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RF modositas - „Bp-Tirana 2ME1 szerződés” optikai kapcsolat
kialakítása a HungaroControl Zrt. részére.

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/18

Beszerzés tárgya:

„BpTirana 2ME1 szerződés” optikai kapcsolat
kialakítása a HungaroControl Zrt. részére.
Nemzetközi 2Mbps, transzparens (E1) áramkör,
szimmetrikus G703 interfésszel. Az összeköttetést
optikai nyomvonalon kell kialakítani, azonban a
HungaroControl Zrt előfizetői hozzáférési pontnál
az utolsó szakaszon mikrohullámú kapcsolat
kialakítása megengedett. Az összeköttetést digitális
adatátviteli hálózaton kell megvalósítani.
Végpontok: 1) Megrendelő ANS3 épület gépterme
(Budapest, Igló utca 3335) Az átadási felület: KRONE
típusú MDF, melyet az ajánlattevőnek kell
biztosítani. A Megrendelő a helyszínen az
összeköttetés létesítéséhez biztosít: o 230V
szünetmentes áramforrás o berendezések
üzemszerű működéséhez szükséges környezeti
feltételek o 19”os rack szekrény a berendezések és
a rendezők elhelyezéséhez 2) Albcontrol Tirana
Albania Mother Teresa International Airport Igénybe
vehető szolgáltatók: • Albtelecom
(Arjan.Ymeri@albtelecom.al, tel:+355672061727) •
ABCOM (aleksani@abcom.al, tel:+355682035889)
Az E1 összeköttetések paramétereinek meg kell
felelniük a MSZ EN 300 418:2002 szabvány
követelményeinek. A részletes, a szolgáltatások
teljes körét magába foglaló feladat meghatározást
az ajánlati dokumentáció fogja tartalmazni.

Hirdetmény típusa:
Tájékoztató a hirdetmény visszavonásáról,
módosításáról/KÉ/2011.12.30 KÉ

Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2015.02.13.
Iktatószám: 2219/2015
CPV Kód: 64214400-3;45314000-1
Ajánlatkérő: HungaroControl Zrt.
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési
határidő:

2015.02.16.

Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
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5. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ

A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja

TÁJÉKOZTATÓ A HIRDETMÉNY VISSZAVONÁSÁRÓL, MÓDOSÍTÁSÁRÓL, AZ AJÁNLATTÉTELI, VAGY
RÉSZVÉTELI HATÁRIDŐ MEGHOSSZABBÍTÁSÁRÓL, A DOKUMENTÁCIÓ MÓDOSÍTÁSÁRÓL

I. szakasz: ajánlatkérő

I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) (a közzétett hirdetményben szereplő információval egyezően)

Hivatalos név: HungaroControl Zrt.

Postai cím: Igló utca 33-35.

Város/Község: Budapest

Postai irányítószám: 1185

Ország: Magyarország

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett: Orosz János

Telefon: +36 12934513

E-mail: janos.orosz@hungarocontrol.hu

Fax: +36 12934036

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

A felhasználói oldal internetcíme (URL):

További információ a következő címen szerezhető be:

 A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

x Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA

II.1) Meghatározás

II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés (a közzétett hirdetményben szereplő információval egyezően)

„BpTirana 2ME1 szerződés” optikai kapcsolat kialakítása a HungaroControl Zrt. részére.

II.1. 2) A szerződés meghatározása/tárgya (a közzétett hirdetményben szereplő információval
egyezően)

„BpTirana 
2ME1 szerződés” optikai kapcsolat kialakítása a 
HungaroControl Zrt. részére. 
Nemzetközi 2Mbps, transzparens (E1) áramkör, szimmetrikus G703 
interfésszel. Az összeköttetést optikai nyomvonalon kell kialakítani, 
azonban a HungaroControl Zrt előfizetői hozzáférési pontnál az 
utolsó 
szakaszon mikrohullámú 
kapcsolat kialakítása megengedett. Az 
összeköttetést digitális adatátviteli hálózaton kell megvalósítani.
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Végpontok: 
1) Megrendelő ANS3 épület gépterme (Budapest, Igló utca 3335) 
Az átadási felület: KRONE típusú MDF, melyet az ajánlattevőnek kell 
biztosítani. 
A Megrendelő a helyszínen az összeköttetés létesítéséhez biztosít: 
o 230V szünetmentes áramforrás 
o berendezések üzemszerű működéséhez szükséges környezeti 
feltételek 
o 19”os 
rack szekrény a berendezések és a rendezők elhelyezéséhez 
2) Albcontrol 
Tirana Albania 
Mother Teresa International Airport 
Igénybe vehető szolgáltatók: 
• Albtelecom (Arjan.Ymeri@albtelecom.al, tel:+355672061727) 
• ABCOM (aleksani@abcom.al, tel:+355682035889) 
Az E1 összeköttetések paramétereinek meg kell felelniük a MSZ EN 300 
418:2002 szabvány követelményeinek. 
A részletes, a szolgáltatások teljes körét magába foglaló feladat 
meghatározást az ajánlati dokumentáció fogja tartalmazni.

II.1. 3) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) (a közzétett hirdetményben szereplő információval
egyezően)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 64214400-3
További tárgyak: 45314000-1

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS

III.1) Adminisztratív információk

III.1.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (a közzétett hirdetményben szereplő
információval egyezően)

-

III.1.2) A módosítással/visszavonással/határidő-hosszabbítással érintett hirdetményre vonatkozó
információk (az adott szerződésre vonatkozó korábbi közzététel)

III.1.2.1) A módosítással/visszavonással/határidő-hosszabbítással érintett hirdetmény:

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 1812 / 2015 (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény feladásának dátuma: 2015/02/04 (év/hó/nap )

A hirdetmény közzétételének dátuma: 2015/02/06 (év/hó/nap )

A hirdetményben megjelölt ajánlattételi/részvételi határidő: 2015/02/16 (év/hó/nap )

(eljárást megindító hirdetmény esetén)

III.1.2.2) Egyéb korábbi közzététel: (adott esetben)

 

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
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A hirdetmény feladásának dátuma: (év/hó/nap )

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap )

A hirdetményben megjelölt ajánlattételi/részvételi határidő: (év/hó/nap ) (eljárást megindító
hirdetmény esetén)

-------------------- (E pontból, amennyiben szükséges több használható) --------------------

III.1.2.3) Sor került-e az eljárásban a Kbt. 45. § (4) bekezdése szerinti ajánlattételi/részvételi határidő
meghosszabbításra? nem

(Igen válasz esetén) A meghosszabbított ajánlattételi/részvételi határidő:

Dátum: (év/hó/nap ) Időpont:

IV. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK

IV.1) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról (adott esetben)

 Az eljárást megindító felhívás visszavonásra kerül/t.

 Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.

IV.1.2) A hirdetmény visszavonásának indokolása (kitöltése nem kötelező)

IV.2) TÁJÉKOZTATÁS A HIRDETMÉNY/DOKUMENTÁCIÓ MÓDOSÍTÁSÁRÓL (adott esetben)

IV.2.1) Dátumok módosítása

 

A módosítandó dátum helye a közzétett hirdetményben

IV.3.3)

A következő helyett

Dátum: 2015/02/16 (év/hó/nap)

Időpont: 10 : 00

A következő időpont irányadó

Dátum: 2015/02/20 (év/hó/nap)

Időpont: 10 : 00

A módosítandó dátum helye a közzétett hirdetményben

IV.3.4)

A következő helyett

Dátum: 2015/02/16 (év/hó/nap)

Időpont: 10 : 00

A következő időpont irányadó

Dátum: 2015/02/20 (év/hó/nap)

Időpont: 10 : 00

A módosítandó dátum helye a közzétett hirdetményben
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IV.3.5)

A következő helyett

Dátum: 2015/02/20 (év/hó/nap)

Időpont: 10 : 00

A következő időpont irányadó

Dátum: 2015/03/27 (év/hó/nap)

Időpont: 10 : 00

A módosítandó dátum helye a közzétett hirdetményben

IV.3.8)

A következő helyett

Dátum: 2015/02/16 (év/hó/nap)

Időpont: 10 : 00

A következő időpont irányadó

Dátum: 2015/02/20 (év/hó/nap)

Időpont: 10 : 00

A módosítandó dátum helye a közzétett hirdetményben

V.3.1) - tárgyalás tervezett időpontja

A következő helyett

Dátum: 2015/03/06 (év/hó/nap)

Időpont: 10 : 00

A következő időpont irányadó

Dátum: 2015/03/10 (év/hó/nap)

Időpont: 10 : 00

IV.2.2.) További módosított információk (adott esetben)

 

A módosítandó szöveg helye a közzétett hirdetményben:

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelmények

A következő helyett:

Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkező) ha 
P1) 
a részvételre jelentkező általános forgalmi adó nélkül számított származó árbevétele a 
közbeszerzés tárgyában (távközlési szolgáltatások nyújtása) nem éri el az eljárást megindító 
hirdetmény feladásának napját megelőző három üzleti évben összesen legalább a 
10.000.000,- Ft-ot, míg a teljes árbevétele a 15.000.000,- Ft-ot 
 
P2) 
a eljárást megindító felhívás és feladása napját megelőző kettő lezárt üzleti év bármelyikében
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a mérleg szerinti eredménye negatív volt. 
(A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdés szerinti esetben - azaz, ha a
részvételre jelentkező azért nem rendelkezik beszámolóval az ajánlatkérő által előírt teljes
időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését - a részvételre jelentkező
alkalmas, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó - általános
forgalmi adó nélkül számított - árbevétele eléri vagy meghaladja a 5.000.000,- Ft-ot.) 
A Kbt. 55. § (4) bek.-re figyelemmel ajánlatkérő jelzi, hogy a P2) pontban előírt alkalmassági
követelmény kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre.

A következő irányadó:

Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkező) ha
P1)
a részvételre jelentkező általános forgalmi adó nélkül számított származó árbevétele a
közbeszerzés tárgyában (távközlési szolgáltatások nyújtása) nem éri el az eljárást megindító
hirdetmény feladásának napját megelőző három üzleti évben összesen legalább a
10.000.000,- Ft-ot, míg a teljes árbevétele a 15.000.000,- Ft-ot.

és/vagy

Magyarázó megjegyzés (adott esetben):

-

A módosítandó szöveg helye a közzétett hirdetményben:

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság, igazolási mód rovat

A következő helyett:

A részvételre jelentkezőnek (közös részvételre jelentkezőnek) az alábbiak szerint kell 
igazolnia az alkalmasságát: 
ad P1) 
A Kbt. 55. § (1) bek. d) pontja és a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés c) 
pontja és (4) bek. alapján az eljárást megindító hirdetmény feladásának napját megelőző 
három üzleti évre vonatkozóan általános forgalmi adó nélkül számított a közbeszerzés 
tárgyában (távközlési szolgáltatások nyújtása) és a teljes árbevételéről szóló nyilatkozatot, 
attól függően, hogy a részvételre jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg 
tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak; 
ad P2) 
A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) pontja alapján részvételre 
jelentkező saját vagy jogelődje előző kettő lezárt üzleti évekre vonatkozó számviteli 
jogszabályok szerinti beszámolója meghatározott részeinek csatolása (eredmény kimutatás) 
- amennyiben az a magyar nyelven rendelkezésre álló, elektronikus hatósági nyilvántartásból 
(http://e-beszamolo.kim.gov.hu/) nem hozzáférhető az előző kettő lezárt üzleti évre - feltéve, 
hogy a részvételre jelentkező letelepedése szerinti ország joga előírja a beszámoló 
közzétételét. (Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat 
honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi.) 
Amennyiben a részvételre jelentkező nem rendelkezik beszámolóval az előző kettő lezárt 
üzleti évekre vonatkozóan, azért, mert az időszak után kezdte meg működését, akkor 
nyilatkozat a működésének ideje alatti, közbeszerzés tárgyából (távközlési szolgáltatások



7

nyújtása) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről. 
A P2) alkalmassági követelmény esetében alkalmazható a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet
14. § (2)-(3) bekezdése. 
 
A P1) és P2) alkalmassági pontok kapcsán az újonnan piacra lépő szervezetek
vonatkozásában az NFM-Miniszterelnökség-EUTAF által 2014. február 26. napján kiadott közös
álláspontra tekintettel az ajánlatkérő hivatkozik a 310/2011 (XII. 23.) Korm. rend. 14. § (2)
bek.-ben foglaltakra. Ennek alapján a közbeszerzés tárgyából származó - általános forgalmi
adó nélkül számított - árbevétel mértéke: nettó 5.000.000,- Ft. Csatolandó a részvételre
jelentkezőnek a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozata. 
A P1) és P2) alkalmassági pontok kapcsán a Kbt. 55. § (4) bek. alapján az előírt alkalmassági
követelményeknek a közös részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek, valamint
közös részvételre jelentkezés esetén elegendő, ha a gazdasági-pénzügyi helyzetre vonatkozó
minimális követelményeknek egy közös részvételre jelentkező megfelel. 
Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 55. § (5) és (6) bek.-re.

A következő irányadó:

A részvételre jelentkezőnek (közös részvételre jelentkezőnek) az alábbiak szerint kell
igazolnia az alkalmasságát:
ad P1)
A Kbt. 55. § (1) bek. d) pontja és a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés c)
pontja és (4) bek. alapján az eljárást megindító hirdetmény feladásának napját megelőző
három üzleti évre vonatkozóan általános forgalmi adó nélkül számított a közbeszerzés
tárgyában (távközlési szolgáltatások nyújtása) és a teljes árbevételéről szóló nyilatkozatot,
attól függően, hogy a részvételre jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg
tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak;
A P1) alkalmassági pont kapcsán az újonnan piacra lépő szervezetek vonatkozásában az
NFM-Miniszterelnökség-EUTAF által 2014. február 26. napján kiadott közös álláspontra
tekintettel az ajánlatkérő hivatkozik a 310/2011 (XII. 23.) Korm. rend. 14. § (2) bek.-ben
foglaltakra. Ennek alapján a közbeszerzés tárgyából származó - általános forgalmi adó
nélkül számított - árbevétel mértéke: nettó 5.000.000,- Ft. Csatolandó a részvételre
jelentkezőnek a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozata.
A P1) alkalmassági pont kapcsán a Kbt. 55. § (4) bek. alapján az előírt alkalmassági
követelményeknek a közös részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek, valamint
közös részvételre jelentkezés esetén elegendő, ha a gazdasági-pénzügyi helyzetre vonatkozó
minimális követelményeknek egy közös részvételre jelentkező megfelel.
Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 55. § (5) és (6) bek.-re.

és/vagy

Magyarázó megjegyzés (adott esetben):

-

---------------------------------[A IV.2.2) szakaszból szükség szerint több példány használható]
--------------------------

IV.2.3.1) Módosul a dokumentáció: nem

IV.2.3.2) A dokumentáció módosított elemei (a korábbi és az új szöveg feltüntetésével) vagy nagyobb
terjedelmű módosítás esetén a módosuló pontjainak felsorolása (adott esetben):
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IV.2.3.3) A módosított dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja, beszerzési helye (adott
esetben):

IV.2.3.4) A módosított dokumentáció beszerzésének határideje (adott esetben):

Dátum: (év/hó/nap)

Időpont: :

IV.3) Tájékoztatás az ajánlattételi/részvételi határidő hosszabbításáról (adott esetben)

IV.3.1) Dátumok változása

 

A meghosszabbítással érintett dátum helye a közzétett hirdetményben

A következő helyett

Dátum: (év/hó/nap)

Időpont: :

A következő időpont irányadó

Dátum: (év/hó/nap)

Időpont: :

IV.3.2) Az ajánlattételi/részvételi határidő meghosszabbításának indoka:

IV.4) EGYÉB INFORMÁCIÓK (adott esetben)

IV.5) E hirdetmény feladásának időpontja : 2015/02/11 (év/hó/nap)

A. melléklet

További címek és kapcsolattartási pontok

I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be

Hivatalos név: Szterényi Ügyvédi Iroda

Postai cím: Fő utca 14-18.

Város/Község: Budapest

Postai irányítószám: 1011

Ország: HU

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett: dr. Kovács Péter Balázs

Telefon: +36 302792902

E-mail: hc@szilioffice.hu

Fax: +36 14578041

Internetcím (URL):


	RF modositas - „Bp-Tirana 2ME1 szerződés” optikai kapcsolat kialakítása a HungaroControl Zrt. részére.

