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A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki 
  
A hirdetmény kézhezvételének dátuma____________________ 

KÉ nyilvántartási szám_________________________________ 

  
  

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZ İDÉS TELJESÍTÉSÉRİL 
  
  

  
 

1.a) Az ajánlatkérıként szerzıdı fél neve és címe:  

Diákhitel Központ Zrt., 1027 Budapest, Csalogány u. 9-11.  

1.b) A nyertes ajánlattevıként szerzıdı fél neve és címe: 

Pannon GSM Távközlési Zrt., 2040 Budaörs, Baross u. 165/2.  

  
 

2.a) A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerzıdés meghatározása: 

Szolgáltatási szerzıdés.  

2.b) A szerzıdéskötés idıpontja: 2007/07/21 (év/hó/nap) 

2.c) A közbeszerzés tárgya és mennyisége, az ellenszolgáltatás: 

A Diákhitel Központ Zrt. részére 2007. július 21. naptól 2010. július 21. napig terjedı idıtartamra szóló mobil távközlési 
szolgáltatás, valamint „tömeges” üzenetküldésre irányuló szolgáltatás nyújtása szolgáltatási szerzıdés keretében a 
dokumentációban meghatározottak szerint.  
Mennyiség: A) a jelen 157 elıfizetéssel rendelkezı – amely elıfizetések száma maximálisan mintegy 450 elıfizetésre 
növelhetı, illetve minimálisan 127 elıfizetésre csökkenhet – elıfizetı számára mobil távközlési szolgáltatás nyújtása.  
B) a fenti A) pontban bemutatott 157 elıfizetés magában foglalja az Ajánlatkérı által üzemeltetett call-center kimenı, 
mobil irányú hívásainak kezdeményezésére vonatkozó mobil távközlési szolgáltatásra igénybevett elıfizetéseket is – szám 
szerint 13 db elıfizetés.  
C) tömeges sms küldése, 30 000db/év +/- 10.000 db mennyiségben. 
 
A fentiek összegzésére vonatkozóan jelenlegi hívás és adatforgalom az elmúlt egy évre vonatkozóan: 
 
Hívásszokások (min) 
megnevezés|csúcsidıben|csúcsidın kívül|hétvégén 
Csoporton belül|15194|4594|3070 
Pannon|20118|3162|3216 
Vodafone|8304|1036|852 
T-Mobile|12578|2540|2432 
Vezetékes|2700|1060|1444 
Hangposta|90|24|22 
Ahol a csúcsidı: hétköznap:08-19.00, csúcsidın kívül: 19.00-08. 
Nem hang alapú szolgáltatások 
SMS (db)|MMS (db)|GPRS (mb) 
2 961|52|33  
Ellenszolgáltatás összege: hívásszokások szerint számított éves forgalmi díj (nettó): 4.768.974,-Ft 
A tömeges sms biztosításának díja: havi díj 72.000 Ft+Áfa, rövid szöveges sms küldésének díja: 14,50+Áfa Ft.  

2.d) A szerzıdés idıtartama vagy a teljesítés határideje: 2010/07/21 (év/hó/nap) 

  
 



3.) A szerzıdés teljesítése (részteljesítése) szerinti mennyiség és ellenszolgáltatás: 

A Diákhitel Központ Zrt. részére 2007. július 21. naptól 2010. július 21. napig terjedı idıtartamra szóló mobil távközlési 
szolgáltatás, valamint „tömeges” üzenetküldésre irányuló szolgáltatás nyújtása szolgáltatási szerzıdés keretében a 
dokumentációban meghatározottak szerint.  
Mennyiség: A) a jelen 157 elıfizetéssel rendelkezı – amely elıfizetések száma maximálisan mintegy 450 elıfizetésre 
növelhetı, illetve minimálisan 127 elıfizetésre csökkenhet – elıfizetı számára mobil távközlési szolgáltatás nyújtása.  
B) a fenti A) pontban bemutatott 157 elıfizetés magában foglalja az Ajánlatkérı által üzemeltetett call-center kimenı, 
mobil irányú hívásainak kezdeményezésére vonatkozó mobil távközlési szolgáltatásra igénybevett elıfizetéseket is – szám 
szerint 13 db elıfizetés.  
C) tömeges sms küldése, 30 000db/év +/- 10.000 db mennyiségben. 
 
A fentiek összegzésére vonatkozóan jelenlegi hívás és adatforgalom az elmúlt egy évre vonatkozóan: 
 
Hívásszokások (min) 
megnevezés|csúcsidıben|csúcsidın kívül|hétvégén 
Csoporton belül|15194|4594|3070 
Pannon|20118|3162|3216 
Vodafone|8304|1036|852 
T-Mobile|12578|2540|2432 
Vezetékes|2700|1060|1444 
Hangposta|90|24|22 
Ahol a csúcsidı: hétköznap:08-19.00, csúcsidın kívül: 19.00-08. 
Nem hang alapú szolgáltatások 
SMS (db)|MMS (db)|GPRS (mb) 
2 961|52|33  
Ellenszolgáltatás összege: hívásszokások szerint számított éves forgalmi díj (nettó): 4 857 826,-Ft 
A tömeges sms biztosításának díja: havi díj 72.000+Áfa Ft, rövid szöveges sms küldésének díja: 14,50+Áfa Ft.  

  
 

4.a) A lefolytatott közbeszerzési eljárás fajtája: 

egyszerő közbeszerzési eljárás.  

4.b) A közbeszerzési eljárásban az ajánlatok bírálati szempontja: 

Az összességében legelınyösebb ajánlatot tekinti ajánlattevı nyertes ajánlatnak.  

4.c)* Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító, illetıleg meghirdetı hirdetményre: 

62. szám, K.É.-8310/2007.  

közzétételének napja: 2007/06/04 (év/hó/nap) 

4.d)* Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetıleg a Közbeszerzési 
Döntıbizottság tájékoztatásának napja:  

(év/hó/nap) 

4.e)* Hivatkozás az eljárás eredményérıl szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre: 
  
közzétételének napja: (év/hó/nap)  

  
 

5.a)* A szerzıdés teljesítése szerzıdésszerő volt-e: igen [ ] nem [ ]  

5.b)* Nem szerzıdésszerő teljesítés esetén a szerzıdésszegés típusa, leírása, indoka: 

5.c)* A szerzıdésszegést elkövetı(k) neve, címe: 

  
  
  
  
 

6.a)* A szerzıdés részteljesítése szerzıdésszerő volt-e: igen [x] nem [ ]  

6.b)* Nem szerzıdésszerő részteljesítés esetén a szerzıdésszegés típusa, leírása, indoka: 

6.c)* A szerzıdésszegést elkövetı(k) neve, címe:  

  
 

7.a) A szerzıdést módosították-e: igen [x] nem [ ]  



7.b)* Hivatkozás a szerzıdés módosításáról szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre: 

67. szám, K.É.-9296/2007.  

közzétételének napja: 2007/06/15 (év/hó/nap)  

  
 

8.).* Egyéb információk: 

A hívásszokások szerinti éves forgalmi díj szerzıdésbeli és a teljesített összege közötti 88 852 Ft különbség abból ered, 
hogy a teljesített ellenszolgáltatásban benne foglaltatik a teljes júliusi hónap hívások díja, amelyet a Szolgáltató a 2009. 
szeptember 9-vel esedékes számlával állított ki és amelyet az Elıfizetı 2009. szeptember 8-én fizetett meg azzal, hogy a 
szerzıdı fél az egyetértı nyilatkozatát 2009.szeptember 15. napon küldte meg a Diákhitel Központ Zrt. részére.  

  
 

9.). A nyertes ajánlattevıként szerzıdı fél nyilatkozata: 

Egytetért a tájékoztatóban foglaltakkal.  

  
 

10.). A hirdetmény feladásának és kézhezvételének napja: 2009/09/18 (év/hó/nap) 

  
A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset fennáll. 
  

 


