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Tárgy: Javaslat központosított 
közbeszerzéshez csatlakozásra 
és verseny újbóli megnyitására 
mobiltelefon szolgáltatás 
tárgykörében 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A mobiltelefon szolgáltatások kormányzati szállítójának kiválasztására 2008 tavaszán 
közbeszerzési pályázatot írtak ki. E pályázat eredményeként mindhárom szolgáltatóval, 
sorrendben 

• Pannon GSM 
• T-Mobile 
• Vodafone 

szállítási szerződést kötöttek. A szerződés alapján a szolgáltató 100 db SIM kártyáig jogosult 
szerződést kötni. 

Részlet a szolgáltatókkal megkötött szerződésekből: 

„100 db SIM kártya vagy ennél magasabb darabszámú megrendelés (továbbiakban: 
küszöbérték) esetén a beszerzendő szolgáltatások mennyisége, összetétele, a feladat 
bonyolultsága, illetve a remélt további kedvezmények elérése céljából a verseny újbóli 
megnyitása kötelező. Ebben az esetben az intézmény közvetlen írásbeli ajánlattételi felhívást 
küld a keret-megállapodásban részes összes Szolgáltatónak (Keret-megállapodás számok: 
KM0101KGSM08, KM0102KGSM08, KM0103KGSM08). Az ajánlatokat az első részben 
alkalmazott bírálati szempont alapján kell rangsorolni, és a nyertes ajánlattevővel kell 
szerződést kötni. 

Az Intézmények a verseny újbóli megnyitása eredményeképpen kötött szolgáltatási szerződés 
alapján újabb versenyeztetés nélkül, a nyertes Szolgáltatónál kötelesek a pótlólagos 
beszerzéseket lebonyolítani." 

Fentiekre tekintettel az önkormányzat mintegy 250 db SIM kártyájának a következő 
közbeszerzési ciklusra történő kiterjesztésénél a fenti eljárás szerint a közbeszerzés keretében 
meg kell keresni a három szolgáltató céget a verseny újbóli megnyitásával. 
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Javaslom a T. Képviselő-testületnek, hogy a mobiltelefon szolgáltatást a továbbiakban is 
központosított közbeszerzés keretében vegye igénybe, valamint a verseny újbóli 
megnyitásával mindhárom szolgáltatótól kérjen árajánlatot. 

HATÁR O ZATI J A V A S L A T : 

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete csatlakozik 
a központosított közbeszerzéshez mobiltelefon szolgáltatás tárgykörében. 
Egyben a 438/2008. (111.20.) számú határozatával elfogadott és többszörösen 
módosított 2008. évi közbeszerzési tervét kiegészíti az alábbiak szerint:  

Srsz. A beszerzés tárgya Becsült érték 
(bruttó eFt) Megjegyzés 

Mobiltelefon szolgáltatás 80.000 központositott közbeszerzés 
Határidő: 
Felelős: 
Végrehajtásért felelős: 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: 

azonnal 
Verbai Lajos polgármester 
dr. Neszteli István jegyző 
Szarvasi Ákos főosztályvezető 
Sövegjártó Ferenc osztályvezető 

2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 
mobiltelefon szolgáltatást központosított közbeszerzés keretében a verseny újbóli 
megnyitásával kívánja biztosítani, melynek keretében a Pannon GSM, a T-Mobile, és 
a Vodafone szolgáltatókat kéri fel ajánlattételre. 
Határidő: 
Felelős: 
Végrehajtásért felelős: 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: 

azonnal 
Verbai Lajos polgármester 
dr. Neszteli István jegyző 
Szarvasi Ákos főosztályvezető 
Sövegjártó Ferenc osztályvezető 

Budapest, 2008. november 7. 

Törvényességi szempontból látta: 
Sövegjártó Ferenc 

Dr. Neszteli István 
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