
19. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez 

KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS 

Összefoglaló tájékoztatás 

A Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti eljárások esetében. 

Az érdekelt gazdasági szereplőknek tájékoztatniuk kell az ajánlatkérőt arról, hogy érdeklődnek az eljárás iránt. 

A Közbeszerzési Hatóság honlapján történő közzétételre. 

 

I. szakasz: Ajánlatkérő 

I.1) Név és cím(ek) 
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 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) 

Hivatalos név:  

Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

Postai cím: Akácfa utca 15. 

Város: 

Budapest 

Postai irányítószám: 

1072 

Ország: 

HU 

I.2) Kommunikáció 

Az érdeklődés jelzésére szolgáló elérhetőség:  

e-mail: kozbeszerzes@bkv.hu, fax: (+36) 1 322-64-38 

 

II. szakasz: Tárgy 

II.1) Meghatározás 

II.1.1) A szerződés típusa  

 Építési beruházás  

 Árubeszerzés  

X Szolgáltatásmegrendelés

II.1.2) A szerződés tárgya:  

Mérőműszerek, kilométer adapterek, terhelésérzékelők felújítása 

az alábbi részajánlattételi lehetőséggel: 

1. rész: Mérőműszerek felújítása 

2. rész: Kilométer adapterek felújítása 

3. rész: Terhelésérzékelők felújítása 

II.1.3) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje 

Időtartam hónapban: [36] vagy napban: [ ] 

vagy a teljesítés határideje: (éééé/hh/nn) 

II.1.4) A teljesítés helye: Budapest [HU101] 

mailto:kozbeszerzes@bkv.hu


 

III. szakasz: Jogi információ 

III.1) Részvételi feltételek 

III.1.1) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk 
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 A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott 

 

IV. szakasz: Eljárás 

IV.1) Adminisztratív információk 

IV.1.1) Az eljárás iránti érdeklődés jelzésének határideje 

Dátum: 2016/08/22 Helyi idő: 15:00 

 

VI. szakasz: Kiegészítő információk 

VI.1) További információk: 

VI.1.1) Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy érdeklődésüket az eljárás 

iránt az I.2) pontban megadott címen a IV.1.1) pontban meghatározott időpontig jelezzék. 

VI.1.2) További információk:  

A gazdasági szereplő érdeklődését a következők szerint jelezheti: 

1. postai vagy közvetlen kézbesítés útján a BKV Zrt. székházában (1072 Budapest, 

Akácfa utca 15.) B303 iroda, hétfőtől péntekig 8-14 óra között, 

2. fax levélben a (+36) 1 322-64-38 számon 

3. e-mailen, legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott vagy a törvény 

felhatalmazása alapján alkotott jogszabály szerinti követelményeknek megfelelő 

elektronikus dokumentumba foglalt formában a kozbeszerzes@bkv.hu e-mail címen. 

Kérjük, hogy adja meg a gazdasági szereplő nevét, cégjegyzék számát, adószámát, továbbá a 

kapcsolattartó személy nevét, telefon és faxszámát, valamint e-mail címét, és hivatkozzon az 

eljárás tárgyára és a BKV Zrt. T-96/16 számra. 

VI.2) Az összefoglaló tájékoztatás megküldésének dátuma: 2016/08/11 
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