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Ajánlattételi felhívás 
 
A Magyarországi Internet Szolgáltatók Tanácsa Tudományos Egyesület (a továbbiakban: ISzT 
vagy beszerző) nyilvános ajánlattételi felhívást tesz közzé az alábbiakban részletezett beszerzési 
eljárásban való részvételre. 
 
1. A beszerzési eljárás tárgya:  

Az ISZT a BIX hálózatának bővítésére az alábbi specifikációknak megfelelő 4db (opcionálisan 
további 1 db) Ethernet switch-et kíván beszerezni. 

 

2. Követelmények és darabszámok: 

4 darab, az alábbi követelményeknek megfelelő Ethernet switch: 

- 1U vagy 2U méret 

- Redundáns 1+1 AC 230V tápellátás 

- Front-to-back légáramlás (port side intake) 

- Minimum 24db maximum 64db 400G QSFP-DD Ethernet port. A 100G QSFP28 
kompatibilitás / üzemmód követelmény legalább a portok 50%-ban. (Minimum 12db 
100G port) (Speciális esetben a minimum 24 db 400G portból 16db 400G kiváltható 
200G-s portokkal) 

- A switch VxLAN Layer3 underay spine funkciót fog ellátni, Layer3 routing és OSPF 
routing protokoll támogatása követelmény. Az esetlegesen szükséges szoftver 
liszenszeket is ennek megfelelően kérjük megadni. (VxLAN, BGP EVPN liszensz nem kell!) 

- VxLAN és BGP EVPN támogatás nem követelmény, de kérjük az ajánlatban megjelölni, 
ha a switch támogatja a funkciókat. (Egy esetleges jövőbeni hálózat átépítésnél az 
eszköz használható lenne-e VxLAN leaf-ként.) 

- A switch-nek támogatnia kell az alábbi management protokollokat: SNMP, Syslog, 
Telnet, SSH 

- 1 év hardver garancia és szoftver támogatás, követés. 
- A beérkező ajánlatok alapján az ajánlatkérő gyártóspecifikus eszközlistát biztosít. 

 
Opcionális tételek (kérjük tételenként árazni): 

- További 1db a fenti követelményeknek megfelelő Ethernet switch (hardware tartalék) 

- 4db 1m-es 400G QSFP-DD DAC/AOC kábel (az ajánlott eszközzel kompatibilis) 

- 8db 400GBase-LR4 10km QSFP-DD optikai modul (az ajánlott eszközzel kompatibilis) 

- 2db 400GBase-LR8 10km QSFP-DD optikai modul (az ajánlott eszközzel kompatibilis) 

- 8db 400GBase-SR8 QSFP-DD optikai modul (az ajánlott eszközzel kompatibilis) 

- 6db 100GBase-LR4 10km QSFP28 optikai modul (az ajánlott eszközzel kompatibilis) 

- 10db 100GBase-SR4 QSFP28 optikai modul (az ajánlott eszközzel kompatibilis) 

- a switch-ekre 1 év helyett 3 év hardver garancia és szoftver támogatás, követés 

- a switch-ekre 1 év helyett 5 év hardver garancia és szoftver támogatás, követés 
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3. Beszerző kapcsolattartója:  

Graur Tamás (kiiras@iszt.hu) 

 

4. A beszerzési eljárás ütemezése: 

- a felhívás közzétételének napja: 2023. január 19. 
- az ajánlatok benyújtásának határideje: 2023 január 27. 16.00 óra 
- a termékek várható megrendelése: 2023. február 

 

5. Az ajánlatok benyújtásának módja:  

Elektronikus levélben a kiiras@iszt.hu email címre. 

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. 

 

7. A beadandó ajánlat kötelező elemei: 

- az ajánlattevő neve, székhelye és adószáma 
- releváns, legalább 3db referencia felsorolása 
- a megajánlott termékek jellemzőinek ismertetése 
- garanciális feltételek részletes ismertetése 
- részletes árajánlat, fizetési feltételek, az ajánlat érvényességi ideje (minimum 30 nap) 
- Vállalt szállítási határidő, figyelembe véve a 2023-as februári rendelést. 
- A szállítandó eszközök elektromos fogyasztási paramétere (maximális és 

szokásos/általános 50%-os terheltségnél) 
- Vállalt kötbérfeltétel a szállítási vállalás megsértése esetén. 

 

8. Az ajánlatok értékelésének módja: 

Az értékelés elsődleges szempontja a beszerző számára összességében legelőnyösebb 
ajánlat, ahol az ajánlott termék műszaki színvonala a magasabb prioritású.  
Az értékelésnél a szállítási határidő is kiemelt szempont. 

 

9. Egyéb, a felhívással kapcsolatos információk: 

- Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség az 
ajánlattevőt terheli.  

- Az opcionális tételeket elkülönítve kérjük árazni. 
- A felhívásban kért információk benyújtásáért az ajánlattevő felel. Nem kielégítő 

információk következménye az ajánlat érvénytelenné nyilvánítása lehet. Ajánlattevő 
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. 
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- 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 
dönthet úgy, hogy sikertelennek nyilvánítja a tárgyalásokat, és az értékelés 
sorrendjében következő ajánlattevővel kezdje 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, 2023. január 19. 
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