Tájékoztató mobil szolgáltatás folyamatos biztosításához
A Kormány 1122/2017. (III.17) Korm. határozatának megfelelően, mint központosított közbeszerzésre
kötelezett szervezet, az SZTE a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF) által kiírt
KM01KGSM16. számú „Mobil távközlési szolgáltatások beszerzése 2016” tárgyú keret-megállapodás
alapján szolgáltatási szerződést kötött a Magyar Telekom Nyrt.-vel (szerződésszám: SZTE II-217-64223-3/217, Telekom ICCM 3298327/2017).
A keretszerződés határozott időre köttetett, melynek lejáratához közeledve a DKÜ 2020. december
10. napján új keretmegállapodást kötött a Magyar Telekom Nyrt-vel „Mobil távközlési szolgáltatások
beszerzése a 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó érintett szervezetek részére”
tárgyban (MSZOLG20).
Tekintettel az új keretmegállapodásra az SZTE, mint a 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet hatálya alá
tartozó érintett szervezet, az MSZOLG20 jelű keretmegállapodás alapján, új mobiltávközlési
szolgáltatási szerződést kötött Magyar Telekom Nyrt.-vel, az irányadó közbeszerzési folyamat végén.
A díjcsomagváltási folyamatban az eddigi szolgáltatások folyamatosan működnek, a szolgáltató
tájékoztató SMS-t küldhet. Az előfizetések besorolása, általános összesítő adatok, költségek
elemzése alapján történt. A felhasználóknak az átváltással kapcsolatban nincs operatív teendője.
Melléklet: 1pld. Díjcsomag részletező és 1 pld. átváltás
Szeged, 2021. február 23.
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1. sz. melléklet
Mobil díjak táblázatai
Alap díjcsomag

Emelt díjcsomag

VIP díjcsomag

Havidíj (nettó)

120,00 Ft

650,00 Ft

1 600,00 Ft

Havidíj (bruttó)

145,80 Ft

781,50 Ft

1 878,00 Ft

Lebeszélhetőség

100%

300 perc

Korlátlan beszéd

Hálózaton belüli hívás

6,35 Ft

0,00 Ft

Belföldi, vezetékes hálózatba történő
hívás

6,35 Ft

0,00 Ft

Belföldi, más mobil hálózatba történő
hívás

6,35 Ft

0,00 Ft

Hangpostás felhívása

6,35 Ft

0,00 Ft

SMS küldés belföldi hálózatba

12,70 Ft

0,00 Ft

SMS küldés külföldi hálózatba

11,38 Ft

SMS csomag (belföldön indított, belföldre
50 db
külött SMS kedvezmény)

Korlátlan

Nemzetközi hívások 1-6 zóna

80%

EU roaming helyzetből (EU-ba és
Magyarországra) indított hívások

6,35 Ft

0,00 Ft

EU roaming helyzetből (EU-ba és
Magyarországra) indított SMS-ek

12,70 Ft

0,00 Ft

ÁSZF díjkedvezmény % roaming, nem
EU országok

90%

ÁSZF díjkedvezmény % (kivétel roaming)
80%
Kapcsolási díj/hívás

0,00 Ft

Csomagban foglalt mobilinternet (Benne
foglalt adatforgalom belföldön és az EU
országokban roaming helyzetben)

1 GB / 1 GB

7 GB / 7 GB

Korlátlan / 20 GB

Inkremens belföldön, és nemzetközi hívás
másodperc
esetén
A díjcsomag bármilyen
nem emelt díjas belföldi
A díjcsomag alapdíja a
A díjcsomag 300 perc
irányba ingyenes hívást
belföldi normál díjas
ingyenes hívást biztosít
biztosít és korlátlan számú
hanghívásokra
és
bármilyen nem emelt díjas
ingyenes belföldi SMS-t
SMSekre 100%-ban
belföldi irányba.
foglal magában.
leforgalmazható.
Túlforgalmazási díj belföldi adatforgalomra: 30 Ft/GB

-

A szolgáltató az egyetemi finanszírozású mobil flotta díjcsomagjaiban biztosítja a másodperc alapú számlázást.
A feltüntetett árak a beszéd csomag(ok) esetében 27%-os ÁFA-t, az internet szolgáltatás esetén 5%-os ÁFA-t tartalmaznak.
A feltüntetett árak nem tartalmazzák a 2%-os közbeszerzési díjat.
A Mobilflottába történő be- és kilépések egyénileg változnak, melyek lehetnek díjkötelesek.
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2. számú melléklet

Díjcsomag átsorolások mobil távközlési szolgáltatások keretmegállapodás változás miatt

Új díjcsomag neve

Régi díjcsomag neve

Flotta
Flotta+ 5GB
Emelt+5GB
Korlátlan
Korlátlan+5 GB

í

Alap
Emelt

VIP
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