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Rövidített Ajánlati Felhívás nyílt beszerzési eljárás lefolytatására 
 

 Preventív ellenőrzés és vagyonőri szolgálat elhelyezésére szolgáló 

bérleményi terület kialakítása, a 1141 Budapest, Gvadányi út 33-39. sz. 

alatt elhelyezkedő irodaházban. 

 Erősáramú villamos hálózat kiépítése a 1141 Budapest, Gvadányi út 33-39. 

sz. alatt elhelyezkedő irodaházban. 

 Biztonsági rendszerek kiépítése a 1141 Budapest, Gvadányi út 33-39. sz. 

alatt elhelyezkedő irodaházban. 

 Klíma- és légtechnika kiépítése a 1141 Budapest, Gvadányi út 33-39. sz. 

alatt elhelyezkedő irodaházban. 

 IT hálózat (strukturált kábelezése, aktív és passzív elemek kiépítése a 1141 

Budapest, Gvadányi út 33-39. sz. alatt elhelyezkedő irodaházban. 

 
Ajánlatkérő neve és címe: 

BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt., 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21. 
Ajánlatkérő nevében a BKÜ Budapesti Közlekedési Ügyfélkapcsolatok Zrt. jár el. 

 
A Vállalkozó feladatai:  

 

1) Preventív ellenőrzés és vagyonőri szolgálat elhelyezésére szolgáló bérleményi 
terület kialakítása: Preventív ellenőrzés és vagyonőri szolgálat elhelyezését és 
operatív működését biztosító infrastruktúra biztosítása. 

 
2) Erősáramú villamos hálózat kiépítése: A preventív ellenőrzés és vagyonőri szolgálat 

elhelyezésére szolgáló bérleményben az erősáramú villamos hálózat kiépítése és 
dokumentálása. 

 
3) Biztonsági rendszerek kiépítése: A preventív ellenőrzés és vagyonőri szolgálat 

elhelyezésére szolgáló bérleményben megfelelő munkakörülmények kialakításához 
szükséges a biztonsági rendszer telepítése. 
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4)  Klíma- és légtechnika kiépítése: A preventív ellenőrzés és vagyonőri szolgálat 
elhelyezésére szolgáló bérleményben, megfelelő munkakörülmények 
kialakításához szükséges a helyiség elégséges légkondicionálásának a biztosítása. 
 

5) IT hálózat (strukturált kábelezése, aktív és passzív elemek kiépítése: A preventív 
ellenőrzés és vagyonőri szolgálat elhelyezésére szolgáló bérleményben a hálózati 
munkálatok elvégzése és eszközök beszerzése. 

 
A feladatok további részletes meghatározását az ajánlatkérés során kiadott Műszaki leírás 
tartalmazza. 

 
Ajánlatkérés módja: 
Az ajánlatkérés és az ajánlatok benyújtása Microsoft Outlook elektronikus levelező 
rendszerben történik. 
 

A jelen beszerzési eljárásban való részvételi szándékát az alábbi elérhetőségen 
jelezheti 2020. június 19.- én 16:00 - ig: 

BKÜ Budapesti Közlekedési Ügyfélkapcsolatok Zrt. 
E-mail: BalazsAkos.Balsai@bku.hu 

Határidő utáni jelentkezést nem tudjuk figyelembe venni. 
 

 
A felhívás és mellékleteinek rendelkezésre bocsátásának feltételei: 
Jelen rövidített Ajánlati Felhívás tájékoztató jellegű. Az Ajánlati Felhívást Ajánlatkérő a 
Microsoft Outlook elektronikus levelező rendszeren keresztül megküldi Ajánlattevők részére 
a hirdetmény megjelenésének napján (2020. június 19.). 
 

A regisztráció az alábbi elérhetőségeken igényelhető: 

BKÜ Budapesti Közlekedési 
Ügyfélkapcsolatok Zrt.  

Név: Balsai Balázs  

Telefon: +36 70 390 3606 

E-mail: BalazsAkos.Balsai@bku.hu 

 
AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ: 2020. június 26. 12:00 

 
Jelen hirdetmény tájékoztató jellegű, Ajánlatkérők részére szerződéskötési 

kötelezettséget nem keletkeztet. 
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