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14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez 

KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS 

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 

I. szakasz: Ajánlatkérő 

I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) 

 

Hivatalos név: NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Kft. 

Postai cím: Horvát u. 1-24. 

Város: Budapest Postai irányítószám: 1027 

 

II. szakasz: Tárgy 

II.1) Meghatározás 

II.1.1) A közbeszerzés tárgya:  

„Előfizetői keretszerződés mobil kommunikációs szolgáltatás beszerzése 2017. II.” 

A közbeszerzési eljárás célja Ajánlatkérő elvárásainak megfelelő költséghatékony tarifarendszerrel működő mobilszolgáltató 

kiválasztása vezetői konstrukció keretében, amely zökkenőmentesen biztosítja Ajánlatkérő számára a működéséhez szükséges mobil 

szolgáltatásokat, a szerződéskötést követően bevezetésre kerülő, majd a szerződés folyamán bővülő GSM átjáró, mobil adat- és 

beszédátviteli szolgáltatást. A szerződésben foglalt szolgáltatásoknak belföldön és külföldön egyaránt működnie kell. 

II.2) A közbeszerzés mennyisége 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:  

„Előfizetői keretszerződés mobil kommunikációs szolgáltatás beszerzése 2017. II.” 5 részajánlattételi körben az alábbiak szerint: 
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1. részajánlati kör: Mobil kommunikációs szolgáltatás beszerzése ún. vezetői konstrukció keretében I. - alapmennyiség: 3 db, opciós 

mennyiség: alapmennyiségen felüli további 1 db 

2. részajánlati kör: Mobil kommunikációs szolgáltatás beszerzése ún. dolgozói konstrukció keretében I. - alapmennyiség: 30 db, 

opciós mennyiség: alapmennyiségen felüli további 20 db 

3. részajánlati kör: Mobil kommunikációs szolgáltatás beszerzése ún. dolgozói konstrukció keretében II. - alapmennyiség: 12 db 

4. részajánlati kör: Mobil kommunikációs szolgáltatás nyújtása lebeszélhető csomagban – alapmennyiség: 4 db, opciós mennyiség: 

alapmennyiségen felüli további 2 db 

5. részajánlattételi kör: Mobil kommunikációs szolgáltatás beszerzése ún. vezetői konstrukció keretében II. - alapmennyiség: 3 db, 

opciós mennyiség: alapmennyiségen felüli további 1 db 

IV. szakasz: Eljárás 

IV.1) Meghatározás 

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: Harmadik Rész XVII. Fejezet 

IV.1.2) Az eljárás fajtája: A Kbt. 117.§ saját beszerzési szabályok alkalmazása 

IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése: - 

IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése: - 

IV.2) Adminisztratív információk 

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel 2 

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 1 [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] 

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 1 KÉ 9621/2017 (KÉ-szám/évszám) 

10478/2017 és 10858/2017 (KÉ-szám/évszám) 

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a 

Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2 (éééé/hh/nn)- 

IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:- 2 

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:- 2 

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka: 
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V. szakasz: Az eljárás eredménye 1 

A szerződés száma: [1 ] Rész száma: 2 [1 ] Elnevezés: Mobil kommunikációs szolgáltatás beszerzése ún. vezetői konstrukció keretében I. 

Az eljárás eredményes volt   igen  nem 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. 

Az eredménytelenség indoka:  

 A szerződés megkötését megtagadták 

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás  igen  nem 

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2 

Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): - 

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka: - 

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2- 

V.2 Az eljárás eredménye 2 

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk 

A beérkezett ajánlatok száma: [2] 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők:  

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): 

1./Ajánlattevő neve: Vodafone Magyarország Zrt. 

Ajánlattevő címe: 1096 Budapest, Lechner Ödön fasor 6. 

Ajánlattevő adószáma: 11895927-2-44 
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1. 

Kumulált Havidíj: 

a) Havidíj (korlátlan SMS, hívás és készülékár) egy db készülék és 

előfizetés 

 

b) Mobilparkolás tranzakciós díja (Ft/db) 

 

nettó 15.000,-Ft 

 

nettó 115,-Ft/db 

2. Mobilinternet adatmennyiség (min. 4 GB) 10 Gb (min. 4 Gb) 

3.  
4G/LTE elérés (IGEN/NEM) Igen 

4. 
Számhordozás (IGEN/NEM) Igen 

5. 
Országos lefedettség (%) 98,74 % 

 

Ajánlattevő az eljárást megindító közbeszerzési dokumentumoknak  és a Kbt-nek megfelelően nyújtotta be ajánlatát, az ajánlattételi 

felhívás M.1 műszaki illetve szakmai alkalmassági feltételének maradéktalanul megfelelt, csatolta a szükséges iratokat, kizáró ok 

nem áll fenn. 

 

2./Ajánlattevő neve: Magyar Telekom Nyrt. 

Ajánlattevő címe: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55. 

Ajánlattevő adószáma: 10773381-2-44 

1. 

Kumulált Havidíj: 

a) Havidíj (korlátlan SMS, hívás és készülékár) egy db készülék és 

előfizetés 

 

b) Mobilparkolás tranzakciós díja (Ft/db) 

 

nettó 14.000,-Ft 

 

nettó 59,05,-Ft/db 

2. Mobilinternet adatmennyiség (min. 4 GB) 25 Gb (min. 4 Gb) 

3.  
4G/LTE elérés (IGEN/NEM) Igen 
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4. 
Számhordozás (IGEN/NEM) Igen 

5. 
Országos lefedettség (%) 99,9 % 

 

 
 

Ajánlattevő az eljárást megindító közbeszerzési dokumentumoknak  és a Kbt-nek megfelelően nyújtotta be ajánlatát, az ajánlattételi 

felhívás M.1 műszaki illetve szakmai alkalmassági feltételének maradéktalanul megfelelt, csatolta a szükséges iratokat, kizáró ok 

nem áll fenn. 

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2 

(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott ajánlatnak az adott 

részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési pontszámnak a súlyszámmal 

kialakított szorzatát kell beírni.) 

  
  

Az ajánlattevő neve: 

Vodafone Magyarország 

Zrt. 

Az ajánlattevő neve: 

Magyar Telekom Nyrt. 

Az ajánlattevő neve: 

Az értékelés A részszempontok 

      

részszempontjai 

(adott esetben alszempontjai is) 

súlyszámai 

(adott esetben az 
alszempontok 

súlyszámai is)  

Értékelési 

pontszám 

Értékelési 

pontszám és  
súlyszám  

szorzata 

Értékelési 

pontszám 

Értékelési 

pontszám és  
súlyszám  

szorzata 

Értékelési 

pontszám 

Értékelési 

pontszám és  
súlyszám  

szorzata 

1. Kumulált havidíj: 65 ebből: 

      

a) Havidíj (korlátlan SMS, hívás és 
készülékár) egy db készülék és 

előfizetés 

60 9,4 564 10 600 

  

b) Mobilparkolás tranzakciós díja 

(Ft/db) 
5 5,62 28,1 10 50 

  

2. Mobilinternet 

adatmennyiség (min. 4 GB) 

10 4,6 46 10 100 
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3. 4G/LTE elérés 

(IGEN/NEM) 

5 10 50 10 50   

4. Számhordozás 

(IGEN/NEM) 

15 10 150 10 150   

5. Országos lefedettség 

(%) 

5 9,9 49,5 10 50   

A súlyszámmal szorzott 

értékelési pontszámok 

összegei 

ajánlattevőnként: 

 

  887,6 

 

 

1000 

  

Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: Magyar Telekom Nyrt. 1000 
 

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 2 1-10 

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az 

ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: 2 

1. részajánlati kör: Mobil kommunikációs szolgáltatás beszerzése ún. vezetői konstrukció keretében I. 
 

Részszempont Súlyszám 

1. Kumulált havidíj 

a) Havidíj (korlátlan SMS, hívás és készülékár) egy db 
készülék és előfizetés 

b) Mobilparkolás tranzakciós díja (Ft/db) 

összesen 65 az alábbiak szerint: 

60 
 

 

5 

2. Mobilinternet adatmennyiség (min. 4 GB) 10 

3. 4G/LTE elérés (IGEN/NEM) 5 

4. Számhordozás (IGEN/NEM) 15 

5. Országos lefedettség (%) 5 

 
1. részszempont a) és b)  értékelési alrészszempont esetében 

 

Pontszámok megadásának módja: A Közbeszerzési Hatóság 2016.12.21-én megjelent a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési 

szempontrendszer alkalmazásáról szóló hatósági útmutató 1. melléklet A 1. ba) fordított arányosítás. 
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Az értékelés módszere: Az  alrész-szempontokként legkedvezőbb Ajánlat az adott rész-szempont esetében az adható maximális 10 pontot kapja, 

a többi ajánlattevő részpontszáma ehhez viszonyítva fordított arányosítás szerint kerül megállapításra. 

 

Fordított arányosítás: ha a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, akkor az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső 

ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a 

pontszámokat. 

 

Ajánlatkérő az ajánlati elem pontszámát az alábbi képlettel számolja: 

 

  minminmax PPP
A

A
P

vizsgált

legjobb


 
ahol P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 

Pmax: a pontskála felső határa 

Pmin: a pontskála alsó határa 

Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 

Avizsgált:  a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 

 
2. és 5. értékelési részszempont esetében  

  

Pontszámok megadásának módja: A Közbeszerzési Hatóság 2016.12.21-én megjelent a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési 

szempontrendszer alkalmazásáról szóló hatósági útmutató 1. melléklet A 1. bb) egyenes arányosítás. 

 

Az értékelés módszere: A rész-szempontokként legkedvezőbb Ajánlat az adott rész-szempont esetében az adható maximális 10 pontot kapja, a 

többi ajánlattevő részpontszáma ehhez viszonyítva egyenes arányosítás szerint kerül megállapításra. 

 

Egyenes arányosítás: ha a legmagasabb érték a legkedvezőbb, akkor az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső 

ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva arányosan számolja ki a pontszámokat. 

 

  minminmax PPP
A

A
P

legjobb

vizsgált


 
 

ahol P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 

Pmax: a pontskála felső határa 

Pmin: a pontskála alsó határa 

Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 

Avizsgált:  a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 

 
3. értékelési részszempont esetében  

 

Pontszámok megadásának módja: A Közbeszerzési Hatóság 2016.12.21-én megjelent a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési 

szempontrendszer alkalmazásáról szóló hatósági útmutató 1. melléklet B 1. pontozás. 
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Az értékelés módszere: Az ajánlatkérő számára legkedvezőbb, ha az ajánlattevő 4G/LTE elérést tud biztosítani. 
Amennyiben az ajánlattevő tud 4G/LTE elérést biztosítani, 10 pontot kap. 

Amennyiben az ajánlattevő nem tud 4G/LTE elérést biztosítani, 1 pontot kap. 

 
 

4. értékelési részszempont esetében  

Pontszámok megadásának módja: A Közbeszerzési Hatóság 2016.12.21-én megjelent a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési 

szempontrendszer alkalmazásáról szóló hatósági útmutató 1. melléklet B 1. pontozás. 

 

Az értékelés módszere: Az ajánlatkérő számára legkedvezőbb, ha a számhordozás lehetősége biztosított. 
Amennyiben az ajánlattevő biztosítja a számhordozás lehetőségét, 10 pontot kap. 

Amennyiben az ajánlattevő nem biztosítja a számhordozás lehetőségét, 1 pontot kap. 
 

 

Minden egyes rész tekintetében az egyes részszempontokra adott pontszámok kerülnek az adott részszemponthoz tartozó súlyszámmal 
felszorzásra, majd valamennyi részszempontra kiterjedően összeadásra. Az ajánlatonként így összegzett pontszámok kerülnek részenként 

összevetésre. Ajánlatkérő a számítás során kettő tizedesjegyig kerekít. 

 
Ha több ajánlatnak azonos a fentiek szerint kiszámított összpontszáma, az az ajánlat minősül a legkedvezőbbnek, amely a nem egyenlő értékelési 

pontszámot kapott értékelési szempontok közül a legmagasabb súlyszámú értékelési szempontra nagyobb értékelési pontszámot kapott. Az 

ajánlatkérő jogosult közjegyző jelenlétében sorsolást tartani, ha a legkedvezőbb ajánlat e módszerrel sem határozható meg. 
 

A Kbt. 81.§ (4) és (5) bekezdését a legkedvezőbb és a második legkedvezőbb ajánlat tekintetében kívánja Ajánlatkérő alkalmazni, és az eljárás 

során bírálatot csak a legkedvezőbb és a második legkedvezőbb ajánlat tekintetében kíván végezni. 

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:  

Nyertes Ajánlattevő neve: Magyar Telekom Nyrt. 

Nyertes Ajánlattevő címe: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55. 

Nyertes Ajánlattevő adószáma: 10773381-2-44 

Kumulált Havidíj: 

a) Havidíj (korlátlan SMS, hívás és készülékár) egy db készülék és előfizetés 

 

b) Mobilparkolás tranzakciós díja (Ft/db) 

 

nettó 14.000,-Ft 

 

nettó 59,05,-Ft/db 

Nevezett cég ajánlata érvényes, az értékelés szempontjaként megjelölt legjobb ár-érték arányt tartalmazó legkedvezőbb ajánlatot 

nevezett cég adta. Az ajánlati ár a rendelkezésre álló keret összegbe belefér. 

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 

kiválasztásának indokai: 2- 

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2  igen  nem 
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A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván 

igénybe venni: szerződés menedzselése, kapcsolattartás szerződéses ügyekben 

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez 

az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: 2 

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: 2  

T-Systems Magyarország Zrt. (székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 56., adószám: 12928099-2-44) 

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2 

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 

ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában: - 

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 

ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: - 

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka: - 

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2- 

A szerződés száma: [2 ] Rész száma: 2 [2 ] Elnevezés: Mobil kommunikációs szolgáltatás beszerzése ún. dolgozói konstrukció keretében I. 

Az eljárás eredményes volt   igen  nem 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. 

Az eredménytelenség indoka:  

 A szerződés megkötését megtagadták 

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás  igen  nem 

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2 

Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): - 

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 
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Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka: - 

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2- 

V.2 Az eljárás eredménye 2 

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk 

A beérkezett ajánlatok száma: [2] 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők:  

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): 

1./Ajánlattevő neve: Vodafone Magyarország Zrt. 

Ajánlattevő címe: 1096 Budapest, Lechner Ödön fasor 6. 

Ajánlattevő adószáma: 11895927-2-44 

1. 

Kumulált Havidíj: 

a) Havidíj (korlátlan SMS, hívás és készülékár) egy db készülék és előfizetés 

 

b) Mobilparkolás tranzakciós díja (Ft/db) 

nettó 6.000,- Ft 

 

 

nettó 115,-Ft/db 

2. 
Mobilinternet adatmennyiség (min. 4 GB) 10 Gb (min. 4 Gb) 

3.  
4G/LTE elérés (IGEN/NEM) Igen 

4. 
Országos lefedettség (%) 98,74% 

 

Ajánlattevő az eljárást megindító közbeszerzési dokumentumoknak  és a Kbt-nek megfelelően nyújtotta be ajánlatát, az ajánlattételi 

felhívás M.1 műszaki illetve szakmai alkalmassági feltételének maradéktalanul megfelelt, csatolta a szükséges iratokat, kizáró ok 

nem áll fenn. 

 

2./Ajánlattevő neve: Magyar Telekom Nyrt. 

Ajánlattevő címe: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55. 
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Ajánlattevő adószáma: 10773381-2-44 

1. 

Kumulált Havidíj: 

a) Havidíj (korlátlan SMS, hívás és készülékár) egy db készülék és előfizetés 

 

b) Mobilparkolás tranzakciós díja (Ft/db) 

nettó 6.000,- Ft 

 

 

nettó 59,05,-Ft/db 

2. 
Mobilinternet adatmennyiség (min. 4 GB) 5 Gb (min. 4 Gb) 

3.  
4G/LTE elérés (IGEN/NEM) Igen 

4. 
Országos lefedettség (%) 99,9 % 

 

Ajánlattevő az eljárást megindító közbeszerzési dokumentumoknak  és a Kbt-nek megfelelően nyújtotta be ajánlatát, az ajánlattételi 

felhívás M.1 műszaki illetve szakmai alkalmassági feltételének maradéktalanul megfelelt, csatolta a szükséges iratokat, kizáró ok 

nem áll fenn. 

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2 

(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott ajánlatnak az adott 

részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési pontszámnak a súlyszámmal 

kialakított szorzatát kell beírni.) 

  
  

Az ajánlattevő neve: 

Vodafone Magyarország 

Zrt. 

Az ajánlattevő neve: 

Magyar Telekom Nyrt. 

Az ajánlattevő neve: 

Az értékelés A részszempontok 

      

részszempontjai 

(adott esetben alszempontjai is) 

súlyszámai 

(adott esetben az 

alszempontok 

súlyszámai is)  

Értékelési 

pontszám 

Értékelési 
pontszám és  

súlyszám  

szorzata 

Értékelési 

pontszám 

Értékelési 
pontszám és  

súlyszám  

szorzata 

Értékelési 

pontszám 

Értékelési 
pontszám és  

súlyszám  

szorzata 

1. Kumulált havidíj: 70 ebből: 
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a) Havidíj (korlátlan SMS, hívás és 

készülékár) egy db készülék és 

előfizetés 

60 10 600 10 600 

  

b) Mobilparkolás tranzakciós díja 

(ft/db) 

10 5,62 56,2 10 100 

  

2. Mobilinternet 

adatmennyiség (min. 4 GB) 
10 10 100 5,5 55 

  

3. 4G/LTE elérés 

(IGEN/NEM) 

10 10 100 10 100   

4. Országos lefedettség 

(%) 

10 9,9 99 10 100   

A súlyszámmal szorzott 

értékelési pontszámok 

összegei 

ajánlattevőnként: 

 

 955,2 

 

 955 

 

  

Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: Vodafone Magyarország Zrt. 955,2 
 

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 2 1-10 

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az 

ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: 2 

2. részajánlati kör: Mobil kommunikációs szolgáltatás beszerzése ún. dolgozói konstrukció keretében I.  

 

Részszempont Súlyszám 

1. Kumulált havidíj 

a) Havidíj (korlátlan SMS, hívás és készülékár) egy db 

készülék és előfizetés 
b) Mobilparkolás tranzakciós díja (ft/db) 

összesen 70 az alábbiak szerint: 

60 

 
 

10 

2. Mobilinternet adatmennyiség (min. 4 GB) 10 

3. 4G/LTE elérés (IGEN/NEM) 10 

4. Országos lefedettség (%) 10 

 

1. részszempont a) és b) értékelési alrészszempont esetében 
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Pontszámok megadásának módja: A Közbeszerzési Hatóság 2016.12.21-én megjelent a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési 

szempontrendszer alkalmazásáról szóló hatósági útmutató 1. melléklet A 1. ba) fordított arányosítás. 

 

Az értékelés módszere: Az alrész-szempontokként legkedvezőbb Ajánlat az adott rész-szempont esetében az adható maximális 10 pontot kapja, 

a többi ajánlattevő részpontszáma ehhez viszonyítva fordított arányosítás szerint kerül megállapításra. 

 

Fordított arányosítás: ha a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, akkor az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső 

ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a 

pontszámokat. 

 

Ajánlatkérő az ajánlati elem pontszámát az alábbi képlettel számolja: 

 

  minminmax PPP
A

A
P

vizsgált

legjobb


 
ahol P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 

Pmax: a pontskála felső határa 

Pmin: a pontskála alsó határa 

Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 

Avizsgált:  a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 

 

2. és 4. értékelési részszempont esetében  
  

Pontszámok megadásának módja: A Közbeszerzési Hatóság 2016.12.21-én megjelent a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési 

szempontrendszer alkalmazásáról szóló hatósági útmutató 1. melléklet A 1. bb) egyenes arányosítás. 

 

Az értékelés módszere: A rész-szempontokként legkedvezőbb Ajánlat az adott rész-szempont esetében az adható maximális 10 pontot kapja, a 

többi ajánlattevő részpontszáma ehhez viszonyítva egyenes arányosítás szerint kerül megállapításra. 

 

Egyenes arányosítás: ha a legmagasabb érték a legkedvezőbb, akkor az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső 

ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva arányosan számolja ki a pontszámokat. 

 

  minminmax PPP
A

A
P

legjobb

vizsgált


 
 

ahol P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 

Pmax: a pontskála felső határa 

Pmin: a pontskála alsó határa 

Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 

Avizsgált:  a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 

 

3. értékelési részszempont esetében  
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Pontszámok megadásának módja: A Közbeszerzési Hatóság 2016.12.21-én megjelent a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési 

szempontrendszer alkalmazásáról szóló hatósági útmutató 1. melléklet B 1. pontozás. 

 

Az értékelés módszere: Az ajánlatkérő számára legkedvezőbb, ha az ajánlattevő 4G/LTE elérést tud biztosítani. 
Amennyiben az ajánlattevő tud 4G/LTE elérést biztosítani, 10 pontot kap. 

Amennyiben az ajánlattevő nem tud 4G/LTE elérést biztosítani, 1 pontot kap. 

 
Minden egyes rész tekintetében az egyes részszempontokra adott pontszámok kerülnek az adott részszemponthoz tartozó súlyszámmal 

felszorzásra, majd valamennyi részszempontra kiterjedően összeadásra. Az ajánlatonként így összegzett pontszámok kerülnek részenként 

összevetésre. Ajánlatkérő a számítás során kettő tizedesjegyig kerekít. 
 

Ha több ajánlatnak azonos a fentiek szerint kiszámított összpontszáma, az az ajánlat minősül a legkedvezőbbnek, amely a nem egyenlő értékelési 
pontszámot kapott értékelési szempontok közül a legmagasabb súlyszámú értékelési szempontra nagyobb értékelési pontszámot kapott. Az 

ajánlatkérő jogosult közjegyző jelenlétében sorsolást tartani, ha a legkedvezőbb ajánlat e módszerrel sem határozható meg. 

 
A Kbt. 81.§ (4) és (5) bekezdését a legkedvezőbb és a második legkedvezőbb ajánlat tekintetében kívánja Ajánlatkérő alkalmazni, és az eljárás 

során bírálatot csak a legkedvezőbb és a második legkedvezőbb ajánlat tekintetében kíván végezni. 

 

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:  

Ajánlattevő neve: Vodafone Magyarország Zrt. 

Ajánlattevő címe: 1096 Budapest, Lechner Ödön fasor 6. 

Ajánlattevő adószáma: 11895927-2-44 

1. 

Kumulált Havidíj: 

a) Havidíj (korlátlan SMS, hívás és készülékár) egy db készülék és előfizetés 

 

b) Mobilparkolás tranzakciós díja (Ft/db) 

nettó 6.000,- Ft 

 

 

nettó 115,-Ft/db 

Nevezett cég ajánlata érvényes, az értékelés szempontjaként megjelölt legjobb ár-érték arányt tartalmazó legkedvezőbb ajánlatot 

nevezett cég adta. Az ajánlati ár a rendelkezésre álló keret összegbe belefér. 

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 

kiválasztásának indokai: 2- 

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2  igen  nem 

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: 2 - 

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2 
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Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 

ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában: - 

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 

ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: - 

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka: - 

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2- 

A szerződés száma: [3 ] Rész száma: 2 [3 ] Elnevezés: Mobil kommunikációs szolgáltatás 

beszerzése ún. dolgozói konstrukció keretében II. 

Az eljárás eredményes volt   igen  nem 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. 

Az eredménytelenség indoka:  

 A szerződés megkötését megtagadták 

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás  igen  nem 

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2 

Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): - 

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka: - 

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2- 

V.2 Az eljárás eredménye 2 

 

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk 
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A beérkezett ajánlatok száma: [2] 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők:  

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): 

1./Ajánlattevő neve: Vodafone Magyarország Zrt. 

Ajánlattevő címe: 1096 Budapest, Lechner Ödön fasor 6. 

Ajánlattevő adószáma: 11895927-2-44 

1. 

Kumulált Havidíj: 

a) Havidíj (korlátlan SMS, hívás és készülékár) egy db készülék és 

előfizetés 

 

b) Mobilparkolás tranzakciós díja (Ft/db) 

 

nettó 6.000,-Ft 

 

nettó 115,-Ft/db 

2. Mobilinternet adatmennyiség (min. 4 GB) 10 Gb (min. 4 Gb) 

3.  
4G/LTE elérés (IGEN/NEM) Igen 

4. 
Számhordozás (IGEN/NEM) Igen 

5. 
Országos lefedettség (%) 98,74 % 

 

Ajánlattevő az eljárást megindító közbeszerzési dokumentumoknak  és a Kbt-nek megfelelően nyújtotta be ajánlatát, az ajánlattételi 

felhívás M.1 műszaki illetve szakmai alkalmassági feltételének maradéktalanul megfelelt, csatolta a szükséges iratokat, kizáró ok 

nem áll fenn. 

 

2./Ajánlattevő neve: Magyar Telekom Nyrt. 

Ajánlattevő címe: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55. 

Ajánlattevő adószáma: 10773381-2-44 
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1. 

Kumulált Havidíj: 

a) Havidíj (korlátlan SMS, hívás és készülékár) egy db készülék és 

előfizetés 

 

b) Mobilparkolás tranzakciós díja (Ft/db) 

 

nettó 6.000,-Ft 

 

nettó 59,05,-Ft/db 

2. Mobilinternet adatmennyiség (min. 4 GB) 5 Gb (min. 4 Gb) 

3.  
4G/LTE elérés (IGEN/NEM) Igen 

4. 
Számhordozás (IGEN/NEM) Igen 

5. 
Országos lefedettség (%) 99,9 % 

 

Ajánlattevő az eljárást megindító közbeszerzési dokumentumoknak  és a Kbt-nek megfelelően nyújtotta be ajánlatát, az ajánlattételi 

felhívás M.1 műszaki illetve szakmai alkalmassági feltételének maradéktalanul megfelelt, csatolta a szükséges iratokat, kizáró ok 

nem áll fenn. 

 

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2 

(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott ajánlatnak az adott 

részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési pontszámnak a súlyszámmal 

kialakított szorzatát kell beírni.) 

  
  

Az ajánlattevő neve: 

Vodafone Magyarország 

Zrt. 

Az ajánlattevő neve: 

Magyar Telekom Nyrt. 

Az ajánlattevő neve: 

Az értékelés A részszempontok 

      

részszempontjai 

(adott esetben alszempontjai is) 

súlyszámai Értékelési 

pontszám 

Értékelési 

pontszám és  
súlyszám  

szorzata 

Értékelési 

pontszám 

Értékelési 

pontszám és  
súlyszám  

szorzata 

Értékelési 

pontszám 

Értékelési 

pontszám és  
súlyszám  

szorzata 
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(adott esetben az 

alszempontok 

súlyszámai is)  

1. Kumulált havidíj: 65 ebből: 

      

a) Havidíj (korlátlan SMS, hívás és 

készülékár) egy db készülék és 

előfizetés 

60 10 600 10 600 

  

b) Mobilparkolás tranzakciós díja 

(Ft/db) 

5 5,62 28,1 10 50 

  

2. Mobilinternet 

adatmennyiség (min. 4 GB) 

 

10 10 100 5,5 55 

  

3. 4G/LTE elérés 

(IGEN/NEM) 
5 10 50 10 50   

4. Számhordozás 

(IGEN/NEM) 
10 10 100 10 100   

5. Országos lefedettség 

(%) 
10 9,9 99 10 100   

A súlyszámmal szorzott 

értékelési pontszámok 

összegei 

ajánlattevőnként: 

 

 977,1  955 

  

Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: Vodafone Magyarország Zrt. 977,1 
 

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 2 1-10 

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az 

ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: 2 

3. részajánlati kör: Mobil kommunikációs szolgáltatás beszerzése ún. dolgozói konstrukció keretében II.  
 

Részszempont Súlyszám 
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1. Kumulált havidíj 
a) Havidíj (korlátlan SMS, hívás és készülékár) egy db 

készülék és előfizetés 

b) Mobilparkolás tranzakciós díja (Ft/db) 

összesen 65 az alábbiak szerint: 
60 

 

 
5 

2. Mobilinternet adatmennyiség (min. 4 GB) 10 

3. 4G/LTE elérés (IGEN/NEM) 5 

4. Számhordozás (IGEN/NEM) 10 

5. Országos lefedettség (%) 10 

 
1. résszempont a) és b) értékelési alrészszempont esetében 

 

Pontszámok megadásának módja: A Közbeszerzési Hatóság 2016.12.21-én megjelent a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési 

szempontrendszer alkalmazásáról szóló hatósági útmutató 1. melléklet A 1. ba) fordított arányosítás. 

 

Az értékelés módszere: Az alrész-szempontokként legkedvezőbb Ajánlat az adott rész-szempont esetében az adható maximális 10 pontot kapja, 

a többi ajánlattevő részpontszáma ehhez viszonyítva fordított arányosítás szerint kerül megállapításra. 

 

Fordított arányosítás: ha a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, akkor az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső 

ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a 

pontszámokat. 

 

Ajánlatkérő az ajánlati elem pontszámát az alábbi képlettel számolja: 

 

  minminmax PPP
A

A
P

vizsgált

legjobb


 
ahol P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 

Pmax: a pontskála felső határa 

Pmin: a pontskála alsó határa 

Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 

Avizsgált:  a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 

 

2. és 5. értékelési részszempont esetében  

  

Pontszámok megadásának módja: A Közbeszerzési Hatóság 2016.12.21-én megjelent a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési 

szempontrendszer alkalmazásáról szóló hatósági útmutató 1. melléklet A 1. bb) egyenes arányosítás. 

 

Az értékelés módszere: A rész-szempontokként legkedvezőbb Ajánlat az adott rész-szempont esetében az adható maximális 10 pontot kapja, a 

többi ajánlattevő részpontszáma ehhez viszonyítva egyenes arányosítás szerint kerül megállapításra. 

 

Egyenes arányosítás: ha a legmagasabb érték a legkedvezőbb, akkor az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső 

ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva arányosan számolja ki a pontszámokat. 
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  minminmax PPP
A

A
P

legjobb

vizsgált


 
 

ahol P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 

Pmax: a pontskála felső határa 

Pmin: a pontskála alsó határa 

Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 

Avizsgált:  a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 

 

3. értékelési részszempont esetében  

 

Pontszámok megadásának módja: A Közbeszerzési Hatóság 2016.12.21-én megjelent a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési 

szempontrendszer alkalmazásáról szóló hatósági útmutató 1. melléklet B 1. pontozás. 

 
Az értékelés módszere: Az ajánlatkérő számára legkedvezőbb, ha az ajánlattevő 4G/LTE elérést tud biztosítani. 

Amennyiben az ajánlattevő tud 4G/LTE elérést biztosítani, 10 pontot kap. 

Amennyiben az ajánlattevő nem tud 4G/LTE elérést biztosítani, 1 pontot kap. 
 

4. értékelési részszempont esetében  

Pontszámok megadásának módja: A Közbeszerzési Hatóság 2016.12.21-én megjelent a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési 

szempontrendszer alkalmazásáról szóló hatósági útmutató 1. melléklet B 1. pontozás. 

 

Az értékelés módszere: Az ajánlatkérő számára legkedvezőbb, ha a számhordozás lehetősége biztosított. 
Amennyiben az ajánlattevő biztosítja a számhordozás lehetőségét, 10 pontot kap. 

Amennyiben az ajánlattevő nem biztosítja a számhordozás lehetőségét, 1 pontot kap. 
 

Minden egyes rész tekintetében az egyes részszempontokra adott pontszámok kerülnek az adott részszemponthoz tartozó súlyszámmal 

felszorzásra, majd valamennyi részszempontra kiterjedően összeadásra. Az ajánlatonként így összegzett pontszámok kerülnek részenként 
összevetésre. Ajánlatkérő a számítás során kettő tizedesjegyig kerekít. 

 

Ha több ajánlatnak azonos a fentiek szerint kiszámított összpontszáma, az az ajánlat minősül a legkedvezőbbnek, amely a nem egyenlő értékelési 
pontszámot kapott értékelési szempontok közül a legmagasabb súlyszámú értékelési szempontra nagyobb értékelési pontszámot kapott. Az 

ajánlatkérő jogosult közjegyző jelenlétében sorsolást tartani, ha a legkedvezőbb ajánlat e módszerrel sem határozható meg. 

 
A Kbt. 81.§ (4) és (5) bekezdését a legkedvezőbb és a második legkedvezőbb ajánlat tekintetében kívánja Ajánlatkérő alkalmazni, és az eljárás 

során bírálatot csak a legkedvezőbb és a második legkedvezőbb ajánlat tekintetében kíván végezni. 

 

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:  

Nyertes Ajánlattevő neve: Vodafone Magyarország Zrt. 

Nyertes Ajánlattevő címe: 1096 Budapest, Lechner Ödön fasor 6. 

Nyertes Ajánlattevő adószáma: 11895927-2-44 
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1. 

Kumulált Havidíj: 

a) Havidíj (korlátlan SMS, hívás és készülékár) egy db készülék és 

előfizetés 

 

b) Mobilparkolás tranzakciós díja (Ft/db) 

 

nettó 6.000,-Ft 

 

nettó 115,-Ft/db 

 

Nevezett cég ajánlata érvényes, az értékelés szempontjaként megjelölt legjobb ár-érték arányt tartalmazó legkedvezőbb ajánlatot 

nevezett cég adta. Az ajánlati ár a rendelkezésre álló keret összegbe belefér. 

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 

kiválasztásának indokai: 2- 

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2  igen  nem 

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: 2 - 

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2 

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 

ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában: - 

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 

ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: - 

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka: - 

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2- 

 

A szerződés száma: [4 ] Rész száma: 2 [4 ] Elnevezés: Mobil kommunikációs szolgáltatás nyújtása lebeszélhető csomagban 

Az eljárás eredményes volt   igen  nem 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 
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 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. 

Az eredménytelenség indoka:  

 A szerződés megkötését megtagadták 

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás  igen  nem 

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2 

Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): - 

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka: - 

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2- 

V.2 Az eljárás eredménye 2 

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk 

A beérkezett ajánlatok száma: [2] 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők:  

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): 

1./Ajánlattevő neve: Vodafone Magyarország Zrt. 

Ajánlattevő címe: 1096 Budapest, Lechner Ödön fasor 6. 

Ajánlattevő adószáma: 11895927-2-44 
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1. 

Kumulált havidíj: 

 

a) Havidíj készülékárral (max. nt. 4750 Ft.) egy db készülék és előfizetés 

 

b) Lebeszélhető perceken felüli percdíjak (max. nt. 14 Ft/perc) 

 

c) SMS díj (max. nt. 14 Ft/SMS) 

nettó 4.750,- Ft (max. nettó 4750,-Ft) 

 

 

nettó 10,- Ft (max. nettó 14,-Ft/perc) 

 

nettó 13,-Ft/db 

 

 

2. 
Hálózaton belül korlátlan hívás és SMS (IGEN/NEM) Nem 

3.  

Hálózaton kívüli hívás esetén lebeszélhető percek (min. 200 perc) 475 perc (min. 200 perc) 

4. 

4G/LTE elérés (IGEN/NEM) Igen 

 

Ajánlattevő az eljárást megindító közbeszerzési dokumentumoknak  és a Kbt-nek megfelelően nyújtotta be ajánlatát, az ajánlattételi 

felhívás M.1 műszaki illetve szakmai alkalmassági feltételének maradéktalanul megfelelt, csatolta a szükséges iratokat, kizáró ok 

nem áll fenn. 

 

2./Ajánlattevő neve: Magyar Telekom Nyrt. 

Ajánlattevő címe: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55. 

Ajánlattevő adószáma: 10773381-2-44 
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1. 

Kumulált havidíj: 

 

a) Havidíj készülékárral (max. nt. 4750 Ft.) egy db készülék és előfizetés 

 

b) Lebeszélhető perceken felüli percdíjak (max. nt. 14 Ft/perc) 

 

c) SMS díj (max. nt. 14 Ft/SMS) 

nettó 4.500,- Ft (max. nettó 4750,-Ft) 

 

 

nettó 14,- Ft (max. nettó 14,-Ft/perc) 

 

nettó 12,-Ft/db 

 

 

2. 
Hálózaton belül korlátlan hívás és SMS (IGEN/NEM) Nem 

3.  

Hálózaton kívüli hívás esetén lebeszélhető percek (min. 200 perc) 200 perc (min. 200 perc) 

4. 

4G/LTE elérés (IGEN/NEM) Igen 

 

Ajánlattevő az eljárást megindító közbeszerzési dokumentumoknak  és a Kbt-nek megfelelően nyújtotta be ajánlatát, az ajánlattételi 

felhívás M.1 műszaki illetve szakmai alkalmassági feltételének maradéktalanul megfelelt, csatolta a szükséges iratokat, kizáró ok 

nem áll fenn. 

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2 

(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott ajánlatnak az adott 

részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési pontszámnak a súlyszámmal 

kialakított szorzatát kell beírni.) 

  
  

Az ajánlattevő neve: 

Vodafone Magyarország 

Zrt. 

Az ajánlattevő neve: 

Magyar Telekom Nyrt. 
Az ajánlattevő neve: 

Az értékelés A részszempontok 

      

részszempontjai súlyszámai Értékelési 

pontszám 

Értékelési 

pontszám és  

Értékelési 

pontszám 

Értékelési 

pontszám és  

Értékelési 

pontszám 

Értékelési 

pontszám és  
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(adott esetben alszempontjai is) (adott esetben az 

alszempontok 

súlyszámai is)  

súlyszám  

szorzata 

súlyszám  

szorzata 

súlyszám  

szorzata 

1. Kumulált havidíj: 70 ebből: 

      

a) Havidíj készülékárral (max. nt. 

4750 Ft.) 

55 9,53 524,15 10 550 

  

b) Lebeszélhető perceken felüli 

percdíjak (max. nt. 14 Ft/perc) 

10 10 100 7,43 74,3 

  

c) SMS díj (max. nt. 14 Ft/SMS) 5 9,3 46,5 10 50   

2. Hálózaton belül korlátlan hívás 

és SMS (IGEN/NEM) 

 

15 1 15 1 15 

  

3. Hálózaton kívüli hívás 
esetén lebeszélhető percek (min. 

200 perc) 

10 10 100 4,79 47,9   

4. 4G/LTE elérés 

(IGEN/NEM) 
5 10 50 10 50   

A súlyszámmal szorzott 

értékelési pontszámok 

összegei 

ajánlattevőnként: 

 

 835,65  787,2 

  

Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: Vodafone Magyarország Zrt. 835,65 
 

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 2 1-10 

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az 

ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: 2 

4. részajánlati kör: Mobil kommunikációs szolgáltatás nyújtása lebeszélhető csomagban  
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Részszempont Súlyszám 

1. Kumulált Havidíj: 
 

a) Havidíj készülékárral (max. nt. 4750 Ft.) 

b) Lebeszélhető perceken felüli percdíjak (max. nt. 14 Ft/perc) 
c) SMS díj (max. nt. 14 Ft/SMS) 

összesen 70 az alábbiak 
szerint: 

55 

10 
5 

2. Hálózaton belül korlátlan hívás és SMS (IGEN/NEM) 15 

3. Hálózaton kívüli hívás esetén lebeszélhető percek (min. 200 perc) 10 

4. 4G/LTE elérés (IGEN/NEM) 5 

 

 

1. résszempont a) és b), illetve c)  értékelési alrészszempont esetében 
 

 

Pontszámok megadásának módja: A Közbeszerzési Hatóság 2016.12.21-én megjelent a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési 

szempontrendszer alkalmazásáról szóló hatósági útmutató 1. melléklet A 1. ba) fordított arányosítás. 

 

Az értékelés módszere: A rész-szempontokként legkedvezőbb Ajánlat az adott rész-szempont esetében az adható maximális 10 pontot kapja, a 

többi ajánlattevő részpontszáma ehhez viszonyítva fordított arányosítás szerint kerül megállapításra. 

 

Fordított arányosítás: ha a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, akkor az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső 

ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a 

pontszámokat. 

 

Ajánlatkérő az ajánlati elem pontszámát az alábbi képlettel számolja: 

 

  minminmax PPP
A

A
P

vizsgált

legjobb


 
ahol P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 

Pmax: a pontskála felső határa 

Pmin: a pontskála alsó határa 

Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 

Avizsgált:  a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 

 
 

2. értékelési részszempont esetében  

 

Pontszámok megadásának módja: A Közbeszerzési Hatóság 2016.12.21-én megjelent a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési 

szempontrendszer alkalmazásáról szóló hatósági útmutató 1. melléklet B 1. pontozás. 

 
Az értékelés módszere: Az ajánlatkérő számára legkedvezőbb, ha az ajánlattevő hálózaton belül korlátlan hívást és SMS-t biztosít. 

Amennyiben az ajánlattevő biztosítja, 10 pontot kap. 

Amennyiben az ajánlattevő nem biztosítja, 1 pontot kap. 
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3. értékelési részszempont esetében  
 

Pontszámok megadásának módja: A Közbeszerzési Hatóság 2016.12.21-én megjelent a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési 

szempontrendszer alkalmazásáról szóló hatósági útmutató 1. melléklet A 1. bb) egyenes arányosítás. 

 

Az értékelés módszere: Az alrész-szempontokként legkedvezőbb Ajánlat az adott rész-szempont esetében az adható maximális 10 pontot kapja, 

a többi ajánlattevő részpontszáma ehhez viszonyítva egyenes arányosítás szerint kerül megállapításra. 

 

Egyenes arányosítás: ha a legmagasabb érték a legkedvezőbb, akkor az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső 

ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva arányosan számolja ki a pontszámokat. 

 

  minminmax PPP
A

A
P

legjobb

vizsgált


 
 

ahol P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 

Pmax: a pontskála felső határa 

Pmin: a pontskála alsó határa 

Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 

Avizsgált:  a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 

 

4. értékelési részszempont esetében  

 

Pontszámok megadásának módja: A Közbeszerzési Hatóság 2016.12.21-én megjelent a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési 

szempontrendszer alkalmazásáról szóló hatósági útmutató 1. melléklet B 1. pontozás. 

 
Az értékelés módszere: Az ajánlatkérő számára legkedvezőbb, ha az ajánlattevő 4G/LTE elérést tud biztosítani. 

Amennyiben az ajánlattevő tud 4G/LTE elérést biztosítani, 10 pontot kap. 

Amennyiben az ajánlattevő nem tud 4G/LTE elérést biztosítani, 1 pontot kap. 
 

 

Minden egyes rész tekintetében az egyes részszempontokra adott pontszámok kerülnek az adott részszemponthoz tartozó súlyszámmal felszorzásra, 
majd valamennyi részszempontra kiterjedően összeadásra. Az ajánlatonként így összegzett pontszámok kerülnek részenként összevetésre. Ajánlatkérő 

a számítás során kettő tizedesjegyig kerekít. 

 
Ha több ajánlatnak azonos a fentiek szerint kiszámított összpontszáma, az az ajánlat minősül a legkedvezőbbnek, amely a nem egyenlő értékelési 

pontszámot kapott értékelési szempontok közül a legmagasabb súlyszámú értékelési szempontra nagyobb értékelési pontszámot kapott. Az ajánlatkérő 

jogosult közjegyző jelenlétében sorsolást tartani, ha a legkedvezőbb ajánlat e módszerrel sem határozható meg. 

 

A Kbt. 81.§ (4) és (5) bekezdését a legkedvezőbb és a második legkedvezőbb ajánlat tekintetében kívánja Ajánlatkérő alkalmazni, és az eljárás során 
bírálatot csak a legkedvezőbb és a második legkedvezőbb ajánlat tekintetében kíván végezni. 

 

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:  

Nyertes Ajánlattevő neve: Vodafone Magyarország Zrt. 
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Nyertes Ajánlattevő címe: 1096 Budapest, Lechner Ödön fasor 6. 

Nyertes Ajánlattevő adószáma: 11895927-2-44 

1. 

Kumulált havidíj: 

 

a) Havidíj készülékárral (max. nt. 4750 Ft.) egy db készülék és előfizetés 

 

b) Lebeszélhető perceken felüli percdíjak (max. nt. 14 Ft/perc) 

 

c) SMS díj (max. nt. 14 Ft/SMS) 

nettó 4.750,- Ft (max. nettó 4750,-Ft) 

 

 

nettó 10,- Ft (max. nettó 14,-Ft/perc) 

 

nettó 13,-Ft/db 

 

 
Nevezett cég ajánlata érvényes, az értékelés szempontjaként megjelölt legjobb ár-érték arányt tartalmazó legkedvezőbb ajánlatot 

nevezett cég adta. Az ajánlati ár a rendelkezésre álló keret összegbe belefér. 

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 

kiválasztásának indokai: 2- 

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2  igen  nem 

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: 2 - 

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2 

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 

ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában: - 

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 

ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: - 

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka: - 

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2- 

A szerződés száma: [5 ] Rész száma: 2 [5 ] Elnevezés: Mobil kommunikációs szolgáltatás beszerzése ún. vezetői konstrukció keretében II. 

Az eljárás eredményes volt   igen  nem 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 
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 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. 

Az eredménytelenség indoka:  

 A szerződés megkötését megtagadták 

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás  igen  nem 

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2 

Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): - 

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka: - 

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2- 

V.2 Az eljárás eredménye 2 

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk 

A beérkezett ajánlatok száma: [2] 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők:  

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): 

1./Ajánlattevő neve: Vodafone Magyarország Zrt. 

Ajánlattevő címe: 1096 Budapest, Lechner Ödön fasor 6. 

Ajánlattevő adószáma: 11895927-2-44 

1. 

Kumulált Havidíj: 

a) Havidíj (korlátlan SMS, hívás és készülékár) egy db készülék és 

előfizetés 

 

b) Mobilparkolás tranzakciós díja (Ft/db) 

 

nettó 15.000,-Ft 

 

nettó 115,-Ft/db 

2. Mobilinternet adatmennyiség (min. 4 GB) 10 Gb (min. 4 Gb) 
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3.  
4G/LTE elérés (IGEN/NEM) Igen 

4. 
Számhordozás (IGEN/NEM) Igen 

5. 
Országos lefedettség (%) 98,74 % 

 

Ajánlattevő az eljárást megindító közbeszerzési dokumentumoknak  és a Kbt-nek megfelelően nyújtotta be ajánlatát, az ajánlattételi 

felhívás M.1 műszaki illetve szakmai alkalmassági feltételének maradéktalanul megfelelt, csatolta a szükséges iratokat, kizáró ok 

nem áll fenn. 

 

2./Ajánlattevő neve: Magyar Telekom Nyrt. 

Ajánlattevő címe: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55. 

Ajánlattevő adószáma: 10773381-2-44 

1. 

Kumulált Havidíj: 

a) Havidíj (korlátlan SMS, hívás és készülékár) egy db készülék és 

előfizetés 

 

b) Mobilparkolás tranzakciós díja (Ft/db) 

 

nettó 14.000,-Ft 

 

nettó 59,05,-Ft/db 

2. Mobilinternet adatmennyiség (min. 4 GB) 25 Gb (min. 4 Gb) 

3.  
4G/LTE elérés (IGEN/NEM) Igen 

4. 
Számhordozás (IGEN/NEM) Igen 

5. 
Országos lefedettség (%) 99,9 % 
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Ajánlattevő az eljárást megindító közbeszerzési dokumentumoknak  és a Kbt-nek megfelelően nyújtotta be ajánlatát, az ajánlattételi 

felhívás M.1 műszaki illetve szakmai alkalmassági feltételének maradéktalanul megfelelt, csatolta a szükséges iratokat, kizáró ok 

nem áll fenn. 

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2 

(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott ajánlatnak az adott 

részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési pontszámnak a súlyszámmal 

kialakított szorzatát kell beírni.) 

  
  

Az ajánlattevő neve: 

Vodafone Magyarország 

Zrt. 

Az ajánlattevő neve: 

Magyar Telekom Nyrt. 

Az ajánlattevő neve: 

Az értékelés A részszempontok 

      

részszempontjai 

(adott esetben alszempontjai is) 

súlyszámai 

(adott esetben az 
alszempontok 

súlyszámai is)  

Értékelési 

pontszám 

Értékelési 

pontszám és  

súlyszám  

szorzata 

Értékelési 

pontszám 

Értékelési 

pontszám és  

súlyszám  

szorzata 

Értékelési 

pontszám 

Értékelési 

pontszám és  

súlyszám  

szorzata 

1. Kumulált havidíj: 65 ebből: 

      

a) Havidíj (korlátlan SMS, hívás és 
készülékár) egy db készülék és 

előfizetés 

60 9,4 564 10 600 

  

b) Mobilparkolás tranzakciós díja 

(Ft/db) 
5 5,62 28,1 10 50 

  

2. Mobilinternet 

adatmennyiség (min. 4 GB) 

 

10 4,6 46 10 100 

  

3. 4G/LTE elérés 

(IGEN/NEM) 

5 10 50 10 50   

4. Számhordozás 

(IGEN/NEM) 

15 10 150 10 150   
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5. Országos lefedettség 

(%) 

5 9,9 49,5 10 50   

A súlyszámmal szorzott 

értékelési pontszámok 

összegei 

ajánlattevőnként: 

 

  887,6 

 

 

1000 

  

Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: Magyar Telekom Nyrt. 1000 
 

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 2 1-10 

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az 

ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: 2 

5. részajánlati kör: Mobil kommunikációs szolgáltatás beszerzése ún. vezetői konstrukció keretében II. 
 

Részszempont Súlyszám 

6. Kumulált havidíj 

a) Havidíj (korlátlan SMS, hívás és készülékár) egy db 
készülék és előfizetés 

b) Mobilparkolás tranzakciós díja (Ft/db) 

összesen 65 az alábbiak szerint: 

60 
 

 

5 

7. Mobilinternet adatmennyiség (min. 4 GB) 10 

8. 4G/LTE elérés (IGEN/NEM) 5 

9. Számhordozás (IGEN/NEM) 15 

10. Országos lefedettség (%) 5 

 
2. részszempont a) és b)  értékelési alrészszempont esetében 

 

Pontszámok megadásának módja: A Közbeszerzési Hatóság 2016.12.21-én megjelent a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési 

szempontrendszer alkalmazásáról szóló hatósági útmutató 1. melléklet A 1. ba) fordított arányosítás. 

 

Az értékelés módszere: Az  alrész-szempontokként legkedvezőbb Ajánlat az adott rész-szempont esetében az adható maximális 10 pontot kapja, 

a többi ajánlattevő részpontszáma ehhez viszonyítva fordított arányosítás szerint kerül megállapításra. 

 

Fordított arányosítás: ha a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, akkor az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső 

ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a 

pontszámokat. 

 

Ajánlatkérő az ajánlati elem pontszámát az alábbi képlettel számolja: 
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  minminmax PPP
A

A
P

vizsgált

legjobb


 
ahol P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 

Pmax: a pontskála felső határa 

Pmin: a pontskála alsó határa 

Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 

Avizsgált:  a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 

 

2. és 5. értékelési részszempont esetében  
  

Pontszámok megadásának módja: A Közbeszerzési Hatóság 2016.12.21-én megjelent a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési 

szempontrendszer alkalmazásáról szóló hatósági útmutató 1. melléklet A 1. bb) egyenes arányosítás. 

 

Az értékelés módszere: A rész-szempontokként legkedvezőbb Ajánlat az adott rész-szempont esetében az adható maximális 10 pontot kapja, a 

többi ajánlattevő részpontszáma ehhez viszonyítva egyenes arányosítás szerint kerül megállapításra. 

 

Egyenes arányosítás: ha a legmagasabb érték a legkedvezőbb, akkor az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső 

ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva arányosan számolja ki a pontszámokat. 

 

  minminmax PPP
A

A
P

legjobb

vizsgált


 
 

ahol P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 

Pmax: a pontskála felső határa 

Pmin: a pontskála alsó határa 

Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 

Avizsgált:  a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 

 

3. értékelési részszempont esetében  

 

Pontszámok megadásának módja: A Közbeszerzési Hatóság 2016.12.21-én megjelent a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési 

szempontrendszer alkalmazásáról szóló hatósági útmutató 1. melléklet B 1. pontozás. 

 
Az értékelés módszere: Az ajánlatkérő számára legkedvezőbb, ha az ajánlattevő 4G/LTE elérést tud biztosítani. 

Amennyiben az ajánlattevő tud 4G/LTE elérést biztosítani, 10 pontot kap. 

Amennyiben az ajánlattevő nem tud 4G/LTE elérést biztosítani, 1 pontot kap. 
 

 
4. értékelési részszempont esetében  

Pontszámok megadásának módja: A Közbeszerzési Hatóság 2016.12.21-én megjelent a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési 

szempontrendszer alkalmazásáról szóló hatósági útmutató 1. melléklet B 1. pontozás. 

 

Az értékelés módszere: Az ajánlatkérő számára legkedvezőbb, ha a számhordozás lehetősége biztosított. 
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Amennyiben az ajánlattevő biztosítja a számhordozás lehetőségét, 10 pontot kap. 
Amennyiben az ajánlattevő nem biztosítja a számhordozás lehetőségét, 1 pontot kap. 

 

 
Minden egyes rész tekintetében az egyes részszempontokra adott pontszámok kerülnek az adott részszemponthoz tartozó súlyszámmal 

felszorzásra, majd valamennyi részszempontra kiterjedően összeadásra. Az ajánlatonként így összegzett pontszámok kerülnek részenként 

összevetésre. Ajánlatkérő a számítás során kettő tizedesjegyig kerekít. 
 

Ha több ajánlatnak azonos a fentiek szerint kiszámított összpontszáma, az az ajánlat minősül a legkedvezőbbnek, amely a nem egyenlő értékelési 

pontszámot kapott értékelési szempontok közül a legmagasabb súlyszámú értékelési szempontra nagyobb értékelési pontszámot kapott. Az 
ajánlatkérő jogosult közjegyző jelenlétében sorsolást tartani, ha a legkedvezőbb ajánlat e módszerrel sem határozható meg. 

 
A Kbt. 81.§ (4) és (5) bekezdését a legkedvezőbb és a második legkedvezőbb ajánlat tekintetében kívánja Ajánlatkérő alkalmazni, és az eljárás 

során bírálatot csak a legkedvezőbb és a második legkedvezőbb ajánlat tekintetében kíván végezni. 

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:  

Nyertes Ajánlattevő neve: Magyar Telekom Nyrt. 

Nyertes Ajánlattevő címe: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55. 

Nyertes Ajánlattevő adószáma: 10773381-2-44 

Kumulált Havidíj: 

a) Havidíj (korlátlan SMS, hívás és készülékár) egy db készülék és előfizetés 

 

b) Mobilparkolás tranzakciós díja (Ft/db) 

 

nettó 14.000,-Ft 

 

nettó 59,05,-Ft/db 

Nevezett cég ajánlata érvényes, az értékelés szempontjaként megjelölt legjobb ár-érték arányt tartalmazó legkedvezőbb ajánlatot 

nevezett cég adta. Az ajánlati ár a rendelkezésre álló keret összegbe belefér. 

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 

kiválasztásának indokai: 2- 

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2  igen  nem 

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván 

igénybe venni: szerződés menedzselése, kapcsolattartás szerződéses ügyekben 

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez 

az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: 2  

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: 2  

T-Systems Magyarország Zrt. (székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 56., adószám: 12928099-2-44)  
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V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2 

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 

ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában: - 

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 

ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: - 

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka: - 

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2- 

 

VI. szakasz: Kiegészítő információk 

VI.1) További információk: 2 

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama 

Kezdete: 2017/08/24 (éééé/hh/nn) / Lejárata: 2017/09/04 (éééé/hh/nn) 

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: (éééé/hh/nn) 2017/08/23 

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: (éééé/hh/nn) 2017/08/23 

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka: 2 

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja: 2 (éééé/hh/nn) 

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja: 2 (éééé/hh/nn) 

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka: 2 

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja: 2 (éééé/hh/nn) 

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja: 2 (éééé/hh/nn) 

VI.1.10) További információk: 2 
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______________________________________________________________________________ 

1    szükség szerinti számban ismételje meg 

2    adott esetben 
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