
Az alábbiakban tájékoztatjuk Ajánlattevıket a BKV Zrt. 15/T-87/11. számon, 
„Autóbusz, trolibusz kardántengelyek, alkatrészeik, valamint metró 
kardánkapcsolat alkatrészek szállítása” tárgyban indult eljárásban feltett 
kérdésekre adott válaszainkról: 
 
1. kérdés: „Ajánlattevı kéri mőszaki leírás, esetleg rajz megküldését az alábbi 
tételekre” 
 
405170006 cikkszámú Kardáncsavar készlet IK 405 3/8 24x1,45 
8351322400 cikkszámú G-5474 rajzszámú kardántengely 
8321323104 cikkszámú VJSZ-CAD-018 ICS kardáncsavar 
 
1. válasz: Ajánlatkérı a fent megnevezett kardántengely és alkatrészek esetén az 
alábbira vonatkozóan tud rajzot rendelkezésre bocsátani: 8321323104 cikkszámú 
VJSZ-CAD-018 ICS kardáncsavar. A kért mőszaki rajzot jelen kiegészítı tájékoztatás 
megküldésével egyidejőleg, küldés idıpontjáig visszaigazoló lapot visszaküldı 
Ajánlattevık részére elektronikusan megküldi. A másik két alkatrész esetén 
kiegészítı információval és rajzzal Ajánlatkérı nem rendelkezik. 
 
2. kérdés: „Külföldi Ajánlattevı esetén a benyújtandó pályázati anyag nyelvének 
magyarnak kell lennie. A dokumentumok hivatalos lefordíttatása jelentısen 
megdrágítaná Ajánlattevı költségeit. Ajánlattevı benyújthatja-e pályázatát hiteles 
fordítás nélkül, és amennyiben pályázata nyer – és Ajánlatkérı részére szükséges – 
akkor elvégezné a kért dokumentumok hiteles fordítását.” 
 
2. válasz: Ajánlattevınek nem magyar nyelvő ajánlat benyújtása esetén az Ajánlati 
dokumentáció 6.2. pontja alapján minden, nem magyar nyelven benyújtott 
dokumentumhoz magyar nyelvő fordítást kell csatolnia. Ajánlatkérı nem hiteles 
fordítást is elfogad, de az ajánlat értelmezése szempontjából a magyar nyelvő 
fordítás az irányadó. A fordítási hibákból történı felelısséget az Ajánlattevı vállalja. 



 
3. kérdés: „A pályázati anyagban kikötésre került, hogy az árakat magyar forintban 
kell megadni. Ajánlattevı az Euro-ban adott árait váltaná át magyar forintra a Szlovák 
Nemzeti Bank valutaárfolyamával, úgy hogy az érvényes árai az Euro-ban adottak. 
Ez esetben Ajánlattevı ajánlata elfogadható-e?” 
 
3. válasz: Ajánlattevı az ajánlatok benyújtását az Ajánlati dokumentáció 11.1. 
pontjában meghatározottak alapján magyar forintban kéri. 
 
4. kérdés: Ajánlattevı kéri a csatolt 1. sz. melléklet szerinti kardántengelyek és 
alkatrészek mőszaki rajzainak rendelkezésre bocsátását. 
 
4. válasz: Ajánlatkérı jelen kiegészítı tájékoztatás megküldésével egyidejőleg a 
küldés idıpontjáig visszaigazoló lapot megküldött Ajánlattevık részére a 
rendelkezésre álló mőszaki rajzokat megküldi elektronikus formában. Az 
elektronikusan rendelkezésre bocsátott mőszaki rajzokon kívül Ajánlatkérı más 
alkatrészekre és kardánokra mőszaki rajzokkal nem rendelkezik. 
 
5. kérdés: „Tekintettel arra, hogy nyílt eljárásról van szó, amennyiben lehetséges 
nevezzék meg azoknak a cégeket, akik – számolva azzal, hogy a pályázatban részt 
vesznek – a pályázat anyagát kikérték.” 
 
5. válasz: Az Ajánlattevı által kért információk nem minısülnek nyilvános adatoknak, 
ezért Ajánlatkérınek nem áll módjában ismertetni azokat. 
 
 
Tájékoztatjuk továbbá az Ajánlattevıket, hogy a kiegészítı tájékoztatás keretében 
megküldött mőszaki rajzok a BKV Zrt. honlapján is elérhetıek. 
 


