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Tisztelt Ajhnlattevo!
A ,,Mobil thvkozlCsi szolghltatas nyhjthsa valamint telefonkCsziilCkek sdllitasa (47112012)" thrgyti
kozbeszerzCsi eljhrhssal kapcsolatban ben$jtott elozetes vitarendezdsi kCrelmCve1 kapcsolatban a
kozbeszerzCsekri51 sz616 201 1. Cvi CVIII. torvkny (Kbt.) 79. fj (3) bekezdCse alapjhn thjkkoztatom, hogy az
ajhnlatkkro az alhbbiak szerint kivhnja m6dositani az ajhnlati felhivhs valamint a dokumenthci6 feltkteleit.
1. AjhnlatkCro az ajhnlattkteli felhivhs V.4. 14. pontjht a kovetkezok szerint m6dositja:
,,14. Az esetleges szolghltat6 vhlths koltskgeit - az elektronikus hirkozlCsro1 sz616 2003. Cvi C.
torvCny, a 212012. (1.24.) NMHH rendelet rendelkezdsei, az NMHH Azonosit6gazdhlkodhsi
Oszthly hltal kiadott thjkkoztat6 alapjhn valamint az ajhnlatkkrCsi dokumenthci6ban foglaltak
szerint- ajhnlattevo viseli."
2. AjhnlatkCro a dokumenthci6 1.3. pontjat a kovetkezok szerint m6dositja:
1.3. Hiv6csoport szervezkse kedvezmknyes dijtktellel az alhbbi szolghltathsokra:
Csoporton beliili kedvezmknyes mobil forgalmazb,
Csoport hozzhrendelkse az ajhnlatkkro vezetCkes szhmmezejCbo1 lekkpzett sajht
mobilszolghltat6i szhmmezohoz.
3. Ajhnlatkkro a dokumenthci6 1.7. pontjht a kovetkezok szerint m6dositja:
1.7. pont:
A szolghltat6 vhlths a teljes flotta kCsziilCk hllomhnyhnak hil6zati zhr feloldhshval tortknik (az
itad6 szolghltat6 mindenkori hhl6zati zhr feloldhsi dijszabhsi dija szerint 270 darab aktiv
kksziilCk figyeleinbe vCtelCve1).
4. A szerzodkstervezet 6. pontjht ajhnlatkdro alhbbi rendelkezkssel egksziti ki.
,,6.7. A szolghltat6nak vhllalnia kell, hogy az Atad6 szolgiltat6 hltal a kksziilkkvhshrlhsi
hiiskgkedvezmknyek kivhlthsa cimCn meghatkozott osszeget, brutt6 6 751 800 forintot
a szerzodkskotkst kijveto 3 napon beliil htutalja az Elofizeto Magyar ~llamkincsthrnhl
vezetett 10032000-01400805-00000000 szhm~lbankszhmlhjhra.
6.8. A szolghltat6nak vhllalnia kell a hh16zati zhr feloldhshval jhr6 koltskget, amelyet a
szerzBdkskotkst koveto 3 napon beliil htutalja az Elofizeio Magyar hlamkincsihrnhl
Oldal 1/ 2

vezetett 10032000-01400805-00000000 szhmu bankszhmlhjhra. Ez az osszeg az atad6
szolgaltat6 mindenkori hhlozati zhr feloldasi dijszabisi dija szerint 270 darab aktiv
kkszulkk figyelembe vktelkvel keriil meghatirozisra.
6.9. Amennyiben a szolghltat6 a 6.7. es 6.8. pontban foglalt kotelezettskgeinek nem tesz
a megjelolt hatiridoig eleget, ugy a Megrendelo jogosult a Szolghltato sziinlhinak
osszegkbe a fenti osszeget beszhtnitani."
Kkrjiik ajhnlattevo valaszht, hogy elfogadja-e ezen m6dositisokat valamint, hogy az elozetes vitarendezksi
kerelmet rendezettnek tekintik-e.
Tovibbi megtirgyalando kkrdks felmeriilte esetkn csutortokon - kiilon CrtesitCs alapjin - a dkli orikban
egyiittes (Vodafone, Telenor, T-Mobil) megbeszklkst tartunk.
Visszajelzksiiket a 441-6497 fax szimra valamint a kozbeszerzes@parlament.hu e-mail cimre lehetdskg
szerint 2012. okt6ber 10. 15.30 6riig sziveskedjenek megkiildeni, annak Crdekkben, hogy adott esetben a
m6dosit6 hirdetmCny mCg azon a napon rogzitksre keriilhessen a hirdetmCny felad6 rendszerben.
Budapest, 2012. okt6ber 9.
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