Nyilvános Pályázati kiírás

Az Internet Szolgáltatók Tanácsa Tudományos egyesület nyilvános pályázatot hirdet: Stratum 1 szintű NTP
szolgáltatás biztosításához szükséges eszközök, beszerzésére és üzembe helyezésére.

1. A pályázat címe:
Megismételt nyilvános pályázat Stratum 1 szintű NTP szolgáltatás biztosításához szükséges
eszközök, beszerzésére és üzembe helyezésére.
(Ez a nyilvános Pályázati felhívás az ISzT oldalról letölthető innen: http://bix.hu/hirek )
2. A Pályázat kiírója az Internet Szolgáltatók Tanácsa Tudományos Egyesület (a továbbiakban: ISzT )
1132 Budapest, Victor Hugo utca. 18-22.
Tel.: +36 1 238-0115,
http://www.ISzT.hu
http://www.bix.hu
Az ISZT kapcsolattartója: Szerján Zoltán Bertold (bertold@iszt.hu)
3. A Pályázat (és a későbbi szerződés) tárgya
Stratum 1 szintű NTP szolgáltatás beindítása az ISzT Egyesület két szolgáltatási pontján.
A feladat több önálló részre bontható:
1, Stratum 1 szintű NTP szolgáltatás biztosításához szükséges eszközök beszerzése, szállítása
2, Az 1. pont eszközeinek üzembe helyezése, üzemeltetése.
3, A műhold kapcsolat biztosításához szükséges antenna telepítése és kábelezés elvégzése.

Pályázni a teljes megoldással vagy valamelyik feladat megoldására lehet.
4. Az eljárás típusa: nyilvános pályázati kiírás.

5. Ütemezés:
•
•
•
•
•
•

a pályázat kiírásának napja: 2020. június 18.
nyílt nap az érdeklődők számára (bejárás) 2020. június 22. 11 óra (Online fórumon)
a Pályázat benyújtásának határideje: 2020. július 3 12 óra
a Hiánypótlás, egyeztetés időszak vége: 2020. július 10.
a Pályázatok elbírálása: 2020. július 16.
a Pályázók értesítése a pályázat eredményéről: 2020. július 17.

6. A Pályázatok benyújtásának módja: elektronikus levélben a kiiras@iszt.hu címre.
A pályázat, akkor tekinthető időben benyújtottnak, ha az a pályázati határidőig megérkezett és a
megérkezés tényét nyugtázó levél a pályázóhoz megérkezett.
7. Egyeztetés időszaka, hiánypótlás
•
•
•
•

•

Pályázat kiírója indokolt esetben hiánypótlásra kérheti fel a Pályázót.
A hiánypótlás, egyeztetés formája elektronikus levél.
A hiánypótlás, egyeztetés időszakában beérkezett pontosító kérdésekre a választ minden
pályázónak megküldjük, a kérdező megjelölése nélkül.
Amennyiben a hiánypótlások egyeztetések ajánlat módosítással járnak, akkor az ISZT minden
pályázó részére biztosítja 3 napos határidővel módosított pályázat benyújtását, amelynek mind
műszaki, mind pénzügyi tekintetben az ISZT számára kedvezőbbnek kell lennie, mint a korábbi
pályázatnak.
A hiánypótlás során nem lehet a Pályázat olyan hibáját kijavítani, mely miatt az már benyújtásakor
– a Pályázati felhívásban szereplő követelményeknek való meg nem felelés miatt – érvénytelen.

8. A Pályázat szakmai tartalma
A pályázatnak pontosan definiálnia kell, hogy a feladatok közül melyikre/melyekre pályázik a pályázó.
Pontosan kérjük megadni, ha a pályázó a feladatoknak csak bizonyos kombinációjára tud pályázni.
(például: csak akkor tudja elvégezni a C feladatot, ha az A-t és a B-t is elnyerte)
A.) Feladat,
Stratum 1 szintű NTP szolgáltatás biztosításához szükséges eszközök beszerzése, szállítása.
•
•
•
•
•
•
•
•

2 db NTP idő szerver, OCXO Oszcillátorral (egyenértékű, vagy jobb), GNSS (legalább GPS) Stratum0 időszinkron
belső időpontosság tartás az első 24 órában jobb mint 50 µs (microsecundum)
50 ns-nél jobb GPS-hez viszonyított időpontosság
eszközönként legalább 4000 timestamp/s teljesítmény
redundáns tápellátás és architektúra az eszköz redundáns bekötéséhez
teljes megoldást kérünk szállítani a szükséges sw liszenszekkel, követéssel
a javaslat térjen ki a megoldás biztonságára, a javasolt tűzfal megoldásra és annak költségeire
a javaslat külön térjen ki a várható üzemeltetési költségekre 1, 3 és 5 éves távlatban

B.) Feladat.
Az A. feladatban leírt szerver üzembeállítása és üzemeltetése
C.) Feladat.
Az A. feladatban leírt eszközök közül
i, a Victor Hugo utcai eszköz külső antennájának elhelyezése,szerelése.
ii, a Dataplexbe kerülő eszköz külső antennájának elhelyezése,szerelése.
iii, a Dataneumba kerülő eszköz külső antennájának elhelyezése,szerelése.

9. Pályázat értékelésének módja
Az értékelés elsődleges szempontja az ISZT számára összességében legelőnyösebb ajánlat, ahol az
ajánlott megoldás műszaki értéke a magasabb prioritású. A Pályázat kiírója a Pályázatok értékelésénél
előnyben részesítheti azokat a Pályázókat, akik teljes megoldással pályáznak.
10. Egyéb, a Pályázattal kapcsolatos információk
•
•

•
•

•

•

A Pályázat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség a Pályázót
terheli.
A Pályázati felhívásban kért információk benyújtásáért a Pályázó felel. Nem kielégítő információk
következménye a Pályázat érvénytelenné nyilvánítása lehet. Pályázó felelőssége, hogy a Pályázat
benyújtásához szükséges valamennyi információt a rendelkezésre álló idő alatt beszerezze, és
hogy ajánlatát ezek ismeretében tegye meg.
A Pályázat kiírója a pályázatok beérkezését követően dönthet úgy, hogy a pályázatot
sikertelennek nyilvánítja eredményhirdetés nélkül és az eljárást lezárja.
A Pályázat kiíró fenntartja a jogot, hogy a Pályázati kiírás és a benyújtott Pályázatok keretei
között megítélése szerint számára összességében a legkedvezőbb érvényes Pályázatot benyújtó
Pályázóval kössön szerződést, azonban a Pályázat megküldésével, az eredmény kihirdetésével a
Pályázónak nem keletkezik joga a szerződéskötésre.
Ha a kihirdetést követően 10 napon belül nem kötnek szerződést, akkor a kiíró dönthet úgy, hogy
sikertelennek nyilvánítja a szerződéses tárgyalásokat és az értékelés sorrendjében következő
Pályázóval kezdje meg azokat. Ezen Pályázati kiírás semmilyen formában nem kötelezi a Pályázat
kiíróját nyertessel történő szerződéskötésre.
A benyújtott Pályázatok egyes részeit vagy annak egészét a Pályázó kifejezett nyilatkozatával
üzleti titoknak minősítheti. Ebben az esetben a Pályázat kiírója – ha csak jogszabály ettől eltérően
nem rendelkezik – vállalja, hogy az üzleti titkot nem hozza nyilvánosságra, vagy harmadik fél
(kivéve a Pályázatok kiértékeléséhez felkért tanácsadót) tudomására.

Budapest. 2020. június 17.

