
„ Budapesti sétajárat hajtás- és arculatkorszerűsítése: tervezés, kivitelezés és engedélyezés” 

BKV Zrt. TB-252/15. 

 

Oldal 1 / 5 

 

Budapesti sétajárat hajtás- és arculatkorszerűsítése: tervezés, kivitelezés és 

engedélyezés tárgyú közbeszerzési eljárásban 

 

KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS NYÚJTÁSA (1. sz.) 
 
 
Ajánlatkérőhöz az alábbi kérdések, észrevételek érkeztek, melyekre Ajánlatkérő a válaszokat az 
alábbiak szerint adja meg: 
 

I. kérdéscsomag – vállalkozási szerződéshez kapcsolódó kérdések 
 

1. kérdés: „3.5.pont A Felek megállapodnak abban, hogy valamennyi számla elengedhetetlen 

mellékletét képezi a teljesítési igazolás. 

 

Kérdés: 

Megrendelő a teljesítés igazolásokat az egyes részfeladatok elvégzését igazoló dokumentáció 

átadását  követő   15 napon belül állítja ki és küldi meg Vállalkozó részére?” 
 
Válasz: Ajánlatkérő erről tárgyalni kíván. 
 

2. kérdés: „3.8.pont A Vállalkozó – a Kbt. 135. § (6) bekezdésének figyelembevételével – hozzájárul 

ahhoz, hogy a Számlán megjelölt összegből levonásra kerüljön a jelen Szerződésben 

meghatározott, esetlegesen felmerülő kötbér illetve többletköltség összege. 

 

Kérdés: 

Jól értelmezzük-e a Közbeszerzési törvény alapulvételével, hogy az esetben, ha Megrendelő a 

szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a Vállalkozó által 

elismert, egynemű és lejárt követelését számíthatja be, amely feltételezi, hogy jelen szerződés 

aláírásával csak feltételesen tud nyilatkozni a  Vállalkozó a beszámításra?” 
 
Válasz: Ajánlatkérő, mint megrendelő mindenkor a Kbt-ben és a Ptk-ban foglalt rendelkezések 
figyelembe vételével, azok betartásával jár el. 
 
3. kérdés: „4.3.pont A Felek megállapodnak abban, hogy az opcionális Jármű(vek)re kiadott 

megrendelés(ek) teljesítése esetén, azaz az opcionális Jármű(vek) kivitelezésének és forgalmi 

engedélyének Megrendelő részére történő átadásának igazolása teljesítési igazolás (a 

továbbiakban Teljesítési Igazolás 4. és 5.) kiállításával történik. 

 

Kérdése 

Megrendelő a teljesítés igazolásokat az egyes részfeladatok elvégzését igazoló dokumentáció 

átadását  követő   15 napon belül állítja ki és küldi meg Vállalkozó részére?” 

 
Válasz: erről tárgyalni kíván. 
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Kapcsolódó kérdése ajánlattevőnek: 
„Az átadás-átvételt követően a jelen Szerződés …. sz. melléklet szerinti személy abban az 

esetben adja ki Vállalkozó részére a teljesítés igazolás(oka)t, ha adott opcionális Jármű 

üzemszerű működése a tesztüzem során igazolást nyert, ideértve azon esetet, amikor a 

felmerült esetleges hibákat a tesztüzem során Vállalkozó maradéktalanul kijavította. 

 

Kérdés: 

Jól értelmezzük-e, hogy amennyiben az opcionális Jármű üzemszerű működése a tesztüzem 

során igazolást nyert,  a teljesítés igazolás Megrendelő az igazolást a sikeres tesztüzem utolsó 

napját követő 15 napon belül adja ki? 

Amennyiben ezzel Megrendelő nem ért egyet, mely napot tekinthet Vállalkozó annak a napnak, 

amelytől számított 15 napon belül Megrendelő a teljesítés igazolást átadja Vállalkozó 

számára?” 
 
Válasz: Ajánlatkérő erről tárgyalni kíván. 
 

4. kérdés: „4.5.pont Megrendelő köteles Vállalkozó készrejelentését követően, a közösen 

megállapított időpontra kitűzni a Prototípus Jármű műszaki átadás-átvételi eljárás időpontját. 

Felek rögzítik, hogy a minőségi és műszaki vizsgálat költségei a Megrendelőt terhelik. 

Megrendelő a teljesítést az eljárás során megvizsgálja. Amennyiben a műszaki átadás-átvételi 

eljárás során Megrendelő hibát, hiányosságot nem állapít meg, a teljesítés igazolása a 

Teljesítési Igazolás Megrendelő általi aláírásával történik. Megrendelő a műszaki átadás-

átvételi eljárás során felfedezett hiányosságokat, hibákat, valamint az érvényesíteni kívánt 

szavatossági, jótállási igényeket a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvben (a továbbiakban: 

Műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv) rögzíti, és arról a Vállalkozót írásban értesíti. Megrendelő 

teljesítési igazolást ebben az esetben csak a Műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzített 

hibák kijavítását követően állít ki. 

 

Kérdés:  

Helyesen értelmezzük-e, hogy a hibamentesség esetén egyes részfeladatok elvégzését igazoló 

dokumentáció átadását  követő 15 napon belül, míg hiba esetén a hiba kijavítást követően az 

azt igazoló dokumentáció átadását  követő 15 napon belül kerül sor a teljesítés igazolás 

kiállítására Megrendelő részéről?” 
 
Válasz: Ajánlatkérő erről tárgyalni kíván. 
 

5. kérdés: „6.2.pont A Megrendelő, anélkül, hogy elveszítené jogát a szerződésszegés esetében őt 

megillető egyéb igényekre, a Vállalkozónak megküldött írásbeli nyilatkozattal egyoldalúan, 

azonnali hatállyal felmondhatja a jelen Szerződést a Vállalkozó kártérítése nélkül különösen: 

• ha a Vállalkozóval szemben csődeljárást indítanak, vagy felszámolási, végrehajtási, illetve 

végelszámolási eljárás alatt áll, kivéve, ha jogszabály tiltja,  

 

Kérdés: 

Jól értelmezzük-e, hogy csődeljárás és felszámolás, és végrehajtási eljárás esetén ez erről szóló 

bírósági határozat alapján, végelszámolás esetén, az erről szóló társasági döntés alapján 

mondhatja fel Megrendelő a Vállalkozási szerződést?” 
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Válasz: Ajánlatkérő jogosult (nem köteles) a szerződést felmondani, ha a Vállalkozóval szemben 
felszámolási - vagy végrehajtási eljárás indul. Ajánlatkérő, mint Megrendelő a cégkivonatból 
tájékozódik arra vonatkozóan, hogy szerződő partnerei ellen indított-e a cégbíróság felszámolási 
eljárást, illetve végrehajtó kért-e a végrehajtási jog bejegyzését a társaság cégkivonatán. Csődeljárás 
esetén a jelenleg hatályos jogszabály értelmében (1991. évi XLIX. törvény 11. § (2) bekezdés h) pont) a 
szerződést Ajánlatkérő, mint megrendelő nem mondhatja fel. 
 

6. kérdés: „6.5. pont Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződés rendes felmondása esetén Vállalkozó 

köteles a felmondási idő alatt kiadott Megrendelések teljesítésére is. Felek rögzítik továbbá, 

hogy Vállalkozó az így kiadott és teljesített munkák ellenértékére jogosult, semmilyen egyéb 

költség vagy kár felmerülésére nem hivatkozhat, azzal kapcsolatos igényt nem érvényesíthet.  

 

Kérdés: 

Tekintettel arra, hogy a felmondási idő 30 nap, jól értelmezzük-e, hogy Megrendelő ez idő alatt 

kizárólag olyan megrendelést adhat ki Vállalkozó számára, amely igazoltan elvégezhető 30 nap 

alatt? 

Amennyiben nem végezhető el ezidő alatt szerződésszerűen a meghatározott feladat, 

Megrendelő nem élhet késedelmi kötbér követeléssel, továbbá nem élhet hibás teljesítésből 

eredő kötbér követeléssel, az esetben, ha Vállalkozó részére Megrendelő nem szolgáltatott 

minden dokumentumot, tényt,  adatot, amely a késedelmet és/vagy a hibamentes teljesítést 

lehetővé tette volna?” 
 
Válasz: Ajánlatkérő, mint Megrendelő csak különösen indokolt esetben él a rendes felmondás 
lehetőségével. A felmondási idő alatt csak olyan megrendelést ad ki Megrendelő, amely a szerződés 
megszüntetésével összefüggésben szükségszerűen felmerül, és a jóhiszeműség elvét betartva a 
felmondási idő alatt teljesíthető. 

 
7. kérdés: „6.6.pont A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Szerződés bármely okból történő 

megszűnése esetén a Felek a jelen Szerződés megszűnésével kapcsolatban is kötelesek 

együttműködni. Erre tekintettel a jelen Szerződés megszűnésétől számított 1 (egy) héten belül a 

Vállalkozó köteles a Megrendelő részére átadni minden, a jelen Szerződés teljesítéséhez a 

Megrendelő vagy harmadik személy által esetlegesen átadott, rendelkezésre bocsátott 

dokumentációt és egyéb adatot, anyagot, dolgot, stb. 

 

Kérdés: 

Jól értelmezzük-e, hogy ez esetben a Megrendelő a Vállalkozó részére átadott dokumentáció, 

egyéb adat, anyag, dolog stb.  az átvételről átadás-átvételi jegyzőkönyvet vesz fel ? 

Továbbá: az elvégzett feladatokra jutó vállalkozási díjat ez esetben Megrendelő az átadás-

átvételi jegyzőkönyv aláírását követő 30 napon belül fizeti ki?” 
 
Válasz: Ajánlatkérő, mint Megrendelő bármely dokumentum átvételéről átadás-átvételi jegyzőkönyvet 
készít. Ajánlatkérő, mint Megrendelő a Vállalkozási díj arányos részét is csak számla és teljesítés 
igazolás ellenében fizeti ki, a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül. 
 



„ Budapesti sétajárat hajtás- és arculatkorszerűsítése: tervezés, kivitelezés és engedélyezés” 

BKV Zrt. TB-252/15. 

 

Oldal 4 / 5 

 

8. kérdés: „7.8.pont A kötbér esedékessé válásával a Megrendelő a Vállalkozónak jelen 

Szerződésből eredően járó Vállalkozói Díj összegét – a Kbt. 135. § (6) bekezdésének 

figyelembevételével – a kötbér összegével csökkentheti. 

 

Kérdés: 

Jól értelmezzük-e a Közbeszerzési törvény alapulvételével, hogy az esetben, ha Megrendelő a 

Vállalkozási díj összegével szemben kötbért kíván beszámítani, kizárólag  a Vállalkozó által 

elismert, egynemű és lejárt követelését számíthatja be, amely feltételezi, hogy jelen szerződés 

aláírásával csak feltételesen tud nyilatkozni a  Vállalkozó a beszámításra?” 

 
Válasz: Ajánlatkérő, mint Megrendelő csak a jogszabályokban, különösen a Kbt-ben és a Ptk-ban 
foglaltak figyelembevételével érvényesíti kötbér igényét. 
 

9. kérdés: 15.1.pont Vállalkozó nyilatkozik, hogy tudomása van arról, hogy a Megrendelőnél a 

fővárosi közösségi közlekedési intézményrendszer, valamint az autóbusz-ágazat átalakítását 

célzó új szervezeti struktúra kialakítása van folyamatban, melyhez minden támogatást, 

segítséget és nyilatkozatot megad, továbbá hozzájárul ahhoz, hogy a Megrendelő egyoldalú 

jognyilatkozatával a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő 

Részvénytársaságot, a Megrendelő tömegközlekedés-üzemeltető, illetve az autóbusszal végzett 

közforgalmú személyszállítási feladatát átvevő gazdasági társaságot, a jelen Szerződésben saját 

helyébe léptesse. 

 

Kérdés: 

Jól értelmezzük-e, hogy az esetben, ha Megrendelő BKK Budapesti Közlekedési Központ 

Zártkörűen Működő Részvénytársaságot, mint a tömegközlekedés-üzemeltető, illetve az 

autóbusszal végzett közforgalmú személyszállítási feladatát átvevő gazdasági társaságot, a 

jelen Szerződésben saját helyébe lépteti, egyben vállalja, hogy mindazon igazolt károkat és 

költségeket megfizet Vállalkozó részére, ez erről szóló Vállalakozói értesítés kézhezvételét 

követő 30 n napon belül kifizeti, amelyet jelen szerződés tartalmaz, illetve jelen szerződésben 

foglaltak  megszegése eredményeként az „átvevő” társaság szerződésszegéséből ered, vagy 

azzal összefügg és az „átvevő” társaság azok felmerülésétől számított 30 napon belül nem fizeti 

ki?” 

 
Válasz: Ajánlatkérő tájékoztatja T. Ajánlattevőket, hogy a záradék szövege már nem része a 
szerződésnek, ezért a végleges ajánlattételi felhívás megküldésekor a végleges Vállalkozási szerződés 
ezt már nem fogja tartalmazni. 
 

II. kérdéscsomag 

 
10. kérdés: „A jóteljesítési biztosítékra vonatkozó feltételrendszerek a Közbeszerzési 

dokumentumok II. kötet Közbeszerzési útmutató ajánlattételi szakasz elnevezésű dokumentum 

9.5 pontjában megadott 1. számú függeléke, illetve a Vállalkozási Szerződéstervezet minta 10.1 

pontjában hivatkozott 5. számú mellékletében találhatóak. Ezen mellékletek nem szerepelnek a 

részvételi/ajánlattételi dokumentációban. 

Kérjük a fent említett dokumentumok megküldését.” 
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Válasz: A ajánlattételi felhívás 9.5. pontja szerint a biztosítéknak az I. számú függelékben foglalt 
feltételeknek kell megfelelniük. A hivatkozott függeléket Ajánlatkérő a BKV honlapjára feltöltött 
Vállalkozási szerződés – módosított TB-252-15 170323 c. dokumentum mellékleteként csatolta. A 
melléklet száma 4., melyre a szerződéstervezet 10.1. pontjában Ajánlatkérő helyesen hivatkozik. (A 
korábbi szerződéstervezetben valóban még 5. számú mellékletként szerepelt.) 
Ajánlatkérő a részvételi felhívás 7. pontjában utalt arra, hogy teljesítési és jóteljesítési biztosítékot ír 
elő, melynek mértékéről tárgyalni kíván. 
Ajánlatkérő tájékoztatja T. Ajánlattevőket, hogy a biztosítékokra vonatkozó feltételeket I. számú 
függelékként a BKV honlapjára az eljárás dokumentumai között feltöltötte. 

 
 
Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásul vételét. 
 
         BKV Zrt. 
                Ajánlatkérő 


