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Tisztelt Érdeklődők!
A Budapesti Közlekedési Ügyfélkapcsolatok Zrt. ajánlatkérő 2017. október 19. napján a Kbt.
Harmadik Része szerinti, a Kbt. 113. § (1) bekezdése szerinti nyílt közbeszerzési eljárást indított
„Szerver hoszting/2017” tárgyban.
A tárgyi eljárásban beérkezett kérdésekre adott ajánlatkérői kiegészítő tájékoztatást jelen levél útján
adja meg az érintettek részére.
1. kérdés: Segítségét szeretném kérni az egyik bérelt vonali internettel kapcsolatban. A 1052
Budapest, Városház u. 9-11. címet kollegánk szeretné felmérni, hogy hova tudnánk antennát
elhelyezni. Ehhez tudna nekem küldeni egy kapcsolattartót telefonszámmal, akivel tudunk
egyeztetni?
Válasz: Ajánlatkérő megkereste Budapest Főváros Önkormányzatát, amely részről azt a
tájékoztatást kapta, hogy az épületen jelenleg nincs antenna, emellett az érintett épület (1052
Budapest, Városház u. 9-11.) műemlék épület, így a műemléki jellegre tekintettel
amennyiben antenna elhelyezése szükséges, úgy az azzal kapcsolatos helyzetfelmérés és
esetlegesen az örökségvédelmi hatósággal történő egyeztetés, engedélyeztetés ajánlattevő
feladata. Ajánlatkérő tájékoztató jelleggel előadja, hogy a jelenlegi adatkapcsolat a 1052
Budapest, Városház u. 9-11. címnél optikai (vezetékes) hálózattal van megoldva.
2. kérdés: Tárgyi Ajánlattételi felhívás felolvasó lapján az alábbi táblázat szerepel, ahol a
mindösszesen és a mennyiség nem egyezik:
Ssz.

Tételek

Mennyiség
egység

a műszaki leírásban
meghatározott
rack
szekrény szervertermi
elhelyezésének
bérleti díja

Mindösszesen
mennyiség

db

Nettó
egységár

9

Ft/hó/db

Mindösszesen ár

Ft/hó/10db

Kérem, szíveskedjen megerősíteni, hogy a Mindösszesen ár oszlopba a 9 db rack
szekrényre vonatkozó netto havidíjat kell beírni.
Válasz: Ajánlatkérő megerősíti, figyelemmel az ajánlattételi felhívás 5. pontjában is szereplő
9 db-os mennyiségre, hogy az ajánlattételi dokumentáció 2. sz. mellékletében
(ÁRTÁBLÁZAT) szereplő táblázat első sorában mindösszesen ár megadásához a nettó
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egységárat a mindösszesen mennyiséggel (9) kell szorozni, a mindösszesen ár a 9db
mindösszesen mennyiség * nettó egységár:
Ssz.
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a műszaki leírásban
meghatározott rack
szekrény
szervertermi
elhelyezésének
bérleti díja

A fentiek szíves tudomásulvételét köszönjük.
Budapest, 2017. október 30.
Tisztelettel:
dr. Győri-Pintér Márta
Jogi Iroda
jogtanácsos
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