
Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 

I. szakasz: Ajánlatkérő 

I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) 

Hivatalos név: BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

Postai cím: Városház u. 9-11. 

Város: Budapest Postai irányítószám: 1052 

 

Hivatalos név: Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

Postai cím: Szőlő utca 38. 

Város: Budapest Postai irányítószám: 1138 

 

Hivatalos név: Budapesti Temetkezési Intézet Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

Postai cím: Váci út 23-27. 

Város: Budapest Postai irányítószám: 1134 

 

Hivatalos név: Fővárosi Kertészeti Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság 

Postai cím: Dob utca 90. 

Város: Budapest Postai irányítószám: 1073 

 

Hivatalos név: FŐKERT Mérnökiroda Korlátolt Felelősségű Társaság  

Postai cím: Dob utca 90. 

Város: Budapest Postai irányítószám: 1073 

 

Hivatalos név: TAHI Faiskola Korlátolt Felelősségű Társaság  

Postai cím: Tahi-Nagykert 050/3 hrsz. 

Város: Tahitótfalu Postai irányítószám: 2022 

 

Hivatalos név: FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Korlátolt Felelősségű Társaság 

Postai cím: Eötvös u. 21. 

Város: Budapest Postai irányítószám: 1067 

 

Hivatalos név: Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság 

Postai cím: Alföldi u. 7. 

Város: Budapest Postai irányítószám: 1081 

 

Hivatalos név: Fővárosi Közbeszerzési Lebonyolító Korlátolt Felelősségű Társaság 

Postai cím: Andrássy út 12. 

Város: Budapest Postai irányítószám: 1061 

 



 

Hivatalos név: Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

Postai cím: Váci út 23-27. 

Város: Budapest Postai irányítószám: 1134 

 

Hivatalos név: Budapesti Távhőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

Postai cím: Kalotaszeg u. 31. 

Város: Budapest Postai irányítószám: 1116 

 

Hivatalos név: FŐTÁV-KOMFORT Korlátolt Felelősségű Társaság 

Postai cím: Kalotaszeg utca 31. 

Város: Budapest Postai irányítószám: 1116 

 

Hivatalos név: DHK Hátralékkezelő és Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság  

Postai cím: Kalotaszeg utca 31. 

Város: Budapest Postai irányítószám: 1116 

 

II. szakasz: Tárgy 

II.1) Meghatározás 

II.1.1) A közbeszerzés tárgya: Mobil távközlési szolgáltatások beszerzésére  

II.2) A közbeszerzés mennyisége 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége: Mobil távközlési szolgáltatások beszerzésére 

IV. szakasz: Eljárás 

IV.1) Meghatározás 

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: Kbt. Második Rész VI. fejezet 

IV.1.2) Az eljárás fajtája: uniós, nyílt  

IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése: - 

IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése: - 

IV.2) Adminisztratív információk 

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel 2 

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 1 2017/S 234-486194 

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 1 16930/2017 

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a 

Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2 (éééé/hh/nn) 

IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:2 - 



IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka: 2 - 

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka: - 

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1 

A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 2 Elnevezés: Mobil távközlési szolgáltatások beszerzése 

Az eljárás eredményes volt  igen  nem 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. 

Az eredménytelenség indoka:  

 A szerződés megkötését megtagadták 

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás  igen  nem 

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2 

Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): 

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka: 

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2 

V.2 Az eljárás eredménye 2 

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk 

A beérkezett ajánlatok száma: 2 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők 

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): 

- Telenor Magyarország Zrt. (székhelye: 2045 Törökbálint, Pannon út 1.; adószám: 11107792-2-44) 

Tétel / Ajánlati ár (nettó HUF): 

1.100%-ban lebeszélhető SIM havidíja (FT/hó/SIM) (max. 1500 Ft/hónap): 1500,00 

2.Hálózaton belüli indított hívások díja (Ft/perc) (max. 0,9 Ft/perc): 0,00 

3.Más mobil irányba és vezetékes hálózatba indított hívások díja (Ft/perc) (max. 0,9 Ft/perc): 0,00 

4.Más mobil irányba és vezetékes hálózatba küldött SMS-ek díja (Ft/db) (max. 0,9 Ft/db): 0,00 

5.Korlátlan belföldi forgalmat tartalmazó SIM kártyák díja (FT/hó/SIM) (max. 4000 Ft/hónap): 1500,00 

6.Internet szolgáltatás legalább 500MB (hang és adatkártyára is aktiválható) (Ft/hó/SIM) (max. 641 Ft/hó/SIM): 641,00 

7.Internet szolgáltatás legalább 2 GB (hang és adatkártyára is aktiválható) (Ft/hó/SIM) (max. 882 Ft/hó/SIM): 882,00 

8.Internet szolgáltatás legalább 7 GB (hang és adatkártyára is aktiválható) (Ft/hó/SIM) (max. 1451 Ft/hó/SIM): 1451,00 

9.Hang alapú előfizetést kiegészítő internet szolgáltatás legalább 12 GB (Ft/hó/SIM) (max. 1883 Ft/hó/SIM): 1883,00 

10.Direkt bekötés szolgáltatás havidíja (Ft/hó) (max 45 000 Ft /hó): 45000,00 

11.Tömeges SMS díja hálózaton belül (Ft/db) (max 0,9 Ft/db): 0,00 

12.Tömeges SMS díja más mobil és vezetékes irányba (Ft/db) (max 0,9 Ft/db): 0,00 

13.APN szolgáltatás előfizetésenkénti havidíja, legalább 500 MB adatforgalommal (FT/hó/SIM) (max 550 Ft/hó): 550,00 

14.Kizárólag segély hang hívásra alkalmazható SIM előfizetés (max 500 Ft/hó/SIM) (max 500 Ft/hó/SIM): 500,00 

15.SIP trunk (Ft/hó) (max 40 000 Ft/hó): 40000,00 



Tétel / Ajánlattevő vállalása: 

16. Helyszíni ügyintéző bejelentéstől számított megjelenése (munkaóra): 1 

17.Vállalati ügyfeleknek szóló árlistában szereplő listaárból adott kedvezmény mértéke (a vállalás nem lehet 0%, max. 30%): 30 

Ajánlattevő tekintettel az ajánlati felhívásban, jogszabályokban és a közbeszerzési dokumentumban előírtakra megfelel a szerződés 

teljesítéséhez szükséges követelményeknek, így alkalmas a szerződés teljesítésére. 

- Magyar Telekom Nyrt. (székhelye: 1031 Budapest, Krisztina krt. 55.; adószáma: 10773381-2-44) 

Tétel / Ajánlati ár (nettó HUF) 

1.100%-ban lebeszélhető SIM havidíja (FT/hó/SIM) (max. 1500 Ft/hónap): 1500,00 

2.Hálózaton belüli indított hívások díja (Ft/perc) (max. 0,9 Ft/perc): 0,90 

3.Más mobil irányba és vezetékes hálózatba indított hívások díja (Ft/perc) (max. 0,9 Ft/perc): 0,90 

4.Más mobil irányba és vezetékes hálózatba küldött SMS-ek díja (Ft/db) (max. 0,9 Ft/db): 0,90 

5.Korlátlan belföldi forgalmat tartalmazó SIM kártyák díja (FT/hó/SIM) (max. 4000 Ft/hónap): 4000,00 

6.Internet szolgáltatás legalább 500MB (hang és adatkártyára is aktiválható) (Ft/hó/SIM) (max. 641 Ft/hó/SIM): 641,00 

7.Internet szolgáltatás legalább 2 GB (hang és adatkártyára is aktiválható) (Ft/hó/SIM) (max. 882 Ft/hó/SIM): 882,00 

8.Internet szolgáltatás legalább 7 GB (hang és adatkártyára is aktiválható) (Ft/hó/SIM) (max. 1451 Ft/hó/SIM): 1451,00 

9.Hang alapú előfizetést kiegészítő internet szolgáltatás legalább 12 GB (Ft/hó/SIM) (max. 1883 Ft/hó/SIM): 1883,00 

10.Direkt bekötés szolgáltatás havidíja (Ft/hó) (max 45 000 Ft /hó): 45000,00 

11.Tömeges SMS díja hálózaton belül (Ft/db) (max 0,9 Ft/db): 0,90 

12.Tömeges SMS díja más mobil és vezetékes irányba (Ft/db) (max 0,9 Ft/db) : 0,90 

13.APN szolgáltatás előfizetésenkénti havidíja, legalább 500 MB adatforgalommal (FT/hó/SIM) (max 550 Ft/hó): 550,00 

14.Kizárólag segély hang hívásra alkalmazható SIM előfizetés (max 500 Ft/hó/SIM) (max 500 Ft/hó/SIM): 500,00 

15.SIP trunk (Ft/hó) (max 40 000 Ft/hó): 40000,00 

Tétel / Ajánlattevő vállalása 

16.Helyszíni ügyintéző bejelentéstől számított megjelenése (munkaóra): 8 

17.Vállalati ügyfeleknek szóló árlistában szereplő listaárból adott kedvezmény mértéke (a vállalás nem lehet 0%, max. 30%): 30 

Ajánlattevő tekintettel az ajánlati felhívásban, jogszabályokban és a közbeszerzési dokumentumban előírtakra megfelel a szerződés 

teljesítéséhez szükséges követelményeknek, így alkalmas a szerződés teljesítésére. 

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2 

(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott ajánlatnak az adott 

részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési pontszámnak a súlyszámmal 

kialakított szorzatát kell beírni.) 

    

  

  

Az ajánlattevő neve: 

Telenor Magyarország 

Zrt. 

Az ajánlattevő neve: 

Magyar Telekom Nyrt. 

Az ajánlattevő neve: 

- 

 

Az értékelés A részszempontok 

      

 

részszempontjai 

(adott esetben alszempontjai is) 

súlyszámai 

(adott esetben az 
alszempontok 

súlyszámai is)  

Értékelési 

pontszám 

Értékelési 

pontszám és  
súlyszám  

szorzata 

Értékelési 

pontszám 

Értékelési 

pontszám és  
súlyszám  

szorzata 

Értékelési 

pontszám 

Értékelési 

pontszám és  
súlyszám  

szorzata 

 

1.100%-ban lebeszélhető SIM 

havidíja (FT/hó/SIM) (max. 1500 

Ft/hónap) 

19 

10 190 10 190   

 2.Hálózaton belüli indított hívások 

díja (Ft/perc) (max. 0,9 Ft/perc) 

9 
10 90 1 9   



 3.Más mobil irányba és vezetékes 
hálózatba indított hívások díja 

(Ft/perc) (max. 0,9 Ft/perc) 

9 

10 90 1 9   

 4.Más mobil irányba és vezetékes 

hálózatba küldött SMS-ek díja (Ft/db) 

(max. 0,9 Ft/db) 

6 
10 60 1 6   

 5.Korlátlan belföldi forgalmat 

tartalmazó SIM kártyák díja 

(FT/hó/SIM) (max. 4000 Ft/hónap) 

10 

10 100 4,38 43,75   

 6.Internet szolgáltatás legalább 
500MB (hang és adatkártyára is 

aktiválható) (Ft/hó/SIM) (max. 641 

Ft/hó/SIM) 

4 

10 40 10 40   

 7.Internet szolgáltatás legalább 2 GB 

(hang és adatkártyára is aktiválható) 

(Ft/hó/SIM) (max. 882 Ft/hó/SIM) 

3 

10 30 10 30   

 8.Internet szolgáltatás legalább 7 GB 

(hang és adatkártyára is aktiválható) 

(Ft/hó/SIM) (max. 1451 Ft/hó/SIM) 

4 
10 40 10 40   

 9.Hang alapú előfizetést kiegészítő 

internet szolgáltatás legalább 12 GB 

(Ft/hó/SIM) (max. 1883 Ft/hó/SIM) 

2 

10 20 10 20   

 10.Direkt bekötés szolgáltatás 

havidíja (Ft/hó) (max 45 000 Ft /hó) 

3 
10 30 10 30   

 11.Tömeges SMS díja hálózaton belül 

(Ft/db) (max 0,9 Ft/db) 

4 
10 40 1 4   

 12.Tömeges SMS díja más mobil és 
vezetékes irányba (Ft/db) (max 0,9 

Ft/db) 

3 

10 30 1 3   

 13.APN szolgáltatás előfizetésenkénti 

havidíja, legalább 500 MB 

adatforgalommal (FT/hó/SIM) (max 

550 Ft/hó) 

2 

10 20 10 20   

 14.Kizárólag segély hang hívásra 
alkalmazható SIM előfizetés (max 500 

Ft/hó/SIM) (max 500 Ft/hó/SIM) 

1 

10 10 10 10   

 15.SIP trunk (Ft/hó) (max 40 000 

Ft/hó) 
1 

10 10 10 10   

 16.Helyszíni ügyintéző bejelentéstől 

számított megjelenése (munkaóra)  
10 10 100 2,13 21,25   

 17.Vállalati ügyfeleknek szóló 

árlistában szereplő listaárból adott 

kedvezmény mértéke (a vállalás nem 

lehet 0%, max. 30%) 

10 10 100 10 100   

  

       
 

A súlyszámmal szorzott 

értékelési pontszámok 

összegei 
ajánlattevőnként: 

- - 1000  586   

  
 
Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: - 

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 2 Részszempontonként adható pontszám: 1-10 pont.  



V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az 

ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: 2 

  Alszempont Súlyszám Értékelés módszere 

1 100%-ban lebeszélhető SIM havidíja (FT/hó/SIM) (max. 1500 

Ft/hónap) 

19 fordított arányosítás 

2 Hálózaton belüli indított hívások díja (Ft/perc) (max. 0,9 Ft/perc) 9 fordított arányosítás 

3 Más mobil irányba és vezetékes hálózatba indított hívások díja 

(Ft/perc) (max. 0,9 Ft/perc) 

9 fordított arányosítás 

4 Más mobil irányba és vezetékes hálózatba küldött SMS-ek díja (Ft/db) 
(max. 0,9 Ft/db) 

6 fordított arányosítás 

5 Korlátlan belföldi forgalmat tartalmazó SIM kártyák díja (FT/hó/SIM) 

(max. 4000 Ft/hónap) 

10 fordított arányosítás 

6 Internet szolgáltatás legalább 500MB (hang és adatkártyára is 
aktiválható) (Ft/hó/SIM) (max. 641 Ft/hó/SIM) 

4 fordított arányosítás 

7 Internet szolgáltatás legalább 2 GB (hang és adatkártyára is 

aktiválható) (Ft/hó/SIM) (max. 882 Ft/hó/SIM) 

3 fordított arányosítás 

8 Internet szolgáltatás legalább 7 GB (hang és adatkártyára is 

aktiválható) (Ft/hó/SIM) (max. 1451 Ft/hó/SIM) 

4 fordított arányosítás 

9 Hang alapú előfizetést kiegészítő internet szolgáltatás legalább 12 GB 

(Ft/hó/SIM) (max. 1883 Ft/hó/SIM) 

2 fordított arányosítás 

10 Direkt bekötés szolgáltatás havidíja (Ft/hó) (max 45 000 Ft /hó) 3 fordított arányosítás 

11 Tömeges SMS díja hálózaton belül (Ft/db) (max 0,9 Ft/db) 4 fordított arányosítás 

12 Tömeges SMS díja más mobil és vezetékes irányba (Ft/db) (max 0,9 

Ft/db) 

3 fordított arányosítás 

13 APN szolgáltatás előfizetésenkénti havidíja, legalább 500 MB 
adatforgalommal (FT/hó/SIM) (max 550 Ft/hó) 

2 fordított arányosítás 

14 Kizárólag segély hang hívásra alkalmazható SIM előfizetés (max 500 

Ft/hó/SIM) (max 500 Ft/hó/SIM) 

1 fordított arányosítás 

15 SIP trunk (Ft/hó) (max 40 000 Ft/hó) 1  fordított arányosítás 

16. Helyszíni ügyintéző bejelentéstől számított megjelenése (munkaóra)  10 fordított arányosítás 

17.  Vállalati ügyfeleknek szóló árlistában szereplő listaárból adott 

kedvezmény mértéke (a vállalás nem lehet 0%, max. 30%) 

10 egyenes arányosítás 

 

A Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján az értékelési szempontok a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontok a következők 

szerint. 

  

1. Értékelési szempont: Ár 

A legjobb ár-érték arányú ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok alszempontok szerinti tartalmi elemeinek 

értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10 pont. 

 

A pontszámítás módszere:  

 

Az alszempontok esetén az ajánlatoknak az elbírálás alszempontjai szerinti tartalmi elemeit a ponthatárok között értékeli úgy, hogy a 

legjobb tartalmi elemre az értékelési pontszám maximumát adja. A többi ajánlat alszempont szerinti pontszáma a legjobb tartalmi 

elemhez viszonyított arány szerint kerül megállapításra, kettő tizedes jegyre való kerekítés mellett. 

 

Az 1-15. értékelési alszempont tekintetében:  

Az ajánlattevők az ajánlati árak vonatkozásában csak két tizedes jegyre kerekített számra magyar forintban (HUF) tehetnek ajánlatot 

és a szerződéskötés valutaneme is csak ez lehet. Az ajánlati ár egyik elem tekintetében sem lehet 0 Ft. 

Ha az ajánlati ár számokkal megadott összege és a betűvel leírt összege között eltérés van, akkor a betűvel kiírt összeget tekinti az 

Ajánlatkérő érvényesnek. 

Az ajánlatban szereplő áraknak fix árnak kell lennie, vagyis az ajánlattevők semmilyen formában és semmilyen hivatkozással sem 

tehetnek változó árat tartalmazó ajánlatot. 

 

Az értékelés módszere az 1- 15. értékelési alszempontok esetében a fordított arányosítás, azaz az ajánlatkérő számára legelőnyösebb 

(legalacsonyabb) ajánlati elem kapja a maximális pontot, a többi matematikai aránypárral megállapított pontértéket kap. 

(Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 

2016. évi 147. szám 2016. december 21.) 1. számú melléklet 1/ba) pontja szerint) 

 

Ajánlatkérő az ajánlati elemek pontszámait az alábbi képlettel számolja: 

  

ahol 

P:  a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 

Pmax:  a pontskála felső határa (10 pont) 

Pmin:  a pontskála alsó határa (1 pont) 

Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 

Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 

 



Az egyes ár értékelési alszempontok (1-15.) külön-külön kerülnek pontozásra és súlyozásra a táblázatban meghatározott 

súlyszámokkal). 

 

Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján az 1-15. értékelési alszempontokkal összefüggő ajánlati elemekkel kapcsolatban 

meghatározza az adott ajánlati elemmel kapcsolatos olyan elvárását, amelynél kedvezőtlenebb az adott ajánlati elem nem lehet. 

Amennyiben az Ajánlattevő az az 1-15. értékelési alszempontokban a maximálisan megajánlható értékeknél az Ajánlatkérőre nézve 

kedvezőtlenebb megajánlást tesz, abban az esetben az ajánlata érvénytelennek minősül. 

 

2. értékelési szempont: Minőségi kritériumok 

 

Az értékelés módszere az 16. minőségi kritérium értékelési alszempont esetében a fordított arányosítás, azaz az ajánlatkérő számára 

legelőnyösebb (legalacsonyabb) ajánlati elem kapja a maximális pontot, a többi matematikai aránypárral megállapított pontértéket kap. 

(Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 

2016. évi 147. szám 2016. december 21.) 1. számú melléklet 1/ba) pontja szerint.) 

 

Ajánlatkérő az ajánlati elemek pontszámait az alábbi képlettel számolja: 

 

ahol 

P:  a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 

Pmax:  a pontskála felső határa (10 pont) 

Pmin:  a pontskála alsó határa (1 pont) 

Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 

Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 

 

Ajánlatot kizárólag egész munkaórában (pozitív egész számmal) lehet tenni. 

 

A 17. minőségi kritérium értékelési alszempont esetében az egyenes arányosítás, azaz az ajánlatkérő számára legelőnyösebb 

(legmagasabb) ajánlati elem kapja a maximális pontot, a többi matematikai aránypárral megállapított pontértéket kap. (Közbeszerzési 

Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2016. évi 147. szám 

2016. december 21.) Útmutató 1. számú melléklet 1/bb) pontja szerint.) Ajánlatkérő az ajánlati elem pontszámát az alábbi képlettel 

számolja: 

 

ahol 

P:  a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 

Pmax:  a pontskála felső határa (10 pont)  

Pmin:  a pontskála alsó határa (1 pont) 

Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 

Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 

 

Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján az alábbi értékelési alszempontokkal összefüggő ajánlati elemekkel kapcsolatban 

meghatározza az adott ajánlati elemmel kapcsolatos olyan elvárását, amelynél kedvezőtlenebb az adott ajánlati elem nem lehet. 

Amennyiben az Ajánlattevő az alábbiaknál az Ajánlatkérőre nézve kedvezőtlenebb megajánlást tesz, abban az esetben az ajánlata 

érvénytelennek minősül. 

 

- Vállalati ügyfeleknek szóló árlistában szereplő listaárból adott kedvezmény mértéke: 0,01% 

 

Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján az ellenszolgáltatást vagy költséget tartalmazó értékelési alszemponton kívüli alábbi 

értékelési alszempontokkal összefüggő ajánlati elemekkel kapcsolatban meghatározza az adott ajánlati elem azon legkedvezőbb 

szintjét, amelyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad, azaz 

a legkedvezőbb szintnek megfelelő értéket veszi figyelembe a pontszámok meghatározásánál (tehát a képletbe abban az esetben is a 

legkedvezőbbként meghatározott értéket helyettesíti be, ha a legkedvezőbb ajánlat tartalmi eleme ezen értéknél kedvezőbb): 

 

- Vállalati ügyfeleknek szóló árlistában szereplő listaárból adott kedvezmény mértéke: 30% 

 

A fenti 1. Értékelési szempont: Ár ponton és a 2. értékelési szempont: Minőségi kritériumok ponton belüli módszerekkel kiszámított 

pontszámok, az adott értékelési alszemponthoz tartozó súlyszámmal kerülnek beszorzásra, az így kapott pontszám adja az adott 

értékelési alszempontra vonatkozó pontszámot. Az értékelési alszempontokra adott pontok összege az adott ajánlatra adható 

összpontszám. Az összpontszám két tizedes jegyre kerekítve kerül kiszámításra. Nyertes az, aki a legmagasabb pontszámot éri el. 

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 

Telenor Magyarország Zrt. (székhelye: 2045 Törökbálint, Pannon út 1.; 11107792-2-44), a legjobb ár-érték arányt megjelenítő 

szempontok alapján a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat: 

Tétel / Ajánlati ár (nettó HUF): 

1.100%-ban lebeszélhető SIM havidíja (FT/hó/SIM) (max. 1500 Ft/hónap): 1500,00 

2.Hálózaton belüli indított hívások díja (Ft/perc) (max. 0,9 Ft/perc): 0,00 

3.Más mobil irányba és vezetékes hálózatba indított hívások díja (Ft/perc) (max. 0,9 Ft/perc): 0,00 



4.Más mobil irányba és vezetékes hálózatba küldött SMS-ek díja (Ft/db) (max. 0,9 Ft/db): 0,00 

5.Korlátlan belföldi forgalmat tartalmazó SIM kártyák díja (FT/hó/SIM) (max. 4000 Ft/hónap): 1500,00 

6.Internet szolgáltatás legalább 500MB (hang és adatkártyára is aktiválható) (Ft/hó/SIM) (max. 641 Ft/hó/SIM): 641,00 

7.Internet szolgáltatás legalább 2 GB (hang és adatkártyára is aktiválható) (Ft/hó/SIM) (max. 882 Ft/hó/SIM): 882,00 

8.Internet szolgáltatás legalább 7 GB (hang és adatkártyára is aktiválható) (Ft/hó/SIM) (max. 1451 Ft/hó/SIM): 1451,00 

9.Hang alapú előfizetést kiegészítő internet szolgáltatás legalább 12 GB (Ft/hó/SIM) (max. 1883 Ft/hó/SIM): 1883,00 

10.Direkt bekötés szolgáltatás havidíja (Ft/hó) (max 45 000 Ft /hó): 45000,00 

11.Tömeges SMS díja hálózaton belül (Ft/db) (max 0,9 Ft/db): 0,00 

12.Tömeges SMS díja más mobil és vezetékes irányba (Ft/db) (max 0,9 Ft/db): 0,00 

13.APN szolgáltatás előfizetésenkénti havidíja, legalább 500 MB adatforgalommal (FT/hó/SIM) (max 550 Ft/hó): 550,00 

14.Kizárólag segély hang hívásra alkalmazható SIM előfizetés (max 500 Ft/hó/SIM) (max 500 Ft/hó/SIM): 500,00 

15.SIP trunk (Ft/hó) (max 40 000 Ft/hó): 40000,00 

Tétel / Ajánlattevő vállalása: 

16. Helyszíni ügyintéző bejelentéstől számított megjelenése (munkaóra): 1 

17.Vállalati ügyfeleknek szóló árlistában szereplő listaárból adott kedvezmény mértéke (a vállalás nem lehet 0%, max. 30%): 30 

Ajánlattevő tekintettel az ajánlati felhívásban, jogszabályokban és a közbeszerzési dokumentumban előírtakra megfelel a szerződés 

teljesítéséhez szükséges követelményeknek, így alkalmas a szerződés teljesítésére, valamint Ajánlattevő adta az legjobb ár-érték 

arányt tartalmazó érvényes ajánlatot. 

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 

kiválasztásának indokai: 2 - 

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2  igen  nem 

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván 

igénybe venni:  

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez 

az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: 2 

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: 2  

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2 

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 

ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában: - 

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 

ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: - 

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők - 

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka: - 

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2 

 

VI. szakasz: Kiegészítő információk 

VI.1) További információk: 2 

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama 

Kezdete: 2018.03.15. / Lejárata: 2018.03.26. 

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: 2018.03.14. 

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: 2018.03.14. 



VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka: 2 

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja: 2 (éééé/hh/nn) 

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja: 2 (éééé/hh/nn) 

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka: 2 

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja: 2 (éééé/hh/nn) 

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja: 2 (éééé/hh/nn) 

VI.1.10) További információk: 2 

_____________________________________________________________________________ 

1    szükség szerinti számban ismételje meg 

2    adott esetben 


