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MEGHÍVÓ ELŐZETES PIACI KONZULTÁCIÓ 
 

II. FORDULÓJÁRA 
 
A BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1075 
Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21.), mint Ajánlatkérő 2020. június 5-én az alábbi 
közbeszerzés eljárás feltételeinek előzeteses tisztázására előzetes piaci konzultációt indított: 
 

„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 II. KONZULTÁCIÓS FORDULÓ LEFOLYTATÁSÁNAK MÓDJA ÉS MENETE: 
 
2.1 Az Ajánlatkérő az előzetes piaci konzultáció második fordulójában az alábbi kérdést teszi 
fel a gazdasági szereplőknek, illetve az előzetes teszteléshez mintadarabokat kér be a t. 
gazdasági szereplőktől. 
 
1. Kérdés: 
 

A BKK a közbeszerzési eljárásban a szakmai ajánlat részeként mintatekercsek 
szállítását tervezi előírni, amelyeket tesztelési eljárás alá kíván vonni, futtathatóság, 
nyomtathatóság (pecsételhetőség), hamisítás elleni védettség tekintetében. Ebben az 
esetben az Ajánlattevők által a szakmai ajánlatuk részeként benyújtandó 
mintatekercseknek meg kell egyezniük a tervezett közbeszerzéshez tartozó műszaki 
leírás szerinti mintatekercsekkel, azonban az Ajánlattevő a mintatekercsek előállítása 
során használhat bármilyen hologramcsíkot, amely paraméterei megfelelnek a tervezett 
közbeszerzéshez tartozó műszaki leírásban foglaltaknak. 
 
Tudják-e a fenti paraméterek szerinti mintatekercseket a 35 napos ajánlattételi határidőn 
belül biztosítani a közbeszerzési eljárás során? Amennyiben nem, milyen hosszúságú 
ajánlattételi határidőt tartanak szükségesnek, milyen indokok alapján? 

 
2. MINTADARABOK BEKÉRÉSE: 
 

A BKK az előzetes piaci konzultáció keretében felkéri a konzultációra jelentkezőket az 
általuk javasolt műszaki tartalommal és biztonsági elemekkel rendelkező mintapapírok 
benyújtására, melyeket a megadott formában vár: 
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a.) hőpapír típusa szerint: pecsételhető (jegyérvényesítő készülékekkel) topcoated és 
non topcoated papírok, 
b.) hőpapír mérete: 28 méter hosszú mintatekercs vagy 1000db 28mm széles 
mintaszelvény 

 
2.2 Mintadarabokat bármely gazdasági szereplő benyújthat és a II. fordulóban feltett kérdésre 
is bármely gazdasági szereplő válaszolhat. Azaz a mintadarabok benyújtásának, illetve a válasz 
megadásának nem feltétele sem a konzultáció I. fordulójában való részvétel, sem pedig a 
részvételi szándék korábbi jelzése. 
 
2.3. Azon jelentkezők, akik eddig még nem jelezték 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.  
 
2.4. A kérdésre adandó válaszolás formája teljesen kötetlen. Akár külön dokumentumban, vagy 
akár csak egy e-mail üzenetben is megadhatják választ. 
 
2.5. Nem kötelező sem a kérdés válaszolása, sem pedig mintadarab benyújtása sem.  
 
A részvevők az I. fordulós meghívó mellékletét képező dokumentumokban és a jelen II. 
fordulós meghívóban nem szereplő kérdéseket, problémákat is felvethetnek. 
 
2.6 A konzultáció II. fordulójában is tilos árajánlatot tenni! 
 
2.7 A konzultáció II. fordulójának nyelve is a magyar. 
 
2.8 A válasz megadásának és/vagy a mintadarabok benyújtásának, illetve az egyéb indítványok 
megtételének határideje: 
 

2020. június 23. (KEDD) 16.00 óra 
 
A mintadarabok benyújtásának helye:  
BKK Központ  
1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21. Porta  
Földi Hajnalka részére 
 
2.9 A beérkezett válaszokról és a benyújtott mintadarabok tesztelésének eredményéről, 
valamint az egyéb indítványokról az Ajánlatkérő jegyzőkönyvet fog készíteni, mely 
jegyzőkönyvet egyrészt a részvételi szándékukat 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 válaszokat, mintadarabokat és egyéb indítványokat az Ajánlatkérő nem veszi 
figyelembe a jegyzőkönyv készítése során. 
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A jegyzőkönyvben az egyes gazdasági szereplők észrevételei, válaszai és egyéb indítványai, 
valamint a benyújtott mintadarabokkal kapcsolatos eredmények anonim módon kerülnek 
rögzítésre. 
 
A gazdasági szereplő valamely észrevételét, válaszát, mintadarabját 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. 
 
2.10 Az Ajánlatkérő továbbra is fenntartja magának a jogot, hogy a beérkezett észrevételek, 
válaszok, mintadarabok 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. 
 
2.11 Az Ajánlatkérő továbbra is fenntartja magának a jogot, hogy a konzultáció során a 
részvevő gazdasági szereplők részéről felvetett kérdésekre, indítványokra ne válaszoljon, 
illetve semmilyen mértékben ne reagáljon. 
 
2.12 Az Ajánlatkérő továbbra is 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. 
 
Szíves részvételükre feltétlenül számítunk! 
 
Budapest, 2020. június 16. 
 
BKK Zrt. 
Ajánlatkérő 
Képv: 

 
dr. Misefay Tibor 
ügyvéd 
 
Melléklet:- 
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