
Kiegészítı tájékoztatás II.  BKV Zrt. 15/T-393/10. 

1. sz. melléklet 
 
1. kérdés:  
 
„A 8/34 oldalon szerepl ı „Igazolások, nyilatkozatok” fejezet 12-es alpontjá t 
szeretném értelmeztetni: „Az ajánlatkér ı által kötelez ıen elvégzend ı ellenırzési 
és karbantartási feladatok leírása”. Ezt hol találo m meg a kiírásban?” 
 
1. válasz:  
 
Az Ajánlattevınek az Ajánlati dokumentáció 10. pontjában szerepl ı „Az ajánlat 
részeként benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jeg yzéke”  (12) alpontja 
értelmében meg kell adni – amennyiben ilyeneket szükségesnek tart – a jótállási 
idıszakra vonatkozóan azokat a kötelezıen elvégzendı ellenırzési és karbantartási 
mőveleteket, amelyeket a garancia érvényesítéséhez az Ajánlatkérınek feltétlenül be 
kell tartani. Ennek elıírásakor figyelembe kell venni az Ajánlati dokumentáció „Mőszaki 
leírás” mellékletében szereplı „Autóbuszok karbantartási ciklusrendje” táblázatban 
foglaltakat. Az Ajánlattevı által szükségesnek tartott külön ellenırzési és karbantartási 
mőveleteket úgy kell megadni, hogy azoknak igazodni kell a BKV megadott 
ciklusrendjéhez, attól jelentısen nem térhetnek el. 
Amennyiben a jótállási idıszakban az „Autóbuszok karbantartási ciklusrendje” 
táblázatban foglaltaknál nem követelnek meg szigorúbb ellenırzést, illetve 
karbantartást, akkor a (13) alpont szerint nyilatkozni kell a BKV ciklusrendjének 
elfogadásáról.  
 
2. kérdés:  
 
„Ugyan ebben a fejezetben a 17-es alpont: „Üzleti t itok körének meghatározása 
(külön mellékletben): Ezt a pályázónak kell meghatá roznia?” 
 
2. válasz:  
Igen. A Kbt. 4. §. 37. pontjában és a 73. §.-ban foglaltak megléte esetén. 
 
4. §. 37. pont: Üzleti titok: a Ptk. 81. §-ának (2)–(3) bekezdésében így meghatározott 
fogalom. 
 
73. §: (1) Az ajánlattevı az ajánlatában – kifejezetten és elkülönített módon, 
mellékletben – közölt üzleti titok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. A közbeszerzési 
eljárás alapján megkötött szerzıdés engedményezést kizáró rendelkezése nem minısül 
üzleti titoknak.1 

(2) Az ajánlattevı azonban nem tilthatja meg nevének, címének (székhelyének, 
lakóhelyének), valamint olyan ténynek, információnak, megoldásnak vagy adatnak (a 
továbbiakban együtt: adat) a nyilvánosságra hozatalát, amely a bírálati szempont 
alapján értékelésre kerül. Nem korlátozható, illetıleg nem tiltható meg üzleti titokra 
hivatkozással olyan adat nyilvánosságra hozatala sem, amely a közérdekő adatok 
nyilvánosságára és a közérdekbıl nyilvános adatra vonatkozó, külön törvényben 
meghatározott adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettség alá esik. 
 
 

                                                 
1 E rendelkezés 2007. július 7-étıl hatályos. 


