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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:360997-2016:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Békéscsaba: Helyi hálózattal (LAN) kapcsolatos szolgáltatások
2016/S 200-360997

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek

Alföldvíz Zrt.
AK00844
Dobozi út 5.
Békéscsaba
5600
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Molnár Attila
Telefon:  +36 66523200
E-mail: molnar.attila@alfoldviz.hu 
Fax:  +36 66528850
NUTS-kód: HU332
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.alfoldviz.hu

I.2) Közös közbeszerzés

I.3) Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a
következő címen: http://kozbeszerzes.alfoldviz.hu/Egysges%20telefonrendszer%20call%20center%20s
%20hangrgzt%20zem/Forms/AllItems.aspx
További információ a következő címen szerezhető be másik cím:
Vanin Kft.
Érmelléki utca 9., II. emelet 2.
Budapest
1026
Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Kászoni-Habi Ildikó
Telefon:  +36 12251585
E-mail: ildiko.kaszoni@vaninmc.com 
Fax:  +36 12251585
NUTS-kód: HU101
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.alfoldviz.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre:
Vanin Kft.

mailto:molnar.attila@alfoldviz.hu
http://www.alfoldviz.hu
http://kozbeszerzes.alfoldviz.hu/Egysges%20telefonrendszer%20call%20center%20s%20hangrgzt%20zem/Forms/AllItems.aspx
http://kozbeszerzes.alfoldviz.hu/Egysges%20telefonrendszer%20call%20center%20s%20hangrgzt%20zem/Forms/AllItems.aspx
mailto:ildiko.kaszoni@vaninmc.com
http://www.alfoldviz.hu
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Érmelléki utca 9., II. emelet 2.
Budapest
1026
Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Kászoni-Habi Ildikó
Telefon:  +36 12251585
E-mail: ildiko.kaszoni@vaninmc.com 
Fax:  +36 12251585
NUTS-kód: HU101
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.alfoldviz.hu

I.4) Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény

I.5) Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: víztermelés, -kezelés, -ellátás

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége

II.1.1) Elnevezés:
Egységes telefonrendszer, call center és hangrögzítő-üzemeltetés, támogatás, vezetékes telefon, ADSL és
infokommunikációs hálózatüzemeltetési szolgáltatás beszerzése az Alföldvíz Zrt. részére.

II.1.2) Fő CPV-kód
72710000

II.1.3) A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés

II.1.4) Rövid meghatározás:
Egységes telefonrendszer, call center és hangrögzítő üzemeltetés, támogatás, vezetékes telefon, ADSL
és infokommunikációs hálózatüzemeltetési szolgáltatás beszerzése az Alföldvíz Zrt. részére Vállalkozási
szerződés keretében.

II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend

II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:

II.2.2) További CPV-kód(ok)
72318000
72400000
64210000
79510000
64211000
64211100

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU33
NUTS-kód: HU332

mailto:ildiko.kaszoni@vaninmc.com
http://www.alfoldviz.hu
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NUTS-kód: HU333
NUTS-kód: HU331
A teljesítés fő helyszíne:
Békéscsaba, dobozi út 5. (HU333 – Csongrád Szeged kivételével; HU33108 – Kiskunmajsa).

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Egységes telefonrendszer, call center és hangrögzítő üzemeltetés, támogatás, vezetékes telefon, ADSL
és infokommunikációs hálózatüzemeltetési szolgáltatás beszerzése az Alföldvíz Zrt. részére Vállalkozási
szerződés keretében.
A közbeszerzés tárgya:
— 1 db Infokommunikációs hálózatüzemeltetési szolgáltatás.
Az Alföldvíz Zrt. a műszaki leírásban megadott 34 db telephelye IP alapú, menedzselt, bérelt vonali
összeköttetésének biztosítása az adott telephely vonatkozásában megadott minimális sávszélességekkel
a műszaki leírásban részletezettek szerint. Ajánlattevőnek biztosítania szükséges a megadott minimális
sávszélességek 50 %-kal történő bővítésnek lehetőségét.
— további 4 telephely vonatkozásában a végpontokkal való együttműködés kialakítása,
— Békéscsaba, Dobozi út 5. helyszínen szimmetrikus, 80 Mbit/s sávszélességű internet hozzáférés biztosítása
a műszaki leírásban részletezettek szerint,
— Békéscsaba, Szabolcs u. 36. helyszínen szimmetrikus, 10 Mbit/s sávszélességű internet hozzáférés
biztosítása a műszaki leírásban részletezettek szerint,
— beszéd célú távközlési szolgáltatás, ADSL szolgáltatás és szimmetrikus bérelt internet szolgáltatások,
— homogén távbeszélő alközponti rendszer, Contact Center és hangrögzítő üzemeltetése, támogatás
biztosítása) 36 hónapra.
A teljesítendő feladatot, a teljesítés feltételeit, elvárt módját a dokumentáció részeként kiadásra kerülő műszaki
leírás, illetve szerződés tervezet tartalmazza.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 19. ADSL szolgáltatás 1M Internet csomagnál: Garantált sávszélesség fel töltésre
(Mbit/s) / Súlyszám: 3
Minőségi kritérium - Név: 20. ADSL szolgáltatás 1M Internet csomagnál: Garantált sávszélesség le töltésre
(Mbit/s) / Súlyszám: 3
Minőségi kritérium - Név: 21. ADSL szolgáltatás 5M Internet csomagnál: Garantált sávszélesség fel töltésre
(Mbit/s) / Súlyszám: 4
Minőségi kritérium - Név: 22. ADSL szolgáltatás 5M Internet csomagnál: Garantált sávszélesség le töltésre
(Mbit/s) / Súlyszám: 4
Minőségi kritérium - Név: 23. ADSL szolgáltatás 10M Internet csomagnál: Garantált sávszélesség fel töltésre
(Mbit/s) / Súlyszám: 4
Minőségi kritérium - Név: 24. ADSL szolgáltatás 10M Internet csomagnál: Garantált sávszélesség le töltésre
(Mbit/s) / Súlyszám: 4
Költség kritérium - Név: 1. Beszéd célú távközlési szolgáltatás: Havi előfizetési díj analóg (nettó HUF/hó) /
Súlyszám: 3
Költség kritérium - Név: 2. Beszéd célú távközlési szolgáltatás: Havi előfizetési díj ISDN (nettó HUF/hó) /
Súlyszám: 5
Költség kritérium - Név: 3. Beszéd célú távközlési szolgáltatás: Havi előfizetési díj színes szám (nettó HUF/hó) /
Súlyszám: 4
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Költség kritérium - Név: 4. Beszéd célú távközlési szolgáltatás: Saját hálózatba indított hívás díja (nettó HUF/
perc) / Súlyszám: 3
Költség kritérium - Név: 5. Beszéd célú távközlési szolgáltatás: Belföldi mobil hálózatba indított hívás díja (nettó
HUF/perc) / Súlyszám: 6
Költség kritérium - Név: 6. Beszéd célú távközlési szolgáltatás: Belföldi vezetékes hálózatba indított hívás díja
(nettó HUF/perc) / Súlyszám: 3
Költség kritérium - Név: 7. ADSL szolgáltatás 1M Internet csomagnál: Havi előfizetési díj (nettó HUF/hó) /
Súlyszám: 4
Költség kritérium - Név: 8. ADSL szolgáltatás 5M Internet csomagnál: Havi előfizetési díj (nettó HUF/hó) /
Súlyszám: 4
Költség kritérium - Név: 9. ADSL szolgáltatás 10M Internet csomagnál: Havi előfizetési díj (nettó HUF/hó) /
Súlyszám: 4
Költség kritérium - Név: 10. Homogén távbeszélő alközponti rendszer, Contact Center és hangrögzítő megoldás
szolgáltatása: Havi bérleti díj Contact Center (nettó HUF/hó) / Súlyszám: 6
Költség kritérium - Név: 11. Homogén távbeszélő alközponti rendszer, Contact Center és hangrögzítő megoldás
szolgáltatása: Havi üzemeltetési és támogatási díj (nettó HUF/hó) / Súlyszám: 6
Költség kritérium - Név: 12. Szimmetrikus bérelt vonali szolgáltatás: Havi üzemeltetési díj IPVPN 2 Mbit/s (nettó
HUF/hó) / Súlyszám: 3
Költség kritérium - Név: 13. Szimmetrikus bérelt vonali szolgáltatás: Havi üzemeltetési díj IPVPN 8 Mbit/s (nettó
HUF/hó) / Súlyszám: 3
Költség kritérium - Név: 14. Szimmetrikus bérelt vonali szolgáltatás: Havi üzemeltetési dij IPVPN 16 Mbit/s
(nettó HUF/hó) / Súlyszám: 6
Költség kritérium - Név: 15. Szimmetrikus bérelt vonali szolgáltatás: Havi üzemeltetési díj IPVPN 40 Mbit/s
(nettó HUF/hó) / Súlyszám: 4
Költség kritérium - Név: 16. Szimmetrikus bérelt vonali szolgáltatás: Havi üzemeltetési díj IPVPN 100 Mbit/s
(nettó HUF/hó) / Súlyszám: 6
Költség kritérium - Név: 17. Szimmetrikus bérelt vonali szolgáltatás: Havi üzemeltetési díj Internet 80 Mbit/s
(nettó HUF/hó) / Súlyszám: 4
Költség kritérium - Név: 18. Szimmetrikus bérelt vonali szolgáltatás: Havi üzemeltetési díj Internet 10 Mbit/s
(nettó HUF/hó) / Súlyszám: 4

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 89 478 000.00 HUF

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 36
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
Vagy: 1, vagy 2, vagy 3 alkalommal további egy évre vonatkozóan. A további szerződések tervezett ütemezése:
a dokumentáció mellékleteként kiadásra kerülő szerződés tervezetben meghatározottak szerint.

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
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A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) További információk

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek

III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:
A kizáró okok felsorolása:
— az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan
gazdasági szereplő, akivel szemben fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdésben foglalt kizáró feltételek valamelyike,
— az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó az a gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (2)
bekezdése szerinti kizáró ok fennáll.
Az igazolási módok felsorolása, rövid ismertetése:
Az ajánlattevőnek és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek az ajánlatban a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Második Része szerint lefolytatott
közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet (a közbeszerzési
eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás
meghatározásának módjáról – továbbiakban Kormányrendelet) II. Fejezetének megfelelően, az egységes
európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)
és (2) bekezdésének hatálya alá.(Kormányrendelet 1. §, 3. §, és 8–16. §).
Az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés
teljesítéséhez a 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani,
ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.
Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)–(8) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására
felhívott gazdasági szereplőnek a Kormányrendelet III. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik
az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá
A Kormányrendelet III. Fejezetében feltüntetett igazolások nem kérhetők, ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11)
bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér az érintett Fejezetekben nem említett, a kizáró
okok hiányát vagy a gazdasági szereplő alkalmasságát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezek
elérhetőségét az egységes európai közbeszerzési dokumentumban megjelölte.
A Kormányrendelet III. Fejezetben említett igazolási módok az V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha az
érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a
közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.
Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt.
Amennyiben igen, a Kormányrendelet 13. §-a alapján, a Kbt. 69.§ szerinti ajánlatkérő által elrendelésre kerülő
tényleges igazolások között, be kell nyújtani a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az
annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást is.

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
A Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlattevőnek ajánlatának benyújtásakor a
Kormányrendelet II. Fejezetnek megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával
kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági
követelményeknek.
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Az ajánlatkérő az alkalmassági követelmény előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő
egyszerű nyilatkozatát az alkalmassági feltételnek való megfelelésről, nem kéri a formanyomtatvány IV.
részében szereplő részletes információk megadását. Mivel az ajánlatkérő elfogadja az egyszerű nyilatkozatot,
az alkalmassági követelményt nem kell a formanyomtatványban feltüntetni. (Ajánlatkérő ezzel összefüggésben
felhívja az ajánlattevő figyelmét a Kbt. 62. § (1) bekezdés i) pont rendelkezésére.)
A Kormányrendelet IV. Fejezetében említett igazolási módok a Kormányrendelet V. Fejezetének megfelelőn
kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja,
hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.
Ajánlatkérő előírása a Kbt. 69. § szerinti igazolási módra vonatkozóan:
M1) Benyújtandó az ajánlattevő nyilatkozata, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolás a jelen
felhívás feladásától (VI.5. pont) visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) teljesített (lezárt, illetve leigazolt)
legjelentősebb szolgáltatások ismertetéséről. Az igazolásnak tartalmaznia kell a jogszabályban előírtakon (a
teljesítés ideje, a szerződést kötő másik fél, a szolgáltatás vagy tárgya, mennyisége, továbbá nyilatkozni kell
arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e) túl az alkalmassági feltételnek
való megfeleltetéshez esetlegesen szükséges további adatokat is.
(Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pont, és Kormányrendelet 21. § (3) bekezdés a) pont és 22. § (1)–(2) bekezdés
szerint.)
Amennyiben ajánlattevő az előírt alkalmassági feltételnek más szervezet kapacitására támaszkodva kíván
megfelelni, az ajánlatban csatolandók a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti releváns nyilatkozatok és igazolások is
benyújtandók az ajánlatban. Továbbá a gazdasági szereplő köteles az adott – általa igazolandó – alkalmassági
feltételnek való megfelelést a fentiekben előírtak szerint igazolni. (Kbt. 67.§ (3) bekezdés).
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M1) Alkalmas az ajánlattevő, ha rendelkezik jelen felhívás feladásától (VI.5. pont) visszafelé számított 3 évben
(36 hónapban) legalább 2 darab, a közbeszerzés tárgyával azonos műszaki megoldású rendszer (homogén
távbeszélő alközponti rendszer és Contact Center) telepítésére vonatkozó, szerződésnek és előírásoknak
megfelelően teljesített, korábbi szerződéssel.
Alanyi kör:
III.1.3./M1) pontban meghatározott követelmény esetében a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek
(Kbt. 65. § (6) bekezdés).
Az előírt alkalmassági feltételnek ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a
közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül (Kbt. 65. § (7), (9) és (11) bekezdés).
A gazdasági szereplők közül elegendő csak annak nyújtani a vonatkozó igazolást, aki az adott alkalmassági
feltételt igazolja.
Az alkalmassági feltételek igazolásával összefüggésben felhívás VI.3.3. pontjában előírtak is figyelembe
veendők.

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Késedelmi kötbér, hibás teljesítési kötbér és meghiúsulási kötbér a szerződéstervezetben meghatározottak
szerint. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek rendszerét-alkalmazási körét és szabályait-a
közbeszerzési dokumentumok részeként kiadásra kerülő szerződés tervezet tartalmazza. Az ajánlattétel, a
szerződés és a kifizetések pénzneme jelen közbeszerzésben a HUF. A finanszírozás az ajánlatkérő, fenntartója
által működéséhez biztosított, saját forrásából történik. Az ajánlatkérő a Kbt. 135. § (1), (3) és (5)–(6) bek.
alapján a Ptk. 6:130. § (1)–(2) bek. szerint fizeti meg az ellenértéket.
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A díj számlázása: havi rendszerességgel (naptári hónaponként) a havidíjra vonatkozóan havi átalányra,a
forgalmi díjak esetében teljesítés arányosan,tételes elszámolással,kiállított számla alapján. A kifizetések során
az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. 36/A. § foglaltak szerint kell eljárni. A finanszírozás részletes
szabályait a dokumentáció mellékleteként kiadásra kerülő szerződés tervezet tartalmazza.

III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás

IV.1.1) Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás

IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ

IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 21/11/2016
Helyi idő: 11:00

IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült
dátuma

IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar

IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 21/11/2016
Helyi idő: 11:00
Hely:
VANIN Kft., 1026 Budapest, Érmelléki utca 9., II./2. tárgyaló.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
A bontáson Kbt. 68. § (3) bekezdés szerinti szervezetek/személyek jogosultak részt venni.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk

A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A fizetés elektronikus úton történik

VI.3) További információk:
1. Felhívás IV.2.6) pontja esetében 1 hónap alatt ajánlatkérő 30 napot ért tekintettel a Kbt. 81. § (11) bek.-re.
2. Az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlás útján való bevonása esetén
ajánlatkérő e szereplőre tekintettel nem köteles újabb hiánypótlást elrendelni.
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3. Ajánlatkérő a Korm. rend. 2. § (5) bek. szerint az alkalmassági követelmények előzetes igazolására
elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát (felhívva a figyelmet a Kbt. 62. § (1) be. i) pont
rendelkezésére).
4. Ajánlatkérő a részajánlat tételének lehetőségét nem biztosítja (Kbt. 61. § (4) bek.), mert a beszerezni kívánt
szolgáltatás, ajánlatkérő saját tulajdonú egységes telefon alrendszere, mely a bérelt vonali hálózaton -az
alközpontok telephelyén vezetékes telefonszolgáltatás használatával- működik.
5. Értékelési pontszám határai: 1–10. Ajánlatkérő ár-érték szempontot értékel. Módszerek: 1–18 értékelés
szempont: relatív, fordított arányosítás; 19–24. értékelési szempont: relatív, egyenes arányosítás. A havi
előfizetési díj maximális értéke az 1. és 3. értékelés szempont esetében 3 000 HUF/hó, a 2. szempont esetében
6 500 HUF/hó. A havi előfizetési díj maximális értéke 1 M Internet csomagnál 5 000 HUF/hó,5M csomagnál 6
000 HUF/hó,10 M csomagnál 8 000 HUF/hó értékkel figyelembe vett (a 7., 8., 9. értékelési szempont esetében).
Ezen értékeket meghaladó megajánlások esetében az ajánlat a Kbt. 73. § (6) c)pontja alapján érvénytelen.
A Kbt. 77. § (1) bek.-re tekintettel azon elvárás, melynél az adott ajánlati elem nem lehet kedvezőtlenebb:
19. értékelési szempont: a garantált sávszélesség fel töltésre minimum 0,06 Mbit/s;
20.értékelési szempont: a garantált sávszélesség letöltésre 0,30 Mbit/s;
21.értékelésiszempont:a garantált sávszélesség feltöltésre 0,19 Mbit/s;
22.értékelési szempont: a garantált sávszélesség letöltésre 1 Mbit/s;
23. értékelési szempont: a garantált sávszélesség feltöltésre 0,25 Mbit/s;
24. értékelési szempont: a garantált sávszélesség letöltésre 3 Mbit/s.
E minimum értékeknél kedvezőtlenebb megajánlás esetében az ajánlat érvénytelen.
6. Az ajánlatnak-elsősorban, de nem kizárólagosan-tartalmaznia kell a Kbt. 66. § (2), (4)–(5) és-adott esetben-a
Kbt. 65. § (7)–(8) bek.-ben, valamint a Kbt. 68. § (4) bek.-ben foglaltakat.
7. Nem kell megjelölni: közbeszerzésnek azt a részét/részeit, amelyhez alvállalkozót kíván igénybe venni (Kbt.
66. § (6) a)); a már ismert alvállalkozókat (Kbt. 66. § (6) b)).Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 138. § (1)–(2), (4)–(5)
bekezdésre.
8. A közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban
megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie az ajánlattételi határidő lejártáig. Kérjük, a
közbeszerzési dokumentumok elérését/letöltését követően a gazdasági szereplők adatait/elérhetőségüket a
VANIN Kft. I.3 pontban szereplő elérhetőségére megküldeni az eljárás során keletkező valamennyi további
dokumentum közvetlen megküldhetősége érdekében.
9. Az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a nevét,
amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat a Kbt.73.§(4)bek. szerinti azon követelményekről,amelyeknek a
teljesítés során meg kell felelni (Kbt. 73. § (4)–(5) bek.)
10. A szerződés teljesítésére való műszaki és szakmai alkalmasság feltételei és igazolása a minősített
ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban kerültek meghatározásra: III.1.3)M.1 pont.
11. Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy ajánlatkérő a Kbt. 98. § (3) bek. meghatározott feltételek
fennállása esetén hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat. Ajánlatkérő ilyen
közbeszerzési eljárást folytathat le jelen közbeszerzés tárgyához hasonló szolgáltatás teljesítésére a jelen
felhívásban előírt teljesítési, fizetési,szerződéses feltételek mellett.
12. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Ádámné Egri Judit (lajstromszám: 00239).

VI.4) Jogorvoslati eljárás

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
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1026
Magyarország
Telefon:  +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 
Fax:  +36 18828593

VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv

VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 148. §.

VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon:  +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 
Fax:  +36 18828593

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
13/10/2016
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