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1. sz. melléklet 
 
 
1. kérdés:  
 
Ajánlati / részvételi felhívás III.2.2 
Cégünk 2010. májusában alakult, tehát 2010-ben nem teljes évre vonatkozó 
árbevételt tudunk felmutatni. 
A 2010. évben összesen gépjárm ővek üvegeinek szállítása vonatkozásában – a 
részek „ A – B – C” teljesítettük a megadott refere ncia mennyiségeket, viszont 
2008 – 2009 évben még nem m őködtünk. 2010-ben alakult új cégként lehet ıség 
van-e az ajánlattételre? 
 
1. válasz:  
Igen. A Kbt. 66. §. (2) bekezdése szerint van lehetıség az ajánlattételre. 
 
 
2. kérdés:  
Ajánlati / részvételi felhívás III.2.3. 
Lehetıség van-e, hogy az egyes részeken „A-B-C” belül a s zélvédı üvegekre 
tegyünk csak ajánlatot és nem a megadott teljes spe cifikációra? 
 
2. válasz:  
Nem. Részenként van mód ajánlatok benyújtására és az adott rész esetében csak 
teljeskörő ajánlatot tud Ajánlatkérı elfogadni. 
 
3. kérdés:  
„A "11. sz. melléklet - A" jel ő táblázat 81. és 82. sorszámú tételei (Billen ı ablak 
IK 412) álláspontunk szerint komplett ablakot takar nak. 
Mivel a tenderkiírás A. ) rész: IKARUS autóbusz jár mővek üvegeir ıl szól, kérjük 
szíves állásfoglalásukat, hogy a nevezett sorszámú tételek komplett ablakokat 
vagy üvegeket takarnak-e.” 
 
3. válasz:  
A 11. sz. melléklet – A.) jelő táblázat 81. és 82. sorszámú tétele nem komplett 
ablakok, csak üvegek. 
 
A 82. tételszámról készült fényképet közzétesszük a 
http://www.bkv.hu/ftp/kozbesz/15_t239_11.html weboldalon. 
 
4. kérdés:  
„A " 11. sz. melléklet – B.) rész: Volvo-Van Hool j ármővek üvegei" nev ő táblázat 
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 sorszámú tételek esetébe n ezen alkatrészekre a BUSZ 
I. Kft-nek tenderen elnyert érvényes szállítási sze rzıdése van a BKV Zrt.-vel, 
ezért véleményünk szerint ezek az alkatrészek a jel enlegi tenderkiírásban nem 
szerepelhetnének. 
Kérjük ezen alkatrészek esetén a tenderb ıl történ ı törlésre vonatkozó 
állásfoglalásukat.” 
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4. válasz:  
Az érvényes Szállítási Keretszerzıdés lejártáig a szerzıdésnek megfelelıen történik 
a tételek megrendelése. A B.) részben szereplı 37., 38., 39., 40., 41., 42. tételek 
esetében kizárólag 2012.06.22. követıen nyílik majd lehetıség a jelenlegi eljárás 
alapján kötendı Szállítási Keretszerzıdés szerinti megrendelésre.  
 
5. kérdés:  
Ajánlattevıi észrevétel szerint a 405 típusú szélvédık gyártását a gyártó befejezte. 
A.) rész: 75. és 76. tétel 

 
 
Továbbá szintén Ajánlattevıi észrevétel alapján az alábbi alkatrész szállítása sem 
biztosított: 
A.) rész: 36. és 77. tétel 

 
 
5. válasz:  
Ajánlatkérı az Ajánlati dokumentációban leírt mőszaki paramétereknek megfelelı 
vagy azzal egyenértékő termékek beszállítását kéri. 
Ajánlatkérı részenként csak teljes körő ajánlatot tud elfogadni. 
 
6. kérdés:  
Szeretnénk méretet, rajzot kérni a következı tételekhez: 

 
 
6. válasz:  
Sajnos méretezett mőszaki rajz nem áll rendelkezésünkre az adott alkatrészekrıl, 
ezért az Ikarus 280-as típus alkatrész katalógusának jellegrajzát, az IK 280-as 
tolóablakról és az IK 411 trolibusz utasajtó üvegérıl, valamint egy Ikarus 411-es 
trolibuszról készült fényképet közzéteszünk a 
http://www.bkv.hu/ftp/kozbesz/15_t239_11.html  weboldalon. 
 
A befoglaló méretek az alábbiakban vannak részletezve: 
Tolóüveg bal 1          280.04-8731-005AT 
535 mm x 810 mm x 4,8 mm            lekerekítés: R 70 mm 
  
Tolóüveg bal 2          280.04-8731-005DT 
535 mm x 655 mm x 4,8 mm           lekerekítés: R 70 mm 
 
Utasajtó üveg            411.05-8140.015 FŐTÖTT 
485 mm x1745 mm (a vastagságot nem tudtuk beépített állapotban megmérni) 


