3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS
A Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatás megrendelés
Építési koncesszió
Szolgáltatási koncesszió
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Országgyűlés Hivatala
Postai cím: Kossuth Lajos tér 1-3.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1055
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Közbeszerzési Főosztály, H-1054 Budapest, Széchenyi rkp.19. VI.
em. 617. iroda
Telefon: +36 14416498
E-mail: kozbeszerzes@parlament.hu
Fax: +36 14416497
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.parlament.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
További információ a következő címen szerezhető be:
x A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet)
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus
beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
x A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet)
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell
benyújtani:
x A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
Egyéb (töltse ki az A.III mellékletet)
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
x Központi szintű
Közszolgáltató
Regionális/helyi szintű
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]
Közjogi szervezet
Egyéb
I.3.) Fő tevékenység
I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők
x Általános közszolgáltatások
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Honvédelem

Szociális védelem
Közrend és biztonság
Szabadidő, kultúra és vallás
Környezetvédelem
Oktatás
Gazdasági és pénzügyek
Egyéb (nevezze meg):
Egészségügy
I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Vasúti szolgáltatások
Villamos energia
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
Kikötői tevékenységek
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Repülőtéri tevékenységek
Víz
Egyéb (nevezze meg):
Postai szolgáltatások
I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további
információkat az A. mellékletben adhat meg.)
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Mobil távközlési szolgáltatás, valamint mobiltelefon készülékek beszerzése
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza
– építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik
leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
Építési beruházás
Kivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott
követelményeknek megfelelően
Árubeszerzés
Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja
x Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma: 5
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
Építési koncesszió
Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye:

1055 Budapest, Kossuth tér 1-3.
1054 Budapest, Széchenyi rkp. 19.
NUTS-kód: HU101
II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre
(DBR) vonatkozó információk
A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma
VAGY
(adott esetben) maximális létszáma
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok) ban:
A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó
becsült összértéke (csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága
(ha ismert):
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya
Mobil távközlési szolgáltatás nyújtása valamint telefonkészülékek szállítása
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

64212000-5

64212100-6
64212400-9
64212500-0
64212600-1
32250000-0
II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk
megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható)
nem
(Igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
egy részre
egy vagy több részre
valamennyi részre
II.1.8.) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II. 2) Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót
beleértve)
420 db SIM kártya előfizetés vonatkozásában mobil távközlési szolgáltatás,
valamint a díjcsomaghoz kapcsolható kiegészítő szolgáltatás nyújtása az
alábbiak szerint:
További
tárgyak:

a) A saját, partnerszolgáltatói és roamingpartneri mobiltávközlési hálózaton
keresztül nyújtott hangátviteli szolgáltatás és adatátviteli szolgáltatás;
b) Az adatátviteli szolgáltatás országon belül a havi mennyiségi érték
elérése után sebesség csökkentéssel korlátozódik, roaming szolgáltatás csak
előzetes engedély birtokában vehető igénybe;
c) Kedvezményes hívócsoport szervezése;
d) Telefonos, esetenként kijáró ügyfélszolgálat biztosítása;
e) Dedikált ügyfélmanager biztosítása;
f) Beltéri lefedettség biztosítása;
g) Ajánlattevő által forgalmazott mobiltávközlési eszközök javítása és
műszaki tanácsadás szolgáltatás igénybevételének lehetősége Ajánlattevő
bemutatótermeiben
Mobiltávközlési eszközök szállítása: 10 db mobiltelefon készülék és
tartozékai.
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: 30 000 000 Pénznem: HUF
VAGY:
és között Pénznem:
II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)
Vételi jog (opció): igen
(Igen válasz esetén)A vételi jog meghatározása:
Ajánlatkérő vételi jogot köt ki 147 darab SIM kártya előfizetésre, 135 db
mobiltelefon készülékre és tartozékaira. Az opciós vételár nem haladhatja
meg az adott termékre illetve szolgáltatásra vonatkozó, ajánlatban szereplő,
megrendelt ellenszolgáltatás összegét
(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje:
hónapban: 21 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés meghosszabbítható: nem
A lehetséges meghosszabbítások száma (ha ismert): vagy: és között
(ha ismert) Az árubeszerzésre vagy a szolgáltatás megrendelésre irányuló
meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett
ütemezése: hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
A (tervezett) időtartam hónapban: 21 vagy napban: (a szerződés
megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)
III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben)
Késedelmi kötbér a szolgáltatás késedelmes megkezdése esetén nettó
50.000 Ft/nap.
A szolgáltatás nyújtásával kapcsolatban a 6/2011. (X.6.) NMHH rendeletben
meghatározott mértékű késedelmi és hibás teljesítési kötbér.

Eszközök (készülékek, alkatrészek, tartozékok) szállításával kapcsolatban a
Szolgáltatónak felróható késedelmes teljesítés esetén a szerződésszegéssel
érintett eszközök nettó árának 1%-a minden késedelmes nap után.
Eszközök (készülékek, alkatrészek, tartozékok) szállításával kapcsolatban a
Szolgáltatónak felróható hibás teljesítés esetén a szerződésszegéssel érintett
eszközök nettó árának 15%-a. Az adott megrendelés áfa nélküli értékének
20% -át köteles Szolgáltató az Előfizetőnek megfizetni, amennyiben az adott
szállítás a Szolgáltatónak felróható okból meghiúsul.
A teljesítési biztosíték mértéke 1.000.000.-Ft (1 millió Ft) a Kbt. 126. § (6)
bekezdés a) pontja alapján. A biztosítékra egyebekben a Kbt. 126. §-a az
irányadó.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó
jogszabályi rendelkezésekre: (adott esetben)
Ajánlatkérő előlegfizetést nem teljesít. A teljesítés igazolását követően
kibocsátott számlák ellenértékének a szolgáltató számlájára történő átutalása
– a Kbt. 130. § (3) bekezdése, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII.
törvény (Art.) 36/A-B §-ai és a 2007. évi CXXVII. tv. (Áfatv.) 58. § (1)
bekezdése alapján – a kézhezvétel napját követő 30 napon belül történik.
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság,
illetve jogi személy: (adott esetben)
A Kbt. 27. § alapján nem követelmény projekttársaság létrehozása
III.1.4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben) nem
(Igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása:
III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok
(kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre
vonatkozó előírásokat is (adott esetben)
Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt.
56. § (1) bekezdés f), j) és k) pontjaiban valamint a Kbt. 57. § (1) bekezdés e)
pontjában meghatározott kizáró okok fennállnak.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő az a gazdasági szereplő, akivel szemben
a Kbt. 56. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok fennáll.
Ajánlattevőnek a Kbt. 58. § (3) bekezdésében előírtak szerint kell nyilatkoznia
arról, hogy a szerződés teljesítése során nem vesz igénybe a Kbt. 56.§
szerinti kizáró okok hatálya alá tartozó alvállalkozót, valamint az általa
alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt.
56.§ szerinti kizáró okok hatálya alá.
Igazolás módja:
A Kbt. 56. § (1) bekezdés f), j) és k) pontjai, a Kbt. 57. § (1) bekezdés e) pont
és a Kbt. 56. § (2) bekezdése szerinti kizáró okok igazolására a Kbt. 122. § (1)
bekezdése, a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 10. § és
12. § és a Kbt. 172. § (2) bekezdés k) pontja szerinti útmutató (KÉ 2012. évi
58. szám; május 23.) vonatkozik.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási
mód:

A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés c) pontja és a (4)
bekezdése alapján csatolni kell a gazdasági szereplő 2010. és 2011. évi
közbeszerzés tárgya szerinti tevékenységéből (mobil távközlési szolgáltatások
nyújtása) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételére
vonatkozó cégszerűen aláírt nyilatkozatát, attól függően, hogy a gazdasági
szereplő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben
ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Az alkalmassági követelményeknek való – közös ajánlattevők általi –
együttes megfelelésre, valamint az alkalmassági követelményeknek való
megfelelés (illetve ennek igazolása) érdekében más szervezet kapacitására
történő támaszkodásra a Kbt. 55. § (4)-(6) bekezdéseiben foglaltak irányadók.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Ajánlattevő alkalmatlan, ha a 2010. és 2011. évi, közbeszerzés tárgyának
(mobil távközlési szolgáltatások nyújtása) megfelelő – általános forgalmi adó
nélkül számított – árbevétele nem éri el összesen a két év alatt a nettó 28
millió forintot.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási
mód:
M1) A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés a) pontja alapján
– a 16. § (5) bekezdésének megfelelően – az eljárást megindító felhívás
feladása napját megelőző legfeljebb 36 hónapra vonatkozóan legalább egy
olyan szerződés ismertetése, amely megfelel a minimumkövetelményekben
meghatározottaknak. Az igazolásnak legalább a következő adatokat kell
tartalmaznia:
- a megrendelő megnevezését és címét
- a szerződést lejesítő fél (szolgáltató) megjelölését (neve, címe),
- a szolgáltatás tárgyát,
- a folyamatos teljesítés kezdő és befejező dátumát (év hónap nap),
- a zárt hívócsoportban működő flottában lévő előfizetések darabszámát,
- a teljesítés évében az ellenszolgáltatás egy évre vonatkozó összeget,
- nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek
megfelelően történt-e.
Teljesítés éve alatt az eljárást megindító felhívás feladásának napját
megelőző 36 hónapra eső 12 hónapból álló időszak értendő, amelyre
vonatkozik az ellenszolgáltatás összege.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M1) Ajánlattevő alkalmatlan, ha nem rendelkezik legalább egy, az
eljárást megindító felhívás feladása napját megelőző legfeljebb 36 hónap
időtartam alatt legalább 12 hónapon át folyamatosan (megszakítás nélkül)
teljesített, jelen közbeszerzés tárgyára (mobil távközlési szolgáltatások
nyújtása) vonatkozó olyan szerződéssel, amely minimum 350 darabos zárt
hívócsoportban működő flottára vonatkozik, ahol a szolgáltatás nettó díja éves
szinten meghaladja a 10.000.000 Ft-ot.
III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem
A szerződés a Kbt. 122. § (9) bekezdése szerint fenntartott nem

III. 3) Szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződésekre vonatkozó különleges
feltételek
III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve
nem
(Igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő
hivatkozás:
III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen
közreműködő személyek nevét és képzettségét
nem
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás fajtája
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Klasszikus ajánlatkérők
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az
alábbiak szerint:
x Nyílt
Meghívásos
Gyorsított meghívásos, alkalmazásának indokolása:
Versenypárbeszéd
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:
Gyorsított tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló
tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli
tárgyalásos
Közszolgáltató ajánlatkérők
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az
alábbiak szerint:
Nyílt
Meghívásos
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló
tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli
tárgyalásos
IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy
keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
A gazdasági szereplők tervezett száma
VAGY:
Tervezett minimum és ( adott esetben) maximális létszáma
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a
versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan
csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok
számát:
IV. 2) Értékelési szempontok
IV.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok
alapján
Szempont
Súlyszám
IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtés fognak alkalmazni nem
(Igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus
árlejtésről:
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
471/2012
IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének
feltételei (adott esetben)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2012/10/15 (év/hó/nap ) Időpont: 13.00
A dokumentációért fizetni kell igen
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: 50 800 Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
A dokumentáció ára 40.000,- Ft + 27% áfa, azaz bruttó 50.800, Ft. A
dokumentáció ellenértéke megfizethető az I.1 pontban feltüntetett címen
átvehető postai készpénz-átutalási megbízással, vagy az Országgyűlés
Hivatala Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01400805-00000000.
számú bankszámlájára történő átutalással.
IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2012/10/15 (év/hó/nap) Időpont: 13.00
IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére
(részvételi felhívás esetén)
Dátum: (év/hó/nap)
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések
benyújthatók

Az EU bármely hivatalos nyelve
x Az EU következő hivatalos nyelve(i):
Egyéb:
x Magyar
IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (kivéve részvételi felhívás esetén)
-ig (év /hó/nap )
VAGY
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától
számítva)
IV.3.8) Az ajánlatok vagy részvételi felhívás esetén a részvételi jelentkezések
felbontásának feltételei
Dátum: 2012/10/15 (év/hó/nap) Időpont: 13.00
Hely: H-1054 Budapest, Széchenyi rkp. 19. VI. emelet 617.
Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult
személyek igen
(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási
eljárásról:
Az ajánlatok felbontásán a Kbt. 62. § (2) bekezdésében megjelölt személyek
lehetnek jelen. A bontási eljárás a Kbt. 62. § -ában előírtak szerint
V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben)
A közbeszerzés ismétlődő jellegű igen
(Igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
2014. június
V.2) Európai Uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés Európai Uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy
programmal kapcsolatos
nem
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
V.3) További információk (adott esetben)
V.3.1) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető
szabályai, az első tárgyalás időpontja:(ha az eljárás tárgyalásos)
V.3.2.1) A dokumentáció megvásárlása, átvétele vagy elektronikus úton történő
elérése az eljárásban való részvétel feltétele? (adott esetben) igen
V.3.2.2) A dokumentáció és a kiegészítő iratok, vagy ismertető rendelkezésre
bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott esetben)
A dokumentáció az ellenértéke megfizetésének igazolását (banki átutalás
vagy a postai készpénz-átutalási megbízás másolatának bemutatását,
megküldését) követően az eljárást megindító felhívás közzététele napjától
az ajánlattételi határidő lejártáig átvehető munkanapokon hétfőtől csütörtökig
08.30-14.30 óráig, pénteken 13.00 óráig, az ajánlattételi határidő lejárta
napján 8.30-tól az ajánlattételi határidő lejártáig az I.1 pontban feltüntetett
címen, továbbá igényelhető az I.1 pontban megadott e-mail címen. A belépés
érdekében minden alkalommal be kell bejelentkezni az I.1 pontban megadott
telefonszámon egy munkanappal korábban.
V.3.3.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési
szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek
értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

V.3.3.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési
szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő
megadja az V.3.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
V.3.4) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a
minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező
minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak
igen
Igen válasz esetén azon alkalmassági követelmények (III.2.2. és III.2.3. pont)
megjelölése, amelyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő
felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak:
III.2.2. pontban meghatározott árbevételre vonatkozó, és a III.2.3. pontban
meghatározott referenciára vonatkozó alkalmassági követelmények
V.3.5) Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások: (adott esetben)
V.3.6. Az eljárás a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdése alapján kerül megindításra:
nem
V.4) Egyéb információk:
1. Az Országgyűlés Hivatalába történő belépést megelőzően minden
alkalommal be kell jelentkezni a 441-6498 telefonszámon. Az ajánlat
összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség az
ajánlattevőt terheli.
2. Az ajánlatok benyújtásával összefüggésben tájékoztatjuk az
Ajánlattevőket, hogy az Ajánlatkérő őrzését és védelmét a Készenléti
Rendőrség végzi, amely a be- és kilépő személyeket, azok csomagjait,
továbbá az érkező csomagokat, küldeményeket biztonsági szempontból
ellenőrzi. Amennyiben az ajánlatok kézbesítése nem személyesen az
ajánlatok benyújtásának a helyén, hanem postán, illetve futárral történik, úgy
az Ajánlattevő kiemelt kockázata, hogy az ajánlat az ajánlattételi határidőre az
ajánlatok benyújtása helyére kerüljön.
3. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 29. § (1) bekezdését.
4. A Kbt. 74. § (1) bekezdés a) pontja alapján érvénytelen az ajánlat, ha
az ajánlattételi határidő leteltének időpontjában bármely okból nem került
benyújtásra az ajánlat benyújtásának címén.
5. A Kbt. 54. § (1) bekezdés alapján Ajánlatkérő előírja, hogy Ajánlattevő
tájékozódjon a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó
olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés
teljesítése során meg kell felelni.
6. Az ajánlatokkal kapcsolatos formai követelmények:
a) a Kbt. 36. § (3) bekezdése szerint az ajánlattételi felhívásban előírt
dokumentumok egyszerű másolatban is benyújthatók;
b) az ajánlatban valamennyi információt tartalmazó oldalt oldalszámmal kell
ellátni. Az információt nem tartalmazó oldalak számozása nem kötelező, de
lehetséges;
c) az ajánlat elején – az ajánlat részeként benyújtandó igazolások,
nyilatkozatok jegyzékének megfelelő – tartalomjegyzéket kell elhelyezni,
amely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján
megtalálhatóak;
d) az ajánlatot, összefűzve, három példányban, az eredeti és a két másolati
példányt megjelölve, zárt csomagolásban kérjük benyújtani. A borítékon

fel kell tüntetni az ajánlattevő nevét, címét, az eljárás tárgyát, továbbá a
következő szöveget: „Közbeszerzési ajánlat, kizárólag a Közbeszerzési
Főosztály által bontható fel”;
e) a dokumentáció részét képező nyilatkozat-minták az ajánlat
elkészítésének megkönnyítését szolgálják, Ajánlatkérő elfogadja az
Ajánlattevő által készített azonos adattartalmú, de eltérő megfogalmazású
nyilatkozatokat is.
f) Az eljárás nyelve kizárólag a magyar, amennyiben bármely, az ajánlathoz
csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat nem magyar nyelven kerül kiállításra,
úgy magyar nyelvű, ajánlattevő által készített szó szerinti fordítást, és a
fordítás hitelességéért való felelősségvállalást tartalmazó cégszerűen aláírt
ajánlattevői nyilatkozatot kell mellékelni. Az idegen nyelvű iratok fordítását
közvetlenül azon irat mellé kérjük lefűzni, amelyről készült;
Az ajánlatban kérjük továbbá csatolni a következőket:
a) A dokumentációban rendelkezésre bocsátott felolvasólapot kitöltve;
b) a dokumentációban található adatlapot az Ajánlattevőre/alvállalkozóra/az
alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetre vonatkozó általános
információkról;
c) Ajánlattevő által cégszerűen aláírt szerződéses adatlapot;
d) a Kbt. 40. § (1) bekezdés a)-b) pont szerinti cégszerűen aláírt
nyilatkozatot;
e) a Kbt. 60. § (3) bekezdés szerinti cégszerűen aláírt nyilatkozatot;
f) a Kbt. 60. § (5) bekezdése szerinti nyilatkozatot ajánlattevőnek a –
2004. évi XXXIV. törvény 3. §-a szerinti – kis-és középvállalkozás szerinti
minősítésére vonatkozóan;
g) a Kbt. 54. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatot;
h) a Kbt. 55. § (5) bekezdésnek alkalmazása esetén a kapacitást
rendelkezésre bocsátó szervezet nyilatkozatát, hogy a szerződés
teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés
teljesítésének időtartama alatt valamint a Kbt. 55. § (6) bekezdésében
meghatározott nyilatkozat;
i) az Ajánlattevő, a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozó, vagy az
alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet nevében nyilatkozatot tevő
cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát vagy ügyvéd által
ellenjegyzett aláírás-mintáját;
j) a képviseletre nem jogosult személy által tett nyilatkozat esetén a
meghatalmazó(k) és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó szabályszerű
meghatalmazást;
8. Az eljárás eredményéről az ajánlatkérő a Kbt. 65. § (1) bekezdése
alapján legkésőbb az ajánlati kötöttség lejártát megelőző napon az eljárás
eredményéről szóló összegezés megküldésével írásban tájékoztatja az
ajánlattevőket.
9. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 25. §-a (1)-(4), (6) és (7) bekezdése kerül
alkalmazásra.
10. Amennyiben Ajánlattevő postai úton küldi meg ajánlatát, úgy a borítékon
a következő címzést kérjük feltüntetni: Országgyűlés Hivatala Közbeszerzési
Főosztály H-1054 Budapest, Széchenyi rkp. 19. VI. em. 617.

11. A postai kézbesítés, valamint az ajánlatnak a bontási helyszínen történő
rendelkezésre állás kockázatát Ajánlattevő viseli. A borítékra jól olvashatóan
kérjük felírni: „közbeszerzési ajánlat kizárólag a Közbeszerzési Főosztály által
felbontható”.
12. A dokumentáció részét képező szerződéstervezetet nem kell csatolni
az ajánlatban, a kitöltött szerződéses adatlapot kérjük kitölteni és az ajánlat
részeként benyújtani.
13. Az ajánlattevőnek rendelkeznie kell 2014. szeptember 30. napjáig
érvényes koncessziós szerződéssel, amely alapján jogosult Magyarország
egész területén közcélú GSM (mobil rádiótelefon) szolgáltatást nyújtani.
14. Az esetleges szolgáltató váltás költségeit az ajánlattevő viseli. Ajánlatkérő
elfogadja a számhordozhatóság megoldását, az ezzel kapcsolatban felmerülő
költségeket az ajánlattevő viseli.
V.5) E hirdetmény feladásának időpontja: 2012/09/24 (év/hó/nap)
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető
be
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok
beszerezhetők
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket
kell benyújtani
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:

Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
IV) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
--------------------(Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban
is használható)-----------------B. MELLÉKLET
Részekre vonatkozó információk
Rész száma 1 Elnevezés:
1) Rövid meghatározás:
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
További
tárgyak:
3) Mennyiség
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző
időpontok feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)
5) További információk a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány
használható) ----------------------

