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Tisztelt Ajánlattevı!
Az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat által a „Vezetékes és mobil távközlési szolgáltatás,
valamint internet szolgáltatás biztosítása” tárgyában indított közbeszerzési eljárás ajánlattételi
felhívásával és dokumentációjával kapcsolatban érkezett tájékoztatáskérésre a következı
választ adom:
1. Kérdés: AD.8.1.1. - Tekintettel arra, hogy nemzetközi hívások esetén 6 különbözı
zónába irányulhatnak a hívások különbözı percdíjakkal, kérjük, erısítse meg a tisztelt
Ajánlatkérı, hogy az EU országaiba irányuló nemzetközi hívások percdíjait kéri
megadni!
Válasz:
Az AD.8.1.1 pont az „ajánlattevı hálózatán belüli hívás esetén” megadandó forgalmi
díj.
A kérdésbıl következtetve az AD.8.1.4 pont „a külföldre irányuló hívások díja” a
megválaszolandó:
A külföldre irányuló hívások (nemzetközi hívásirány) forgalmi díja (nettó Ft/perc)
esetén a zónánkénti díjakat, valamint az egyes zónákba tartozó országok listáját kérjük
megadni mind a vezetékes távbeszélı szolgáltatás (I. rész), mind a mobil távközlési
szolgáltatás (II. rész) esetén. Az értékelésnél az európai (nem csak EU) országok
irányában menı hívások forgalmi díját vesszük figyelembe. Amennyiben Ajánlattevı
esetében ez több díjzónát jelent, a különbözı zónák percdíjainak átlagát vesszük
figyelembe, ezt az átlagértéket kell szerepeltetni a felolvasó lapon.
2. Kérdés: AD.8.1.5. - Tekintettel arra, hogy roaming esetében különbség van a fogadott
és indított hívások árai, valamint három különbözı zónában indított ill. fogadott
hívások árai között, kérjük erısítse meg a tisztelt Ajánlatkérı, hogy az EU országaiban
fogadott hívások percdíjait értékeli!
Válasz:
A roaming hívások (forgalmi) díja esetén kérjük megadni
• a Magyarországról indított és külföldön fogadott hívások díját
• a külföldrıl Magyarország felé kezdeményezett hívások díját
zónánként, valamint az egyes zónákba tartozó országok listáját. Az értékelésnél az
európai (nem csak EU) országok roaming hívások forgalmi díját (a fogadott és a

kezdeményezett hívások díjának átlagát) vesszük figyelembe. Amennyiben
Ajánlattevı esetében ez több díjzónát jelent, a különbözı zónák percdíjainak átlagát
vesszük figyelembe, ezt az átlagértéket kell szerepeltetni a felolvasó lapon.
3. Kérdés: AD.8.2. – Kérjük Ajánlatkérıt, erısítse meg, hogy a 76 db. elıfizetésre
összesen fizetendı havi alapdíjak és a csoporton belüli díjmentességet biztosító
havidíjak összegét kéri megadni!
Válasz:
„az elıfizetések összességének havi alapdíja (nettó Ft)” esetén azt az összeget kell
megadni, amelyet az összes, jelenleg 76 db, elıfizetés (SIM kártya) után fizetnünk kell
a forgalmi díj nélkül, de beleértve az összes kedvezményt és a forgalmi
díjkedvezmények (pl. az ajánlatkérı elıfizetései (hívószámai) közötti belföldi
forgalom esetére nyújtott díjkedvezmény) nyújtásához szükséges havidíjat (pl. a
csoporton belüli díjmentességet biztosító havidíjat).
4. Kérdés: AD.8.3. - Kérjük Tisztelt Ajánlatkérıt, erısítse meg, hogy a csoporton belüli
hívások és a hálózaton belüli hívások százalékos eltérését kéri megadni!
Válasz:
„a megajánlott forgalmi díjakból az ajánlatkérı elıfizetései (hívószámai) közötti
belföldi forgalom esetére nyújtott díjkedvezmény mértéke (%)” részszempontnál azt a
százalékban megadott kedvezményt szerepeltetni, amelyet ajánlattevı biztosít az
ajánlatkérı elıfizetései közötti (csoporton belüli) hívások számára az AD.8.1.1
pontban „ajánlattevı hálózatán belüli hívás esetén” megadott forgalmi díjból.
5. Kérdés: Kérjük Tisztelt Ajánlatkérıt, hogy az ajánlattételi felhívás V.7.8. pont II. rész:
mobil távközlési szolgáltatás 1.4 valamint 1.5. pont tekintetében szíveskedjen
pontosítani, hogy mely országot érti, tekintettel arra, hogy a Szolgáltatók a külföldre
irányuló és roaming hívásokat különbözı zónákba sorolják, továbbá a zónák száma
Szolgáltatónként eltérı lehet.
Válasz:
Az 1.4 ponthoz:
A külföldre irányuló hívások (nemzetközi hívásirány) forgalmi díja (nettó Ft/perc)
esetén a zónánkénti díjakat, valamint az egyes zónákba tartozó országok listáját kérjük
megadni mind a vezetékes távbeszélı szolgáltatás (I. rész), mind a mobil távközlési
szolgáltatás (II. rész) esetén. Az értékelésnél az európai (nem csak EU) országok
irányában menı hívások forgalmi díját vesszük figyelembe.
Amennyiben Ajánlattevı esetében ez több díjzónát jelent, a különbözı zónák
percdíjainak átlagát vesszük figyelembe, ezt az átlagértéket kell szerepeltetni a
felolvasó lapon.
Az 1.5 ponthoz:
A roaming hívások (forgalmi) díja esetén kérjük megadni
• a Magyarországról indított és külföldön fogadott hívások díját
• a külföldrıl Magyarország felé kezdeményezett hívások díját
zónánként, valamint az egyes zónákba tartozó országok listáját. Az értékelésnél az
európai (nem csak EU) országok roaming hívások (a fogadott és a kezdeményezett
hívások díjának átlagát) forgalmi díját vesszük figyelembe.
Amennyiben Ajánlattevı esetében ez több díjzónát jelent, a különbözı zónák
percdíjainak átlagát vesszük figyelembe, ezt az átlagértéket kell szerepeltetni a
felolvasó lapon.

6. Kérdés: Kérjük Tisztelt Ajánlatkérıt, hogy az ajánlattételi felhívás V.7.8. pont II. rész:
mobil távközlési szolgáltatás „3. a megajánlott forgalmi díjakból az ajánlatkérı
elıfizetései (hívószámai) közötti belföldi forgalom esetére nyújtott díjkedvezmény
mértéke (%)” bírálati szempont kapcsán szíveskedjen megerısíteni, hogy ezen

szempont alatt kizárólag az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri
Hivatala mobil elıfizetései közötti, ajánlattevı belföldi hálózatán belüli hívások
percdíjból adott kedvezményt értik!
Válasz:
Igen, ezen szempont alatt kizárólag az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala mobil elıfizetései (jelenleg 76 db SIM kártya) közötti,
ajánlattevı belföldi hálózatán belüli hívások percdíjból adott kedvezményt értjük.
7. Kérdés: Kérjük Tisztelt Ajánlatkérıt, szíveskedjen megerısíteni, hogy a
Szerzıdéstervezet III.5. pont szerinti mőszaki intézkedés megtétele alatt, egy esetleges
állomásépítés teljes lebonyolítását, illetve üzembe helyezését is érti-e.
Válasz:
Ajánlattételi felhívásunkra olyan ajánlattevık ajánlatát várjuk, akik rendelkeznek a
szolgáltatás nyújtásához szükséges technikai adottságokkal és a szolgáltatást a
jogszabályoknak és a szerzıdésben elıírtaknak megfelelıen biztosítani tudják a
szolgáltatás teljesítési helyén.

A tájékoztatást egyidejőleg minden ajánlattevınek megküldjük.
Budapest, 2010. június 22.
Tisztelettel:

Sárádi Kálmánné dr.

