MOBILSZOLGÁLTATÁST MÉRŐ R. FEJLESZTÉSE, TÁMOGATÁSA
Közbeszerzési Értesítő száma:
Beszerzés tárgya:
Hirdetmény típusa:
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:
Iktatószám:
CPV Kód:
Ajánlatkérő:
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:

2018/235
Szolgáltatásmegrendelés
Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Nyílt eljárás
2018.12.05.
22241/2018
72261000-2
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
HU110
WANDEL-SERVICES SZOLGÁLTATÓ ÉS

Nyertes ajánlattevő:

Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:

KERESKEDELMI KORLÁTOLT FELELOSSÉGŰ
TÁRSASÁG
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi
hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Média-és hírközlés felügyelet

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91006350
Postai cím: Ostrom Utca 23-25
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1015
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Beszerzési, Üzemeltetési és Vagyonkezelési Igazgatóság Beszerzési,
Üzemeltetési és Vagyonkezelési Igazgatóság
Telefon: +36 14577369
E-mail: kozbeszerzes@nmhh.hu
Fax: +36 14577303
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nmhh.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
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A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó
nemzeti közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
x Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: Média-és hírközlés felügyelet
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: MOBILSZOLGÁLTATÁST MÉRŐ R. FEJLESZTÉSE, TÁMOGATÁSA
Hivatkozási szám: EKR000679912018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

72261000-2

II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Az NMHH által üzemeltetett mobilszolgáltatás mérő rendszer fejlesztése adásvételi szerződés
keretében, terméktámogatás nyújtása 2019.12.31-ig vállalkozási szerződés keretében, valamint
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egyedi megrendelés alapján további tevékenységek elvégzése legfeljebb 400 mérnökóra vagy a
keretösszeg erejéig vállalkozási keretszerződés keretében.
A 310/2011.(XII.23.) Kr. 26.§ (6) bek.-ben foglaltakra figyelemmel valamennyi, a közbeszerzési
dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre,
személyre, szabadalomra, vagy védjegyre való hivatkozást a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és
közérthető meghatározása tette szükségessé, de a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű
meghatározása érdekében történt, és az ajánlatkérő valamennyi egyedileg megjelölt dologgal, vagy
védjeggyel összefüggésben elfogad azzal egyenértékű dolgot, a megjelölt terméket helyettesítő
megoldást is azzal, hogy az egyenértékűséget – kétség esetén – az ajánlattevőnek igazolnia kell
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 90699455 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel
kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: MOBILSZOLGÁLTATÁST MÉRŐ R. FEJLESZTÉSE, TÁMOGATÁSA
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő tárgy:
További tárgyak:

Fő szójegyzék
38550000-5
71336000-2

Kiegészítő szójegyzék

72261000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1133 Budapest, Visegrádi u. 106.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az NMHH által üzemeltetett Rohde & Schwarz SwissQual AG gyártmányú mobilszolgáltatás mérő
rendszer fejlesztése adásvételi szerződés keretében, terméktámogatás nyújtása 2019.12.31-ig
vállalkozási szerződés keretében valamint egyedi megrendelés alapján további tevékenységek
elvégzése legfeljebb 400 mérnökóra vagy a keretösszeg erejéig vállalkozási keretszerződés
keretében.
I. A mobilszolgáltatás mérő rendszer fejlesztése
Beszerzendő eszközök:
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I.1) 3 darab kalibrált mérővevő
- Frekvenciatartománya legalább 350 MHz – 4 GHz legyen;
- Legyen beépíthető (szükség esetén beépítő modullal) már meglévő mérőrendszer mérőhardver
kereteibe;
- Ne igényeljen külső tápegységet a működéshez: a mérőhardver vezérlő egység legyen képes
tápfeszültséggel ellátni;
- Legyen képes legalább a Magyarországon jelenleg használt mobiltechnológiákon (2G, 3G, 4G)
Layer3 szintű dekódolásra;
- Legyen alkalmas automatikus csatornakeresésre;
- Legyen alkalmas csatornateljesítmény mérésre;
- Rendelkezzen érvényes kalibrációs bizonyítvánnyal.
I.2) 3 darab mérőhardver vezérlő egység
- Legyen kompatibilis a mérőrendszerben már meglévő és a beszerzésre kerülő mérőhardverekkel
(összeépíthetőség);
- Legyen alkalmas a mérőhardverek mellett, illetve azokkal egyidejűleg a kalibrált mérővevőt is
vezérelni, adatait feldolgozni;
- Legyen alkalmas legalább két mérőhardvert párhuzamosan működtetni;
- Rendelkezzen legalább egy heti folyamatos, napi 12 órás mérés adatainak tárolására alkalmas
tárhellyel;
- Az általa előállított mérési eredmények legyenek kompatibilisek a meglévő SwissQual NQDI mérési
adatfeldolgozó rendszerrel;
- Rendelkezzen a mérőhardverek, kalibrált mérővevők működtetéséhez szükséges szoftverekkel
illetve licencekkel.
A fenti eszközöknek minden tekintetben illeszkedniük kell a meglévő Rohde & Schwarz SwissQual
AG gyártmányú mobilszolgáltatás mérő rendszer hardver és szoftver komponenseihez.
A teljesítés (az eszközök leszállításának) határideje: szerződés aláírásától számított 60. nap azzal,
hogy Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.
Nyertes ajánlattevőnek jótállást kell biztosítania a leszállított termékekre az üzembe helyezés
időpontjától számított legalább 12 hónapos időtartamra.
II. Terméktámogatás: a Mobilszolgáltatást mérő rendszer szoftverkövetése valamint garancián túli
szoftver és hardver támogatása 2019.01.01-től 2019.12.31-ig.
Nyertes Ajánlattevő feladata a garancia kiterjesztés, (garancián túli műszaki támogatás) keretében
az alábbi szolgáltatások biztosítása:
- Web alapú problémaazonosítás;
- Help Desk;
- Online támogatási platform;
- Hardverjavítás és hardvercsere;
- Javító szoftverkiadások;
- Új szoftververziók;
- Dokumentációfrissítés;
- Harmadik fél hardver eszközeinek támogatása.
III. Keretszerződés keretében egyedi megrendelés alapján végzett tevékenységek ellátása a
szerződés aláírásától számított 12 hónapos időtartamban, de legfeljebb 400 mérnökóra vagy a
keretösszeg erejéig.
- Nyertes ajánlattevő közreműködik Ajánlatkérő eseti igénye alapján szakértői, illetve
panaszkivizsgálással kapcsolatos telephelyen vagy azon kívüli helyszínen végzendő mérések
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előkészítésében, elvégzésében, a mérési eredmények kiértékelésében.
- Nyertes ajánlattevő a szerződés keretében a felmerülő igények alapján elvégzi a nem SwissQual
gyártmányú mérőhardverek (44 db mérőtelefon) firmware frissítését, szükség szerint az
adatexportálási, adatmentési feladatokat.
- Nyertes ajánlattevő közreműködik, támogatást nyújt a mérőrendszer egyedi konfigurálási
feladatainak ellátásában, szükség szerint felmerülő szerelési munkák elvégzésében. A
mérőrendszer öt mobil és egy fix mérőhelyből áll. A mérőhelyek kialakításukban bizonyos mértékig
eltérhetnek egymástól, az aktuális mérési feladattól függően, de jellemzően legalább egy
szkennerből, minimálisan 7 db mérő¬telefonból, valamint az ezeket vezérlő számítógépekből és a
szükséges mennyiségű antennából állnak.
További részletes elvárások a közbeszerzési dokumentumokban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül
odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
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IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 184 - 416288
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató;
Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési
rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1-3. Rész száma: Elnevezés: MOBILSZOLGÁLTATÁST MÉRŐ R. FEJLESZTÉSE,
TÁMOGATÁSA
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/11/23 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
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Hivatalos név: WANDEL-SERVICES SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KORLÁTOLT FELELOSSÉGŰ
TÁRSASÁG
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_71603485
Postai cím: Bartók Béla Út 152/H
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1115
Ország: Magyarország
E-mail: zoltan.molnar@wandel-services.hu
Telefon: +36 303967265
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 12053651
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 90699455
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
a) A V.2.2) pont kiegészítéseként Ajánlatkérő közli az eljárásban ajánlatot benyújtott
ajánlattevő(k) nevét, címét, adószámát, KKV besorolását és a nyertes ajánlat számszerűsíthető
elemeit:
WANDEL-SERVICES Kft.
1115 Budapest, Bartók Béla út 152/H
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12848681-2-43
mikrovállalkozás
Ajánlattevő által adott ajánlati ár: nettó 93.619.455,- Ft
I. A mérőrendszer fejlesztésre vonatkozó összesített ár: nettó 44.266.230 Ft
II. A mérőrendszer támogatására vonatkozó teljes vállalkozói díj: nettó 41.433.225 Ft
III. Az egyedi megrendelések alapján végzett tevékenységek esetén a 400 mérnökórára
vonatkozóan számított díj: nettó 7.920.000 Ft (Az egyedi megrendelések alapján végzett
tevékenységek esetén az 1 mérnökórára vonatkozó díj: nettó 19.800 Ft)
b) A V.2.4) pont kiegészítéseként Ajánlatkérő közli – a nyertes ajánlat szerinti – az egyes
szerződések végleges összértékét az a) pontban foglaltakra figyelemmel:
Az ellenszolgáltatás összege: 90.699.455 nettó Ft
- I. A mérőrendszer fejlesztésre vonatkozó díj: nettó 44.266.230 Ft
- II. A mérőrendszer támogatására vonatkozó díj: nettó 41.433.225 Ft
- III. Az egyedi megrendelések alapján végzett tevékenységek elvégzésére rendelkezésre álló
keretösszeg: nettó 5.000.000 Ft
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Jogorvoslati
kérelem benyújtható a Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető
be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
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Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/11/30 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.

_______________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele
nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján
történő indokolása
Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
nyílt eljárás
meghívásos eljárás
A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az
irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági
szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
verseny hiánya technikai okokból
a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az
irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
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A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás
megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők
valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló
nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele
nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi
következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a
szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése:
(maximum 500 szóban)
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