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KÖZLEMÉNY ELŐZETES PIACI KONZULTÁCIÓ TARTÁSÁRÓL
Tisztelt Piaci Résztvevők!
A BKV Zrt. Ajánlatkérő jelen közlemény útján tájékoztatja a T. Piaci Résztvevőket arról, hogy
ADATHÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSOK tárgyában
előzetes piaci konzultációt
kíván tartani a csatolt Meghívóban megjelölt időpontban.
Ajánlatkérő jelen közleményben és a csatolt Meghívóban foglaltak szerint felkéri az érdeklődő Piaci
Résztvevőket, hogy az előzetes piaci konzultáción szíveskedjenek részt venni.
Ajánlatkérő tájékoztatja a T. Érdeklődő Piaci Résztvevőket arról, hogy néhány gazdasági szereplő
számára közvetlenül is megküldte a csatolt Meghívót.
Kérjük a T. Érdeklődő Piaci Résztvevőket, hogy részvételi szándékukat írásban szíveskedjenek jelezni
legkésőbb 2020. szeptember 14. napja 12:00 óráig a kozbeszerzes@bkv.hu e-mailcímre, megjelölve hány
fővel kívánnak részt venni.
Budapest, 2020. szeptember 7.
Tisztelettel:

Dr. Tölgyesi Andrea
operatív menedzser
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MEGHÍVÓ ELŐZETES PIACI KONZULTÁCIÓRA
ADATHÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSOK BIZTOSÍTÁSA tárgyában
A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1980 Budapest, Akácfa u. 15.), mint
Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 28.§ (4)
bekezdésében foglaltak alapján előzetes piaci konzultációt kíván lefolytatni a fent nevezett közbeszerzési
eljárás előkészítése érdekében.
Az előzetes piaci konzultáció arra irányul, hogy az Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást megfelelően elő
tudja készíteni úgy, hogy a majd elinduló eljárásban a gazdasági szereplők képesek legyenek műszakilag
megfelelő és gazdasági szempontból reális ajánlatot adni.
KONZULTÁCIÓN VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELE
A konzultáción bármely érdeklődő gazdasági szereplő ingyenesen részt vehet, azonban a részvétel
előzetes regisztrációhoz kötött.
Kérjük, részvételi szándékuk jelzésével a résztvevők nevét, az általuk képviselt cég nevét 2020.
szeptember 14. nap 12:00 óráig szíveskedjenek a kozbeszerzes@bkv.hu e-mail címre megküldeni.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az előzetesen regisztrált gazdasági szereplőkkel az első
konzultációt közösen, majd igény esetén külön-külön fogja a konzultációt lefolytatni oly módon, hogy az
eljárás előkészítésében való részvétel az esélyegyenlőséget és a verseny tisztaságát ne sértse.
Ajánlatkérő kéri, hogy szíveskedjenek jogi, kereskedelmi és műszaki kompetenciával képviseltetni
magukat a konzultáción.
Ajánlatkérő kéri továbbá, hogy a konzultáció időpontjáig szíveskedjenek a csatolt titoktartási
nyilatkozatot kitöltve, aláírva a konzultációra magukkal hozni vagy a fent megjelölt e-mail címre
visszaküldeni.
KONZULTÁCIÓ IDŐPONTJA ÉS HELYSZÍNE
A határidőig regisztrált gazdasági szereplőkkel Ajánlatkérő a regisztrációt és az első konzultációt
követően egyezteti le a konzultációk időpontját, mely nem lehet korábbi, mint az alábbiakban megadott
első időpont.
Első konzultáció időpontja: 2020. szeptember 16. nap 15:30 óra
Konzultáció helyszíne: Budapest, VII. Akácfa u. 15. Egri terem
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a konzultáció helyszínén maszk használata kötelező, beléptető
rendszer működik, és a belépés időigénye több perc is lehet. Kérjük, hogy a portán történő beléptetés
érdekében személyazonosság igazolására alkalmas okiratot szíveskedjenek magukkal hozni. Fenntartjuk
a jogot, hogy pandémia esetén webkonferencia keretében folytassuk le a konzultációt.
Ajánlatkérő fenntartja a lehetőségét, hogy ugyanazon gazdasági szereplővel több alkalommal is
konzultáljon.
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KONZULTÁCIÓ MENETE, TÁRGYA
A határidőig regisztrált gazdasági szereplőknek Ajánlatkérő az első konzultáción titoktartási nyilatkozat
birtokában átadja a telephely listát és a szolgáltatási igény jelenleg ismert feltételeit, mellyel
kapcsolatban a gazdasági szereplőkkel igény esetén külön-külön konzultál.
Minden konzultációról külön jegyzőkönyv készül, mely megküldésre kerül az adott konzultáción részt
vett gazdasági szereplő részére.
A konzultáció nyelve: magyar
Ajánlatkérő különösen a következő témakörökben kíván konzultálni az ADATHÁLÓZATI
SZOLGÁLTATÁSOK BIZTOSÍTÁSA tárgyában:
- a gazdasági szereplő szolgáltatási képessége az igényelt végpontokon végpontonkénti bontásban
az igényelt szolgáltatás típusnak és sávszélességnek megfelelően,
- a szolgáltatás műszaki paraméterei, esetleges bővítési lehetőségei, az átadási pont tekintetében
Ajánlatkérő felé megfogalmazott műszaki elvárások,
- szükség esetén adathálózati szolgáltatások biztosításának jogi lehetőségei.
AJÁNLATKÉRŐ FELHÍVJA A GAZDASÁGI SZEREPLŐK FIGYELMÉT, HOGY A KONZULTÁCIÓ SORÁN TILOS
AJÁNLATOT TENNI.
Szíves közreműködésüket előre is köszönjük!
Tisztelttel:

BKV Zrt.
Ajánlatkérő

