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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:123488-2010:TEXT:HU:HTML

HU-Budapest: Közös telefonhálózati szolgáltatások üzleti célokra

2010/S 82-123488

AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

Szolgáltatás

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)

Legfőbb Ügyészség
Markó u. 16.
Kapcsolattartó: Legfőbb Ügyészség Gazdasági Főigazgatóság
1055 Budapest
MAGYARORSZÁG
Tel.  +36 13010501
E-mail: Gazdasagi@mku.hu
Fax  +36 13010500
Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe www.mklu.hu
További információk a következő címen szerezhetők be:
OKFON Közbeszerzési és Szolgáltatási ZRt.
Gömb u. 33. I. emelet
1139 Budapest
MAGYARORSZÁG
Tel.  +36 14122465
E-mail: Horvath.Tibor@okfon.hu
Fax  +36 14122469
A dokumentáció és további iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre
vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
OKFON Közbeszerzési és Szolgáltatási ZRt.
Gömb u. 33. I. emelet
1139 Budapest
MAGYARORSZÁG
Tel.  +36 14122465
E-mail: Horvath.Tibor@okfon.hu
Fax  +36 14122469
Internet: null
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
OKFON Közbeszerzési és Szolgáltatási ZRt.
Gömb u. 33. I. emelet
1139 Budapest
MAGYARORSZÁG
Tel.  +36 14122460

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:123488-2010:TEXT:HU:HTML
mailto:Gazdasagi@mku.hu
www.mklu.hu
mailto:Horvath.Tibor@okfon.hu
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E-mail: Horvath.Tibor@okfon.hu
Fax  +36 14122469

I.2) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA ÉS FŐ TEVÉKENYSÉGE VAGY TEVÉKENYSÉGEI
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Közrend és biztonság
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést Igen

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) MEGHATÁROZÁS
II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés

PSTN szolgáltatás.

II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye
Szolgáltatás
Szolgáltatási kategória száma 5
A teljesítés helye A Magyar Köztársaság ügyészségeinek telephelyei a részvételi dokumentációban megadott
címeken.
NUTS-kód HU

II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul
Közbeszerzés megvalósítása

II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya

Szolgáltatási szerződés a Magyar Köztársaság ügyészi szervei részére hagyományos PSTN szolgáltatás
biztosítására.

II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
64213000

II.1.7) A szerződés a Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik-e?
Igen

II.1.8) Részekre történő ajánlattétel
Nem

II.1.9) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)?
Nem

II.2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR
II.2.1) Teljes mennyiség

Az ajánlatkérő hagyományos PSTN szolgáltatást kíván igénybe venni. Amennyiben a részvételre jelentkező
nem hagyományos PSTN szolgáltatást nyújt, hanem VoIP vagy más műszaki megoldással éri el a végpoto(ka)t,
az ajánlattétel során teszttel kell bizonyítani annak működését, elsősorban fax alkalmazásában és nemzetközi
irányba.
A jelenleg meglévő csatlakozások száma összesen: 296 db analóg, 73 db ISDN2 és 16 db ISDN30 vonal.
Az egyes telephelyek címeit, az ott található csatlakozások fajtáját és számát, továbbá a 2009. szeptember havi
forgalmat a részvételi dokumentáció tartalmazza.

II.2.2) Vételi jog (opció)
Nem

II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE

mailto:Horvath.Tibor@okfon.hu
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kezdés 1.9.2010.

III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS TECHNIKAI INFORMÁCIÓK
III.1) A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek

Hibás teljesítés miatti és meghiúsulási kötbér az ajánlattételi dokumentációban részletezettek szerint.

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre
Az ajánlatkérő, a főügyészségek és az Országos Kriminológiai Intézet a mindenkori költségvetésében
rendelkezik a szerződés teljesítését biztosító anyagi fedezettel.
A nyertes ajánlattevő az elvégzett szolgáltatás forgalmát és díját tartalmazó számlát minden naptári hónapot
követő hónap 20-áig meg kell küldje a Legfőbb Ügyészségnek, a főügyészségeknek, valamint az Országos
Kriminológiai Intézetnek.
A számlák kiegyenlítése: a teljesítést követő 30 napon belül, a Kbt. 305. §-ában foglaltaknak megfelelően.

III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy
III.1.4) Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek?

Nem

III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK
III.2.1) Az ajánlattevő/a részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a

szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az előírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Kizáró okok:
— Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező vagy alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, akinél a
Kbt. 60. § (1) bekezdésben vagy a 61. § (1) bekezdés d) pontjában felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll,
— Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező vagy a Kbt. 105. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó
vagy erőforrást nyújtó szervezet, akinél a Kbt. 61. § (1) bekezdés a) - c) pontjában felsorolt kizáró okok
valamelyike fennáll,
— Az eljárásból kizárásra kerül az a részvételre jelentkező, akivel, illetőleg a Kbt. 105. § (1) bekezdés b) pontja
szerinti alvállalkozójával vagy a számára erőforrást nyújtó szervezettel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésben
felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll.
Igazolási mód:
— A részvételre jelentkezőnek, a Kbt. 105. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozónak, valamint az
erőforrást nyújtó szervezetnek az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy nem tartozik a Kbt. 60. § (1) bekezdés a) -
h) és a 61. § (1) bekezdés a) - d) pontjainak hatálya alá,
— A részvételre jelentkezőnek, a Kbt. 105. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozójának, továbbá a
számára erőforrást nyújtó szervezetnek lehetősége van arra is, hogy az ajánlatban a Kbt. 63. § (2)-(5) bekezdés
és a 63/A. § (4) bekezdésének rendelkezései szerint igazolja, hogy nem tartozik a Kbt. 60. § (1) bekezdés a) -
h) és a 61. § (1) bekezdés a) - d) pontjainak hatálya alá,
— A részvételre jelentkezőnek, a Kbt. 105. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozójának, illetve a számára
erőforrást nyújtó szervezetnek az eredményhirdetést követő nyolc napon belül a Kbt. 63. § (2)-(5) bekezdés és
a 63/A. § (1)-(4) bekezdése szerint igazolnia kell, hogy nem tartozik a Kbt. 60. § (1) bekezdés a) - h) és a 61. §
(1) bekezdés a) - d) pontjainak hatálya alá, ha ezt az ajánlatában nem igazolta,
— A részvételre jelentkezőnek - a Kbt. 71. § (3) bekezdése értelmében - nyilatkoznia kell, hogy a szerződés
teljesítéséhez nem vesz igénybe olyan alvállalkozót, aki, illetőleg amely a kizáró okok hatálya alá esik.

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkamasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: A részvételre jelentkezőnek
csatolnia kell:
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— az utolsó 3 lezárt üzleti év teljes forgalmáról (nettó árbevételéről), valamint ugyanezen időszakban a
közbeszerzés tárgyához kapcsolódó forgalmáról (nettó árbevételéről) szóló nyilatkozatát.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) A részvételre jelentkező alkalmasságát kizáró tényezők:
— az éves nettó árbevétele az utolsó 3 lezárt üzleti év bármelyikében nem haladta meg a 60 000 000 HUF-ot,
— az utolsó 3 lezárt üzleti évben nem volt PSTN szolgáltatásból származóan legalább évi nettó 60 000 000
HUF forgalma.

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
A részvételre jelentkezőnek.
— a Kbt. 67. § (3) bekezdés a) pontja alapján ismertetnie kell a 2007., 2008. és 2009. legjelentősebb PSTN-
szolgáltatásait (legalább teljesítés ideje, a szerződést kötő másik fél, a szolgáltatás tárgya, továbbá a korábbi
szolgáltatás mennyiségére utaló más adat megjelölésével). A referenciákat a Kbt. 68. § (1) bekezdésben
előírtak szerint kell igazolni,
— a Kbt. 67. § (3) bekezdés e) pontja alapján ismertetnie kell a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök,
berendezések, illetve a műszaki felszereltség leírását.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)
A részvételre jelentkező a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha:
— nem rendelkezik a 2007.,a 2008. és a 2009. évekre vonatkozóan évente legalább egy olyan referenciával (a
beszerzés tárgyát képező távközlési szolgáltatás vonatkozásában), ami előfizetőnként (szerződést kötő másik
fél) legalább a 100 fővonalnak megfelelő kapacitást nem érte el,
— nem üzemeltet Magyarországon legalább 2 olyan önálló digitális telefonközpontot, amelyek képesek belföldi
és külföldi hívások fogadására és küldésére,
— nem üzemeltet legalább 20 db ISDN 30 csatlakozást.

III.2.4) Fenntartott szerződések
Nem

III.3) SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES
FELTÉTELEK

III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve?
Nem

III.3.2) A szervezeteknek közölniük kell-e a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
nevét és képzettségét?
Nem

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA
IV.1.1) Az eljárás fajtája

Tárgyalásos
Megtörtént-e már a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése? Nem

IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma
Létszám 3
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: Az ajánlatkérő.
— az előfizetőnként legalább 100 fővonalnak megfelelő kapacitást elérő, a Kbt. 68. § (1) bekezdésben előírtak
szerint igazolt referenciák száma,
— a Magyarországon üzemeltetett, belföldi és külföldi hívások fogadására és küldésére képes, önálló digitális
telefonközpontok száma és,
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— az üzemeltetett ISDN 30 csatlakozások száma alapján rangsorolja az érvényes részvételi jelentkezést
benyújtó, szerződéskötésre alkalmas jelentkezőket úgy, hogy az egyes szempontok szerinti rangszámokat
(helyezési számokat) összeadja, és a három legalacsonyabb összpontszámot elérőt kéri fel ajánlattételre.

IV.1.3) Az ajálattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során
Igénybe vették-e a többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó
megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát? Nem

IV.2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK
IV.2.1) Bírálati szempontok

A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

IV.2.2) Elektronikus árverést alkalmaznak-e?
Nem

IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám
IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e?

Nem

IV.3.3) A dokumentáció és egyéb iratok
A dokumentáció beszerzésének határideje 27.5.2010 - 12:00
Kell-e fizetni a dokumentációért?
Ár 30 000 HUF
A fizetés feltételei és módja: A bruttó 30 000 HUF ellenértékű részvételi dokumentáció az OKFON
Közbeszerzési és Szolgáltatási ZRt. Magyar Külkereskedelmi Bank Nyrt-nél vezetett IBAN:HU62
10300002-20105358-00003285 számú számlájára történt befizetésről szóló igazolás bemutatása vagy
készpénz ellenében vehető át.

IV.3.4) Az ajánlattételi határidő, illetve a részvételi határidő
27.5.2010 - 12:00

IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére
10.6.2010

IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
magyar.

IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei
VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
VI.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ JELLEGŰ-E?

Nem

VI.2) A SZERZŐDÉS KÖZÖSSÉGI ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY PROGRAMMAL
KAPCSOLATOS?
Nem

VI.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
1) Jelen eljárást a Legfőbb Ügyészség a saját, továbbá a főügyészségek (Fővárosi, Megyei, Fellebbviteli,
Nyomozó), valamint az Országos Kriminológiai Intézet (OKRI) nevében - megbízásukból - kezdeményezte. Az
ügyészségek címét, az ott található csatlakozások fajtáját és számát, továbbá 2009. szeptember havi forgalmát
a részvételi dokumentáció tartalmazza.
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2) A tárgyalásos eljárás jogcímének megjelölése: A szolgáltatás természete miatt (az egyes szolgáltatók
Általános Szerződéses Feltételei eltérőek) a szerződéses feltételek meghatározása nem lehetséges olyan
pontossággal, illetve egyértelműséggel, amely lehetővé tenné, hogy nyílt vagy meghívásos eljárás keretében
történjen meg a legkedvezőbb ajánlat kiválasztása [Kbt. 124. § (2) bekezdés d) pont].
3) Az ajánlatkérő részvételi dokumentációt készít. A dokumentáció megvásárlása és átvétele az eljárásban való
részvétel feltétele. A dokumentáció munkanapokon 8 - 12 óra között vehető át, illetőleg írásban, a megküldés
költségének vállalásával kérhető meg.
A dokumentáció megvásárlásakor a vásárlónak meg kell adnia az eljárásban részt venni kívánó részéről a
kapcsolattartó nevét, telefon- és faxszámát, valamint e-mail címét. A dokumentáció postai vagy elektronikus
úton történő eljuttatása esetében is szükséges ezeknek az adatoknak a megadása a dokumentáció
megküldésére vonatkozó kérelemben.
4) A részvételi jelentkezések benyújtásának határideje / felbontásának időpontja: 27.5.2010 (12:00), helye
az OKFON Közbeszerzési és Szolgáltatási ZRt. (MAGYARORSZÁG 1139 Budapest, Gömb u. 33.) I. emeleti
tárgyalója. A részvételi jelentkezések felbontásánál a Kbt. 110. § (2) bekezdése szerinti képviselők, személyek
lehetnek jelen.
5) A részvételi szakasz eredményhirdetésének időpontja: 10.6.2010 (12:00), helye az OKFON ZRt.
(MAGYARORSZÁG 1139 Budapest, Gömb u. 33.) I. emeleti tárgyalója.
6) A jelentkezéshez csatolni kell - amennyiben fennáll - a változásbejegyzési kérelem másolatát, továbbá a
cégjegyzésre jogosult felelősségvállalók aláírási címpéldányának másolatát.
7) Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a beszerzés jellege miatt a minősített ajánlattevők
kiválasztására irányuló felhívásnál a pénzügyi, valamint a műszaki, szakmai alkalmasság szempontjából
szigorúbb feltéteket határozott meg.
8) Az ajánlatkérő a nyertes ajánlattevővel 1.9.2010-től hatályos, határozatlan időtartamú szerződést kíván kötni.
9) A részvételi jelentkezések benyújtására
— hétfő - csütörtök munkanapokon 8:00 - 16:00 óra,
— péntek munkanapon 8:00 - 14:00 óra,
— az ajánlattételi határidő napján 8:00 -12:00 óra.
Között van lehetőség.

VI.4) JOGORVOSLATI ELJÁRÁS
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság
Margit krt. 85.
1024 Budapest
MAGYARORSZÁG
Tel.  +36 13367776
Internet: www.kozbeszerzes.hu
Fax  +36 13367778

VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelem benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 323. § (2) - (4)
bekezdésben foglaltak.

VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság
Margit krt. 85.
1024 Budapest
MAGYARORSZÁG

www.kozbeszerzes.hu
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VI.5) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA:
26.4.2010
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