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AJÁNLATI FELHÍVÁS 
 

Ajánlatkérő neve:  
 Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság  

Stratégiai és Beszerzési Igazgatóság 
Beszerzési Főosztály 
1980 Budapest, Akácfa u. 15.  
Telefon/Fax: 322-64-38 
E-mail: kozbeszerzes@bkv.hu 
 

1.  Az eljárás száma: BKV Zrt. V-73/18. 
 
2.  A beszerzés tárgya, mennyisége: 

 
Számítógéppel vezérelt troli váltók javítása, az 1. számú függelékben meghatározottak szerint. 
 
Az 1. számú függelékben szerepelő mennyiségek a korábbi üzemeltetési tapasztalatok 
felhasználásával kerültek meghatározásra, úgynevezett tapasztalati mennyiségek. A tapasztalati 
mennyiségek az ajánlatok megalapozott elbírálása érdekében, az ajánlati összár 
meghatározásához kerültek megadásra, a szerződés keretében beszerzett mennyiségek ezen 
tapasztalati adatoktól eltérhetnek. A nyertes Ajánlattevővel megkötésre kerülő szerződés 
mellékletében ennek megfelelően az árazott egységárak kerülnek feltüntetésre.  
 
A hibajavítási feladatok megrendelésére műszaki szükségesség függvényében kerül sor. A 
megkötendő szerződés eseti javítási jellegű keretszerződés, amelynek keretében egyedi 
megrendelések alapján történik a tényleges munkavégzés, a Megrendelő eseti igényei szerint.  
Ajánlattevőnek az előzőek ismeretében kell benyújtania ajánlatát. 

 
CPV kód: 45311200-2 Villamos szerelés 
 

3. Részajánlattételi lehetőség, alternatív ajánlat  
 
Ajánlatkérő csak teljes körű ajánlatot fogad el. Többváltozatú (alternatív) ajánlat tétele nem 
megengedett. 

 
4. A beszerzés tárgyával kapcsolatos műszaki követelmények 
 

Korszerű „számítógépes” vezérlésű különböző gyártmányú (EZ-Praha, Elektrolinie) trolibusz 
villanyváltók eseti hibajavítása. Feladat a helyszínen, a hiba pontos behatárolása után a váltó 
mechanikai és/vagy elektromos javítása/beszabályozása a pontos, biztonságos működés 
érdekében. 
Ajánlatkérő a hiba beméréséhez és a javításhoz szükség szerint szerelő autót (Schörling) biztosít. 
 

5. A szerződés hatálya: 
 

A szerződés időtartama a szerződés megkötésétől számított 48 hónapig tartó határozott 
időtartam, az Ajánlatkérő által, a konkrét Megrendelésen megadott ütemezésben és 
mennyiségben.  

 

mailto:kozbeszerzes@bkv.hu
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6. A megrendelés módja és teljesítés helyei, a teljesítés ütemezése: 
 

6.1. Ajánlatkérő Megrendelést ad ki az 1. sz. függelékben rögzített feladatokra (továbbiakban: 
Tervezhető Feladatok) Ajánlatkérő a tervezhető munkákról, azok megrendelése előtt 
legalább 3 munkanappal megelőzően emailben írásban értesíti a nyertes Ajánlattevőt. Az 
egyes Tervezhető Feladatokra vonatkozó megrendelések a munkavégzés megkezdése előtt 
legalább 2 munkanappal kerülnek a nyertes Ajánlattevő részére megküldésre.  

 
A nyertes Ajánlattevőnek legkésőbb az adott Megrendelés kiadásától számított 3 
munkanapon belül a munkát be kell fejeznie. 

 
6.2. Forgalmat akadályozó eseti hibajavítási (továbbiakban: Havaria) munkák tekintetében az 

Ajánlatkérő megbízott képviselője telefonon, vagy e-mailben tájékoztatja a nyertes 
Ajánlattevőt a meghibásodásról.  
A nyertes Ajánlattevő – Ajánlatkérő telefonos hibabejelentésétől függően 4, illetve 24 órán 
belül – köteles a helyszínre kiérkezni és a hiba elhárítását megkezdeni. 

 
Forgalmat akadályozó eseménnyel (Havaria) kapcsolatos hibaelhárítási feladat felmerülése 
esetén a nyertes Ajánlattevőnek a munkát a lehető legrövidebb idő alatt, de a 
hibabejelentéstől számítottan legkésőbb 72 órán belül be kell fejeznie. 

 
 
   A teljesítés helye: BKV Zrt. trolibuszvonal felsővezeték hálózata, az adott Megrendelésben 

meghatározottak szerint. 
 
7.   Szerződést biztosító mellékkötelezettségek: 

 
Kötbér: 
 
Amennyiben Ajánlattevő a szerződésben vállalt kötelezettségét határidőre nem teljesíti, úgy 
késedelmi kötbért köteles Ajánlatkérő részére fizetni.  
A késedelmi kötbér mértéke az adott Megrendelésre vonatkozó, a megajánlott 
Egységárak/Rezsióradíj alapján kalkulált vállalkozói díj összegének napi 2 %-a, de legfeljebb 30%-
a. 
 
Ajánlattevő a szerződésben vállalt kötelezettségei nem teljesítése esetén köteles Ajánlatkérő 
részére meghiúsulási kötbért fizetni, melynek mértéke az adott Megrendelésre vonatkozó, a 
megajánlott Egységárak/Rezsióradíj alapján kalkulált vállalkozói díj meghiúsulással érintett 
részének 30 %-ával megegyező összeg. 
 
Ajánlatkérő hibás teljesítési kötbért követel, amennyiben Ajánlattevő hibásan, vagy más módon 
nem a szerződésben foglaltak szerint teljesít. 
A hibás teljesítési kötbér mértéke adott Megrendelésre vonatkozó, a megajánlott 
Egységárak/Rezsióradíj alapján kalkulált vállalkozói díj hibás teljesítéssel érintett részének 30 %-
ával megegyező összeg. 
 
Késedelmi kötbér a Havaria Feladatok tekintetében: a munkavégzés megkezdésére vonatkozó 
határidő eredménytelen lejárta után esedékes. A késedelmi kötbér mértéke 20.000,- Ft/óra 
minden megkezdett óra után. A kötbérmaximum havonta nem haladhatja meg a 12 óra tételt. 



                                                  Ajánlati felhívás                                           BKV Zrt. V-73/18. 

 4 

 
Jótállás: 
Ajánlattevőnek az elvégzett munkákra az átvételtől számított, legalább 12 hónap jótállást kell 
vállalnia.  
Ajánlattevőnek ajánlatában kifejezetten nyilatkoznia kell az általa vállalt jótállás időtartalmáról.  
 
Jótállási kötelezettség keretében felmerülő hiba esetén Ajánlattevőnek meg kell kezdenie 
jótállási kötelezettségének teljesítését, azaz 3 munkanapon belül garanciális hibaszemlét kell 
tartania. Felek ezt követően garanciális hibaszemle keretében közösen egyeztetnek a kijavítás 
módjáról és határidejéről, az egyeztetés eredményét jegyzőkönyvben rögzítik. Ajánlatkérő a 
jótállási hibák kijavítására határidőt tűz ki, melyben figyelembe veszi az egyeztetés eredményét. 
A jótállási idő alatt történt meghibásodás esetén a jótállás időtartama a javított egységre újból 
kezdődik. Az egység - jótállás érvényesítés esetén - elszállítása, valamint visszaszállítása az 
Ajánlatkérő részére a nyertes Ajánlattevő feladata. 

 
8. Ajánlattevőkkel szemben támasztott műszaki, szakmai alkalmassági követelmények 

 
M.1.  A szerződés teljesítésére alkalmasnak minősül az Ajánlattevő (közös Ajánlattevő), ha 

rendelkezik az ajánlati felhívás megküldését megelőző 72 hónap során teljesített, 
összesen legalább áfa nélkül számítottan 20 millió forint értékű, vasúti felsővezeték 
hálózat építésre és / vagy szabályozásra és / vagy felújításra vonatkozó referenciával. 

 
Az Ajánlatkérő az előírt referenciakövetelmény tekintetében nem kívánja korlátozni a 
teljesített referenciák, szerződések számát.  
 

M.2. A szerződés teljesítésére alkalmasnak minősül az Ajánlattevő (közös Ajánlattevő), ha 
rendelkezik legalább az alábbi képzettségű szakemberekkel: 

 

 1 fő felelős műszaki vezető, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-
VV jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel vagy azzal egyenértékű 
végzettséggel, és minimum 3 éves – a végzettség megszerzésétől számított – 
szakmai tapasztalattal vasútvillamossági építmények építése, és/vagy szerelése 
szakterületen rendelkezik; 

 1  fő  felsővezeték  hálózat  szerelő,  vagy  villanyszerelő  szakmunkás (Villamos 
hálózat szerelő szakképesítés OKJ száma jelenleg: 33 522 04 0001 33 19 vagy 
ezzel egyenértékű végzettség, Villanyszerelő szakképesítés OKJ száma jelenleg: 
33 522 04 1000 00 00 vagy ezzel egyenértékű végzettség) (vagy azzal 
egyenértékű végzettségű), továbbá aki legalább 2 év szakmai tapasztalattal 
rendelkezik felsővezeték hálózat szerelői, vagy villanyszerelési munkák területén. 

 
    Műszaki alkalmasság igazolására kért adatok és tények (igazolás módja) 

 
M.1. Az Ajánlattevőnek (közös Ajánlattevőnek) ismertetnie kell a felhívás megküldését 

megelőző 72 hónap során végzett legjelentősebb teljesítéseit. A referenciának legalább 
a következő adatokat kell tartalmaznia: a teljesítés ideje, teljesítés helye, a szerződést 
kötő másik fél megnevezése, a referenciát igazoló személy neve és telefonszáma, a 
teljesítés tárgya, a szerződés alapján végzett teljesítés áfa nélkül számított összértéke, 
továbbá nyilatkoznia kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek 
megfelelően történt-e.  



                                                  Ajánlati felhívás                                           BKV Zrt. V-73/18. 

 5 

 
Az előírt referencia több szerződés alapján is teljesíthető. 

 
M.2. Az Ajánlattevőnek (közös Ajánlattevőnek) nyilatkoznia kell arról, hogy a teljesítésbe 

bevonja az ajánlati felhívás 8. pontjának M.2. alpontjában előírt szakembereket. Az 
igazolás körében benyújtandó továbbá a szakemberek képzettségét igazoló 
dokumentumok egyszerű másolata, a kamarai névjegyzéki szám megadása. 
Amennyiben a bevonni kívánt szakember nem áll az Ajánlattevővel foglalkoztatási 
jogviszonyban a szakemberek rendelkezésre állásáról szóló nyilatkozatot is kérjük 
benyújtani. 

 
9.    Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltétele: 

 
A szerződés tárgyát képező beruházás ellenértékének kiegyenlítése a megrendelés teljesítésének 
Ajánlatkérő általi igazolását követően, az Ajánlatkérőhöz benyújtott számla alapján, a számla 
kézhezvételétől számított 30 (harminc) naptári napon belül, átutalással történik.  
 
Ajánlatkérő előleget nem fizet. 
 
Ajánlatkérő késedelmes fizetése esetén a Ptk. 6:155 §-ban rögzítettek szerint fizet késedelmi 
kamatot. 

 
10.  Az Ajánlattevő által az ajánlathoz kötelezően csatolandó igazolások, nyilatkozatok: 
 
 

 ajánlattételi nyilatkozat      1. sz. melléklet 
 referencia nyilatkozat       2. sz. melléklet 
 nyilatkozat az alvállalkozókról      3. sz. melléklet  
 nyilatkozat a kizáró okokról             4/A. és 4/B. sz. melléklet 
 nyilatkozat a kizáró okokról – alvállalkozóról 1 (adott esetben)      4/C. sz. melléklet 
 egyéb nyilatkozat       5. sz. melléklet 
 visszaigazoló adatlap       6. sz. melléklet 
 ajánlati egységárak táblázata      1. sz. függelék 
 aláírási címpéldány másolata 
 egyéb, az alkalmassági igazolása körében előírt nyilatkozatok, dokumentumok 

(szakemberek bemutatása) 
  

Az ajánlatban meg kell jelölni az Ajánlattevő által a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt 
alvállalkozó(ka)t, valamint nyilatkoznia kell az alvállalkozó által végzendő tevékenységről, és annak 
a teljes ajánlatra vonatkozó mértékéről. 

 
 
11.  Ajánlati ár:  

 
Ajánlattevőnek a megajánlott árat a mellékelt „Ajánlattételi nyilatkozat” (1. számú melléklet 
kitöltésével egyösszegben) valamint az 1. sz. függelék kitöltésével tételesen is meg kell adnia. 

                                                 
1 Az Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy az általa bevont alvállalkozóval, illetve a kapacitásait rendelkezésre bocsátó 
szervezettel szemben sem állnak fenn a kizáró okok. 



                                                  Ajánlati felhívás                                           BKV Zrt. V-73/18. 

 6 

 
A kitöltendő Excel formátumú tételes listában feltüntetett értékek (tervezett mennyiségi egység) 
az ajánlati összár meghatározásához kerültek megadásra. 
(Az Ajánlati ár mindösszesen az árazatlan költségvetési kiírásban – 1. sz. függelék – megadott 
egységárak és az ahhoz tartozó tervezett mennyiségek szorzataként a tervezhető és havaria 
feladatokra kapott összegek összeadásával adódik). 
 
Az ÁFA nélkül számított egységáraknak tartalmazniuk kell a szerződésszerű teljesítéshez szükséges 
összes járulékos gyártási, munka-, anyag-, szállítási és egyéb költségeket – ideértve az állványozás, 
energia, segédanyagok, külső szállítás, tárolás, különféle hatósági és egyéb engedélyek 
beszerzésének költségeit – valamint a különféle vámköltségeket és adókat az általános forgalmi 
adó kivételével. 

 
A kiegészítő munkák áfa nélkül számított rezsióradíját a tevékenységet végző szakemberek 
számától függetlenül, Ft/óra mértékegységben kérjük megadni. Az áfa nélkül számított 
rezsióradíjnak tartalmaznia kell minden felmerülő költséget (szakmunka, segédmunka óradíj, 
beleértendő a szükséges géphasználati óradíj is), továbbá különösen a kiszállási díjat és a 
kilométerdíjat, valamint a különféle vámköltségeket és adókat, az általános forgalmi adó 
kivételével. 
A kiegészítő munkák áfa nélkül számított rezsióradíja a javításhoz szükséges alkatrészek, 
részegységek díját nem tartalmazza, erre jelen eljárásban Ajánlatkérő nem kér ajánlatot. 

 
12. Részvételre jelentkezés: 

 
Amennyiben Ajánlattevő az eljárásban részt kíván venni, részvételi szándékát 2018. november 05. 
napján 10.00 óráig jelezze a kozbeszerzes@bkv.hu e-mail címen. Az Electool elektronikus 
tendereztető rendszerben az Ajánlatkérő által közvetlenül meghívott ajánlattevőknek részvételi 
szándékukat külön jelezni nem szükséges.   
 
Az eljárásban való részvétel és a jelentkezés előfeltétele, hogy Ajánlattevő regisztrációval 
rendelkezzen az Electool tendereztető rendszerben.   
 
A részvételi szándék jelzésekor kérjük, Ajánlattevő Electool rendszerben regisztrált e-mail címét 
megadni. Felhívjuk az Ajánlattevők figyelmét, hogy amennyiben még nem regisztrált az Electool 
tendereztető rendszerében, arról időben intézkedjen (a regisztrációra akár egy munkanapot is 
igénybe vehet), mert csak érvényes regisztrációval tud érvényes jelentkezést leadni az előzőekben 
meghatározott határidőre. 

 
Ha az eljárás iránt érdeklődését jelezte, Ajánlatkérő Ajánlattevőnek az Electool tendereztető 
rendszeren keresztül az eljárásban való részvételre feljogosító meghívót küld. 
 

 
13.   Helyszíni bejárás: 
 

Ajánlatkérő a megfelelő ajánlatok elkészítése érdekében Ajánlattevőknek lehetőséget biztosít 
az eljárás tárgyát képező helyszínek megtekintésére. 
 
Ennek helye és ideje:  
2018. november 06. 10:00 óra 

mailto:kozbeszerzes@bkv.hu
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Találkozási pont:  
Baross tér – trolibusz végállomás (Kerepesi úti oldal) 
 
Kérjük, hogy Ajánlattevők a Visszaigazoló adatlapon jelöljék meg, hogy kik fognak részt venni a 
helyszíni bejáráson. Kérjük, hogy a Visszaigazoló adatlapot a helyszíni bejárást megelőző 
munkanap 15:00 óráig szíveskedjenek megküldeni a kozbeszerzes@bkv.hu e-mail-címre.  

 
14. Az eljárás lefolytatása, ajánlatok benyújtása: 

 
Az eljárással kapcsolatos kérdések feltevése, információ kérése 2018. november 09. napján 10:00 
óráig kizárólag írásban a www.electool.hu felületen keresztül tehető. 

 
Felhívjuk a figyelmet, hogy az eljárásban kizárólag az elektronikus rendszerben van lehetőség az 
ajánlat benyújtására.  
 
Az ajánlatot és a csatolandó igazolásokat, nyilatkozatokat kitöltve és cégszerűen aláírva, 
digitalizálva az Electool oldalára (https://electool.com/sourcingtool/) kell feltölteni.  
 
Kérjük, hogy Ajánlattevő ajánlatában az ajánlattételi nyilatkozatban adja meg az elérhetőségéhez 
szükséges adatokat: Ajánlattevő cég neve, székhelye, telefonszáma, telefax-száma, a 
kapcsolattartó személy neve, beosztása. Az ajánlattételi nyilatkozat aláírásával az Ajánlattevő 
kifejezetten nyilatkozik a szerződéstervezet elfogadásáról.  

 
15. Az ajánlatok benyújtásának (feltöltésének) határideje (ajánlattételi határidő): 

 
2018. november 19. 10 óra 00 perc 

 
Az ajánlatok bontása: 

2018. november 19. 10 óra 01 perc 
 

Az ajánlatok bontását követően az eredményről az Ajánlatkérő az Ajánlattevőket e-mailben is 
értesíti. 

 
16. Az ajánlatok elbírálásának szempontja: 

 
Ajánlatkérő az Ajánlati felhívásban meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatokat a 
legalacsonyabb ár értékelési szempont alapján értékeli. 

 
17. Hiánypótlás: 

 
Az Ajánlatkérő a versenyeztetési eljárás során az Ajánlattevők részére teljes körű hiánypótlási 
lehetőséget biztosít. Ajánlatkérő a hiánypótlási felhívásban pontosan megjelölt hiányokról és a 
hiánypótlási határidőről elektronikus úton írásban tájékoztatja az Ajánlattevőket. 

 
 

18. Az ajánlati kötöttség:  
 

mailto:kozbeszerzes@bkv.hu
http://www.electool.hu/
https://electool.com/sourcingtool/
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Ajánlattevő ajánlati kötöttsége az ajánlattételi határidő lejártával kezdődik. Az Ajánlattevő 
ajánlatát e határidő lejártáig módosíthatja vagy visszavonhatja. Az ajánlati kötöttség az 
eredményhirdetéstől számított 60 napig tart azzal, hogy ezen időpontot követően Ajánlatkérő 
nyilatkozatot kérhet az ajánlat további fenntartására. Amennyiben Ajánlattevő nem nyilatkozik, 
azt Ajánlatkérő úgy tekinti, hogy ajánlatát fenntartja. 
Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejártáig visszavonhatja a felhívást. 
 

19. Eredményhirdetés: 
 

Az eljárás nyertese az az (érvényes) Ajánlattevő, aki az értékelési szempontok szerinti 
legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlatot nyújtja be. 
Az Ajánlatkérő az eljárás eredményéről írásban (faxon és/vagy e-mailben) értesíti az 
Ajánlattevőket az ajánlatok benyújtása (ártárgyalás) napját követő 30. napig. Ajánlatkérő az 
ajánlatok megfelelő értékelése érdekében jogosult az eredményhirdetés napját elhalasztani, 
amelyről írásban értesíti Ajánlattevőket.  

 
20. Egyéb rendelkezések: 

 
Az Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a szerződéses feltételekről tárgyalást tartson. 
Egy Ajánlattevő esetén Ajánlatkérő ártárgyalást tarthat. Amennyiben a legkedvezőbb ajánlat 
meghaladja az Ajánlatkérő rendelkezésére álló fedezet összegét, Ajánlatkérő ártárgyalást tart. Az 
(ár)tárgyalások tartásáról, azok menetéről az Ajánlatkérő egyidejűleg tájékoztatja valamennyi 
érvényes ajánlatot benyújtó Ajánlattevőt. 
 
Az ártárgyalás eredménye alapján kitöltött részletes ártáblázatot az ártárgyalás alapján 
legkedvezőbb ajánlatot benyújtó Ajánlattevő köteles az ártárgyalást követő 2 munkanapon belül 
aláírva elektronikus úton pdf vagy jpg formátumban a kozbeszerzes@bkv.hu e-mail címre vagy a 
322-6438-as faxszámra megküldeni.  

 
Abban az esetben, ha az Ajánlattevők száma nem teszi lehetővé a valódi versenyt, Ajánlatkérő 
jogosult új ajánlattételi határidő kitűzésével újabb Ajánlattételre felhívni az Ajánlattevő(ke)t, újabb 
Ajánlattevők bevonásával egyidejűleg. 
 
Az Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy az ajánlatok elbírálása során az eljárást eredménytelennek 
nyilvánítsa és adott esetben a legkedvezőbb ajánlatot benyújtó Ajánlattevővel szemben a 
szerződés megkötését megtagadja.  
 
A szerződés a nyertes Ajánlattevővel, írásban jön létre, mindkét fél általi aláírás időpontjában. 

 
21. Egyéb nyilatkozatok 

 
Ajánlattevőnek ajánlatában kifejezetten nyilatkoznia kell: 
- arról, hogy az ajánlati felhívásban és annak valamennyi mellékletében, a szerződéstervezetben, 

valamint az Ajánlatkérő által esetlegesen tett pontosításokban és kiegészítésekben, kiegészítő 
tájékoztatásban foglalt feltételeket mindenben tudomásul vette és elfogadta; 

- hogy rendelkezik a keretszerződésben vállalt tevékenység – javítások - elvégzéséhez szükséges 
eszközökkel, műszaki felszereltséggel, célgépekkel, szerelési anyagokkal és megfelelő 
szakemberekkel; 
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- az általa vállalt jótállás időtartamáról, mely nem lehet kevesebb az átadás-átvételtől számított 
12 hónapnál; 

- hogy a szerződés megkötésére és teljesítésére vállalkozik az Ajánlattételi nyilatkozaton 
megadott ellenszolgáltatás ellenében; 

- arról, hogy a jótállási kötelezettség keretében felmerült hiba esetén legfeljebb 3 munkanapon 
belül megkezdi a jótállási kötelezettsége teljesítését, azaz garanciális hibaszemlét tart, illetve a 
hibát a hibaszemlét követően megállapított és Ajánlatkérő által elfogadott határidőn belül 
kijavítja; 

- arról, hogy tudomásul veszi, hogy Ajánlatkérő a megrendeléseket kizárólag e-mailen küldi, 
melynek érdekében, nyertessége esetén biztosítja, hogy a megrendeléseket egyetlen e-mail 
címen fogadja; 

- arról, hogy tudomásul veszi, hogy amennyiben Ajánlatkérő – legalább az elektronikus levelezési 
rendszer által küldött kézbesítési visszaigazolással – a megrendelés megadott e-mail-címre 
történő elektronikus megküldését igazolni tudja, a megrendelés kézbesítettnek tekintendő; 

- a teljesítés során a vonatkozó szabványokat, valamint a munkavédelmi, tűzvédelmi, 
környezetvédelmi és egyéb hatósági előírásokat betartja; 

- az Ajánlatkérő honlapján (www.bkv/hu/adatvedelmi tajekoztatas beszerzesek) található 
személyes adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatóban foglaltakat megismerte és azt a szerződés 
megkötése és teljesítése során eljáró munkavállalóival, illetve az érdek- és tevékenységi 
körében azzal kapcsolatban eljáró egyéb személyekkel is ismertette, valamint arról, hogy az 
Ajánlatkérőnek nyújtott szolgáltatások kapcsán adatfeldolgozónak minősül-e. 

 
 

 
 

 


