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AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS  

MOBIL SZÉLESSÁV MÉRŐRENDSZER BŐVÍTÉSE VASÚTVONALAK MENTÉN SZÜKSÉGES 
MÉRŐKÉPESSÉGEKKEL TÁRGYÚ 

HIRDETMÉNY NÉLKÜLI TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁSBAN 
 

1.)  Az Ajánlatkérő neve, székhelye, telefon- és telefaxszáma, e-mail és honlap címe: 

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 
1015 Budapest, Ostrom u. 23-25. 

Közbeszerzési eljárást lebonyolító szervezeti egység: 
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 
Beszerzési, Üzemeltetési és Vagyonkezelési Főosztály 

1133 Budapest, Visegrádi u. 106. 
Telefon: 1/468-0628 
Telefax: 1/457-7303 
Email: kozbeszerzes@nmhh.hu 
Honlap: nmhh.hu 

További információ beszerezhető (ajánlatkérő nevében eljáró szervezet): 
ENYD – Első Nyugat-Dunántúli Közbeszerzési Tanácsadó Kft.  
1015 Budapest, Toldy Ferenc u. 80. 
Telefon: 1-269-8134 
Telefax: 1-201-2861 
E-mail: iroda@enyd.hu 

2.)  A közbeszerzési eljárás fajtája (tárgyalásos és gyorsított eljárás, versenypárbeszéd, valamint 
hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás esetén annak indokolása): 

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII törvény (a továbbiakban: Kbt.) 98. § (2) bekezdés c) 
pontja, amely szerint hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazható, ha „a szerződés műszaki-
technikai sajátosságok vagy kizárólagos jogok védelme miatt kizárólag egy meghatározott gazdasági 
szereplővel köthető meg, feltéve, hogy az ajánlatkérő számára nem létezik reális alternatíva 
beszerzési igényének kielégítésére, és a verseny hiánya nem annak a következménye, hogy a 
közbeszerzés tárgyát a versenyt indokolatlanul szűkítő módon határozták meg”.  

A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése 
keretében előadjuk, hogy Ajánlatkérő mérési feladatainak ellátására különböző rendeltetésű és 
képességű mobil mérőrendszereket alkalmaz. Jelen beszerzés célja a mérési képességek bővítése, 
mellyel a meglévő SwissQual UMTS/LTE mérőrendszer használhatóvá válik vasútvonalakon a mobil 
hálózatok vizsgálatára, lefedettségi és adatátviteli paraméterek mérésére, a mérőrendszer egy 
speciális mérővonatba telepítése után. A beszerzendő eszközöknek illeszkedniük kell egyrészt a már 
meglévő SwissQual UMTS/LTE mérőrendszerhez úgy, hogy az adatátviteli mérések elvégzéséhez 
Ajánlatkérő által alkalmazott megoldásán ne kelljen változtatni, másrészt alkalmasnak kell lennie 
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speciális körülmények közötti telepítésre és nem utolsó sorban, kellő megbízhatósággal kell 
üzemelniük.  

Ajánlatkérő jelenleg rendelkezik a SwissQual mérésmenedzselő és adatfeldolgozó szoftvereivel – 
amelyek nyílt SQL adatbázis formátumot használnak, ezzel biztosítva az előállított mérési 
eredmények különböző célú felhasználhatóságát –, így a mérési adatok feldolgozása e szoftver 
alkalmazásával – további beszerzés vagy fejlesztés nélkül – megoldott. 

Ajánlatkérő meglévő UMTS/LTE tesztrendszere tehát SwissQual gyártmányú eszközökből, illetőleg 
szoftverből épül fel, ezért a jelen bővítésnek SwissQual gyártmányú eszközökkel történő 
megvalósítása egyúttal műszaki-technikai okokból is szükségszerű, mivel a korábban beszerzett és 
meglévő eszközökkel, valamint a bővítés keretében beszerzésre kerülő eszközökkel csak a SwissQual 
NQDI Enterprise UMTS tesztrendszer adatbázis kezelő szoftver tud együttműködni. A tesztrendszer 
által előállított mérési eredmények formátumának, valamint az adatkezelés folyamatának egyes 
elemei a gyártói specifikációkon alapulnak. A mérési eredmények igényelt, teljes körű adatbázis 
feldolgozását ezért csak a gyártó által készített szoftver tudja biztosítani. 

A hardver elemekkel való bővítés teljes körű kompatibilitása is csak a gyártó által szállított 
eszközökkel biztosítható (hardverek belső firmware-inek egymás közti kommunikálása, a felhasznált 
alkatrészek egyenszilárdsága, valamint a méretbeli illeszkedés miatt). 

A nagy értékű mérőrendszer működtetésének üzembiztonsága és ennek előfeltételeként a 
mérőrendszer különböző komponenseinek összehangoltsága elemi ajánlatkérői szükséglet. 

 

A fentieken túl a jelen beszerzés tárgyát képező vasúti mérőképesség megteremtésére nem létezik 
reális alternatíva más gyártó termékeinek felhasználásával. 

A részletesebb indokolást a Közbeszerzési Hatóság részére a Kbt. 103. § (1) bekezdése szerint 
küldött tájékoztatás tartalmazza. 

3.)  A közbeszerzési dokumentumok elérhetősége: 

Az Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat az ajánlattételi felhívás megküldésével 
egyidejűleg térítésmentesen bocsátja Ajánlattevő rendelkezésére, illetve küldi meg elektronikus 
úton [Kbt. 99. § (1) bekezdés]. 

4.)  A közbeszerzés tárgya, illetőleg mennyisége (nómenklatúra): 

A közbeszerzés tárgya: Mobil szélessáv mérőrendszer bővítése vasútvonalak mentén szükséges 
mérőképességgel 

Szerződés szerinti mennyiség:  

- 3 db. kalibrált mérővevő: Kalibrált mérővevő (scanner modul) a mobilszolgáltatók 
lefedettségének ellenőrzésére mind GSM (2G), mind WCDMA (3G), mind LTE (4G) 
hálózaton. 
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- 6 db. mérővonatra telepíthető antenna: A mérővonatra telepíthető antennák az LTE Band 31-es 

frekvenciasávon üzemeltetett hálózat működésének vizsgálatához szükségesek. 

- 1-1 db. mérőhardver: Új mérőhardverek (mérőtelefon és adatmodem) a szükséges 

szoftveropciókkal a negyedik mobilszolgáltató, illetve a nem közcélú szolgáltató hálózatának 

vizsgálatához. 

- 2 db. mérőhardver keret: A mérőhardver keret a mérőhardvereket, illetve a kalibrált mérővevő 

egységeket, teljesítmény elosztó modulokat fogja össze, továbbá lehetővé teszi azok 19 collos 

rack rendszerbe illesztését. 

- 8 db. mérőhardver vezérlő egység: A mérőhardver vezérlő egységek a mérőhardverek 

(mérőtelefon és adatmodem), illetve kalibrált mérővevők (scanner modulok) menedzselését, 

vezérlését látják el a mérési feladat alapján, valamint a mérési adatok gyűjtését, illetve 

továbbítását végzik a mérést vezérlő notebook felé. 

- 1 db. mérőhardver-vezérlő keret: A mérőhardver-vezérlő keret a mérőhardvereket vezérlő 

egységeket foglalja magában, továbbá lehetővé teszi azok 19 collos rack rendszerbe telepítését 

- 1 db. mérésvezérlő notebook: A mérésvezérlő notebook a mérési feladatok, az eszközök 

állapotának menedzselését, a mérési eredmények központosított gyűjtését teszi lehetővé. 

- 6 db. szoftver licenc a felhasználandó hardver elemekre: A szoftver licenc lehetővé teszi a 

mérőrendszerbe kerülő hardver elemek használatát. 

A részletes specifikációt a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza. 

Nómenklatúra (Közös Közbeszerzési Szójegyzék/CPV szerint):  

Fő tárgy: 38552000-9 [Elektronikus mérőműszerek] 
További tárgy(ak):  48100000-9 [Iparspecifikus szoftvercsomag] 
 

A szolgáltatás megrendeléssel összefüggő további részletes követelményeket a közbeszerzési 
dokumentumok, illetőleg az annak részét képező szerződéstervezet(ek) tartalmazzák. 

5.)  A szerződés meghatározása, amelynek megkötése érdekében a tárgyalás folyni fog: 

Adásvételi szerződés –Mobil szélessáv mérőrendszer bővítése vasútvonalak mentén szükséges 
mérőképességgel tárgyában 

6.) A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje: 

A szerződés aláírásától számított 90 nap 

7.)  A teljesítés helye: 

Ajánlatkérő Visegrádi utcai telephelye - 1133 Budapest, Visegrádi u. 106. 
NUTS-kód: HU101, Magyarország 

8.)  Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetőleg a vonatkozó jogszabályokra hivatkozás:  

Ajánlatkérő rendelkezik a szerződés teljesítését biztosító anyagi fedezettel. A beszerzés nem az 
Európai Unióból származó forrásból kerül finanszírozásra. 

Ajánlatkérő előleget nem biztosít. 

Az Ajánlatkérő a szerződés ellenértékét a Kbt. 135. § (1) bekezdésében foglaltak szerint kiállított 
teljesítésigazolás alapján kibocsátott számla szerint utólag fizeti meg. 
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Ajánlatkérő a számlát azok kézhezvételének napjától számított 30 napos fizetési határidővel, a 
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:130. § (1)-(2) bekezdései vagy – alvállalkozó 
igénybevétele esetén – a Kbt.135. § (3) bekezdése szerint banki átutalással egyenlíti ki. 

Fizetési késedelem esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:155. § (1) és (2) 
bekezdései szerinti késedelmi kamatok és behajtási költségátalány érvényesek. 

A fizetés feltétele a 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ban foglaltak teljesítése. 

Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: HUF. 

A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet és a közbeszerzési dokumentumok 
tartalmazzák. 

9.)  A részajánlattétel lehetőségére vagy annak kizárására vonatkozó rendelkezés (ha részajánlat 
tételére lehetőség van, tájékoztatás arról, hogy egy vagy több, vagy valamennyi részre lehet-e 
ajánlatot tenni, valamint arról, hogy korlátozva van-e az egy ajánlattevőnek odaítélhető 
szerződésrészek száma), illetőleg a részajánlat tételének kizárása esetén ennek indokai, továbbá 
annak meghatározása, hogy ajánlattevő tehet-e többváltozatú ajánlatot: 

Jelen eljárásban az Ajánlatkérő kizárja a részajánlat benyújtásának lehetőségét figyelemmel az 
eljárás fajtájára [Kbt. 61. § (4)] 

Ajánlatkérő nem teszi lehetővé többváltozatú ajánlat benyújtását. 

10.)  Az ajánlatok értékelési szempontja(i) (ha a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot nem kizárólag 
az ár vagy kizárólag a Kbt. 78. § szerint meghatározott költség alapján választják ki, a gazdaságilag 
legelőnyösebb ajánlatra vonatkozó értékelési szempontok súlyozása (kivételesen sorrendje)): 

Az a szempont, amely alapján az Ajánlatkérő jelen eljárásban a gazdaságilag legelőnyösebb 
ajánlatot kiválasztja (az ajánlatok értékelési szempontja): a legalacsonyabb ár értékelési 
szempontja (Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pont). 

11.a) A kizáró okok: 

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában 
olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)-p) pontjaiban, illetőleg (2) 
bekezdés a)-b) pontjaiban foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.  

Az eljárásból kizárásra kerül az ajánlattevő, akivel szemben, illetőleg akinek alvállalkozójával és az 
alkalmasság igazolásában részt vevő, általa az eljárásba bevont gazdasági szereplővel szemben a 
Kbt. 62. § (1) bekezdés a)-q) pontjaiban, illetőleg (2) bekezdés a)-b) pontjaiban szereplő kizáró 
okok valamelyike fennáll vagy a részéről (részükről) a kizáró ok az eljárás során következett be. 
[Kbt. 74. § (1)]  

A Kbt. 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró 
ok fennállása ellenére az ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő 
gazdasági szereplő nem kerül kizárásra a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési 
Hatóság – vagy bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság - jogerős határozata kimondta, hogy az 
érintett gazdasági szereplő az ajánlat benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, 
amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolja a megbízhatóságát. [Kbt. 64. §] 

11.b) A kizáró okok hatálya alatt nem állás igazolásával összefüggésben előírt igazolási mód: 

Ajánlatkérő a Kbt. 100. § (5) bekezdése alapján nem alkalmazza az egységes európai közbeszerzési 
dokumentum benyújtását, ezért ajánlattevőnek már az ajánlata benyújtásakor be kell nyújtania a 
kizáró okok hiányára vonatkozó igazolásokat. 
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Az ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. Fejezetében (8-18. §) foglaltaknak 
megfelelően kell részletesen igazolnia/igazolniuk, hogy nem tartozik/tartoznak az eljárásban 
előírt kizáró okok hatálya alá.  

Az ajánlatkérő nem kéri az érintett ajánlattevő(k)től a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. 
Fejezete szerinti részletes igazolás(oka)t, ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében 
foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a III. Fejezetben nem említett, a kizáró okok 
hiányát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az egységes európai 
közbeszerzési dokumentumban megjelölte. 

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. Fejezetében meghatározott igazolási módok a Korm. 
rendelet V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített 
ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban 
előírt követelményeknek. 

Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén az ajánlatkérő az igazolások 
hitelességét a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet VI. Fejezetnek megfelelően jogosult ellenőrizni. 

Az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe 
a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdései szerinti kizáró okok hatálya alá eső 
alvállalkozót. [Kbt. 67. § (4)] 

A kizáró okok igazolására ajánlattevőknek az ajánlati felhívás VI.5) pontja szerinti feladásának 
napjánál nem régebbi keltezésű nyilatkozat(ok)at kell benyújtaniuk. 

12. Az alkalmassági követelmények, az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt 
igazolási módok: 

 [jelen eljárásban nem kerül sor alkalmassági követelmény(ek) előírására, figyelemmel a Kbt. 65. 
§ (2) bekezdésében foglaltakra] 

13.) A hiánypótlás lehetőségének biztosítása vagy kizárása: 

Hiánypótlásra, illetőleg az ajánlatban található nem egyértelmű kijelentés, nyilatkozat, igazolás 
tartalmának tisztázása érdekében szükséges felvilágosítás nyújtására az ajánlatkérő a Kbt. 71. § -
ában foglaltak szerint biztosít lehetőséget. A korábban megjelölt hiányok a későbbi hiánypótlások 
során már nem pótolhatók. [Kbt. 71. § (6)] 

14.) Az ajánlattételi határidő: 

2017. március 30. 12.00 óra 

15.) Az ajánlat benyújtásának címe: 

ENYD – Első Nyugat-Dunántúli Közbeszerzési Tanácsadó Kft. az ajánlatkérő nevében eljáró 
szervezet hivatalos helyisége (1015 Budapest, Toldy Ferenc u. 80.) - munkanapokon 09.00 és 
12.00 óra között (az ajánlattételi határidő napján 09.00 és 11.00 óra között). Az ajánlat személyes 
benyújtása esetén előzetes bejelentkezés szükséges a +36 1/269 - 8134 telefonszámon. 
Ajánlatkérő az ajánlatok átvételéről átvételi igazolást ad. 

16.) Az ajánlattétel (és az igazolások benyújtásának) nyelve és formája: 

Az ajánlat eredetiként megjelölt példányában benyújtandó dokumentumok benyújthatók 
eredetiben vagy egyszerű másolatban [Kbt. 47. § (2)] azzal, hogy az ajánlat Kbt. 68. § (2) bekezdése 
szerint benyújtott eredeti, papír alapú példányának a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat, 
továbbá minden olyan dokumentum, amely valamely követelés alapjául szolgál, az eredeti 
példányát kell tartalmaznia. 

Az ajánlat benyújtásának nyelve a magyar. Az ajánlatkérő kizárja, hogy magyar nyelven kívül más 
nyelven is benyújtásra kerüljön az ajánlat. 
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Nem magyar nyelvű dokumentum csatolása esetén az idegen nyelvű dokumentummal együtt annak 
ajánlattevő általi felelős (nem hiteles magyar nyelvű) fordítását is be kell nyújtani, amelynek 

egyezőségét (teljes szöveghűségét) cégszerű aláírással kell ellátni, illetőleg igazolni. Az ajánlattevő 
általi felelős fordítás az idegen nyelvű dokumentumok magyar nyelvre történő fordításának egyik, 
de nem kizárólagos módja. [Kbt. 47. § (2)]. 

17.) Az ajánlat felbontásának helye és ideje: 

Az ajánlat felbontásának helye: ENYD – Első Nyugat-Dunántúli Közbeszerzési Tanácsadó Kft. 
(1015 Budapest, Toldy Ferenc u. 80., tárgyaló) 

Az ajánlat felbontásának ideje: 2017. március 30. 12.00 óra 

Az ajánlat felbontásán jelenlétre jogosultak:  

Az ajánlat(ok) felbontásakor csak az ajánlatkérő, valamint az általuk meghívott személyek, 
továbbá a közbeszerzéshez támogatást nyújtó, illetőleg a támogatás felhasználását ellenőrző 
szervezetek képviselői és a nevükben eljáró személyek (utóbbiak nem relevánsak jelen eljárásban) 
lehetnek jelen. E személyek a bontáson a felolvasólapba betekinthetnek. [Kbt. 68. § (3)] 

Az ajánlat(ok) felbontásakor ismertetésre kerül az ajánlattevő(k) neve, címe 
(székhelye/lakóhelye), valamint azok a főbb számszerűsíthető adatok, amelyek az értékelési 
szempont(ok) alapján értékelésre kerülnek (jelen eljárásban: az ajánlati ár). [Kbt. 68. § (4)] 

Ajánlatkérő az ajánlatok bontásának megkezdése előtt ismerteti a rendelkezésre álló fedezet 
összegét. [Kbt. 68. § (4)] 

Ajánlatkérő a bontásról jegyzőkönyvet készít, amelyet a bontástól számított öt napon belül 
megküld az ajánlattevőknek. [Kbt. 68. § (6)] 

18.) Az ajánlati vagy a Kbt. 134. § szerinti további biztosíték előírására, valamint a szerződésben 
megkövetelt biztosítékokra vonatkozó információk: 

Jelen eljárásban ajánlati biztosíték, valamint szerződési (Kbt. 134. § szerinti) biztosíték(ok) nem 
kerül(nek) meghatározásra. 

19.) A tárgyalás lefolytatásának menete és az előírt alapvető szabályok: 

Jelen eljárásban az Ajánlatkérő és az Ajánlattevő(k) közötti tárgyalások a Kbt. 88. § (1) bekezdése 
alapján arra irányulnak, hogy az ajánlatkérő a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tevővel, és a 
legkedvezőbb feltételekkel köthessen szerződést. 

A tárgyaláson az Ajánlattevő(k) csak akkor vehet(nek) részt, ha az (első) ajánlat(uk) érvényesnek 
minősül (megfelel az ajánlattételi felhívásban, valamint a dokumentációban meghatározott 
feltételeknek). 

Ajánlatkérő egy tárgyalási napot tervez, amelyre vonatkozóan ajánlattevőnek készülnie kell a 
végleges ajánlat(ok) megtételére azzal, hogy amennyiben ez megváltozik akkor ezen tényről 
külön tájékoztatást nyújt Ajánlatkérő az Ajánlattevő(k) részére.  

A tárgyaláson az Ajánlattevő nevében az a személy vehet részt, aki jogosult Ajánlattevő 
képviseletében jognyilatkozatot tenni és e jogosultságát a tárgyalás kezdetekor hitelt érdemlő 
módon igazolja (meghatalmazás, cégkivonat, stb.). 

Az Ajánlatkérő jelen eljárás tekintetében nem határoz meg olyan elemeket, amelyekről nem 
tárgyal, ennek megfelelően egyaránt kész tárgyalni az ajánlat szakmai tartalmáról, az ajánlati árról 
és a kötendő szerződés tervezetéről. 

Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattételi dokumentációban meghatározott kötelező tartalmi 
elemeken túl a szerződéstervezet tekintetében tett, indoklással ellátott esetleges észrevételeket, 
illetve Ajánlattevő teljesítéssel és a műszaki tartalom pontosításával összefüggő esetleges 
javaslatait is. 
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Az Ajánlattevő a tárgyalás során a feltett kérdések alapján pontosíthatja az ajánlat díjához 
tartozó vállalás tartalmát és az ellenszolgáltatás összegét, illetőleg pontosításra kerülnek az 
ellenszolgáltatás teljesítésének és a kötendő szerződés feltételei. 

Ajánlatkérő a Kbt. 88. § (9) bekezdésének megfelelően tájékoztatja az ajánlattevőt, hogy jelen 
eljárásban – amennyiben ez lehetséges – az első tárgyalás alkalmával be kívánja fejezni a 
tárgyalást, de amennyiben szükséges, újabb tárgyalás(oka)t tart, utóbbi esetben előzetesen 
tájékoztatva az ajánlattevőt, hogy mikor fogja a tárgyalás(oka)t lezárni. Figyelemmel arra, hogy 
jelen eljárásban csak egy ajánlattevő tesz ajánlatot, az ajánlatkérő lehetővé teszi, hogy az 
ajánlattevő a végleges ajánlatát – az első, vagy amennyiben több tárgyalás tartására kerül sor, úgy 
az utolsó – tárgyaláson megtegye. 

Az Ajánlatkérő a tárgyalásról a Kbt. 88. § (4) bekezdése szerinti jegyzőkönyvet készít, amelyet az 
adott tárgyaláson részt vett Ajánlattevő aláír. 

20.) Az első tárgyalás időpontja és helye: 

Az első tárgyalás tervezett időpontja: 2017. április 18. 9.00 óra 

Amennyiben az első tárgyalás időpontja megváltozik, úgy ezen időpontról az Ajánlatkérő e-mail 
vagy telefax útján értesíti az Ajánlattevőt, a tárgyalási időpontot legalább 24 órával megelőzően. 

A tárgyalás helye: Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság hivatalos helyisége (1133 Budapest, 
Visegrádi u. 106., 118. szoba) 

21.) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: 

Az Ajánlatkérő jelzi, hogy jelen eljárásban az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban és a 
közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételekhez, az ajánlattevő pedig az 
ajánlatához kötve van. Az ajánlati kötöttség időtartama a tárgyalások befejezésétől számított 30 
nap, amely időtartam alatt az ajánlatkérő az eljárást lezáró döntéséről az ajánlattevő(ke)t értesíti 
[Kbt. 100. § (4)]. 

Amennyiben az eljárást lezáró döntést az ajánlatkérő az előbbi időtartamban nem hozza meg, úgy 
az ajánlati kötöttség lejártának időpontját megelőzően felkérheti az ajánlattevő(ke)t ajánlataiknak 
az eredeti határidőtől számított további legfeljebb 60 napig történő fenntartására azzal, hogy 
amennyiben az ajánlattevő az ajánlatkérő által megadott határidőben nem nyilatkozik, úgy kell 
tekinteni, hogy ajánlatát az ajánlatkérő által megjelölt időpontig fenntartja. Amennyiben valamelyik 
ajánlattevő ajánlatát nem tartja fenn, az ajánlati kötöttség lejártának eredeti időpontját követően 
az eljárás további részében az értékelés során az ajánlatát figyelmen kívül kell hagyni. [Kbt. 70. § (2)]  

Az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek az ajánlattevő(k) részére történt 
megküldése napjától a nyertes ajánlattevő, illetőleg amennyiben ilyen ajánlattevő megjelölésre 
került, úgy a második legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő ajánlati kötöttsége további harminc 
nappal meghosszabbodik, a szerződés megkötésére ezen időtartam alatt fog sor kerülni, az 
ajánlatkérő írásbeli jelzése alapján, a Kbt. 131. § (5)-(6) bekezdései szerint. 

22.) Az eljárás megindító felhívás megküldésének napja: 

2017. március 10. 

23.) Egyéb információk: 

23.a) Az ajánlat benyújtásának formai feltételei: az ajánlatot a következő formai követelményeknek is 
megfelelően írásban és zártan, az ajánlattételi felhívás 17.) pontjában megadott címre 
közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi felhívás 16.) pontjában 
meghatározott ajánlattételi határidő lejártáig. A zárt csomagoláson (borítékon/dobozon) belül 
az ajánlatot részenként külön-külön 1 papír alapú és 1 (a papír alapú példánnyal mindenben 
megegyező) elektronikus példányban kell benyújtani, a csomagoláson szerepelnie kell a 
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következőknek: ajánlattevő(k) neve és címe, illetve az „AJÁNLAT – MOBIL SZÉLESSÁV 
MÉRŐRENDSZER BŐVÍTÉSE VASÚTVONALAK MENTÉN SZÜKSÉGES MÉRŐKÉPESSÉGEKKEL – 
CSAK AZ AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ LEJÁRTAKOR HIVATALOS ELJÁRÁS KERETÉBEN BONTHATÓ 
FEL!” felirat.  

Az ajánlat papír alapú példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az 
ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő 
részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része 
a matricán legyen; az ajánlat eredeti példányát oldalszámozással kell ellátni olyan módon, hogy 
az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen azzal, hogy elegendő a 
szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, 
de lehet, a címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni – az ajánlatkérő az 
ettől kismértékben eltérő számozást (pl. egyes oldalaknál a /A, /B oldalszám) is elfogad, ha a 
tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelműen azonosítható és az iratok helyére 
egyértelműen lehet hivatkozni; az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, 
amely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak; az 
ajánlat minden olyan oldalát, amelyen – az ajánlat beadása előtt – módosítást hajtottak végre, 
az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel 
kell ellátni. 

Az ajánlatokat a fentieknek megfelelően elektronikus adathordozón (CD/DVD lemezen) is be 
kell nyújtani 1 példányban, amelyet jelszó nélkül olvashatóan kell elkészíteni és amelyeknek 
az eredeti példányú ajánlatról készített, nem módosítható pdf. file formátumú fájl(oka)t kell 
tartalmaznia, illetőleg az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy az elektronikus példány 
megegyezik az eredeti papíralapúval. Az ajánlat eredeti papíralapú és az elektronikus példánya 
közötti eltérés esetén az Ajánlatkérő a papíralapú példányt tekinti irányadónak, illetőleg veszi 
figyelembe az ajánlat értékelése során. 

A felolvasólapot és a nyilatkozatokat cégszerű aláírással kell ellátni, azaz olyan személynek, aki 
szerepel a cégkivonatban, aláírási címpéldányon, illetőleg aláírás-mintán vagy 
meghatalmazással rendelkezik ahhoz, hogy Ajánlattevő nevében eljárjon. Ez utóbbi esetben a 
meghatalmazást az ajánlathoz csatolni szükséges. A meghatalmazást közokirati, vagy teljes 
bizonyító erejű magánokirati formába kell foglalni, és azon szerepelnie kell a meghatalmazott 
személy aláírásának is. 

23.b) Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti az ajánlattevő nevét és címét 
(székhelyét, lakóhelyét), valamint az ajánlat(ok) felbontásakor ismertetésre kerülő azon főbb, 
számszerűsíthető adato(ka)t, amely(ek) az értékelési szempont szerint értékelésre kerül(nek) 
– azaz jelen eljárásban az ajánlati árat (nettó) [Kbt. 66. § (5)]. Az ajánlathoz részletes 
ártáblázatot kell csatolni a közbeszerzési dokumentumok mellékletét képező nyilatkozatminta 
alapján. 

23.c) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az eljárást megindító 
felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért 
ellenszolgáltatásra vonatkozóan [Kbt. 66. § (2)]. 

23.d) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy a kis- és 
középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy 
középvállalkozásnak minősül-e [Kbt. 66. § (4)]. 

23.e) Az ajánlatban a Kbt. 66. § (6) bekezdésének megfelelően meg kell jelölni a közbeszerzésnek 
azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, 
valamint (b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már 
ismert alvállalkozókat (legalább a nevüket és székhelyüket/lakcímüket) azzal, hogy az 
előbbiekre vonatkozó nemleges nyilatkozat is csatolandó. 
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Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattételi dokumentációban meghatározott kötelező 
tartalmi elemeken túl a szerződéstervezet tekintetében tett, indoklással ellátott esetleges 
észrevételeket. 

23.f) Az ajánlattevő cégjegyzésre jogosult, nyilatkozatot, dokumentumot aláíró képviselő aláírási 
címpéldányát vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintáját. Amennyiben az ajánlat 
cégjegyzésre jogosultak által meghatalmazott(ak) aláírásával kerül benyújtásra, úgy az 
előbbieken túl teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt meghatalmazást 
(is) kell csatolni, illetőleg csatolni kell a meghatalmazott aláírás mintáját is. 

Az aláírási (cégjegyzési) jogosultságok ellenőrzése érdekében az ajánlathoz csatolni kell az 
ajánlattevő cégkivonatát, amennyiben az Magyarországon nyilvánosan elérhető 
adatbázisokról, nyilvántartásokból nem érhető el. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás 
esetén az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az 
annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 
13. §). Amennyiben az ajánlattevőnél nincs változásbejegyzési eljárás folyamatban, úgy az 
ajánlatban csatolandó az erre vonatkozó (nemleges) nyilatkozat. 

23.g) Az ajánlattétellel vagy az ajánlattételi felhívással és a közbeszerzési dokumentumokkal 
összefüggő tájékoztatási igény esetén az Ajánlattevő a kérdéseit kizárólag írásban teheti fel az 
ajánlattételi felhívás 1.) pontjában meghatározott címre telefaxon vagy e-mail útján küldött 
küldeményben [Kbt. 56. § (1) bekezdés]. 

23.h) 23.j) Az ajánlatkérő ugyancsak felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatukban, 
hiánypótlásukban, valamint a Kbt. 72. § szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, 
üzleti titkot (ide értve a védett ismeretet is) [Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
2:47. §] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja, figyelemmel a Kbt. 44. § (2) 
bekezdése szerinti korlátozásra. Az üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag olyan információkat 
tartalmazhat, amelyek nyilvánosságra hozatala a gazdasági szereplő üzleti tevékenysége 
szempontjából aránytalan sérelmet okozna. A gazdasági szereplő az üzleti titkot tartalmazó, 
elkülönített irathoz az ajánlatban, hiánypótlásban és a Kbt. 72. § szerinti indokolásban 
indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy 
adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet. A 
gazdasági szereplő által adott indokolás nem megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén 
kerül megfogalmazásra. [Kbt. 44. §].  

23.i) Az ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet 
(projekttársaság) létrehozását. [Kbt. 35. § (9)] 

23.j) Jelen eljárásban nem kerül sor keretmegállapodás kötésére, dinamikus beszerzési rendszer 
alkalmazására, elektronikus árlejtés alkalmazására. 

23.k) Az ajánlat benyújtásával kapcsolatos összes költség az Ajánlattevőt terheli. Az eljárást 
megindító felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. és annak végrehajtási 
rendeletei, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatói és ajánlásai szerint kell eljárni. 

23.l) Valamennyi időpont/határidő tekintetében az ajánlatkérő a közép-európai idő (CET) szerinti 
időpontokat tekinti irányadónak. 
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A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók előzetes regisztrációjáról szóló 14/2016. (V. 25.) MvM 
rendelet 6. § (4) és (6) bekezdésben foglalt kötelezettségnek eleget téve a közbeszerzési dokumentumok 1. 
fejezetét képező eljárást megindító felhívást, illetőleg az eljárást megindító felhívást is tartalmazó teljes 
közbeszerzési dokumentumokat ezúton ellenjegyzem/ellenjegyezzük:  
 

 

 
 

 


