Nyilvános ajánlattételi felhívás
A Magyarországi Internet Szolgáltatók Tanácsa Tudományos Egyesület (a továbbiakban:
beszerző) nyilvános ajánlattételi felhívást tesz közzé az alábbiakban részletezettek beszerzési
eljárás szerint:
1. A beszerzési eljárás tárgya:
- A. verzió: 2 db egyenként 100Gbps unprotected wavelength összeköttetésre
egymáshoz képest redundáns fizikai nyomvonalon a következő helyszínek között:
o 1x100Gbps a 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22. (Földszint BIX MMR) valamint
a Interxion, 1210 Bécs, Louis-Haefliger-Gasse 10 között.
o 1x100Gbps 1087 Budapest, Asztalos Sándor u. 13. (T-Systems Cloud & Datacenter
Budapest, volt Dataplex, Földszint 1F Telco) valamint a Interxion, 1210 Bécs, LouisHaefliger-Gasse 10 között.
-

B. verzió: 2 db egyenként 2x100Gbps unprotected wavelength összeköttetésre
egymáshoz képest redundáns fizikai nyomvonalon a következő helyszínek között:
o 2x100Gbps a 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22. (Földszint BIX MMR) valamint
a Interxion, 1210 Bécs, Louis-Haefliger-Gasse 10 között azonos nyomvonalon.
o 2x100Gbps 1087 Budapest, Asztalos Sándor u. 13. (T-Systems Cloud & Datacenter
Budapest, volt Dataplex, Földszint 1F Teclo) valamint a Interxion, 1210 Bécs, LouisHaefliger-Gasse 10 között azonos nyomvonalon.

Kérjük, hogy lehetőleg mindkét verzióban, 2db egymáshoz képest (100+100Gbps illetve
200+200Gbps) redundáns összeköttetésre adjon ajánlatot, 1-2-3 éves futamidővel,
amennyiben ez nem megoldható, csak az egyik összeköttetésre is beadható ajánlat.
Az ajánlatot külön nyomvonalakra bontva kérjük árazni, fenntartjuk a jogot hogy a két
összeköttetésből csak az egyiket rendeljük meg. Kedvezőbb opcionális árat is meg lehet adni a
két nyomvonal egyben történő megrendelése esetén.
Az ajánlat opcionálisan tartalmazhatja a végpontok esetében az optikai crossconnectek
költségét is, de kérjük egyértelműen jelezni hogy a végponti crossconnectek benne vannak-e
az ajánlatban.
Amennyiben egy ajánlattevő mindkét nyomvonalra ad ajánlatot, akkor azoknak egymástól
teljesen független fizikai nyomvonalaknak kell lenniük, és a végpontokon sem végződhetnek
azonos DWDM eszközökben. (A 2x100G „B” verzió egy-egy nyomvonala természetesen
haladhat és végződhet azonos eszközökben.)
2. Szakmai elvárások:
- Átadási felület: 100Gbase-LR4 interfaceen
- Elvárt rendelkezésre állás minimum éves 99%
- 0-24 órás NOC (bejelentés kezelés és nem csak fogadás)
- Az ajánlott nyomvonal tervét a teljes szakaszra kérjük csatolni Goolge Earth KMZ
formátumban (nyomvonal dokumentáció nélkül az ajánlat érvénytelen)
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3. Beszerző kapcsolattartója: Graur Tamás (kiiras@iszt.hu)
4. A beszerzési eljárás ütemezése:
- a felhívás közzétételének napja: 2021. szeptember 20.
- az ajánlatok benyújtásának határideje: 2021. október 1.
- kérdések feltevésének határideje 2021. szeptember 27., formája: kizárólag e-mailben a
kiiras@iszt.hu címen
- az ajánlattevők értesítése a beszerzési eljárás eredményéről: 2021. október 15.
5. Az ajánlatok benyújtásának módja: elektronikus levélben a kiiras@iszt.hu
Egy ajánlat akkor tekinthető időben benyújtottnak, ha az a megadott határidőig beérkezett.
6. Egyeztetés időszaka, hiánypótlás:
- Beszerző indokolt esetben hiánypótlásra kérheti fel az ajánlattevőket.
- A hiánypótlás, egyeztetés formája: elektronikus levél.
- A hiánypótlás, egyeztetés időszakában beérkezett pontosító kérdésekre a választ
minden ajánlattevőnek megküldjük, a kérdező megjelölése nélkül.
- A hiánypótlás során nem lehet egy ajánlat olyan hibáját kijavítani, mely miatt az már
benyújtásakor – a felhívásban szereplő követelményeknek való meg nem felelés miatt
– érvénytelen.
7. A beadandó ajánlat kötelező elemei:
- az ajánlattevő neve, székhelye és adószáma
- releváns – a fenti ajánlatkéréssel összemérhető, legalább 3db referencia felsorolása
- a megajánlott szolgáltatások részletes ismertetése, beleértve a vállalt rendelkezésre
állást és vállalt SLA-t is
- részletes árajánlat, fizetési feltételek, az ajánlat érvényességi ideje (minimum 30 nap)
- teljesítési határidő.
- Önként vállalt kötbérfeltételek (nem teljesítés, késedelmes teljesítés, hibás teljesítés –
rendelkezésre állás tekintetében)
8. Az ajánlatok értékelésének módja:
Az értékelés elsődleges szempontja a beszerző számára összességében legelőnyösebb
ajánlat, ahol az ajánlott megoldás műszaki színvonala a magasabb prioritású.
9. Egyéb, a felhívással kapcsolatos információk:
- Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség az
ajánlattevőt terheli.
- A felhívásban kért információk benyújtásáért az ajánlattevő felel. Nem kielégítő
információk következménye az ajánlat érvénytelenné nyilvánítása lehet. Ajánlattevő
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felelőssége, hogy az ajánlat benyújtásához szükséges valamennyi információt a
rendelkezésre álló idő alatt beszerezze, és hogy ajánlatát ezek ismeretében tegye meg.
Beszerző az ajánlatok beérkezését követően dönthetnek úgy, hogy a beszerzési eljárást
sikertelennek nyilvánítják eredményhirdetés nélkül és az eljárást lezárják.
Beszerző fenntartják a jogot, hogy kiírás és a benyújtott ajánlatok keretei között
megítélése szerint számára összességében a legkedvezőbb érvényes ajánlatot benyújtó
ajánlattevővel kössön szerződést, az eredmény kihirdetésével a nyertes ajánlattevőnek
nem keletkezik joga a szerződéskötésre.
Ha a kihirdetést követően 10 napon belül nem kötnek szerződést, akkor a beszerző
dönthetnek úgy, hogy sikertelennek nyilvánítják a szerződéses tárgyalásokat, és az
értékelés sorrendjében következő ajánlattevővel kezdjék meg azokat. Ezen kiírás
semmilyen formában nem kötelezi a beszerzőt a nyertessel történő szerződéskötésre.
A benyújtott ajánlatok egyes részeit vagy annak egészét az ajánlattevő kifejezett
nyilatkozatával üzleti titoknak minősítheti. Ebben az esetben a beszerző – hacsak
jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik – vállalják, hogy az üzleti titkot nem hozzák
nyilvánosságra, vagy harmadik fél (kivéve az ISzT egyesület tagjait és
felügyelőbizottságának tagjait) tudomására.

10. Kizáró okok
Nem fogadható el ajánlat olyan gazdasági szereplőtől:
- aki nem rendelkezik rendezett munkaügyi kapcsolatokkal,
- aki gazdasági, vagy szakmai tevékenységével kapcsolatban bűncselekményt követett el
és a bűncselekmény elkövetése jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, vagy
akinek a tevékenységét a büntetőjogi intézkedésekről szóló törvény alapján a bíróság
jogerősen korlátozta mindaddig, amíg a hátrányok alól nem mentesült,
- akinek tevékenységét felfüggesztették,
- aki végelszámolás, csődeljárás, felszámolás alatt áll,
- aki az ajánlatkérésben előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során a
valóságnak nem megfelelő adatot szolgáltat (hamis adat), illetve hamis adatot
tartalmazó nyilatkozatot tesz.

Budapest, 2021. szeptember 20.
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