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MEGHÍVÓ ELŐZETES PIACI KONZULTÁCIÓRA 
 
A BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1075 
Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21.), mint Ajánlatkérő a 2014/24/EU irányelv 40. 
Cikkében és a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 28. § 
(4) bekezdésében foglaltak, valamint a Miniszterelnökség Közbeszerzési Felügyeletért Felelős 
Helyettes Államtitkárságának az „Útmutató a Kbt. 28. § (4) bekezdése szerinti előzetes piaci 
konzultáció alkalmazásához” című dokumentumában foglaltak alapján előzetes piaci 
konzultációt kíván lefolytatni az Ajánlatkérő által tervezett alábbi közbeszerzés tekintetében: 
 

„Előrenyomtatott tekercs kiszerelésű biztonsági hőpapír szelvények beszerzése jegyek és 
bérletek helyben történő nyomtatásához” 

 
1. AZ AJÁNLATKÉRŐ ADATAI:  
 
Hivatalos név: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság  
Postai cím: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21. 
Kapcsolattartó neve: dr. Misefay Tibor  
Telefon: +36 30 9488483, Fax: +36 1 3720741 
E-mail: tmisefay@gmail.com 
A KONZULTÁCIÓS KÖZLEMÉNYEK, DOKUMENTUMOK HELYE: 
https://bkk.hu/magunkrol/kozbeszerzes/ 
 
2. A TERVEZETT BESZERZÉS TÁRGYA: 
 
Előrenyomtatott tekercs kiszerelésű biztonsági hőpapír szelvények beszerzése jegyek és bérletek 
helyben történő nyomtatásához  
A közbeszerzés jelenleg tervezett keretösszege: 2.298.000.000,- Ft 
Az előreláthatólag beszerezni kívánt mennyiség 312.000.000 db hőpapír szelvény. 
 
3. KONZULTÁCIÓ LEFOLYTATÁSÁNAK MÓDJA ÉS MENETE: 
 
3.1 A jelen járványügyi vészhelyzetben az Ajánlatkérő személyes egyeztetést nem tart, hanem 
a piaci konzultációt kizárólag írásban folytatja le a következőkben kifejtett feltételekkel. 
 
3.2 Kérjük, hogy a https://bkk.hu/magunkrol/kozbeszerzes/ honlapon megjelenő „Piaci 
konzultáció” felületről/oldalról letölthető dokumentumokat szíveskedjenek írásban 
észrevételezni, illetve a feltett kérdésekre szíveskedjenek írásban válaszolni.  
 
Irányadó dokumentumoknak csak az elektronikus aláírással ellátott .pdf típusú fájlokban lévő 
dokumentumok minősülnek. A .docx. típusú fájlokban lévő dokumentumok tájékoztató 
jelleggel, elsősorban a konzultáció lefolytatásának technikai könnyítése céljából lettek csak 
közzétéve. 
 
3.3 Az észrevételezés, illetve a válaszolás formája teljesen kötetlen. Akár külön 
dokumentumban, akár a rendelkezésre bocsátott Ajánlatkérői dokumentumokba való 
beszúrással is megtehetik észrevételeiket, illetve megadhatják válaszaikat. Az utóbbi esetben 
kérjük, hogy lehetőlég használják a korrektúrázás és a megjegyzés beszúrás funkciókat. 
 

https://bkk.hu/magunkrol/kozbeszerzes/
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3.4. Nem kötelező minden Ajánlatkérői dokumentum észrevételezése és nem kötelező minden 
kérdés megválaszolása sem.  
 
A részvevők a jelen meghívó mellékletét képező dokumentumokban nem szereplő kérdéseket, 
problémákat is felvethetnek. 
 
3.5 A konzultáción árajánlatot tenni tilos! 
 
3.6 A konzultáció nyelve a magyar. 
 
3.7 A konzultáción való részvételi szándékukat szíveskedjenek a tmisefay@gmail.com e-mail 
címre küldött üzenetben jelezni. Az üzenetben szíveskedjenek a kapcsolattartójuk 
elérhetőségeit megadni. 
 
Az írásbeli konzultáció alatt az Ajánlatkérő csak a részvételi szándékukat jelző gazdasági 
szereplőkkel fog közvetlenül írásban kommunikálni.  
 
3.8 A dokumentumok észrevételezésének, a válaszok megadásának és az egyéb indítványok 
megtételének határideje: 
 

2020. június 14. (vasárnap) 24.00 óra 
 
3.9 A beérkezett észrevételekről, válaszokról és egyéb indítványokról az Ajánlatkérő 
jegyzőkönyvet fog készíteni, mely jegyzőkönyvet egyrészt a részvételi szándékukat előre jelző 
gazdasági szereplőknek közvetlenül meg fog küldeni, másrészt mely jegyzőkönyvet a 
honlapján közzé fog tenni. 
 
Az előző pontban meghatározott határidő, vagy az esetlegesen meghosszabbított határidő után 
beérkezett észrevételeket, válaszokat és egyéb indítványokat az Ajánlatkérő nem veszi 
figyelembe a jegyzőkönyv készítése során. 
 
A jegyzőkönyvben az egyes gazdasági szereplők észrevételei, válaszai és egyéb indítványai 
anonim módon kerülnek rögzítésre. 
 
A gazdasági szereplő valamely észrevételét, válaszát és/vagy egyéb indítványát csak a Kbt. 44. 
§-ában foglaltak alapján nyilváníthatja üzleti titoknak. Kérjük tehát egyrészt az üzleti titkot 
tartalmazó dokumentumokat a többi dokumentumtól elkülöníteni, másrészt pedig indokolni 
szíveskedjenek az adott dokumentumban foglaltak üzleti titokká nyilvánítását. A hivatkozott 
rendelkezésnek megfelelően üzleti titokká nyilvánított észrevétel, válasz és/vagy egyéb 
indítvány nem kerül rögzítésre a nyilvános jegyzőkönyvben. 
 
3.10 Az Ajánlatkérő előzetes szándékai szerint egy konzultációs fordulót kíván tartani, de 
fenntartja magának a jogot, hogy a beérkezett észrevételek, válaszok és egyéb indítványok 
tanulmányozását követően újabb konzultációs forduló(ka)t tartson. 
Az újabb konzultációs forduló(k) megtartásáról az Ajánlatkérő egyrészt a részvételi 
szándékukat jelző gazdasági szereplőket közvetlenül értesíteni fogja, másrészt az esetleges 
újabb fordul(ók)ról a honlapján közleményt fog közzétenni. 
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3.11 Az Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a konzultáció során a részvevő gazdasági 
szereplők részéről felvetett kérdésekre, indítványokra ne válaszoljon, illetve semmilyen 
mértékben ne reagáljon. 
 
3.12 Az Ajánlatkérő kiköti, hogy saját kizárólagos diszkrecionális jogkörébe tartozik annak 
eldöntése, hogy a konzultáció során bárki részéről bármikor elhangzottakat bármilyen 
mértékben figyelembe vegye, vagy teljes mértékben figyelmen kívül hagyja a közbeszerzési 
eljárás végleges dokumentumainak készítése során, így különösen a közbeszerzési eljárásban 
való részvétel feltételeinek meghatározása, a műszaki-szakmai feltételek, illetve -leírások, 
valamint a szerződéses feltételek véglegesítése során. 
 
4. A KONZULTÁCIÓ TÁRGYA: 
 
Ajánlatkérő konzultálni kíván különösen: 
 

- az alkalmassági követelményekről, 
- az ajánlattételi határidőről,  
- a közbeszerzési eljárás menetéről a mintadarabok tesztelése vonatkozásában, 
- szerzői jogi és szabadalmi jogi kérdésekről, 
- műszaki leírásról, 
- szerződéses feltételekről. 

 
5. EGYÉB INFORMÁCIÓK: 
 
Felhívjuk a tisztelt gazdasági szereplők figyelmét, hogy a jelen előzetes piaci konzultáció célja 
az Ajánlatkérő beszerzésének műszaki-szakmai-, szabadalmi-, jogi-, közbeszerzési- és piaci 
szempontú előkészítése a lefolytatni tervezett közbeszerzési eljárás és a kötendő szerződés 
zökkenőmentes teljesítésének sikeressége érdekében a verseny tisztaságára, a gazdasági 
szereplők esélyegyenlőségére és egyenlő elbánására vonatkozó közbeszerzési alapelvek 
érvényesülése mellett. 
 
 Mellékletek: 6 db fájl 
 
200605_BKK thermopapír keretmegállapodás tervezet_VEGLEGES_KIADOTT.docx 
200605_BKK thermopapír keretmegállapodás tervezet_VEGLEGES_KIADOTT.pdf 
200605_BKK_Hopapir_beszerzes_piaci_konzultacios_KERDESEK_vegleges_kiadott.docx 
200605_BKK_Hopapir_beszerzes_piaci_konzultacios_KERDESEK_vegleges_kiadott.pdf 
200605_Hőpapír Műszaki infok ep konzultációra_MELLEKLETEKKEL_KIADOTT.zip 
Bérletpapír használati minta leírás 4334.pdf 
 
Szíves részvételükre feltétlenül számítunk! 
 
Budapest, 2020. június 5. 
 
BKK Zrt. 
Ajánlatkérő 
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