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1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 

 

1.1 A felhívás célja 

 

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. 

 

1.2 A szolgáltatást igénybevevők köre 

 

A beszerzési eljárás során beszerzésre kerülő szolgáltatás Előfizetője minden esetben az 

Ajánlatkérő lesz. 

 

1.3 A pályázat beadása 

 

Az ajánlatokat 2017. november 3-án 12:00 óráig kell eljuttatni a fejervizrt@fejerviz.hu e-mail 

címre, Marosvári Ferenc gazdasági vezérigazgató helyettesnek címezve. Az ajánlatokat postai 

úton is meg kell küldeni, legkésőbb 2017. november 3-i feladási dátummal a 8000 

Székesfehérvár Király sor 3-15 címre. A borítékra rá kell írni: „Pályázati anyag iktatóban nem 

bontható fel”. 

 

 

1.4 Pályázat elbírálása és egyéb információk 

 

Az ajánlatokról jegyzőkönyv készül, melyet az Ajánlatkérő az ajánlatok beérkezését követő 

munkanapon elektronikus formában az Ajánlattevőknek a pályázatukban megadott 

elektronikus címre küld meg.  

 

Az ajánlatnak kötelező eleme a kiírásban szereplő kalkulációs tábla kitöltése, valamint a 

szolgáltatásokra vonatkozó szerződés tervezet csatolása is. Alternatív ajánlatot csak a 

kalkulációs tábla kitöltése mellett fogad el az Ajánlatkérő. 

 

Ajánlatkérő kiköti, hogy döntése szerint a pályázatra több fordulóban is sor kerülhet. 

 

Az Ajánlatkérő a pályázatok elbírálásáról 2017. november 17. napjáig dönt, amely időpont 

többfordulós pályáztatás esetén módosulhat. 

Az ajánlattevők ajánlati kötöttsége 2017. november 30. napjáig áll fenn. 
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Ajánlatkérő a számára legkedvezőbb ajánlatot adó Ajánlattevővel kezdeményezi a  szerződés 

kötést megelőző tárgyalásokat, azonban kiköti azt is, hogy a számára nem megfelelő ajánlatok 

esetén a szerződés kötéstől elállhat, valamint a pályázatot eredménytelennek is nyilváníthatja. 

 

Eredményes pályázat és szerződés kötés esetén a szolgáltatás megkezdésének legkorábbi 

időpontja 2018. január 1.  

 

Az Ajánlattevők a pályázat beadási határidejéig felmerülő kérdéseiket  a 

fejervizrt@fejerviz.hu e-mail címre, Marosvári Ferenc gazdasági vezérigazgató helyettesnek 

címezve tehetik fel. 

 

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.  

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 telefónia 

 

Az Ajánlatkérő jelen kiírásban szabványos ISDN30, ISDN2, és PSTN típusú előfizetésekre és 

forgalmi tarifákra kér ajánlatot, de alternatívaként IP alapú hang szolgáltatást is elfogad. 

Megadjuk azt az infrastrukturális hátteret, amely felhasználható az IP alapú hang szolgáltatás 

biztosításához. 

 

A központban ( Székesfehérvár Király sor 3-15) rendelkezésre áll egy 70/70 Mbps 

sávszélességű internet csatlakozás ( ez nem tárgya a jelen beszerzési eljárásnak), de igény 

esetén a sávszélesség egy része ( 2 Mbps) felhasználható a szolgáltatás nyújtásához. 

A vidéki telephelyeken aszimmetrikus internet csatlakozások vannak ( az 1. számú 

mellékletben részletezett sebességekkel). 

A telephelyek a központtal a Fejérvíz Zrt. saját, szabadfrekvenciás adathálózatával 

kapcsolónak a központhoz, 2 Mbps sávszélességgel. 

IP-s megoldás esetén a faxolást meg kell oldani preferált az e-fax megoldás. A kalkulációs 

táblában feltűntetjük, hogy hol és mennyi faxra van szükség. 
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Az IP-re való váltás azokon a végpontokon lehet reális ahol rendelkezésre áll internet vagy a 

Fejérví Zrt. adathálózata, ezt az 1. számú mellékletben feltüntettük. 

 

 

A Király sor 3-15  központban IP alapú alközpont működik, tehát az esetleges IP-re 

migráláskor nem kell külön illesztésről gondoskodni. 

 

Követelmények a vezetékes hang szolgáltatásokkal kapcsolatban: 

 

 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 jelenlegi technológiák alapján  

 

Vonal típusa Mennyisége 

Üzleti fővonal 60 

Üzleti ISDN2  12 

Üzleti ISDN30 1 

Zöld szám 6 

 

 

Forgalmi szokásokkal kapcsolatos információk: 

 

Az utolsó 6 hónap forgalmi átlaga  

 

Hívásirány  Percforgalom (perc/hó) 

Helyi és belföldi I 9500 

Belföldi III 3600 

Mobil 2700 

 

Követelmény a mp alapú számlázás! 
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3. EGYÉB FELTÉTELEK 

 

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. Olyan hibrid megoldás is elfogadható, amely 

egyes telephelyek esetében IP, más telephelyek esetében pedig hagyományos ( analóg 

vonal, ISDN) hozzáféréssel valósítja meg a szolgáltatást. 

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: 

a. 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. 

b. 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 

c. Minden esetben oly módon kell hozzáférhetővé tenni az adatokat, hogy ezek 

Ügyfélszámonként legyenek elérhetők, vagy e-mailben, vagy Interneten 

letöltéssel. 

d. 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: 
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a. Nemzetközi híváskorlátozás 

b. Elektronikus hívásrészletezés 

c. Emelt díjas számok hívás  

 

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, amely lejáratát követően 60 nap felmondási idő 

kikötése mellett határozatlan idejűvé válik.  

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.) 

 

5. FIZETÉSI FELTÉTELEK 

 

Az Ajánlatkérő általános beszerzési szabályaira figyelemmel a számla kézhezvételétől 

számított 30 napos banki átutalással egyenlíti ki a számlát.  
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6. AZ AJÁNLATI ÁRAK megadása 

 

A díjakat az 1. számú mellékletben  excel táblázatban kell megadni külön munkafüzet 

lapokon: 

Hozzáférések díjai- 1 munkafüzet 

Forgalmi díjak: 2 munkafüzet 

Internet díjak: 3 munkafüzet 

A hozzáférések díjait az alkalmazott technológiának megfelelően a  J és/vagy K oszlopban 

kell megadni. 

 

 

 

 

1. számú melléklet 

 

Telephelyek/hozzáférések listája  

 

 

         FEJÉRVÍZ ZRT 


