
1

Mobilkommunikációs keretszerződés 2015-2018. módosítás

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/101

Beszerzés tárgya:
Mobilkommunikációs keretszerződés 20152018.
Keretösszeg 130.000.000.HUF

Hirdetmény típusa:
További információ, befejezetlen eljárás vagy
korrigendum/EU/2011.12.30 EUHL

Eljárás fajtája: Tárgyalásos
Közzététel dátuma: 2015.09.07.
Iktatószám: 16647/2015
CPV Kód: 64200000-8
Ajánlatkérő: HungaroControl Zrt.
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési
határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: true
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:

EURÓPAI UNIÓ

Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax:
(352) 29 29 42 670

E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int

Információ és on-line formanyomtatványok: http://simap.eu.int

TOVÁBBI INFORMÁCIÓT TARTALMAZÓ HIRDETMÉNY,

BEFEJEZETLEN ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ VAGY

KORRIGENDUM

Figyelmeztetés: Amennyiben a módosított vagy hozzáadott információ az eredeti ajánlati
felhívásban szereplő feltételek alapvető módosulását eredményezi, az egyenlő bánásmód
elvének, valamint a beszerzés

versenyképessége céljának figyelembevételével szükség lehet az eredetileg kitűzött határidők
módosítására.

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)

Hivatalos név: HungaroControl Zrt.

Nemzeti azonosító (ha ismert): AK03208

Postai cím: Igló utca 33-35.

Város: Budapest

Postai irányítószám: 1185

Ország: Magyarország

Kapcsolattartási pont(ok):
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Címzett: Váradi Márk

Telefon: +36 12934225

E-mail: mark.varadi@hungarocontrol.hu

Fax: +36 12934036

Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.hungarocontrol.hu

A felhasználói oldal címe (URL):

I.2) A BESZERZÉST ESZKÖZLŐ TESTÜLET TÍPUSA

Ajánlatkérő (a 2004/18/EK irányelv hatálya alá tartozó szerződések esetében)  

Ajánlatkérő (a 2004/17/EK irányelv hatálya alá tartozó esetekben – „Egyes ágazatok”) x

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA

II.1) MEGHATÁROZÁS

II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés

(az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)

Mobilkommunikációs keretszerződés 20152018.

II.1.2) A szerződés vagy a beszerzés(ek) tárgya, mennyisége

(az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)

Mobilkommunikációs keretszerződés 20152018.
Keretösszeg 130.000.000.HUF

II.1.3) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) (az eredeti hirdetményben szereplő információnak
megfelelően)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 64200000-8

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS

IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA

IV.1.1) Az eljárás fajtája (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)

 Nyílt

 Meghívásos

 Gyorsított meghívásos

x Tárgyalásos

 Gyorsított tárgyalásos

 Versenypárbeszéd

IV.2) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK

IV.2.1) A kiíró által az aktához rendelt hivatkozási szám (az eredeti hirdetményben szereplő
információnak

megfelelően, adott esetben)

IV.2.2) A hirdetmény hivatkozási száma elektronikus úton benyújtott hirdetmény esetén (ha ismert)

Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja: SIMAP  
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OJS eSender x

Bejelentkezés:

Hirdetmény hivatkozási száma: 2015 - 14890 (év és a dokumentum száma)

IV.2.3) A közlemény által hivatkozott hirdetmény (adott esetben)

Hirdetmény száma a HL-ben: 2015 /S 159 - 293039 2015/08/19 (nap/hónap/év)

IV.2.4) Az eredeti hirdetmény feladásának időpontja:

2015/08/14 (nap/hónap/év)

VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK

VI.1) A HIRDETMÉNY A KÖVETKEZŐRE VONATKOZIK (adott esetben; pipáljon ki annyi kockát, amennyire
szükség van)

Befejezetlen eljárás   Javítás x További információ  

VI.2) BEFEJEZETLEN KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ (adott esetben; pipáljon ki
annyi kockát, amennyire szükség van)

 A közbeszerzési eljárást megszüntették.

 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.

 Nem került sor szerződés odaítélésére.

 Lehetséges, hogy a szerződést ismételten közzéteszik.

VI.3) JAVÍTANDÓ VAGY MEGADANDÓ INFORMÁCIÓ (adott esetben; a javítandó, illetve megadandó
szövegrész vagy adatok feltüntetéséhez, kérjük, mindig hivatkozzék az eredeti hirdetmény vonatkozó
szakaszára & és a bekezdés számára)

VI.3.1) Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása

x

A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak.

 

Mindkettő

 

VI.3.2) Az eredeti hirdetményben

x

A megfelelő pályázati dokumentációban

(a további információkat lásd a megfelelő pályázati dokumentációban)

 

Mindkettőben

(a további

információkat lásd a megfelelő pályázati dokumentációban)

 

VI.3.3) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (adott esetben)

 

A szöveg módosítandó része:



4

III.2.1)
Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok),
ideértve aszakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is

A következő helyett:

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az
alkalmasságmegítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
- Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, (közös részvételre jelentkező), alvállalkozó,
és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56. §
(1) bekezdés a)-k) pontjainak hatálya alá esik.
- Az eljárásban nem lehet továbbá részvételre jelentkező, (közös részvételre jelentkező),
akivel szemben a Kbt. 56. § (2) bekezdésben meghatározott kizáró okok fennállnak.
- Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, (közös részvételre jelentkező), alvállalkozó,
és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 57. §
(1) bekezdés a), c) pontjainak hatálya alá esik.

Helyesen:

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
- Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, (közös részvételre jelentkező), alvállalkozó,
és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56. §
(1) bekezdés a)-k) pontjainak hatálya alá esik.
- Az eljárásban nem lehet továbbá részvételre jelentkező, (közös részvételre jelentkező),
akivel szemben a Kbt. 56. § (2) bekezdésben meghatározott kizáró okok fennállnak.
- Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, (közös részvételre jelentkező), alvállalkozó,
és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 57. §
(1) bekezdés c) pontjának hatálya alá esik.

A szöveg módosítandó része:

III.2.1)
Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok),
ideértve aszakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is

A következő helyett:

Igazolási mód: 
- Részvételre jelentkezőnek a jelentkezésében a Kbt. 56. § (1) bekezdésében, a Kbt. 56. § (2) 
bekezdésben és a Kbt. 57. § (1) bek. a), c) pontokban foglalt kizáró okok fenn nem állását 2. 
§-10. § rendelkezéseinek megfeleően kell igazolnia. 
- A részvételre jelentkező a jelentkezésében köteles nyilatkozni arról, hogy a szerződés 
teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső 
alvállalkozót, valamint az általa az alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet 
nem tartozik a Kbt. 56. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá (Kbt. 58. § (3) 
bekezdés). 
- Az 57. § (1) bek. a) és c) pontok szerinti kizáró okok hiányát az alvállalkozó és az 
alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában, a részvételre 
jelentkező választása szerint 
a) saját nyilatkozatot nyújt be arról, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 57. § (1) bek. a) és c)
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pontok szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának
igazolására igénybe vett más szervezetnem tartozik a Kbt. 57. § (1) bek. a) és c) bekezdése
szerinti kizáró okok hatálya alá, vagy 
b) az eljárásban megjelölt alvállalkozó nyilatkozatát - a meg nem jelöltekre az a) pont szerinti
nyilatkozat mellett-, valamint az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet
nyilatkozatát is benyújthatja arról, hogy a szervezet nem tartozik a Kbt. 57. § (1) bek. a) és c)
bekezdései szerinti kizáró okok hatálya alá. 
- A gazdasági szereplőknek olyan nyilatkozatot kell csatolnia a kizáró okok tekintetében,
amely nem régebbi a közbeszerzési eljárás megindításának időpontjánál, azaz az eljárást
megindító felhívás feladását (jelen felhívás VI.5) pontjában szereplő dátum) követően került
kiállításra.

Helyesen:

Igazolási mód:
- Részvételre jelentkezőnek a jelentkezésében a Kbt. 56. § (1) bekezdésében, a Kbt. 56. § (2)
bekezdésben és a Kbt. 57. § (1) bek. c) pontjában foglalt kizáró okok fenn nem állását 2. §-10.
§ rendelkezéseinek megfelelően kell igazolnia.
- A részvételre jelentkező a jelentkezésében köteles nyilatkozni arról, hogy a szerződés
teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső
alvállalkozót, valamint az általa az alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet
nem tartozik a Kbt. 56. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá (Kbt. 58. § (3)
bekezdés).
- Az 57. § (1) bek. c) pontja szerinti kizáró ok hiányát az alvállalkozó és az alkalmasság
igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában, a részvételre jelentkező választása
szerint
a) saját nyilatkozatot nyújt be arról, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 57. § (1) bek. c) pontja
szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának
igazolására igénybe vett más szervezetnem tartozik a Kbt. 57. § (1) bek. c) bekezdése szerinti
kizáró ok hatálya alá, vagy
b) az eljárásban megjelölt alvállalkozó nyilatkozatát - a meg nem jelöltekre az a) pont szerinti
nyilatkozat mellett-, valamint az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet
nyilatkozatát is benyújthatja arról, hogy a szervezet nem tartozik a Kbt. 57. § (1) bek. c)
bekezdése szerinti kizáró ok hatálya alá.
- A gazdasági szereplőknek olyan nyilatkozatot kell csatolnia a kizáró okok tekintetében,
amely nem régebbi a közbeszerzési eljárás megindításának időpontjánál, azaz az eljárást
megindító felhívás feladását (jelen felhívás VI.5) pontjában szereplő dátum) követően került
kiállításra.

A szöveg módosítandó része:

III.2.2)
Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

A következő helyett:

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Igazolás 
módja 
P1) Részvételre jelentkezőnek a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésének b)
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pontjában foglaltak értelmében - amennyiben a letelepedése szerinti ország joga előírja
közzétételét - saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolója
„Eredménykimutatás” része az előző három üzleti év vonatkozásában. Amennyiben a
letelepedése szerinti ország joga nem írja elő beszámoló közzétételét,részvételre jelentkező
csatolja cégszerűen aláírt nyilatkozatát az előző három üzleti év üzemi
(üzleti)tevékenységének eredménye vonatkozásában. Amennyiben a részvételre jelentkező
által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló
„Eredménykimutatás” részének benyújtása a jelentkezésben nem szükséges, azok adatait
ajánlatkérő ellenőrzi. 
P2) Részvételre jelentkező nyilatkozata a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1)
bekezdés c) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három üzleti
évre vonatkozó közbeszerzés tárgyából (mobilkommunikációs szolgáltatások nyújtása)
származó - általános forgalmi adó nélkül számított -árbevételéről, attól függően, hogy a
részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkező) mikor jött létre, illetve mikor kezdte
meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. 
A P1) alkalmassági követelmény esetében alkalmazható a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet
14. § (2) és (3)bekezdése. 
A Kbt. 55. § (5)-(6) bekezdése is alkalmazható az alkalmassági minimum követelményeknek
való megfelelés érdekében.

Helyesen:

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Igazolás
módja
P1) Részvételre jelentkező nyilatkozata a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1)
bekezdés c) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három üzleti
évre vonatkozó közbeszerzés tárgyából (mobilkommunikációs szolgáltatások nyújtása)
származó - általános forgalmi adó nélkül számított -árbevételéről, attól függően, hogy a
részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkező) mikor jött létre, illetve mikor kezdte
meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
A Kbt. 55. § (5)-(6) bekezdése is alkalmazható az alkalmassági minimum követelményeknek
való megfelelés érdekében.

A szöveg módosítandó része:

III.2.2)
Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

A következő helyett:

Követelmény: 
P1) Részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkező) alkalmatlan, ha a számviteli 
jogszabályok szerinti beszámolója „Eredménykimutatás” részének vagy - amennyiben a 
letelepedése szerinti ország joga nem írja elő beszámoló közzétételét - az üzemi (üzleti) 
tevékenység eredménye vonatkozásában csatolt cégszerűen aláírt nyilatkozatának tartalma 
alapján megállapítható, hogy az előző három - számviteli beszámolóval - lezártüzleti év közül 
több mint egy évben mérleg szerinti eredménye negatív volt. 
A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdésében foglaltak értelmében, ha a 
részvételre jelentkező a fentiekben meghatározott irattal azért nem rendelkezik az
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ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg
működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló
nyilatkozattal jogosult igazolni. Ajánlatkérő abban az esetben állapítja meg a részvételre
jelentkező gazdasági és pénzügyi alkalmasságát, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés
tárgyából(mobilkommunikációs szolgáltatások nyújtása) származó - általános forgalmi adó
nélkül számított - árbevétele eléri vagy meghaladja a 130 000 000 HUF összeget. 
A fenti alkalmassági követelménynek a közös részvételre jelentkezők közül elegendő, ha egy
megfelel (Kbt. 55.§ (4) bekezdés). 
P2) Részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkező) alkalmatlan, amennyiben az
eljárást megindítófelhívás feladását megelőző három üzleti évben összesen a közbeszerzés
tárgyából (mobilkommunikációs szolgáltatások nyújtása) származó - általános forgalmi adó
nélkül számított - árbevétele nem éri el a 130 000000 HUF összeget.

Helyesen:

Követelmény:
P1) Részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkező) alkalmatlan, amennyiben az
eljárást megindítófelhívás feladását megelőző három üzleti évben összesen a közbeszerzés
tárgyából (mobilkommunikációs szolgáltatások nyújtása) származó - általános forgalmi adó
nélkül számított - árbevétele nem éri el a 130 000000 HUF összeget.

A szöveg módosítandó része:

VI.3)
További információk:

A következő helyett:

VI.3.2.3) Részvételi jelentkezések benyújtásának helye, határideje, részvételi jelentkezések
felbontása:
Részvételre jelentkezők részvételi jelentkezéseiket munkanapokon 9:00 és 16:00 óra között,
a részvételi jelentkezések benyújásának utolsó napján 9:00 és 10:00 óra között nyújthatják
be.
Részvételi jelentkezések benyújtásának határideje: 17.9.2015. 10:00.
Részvételi jelentkezések bontása: 17.9.2015. 10:00.
A bontáson jelenlevő személyek a Kbt. 62. § (2) bekezdésének megfelelően.
Hely: Szterényi Ügyvédi Iroda (1011 Budapest, Fő utca 14-18. A épület VII. emelet).
Az ajánlattételi felhívás megküldésének tervezett napja: 16.10.2015.
Jelen időpont a Kbt. 85. § (3) bekezdése alapján meghatározott tervezett időpont. Az
ajánlatkérő hamarabb is megküldheti az ajánlattételi felhívást a kiválasztott jelentkezők
részére.

Helyesen:

VI.3.2.3) Részvételi jelentkezések benyújtásának helye, határideje, részvételi jelentkezések 
felbontása: 
Részvételre jelentkezők részvételi jelentkezéseiket munkanapokon 9:00 és 16:00 óra között, 
a részvételi jelentkezések benyújtásának utolsó napján 9:00 és 10:00 óra között nyújthatják 
be. 
Részvételi jelentkezések benyújtásának határideje: 21.9.2015. 10:00.
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Részvételi jelentkezések bontása: 21.9.2015. 10:00. 
A bontáson jelenlevő személyek a Kbt. 62. § (2) bekezdésének megfelelően. 
Hely: Szterényi Ügyvédi Iroda (1011 Budapest, Fő utca 14-18. A épület VII. emelet). 
Az ajánlattételi felhívás megküldésének tervezett napja: 20.10.2015. 
Jelen időpont a Kbt. 85. § (3) bekezdése alapján meghatározott tervezett időpont. Az
ajánlatkérő hamarabb is megküldheti az ajánlattételi felhívást a kiválasztott jelentkezők
részére.

VI.3.4) Az eredeti felhívásban javítandó adatok (adott esetben)

 

A módosítandó adatok:

IV.3.3)
A dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerzésének feltételei

A következő helyett:

2015/09/17 (nap/hónap/év)

10 : 00 (időpont )

Helyesen:

2015/09/21 (nap/hónap/év)

10 : 00 (időpont )

A módosítandó adatok:

IV.3.4)
Ajánlattételi vagy részvételi határidő

A következő helyett:

2015/09/17 (nap/hónap/év)

10 : 00 (időpont )

Helyesen:

2015/09/21 (nap/hónap/év)

10 : 00 (időpont )

VI.3.5) A módosítandó címek és kapcsolattartók (adott esetben)

 

A módosítandó szövegrész (adott esetben)

Hivatalos név:

Postai cím:

Város:

Postai irányítószám:

Ország:

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett:

Telefon:
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E-mail:

Fax:

Internetcím(ek) (adott esetben)

Az ajánlatkérő általános címe (URL):

A felhasználói oldal címe (URL):

VI.3.6) Az eredeti hirdetménybe beírandó szöveg (adott esetben)

 

A beírandó szöveg helye:

A beírandó szöveg:

VI.4) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben)

VI.5) A HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK IDŐPONTJA:

2015/09/01 (nap/hónap/év)
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