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Általános információ 

 

Az eljárás célja a FEJÉRVÍZ Zrt. (a továbbiakban Ajánlatkérő) elvárásainak megfelelő, mobil 

kommunikációs szolgáltatások (hang- és adatcélú) valamint készülékek beszerzése, amelyek 

együttesen biztosítják Ajánlatkérő számára a működéséhez szükséges, alábbiakban leírt 

paraméterekkel rendelkező mobil kommunikációs szolgáltatásokat. 

 

Az ajánlatokat 2015.05.26-án 16 óráig kell eljuttatni a marosvarif@fejerviz.hu e-mail címre valamint 

postán legkésőbb 2015.05.26-i feladási dátummal a 8000 Székesfehérvár Király sor 3-15 címre. 

Az ajánlatnak kötelező eleme a kiírásban szereplő kalkulációs tábla valamint a szolgáltatásokra 

vonatkozó szerződés tervezet. 

 

A szolgáltatást igénybevevők köre 

 

Az eljárás során beszerzésre kerülő szolgáltatások Előfizetője minden esetben az Ajánlatkérő lesz, 

kivéve a dolgozói konstrukciót. 

 

1 Alapkövetelmények a hangszolgáltatásokra a flotta díjcsomagra vonatkozóan 

 

 Belépési díj: 0 Ft 

 Hangposta hívás: 0 Ft 

 Ügyfélszolgálat, segélykérő hívások, zöld szám hívása: 0 Ft   

 Hívócsoporton belüli szolgáltatás havi alapdíja és percdíja: 0 Ft  

 Hívócsoporton belüli átirányítás percdíja: 0 Ft 

 Kapcsolási díj 0 Ft 

 Havidíj 100%-ban lebeszélhető folyószámla szinten vagy más néven keret tarifa jelleggel 

 Havidíj tartalmaz 50 db belföldi hálózaton belüli SMS szolgáltatást 

 másodperc alapú számlázás 
 
 

Ajánlattevőnek az alábbi szolgáltatásokat kell térítés-, illetve havi alapdíj mentesen a  

díjcsomagokhoz biztosítania: 

 Hívástartás, hívásvárakoztatás, hívásátirányítás 

 Konferenciahívás 

 Tudakozó tiltás, adatbázistiltás, telefonkönyvtiltás 

 Üzleti hangposta 

 Hívó fél azonosítás 

 SMS küldés 

 Hívószámkijelzés, letiltás 

 Nemzetközi kimenő hívás és Nemzetközi roaming, 

 Papír alapú, Elektronikus számla, elektronikus hívásrészletező. 
 
A megadott mennyiségek ( előfizetési darabszámok, percmennyiségek, stb) jelenlegi mennyiségekre 
vonatkoznak. Ezektől +/- 50%-os eltérés lehetséges a szerződés időtartama alatt. 
 

mailto:marosvarif@fejerviz.hu


3 
 

Céges flotta típusú felhasználás: 450 db 
 
A flottához tartozik, egy un. magánszámla szolgáltatás, amelynek keretében a dolgozók az internet 
szolgáltatást saját számlára vásárolhatják meg a céges hang előfizetésükhöz. 
 
 
Jelenlegi havi átlag forgalom percben SIM kártyánként: 
 

T-Mobile* 182 

Vezetékes 17 

Telenor 42 

Vodafone 21 

 
*tartalmazza a csoporton belüli forgalmat 
 
Roaming és nemzetközi hívások a cég tevékenységi köréből adódóan nem jellemzők. 
 
 
2 Alapkövetelmények a szolgáltatásokra az SMS küldő hang díjcsomagra vonatkozóan 
 

 Belépési díj: 0 Ft 

 Havidíj tartalmazzon 100 db belföldi hálózaton belüli SMS szolgáltatást 
 
Ajánlatkérő ezen díjcsomagot kizárólag SMS küldésre használja riasztó berendezésekhez.  Az eddigi 
évek működési tapasztalat alapján ezeknek a SIM kártyáknak hang forgalmazására képesnek kell 
lenni. 

 
3        Nyilvános célú mobil internet csomagokkal szemben támasztott követelmények 
 

 Belépési díj 0 Ft 

 A belföldi adatforgalmi átalánydíjakat korlátlan díjcsomagra kell megadni azzal, hogy sávos 
árajánlat adása, időszak megkülönböztetés, egyéb díjtétel megadása nem lehetséges 

 A forgalom mérési egysége: 10 kbyte 

 Túlforgalmazási díj nincs 

 Sávszélesség korlátozás havidíja: 0 Ft 

 A csökkentett sávszélesség 128 kbps le és feltöltési irányban is 
 
Jelenlegi mennyiségek: 
 

 Nyilvános célú hang előfizetésekhez kötötten: 8 db  
 Nyilvános célú nem hang előfizetésekhez kötötten: 8 db 
 Dolgozói internetek: változó mennyiségű 
 

A fenti követelményeken túl a  

Privát  APN( GPRS VPN) hálózati  célú előfizetésekkel szemben követelmények 

Privát APN kialakítása IP cím tartomány biztosításával 

IP cím kiosztás módja: statikus 
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Jelenlegi mennyiség: 
 
 Privát adathálózati elérési célú: 55 db  

 
Mindegyik típushoz 3 csomagot kérünk megadni: 
 

 1 Gbyte 
 3 Gbyte 
 10 Gbyte 

 
Vagy ezen értékekhez közelítő adatmennyiségekre: alap, közép, felső kategóriára 
 
4.   Adat típusú előfizetések 

 
Általános követelmény:  

 0 Ft-os belépési díj 

 50 db hálózaton belüli SMS a havidíjban 
 
Mennyiség: 115 db 
 
Az Ajánlatkérő irányítástechnikai céllal használja ezeket az előfizetéseket.  
SMS küldés és internet forgalom bonyolódik a SIM kártyákon. 

5. Dolgozói csomag követelményei 

Ajánlatkérőnél jelenleg dolgozói csomag (flotta) üzemel olyan konstrukcióban, hogy előfizető a 

Fejérvíz Zrt. és számlafizetők a dolgozók. 

Ezen a struktúrán változtatni kíván a Fejérvíz Zrt. olyan módon, hogy mind az előfizető mind a 

számlafizető a magánszemély legyen. 

Kérjük a dolgozói flotta ajánlatnál ezzel a struktúrával kalkuláljanak! 

Az Ajánlatkérő nem fogad el semmilyen számhordozási és / vagy átírási költséget.( Pl .Céges 

előfizetésről magán előfizetésre). Sem mint cég sem pedig úgy, hogy a dolgozó viseljen bármiféle 

módosítási költséget. 

Követelmények: 

 Biztosítani kell a céges flotta és a dolgozók közötti ingyenes hívás lehetőségét 

 Mp alapú számlázás 

 Havidíj 100%-ban lebeszélhető 

 A havidíj 30 db hálózaton belüli SMS-t tartalmaz 

A dolgozói konstrukcióban jelenleg 313 db hang típusú előfizetés üzemel  

5. Készülékek 

Egy készülék vásárlási keretösszeget kérünk megadni és  kérjük, hogy csatolják az aktuálisan az 
Ajánlatkérőre vonatkozó készülék árlistát. 
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A szolgáltatás nyújtásával kapcsolatosan támasztott lefedettségei követelmények: 

Ajánlattevőnek az alábbi épületek beltéri lefedettségét jegyzőkönyvvel dokumentáltan kell igazolnia 
vagy nyilatkoznia kell arról, hogy a szolgáltatás indulási idejére rendelkezésre áll a lefedettség. 

 2060 Bicske Bem utca 14. 

 2060 Bicske Kanizsai utca 1. 

 2451 Ercsi Bajcsy Zs. u. 49. 

 7000 Sárbogárd Tinódy utca 146. 

 8000 Székesfehérvár Király sor 3-15. 

 8000 Székesfehérvár Sárkeresztúri út 14. 

 8000 Székesfehérvár Tátra utca  1. 

 8060 Mór Dózsa György utca 97. 

 8151 Szabadbattyán Vasvári Pál utca 18. 

 

Amennyiben e feltételeknek nem tesz eleget Ajánlattevő úgy az Ajánlatkérő kötbér megfizetése 
nélkül elállhat a teljes szolgáltatási szerződéstől. 

Egyéb feltételek 

 
1. Alapkövetelmény, hogy az Ajánlattevő biztosítani tudja a számhordozhatóságot az 

Ajánlatkérő valamennyi mobiltelefonszámára. 

2. Elvárás, hogy az Ajánlattevő külön költség nélkül elektronikus formában (csv, vagy txt 
formátumban) tudja biztosítani a számlák részletezését, mely egyszerűen, karakterfelismerő 
program használat nélkül konvertálható Excel-formátumba, a következő módon: 

 Elektronikus hívásrészletező, mely minden forgalmi esemény után tartalmazza 
legalább: 

I. Hívószám, ahonnan a hívást kezdeményezték (A-szám) 

II. a hívás dátuma, időpontja 

III. Ténylegesen forgalmazott mennyiség / híváshossz (nem beszédcélú kapcsolat 
esetén adatmennyiség) 

IV. Számlázott mennyiség / híváshossz (nem beszédcélú kapcsolat esetén 
adatmennyiség ) 

V. Egység (p:mp, kbyte, db, stb.) 

VI. Hívott szám (B-szám), teljes szám vagy utolsó 3 számjegy kitakarva, 
választható 

VII. Hívás / kapcsolat tényleges költsége a szerződéses tarifa szerint 

VIII. A hívásrészletezőnek minden forgalmat tartalmaznia kell, azt is, ami 
díjmentes (különös tekintettel a csoporton belüli hívásokra) 

 Elektronikus számlainformáció (nem jogi értelemben vett e-számla, de tartalmilag 
azonos a papír alapú számlával). Az e-számlának teljes mértékben le kell képeznie a 
papíron küldött számlát, mind összegszerűen, mind tartalmilag. A számla tartalmazza 
legalább: 
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Irányonként / Termékenként / Tarifazónánként: 

1. Dátumintervallum 

2. Darabszám 

3. Összes mennyiség 

4. Mennyiségi egység 

5. Összköltség 

6. Kedvezmények 

 Mindkét esetben oly módon kell hozzáférhetővé tenni az adatokat, hogy ezek 
Ügyfélszámonként legyenek elérhetők, vagy e-mailben, vagy Interneten letöltéssel. 

 Az elvárás minden fajta forgalomtípusra vonatkozik. Ez azt jelenti, hogy ki kell tudni 
mutatni a forgalmat SIM-kártyánként abban az esetben is, amikor az elszámolás 
csoportosan történik. 

3. Műszaki és/vagy pénzügyi híváskorlátozási lehetőség.  

4. Kiemelt Ügyfélmenedzser biztosítása, aki Ajánlatkérő ügyeit, kéréseit, az egyéb műszaki és 
kereskedelmi kérdéseket kiemelt módon kezeli, folyamatos (5*8 órás) rendelkezésre állással, 
az együttműködés által megkívánt körben döntéshozatalra jogosult.  

5. Dedikált ügyfélszolgálati operátor biztosítása ügyfélszolgálati időben, személyes és telefonos 
elérhetőséggel. 

6. Olyan előfizetésen, amelyen nem került aktiválásra adatcsomag, az adatforgalmazást az 
Ajánlattevőnek tiltania kell. 

7. Az adatroaming szolgáltatást alap beállításként minden kártyán tiltani kell. 

8. Az emelt díjas szolgáltatások elérhetőségét alap beállításként minden kártyán tiltani kell. 

Jelenlegi hűségkötelezettség 

Az Ajánlatkérő szolgáltatási szerződései a jelenlegi szolgáltatóval csak részben jártak le, így a még élő 

szerződések esetében szolgáltató-váltás esetén az Ajánlatkérőnek készülékkedvezmény - és belépési 

díjkedvezmény visszafizetési kötelezettsége lesz. A hűségösszeg a csatlakozás időpontjában – de nem 

korábban, mint 2015.08.01. – a következő mértékű lesz:  

Céges: 2 100.000 Ft 

Dolgozói: 1.100.000 Ft 

 

Ajánlatkérőnek jelenleg élő hűségkötelezettségének megváltási összege tehát összesen  2.200.000 Ft. 

Ajánlatkérő a hűségkötelezettséget bármely ajánlattevő nyertessége esetén megváltja, ennek 

költségét a nyertes ajánlattevőnek kell vállalni, mely összeget a nyertes ajánlattevő a szerződés 

hatályba lépésekor egy összegben, banki átutalással kell Ajánlatkérő számlájára befizetni. 
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 ÁLTALÁNOS ELVÁRÁSOK ÉS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 

 

I. Ajánlattevőnél biztosítani kell egy kiemelt kapcsolattartót az Ajánlatkérő részére a teljes 
szerződéses időtartamra. Elvárás, hogy a kapcsolattartó minden esetben 48 órán belül 
reagáljon az Ajánlatkérő felvetéseire / reklamációjára. 

II. Ajánlattevőnek projektmenedzsert kell biztosítania a beüzemelés időszakára. 

III. Ajánlattevőnek vállalni kell, hogy a számlareklamációt minden esetben elbírálja teljes körűen 
legkésőbb 30 napon belül. Az Ajánlattevőnek vállalnia kell, hogy amennyiben az Ajánlatkérő 
valamely számlában foglalt díj mértékét a díjfizetési határidő lejárta előtt vitatja 
(díjreklamáció), a díjreklamáció kivizsgálásának befejezéséig nem jogosult az előfizetői 
szerződést az adott számlával kapcsolatos díj megfizetésének elmulasztása alapján 
felmondani vagy emiatt a szolgáltatását korlátozni, még akkor sem, ha az Ajánlattevő 
számlázási rendszerének zártságát kijelölt tanúsító szerv tanúsítja. 

IV. Az eljárás lebonyolítása után a nyertes Ajánlattevővel kötött szerződés aláírása után Feleknek 
az alább meghatározott idő áll a szolgáltatások beüzemelésére. Ezen idő alatt az 
Ajánlattevőnek minden, a szolgáltatás biztosításához szükséges, feladatot el kell végeznie, 
különösképpen: 

a. biztosítani minden megadott telephelyen a megfelelő mértékű lefedettséget és 
kapacitást – 30 napon belül. A megfelelő lefedettséget a 2.1 –es pontban megjelölt 
két épület esetében Ajánlatkérő részére átadott mérési jegyzőkönyvvel vagy 
kötelezettség vállalással kell igazolni. 

b. az Ajánlatkérő által megadott készülékek és SIM-kártyák kiszállítását – 10 napon belül 

c. A szolgáltatás nem állhat le a szolgáltató váltás miatt munkaidőben, ha mégis szükség 
van leállásra az csak péntek 13 óra és hétfő reggel 8 óra között lehetséges, illetve 
külön egyeztetés esetén munkanapokon 16 óra és másnap reggel 8 óra között. 

V. A szerződés hossza 24 hónap.  

VI. Az Ajánlatkérőt nem terhelheti semmilyen olyan kötelezettség, a készülékhűségeken kívül, 
amely hatálya túlnyúlik a szerződés időtartamán. 

VII. Az Ajánlattevő nem kérhet külön egyszeri díjat olyan szolgáltatásért, ami a szerződés 
végrehajtását hívatott ellenőrizni (jellemzően: szerződés elektronikus másolatának kiadása, 
elektronikus számlaállomány és – hívásrészletező, tételes készülékhűség lista), ill. olyan 
esetben, amikor az Ajánlatkérő szolgáltatást vált vagy rendel a szerződés keretén belül 
(amennyiben azt hűség nem terheli). 

VIII. A szerződésben szereplő kötbér feltételeknek esetleges rendkívüli szerződésbontáskor 
arányban kell lenni a teljes szerződésértékkel és soha nem haladhatja meg a mindenkori 
tényleges szerződésértéket. Ha az Ajánlattevő saját érdekkörén belül bont szerződést, akkor 
az Ajánlattevőnek megfelelő kötbért kell fizetni az Ajánlatkérőnek. (A szerződés határozott 
időtartamából hátralévő hónapok száma szorozva a vállalt előfizetések számával szorozva a 
megajánlott havidíjjal.) 
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AZ AJÁNLATI ÁR MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK MÓDJA 

 

Ajánlatkérő  a megadott táblázatos formában kéri az ajánlatot, alternatív ajánlatokat elfogad, de a 

kötelezően kitöltendő struktúrán felül és nem helyett.  

A 3. oszlopban szereplő tervezett mennyiségeknél ahol 1 db-ot tüntettünk fel ott nem ismerjük 

pontosan a várható darabszámot ezért 1 db-al kalkulálunk az értékelés során.  

Kalkulációs tábla mobil céges 

    

Megnevezés Havi nettó díj 
Tervezett 
előfizetési 
darabszám 

Összérték 

1. Hang előfizetések (flotta)       

Hang  SIM havidíj  (flotta)   450   

Belföldi ( nem emeltdíjas) hívásdíjak   90000   

SMS díja (50 db-on felül, belföldi))   1   

2. Hang előfizetések ( SMS küldő)       

Hang  SIM havidíj  (SMS-küldő)   25   

SMS díja (100 db-on felül, belföldi)   1   

3. Internet       

Nyilvános célú mobil internet szolgáltatás       

Mobil internet 1 Gbyte   8   

Mobil internet 3 Gbyte   8   

Mobil internet 10 Gbyte   1   

Privát adathálózati célú mobil internet 
szolgáltatás       

Központi dedikált APN havidíja   1   

Mobil internet 1 Gbyte   40   

Mobil internet 3 Gbyte   13   

Mobil internet 10 Gbyte   2   

4. Adat előfizetések       

Havidíj   115   

SMS hálózaton belül    1   

SMS más hálózatba   1   

        

Összesen       

    

Készülék vásárlási keret összeg       
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Kalkulációs tábla mobil dolgozói 

    

Megnevezés Havi nettó díj 
Tervezett 
előfizetési 
darabszám 

Összérték 

1. Hang előfizetések       

Hang  SIM havidíj    313   

Csoport hívás havidíja   313   

Belföldi ( nem emeltdíjas) hívásdíjak   1   

SMS díja (belföldi)   1   

2. Mobil internet díjak       

Mobil internet 1 Gbyte   1   

Mobil internet 3 Gbyte   1   

Mobil internet 10 Gbyte   1   

        

Összesen       

 



 

 

Kiegészítő és módosító információk a Fejérvíz Zrt 2015. 05. 04-én kiküldött „Mobil 

kommunikációs szolgáltatások és készülékek beszerzése 2015” ajánlatkéréséhez 

 

1. Az ajánlatok beérkezésére és bontására vonatkozó rendelkezéseket módosítjuk, így az 

eredeti kiírás ajánlat beérkezésre vonatkozó bekezdését töröljük. 

 

2. Az ajánlatok beküldése, bontása és az értékelés menete az alábbiak szerint történik: 

 

Az ajánlatokat beadási határideje: 2015. május 27. , 10:00 óra. 

Az ajánlatokat a megadott határidőig kell eljuttatni az Ajánlatkérő központjába (8000 

Székesfehérvár, Király sor 3-15.), zárt borítékban, melyen kérjük feltüntetni „Mobil 

kommunikációs szolgáltatások és készülékek beszerzése 2015 pályázat. A küldemény a 

postázóban nem bontható fel, Beszerzési csoporthoz továbbítandó ” feliratot. Személyes 

kézbesítés esetén a leadás helye: fenti címen a Beszerzési csoport, 213. szoba. 

A pályázatok bontása nyilvános.  Időpontja: 2015. május 27. , 10:10 óra.   

Helye: Székesfehérvár Királysor 3-15., a Társaság I. emeleti kistárgyalója. 

Ajánlat bontáskor ismertetésre kerülnek a pályázatra felkért és azt leadó cégek neve, és az 

ajánlatukban megadott kalkulációs táblázatokban szereplő ajánlati összegek.  

Az ajánlat bontáson nem kötelező a személyes részvétel. 

Az Ajánlattevők a pályázatok bontását követően, legkésőbb 2015. május 27-én 14:00 óráig 

pályázataikat elektronikus formában is megküldik marosvari@fejervíz.hu e-mail címére.  

Az Ajánlattevőket az Ajánlatkérő – terv szerint – 2015. június 3. napjáig írásban értesíti a 

pályázat eredményéről. 

Az ajánlatokat magyar nyelven kell elkészíteni és leadni az Ajánlatkérő számára. 

Az ajánlatkérés formája: meghívásos, szükség esetén többfordulós tárgyalásos eljárás. 

Az ajánlatnak kötelező eleme a kiírásban szereplő kalkulációs tábla valamint a 

szolgáltatásokra vonatkozó szerződés tervezet. 

Az ajánlatok elbírálásának szempontjai 

Az ajánlatkérő a számára összességében  legelőnyösebb ajánlatot fogadja  el. 

Szerződéskötés 

Az árajánlat kérése az Ajánlatkérő számára nem jelent szerződéskötési kötelezettséget, az 

általa értékelt ajánlatok egyikét sem köteles elfogadni. 

A szerződéskötés tervezett időpontja: 2015. június 19. napja. 

3. Válaszok az ajánlattevői kérdésekre és kérésekre  
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3.1. Az ajánlatkérő készülékvásárlási mennyiséget nem ad meg, mert az ajánlat kérés 5. 

pontja alapján keretösszeg és az aktuális árlista alapján kíván a készülékvásárlás 

lehetőségével élni. 

3.2. Kétféle kötbér összeg szerepel: Céges 2.100.000 Ft,  dolgozói: 1.100.000 Ft a 

harmadik szám ezek összege: 3.200.000 Ft (A szövegben elírás miatt 2.200.000 Ft 

szerepelt.) A teljes kötbér összeg tehát helyesen  3.200.000 Ft. 

 

3.3. Kötbér átvállalás:  Minden ajánlatkérőre – így a jelenlegi szolgáltatóra is – vonatkozik 

a megváltási összeg befizetésének kötelezettsége. A kiírás szövegében ez szerepel. 

 

3.4. Az ajánlati kiírást szerkeszthető, World formátumban is elküldjük. 

 

3.5. Megerősítjük  azt az értelmezést miszerint nem ténylegesen korlátlan adatcsomag 

biztosítását igényeljük, hanem a megadott adatmennyiség leforgalmazása után, 

szűkített sávszélességen (128 kbs),  de túlforgalmazási díj nélkül, kívánjuk igénybe 

venni a szolgáltatást. 

 

3.6. A hálózati lefedettség vizsgálatához a telephelyek vonatkozásában, az adott épülettel 

és területtel kapcsolatos információkat biztosító személyek: 

 

Telephely Kapcsolattartó Telefonszám 

2060 Bicske, Bem utca 14. Gulyás József  +36306394796 

2060 Bicske, Kanizsai utca 1. Gulyás József +36306394796 

2451 Ercsi, Bajcsy Zs. u. 49. Tisza Levente +36304851481 

7000 Sárbogárd, Tinódy utca 146. Medgyesi László +36306702117 

8000 Székesfehérvár, Király sor 3-15. Török János +36309970519 

8000 Székesfehérvár, Sárkeresztúri út 14. Hók Vilmos +36309575279 

8000 Székesfehérvár, Tátra utca 1. Gilián Zoltán +36303773730 

8060 Mór, Dózsa György utca 97. Nagy Sándor +36309476508 

8151 Szabadbattyán, Vasvári Pál utca 18. Fazekas Lajos +36304115081 

 

3.7. Az ÁLTALÁNOS ELVÁRÁSOK ÉS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fejezet IV. 

pontjában megjelölt 30 napos határidőtől nem tudunk eltekinteni. 

 

3.8. Az ÁLTALÁNOS ELVÁRÁSOK ÉS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fejezet egy új 

XI. ponttal kibővül:  

 

 Ajánlattevő (Szolgáltató) a szerződés időtartama alatt nem emelhet árat,  nem vezethet 

be új díjelemet és más meg nem nevezett költséget sem számíthat fel. 

 

 

 FEJÉRVÍZ ZRT. 
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