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Kérdések a piaci konzultáció résztvevőihez 
Hőpapír beszerzés 2020’ 

 
Tisztelt Gazdasági Szereplők! 
 
Kérjük, hogy a piaci konzultáció keretében az alábbi kérdések írásbeli 
megválaszolásával szíveskedjenek elősegíteni, hogy az ajánlatkérő által 
"Előnyomtatott tekercses kiszerelésű biztonsági hőpapír szelvények beszerzése 
jegyek és bérletek helyben történő nyomtatásához" tárgyban lefolytatni tervezett 
közbeszerzési eljárás sikeres legyen, s emellett érvényesüljenek a verseny tisztaságára, 
a gazdasági szereplők esélyegyenlőségére és egyenlő elbánására vonatkozó 
közbeszerzési alapelvek. 
 
I./ Alkalmassági minimumkövetelmények 
 
Kérjük, szíveskedjenek tájékoztatni a közbeszerzési eljárásban alkalmazni tervezett 
alkalmassági minimumkövetelményekkel kapcsolatos véleményükről figyelemmel a 
közbeszerzés 2.298.000.000Ft keretösszegére és az előreláthatólag beszerezni kívánt 
312 000 000 db hőpapír szelvény-mennyiségre! 
 
P/1: Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben a felhívás megküldésének napját megelőző 
utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából 
(hőpapír előállítása (a jegytekercs-alappapír beszerzése, megnyomtatása, csomagolása 
és leszállítása) és értékesítése) származó teljes nettó árbevétele nem éri el összesen az 
500.000.000,- Ft-ot. 
M/1: Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az ajánlati felhívás 
feladásának napjától visszafelé számított 36 hónapban (ezen időszak alatt befejezett, de 
legfeljebb hat éven belül megkezdett megrendelések vehetők figyelembe) összesen 
legalább 120 000 000 db hőpapír szelvény értékesítéséből származó, a szerződésszerű 
teljesítést igazoló referenciával.  
A referencia legfeljebb 3 db szerződésből tevődhet össze. 
 
II./ ISO követelmények: 
 

− ISO 9001:2015  
− ISO 27001:2013 
− ISO 14298:2013 

 
Kérjük, szíveskedjenek tájékoztatni a közbeszerzési eljárásban alkalmazni tervezett ISO 
követelményekkel kapcsolatos véleményükről. 
 
III./ Ajánlattételi határidő 
 
Kérjük, hogy tájékoztassanak a tervezett 35 napos ajánlattételi határidő 
megfelelősségéről és az ajánlati határidő hosszát befolyásoló tényezőkről. 
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IV./ Szerzői jogi kérdések 
 
1. A jelenlegi szerződés alapján a szállító vállalja a mintaoltalmi-szabadalmi 
kockázatokat. A konzultáción résztvevők látják-e akadályát annak, hogy Ajánlattevő 
vállalja ezt a kockázatot?  
BKK kéri megadni, van-e előfeltétele, hogy Szállító vállalja mintaoltalmi, szabadalmi-
kockázatokat. 
 
2. A 4334 lajstromszámú, Jegy- és szelvényalapra vonatkozó használati minta leírás 
miatt a BKK Zrt. az új közbeszerzési eljárás kiírása kapcsán előzetes piaci konzultáció 
keretében szakértői közreműködéssel vizsgálja, hogy a kiírás szerinti termékben 
maradéktalanul megtalálhatók-e a 4334 lajstromszámú, Jegy- és szelvényalapra 
vonatkozó használati minta leírás igényponti jellemzői, ezzel kapcsolatos észrevételeket 
a BKK a konzultáció résztvevőitől szívesen vesz.  
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a 4334 lajstromszámú, Jegy- és szelvényalapra vonatkozó 
használati minta leírás jelen konzultáció dokumentumai között való szerepeltetése, 
illetve a mintára való bármilyen utalás semmilyen módon nem értelmezhető akként, 
hogy az Ajánlatkérő a hivatkozott használati mintával kapcsolatos bármilyen igény 
fennállásának magalapozottságát, illetve jogszerűségét elismerné. A hivatkozott minta 
leírásának csatolása, illetve a mintára vonatkozó utalások kizárólag a beszerzéssel 
kapcsolatosan felmerülő kérdések jobb megérthetőségét szolgálják.  
 
V./ Műszaki leírással kapcsolatos kérdések: 
 
1. A BKK jelenlegi, előnyomtatott tekercses kiszerelésű biztonsági hőpapír 
szelvények műszaki leírása szerinti biztonsági hőpapír szelvények gyártói 
archiválhatósága min. 8 év, megfelelő tárolási körülmények esetén. Ezzel együtt nyilván 
a megfelelő tárolási körülmények hiánya, de mégis életszerű helyzetek miatt a hőnyomat 
könnyebb kopása tapasztalható. Látnak-e lehetőséget non top coated technológia, és 
egyéb, a jelenlegi műszaki leírásban szereplő paraméterek betartása mellett (különös 
tekintettel a tekercsek fizikai paramétereire) az archiválhatósági időtartam növelésére, 
vagy a tárolási körülményekkel kapcsolatos követelmények enyhítésére. 
 
2. A BKK részéről felmerült a jelenlegi, előnyomtatott tekercses kiszerelésű 
biztonsági hőpapír szelvények műszaki leírása szerinti értékeinek módosítása az alábbi 
értékekre:  

négyzetmétertömeg (ISO 536 szerint mérve) 120-135 ± 10 g/m2  

vastagság (ISO 534 szerint mérve) 
0,12-0,135± 0,01 mm 
(120-135 ± 10 μm ) 

simaság (ISO 5627 szerint mérve):  
nagyobb, mint 100 s 
(Bekk)  

szakítószilárdság (DIN EN ISO 1924-1 szerint 
mérve), MD/CD min. 4,5/2,5 kN/m  
tépőszilárdság (DIN EN 21974 szerint mérve), 
MD/CD min. 500 mN  
nedvességtartalom (ISO 287 szerint mérve) 6,5 -7±1% 
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valamint a jelenleg alkalmazott non top coated technológia helyett top coated 
technológia alkalmazása.  
 
Kérjük visszajelzésüket,  

- a műszaki leíráshoz képest a módosított műszaki jellemzők szerinti, 
határértéken belül meghatározott lehetséges eltérések (elsődlegesen: 
négyzetmétertömeg, vastagság, simaság) okozhatnak-e fennakadást a 
nyomtatási jellemzőkben és üzemeltetésben (a jelenleg használt nyomtatók 
figyelembevételével)? 

- fenntartva a biztonsági hőpapír szelvény tekercsek fizikai paramétereire 
vonatkozó követelményeket (pl. annak átmérője), a tervezett közbeszerzéshez 
tartozó műszaki leíráshoz képest módosított műszaki jellemzők lehetségesek-e, 
vagy a tekercsek fizikai korlátaiba ütköznek-e 

- a módosított műszaki jellemzőkben meghatározott lehetséges eltérések milyen 
mértékben befolyásolják a kiszerelést tekercs/jegy tekintetében, mennyiben 
változtatják az egy tekercsek elhelyezhető biztonsági hőpapír szelvények 
számát? 
 

3. Milyen a BKK jelenlegi, előnyomtatott tekercses kiszerelésű biztonsági hőpapír 
szelvények műszaki leírásában nem nevesített biztonsági elemek javasolhatók (pl. top 
coated technológia, termoréteg oldalon található alnyomat, mikróírás, diffrakción 
alapuló hologram csík vagy un. forma diffrakciós fólia, hátoldalon található UV 
sugárzás alatt lumineszkáló látható festék, UV festék használata az előoldali 
alnyomatban, vegyszer hatására a papírból kioldódó vizuálisan jól látható 
„festékpöttyök”, speciális vegyszerekre érzékeny lakk rétegek, vegyszerekre érzékeny 
festék használata az aljnyomatban),  

- ezek milyen, %-os formában megadott árkülönbséggel alkalmazhatók a BKK 
felé, a többi műszaki és biztonsági paraméter változatlan szinten tartásával,  

- ezek a tapasztalatok alapján milyen mértékben szolgálják a hamisítás 
visszaszorítását,  

- ezek milyen mértékben befolyásolhatják az üzemeltetést, (beleértve a 
nyomatkép minősége és abból eredő különbségeket is, pl kód beolvasást), 

- ezek milyen mértékben befolyásolhatják a pecsételhetőséget. 
 

Amennyiben lehetséges BKK %-ban kéri kifejezni a biztonsági elem, pl. top coated 
technológiával szerelt és anélküli papír közti árkülönbséget, 
üzemeltetésből/felhasználásból, illetve visszaélés elleni védettségből, 
pecsételhetőségből adódó különbséget. 
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4. A BKK a 2-3. pontban megfogalmazott kérdésekkel kapcsolatosan kéri 
referenciák bemutatását, különös tekintettel olyan referenciákra, amelyek 
kezelőszemélyzet nélküli jegykiadó automatákban kerülnek felhasználásra. 

- Hol használnak általuk szállított Non-Topcoated és Topcoated, illetve egyéb 
biztonsági elemekkel ellátott papírt (referencia)? 

 
5. A BKK kéri megadni, a közbeszerzési dokumentáció tartalmaz-e indokolatlan 
versenykorlátozó eleme(ke)t, különös tekintettel  

a) szakmai ajánlat részeként benyújtani szükséges mintatekercs kiszerelésű 
hőpapír mennyiségére 

b) papír műszaki paramétereire, 
 

az a-b) alpontok esetében tekintettel arra is, hogy BKK kifejezetten lehetővé teszi 
a tervezett közbeszerzéshez tartozó műszaki leírástól való eltérést a 8. pontnak 
megfelelően 
 
c) biztonsági elemekre.  

 
Kérjük válaszukat megfelelő indoklással megadni.  
 
6. Új műszaki paraméterek alapján beszerzésre kerülő biztonsági hőpapír 
szelvények tesztelése szükséges, hogy azok kezelőszemélyzet nélküli jegykiadó 
automatákban magas szintű üzembiztonsággal felhasználhatók. 

BKK kéri megadni ennek biztosításához a Konzultáció résztvevői milyen volumenű és 
milyen kialakítású tesztelést tartanak szükségesnek.  
 
7. BKK kéri a konzultáció keretein belül bemutatni a rendelkezésre bocsátott 
közbeszerzési dokumentációnak, az abban megfogalmazott céloknak leginkább 
megfelelő, Konzultáció résztvevője által ajánlott biztonsági hőpapírszelvényeket, 
bemutatva a tervezett közbeszerzéshez tartozó műszaki leíráshoz képest fennálló 
eltéréseket, a bemutatott biztonsági hőpapír szelvények előnyeit a műszaki leírásban 
megfogalmazottakhoz képest. 

 
8. A BKK szakmai ajánlat részeként mintatekercsek szállítását tervezi előírni, 
amelyeket tesztelési eljárás alá kíván vonni, futtathatóság, nyomtathatóság 
(pecsételhetőség), hamisítás elleni védettség tekintetében.  

A BKK által szakmai ajánlat részeként bekérni tervezett mintatekercsek a tervezett 
közbeszerzéshez tartozó műszaki leírástól eltérhetnek,  

a) nem szükséges egyedi BKK-s hologram, Ajánlattevő a mintatekercsek 
előállítása során használhat bármilyen hologramcsíkot, amely paraméterei 
megfelelnek a tervezett közbeszerzéshez tartozó műszaki leírásban 
foglaltaknak 
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b) nem szükségesek a tervezett közbeszerzéshez tartozó műszaki leírás 
szerinti, jegyalappapírban alkalmazott biztonsági elemek, pl. pelyhedzők. 

c) az előoldali nyomat mintája eltérhet a jelenleg alkalmazott nyomattól, 
elegendő, ha csak a megadott színekkel, vagy közel azonos színnel történik 
az előkap megnyomtatása (persze a megfelelő sűrűséggel (denzitással), 
annak érdekében, hogy a nyomtathatóság is tesztelhető legyen). 

A csökkentett műszaki tartalmú mintadarab nem minden műszaki paraméterre kiterjedő 
tesztelésére a közbeszerzési eljárás bírálati szakaszában az eredmény kihirdetése előtt 
kerül sor. 
 
Az összes műszaki előírásnak megfelelő biztonsági hőpapír-szelvény mintadarabját 
csak a nyertes ajánlattevőnek kell benyújtania a szerződés megkötése után, ezt követően 
a szerződés szerinti teljesítés keretein belül kerül sor annak tesztelésre. A nem megfelelő 
tesztelés eredmények alapján szerződéses szankciók és felmondási jog kerül 
meghatározásra.  
 
Ebben az esetben milyen hosszúságú ajánlattételi határidőt tartanának indokoltnak? 
 
BKK kéri jelezni, amennyiben ez a konzultáción résztvevő számára akadályba ütközhet, 
amennyiben ez versenykorlátozó lehet.  
 
BKK kéri jelezni van-e a minimális gyártási/megrendelési mennyiség, ami miatt adott 
estben az ajánlatadás meghiúsulhat, mert nem tud az ajánlattevő tesztpapírt beszerezni? 
 
BKK kéri jelezni, mennyi idő szükséges a mintatekercsek fenti egyszerűsítéseknek 
megfelelő beszerzésére, legyártására.  
 
9. BKK kéri a konzultáción résztvevők visszajelzését, mennyi idő alatt látják 
lehetségesnek szerződéskötést követően a tervezett közbeszerzéshez tartozó műszaki 
leírásnak megfelelő biztonsági hőpapír szelvények szállítását. 

Kérjük válaszukat megfelelő indoklással megadni.  
 
VI./ Szerződéstervezettel kapcsolatos kérdések: 
 
Általánosságban: 
 
Kérjük, hogy szíveskedjenek kiadott szerződéstervezettel kapcsolatos észrevételeikről, 
módosítási indítványaikról tájékoztatni megfelelő alátámasztó indoklással! 
 
Konkrét kérdések: 
 
Szíveskedjenek álláspontjukat kifejteni különösen az alábbi kérdésekben: 
 

1. Milyen érvényességi, időbeli hatályú idejű szerződést tartanák célszerűnek? 
Mivel indokolják a javasolt érvényességi időt? 
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2. Indokoltnak tartják-e annak kikötését, hogy a szerződés lejárta előtt a 
Megrendelő egy évvel meghosszabbíthassa a szerződés időbeli hatályát változatlan 
szerződéses feltételek, így különösen változatlan egységárak mellett? 
 
3. Megfelelőnek találják-e a szerződéstervezet 4.1.7.17. és 4.1.7.18. pontjában 
meghatározott kártérítési limiteket? 
 
4. Kérjük, szíveskedjenek tájékoztatni a szerződéstervezet 10.1 pontjában, a 
kötbérekre vonatkozó rendelkezésekkel kapcsolatos álláspontjukról! A meghatározott 
kötbérmértékek csökkentésére irányuló szándékukat szíveskedjenek indokokkal 
alátámasztani! 
 
5. Kérjük, szíveskedjenek tájékoztatni a szerződéstervezet 10.2 és 10.3 pontjában, 
a biztosítékokra és a felelősségbiztosításra vonatkozó rendelkezésekkel kapcsolatos 
álláspontjukról! A meghatározott biztosítékok és/vagy a felelősségbiztosítás 
mértékének csökkentésére irányuló szándékukat szíveskedjenek indokokkal 
alátámasztani! 
 
Budapest, 2020. június 05. 
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