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ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ 

 

A beszerzési eljárás célja a FEJÉRVÍZ Zrt. (továbbiakban Ajánlatkérő) elvárásainak megfelelő 

költséghatékony tarifarendszerrel működő távközlési szolgáltató kiválasztása, amely 

zökkenőmentesen biztosítja Ajánlatkérő számára a működéséhez szükséges, alábbiakban leírt 

paraméterekkel rendelkező távközlési szolgáltatásokat. 

 

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

postai úton 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. 

 

1.1 A szolgáltatást igénybevevők köre 

A beszerzési eljárás során beszerzésre kerülő szolgáltatás Előfizetője minden esetben az Ajánlatkérő 

lesz. 

 

1.2 A felhívás célja 

A beszerzési eljárás célja, hogy az Ajánlatkérő részére biztosítottak legyenek a működéséhez 

szükséges vezetékes telekommunikációs szolgáltatások. 

2. A JELENLEGI HELYZET 

2.1.1 Vezetékes telefónia 

Az Ajánlatkérő telephelyein jelenleg ISDN30, ISDN2 és PSTN típusú előfizetéseken valósul meg a 
vezetékes telekommunikációs szolgáltatás. A felhasználás jellege szerint beszédcélú, fax és biztonság 
technikai célú igényeket szolgálnak ki a vonalak. 
A hozzáférések típusát, a kapcsolási számokat, telephely szerinti bontásban az 1. számú melléklet 
tartalmazza. A szolgáltatások műszaki paramétereit a 2. számú melléklet tartalmazza. 
 

2.1.2 Internet szolgáltatások 

Az internet szolgáltatások többféle technológiával valósulnak meg az üzleti igényekhez és az 
infrastrukturális lehetőségekhez igazodva a kívánt megoldás jellemzőit a kalkulációs táblában adjuk 
meg. 

2.2 Az igényelt szolgáltatások típusai 

 
2.2.1 Vezetékes telfónia 
 
Az Ajánlatkérő jelen kiírásban szabványos ISDN30, ISDN2, és PSTN típusú előfizetésekre és forgalmi 
tarifákra kér ajánlatot. 
 
Alközponti csatlakozású előfizetések esetén az átadási pont az épület telefonalközpontjának ISDN PRI   
vagy BRI kártyája. A csatlakozások kiépítéséhez szükséges eszközöket az Ajánlattevőnek díjmentesen 
kell biztosítania.  

mailto:marosvarif@fejerviz.hu
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 A használatban lévő kapcsolási számok és számmező nem változhat.  
 A csatlakozás kiépítésért Ajánlatkérő egyszeri díjat nem fizet, a csatlakozások kiépítéséhez 

szükséges technikai berendezéseket költségét Ajánlatadó vállalja. 
 Ajánlatkérő számhordozásért külön egyszeri költséget nem fizet.  
 A kapcsolási számokkal ajánlatkérő saját belátása szerint gazdálkodik. 

 
2.2.2 Internet szolgáltatások 
 
A létesítési helyen nem határozzuk meg a hordozó hálózatot ( vezetékes vagy mikrohullámú) a 
felhasználás jellege mindenhol aszimmetrikus . 
Minden hozzáférés estében követelmény a fix IP cím és router biztosítása. 
  
A táblázatban jelölni kell a hordozó hálózatot. 
 
 

2.3 Várható mennyiségek 

2.3.1 Vezetékes telefon 

Hozzáférések : 

Vonal típusa Mennyisége 

Üzleti fővonal 64   

Üzleti ISDN2 pmp 12 

Üzleti ISDN30 1 

Kék szám 4 

Zöld szám 1 

 

Forgalmi díjakkal kapcsolatos információk: 

 
Ajánlatkérő az alábbi hívásszokásokkal rendelkezik. 
 
Az utolsó 6 hónap forgalmi átlaga (a kék és zöld számok nélkül) 
 

Irányok Percforgalom (perc/hó) 

Helyi és belföldi I 9500 

Belföldi III 3600 

Mobil 2700 

 
 
Követelmény a mp alapú számlázás! 
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3. EGYÉB FELTÉTEL 

 
I. Az Ajánlattevőnek nem kötelező minden hozzáférés biztosítása, azokat a végpontokat kell 

megjelölni az 1. melléklet táblázatában, amelyet biztosítani tud, és ezek darabszámát beírni a 
kalkulációs táblába. 

II. Ajánlattevő kapcsolási díjat nem számolhat fel. 
III. A kapcsolási számok díját a hozzáférések díjának tartalmaznia kell. 
IV. 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: 

I. Elektronikus hívásrészletező, mely minden forgalmi esemény után tartalmazza 
legalább: 

I. Hívószám, ahonnan a hívást kezdeményezték (A-szám), 
II. A hívás dátumát, időpontját, 

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

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

V. Egység (p:mp,  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. 

II. 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: 

Irányonként / Termékenként / Tarifazónánként: 
1. Dátumintervallum 
2. Darabszám 
3. Összes mennyiség 
4. Mennyiségi egység 
5. Összköltség 
6. Kedvezmények 

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

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

V. 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.  

VI. Elvárt ingyenesen biztosítandó minimális szolgáltatások értelemszerűen beszédátviteli 
esetekre vonatkozóan az alábbiak: 

I. Nemzetközi híváskorlátozás ( kivéve Ajánlatkérő által kiemelt mellékek ) 
II. Elektronikus hívásrészletezés 

III. Emelt díjas számok hívás tiltása 
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4. ÁLTALÁNOS ELVÁRÁSOK ÉS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 

 

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

II. Az Ajánlattevőnek projektmenedzsert kell biztosítani a beüzemelés időszakára. 

III. Számlareklamáció esetén az 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 a nyertes Ajánlattevővel kötött szerződés aláírása után 30 nap áll 
rendelkezésre a szolgáltatások beüzemelésére. Ezen idő alatt az Ajánlattevőnek minden, a 
szolgáltatás biztosításához szükséges feladatot, el kell végeznie. 

V. A szerződés hossza 24 hónap. 

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

VII. 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.) 

VIII. A nyertes Ajánlattevőnek vállalnia kell, hogy amennyiben a szerződés futamideje alatt az 
Ajánlatkérő technológia váltást ( pl. IP-re migrálás ) hajt végre és ezen projekt kapcsán 
bizonyos hozzáférések megszüntetésre kerülnek, akkor nem érvényesít kötbért ezekre 
vonatkozóan. Ez csak arra az esetre vonatkozik, ha az új technológia szolgáltatója is a jelen 
tender nyertes ajánlattevője lesz. 

 

5. FIZETÉSI FELTÉTELEK 

Az Ajánlatkérő általános beszerzési szabályaira figyelemmel a számla kézhezvételétől számított 
maximum 30 napon belül, banki átutalással egyenlíti ki a számlát.  
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6. AZ AJÁNLATI ÁR MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK MÓDJA 

 

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

kötelezően kitöltendő és megadott technológiákra ajánlatot kell adni az alternatíva ezen felül és nem 

helyette jöhet csak szóba. 

Kalkulációs tábla vezetékes 

1 2 3 4 

Megnevezés Havi nettó díj Tervezett előfizetési darabszám Összérték 

Hozzáférések       

ISDN30 havi előfizetési díja    1   

Üzleti analóg fővonal   létesíthető mennyiség   

Üzleti ISDN2 pmp előfizetés havi díja    létesíthető mennyiség   

Forgalom       

Helyi   9500   

Belföldi    3600   

Mobil   2700   

Színes számok       

Zöldszám havidíj (100%-ban lebeszélhető)   4   

Zöldszám helyi hívás   1   

Zöldszám beflöldi hívás   1   

Kék szám havidíj ( 100%-ban lebeszélhető)   1   

Kék szám belföldi hívás   1   

Kék szám helyi hívás   1   

Összesen       

 

 

 

 

Internet díjak kalkulációs táblája 
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Sorszám Telefonszám Ir. szám Város Utca, házszám Letöltési sebesség ( Mbps) Alkalamzott technológiaHavidíj

1 0622/502461 8000 Székesfehérvár Királysor 3-15. 15

2 0622/311319 8000 Székesfehérvár Tátra u.1. 10

3 0622/507503 8000 Székesfehérvár Sárkeresztúri u.14. 5

4 0622/324990 8000 Székesfehérvár Királysor 3-15. 15

5 0622/562104 8060 Mór Dózs Gy.u.97 10

6 0622/565103 2060 Bicske Bem u. 14 10

7 0622/261000 2060 Bicske Kanizsai u.1. 5

8 0622/588090 8151 Szabadbattyán Vasvári P.u.18 10

9 - 8000 Székesfehérvár Kereszttöltés u.2 22

10 - Lajoskomárom 5

11 0625/508191 7000 Sárbogárd Tinódi u.146. 10

12 0625/505810 2445 Ercsi Bajcsy - Zs. U. 49. 10

Havidíj összesen

Kalkulációs tábla internet

 

 

1. számú melléklet 
 
Telephely/hozzáférés listája külön excel táblázatban található 
 

2. számú melléklet 

A vezetékes telefon szolgáltatás műszaki adatai 

 

 Analóg ISDN2 ISDN30 

Szolgáltatás 
Beszédsávi analóg 

telefonszolgáltatás 

ISDN BRI (2 db 64 

kbps-os "B" csatorna 

és 1 db 16 kbps-os 

"D" csatorna) 

ISDN PRI (30 db 64 

kbps-os "B" csatorna 

és 1 db 64 kbps-os 

"D" csatorna) 

Hívásirányok 

 

Belföldi helyi, távolsági, mobil, nemzetközi 

Hívószámok 1 db 

2 vagy 10 db 

konfigurációtól 

függően  

100 db, vagy egyedi 

darabszám (n*10 db) 

További hívószámok 

rendelése 
nem 

1-esével, vagy 10-

esével  

konfigurációtól 

függően 

100-as csomagokban 

Támogatott 

faxkommunikáció 

G3 G3/G4 G3/G4 
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típusa 

Fizikai interfész  

RJ-11 telefon-

csatlakozó, 

szimmetrikus 600 

Ohm impedanciával 

RJ-45 

telefoncsatlakozó, 

ITU-T I.430 szerint, 

opcionálisan 

RJ-11 telefon-

csatlakozó, 

szimmetrikus 600 

Ohm impedanciával 

G.703, 75 Ohm 

aszimmetrikus vagy 

120 Ohm 

szimmetrikus 
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Kiegészítő szolgáltatások 

 

 Kiegészítő 

szolgáltatások 
Analóg ISDN2 ISDN30 

Közvetlen 

beválasztás (DDI) 
nem Igen1 igen 

Többszörös előfizetői 

hívószám (MSN) 
nem Igen2 nem 

Hívószám azonosítás 

(CLIP) 
igen igen igen 

Hívószám küldés 

letiltása állandóan 

(CLIR) 

igen igen igen 

Hívószám küldés 

letiltása hívásonként 

(CLIRREQ) 

igen igen igen 

Hívószám küldés 

engedélyezése 

hívásonként 

(CLIRSUSP)  

igen igen igen 

Kapcsolt szám 

azonosítása (COLP) 
igen igen igen 

Kapcsolt szám 

azonosítás letiltása 

állandóan (COLR) 

igen igen igen 

Kapcsolt szám 

azonosítás letiltása 

hívásonként 

(COLRREQ) 

nem igen igen 

Kapcsolt szám 

azonosítás 

engedélyezés 

hívásonként 

(COLRSUSP)  

nem igen igen 

Hívásátirányítás 

feltétel nélkül (CFU) 
igen Igen3 igen3 
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Hívásátirányítás 

"foglaltság" esetén 

(CFB) 

igen Igen3 igen3 

Hívásátirányítás 

"nem felel" esetén 

(CFNR) 

igen Igen3 Igen3 

Csoportos 

vonalkeresés (LH) 
nem Igen1 igen 

Nemzetközi és 

emeltdíjas hívások 

letiltása 

igen igen igen 

Nemzetközi, 

emeltdíjas és mobil 

hívások letiltása 

igen igen igen 

Nemzetközi, 

emeltdíjas és belföldi 

hívások letiltása 

igen igen igen 

Mobil, emeltdíjas és 

belföldi hívások 

letiltása 

igen igen igen 

Emeltdíjas hívások 

letiltása 
igen igen igen 

 

1: ISDN2 PP szolgáltatás esetén 

2: ISDN2 PMP szolgáltatás esetén  

3: ISDN2 PP és ISDN30 szolgáltatások esetén a hívásátirányítás az SZHP-n átadott összes telefonszámra egységesen vonatkozik 
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1. 

 

 

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

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 „Vezetékes 

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. 

mailto:marosvari@fejervíz.hu


2. 

3. 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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