmenyeknek kell 
megfelelni. 
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4.1 Berelt vonali eleresnel 

Legalabb az alabbi szabvanyoknak/ajanhisoknak val6 miiszaki megfeleloseget kell biztositania a 

felhasznalt vegberendezeseknek: 

• IP (Internet Protocol) - RFC 791 (Internet Protocol, September 1981) 

• Ethernet - 1EEE 802.3 (Local Area Networks Standard, 802.3 Carrier Sense 
Multiple Access with Collision Detection, October 1985) 

• BGP/MPLS VPNs- RFC 2547 (March 1999) 

• VIrtual Private Network Identifier - RFC 2685 (Virtual Private Networks 
Identifier, September 1999) 

• Cisco's Tag Switching Architecture - RFC 2105 (Cisco Systems' Tag 
Switching Architecture Overview, February 1997) 

• BGP-4- RFC 1771 (A Border Gateway Protocol 4 (BGP-4), March 1995), RFC 
2283 (Multiprotocol Extensions for BGP-4, February 1998), RFC 2858 
(Multiprotocol Extensions for BGP-4, June 2000) 

• OSPF- RFC 2328 (OSPF Version 2, Apri11998) 

• EIGRP- Enhanced Interior Gateway Protocol, RFC draft-savage-eigrp-02 

• TACACS+ - Terminal Access Controller Access Control System 

4.2 DSL hozzMeres eseten 

Legalabb az alabbi szabvanyoknak/ajanlasoknak val6 miiszaki megfeleloseget kell biztositania a 
felhasznalt vegberendezeseknek: 
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• IP (Internet Protocol)- RFC 791 (Internet Protocol, September 1981) 

• PPP Over Ethernet - RFC 2516 (A Method for Transmitting PPP Over Ethernet 
(PPPoE), February 1999) 

• Ethernet - IEEE 802.3 (Local Area Networks Standard, 802.3 Carrier Sense Multiple 
Access with Collision Detection, October 1985)RIPv2- RFC 2453 (RIP Version 2, 
November 1998) 

4.3 A WAN kapcsolatok szolgaltatasi kovetelmenyei: 

• Biztositani kell a hal6zati forgalom monitorozasat. Ajanlatkero altal is igenybe 
veheto lekerdezesi lehetoseggel. 

• Legyen lehetoseg SLAjelentes lekerdezesere. 

• Legyen lehetoseg a Szolgaltat6 altal vallalt minoseg havi- es eves teljesitesenek 
bemutatasara. 



----------------------- ------------

• Legyen lehetoseg az SLA jelentesek a Szolgaltat6 a havi szamla mellekletekent 
biztositani. 

• Legyen lehetoseg QoS osztalyok beallitasara. 

A fenti kovetelmenyeknek val6 megfelelest Ajanlattevo szakrnai ajanlataban mutassa be. 

5. Szolgaltatassal kapcsolatos elvarasok 

5.1. Elvart szolgaltatasminosegi mutatok 

A tavkozlesi ha16zatra az alabbi minosegi mutat6kat elvartak: 

• 
• 
• 

Hibaelharitasi ido: 12 ora 
Az elvart eves rendelkezesre alias erteke: 99,5 % 
Rendelkezesre allasi es miiszaki parameterek: 

Kesleltetes < 250 ms 
Csomagvesztes < 3% 

5.2. Garantalt savszelessegek 

Az alabbiakban az elvart, garantalt savszelesseget hataroztuk meg: 

• A kozpontban legalabb 100 Mbps szimmetrikus savszelesseg biztositasa . 

• A vegpontokon legalabb az alabbi savszelesseg biztositasa: 

Min. letOltesi sebesseg: 10 Mbit/sec 

Min. feltoltesi sebesseg: 0.5 Mbit/sec 

A szolgaltatas kiterjed a teljes rendszer hibaival kapcsolatban beerkezett vagy automatikusan 
diagnosztizalt hibak elharitasara. 

53 A szolgaltatas jellemzoi 

• Az ev minden munkanapjan, munkaidoben, 5xl0 6ras rendelkezesre alias es 
tamogatas biztositasa 

A rendszer 7x24 6ras monitorozasa, automatikus hibabejelentesek inditasa es hibajegy generalas. 

• Hibak elhantasa 5x10 6raban. 

• Kritikus hibak elhantasanak megkezdese 4 6ran beliil. 
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• Nem kritikus hibak elharitisanak megkezdese 1 munkanapon bel ill. 

• Szolgaltatis menedzsment biztositasa 

• Az aramellatas monitorozasa 

• Az elhelyezett eszkozok iizemi h6mersekletenek monitorozisa 

Ajanlattevo, a garanciaval nem rendelkezo eszkozokre a szolgaltatasi szinteknek megfeleloen 
szintidon beliil biztositson csereeszkozt. A felmeriil6 javitisi koltsegek Ajaruatker6t terhelik! 

Ajanlatker6 a csereeszkozt a rendszerbe illesztest61 szamitott maximum 2 h6napig hasznalhatja, 

ezt kovet6en gondoskodni kell a csereeszkoz visszaszolgaltatisar61 vagy kifizeteser61. 

5.4. Automatikus hibabejelentes kovetelmenyei 

A rendszer elemeinek miikodeser61, meghibasodasar61 Ajaruatker6nek nem lesz kozvetlen 

informaci6ja, igy sziikseges a rendszer meghibasodasait automatikus m6don detektalni. 

Ajaruattev6 biztositson 7x24 6ras szolgaltatis szinru feliigyeletet. 

Proaktiv monitorozassal tamogatott automatikus hibajegy felvetele legkes6bb 15 perccel a hiba 

keletkezeset kovet6en. 

A hiba bejelentese negy median keresztiillegyen biztositott 

• ingyenesen hivhat6 telefon, 

• fax 

• e-mail, 

• szolgaltat6 Servicedesk-jen automatikusan 

A hiba sajat eszlelese, vagy az el6fizet6i hibabejelentest kovet6 15 percen beliil a feliigyelet nyisson 
hibajegyet. A hibajegy hivatkozasi szamat telefonos bejelenreskor a felvev6 kozli. Telefax, e-mail 
bejelenteskor a hivatkozasi szam visszaigazolasra keriil. A hibajegy egyedileg azonositja a hibat, 
bejelentest. 
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• A hibajegy minden informaci6t tartalmazzon, ami a hibajegy kiallitasa es lezarasa 

kozott Wrtent. 

• A hibajegy lezarasanak feltetele a hiba maradektalan elhantisa es a bejelent6 

beleegyezese. 



• A hibaelhantasi ido a bejelentestol a szolgaltatas helyreallitasaig tart, kiveve a 

felfiiggesztes( ek) idejet. Az igenyelt szolgaltatas helyreallitasi ido minden esetben a 

szolgaltatas igenybevetelere vonatkoz6 szerzodesben meghatarozott ido. 

• Amennyiben a Szolgaltat6 a hibaelhantas folytatasaban akadalyoztatva van a bejelento 

okan /pl. bejutas, elerhetetlenseg/, erre az idotartamra a hibaido felfiiggesztesre keriil, 

vagyis ez az ido nem szamit bele a hibaelhantasi idobe. 

• A hibaelharit<isi folyamatot 7x24 6raban elerheto elektronikus hibajegy kezelo, es 

feladat tamogat6 rendszer segiti. 

l.szamu melleklet 

• Ujhegyi setany 12, Takarekos, Picur, Wind, Optika iizlet epiilete 

w / 

/ 
/. 
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MUSZAKI LEiRAS 9. RESZ 

Amennyiben a mennyisegek termek, aru megnevezest tartalmaznak: A 310/2011. (XII. 
23.) Korm. rendelet (tovabbiakban: Kr.) 26. § (6) bekezdeseben foglaltakra tekintettel 
ajanlatker6 felhivja a figyelmet, hogy, amennyiben a kozbeszerzes targyanak egyertelmu 
es kozerthet6 meghatarozasa sztiksegesse tette meghatarozott gyartmanyu, eredetu, tipusu 
dologra, eljarasra, tevekenysegre, szemelyre, szabadalomra vagy vedjegyre val6 
hivatkozast, a megnevezes csak a targy jellegenek egyertelmu meghatarozasa erdekeben 
t6rtent, es megnevezes mellett a ,vagy azzal egyenerteku" minden esetben ertend6. 
Ajanlatker6 felhivja a figyelmet, hogy, egyenerteku dolog megajanlasa eseten az 
egyenertekuseget az ajanlattev6nek az ajanlataban igazolnia kell. 

1. A rendszerrel kapcsolatban tamasztott altalanos kovetelmenyek 

1.1 Ajanlatker6 a jelen dokurnentaci6 mellekleteben megjelolt terilleteket kivanja lefedni 

egyseges, ingyenes internet hozzaferest biztosit6 WIFI megoldassal. 

Az ajanlattev6 a rendszer kiepitesere es a kiirasban szerepl6 id6tartamra sz616 tizemeltetesre 

ad ajanlatot. 

A rendszer legyen kepes internet elerest biztositani bannely, a rendszerhez kapcsol6dni kepes 

eszkozon, a felhasznalasi felteteleket elfogad6 felhasznal6knak. 

A rendszer legyen alkalrnas legalabb 20 felhaszna16 egyideju csatlakozasara a vegpontok tekinteteben, 

valarnint integralhat6 a kozpontilag tizemeltetett rendszerhez, arnelyhez a tobbi vegpont is kapcsol6dik. 

A rendszernek biztositani kell a lehet6seget ujabb tertiletek lefedesere es ezen tertiletek rendszerbe 

integralasara is. 

1.2. Torvenyi eloirasoknak val6 megfeleloseg 

A rendszer feleljen meg az elektronikus hirkozlesr61 sz616 2003. evi C. torveny, 159/A. §-ban lelrt, a 
Biinilldozesi, nernzetbiztonsagi es honvedelrni celu adatrneg6rzesi kotelezettsegr61 sz616 
el6irasoknak. 

2. A Rendszer kiepitesevel szemben tamasztott reszletes kovetelmenyek 

2.1 Fizikai kiepites 

A telepftesre kijelolt, lefedni kivant tertiletek reszletes bemutatasat jelen dokumentaci6 

melleklete tartalmazza. A kiepiteshez sztikseges engedelyek, hozzajarulasok beszerzeset 
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Ajanlatker6 a kozbeszerzesi eljanis meginditasat megel6z6en megkezdte, a palyazat kiirasakor 

is folynak az egyeztetesek. 

Preferalt a kozteriileteken elhelyezett egyeb, mar meglev6 objektumokat hasznalni. 

Amegajaruott eszkozok kivalasztasanal a kovetkez6 elvarasoknak kell megfelelni: 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

Szeles h6merseklet tartomany ( -30 ... + 70C) 
Szell6zes biztositasa 
Az elhelyezesre rendelkezesre all6 hely korlatainak figyelembe vetele 
Vandalvedettseg, zarhat6sag biztositasa 
VizbetOres, paralecsap6das lehetseges 
Elvart az IP66 vedettseg kialakitasa 

2.2. Aramelhitas 

A rendszemek 24 6ras iizemben kell mUkodnie, igy a rendszer elemekhez szi.ikseges taparam ellatas 
kialakitasa Ajaruattev6 feladata. 

Az ehhez sziikseges taparam vetelezesi helyek kivalasztasa, tervezese, egyeztetesek es 
engedelyezesek lefolytatasa, az ajanlatker6 feladata. 

A fogyaszt6i jogviszony kialakitasanak kotelezettsege es a felhasznalt aram dijaAjanlatker6 feladata. 

El6fordulhat, hogy olyan specialis helyszinre is kell berendezest helyezni, ahol a folyamatos 
hal6zati taparam nem all rendelkezesre, fgy itt mas megoldast kell alkalmazni. 

Amennyiben valamilyen sziinetmentes megoldast kell kialakitani, az elvarasok a kovetkez6k: 

• IP 66 vedettsegii kialakitas. 

• A rendszert kiilon kismegszakit6val kelllevalasztani. 

• Az Wltesi es athidalasi id6 valtoz6 lehet. 

• gondozasmentes akkumulatorok hasznalata. 

2.3. Tavkozlesi kapcsolatok 

Ajanlattev6 feladata egy hotspotok szamara zart hal6zat kialakitasa. A zart hal6zat alatt 
ertend6 egy J\1PLS hal6zaton L3 szintii virtualis maganhal6zat (VPN) kialakitasa, kozponti 
internet kijarat biztositasaval. Internet feletti (IP Sec VPN), titkositott atviteli megoldas nem 
elfogadhat6. 

Kozponti kijarat biztositasa - a tOrvenyi megfeleles miatt - adatkozpontban lehet csak 

A VPN hal6zatot rez vagy optikai hozzaferesekkel kell megval6sitani, ezzel biztositva 

• az alland6, zavarmentes kapcsolatot, 
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• a savszelesseg ingadozasok minimalizalasat, 

• a publikus hozzaferesi hal6zatt61 val6 szeparaltsagot. 

Mobil adatkapcsolatot biztosit6 berendezes telepitese csak abban az esetben elfogadhat6, ha a 

felmeresek soran bizonyitotta valik, hogy vezetekes adatkapcsolatot nem lehetseges kialakitani. 

Ajanlattevo feladata a vezetekes szolgaltatasok kiepitese kapcsan a telepitesi helyre az 
alepitmeny megval6sitasa, valamint az ehhez tartoz6 Osszes tenrezesi, egyeztetesi es 
engedelyeztetesi feladat elvegzese. 

3. A WIFI HotSpotokra vonatkoz6 elvarasok 

Az Ajanlattev6 epitsen ki egy Wl.Fi HotSpot rendszert ami a 2,4GHz-es nem engedely koteles ISM es 
UNH (Industrial, Scientific and Medical es Unlicensed National Information Infrastructure) 
frekvenciasavban tizemel6 sz6rt spektrumu berendezesekre epiil. Az eszkozoknek meg kell 
felelni az IEEE802.11b, IEEE802.11g, valamint az IEEE802.11n szabvanyok el6irasainak, 
valamint a felhasznalt eszkozoknek rendelkeznie kell a WIFI a,b,g,n certified min6sitessel, ezzel 
biztositva a kliens eszkozok szeles korenek kapcsol6dasat. 

A rendszer kepes legyen OPEN (titkositatlan es hitelesitetlen), WPA2-AES PSK titkositast es 
hitelesitest megval6sitani. 

Az eszkozoknek tamogatniuk kell. 

• 

• 

• 

Legalabb 20 wifi eszkoz egyideju csatalkozasat per AP/HotSpot 

A HotSpot-hoz kapcso16d6 felhasznal6kat egy egyseges 0dvozl6 Weboldal (Captive 

Portai, Landing Page) fogadja. 

Ezen a testre szabhat6 weboldalon lehet6seget kell biztositani 

o egy koszont6 szoveg es a felhasznalasi feltetelek megjelenitesere, 

o a felhasznal6k azonositasara (authentikaci6 a torvenyi megfeleles miatt) es 
felhasznalasi feltetelek elfogadasanak kikenyszeritesere, 

o valamit hirdetmenyek es reklamok elhelyezesere. 

A szallltand6 rendszer biztositson integralt spektrum analizis szolgaltatasokat, hogy 
kiszurhet6ek legyenek az idegen es rosszindulatu eszkozok, valamint hogy lehet6ve tegye a 
2.4 es 5Ghz-es spektrumban bekovetkez6 anomaliak detektalasat es hibaelharitasat. 

A rendszer mutassa meg es fedje fel a spektrumokat es csatomakat er6 terheleseket. 

3.1 Menedzseles 

A rendszer menedzselese, konfiguraci6k mentese, napl6k, riasztasok kezelese az tizemeltet6 (nyertes 
ajanlattev6) feladata. 
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A szallitand6 megoldas biztositson lokalis menedzsment feliiletet. A lokalis menedzsment feliileten 
keresztiillegyenek menedzselhet6ek, konfigunilhat6ak es monitorozhat6ak az egyes lokalis wireless 
infras trukturak. 

A lokalis menedzsment feliileten keresztiil minden, a helyi wireless hal6zatra vonatkoz6 beallitas 
legyen elvegezhet6. 

A lokruis menedzsment feliilet tegye lehet6ve a lokalis eszkozok rulapotanak monitorozasat (AP-k 
CPU, memoria terheles, radi6k allapota, terheltsege, stb.). 

A lokalis menedzsment feliilet biztositsa a konfiguraci6 menteset es visszat6lteset. 

Az eszkozok rnindenkori legfrissebb konfiguraci6janak mentese es meg6rzese a rnindenkori 

ilzemeltet6 feladata. 

A telepitend6 eszkozok kozpontb61 egysegesen menedzselhet6k es monitorozhat6k legyenek. 

Arendszer elemeiben a konfiguraci6m6dositasokat kozpontilag kell tudni elvegezni. 

A teljes rendszert kozpontilag kell monitorozni. A rendszer mUkodesevel kapcsolatos riasztasokat 

kezelni kell tudni es ezzel biztositani a proaktiv hibaelhantast. 

3.2 .Monitoring 

A rendszer elemeinek miikodeser61, meghibasodasar61 Ajanlatker6nek nem lesz minden 
esetben kozvetlen informaci6ja. igy sziikseges a rendszert proaktivan monitorozni. 

• monitorozas alapja egy adatbazis alapU, web feliilettel rendelkez6 alkalrnazas, arnelyben a 
kovetkez6 adatokat kell tarolni: 

• helyszinek, a megfelel6 azonosit6 adatokkal (nev, cirn,) 
• Amonitorozand6 eszkozok (nev, IP cirn), a telephelyhez rendelve. 
• Az eszkozok kozotti kapcsolatok (melyik eszkoz melyik interfesze melyik 

eszkoz melyik interfeszehez kapcsol6dik). 
• Afelhasznalt tavkozlesi szolgaltatasok (tipus, azonosit6 a megfelel6 eszkoz interfeszhez 
rendelve. A monitoring rendszer biztositson discovery-t, legalabb a kovetkez6k tekinteteben: 

• 
• 

• 

Az eszkozok interfeszeinek, IP cirneinek begyiijtese . 
Az egy telephelyen beliili Layer2 es Layer3 kapcsolatok automatikus detektalasa, a kapcsolatok 
tarolasa adatbazisban. 
Az eszkozok hardver elemei (tipus, gyari szarn) begyiijtese a monitorozand6 eszkozhoz es 
telephelyhez rendelt m6don val6 tarolasa az adatbazisban. 

Elvaras, hogy ezen rnindezen adatok valtozasa napl6z6qjon, a valtozasi napl6 a web feliileten 
sziirhet6, Excel-be exportalhat6 m6don megjelenjen. 

Eszkozok, hardver elemek listaja legalabb telephely, logikai tipus/cikkszarn es statusz 

szerint sziirhet6 legyen. 

Az elvart monitoring funkci6k: 
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• menedzseltnek berulitott eszkozok es a koztiik lev6 kapcsolatot biztosit6 interfeszek 
monitorozasa (ICMP/SNMP) 



• 

• 

• 

• 
• 

• 

• 

A monitorozott elemek aktualis allapotanak megjelenitese, valamint az innen is eh~rheto stitusz 
riportban, legalabb eszkoz, telephely es tavkozlesi szolg<lltatas szinten. 
Az allapot valtozcisok logolasa, ebool stitusz valtozasi es rendelkezesre allasi riport biztositisa 
legalabb eszkoz, telephely es tavkozlesi szolgaltatas szinten. 
Az esemenyeknek a felterkepezett topologia alapjan valo automatikus korreHicioja (hibcis 

eszkoz mogotti eszkozok hibcijanak elnyomasa). 
Rovid hibak elnyomasa, lebegesek eszlelese . 

A fentiek szerint valodi hibanak ertelmezett, kritik:us eszkozokre vonatkozo esemenyekrol 
automatikus hibajegy nyitas. Reagalas a hibaelhciritas szolgaltatas szerint. 
Az aramsziinet es az egyeb leszakadas ok automatikus detektalasa, ennek megjelenitese a 

riportokban. 
Eszkoz CPU, memoria terheles figyeles, hatarertek atlepes eseten riasztas . 

Az osszes tarolt adatot es leirt funkciot Ajanlatkero szfunara web felilleten on-line elerhetove kell tenni. 
Riport alatt minden esetben a web felilletrol elerheto, on-line adatokat tartalmazo, barmikor 

generalhato, szfuheto, Excel-be os PDF-be exportalhato, riportot ertiink. 

3.3. Logging 

A rendszer tamogassa a tivoli syslog szerverbe torten6 logo last. 

A rendszer tamogassa az SNMP-t. 

3.4 Elvarasok azAP eszkowkkel szemben 

Radios elvarasok 

Fejlett automatikus radio parameter menedzsment, amely gyors reakci6 idovel szabalyozza a 

jelerosseget es a csatomakiosztas es amely figyelembe veszi: 

o A csatorna foglaltsagat; 

o Ajel- zaj viszonyt altalaban; 

o Ajelminoseget;A nem 802.11 protokoll eredetu interferenciat is. 

MIMO -kepes eszkozok. Elvart a 2x2 MIMO. 

A rendszer kepes legyen automatikusan es manualisan szabalyozni a radi6k adaserosseget. 

Az Access Point eszkozok radioi feleljenek meg a magyar regulatory-nak. A rendszer 

automatikusan allitsa be a regulatory-nak megfelelo csatomakat. 

3.5 lnterfeszekre vonatkoz6 elvarasok 

Elvart legalabb Idb 10/100 Ethernet interfesz az AP eszkozokon 

Az Access Point eszkozok megtaplalhatoak legyenek PoE-n keresztiil 
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Az Access Point eszkozok Ethernet interfeszei tamogassak a VLAN-okat. 

3.6 Funkciomilis elvanisok 

Az Access Point eszkozok kepesek legyenek kliens kiszolgalo modban miikodni. 

Az Access Point eszkozok kepesek legyenek t6bb SSID-t megjeleniteni. 

Az Access Point eszkozok kepesek legyenek SSID-hez VLAN-t rendelni. 

A rendszer legyen kepes miikodeset dinamikusan igazitani/hangolni a valtozo radios 

kornyezethez, ezaltal mindig a legoptimalisabb adatkapcsolattal kiszolgalni a klienseket. 

A rendszer legyen kepes minimum es maximum hatarok kozott csokkenteni vagy novelni az Access 
Point eszkozok ad6teljesitmenyet. 

3.7 Korlatozasok 

Ajaruattev6 biztositsa az Internet hozzaferes korhitozasanak lehet6seget. A korlatozast id6-, vagy 
forgalom alapjan, felhasznal6nkent kell kezelni. 

Afelhasznal6kat, szolgaltatasokat es eszkozoket egyedileg kell korlatozni. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 

• 
• 

• 
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3.7.1 Savszelesseg es forgalom korlatozasok 

Savszelesseg felhasznal6nkent 
Legyen lehet6seg felhasznalonkent egyseges savszelesseg beallitasra 
Forgalom felhasznal6nkent 
Savszelesseg routerenkent 
Legyen lehet6seg routerenkenti savszelesseg korlatozasra . 
6sszesitett savszelesseg 
Legyen lehet6seg az osszes router osszes forgalmanak korlatozasara . 

3.7:2 Weblap es szolgaltatas korlatozasok 

Weblap korlatozasok es blokkolasok 
Legyen lehet6seg URL, URL-ben lev6 szo vagy jel alapjan tetsz6leges Weblapok 
blokkolasara, mint peldaul ~~~~"-"-"~~ 
Tartalom korlatozasok es blokkolasok 
Legyen lehet6seg a kiilonboz6 video, kep, hang es adat tovabbitasra alkalmas forgalmak 
blokkolasara. Oly m6don, hogy peldaul a \'!' vw.v:Q_utube._<;.om letiltasaval az indavideo, 
vagy barmely mas dinamikusan megjelen6 v de6 szolgaltatas nem lesz blokkolva, de a 
streaming protokollok tiltasaval az osszes ad t blokkolva lesz. 
Szolgaltatas korlatozasok es blokkolasok 

3.7. 3 Ido alapu korlatozasok 



• Az ajanlott rendszer legyen lehet6seg az egyes felhasznal6khoz id6korlatot 
rendelni, aminek elerese utan a tovabb forgalmazas ujra regisztralas utan 
lehetseges. 

Ajaruattev6 mutassa be a fenti kovetelmenyeknek megfelel6 megoldasat. 

4. WAN kapcsolatok miiszaki kovetelmenyei 

A vezetekes adatkapcsolatok megval6sitasa soran a kovetkez6 miiszaki kovetelmenyeknek kell 
megfelelni. 

4.1 Berelt vonali eleresnel 

Legalabb az alabbi szabvanyoknak/ajaruasoknak va16 miiszaki megfele16seget kell biztositania a 
felhasznalt vegberendezeseknek: 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

4.2 

IP (Internet Protocol)- RFC 791 (Internet Protocol, September 1981) 

Ethernet - 1EEE 802.3 (Local Area Networks Standard, 802.3 Carrier Sense 
Multiple Access with Collision Detection, October 1985) 

BGPIMPI.S VPNs - RFC 2547 (March 1999) 

Virtual Private Network Identifier - RFC 2685 (Virtual Private Networks 
Identifier, September 1999) 

Cisco's Tag Switching Architecture - RFC 2105 (Cisco Systems' Tag 
Switching Architecture Overview, February 1997) 

BGP-4 - RFC 1771 (A Border Gateway Protocol 4 (BGP-4), March 1995), RFC 
2283 (Multiprotocol Extensions for BGP-4, February 1998), RFC 2858 
(Multiprotocol Extensions for BGP-4, June 2000) 

OSPF- RFC 2328 (OSPF Version 2, Apri11998) 

EIGRP- Enhanced Interior Gateway Protocol, RFC draft-savage-eigrp-02 

TACACS+ - Terminal Access Controller Access Control System 

DSL hozzaferes eseten 

Legalabb az alabbi szabvanyoknak/ajanlasoknak val6 miiszaki megfelel6seget kell biztositania a 

felhasznalt vegberendezeseknek: 
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• IP (Internet Protocol)- RFC 791 (Internet Protocol, September 1981) 

• PPP Over Ethernet - RFC 2516 (A Method for Transmitting PPP Over Ethernet 
(PPPoE), February 1999) 



• Ethernet - IEEE 802.3 (Local Area Networks Standard, 802.3 Carrier Sense Multiple 
Access with Collision Detection, October 1985)RIPv2 - RFC 2453 (RIP Version 2, 
November 1998) 

4.3 A WAN kapcsolatok szolgaltatasi kovetelmenyei: 

• Biztositani kell a hal6zati forgalom monitorozasat. Ajanlatker6 altal is igenybe 
vehet6 lekerdezesi lehet6seggel. 

• Legyen lehet6seg SLAjelentes lekerdezesere. 

• Legyen lehet6seg a Szolgaltat6 altal vallalt min6seg havi- es eves teljesitesenek 
bemutatasara. 

• Legyen lehet6seg az SLA jelentesek a Szolgaltat6 a havi szamla mellekletekent 
biztositani. 

• Legyen lehet6seg QoS osztalyok beallitasara. 

A fenti kovetelmenyeknek val6 megfelelest Ajanlattev6 szakmai ajanlataban mutassa be. 

5. Szolgaltatassal kapcsolatos elvarasok 

5.1. Elvart szolgaltatasminosegi mutatok 

A tavkozlesi hal6zatra az alabbi min6segi mutat6kat elvartak: 

• Hibaelharitasi ido: 12 ora 
• Az elvart eves rendelkezesre alias erteke: 99,5% 
• Rendelkezesre allasi es miiszaki parameterek: 

Kesleltetes < 250 ms 
Csomagvesztes < 3% 

5.2. Garantalt savszelessegek 

Az alabbiakban az elvart, garantalt savszelesseget hataroztuk meg: 

• 

• 
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A kozpontban legalabb 100 Mbps szimmetrikus savszelesseg biztositasa . 

A vegpontokon legalabb az alabbi savszelesseg biztositasa: 

Min. letoltesi sebesseg: 10 Mbit/sec 

Min. feltoltesi sebesseg: 0.5 Mbit/sec 



A szolgaltatas kiterjed a teljes rendszer hibaival kapcsolatban beerkezett vagy automatikusan 
diagnosztizalt hibak elharitasara. 

53 A szolgaltatas jellemzoi 

• Az ev minden munkanapjan, munkaidoben, 5xl0 6ras rendelkezesre allas es 
tamogatas biztositasa 

A rendszer 7x24 6ras monitorozasa, automatikus hibabejelentesek inditasa es hibajegy generalas. 

• Hibak elhantasa 5x10 6raban. 

• Kritikus hibak elharitasanak megkezdese 4 6ran beliil. 

• Nem kritikus hibak elhantasanak megkezdese 1 munkanapon beliil. 

• Szolgaltatas menedzsment biztositasa 

• Az aramellatas monitorozasa 

• Az elhelyezett eszkozok iizemi h6mersekletenek monitorozasa 

Ajanlattevo, a garanciaval nem rendelkezo eszkozokre a swlgaltatasi szinteknek megfeleloen 
szintidon beliil biztositson csereeszkozt. A felmeriil6 javitasi koltsegek Ajanlatkerot terhelik! 
Ajanlatker6 a csereeszkozt a rendszerbe illesztest61 szamitott maximum 2 h6napig hasznalhatja, 
ezt kovetoen gondoskodni kell a csereeszkoz visszaszolgaitatasar61 vagy kifizeteser61. 

5.4. Automatikus hibabejelentes kovetelmenyei 

A rendszer elemeinek miikodeserol, meghibasodasar61 Ajanlatkeronek nem lesz kozvetlen 
informaci6ja, igy sziikseges a rendszer meghibasodasait automatikus m6don detektalni. 

Ajanlattev6 biztositson 7x24 6ras szolgaitatas szinru felugyeletet. 

Proaktiv monitorozassal tamogatott automatikus hibajegy felvetele legkesobb 15 perccel a hiba 
keletkezeset kovetoen. 

Ahiba bejelentese negy median keresztiillegyen biztositott 

• ingyenesen hivhat6 telefon, 

• fax 

• e-mail, 

• szolgaltat6 Servicedesk-jen automatikusan 

A hiba sajat eszlelese, vagy az el6fizet6i hibabejelentest kovet6 15 percen beliil a feliigyelet nyisson 
hibajegyet. A hibajegy hivatkozasi szamat telefonos bejelenteskor a felvev6 kozli. Telefax, e-mail 
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bejelenteskor a hivatkozasi szam visszaigazolasra keriil. A hibajegy egyedileg azonositja a hibat, 
bejelentest. 

• A hibajegy minden informaci6t tartalmazzon, ami a hibajegy kiallitasa es lezarasa 

kozott tortent. 

• A hibajegy lezarasanak feltetele a hiba maradektalan elharitasa es a bejelent6 

beleegyezese. 

• A hibaelharitasi id6 a bejelentest61 a szolgaltatas helyreallitasaig tart, kiveve a 

felfiiggesztes( ek) idejet. Az igenyelt szolgaltatas helyreallitasi id6 minden esetben a 

szolgaltatas igenybevetelere vonatkoz6 szerz6desben meghatarozott id6. 

• Amennyiben a Szolgaltat6 a hibaelharitas folytatasaban akadalyoztatva van a bejelent6 

okan /pl. bejutas, elerhetetlenseg/, erre az id6tartamra a hibaid6 felfiiggesztesre kerill, 

vagyis ez az id6 nem szamit bele a hibaelharitasi id6be. 

• A hibaelharitasi folyamatot 7x24 6niban elerhet6 elektronikus hibajegy kezel6, es 

feladat tamogat6 rendszer segiti. 

I.szamu melleklet 

• Ujhegyi setany 13, Gy6gyszertar epiilete 
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MUSZAKI LEiRAs 10. RESZ 

Amennyiben a mennyisegek termek, aru megnevezest tartalmaznak: A 310/2011. (XII. 
23.) Korm. rendelet (tovabbiakban: Kr.) 26. § (6) bekezdeseben foglaltakra tekintettel 
ajanlatker6 felhivja a figyelmet, hogy, amennyiben a kozbeszerzes targyanak egyertelmu 
es kozerthet6 meghatarozasa szliksegesse tette meghatarozott gyartmanyli, eredetu, tipusu 
dologra, eljarasra, tevekenysegre, szemelyre, szabadalomra vagy vedjegyre val6 
hivatkozast, a megnevezes csak a targy jellegenek egyertelmu meghatarozasa erdekeben 
tortent, es megnevezes mellett a ,vagy azzal egyenerteku" minden esetben ertend6. 
Ajanlatker6 felhivja a figyelmet, hogy, egyenerteku dolog megajanlasa eseten az 
egyenertekuseget az ajanlattev6nek az ajanlataban igazolnia kell. 

1. A rendszerrel kapcsolatban himasztott altahinos kovetelmenyek 

1.1 Ajcinlatker6 ajelen dokumentaci6 mellekleteben megjelolt terlileteket kivanja lefedni 

egyseges, ingyenes internet hozzaferest biztosit6 WIFI megoldassal. 

Az ajanlattev6 a rendszer kiepitesere es a kiirasban szerepl6 id6tartamra sz616 lizemeltetesre 

ad ajanlatot. 

A rendszer legyen kepes internet elerest biztositani barmely, a rendszerhez kapcsol6dni kepes 

eszkozon, a felhasznalasi felteteleket elfogad6 felhasznal6knak. 

A rendszer legyen alkalmas legalabb 20 felhasznal6 egyideju csatlakozasara a vegpontok tekinteteben, 

valamint integralhat6 a kozpontilag lizemeltetett rendszerhez, amelyhez a tobbi vegpont is kapcsol6dik. 
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A rendszemek biztositani kell a lehet6seget ujabb teriiletek lefedesere es ezen teriiletek rendszerbe 

integnilasara is. 

1.2. Torvenyi eloirasoknak valo megfeleloseg 

A rendszer feleljen meg az elektronikus hirkozlesr61 sz616 2003. evi C. torveny, 159/A. §-ban lefrt, a 
Biinlildozesi, nernzetbiztonsagi es honvedelrni celu adatrneg6rzesi kotelezettsegr61 sz616 
el6inisoknak. 

2. A Rendszer kiepitesevel szemben tamasztott reszletes kovetelmenyek 

2.1 Fizikai kiepites 

A telepitesre kijelOlt, lefedni klvant teri.iletek reszletes bemutatasat jelen dokumentaci6 

melleklete tartalmazza. A kiepiteshez sziikseges engedelyek, hozzajarulasok beszerzeset 

Ajanlatker6 a kozbeszerzesi eljanis meginditasat megel6z6en megkezdte, a palyazat kiirasakor 

is folynak az egyeztetesek. 

Prefera.It a kozteriileteken elhelyezett egyeb, mar meglev6 objekturnokat hasznalni. 

Amegajanlott eszkozok kivalasztasanal a kovetkez6 elvarasoknak kell megfelelni: 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

Szeles h6merseklet tartomany ( -30 ... + 70C) 
Szell6zes biztositasa 
Az elhelyezesre rendelkezesre all6 hely korlatainak figyelembe vetele 
Vandalvedettseg, zarhat6sag biztositasa 
V1zbet5res, paralecsap6das lehetseges 
Elvart az IP66 vedettseg kialakltasa 

2.2. Aramellatas 

A rendszemek 24 6ras iizemben kell miikodnie, igy a rendszer elemekhez sziikseges tapararn ellatas 
kialakitasaAjanlattev6 feladata. 

Az ehhez sziikseges tapararn vetelezesi helyek kivalasztasa, tervezese, egyeztetesek es 
engedelyezesek lefolytatasa, az <Yanlatker6 feladata. 

A fogyaszt6i jogviszony kialakitasanak kotelezettsege es a felhasznalt ararn dija Ajanlatker6 feladata. 

El6fordulhat, hogy olyan specialis helyszinre is kell berendezest helyezni, ahol a folyamatos 
hal6zati taparam nem all rendelkezesre, lgy itt mas megoldast kell alkalmazni. 

Amennyiben valamilyen sziinetmentes megoldast kell kialakltani, az elvanisok a kovetkez6k: 

• IP 66 vedettsegii kialakitas . 

• A rendszert kiilon kismegszak1t6val kelllevalasztani . 
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• Az tOltesi es athidahisi ido valtoz6 lehet. 

• gondozasmentes akkumulatorok hasznalata. 

2.3. Tavkozlesi kapcsolatok 

Ajanlattevo feladata egy hotspotok szamara zart Ml6zat kialakitasa. A zart Ml6zat alatt 
ertendo egy MPLS hal6zaton L3 szintii virtualis maganhal6zat (VPN) kialakitasa, kozponti 
internet kijarat biztositasaval. Internet feletti (IP Sec VPN), titkositott atviteli megoldas nem 
elfogadhat6. 

Kozponti kijarat biztositasa - a t5rvenyi megfeleles miatt - adatkozpontban lehet csak 

A VPN Ml6zatot rez vagy optikai hozzaferesekkel kell megval6sitani, ezzel biztositva 

• az alland6, zavarrnentes kapcsolatot, 

• a savszelesseg ingadozasok minimalizalasat, 

• a publikus hozzaferesi hal6zatt61 val6 szeparaltsagot. 

Mobil adatkapcsolatot biztosit6 berendezes telepitese csak abban az esetben elfogadhat6, ha a 

felmeresek soran bizonyitotta valik, hogy vezetekes adatkapcsolatot nem lehetseges kialakitani. 

Ajanlattevo feladata a vezetekes szolgaltatasok kiepitese kapcsan a telepitesi helyre az 

alepitmeny megvalositasa, valamint az ehhez tartozo Osszes tervezesi, egyeztetesi es 

engedelyeztetesi feladat elvegzese. 

3. A WIFI HotSpotokra vonatkozo elvarasok 

Az Ajanlattevo epitsen ki egy WIFi HotSpot rendszert ami a 2,4GHz-es nem engedely koteles ISM es 
UNH (Industrial, Scientific and Medical es Unlicensed National Information Infrastructure) 
frekvenciasavban lizemel6 sz6rt spektrumu berendezesekre epiil. Az eszkozoknek meg kell 
felelni az IEEE802.11b, IEEE802.11g, valamint az IEEE802.11n szabvanyok eloirasainak, 
valamint a felhaszn:Ht eszkozoknek rendelkeznie kell a WIFI a,b,g,n certified minositessel, ezzel 
biztositva a kliens eszkozok szeles korenek kapcsol6dasat. 

A rendszer kepes legyen OPEN (titkositatlan es hitelesitetlen), WPA2-AES PSK titkositast es 
hitelesitest megval6sitani. 

Az eszkozoknek tamogatniuk kell. 
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• Legalabb 20 wifi eszkoz egyidejii csatalkozasat per AP/HotSpot 

• A HotSpot-hoz kapcsol6d6 felhasznal6kat egy egyseges Udvozl6 Weboldal (Captive 
Portai, Landing Page) fogadja. 

• Ezen a testre szabhat6 weboldalon lehetoseget kell biztositani 

o egy koszont6 szoveg es a felhasznalasi feltetelek megjelenitesere, 



o a felhaszmil6k azonositiisara (authentikaci6 a t6rvenyi megfeleles miatt) es 
felhasznahisi feltetelek elfogadasanak kikenyszeritesere, 

0 valamit hirdetmenyek es reklamok elhelyezesere. 

A szallitand6 rendszer biztositson integralt spektrum analizis szolgaltatasokat, hogy 
kisziirhet6ek legyenek az idegen es rosszindulatu eszkozok, valamint hogy lehet6ve tegye a 
2.4 es 5Ghz-es spektrumban bekovetkez6 anomaliak detektalasat es hibaelharitasat. 

A rendszer mutassa meg es fedje fel a spektrumokat es csatomakat er6 terheleseket. 

3.1 Menedzseles 

A rendszer menedzselese, konfiguraci6k menrese, napl6k, riasztasok kezelese az iizemeltet6 (nyertes 
ajaruattev6) feladata. 

A szallftand6 megoldas biztositson lokalis menedzsment feliiletet. A lokalis menedzsment feliileten 
keresztiillegyenek menedzselhet6ek, konfiguralhat6ak es monitorozhat6ak az egyes lokalis wireless 
infras truktUrak. 

A lokalis menedzsment feliileten keresztiil minden, a helyi wireless hai6zatra vonatkoz6 beallitas 
legyen elvegezhet6. 

A lokalis menedzsment feliilet tegye lehet6ve a lokalis eszkozok allapotanak monitorozasat (AP-k 
CPU, memoria terheles, radi6k allapota, terheltsege, stb.). 

A lokalis menedzsment feliilet biztositsa a konfiguraci6 menteset es visszat6lteset. 

Az eszkozok mindenkori legfrissebb konfiguraci6janak mentese es meg6rzese a mindenkori 

iizemeltet6 feladata. 

A telepitend6 eszkozok kozpontb61 egysegesen menedzselhet6k es monitorozhat6k legyenek. 

A rendszer elemeiben a konfiguraci6m6dositasokat kozpontilag kell tudni elvegezni. 

A teljes rendszert kozpontilag kell monitorozni. A rendszer miikodesevel kapcsolatos riasztasokat 

kezelni kell tudni es ezzel biztositani a proaktiv hibaelhantast. 

3.2 .Monitoring 

A rendszer elemeinek miikodeser61, meghibasodasar61 Ajanlatker6nek nem lesz minden 
esetben kozvetlen informaci6ja. igy sziikseges a rendszert proaktivan monitorozni. 

• 

• 
• 
• 
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monitorozas alapja egy adatbazis alapU, web felillettel rendelkez6 alkalmazas, amelyben a 
kovetkez6 adatokat kell tarolni: 

helyszinek, a megfelel6 azonosit6 adatokkal (nev, cim,) 
Amonitorozand6 eszkozok (nev, IP cim), a telephelyhez rendelve . 
Az eszkozok kozotti kapcsolatok (melyik eszkoz melyik interfesze melyik 

eszkoz melyik interfeszehez kapcsol6dik). 



• Afelhaszmilt tavkozlesi szolgaltatasok (tipus, azonosit6 a megfelel6 eszkoz interfeszhez 
rendelve. A monitoring rendszer biztositson discovery-t, legalabb a k6vetkez6k tekinteteben: 

• 
• 

• 

Az eszkozok interfeszeinek, IP cimeinek begy(ijtese . 
Az egy telephelyen belilli Layer2 es l..ayer3 kapcsolatok automatikus detektalasa, a kapcsolatok 
tarolasa adatbazisban. 
Az eszkozok hardver elemei (tipus, gyfui. szam) begy(ijtese a monitorozand6 eszkozhoz es 
telephelyhez rendelt modon valo tarolasa az adatbazisban. 

Elvaras, hogy ezen mindezen adatok valtozasa naplozodjon, a valtozasi naplo a web feliileten 
szurhet6, Excel-be exportalhato modon megjelenjen. 

Eszk6z6k, hardver elemek listaja legalabb telephely, logikai tipus/cikkszam es statusz 

szerint szfuhet6 legyen. 

Az elvart monitoring funkciok: 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

• 

menedzseltnek beallitott eszkozok es a koztlik lev6 kapcsolatot biztosit6 interfeszek 
monitorozasa (ICMP/SNMP) 
A monitorozott elemek aktualis allapotanak megjelenitese, valarnint az innen is elerhet6 statusz 
riportban, legalabb eszkoz, telephely es tavkozlesi szolgaltatas szinten. 
Az allapot valtozasok logolasa, ebb61 statusz valtozasi es rendelkezesre allasi riport biztositasa 
legalabb eszkoz, telephely es tavkozlesi szolgaltatas szinten. 
Az esemenyeknek a felterkepezett topologia alapjan valo automatikus korrelacioja (hibas 
eszkoz mogotti eszkozok hib~janak elnyomasa). 
Rovid hibak elnyomasa, lebegesek eszlelese . 

A fentiek szerint valodi hibanak ertelmezett, kritikus eszkozokre vonatkozo esemenyekr61 
automatikus hibajegy nyitas. Reagalas a hibaelhantas szolgaltatas szerint. 
Az aramsztinet es az egyeb leszakadas ok automatikus detektalasa, ennek megjelenitese a 
riportokban. 
Eszkoz CPU, memoria terheles figyeles, hatarertek atlepes eseten riasztas . 

Az osszes tarolt adatot es leirt funkci6t Ajanlatker6 szamara web felilleten on-line elerhet6ve kell tenni. 
Riport alatt minden esetben a web felilletr61 elerhet6, on-line adatokat tartalmazo, barmikor 
generalhat6, szfuhet6, Excel-be os PDF-be exportalhato, riportot ertiink. 

3.3. Logging 

A rendszer tamogassa a tavoli syslog szerverbe t6rten6 logolast. 

A rendszer tamogassa az SNMP-t. 

3.4 Elvanisok azAP eszkozokkel szemben 

Radios elvanisok 

Fejlett automatikus radio parameter menedzsment, amely gyors reakci6 id6vel szabalyozza a 
jeler6sseget es a csatomakiosztas es amely figyelembe veszi: 

o A csatorna foglaltsagat; 
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o Ajel- zaj viszonyt altahiban; 

o Ajelmin6seget;A nem 802.11 protokoll eredetii interferencia.t is. 

MIMO -kepes eszkozok. Elvart a 2x2 MIMO. 

A rendszer kepes legyen automatikusan es manualisan szabalyozni a radi6k adaser6sseget. 

Az Access Point eszkozok radi6i feleljenek meg a magyar regulatory-nak. A rendszer 
automatikusan allitsa be a regulatory-nak megfelel6 csatomakat. 

3.5 lnterfeszekre vonatkoz6 elvanisok 

Elvart legalabb Idb 10/100 Ethernet interfesz az AP eszkozokon 

Az Access Point eszkozok megtaplalhat6ak legyenek PoE-n keresztiil 

Az Access Point eszkozok Ethernet interfeszei tamogassak a VLAN-okat. 

3.6 Funkcionalis elvanisok 

Az Access Point eszkozok kepesek legyenek kliens kiszolgal6 m6dban miikodni. 

Az Access Point eszkozok kepesek legyenek t6bb SSID-t megjeleniteni. 

Az Access Point eszkozok kepesek legyenek SSID-hez VLAN-t rendelni. 

A rendszer legyen kepes miikodeset dinamikusan igazitani/hangolni a valtoz6 radios 

kornyezethez, ezaltal mindig a legoptimalisabb adatkapcsolattal kiszolgalni a klienseket. 

A rendszer legyen kepes minimum es maximum hatarok kozott csokkenteni vagy novelni az Access 
Point eszkozok ad6teljesitmenyet. 

3.7 Korlatozasok 

Ajaruattev6 biztositsa az Internet hozzaferes korlatozasanak lehet6seget. A korlatozast id6-, vagy 
forgalom alapjan, felhasznal6nkent kell kezelni. 

Afelhasznal6kat, szolga.Itatasokat es eszkozoket egyedileg kell korlatozni. 

• 
• 
• 
• 
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3.7.1 Savszelesseg es forgalom korlatozasok 

Savszelesseg felhasznal6nkent 
Legyen lehet6seg felhasznal6nkent egyseges savszelesseg beallitasra 
Forgalom felhasznal6nkent 
Savszelesseg routerenkent 



• 
• 
• 

• 
• 

• 
• 

• 

Legyen lehet6seg routerenkenti savszelesseg korlatozasra . 
bsszesitett savszelesseg 
Legyen lehet6seg az osszes router osszes forgalmanak korlatozasara . 

3.7.2 Weblap es szolgaltatas kormtozasok 

Weblap korhitozasok es blokkolasok 
Legyen lehet6seg URL, URL-ben lev6 szo vagy jel alapjan tetsz6leges Weblapok 
blokkolasara, mint peldaul .. !.! . ...:..:.:.! .. ,,.,.!..)L~~~;},' .. ;: .. "'·'·"~~:.''~"· 
Tartalom korlatozasok es blokkolasok 
Legyen lehet6seg a klilonboz6 video, kep, hang es adat tovabbitasra alkalmas forgalmak 
blokkolasara. Oly m6don, hogy peldaul a www.voutubc.com letiltasaval az indavideo, 
vagy barmely mas dinamikusan megjelen6 video szolgaltatas nem lesz blokkolva, de a 
streaming protokollok tiltasaval az osszes adat blokkolva lesz. 
Szolgaltatas korlatozasok es blokkolasok 

3.7. 3 Ido alapu kormtozasok 

• Az ajanlott rendszer legyen lehet6seg az egyes felhasznalokhoz id6korlatot 
rendelni, aminek elerese utan a tovabb forgalmazas ujra regisztralas utan 
lehetseges. 

Ajcinlattev6 mutassa be a fenti kovetelrnenyeknek megfelel6 megoldasat. 

4. WAN kapcsolatok miiszaki kovetelmenyei 

A vezetekes adatkapcsolatok megvalositasa soran a kovetkez6 miiszaki kovetelrnenyeknek kell 

megfelelni. 

4.1 Berelt vonali eleresnei 

Legalabb az alabbi szabvanyoknak/~cinlasoknak valo miiszaki megfelel6seget kell biztositania a 

felhasznalt vegberendezeseknek: 
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• IP (Internet Protocol) - RFC 791 (Internet Protocol, September 1981) 

• Ethernet - 1EEE 802.3 (Local Area Networks Standard, 802.3 Carrier Sense 
Multiple Access with Collision Detection, October 1985) 

• BGP!MPLS VPNs- RFC 2547 (March 1999) 

• VIrtual Private Network Identifier - RFC 2685 (VIrtual Private Networks 
Identifier, September 1999) 

• Cisco's Tag Switching Architecture - RFC 2105 (Cisco Systems' Tag 
SwitchingArchitecture Overview, February 1997) 

• BGP-4- RFC 1771 (A Border Gateway Protocol4 (BGP-4), March 1995), RFC 
2283 (Multiprotocol Extensions for BGP-4, February 1998), RFC 2858 



• 

• 

• 

4.2 

(Multiprotocol Extensions for BGP-4, June 2000) 

OSPF- RFC 2328 (OSPF Version 2, April1998) 

EIGRP- Enhanced Interior Gateway Protocol, RFC draft-savage-eigrp-02 

TACACS+ - Terminal Access Controller Access Control System 

DSL hozzaferes eseten 

Legalabb az alabbi szabvanyoknak/ajanlasoknak val6 miiszaki megfeiel6seget kell biztositania a 

felhasznalt vegberendezeseknek: 

• IP (Internet Protocol)- RFC 791 (Internet Protocol, September 1981) 

• PPP Over Ethernet - RFC 2516 (A Method for Transmitting PPP Over Ethernet 
(PPPoE), February 1999) 

• Ethernet - IEEE 802.3 (Local Area Networks Standard, 802.3 Carrier Sense Multiple 
Access with Collision Detection, October 1985)RIPv2 - RFC 2453 (RIP Version 2, 
November 1998) 

43 A WAN kapcsolatok szolgaltatasi kovetelmenyei: 

• 

• 

• 

• 

• 

Biztositani kell a hal6zati forgaiom monitorozasat. Ajaniatker6 altai is igenybe 
vehet6 Iekerdezesi Iehet6seggel. 

Legyen Iehet6seg SLAjeientes Iekerdezesere . 

Legyen Iehet6seg a Szoigaltat6 altai vallait min6seg havi- es eves teljesitesenek 
bemutatasara. 

Legyen Iehet6seg az SLA jeientesek a Szoigaltat6 a havi szamia mellekietekent 
biztositani. 

Legyen Iehet6seg QoS osztalyok beallitasara . 

A fenti kovetelmenyeknek val6 megfeielest Ajanlattev6 szakmai ajanlataban mutassa be. 

, 5. Szolgaltatassal kapcsolatos elvarasok 

5.1. Elvart szolgaltatasminosegi mutatok 

A tavkozlesi hal6zatra az alabbi min6segi mutat6kat elvartak: 

• Hibaelharitasi ido: 12 ora 
• Az elvart eves rendelkezesre alias erteke: 99,5% 
• Rendeikezesre allasi es muszaki parameterek: 
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Kesleltetes < 250 ms 
Csomagvesztes < 3% 

5.2. Garantalt savszelessegek 

Az alabbiakban az elvart, garantalt savszelesseget hataroztuk meg: 

• A kozpontban legalabb 100 Mbps szimmetrikus savszelesseg biztositasa . 

• A vegpontokon legalabb az alabbi savszelesseg biztositasa: 

Min. letoltesi sebesseg: 10 Mbit/sec 

Min. feltoltesi sebesseg: 0.5 Mbit/sec 

A szolgaltatas kiterjed a teljes rendszer hibaival kapcsolatban beerkezett vagy automatikusan 
diagnosztizalt hibak elharitasara. 

5.3 A szolgaltatas jellemzoi 

• Az ev minden munkanapjan, munkaidoben, 5x10 6ras rendelkezesre allas es 
tamogatas biztositasa 

Arendszer 7x24 6ras monitorozasa, automatikus hibabejelentesek inditasa es hibajegy generalas. 

• Hibak elhantasa 5x10 araban. 

• Kritikus hibcik elhantasanak megk:ezdese 4 6ran beliil. 

• Nem kritikus hibak elhantasanak megkezdese 1 munkanapon beli.il. 

• Szolgciltatas menedzsment biztositasa 

• Az aramellatas monitorozasa 

• Az elhelyezett eszkozok iizerni homersekletenek monitorozasa 

Ajanlattevo, a garanciaval nem rendelkezo eszkozokre a szolgaltatasi szinteknek megfeleloen 
szintidon beliil biztositson csereeszkozt. A felmeriil6 javitasi koltsegek Ajcinlatkerot terhelik! 

Ajanlatker6 a csereeszkozt a rendszerbe illesztest61 szamitott maximum 2 h6napig hasznalhatja, 

ezt kovetoen gondoskodni kell a csereeszkoz visszaszolgaltatasar61 vagy kifizeteser61. 

5.4. Automatikus hibabejelentes kovetelmenyei 

A rendszer elemeinek miikodeser61, meghibasodasar61 Ajanlatkeronek nem lesz kozvetlen 

informaci6ja, igy szi.ikseges a rendszer meghibasodasait automatikus m6don detektalni. 
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Ajanlattev6 biztositson 7x24 6ras szolgaitatis szintii feliigyeletet. 

Proaktiv monitorozassal tamogatott automatikus hibajegy felvetele legkes6bb 15 perccel a hiba 

keletkezeset kovet6en. 

A hiba bejelentese negy median keresztiillegyen biztositott 

• ingyenesen hivhat6 telefon, 

• fax 

• e-mail, 

• szolgaJ.tat6 Servicedesk-jen automatik:usan 

A hiba sqjat eszlelese, vagy az el6fizet6i hibabejelentest kovet6 15 percen beliil a feliigyelet nyisson 
hibajegyet. A hibajegy hivatkozasi szamat telefonos bejelenteskor a felvev6 kozli. Telefax, e-mail 
bejelenteskor a hivatkozasi szam visszaigazolasra keriil. A hibajegy egyedileg azonositja a hibat, 
bejelentest. 

• A hibajegy minden informaci6t tartalmazzon, ami a hibajegy kiallitasa es lezarasa 

kozott tortent. 

• A hibajegy lezarasanak feltetele a hiba maradektalan elharitisa es a bejelent6 

beleegyezese. 

• A hibaelharitisi id6 a bejelentest61 a szolgaitatis helyreailitisaig tart, kiveve a 

felfiiggesztes( ek) idejet. Az igenyelt szolgaitatis helyreailitisi id6 minden esetben a 

szolgaitatis igenybevetelere vonatkoz6 szerz6desben meghatarozott id6. 

• Amennyiben a Szolgaltat6 a hibaelharitis folytatisaban akadaiyoztatva van a bejelent6 

okan /pl. bejutis, elerhetetlenseg/, erre az id6tartamra a hibaid6 felfiiggesztesre keriil, 

vagyis ez az id6 nem sziirnit bele a hibaelharitisi id6be. 

• A hibaelhiiritasi folyamatot 7x24 6raban elerhet6 elektronikus hibajegy kezel6, es 

feladat tamogat6 rendszer segiti. 

l.szamu melleklet 
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• Ujhegyi setany 14, One Euro iizlet epiilete 

MUSZAKI LEiRAS 11. RESZ 

Amennyiben a mennyisegek termek, aru megnevezest tartalmaznak: A 310/2011. (XII. 
23.) Korm. rendelet (tovabbiakban: Kr.) 26. § (6) bekezdeseben foglaltakra tekintettel 
ajanlatker6 felhivja a figyelmet, hogy, amennyiben a kozbeszerzes targyanak egyertelmii 
es kozerthet6 meghatarozasa sziiksegesse tette meghatarozott gyartmanyli, eredetii, tipusu 
dologra, eljarasra, tevekenysegre, szemelyre, szabadalomra vagy vedjegyre val6 
hivatkozast, a megnevezes csak a targy jellegenek egyertelmii meghatarozasa erdekeben 
tOrtent, es megnevezes mellett a ,vagy azzal egyenertekii" minden esetben ertend6. 
Ajanlatker6 felhivja a figyelmet, hogy, egyenertekii dolog megajanlasa eseten az 
egyenertekiiseget az ajanlattevonek az ajanlataban igazolnia kell. 

1. A rendszerrel kapcsolatban tamasztott altalanos kovetelmenyek 

1.1 Ajanlatker6 a jelen dokumentaci6 mellekleteben megjelOlt terilleteket kivanja lefedni 
egyseges, ingyenes internet hozzaferest biztosit6 WIFI megoldassal. 

171 



Az ajanlattev6 a rendszer kiepitesere es a kiirasban szerepl6 id6tartamra sz616 iizemeltetesre 

ad ajanlatot. 

A rendszer legyen kepes internet elerest biztositani barmely, a rendszerhez kapcsol6dni kepes 

eszkozon, a felhasznalasi felteteleket elfogad6 felhasznal6knak. 

A rendszer legyen alkalmas legalabb 20 felhasznlli6 egyidejii csatlakozasara a vegpontok tekinteteben, 

valamint integralhat6 a kozpontilag iizemeltetett rendszerhez, amelyhez a tobbi vegpont is kapcsol6dik. 

A rendszemek biztositani kell a lehet6seget ujabb teriiletek lefedesere es ezen terilletek rendszerbe 
integralasara is. 

1.2. Torvenyi eloirasoknak valo megfeleloseg 

A rendszer feleljen meg az elektronikus hirk6zlesr61 sz616 2003. evi C. torveny, 159/A. §-ban leirt, a 
Biinilldozesi, nemzetbiztonsagi es honvedelmi celu adatmeg6rzesi kotelezettsegr61 sz616 
el6inisoknak. 

2. A Rendszer kiepitesevel szemben tamasztott reszletes kovetelmenyek 

2.1 Fizikai kiepites 

A telepitesre kijelolt, lefedni kivant teriiletek reszletes bemutatasat jelen dokumentaci6 

melleklete tartalmazza. A kiepiteshez szi.ikseges engedelyek, hozzajarulasok beszerzeset 

Ajanlatker6 a kozbeszerzesi eljaras meginditasat megel6z6en megkezdte, a palyazat kiirasakor 

is folynak az egyeztetesek. 

Preferalt a kozterilleteken elhelyezett egyeb, mar meglev6 objektumokat hasznalni. 

Amegajanlott eszk6z6k kivalasztasanal a kovetkez6 elvarasoknak kell megfelelni: 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

Szeles h6merseklet tartomany ( -30 ... + 70C) 
Szel16zes biztositasa 
Az elhelyezesre rendelkezesre all6 hely korlatainak figyelembe vetele 
Vandalvedettseg, zarhat6sag biztositasa 
Vizbet6res, paralecsap6das lehetseges 
Elvart az IP66 vedettseg kialakitasa 

2.2. Aramellatas 

A rendszemek 24 6ms iizemben kell miikodnie, igy a rendszer elemekhez sziikseges taparam ellatas 
kialakitasa Ajanlattev6 feladata. 

Az ehhez szi.ikseges taparam vetelezesi helyek kivalasztasa, tervezese, egyeztetesek es 
engedelyezesek lefolytatasa, az ajanlatker6 feladata. 
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A fogyaszt6i jogviszony kialakitasanak kotelezettsege es a felhaszruilt :iram dija Ajanlatker6 feladata. 

El6fordulhat, hogy olyan specialis helyszinre is kell berendezest helyezni, ahol a folyamatos 
hal6zati taparam nem all rendelkezesre, igy itt mas megoldast kell alkalmazni. 

Amennyiben valamilyen sziinetmentes megoldast kell kialakitani, az elvarasok a k6vetkez6k: 

• IP 66 vedettsegu kialakitas. 

• A rendszert klilon kismegszakit6val kelllevalasztani. 

• Az t6ltesi es athidalasi id6 valtoz6 lehet. 

• gondozasmentes akkumulatorok hasznalata. 

2.3. Tavkozlesi kapcsolatok 

Ajanlattev6 feladata egy hotspotok szamara zart hal6zat kialakitasa. A zart hal6zat alatt 
ertend6 egy MPLS hal6zaton L3 szinru virtualis maganhal6zat (VPN) kialakitasa, kozponti 
internet kijarat biztositasaval. Internet feletti (IP Sec VPN), titkositott atviteli megoldas nem 
elfogadhat6. 

Kozponti kijarat biztositasa- a t6rvenyi megfeleles miatt- adatkozpontban lehet csak 

A VPN hal6zatot rez vagy optikai hozzaferesekkel kell megval6sitani, ezzel biztositva 

• az alland6, zavarmentes kapcsolatot, 

• a savszelesseg ingadozasok minimalizalasat, 

• a publikus hozzaferesi hal6zatt61 val6 szeparaltsagot. 

Mobil adatkapcsolatot biztosit6 berendezes telepitese csak abban az esetben elfogadhat6, ha a 

felmeresek soran bizonyitotta valik, hogy vezetekes adatkapcsolatot nem lehetseges kialakitani. 

Ajanlattevo feladata a vezetekes szolgaltatasok kiepitese kapcsan a telepitesi helyre az 

alepitmeny megvalositasa, valamint az ehhez tartozo Osszes tervezesi, egyeztetesi es 

engedelyeztetesi feladat elvegzese. 

3. A WIFI HotSpotokra vonatkozo elvarasok 

Az Ajanlattev6 epitsen ki egy WiFi HotSpot rendszert ami a 2,4GHz-es nem engedely koteles ISM es 
UNH (Industrial, Scientific and Medical es Unlicensed National Information Infrastructure) 
frekvenciasavban iizemel6 sz6rt spektrumu berendezesekre epiil. Az eszkozoknek meg kell 
felelni az IEEE802.11b, IEEE802.11g, valamint az IEEE802.11n szabvanyok el6irasainak, 
valamint a felhasznalt eszkozoknek rendelkeznie kell a WIFI a,b,g,n certified min6sitessel, ezzel 
biztositva a kliens eszkozok szeles korenek kapcsol6dasat. 

A rendszer kepes legyen OPEN (titkositatlan es hitelesitetlen), WPA2-AES PSK titkositast es 
hitelesitest megval6sitani. 
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Az eszkozoknek tamogatniuk kell. 

• Legahibb 20 wifi eszkoz egyidejii csatalkozasat per AP/HotSpot 

• A HotSpot-hoz kapcsol6d6 felhaszmil6kat egy egyseges Udvozlo Weboldal (Captive 

Portai, Landing Page) fogadja. 

• Ezen a testre szabhat6 weboldalon lehetoseget kell biztositani 

o egy koszonto szoveg es a felhasmahisi feltetelek megjelenitesere, 

o a felhasznal6k azonositasara (authentikaci6 a tOrvenyi megfeleles miatt) es 
felhasznalasi feltetelek elfogadasanak kikenyszeritesere, 

o valamit hirdetmenyek es reklamok elhelyezesere. 

A szalli'tand6 rendszer biztositson integralt spektrum analizis szolgaltatasokat, hogy 
kisziirhetoek legyenek az idegen es rosszindulatu eszkozok, valamint hogy lehetove tegye a 
2.4 es 5Ghz-es spektrumban bekovetkezo anomaliak detektalasat es hibaelharitasat. 

A rendszer mutassa meg es fedje fel a spektrumokat es csatomakat ero terheleseket. 

3.1 Menedzseles 

A rendszer menedzselese, konfiguraci6k mentese, napl6k, riasztasok kezelese az tizemelteto (nyertes 
ajanlattevo) feladata. 

A szallitand6 megoldas biztositson lokalis menedzsment feliiletet. A lokalis menedzsment feliileten 
keresztilllegyenek menedzselhetoek, konfiguralhat6ak es monitorozhat6ak az egyes lokalis wireless 
infrastrukturak. 

A lokalis menedzsment feliileten keresztiil minden, a helyi wireless hal6zatra vonatkoz6 beallitas 
legyen elvegezheto. 

A lokalis menedzsment felillet tegye lehetove a lokalis eszkozok allapotanak monitorozasat (AP-k 
CPU, memoria terheles, radi6k allapota, terheltsege, stb.). 

A lokalis menedzsment feliilet biztositsa a konfiguraci6 menteset es visszatOlteset. 

Az eszkozok mindenkori legfrissebb konfiguraci6janak mentese es megorzese a mindenkori 

ilzemelteto feladata. 

A telepitendo eszkozok kozpontb61 egysegesen menedzselhetok es monitorozhat6k legyenek. 

A rendszer elemeiben a konfiguraci6m6dositasokat kozpontilag kell tudni elvegezni. 

A teljes rendszert kozpontilag kell monitorozni. A rendszer miikodesevel kapcsolatos riasztasokat 

kezelni kell tudni es ezzel biztositani a proaktiv hibaelharitast. 

3.2 .Monitoring 
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A rendszer elemeinek mukodeserol, meghibasodasar61 Ajanlatkeronek nem lesz minden 
esetben kozvetlen informaci6ja. igy szi.ikseges a rendszert proaktivan monitorozni. 

• monitorozas alapja egy adatbazis alapU, web feli.ilettel rendelkezo alkalmazas, amelyben a 
kovetkezo adatokat kell tarolni: 

• helyszinek, a megfelelo azonosit6 adatokkal (nev, cim,) 
• Amonitorozand6 eszkozok (nev, IP cim), a telephelyhez rendelve. 
• Az eszkozok kozotti kapcsolatok (melyik eszkoz melyik interfesze melyik 

eszkoz melyik interfeszehez kapcsol6dik). 
• A felhasznalt tavkozlesi szolgaltatasok (tip us, azonosit6 a megfelelo eszkoz interfeszhez 
rendelve. A monitoring rendszer biztositson discovery-t, legalabb a kovetkezok tekintereben: 

• 
• 

• 

Az eszkozok interfeszeinek, IP cimeinek begylijtese . 
Az egy telephelyen beli.ili Layer2 es Layer3 kapcsolatok automatikus detektruasa, a kapcsolatok 
tarolasa adatbazisban. 
Az eszkozok hardver elemei (tipus, gyari szam) begylijtese a monitorozand6 eszkozhoz es 
telephelyhez rendelt m6don val6 tarolasa az adatbazisban. 

Elvaras, hogy ezen mindezen adatok valtozasa napl6z6djon, a valtozasi napl6 a web feli.ileten 
szurheto, Excel-be exportalhat6 m6don megjelenjen. 

Eszkozok, hardver elemek listaja legalabb telephely, logikai tipus/cikkszam es statusz 

szerint szfuheto legyen. 

Az elvart monitoring funkci6k: 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

• 

menedzseltnek berulitott eszkozok es a kozti.ik levo kapcsolatot biztosit6 interfeszek 
monitorozasa (ICMP/SNMP) 
A monitorozott elemek akturuis allapotanak megjelenitese, valamint az innen is elerheto statusz 
riportban, legalabb eszkoz, telephely es tavkozlesi szolgaltatas szinten. 
Az allapot valtozasok logolasa, ebool statusz valtozasi es rendelkezesre allasi riport biztositasa 
legalabb eszkoz, telephely es tavkozlesi szolgrutatas szinten. 
Az esemenyeknek a felterkepezett topol6gia alapjan val6 automatikus korrelaci6ja (hibas 
eszkoz mogotti eszkozok hibajanak elnyomasa). 
Rovid hibak elnyomasa, lebegesek eszlelese . 

A fentiek szerint val6di hibanak ertelmezett, kritikus eszkozokre vonatkoz6 esemenyekrol 
automatikus hibajegy nyitas. Reagalas a hibaelhantas szolgaltatas szerint. 
Az aramszi.inet es az egyeb leszakadas ok automatikus detektruasa, ennek megjelenitese a 
riportokban. 
Eszkoz CPU, memoria terheles figyeles, hatarertek atlepes eseten riasztas . 

Az osszes tarolt adatot es leirt fimkci6t Ajaruatkero szamara web feli.ileten on-line elerhetove kell tenni. 
Riport alatt minden esetben a web feli.iletrol elerheto, on-line adatokat tartalmaz6, barmikor 
generalhat6, szfuheto, Excel-be 6s PDF-be exportalhat6, riportot erti.ink. 

3.3. Logging 

A rendszer tamogassa a tavoli syslog szerverbe tOrteno logo last. 

A rendszer tamogassa az SNMP-t. 
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3.4 Elvanisok azAP eszkowkkel szemben 

Radios elvanisok 

Fejlett automatikus radi6 parameter menedzsment, amely gyors reakci6 id6vel szabalyozza a 
jeler6sseget es a csatornakiosztas es amely figyelembe veszi: 

o A csatorna foglaltsagat; 

o Ajel- zaj viszonyt altalaban; 

o Ajelmin6seget;A nem 802.11 protokoll eredetii interferenciat is. 

MIMO -kepes eszkozok. Elvart a 2x2 MIMO. 

A rendszer kepes legyen automatikusan es manualisan szabalyozni a radi6k adaser6sseget. 

Az Access Point eszkozok radi6i fe1eljenek meg a magyar regulatory-nak. A rendszer 
automatikusan allitsa be a regu1atory-nak megfelel6 csatornakat. 

3.5 Interleszekre vonatkozo elvanisok 

E1vart 1egalabb Idb 10/100 Ethernet interfesz az AP eszkozokon 

Az Access Point eszkozok megtap1alhat6ak 1egyenek Po E-n keresztiil 

Az Access Point eszkozok Ethernet interfeszei tamogassak a VLAN-okat. 

3.6 Funkcionalis elvanisok 

Az Access Point eszkozok kepesek legyenek kliens kiszolgal6 m6dban miikodni. 

Az Access Point eszkozok kepesek legyenek tobb SSID-t megjeleniteni. 

Az Access Point eszkozok kepesek legyenek SSID-hez VLAN-t rendelni. 

A rendszer legyen kepes miikodeset dinamikusan igazitani/hangolni a valtoz6 radios 

komyezethez, ezalta1 mindig a legoptima1isabb adatkapcsolattal kiszolgalni a klienseket. 

A rendszer legyen kepes minimum es maximum hatarok kozott csokkenteni vagy novelni az Access 
Point eszkozok ad6teljesitmenyet. 

3.7 Korlatozasok 

Ajanlattev6 biztositsa az Internet hozzaferes korlatozasanak lehet6seget. A korlatozast id6-, vagy 
forgalom alapjan, felhasznal6nkent kell kezelni. 

A felhasznal6kat, szolgaltatasokat es eszkozoket egyedileg kell korlatozni. 
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• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 

• 
• 

• 

3.7.1 Savszelesseg es forgalom korlatozasok 

Savszelesseg felhasznal6nkent 
Legyen lehet6seg felhasznal6nkent egyseges savszelesseg beallitasra 
Forgalom felhasznal6nkent 
Savszelesseg routerenkent 
Legyen lehet6seg routerenkenti savszelesseg korlatozasra . 
bsszesitett savszelesseg 
Legyen lehet6seg az osszes router osszes forgalmanak korlatozasara . 

3.7.2 Weblap es szolgaltatas korlatozasok 

Weblap korlatozasok es blokkolasok 
Legyen lehet6seg URL, URL-ben lev6 sz6 vagy jel alapjan tetsz6leges Weblapok 

blokkolasara, mint peldaul .:..!....!L!.!.~..l-"''-"··'·"='-'-"'··'·'-'"-'-
Tartalom korlatozasok es blokkolasok 
Legyen lehet6seg a klilonboz6 video, kep, hang es adat tovabbitasra alkalmas forgalmak 
blokkolasara. Oly m6don, hogy peldaul a www.voutubc.com letiltasaval az indavideo, 
vagy barmely mas dinarnikusan megjelen6 video szolgaltatas nem lesz blokkolva, de a 
streaming protokollok tiltasaval az osszes adat blokkolva lesz. 
Szolgaltatas korlatozasok es blokkolasok 

3.7. 3 Ido alapu korlatozasok 

• Az ajanlott rendszer legyen lehet6seg az egyes felhasznal6khoz id6korlatot 
rendelni, aminek elerese utan a tovabb forgalmazas ujra regisztralas utan 
lehetseges. 

Ajanlattev6 mutassa be a fenti kovetelmenyeknek megfelel6 megoldasat. 

4. WAN kapcsolatok miiszaki kovetelmenyei 

A vezetekes adatkapcsolatok megval6sitasa soran a kovetkez6 muszaki kovetelmenyeknek kell 
megfelelni. 

4.1 Berelt vonali eleresnel 

Legalabb az alabbi szabvanyoknak/ajanlasoknak val6 miiszaki megfelel6seget kell biztositania a 

felhasznalt vegberendezeseknek: 
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• IP (Internet Protocol) - RFC 791 (Internet Protocol, September 1981) 

• Ethernet - 1EEE 802.3 (Local Area Networks Standard, 802.3 Carrier Sense 
Multiple Access with Collision Detection, October 1985) 

• BGP!MPLS VPNs- RFC 2547 (March 1999) 



• 

• 

• 

• 

• 

• 

4.2 

VIrtual Private Network Identifier - RFC 2685 (VIrtual Private Networks 
Identifier, September 1999) 

Cisco's Tag Switching Architecture - RFC 2105 (Cisco Systems' Tag 
SwitchingArchitecture Overview, February 1997) 

BGP-4 - RFC 1771 (A Border Gateway Protocol 4 (BGP-4), March 1995), RFC 
2283 (Multiprotocol Extensions for BGP-4, February 1998), RFC 2858 
(Multiprotocol Extensions for BGP-4, June 2000) 

OSPF- RFC 2328 (OSPF Version 2, Apri11998) 

EIGRP- Enhanced Interior Gateway Protocol, RFC draft-savage-eigrp-02 

TACACS+ - Terminal Access Controller Access Control System 

DSL hoxniferes eseten 

Legalabb az alabbi szabvanyoknak/ajanlasoknak val6 miiszaki megfelei6seget kell biztositania a 

felhasznalt vegberendezeseknek: 

• IP (Internet Protocol) - RFC 791 (Internet Protocol, September 1981) 

• PPP Over Ethernet - RFC 2516 (A Method for Transmitting PPP Over Ethernet 
(PPPoE), February 1999) 

• Ethernet - IEEE 802.3 (Local Area Networks Standard, 802.3 Carrier Sense Multiple 
Access with Collision Detection, October 1985)RIPv2 - RFC 2453 (RIP Version 2, 
November 1998) 

4.3 A WAN kapcsolatok szolgaltatasi kovetelmenyei: 

• Biztositani kell a hal6zati forgaiom monitorozasat. Ajaniatker6 altai is igenybe 
vehet6 Iekerdezesi Iehet6seggel. 

• Legyen Iehet6seg SLAjeientes Iekerdezesere. 

• Legyen Iehet6seg a Szoigaltat6 altai vallalt min6seg havi- es eves teljesitesenek 
bemutatasara. 

• Legyen Iehet6seg az SLA jeientesek a Szoigaltat6 a havi szamia mellekietekent 
biztositani. 

• Legyen Iehet6seg QoS osztalyok beallitasara. 

A fenti koveteimenyeknek vai6 megfeleiest Ajaniattev6 szakmai ajaniataban mutassa be. 

5. Szolgaltatassal kapcsolatos elvarasok 

5.1. Elvart szolgaltatasminosegi mutatok 
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A tavkozlesi hal6zatra az alabbi min6segi mutat6kat elvartak: 

• Hibaelharihisi ido: 12 ora 
• Az elvart eves rendelkezesre alias erteke: 99,5 % 
• Rendelkezesre allasi es miiszaki parameterek: 

Kesleltetes < 250 ms 
Csomagvesztes < 3% 

5.2. Garantalt savszelessegek 

Az alabbiakban az elvart, garantalt savszelesseget hataroztuk meg: 

• Akozpontban legalabb 100 Mbps szimmetrikus savszelesseg biztositasa. 

• A vegpontokon legalabb az alabbi savszelesseg biztositasa: 

Min. letOltesi sebesseg: 10 Mbit/sec 

Min. feltOltesi sebesseg: 0.5 Mbit/sec 

A szolgaltatas kiterjed a teljes rendszer hibaival kapcsolatban beerkezett vagy automatikusan 
diagnosztizalt hibak elharitasara. 

5.3 A szolgaltatas jellemzoi 

• Az ev minden munkanapjan, munkaid6ben, 5x10 6ras rendelkezesre alias es 
tamogatas biztositasa 

Arendszer 7x24 6ras monitorozasa, automatikus hibabejelentesek inditasa es hibajegy generalas. 

• Hibak elharitasa 5x10 6raban. 

• Kritikus hibak elhantasanak megkezdese 4 6ran beliil. 

• Nem kritikus hibak elhantasanak megkezdese 1 munkanapon beliil. 

• Szolgllitatas menedzsment biztositasa 

• Az aramellatas monitorozasa 

• Az elhelyezett eszkozok iizemi h6mersekletenek monitorozasa 

Ajanlattevo, a garanciaval nem rendelkezo eszkozokre a szolgaltatasi szinteknek megfeleloen 

szintidon beliil biztositson csereeszkozt. A felmerill6 javitasi koltsegek Ajanlatker6t terhelik! 

Ajanlatker6 a csereeszkozt a rendszerbe illesztest61 szamitott maximum 2 h6napig hasznalhatja, 
ezt kovet6en gondoskodni kell a csereeszkoz visszaszolgaltatasar61 vagy kifizeteser61. 

5.4. Automatikus hibabejelentes kovetelmenyei 
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A rendszer elemeinek miikodeser61, meghibasodasar61 Ajanlatker6nek nem lesz kozvetlen 

informaci6ja, igy sziikseges a rendszer meghibasodasait automatikus m6don detektalni. 

Ajaruattev6 biztositson 7x24 6ras szolgaltatas szintii feliigyeletet. 

Proaktiv monitorozassal tamogatott automatikus hibajegy felvetele legkes6bb 15 perccel a hiba 

keletkezeset kovet6en. 

A hiba bejelentese negy median kereszllillegyen biztositott 

• ingyenesen hivhat6 telefon, 

• fax 

• e-mail, 

• szolgaltat6 Servicedesk-jen automatikusan 

A hiba sajat eszlelese, vagy az el6fizet6i hibabejelentest kovet6 15 percen beli.il a feliigyelet nyisson 
hibajegyet. A hibajegy hivatkozasi szamat telefonos bejelenteskor a felvev6 kozli. Telefax, e-mail 
bejelenteskor a hivatkozasi szam visszaigazolasra keriil. A hibajegy egyedileg azonositja a hibat, 
bejelentest. 
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• A hibajegy minden informaci6t tartalrnazzon, ami a hibajegy kiallitasa es lezarasa 

kozott tortent. 

• A hibajegy lezarasanak feltetele a hiba maradektalan elhantasa es a bejelent6 

beleegyezese. 

• A hibaelhantasi id6 a bejelentest61 a szolgaltatas helyreallitasaig tart, kiveve a 

felfiiggesztes( ek) idejet. Az igenyelt szolgaltatas helyreallitasi id6 minden esetben a 

szolgaltatas igenybevetelere vonatkoz6 szerz6desben meghatarozott id6. 

• Amennyiben a Szolgaltat6 a hibaelhantas folytatasaban akadalyoztatva van a bejelent6 

okan /pl. bejutas, elerhetetlenseg/, erre az id6tartamra a hibaid6 felfiiggesztesre kerill, 

vagyis ez az id6 nem szamit bele a hibaelhantasi id6be. 

• A hibaelharitasi folyamatot 7x24 6niban elerhet6 elektronikus hibajegy kezel6, es 

feladat tamogat6 rendszer segiti. 



I.szamu melleklet 

• Kokert altai tizemeltetett szivattyuhazra oszlop 
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