
2. sz. KIEGÉ szÍT o ĺ iĺ1ÉrozĺłrÁs

Tisztelt Érdeklődő Gazdasági Szereplők!

Az Első IvÍagsrarKozbeszerési Tanácsadő Zn., (szelĺhely 105i Budapest' Flercegprímás utca 9.

III/2) az orczágos Vízügyi Főigazgatóság (székhely 1012 Budapest' h/árvány u. 1'/d, a

továbbialĺban: ,,Ajánlatkéĺő'') képviseletében e|jáwa, azEurőpai Unió Hivatalos Lapjában 2015.

junius 30. nap1án, 2o15/s 123-224847 ný|väntanasi számon megjelent Ąán|ati felhívással (a

továbbiakban: ,,aiźtn|ati felhívás'') megindítoĹÍ ,,Védekezési telekommunikációs rendszet

feilesztése és kapcsolódó kapacitás beszetzése'' ,árryv" közbeszerzési eljárásban (a

továbbialĺban: ,,közbeszeľzési eljáľás'') érkezett L<legészitő tájékoztaús iránti kérelemre a

kłizbeszezéselĺről sző|ő zott évi CWII. törvény (a továbbiakban: ,,KbtJ') 45. $ (5) bekezdése

a|apjänaza|äbbi|legészitőajékoztatästnyu1tja

1. Kétdés:
Rendellĺezik- e már a Y'uugy a két végpont (EDR székesfehérvári lĺapcsolóközpont - Y'zngy
Kapsch Meridian 011E PABX berendezés rendezője) közöni a kiírás szerint definiált (ISDN PRA
inte rf ace, I SDN 3 0 2llbps G7 03 / 7 0 4) áwite l- te chnikai ös s zeköĺetés s e l?

'l'. Yá|aszz
N1án|arkérő nem ľendelkezik a kiírás szerint definiált áwitel-technil'ĺai összeköttetéssel.

'lr'l:i. i 1,1,..,i i;:
':ri,ll 

'tt,.i','. -'.: '' ',:,,

105i Budapest' F{ercegprím1s u. 9., III. emelet 2.

2. Kérdés:
FIa még nem rendelle''lE akkor kapott-e az összekötcetés kiépítésére vonat|aző' bérelt vonali
szo|gáhatás ny$tásánképes távköz|ésiszo|gáhaaótőIszármaző műszaki Ąán|atot?

2. Yálasz:
N1án|atkérő 

^ 

346/20t0 Qil.28) kormányrendelet 3. $. (2) bekezdés énelmében a két telepheý
közöni távközlési szo|gákatásn Ąän|atot kén a Nemzeti Infokommunikiciós Szolgáltató Zn-ú|
(NISZ Zn.),aNISZ műszaki megoldásra vonatkoző Ąán|ata lłjän|ar|<erőnél rendelkezésre á|1.

3. Kérdés:
Amennyiben még nincs a Yízngyb|fiokában az cjsszekömetésre butoshásáruvonatkozó, távközlési
szo|gákatőtő| szÄrmazó műszaki Ąánlat, az N1án|atevőtől váĄa-e, hogy az elérhető távközlési
szolgáltatókól kérjen kĹilön, az ISDN 30 2Mbps G703/704 bérelt vonali távközlési szolgáltatás

ny(ýtás án v onatko ző ajäriatot?
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3. Yáůasz
Iłjánlatkérő nem várja ď'1án|artevőtő|,hogy rrräs úvközlési szolgáltatótól ki'ilön az ISDN 30 2lMbps

G7 03 / 7 0 4 b é re It vo nali s zo\gákaas ny(ýtás än v onatko ző Ąánlatot ké rj e n.

1051 Budapest, FIercegprímás u.9.,III. emelet 2.

4. Kérdés:
El{ogadható-e ajánlatunk az ISDN 30 2}Ábps G703/704 bérelt vonali távközlési szo|gákaas
nyű1úsára vonatkozó Ąán|at nélkĹil, vagy mindenképpen ezrn ajánlat is része kell, legyen

ajánlatunknalđ

4. Yźůasz:
AZ ISDN 30 2Mbps G703/704 bérelt vonali távközlési szo|gákatÁs ny$tźsän Vonatkozóan a

kiépítésnek (egyszen díj) az Ąánlat részénekkell lennie.

5. Kéĺdés:
Íłján|arkérő vár-e aján|atot saját Kapsch a|közponjának allĺalmassá tételére az ISDN 30 2lMbps

G703/704 EDR interfé sz fogadásänak kialakítására is az ajän|at szerves részeként?

5. Yálasz:
Igen.

'( 
_i]' uił.i]łJl$. 

)ľ- -\\š. l '\ \ \L s,\ .)a\ , ĺi l

6. Kéľdés:
Fenti 3. és 5. kérdesben meghatärozow elkĹilöntilő részekre aján|at kĹilön is adható-e, és azt

Íĺjän|atkérő kiilon értékeli, és rendeli meg' vag'y csak egyben fogad el ajänLatot?

6. Yáiasz:
Íłjánlatkerő az ajánlati felhŕvás Iv.2.|) pontjában foglaltak szerint a legalacsonyabb összegű

ellenszolgáltatás énélęlési szempont a|apjánénékeli a benyijtott érvénps ajźnhtol<at.Valamennyr,

az Ąán|ati felhívásban és a dolĺumentációban előin fe|adatn nézve l<e|]' az ajänlati ánt megaján|ani

a dokumentáciő I. kötet E. pontjának 3.1. aĘontjában foglaltak szerint. Ąän|atot benyújtani a 3. és

5. kérdésbe n szerep|ő kiépítések kerüljenek beépítésre az aján|atba.

7. Kétdés:
Rendellĺezik-e 

^ 
vÍzvcY az EDR ,,háIőzatgazÄa", jelenleg a Belügyminiszténum illetékes

államtitkinägaäka|kiadon PABX ISDN- EDR tävbeszé|ő nterÍész csatlakoási engedéllpl?

7. Yálasz:
I gen, Aj ánl atkérő rendelkezik a me gje lölt enge déllp l.

8. Kéĺdés:
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Engedélytik egyidejűleg mekkora kapacitást engedé|yez? (Egy ISDN PRA egy idćíben 30 duplex

egyeni hívás kapacitást biztosít)

8. Yálasz:
Íłjän|atkérőnek 10 eg}Ądeju beszéd kapcsolatra van igénye és engedéĘ'

1C51 Budapest, FIercegprír,ús u. 9., III. emelet 2.

9. Kéĺdés:
A műszaki leírás Tetra fix (asztali) 1ateway radió és Tetrakézi ńdio műszaki követelménye iben 36

hónap jőálläsiidő kertilt feltüntetésre. A Tetra fix (asztali) ľadió-terminál esetében nincs felti.intetve

jőúllásra vonatkoző követeImény. Kéłük a Tisztelt Ąän|atkérőt, hogy a Tetra fix (asztal)

rádiótermináJrvonatkozásäbannĄatkozzona jíá|Lásravonatkozóan.

9. Yáiasz:
A Teľa fix (asztali) rádióterminál esetében is 36 hónap jótállást kell biztosítani.

Kéfiiik a Tisztelt Éĺdeklődő Gazdasági Szeteplőket, hogy ajźn|ataikat a fentiek figyelembe
vételével szíveskedjenek benyú|tani!

Budapest, 2015. augus ztus 4.

Oľszágos V{

Első Magy at Kozbeszeĺzési T anácsadő Ztt.
iseletében

tóság

stső MÁGI\R ĺozBľszĽtzŕsl rłĺ.łcsłoó ĺ.ri'
1051 Bllŕł.F'cst' Hercęprínvás u 9. lU.ern. 2
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