
Magyar Telekom Nyrt. Közép-Magyarország szolgáltatási területén FTTH 

társasházi felszálló hálózat kiviteli tervek alapján történő műszaki megvalósítási 

szolgáltatások nyújtása a Magyar Telekom Nyrt. számára 

 

A Magyar Telekom Nyrt. (a továbbiakban MT) Gigabites hálózatok igazgatósága várja azon vállalkozók írásos 
jelentkezését, akik az MT szolgáltatási területén az alábbiakban részletezett műszaki szolgáltatás végzésére 
képesek: 

- FTTH felszálló hálózati kiviteli tervek értelmezése, műszaki tartalmának önálló kivitelezése, ami magában 
foglalja a közterületi nyomvonalszakaszon béléscsövezési, kábelbehúzási, valamint az épületen belüli 
kábelezési, optikai szinti dobozok felszerelési és szálhegesztési és mérési tevékenység elvégzését.

- Amennyiben a műszaki tartalom a helyszíni adottságok, tulajdonosi igények miatt módosítást igényel, akkor 
azt a vállalkozó saját hatáskörben önállóan leegyezteti, dokumentálja, és engedélyezteti a tulajdonossal.

- Kivitelezési feladat akkor tekinthető teljesítettnek ha a Pályázó a javított dokumentációt három példányban a 
teljes értékű mérési jegyzőkönyvvel leadja. (OTDR és teljesítménymérés).

- Közterületi burkolatbontási és helyreállítási , csőjavítási, épület bevezetés újraépítési, valamint a 
meglévő optikai lefedő hálózaton szerelési hibák azonosítása és kijavítása. A bontási feladatok esetében a 
vállalkozó feladata a bontás teljes körű engedélyeztetése is. 

 

A Pályázónak minimálisan rendelkeznie kell:

- OTDR műszerrel,

- Szálhegesztővel,

- Bontási és helyreállítási munkákhoz szükséges gépekkel, szerszámokkal,

- Optikai hálózat szerelésében szerzett tapasztalattal,

a szolgáltatás végzéséhez szükséges képességgel, tapasztalattal és felszereléssel,

 



A jelentkező levélben kérjük megadni az alábbiakat: 

1. Jelentkező cég neve, címe, adószáma, cégjegyzékszáma.

2. Kapcsolattartó személy adatai: név, beosztás, telefonszám, e-mail cím.

3. Cégbemutatás: legfeljebb 2 A/4 oldal terjedelemben kizárólag doc/docx formátumban) az alábbi tartalommal:

a. A cég fő aktív, elmúlt 3 gazdasági évben bevételt termelő tevékenységi köre.

b. Adat arról, hogy jelenleg mennyi szakképzett, a felhívás tárgyában leírt tevékenységek végzésére alkalmas 
saját főállású munkavállalót foglalkoztat.

c. A tevékenység végzéséhez jelenleg rendelkezésére álló telephelye(i).

4. A pályázat tárgyának részben vagy egészben megfelelő, az elmúlt 1 évre (2018.) vonatkozó magyarországi 
referencia munkák ismertetése az alábbi tartalommal:

a. elvégzett munka megnevezése a technológiák megjelölésével, megbízó, volumen, munkavégzés helye,

b. referenciát adó cég kapcsolattartójának adatai: név, beosztás, telefonszám, e-mail cím.

 

A jelentkezést a következő e-mail címre szíveskedjenek megküldeni: ghi_beszerzes@telekom.hu 

Jelentkezési határidő: 2020. március 16. 12.00 óra 

Az MT a jelentkezők által megadott információk alapján kívánja eldönteni, hogy mely vállalkozókat kéri fel 
ajánlattételre és fenntartja magának a jogot, hogy e jelentkezőkön kívül más cégeket is meghívjon a 
versenyeztetési eljárásra. A megküldött adatokat az MT a vállalkozó üzleti titkaként kezeli.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a megadott információk nem kötelezik az MT-t ajánlatkérésre, 
szerződéskötésre, illetve megrendelésre.

 

 

Budapest, 2020. március 05.

 

Amennyiben le kíván iratkozni a Magyar Telekom Nyrt. Beszerzési és logisztikai és ingatlan menedzsment 
igazgatóságának hírlevél szolgáltatásáról küldjön e-mailt az mt.bi@telekom.hu e-mail címre. 
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