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Könczöl Enikő

Feladó: Könczöl Enikő

Küldve: csütörtök 2021. április 15 15:52

Címzett: Könczöl Enikő

Másolatot kap: Favrettó Gábor; Belinyák Nándor; Kissné Drajkó Krisztina

Tárgy: RE: Pályázati kiírás - Bérelt vonali Internet szolgáltatás 36 hónapra

Tisztelt Ajánlattevők! 
 
Ajánlatkérő értesíti Önöket, hogy a pályázati kiírás 2. pontjában az eljárás jellegéhez adminisztratív hiba miatt 
„meghívásos pályázat” került feltüntetésre, a tárgyi pályázat azonban nem meghívásos, hanem nyílt, azaz a 
honlapunkon közzétett pályázati kiírás alapján a meghívott gazdasági szereplőkön kívüli személyek is nyújthatnak be 
ajánlatot. 
 
Üdvözlettel, 
 
 

Személyes adatainak védelme érdekében a Microsoft Office megakadályozta a kép automatikus letöltését az internetről.

Könczöl Enikő 
beszerző 
BFVK Zrt. 
1013 Budapest, Attila út 13/A. 
Mobil: +36 20 238-1151 
E-mail: Konczol.Eniko@bfvk.hu 

Személyes adatainak védelme érdekében a Microsoft Office megakadályozta a kép automatikus letöltését az internetről.

 
 
JOGNYILATKOZAT: Ez az e-mail kizárólag a címzettnek szól, és bizalmas információkat tartalmaz. Amennyiben Ön(ök) nem a 
címzett fél, a küldemény bármilyen célú felhasználása nem megengedett, ideértve a másolást és továbbítást is. Ha ez a 
küldemény tévedésből került Ön(ök)höz, kérjük, jelezze(ék) a feladónak.  
 
Védje a környezetét! Kérjük, ezt az üzenetet csak akkor nyomtassa ki, ha feltétlenül szükséges!  

 

 
 

From: Könczöl Enikő  
Sent: Thursday, April 15, 2021 3:11 PM 
To: Könczöl Enikő <konczol.eniko@bfvk.hu> 
Cc: Favrettó Gábor <favretto.gabor@bfvk.hu>; Belinyák Nándor <belinyak.nandor@bfvk.hu>; Kissné Drajkó Krisztina 
<kissne.drajko.krisztina@bfvk.hu> 
Subject: RE: Pályázati kiírás - Bérelt vonali Internet szolgáltatás 36 hónapra 
 
Tisztel Gazdasági szereplők! 
 
Ajánlatkérőhöz a tárgyi beszerzési eljárással kapcsolatban az kérdések érkeztek. Ezúton küldjük Önöknek a 
válaszainkat: 
 

1. 

„Tisztelt Illetékes! 

A felolvasó lapon találtható "feladat megnevezése" mezőben csak a "bérelt vonali internet szolgáltatás 36 

hónapra" tétel van, ez alá kellene egy plusz mező/végpont címe amiben a szerepel külön tételként a /29-es IPv4 
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tartomány. Az internetszolgáltatás esetén az ÁFA 5% viszont az IPv4 címek esetén az ÁFA 27%, a két termék eltérő 
VTSZ/SZJ számmal rendelkezik emiatt külön álló szolgáltatási tételként lehet csak értékesíteni.  

A javaslatom a következő lenne: 

Feladat megnevezése Ajánlati nettó ár áfakulcs megjelöléssel 

1013 Budapest, Attila út 13/A - Bérelt 
vonali Internetszolgáltatás 36 hónapra 

x Ft + 5% ÁFA 

1013 Budapest, Attila út 13/A - /29-es IPv4 
tartomány bérlet 36 hónapra 

x Ft + 27% ÁFA 

1144 Budapest, Gvadányi utca 33-39. - 
Bérelt vonali Internetszolgáltatás 36 
hónapra 

x Ft + 5% ÁFA 

1144 Budapest, Gvadányi utca 33-39. - 
/29-es IPv4 tartomány bérlet 36 hónapra 

x Ft + 27% ÁFA 

 
Ajánlatkérő köszöni a javaslatot, de nem kíván módosítani a felolvasólapon, kérjük az eredetileg kiadott 
felolvasólapot szíveskedjenek használni az ajánlattételhez (Ezen a nettó ajánlati árat kérjük feltüntetni és nem kérjük 
különválasztani a „Bérelt vonali Internetszolgáltatás 36 hónapra”, valamint a „/29-es IPv4 tartomány bérlet 36 
hónapra” tételeket).  
 
2. „A pályázati kiírással kapcsolatban szeretném megkérdezni, hogy van-e részajánlattételre lehetőség?” 
Ahogyan a pályázati kiírás 7. pontja is rögzíti, „Ajánlatkérő a két érintett ingatlant külön beszerzési részként bírálja, 
azaz külön szerződést kíván kötni, akár külön Gazdasági szereplőkkel.” 
 
Kérjük, ajánlataikat ezen információk birtokában szíveskedjenek elkészíteni. 
 
Üdvözlettel, 
 
 

Személyes adatainak védelme érdekében a Microsoft Office megakadályozta a kép automatikus letöltését az internetről.

Könczöl Enikő 
beszerző 
BFVK Zrt. 
1013 Budapest, Attila út 13/A. 
Mobil: +36 20 238-1151 
E-mail: Konczol.Eniko@bfvk.hu 

Személyes adatainak védelme érdekében a Microsoft Office megakadályozta a kép automatikus letöltését az internetről.

 
 

 
JOGNYILATKOZAT: Ez az e-mail kizárólag a címzettnek szól, és bizalmas információkat tartalmaz. Amennyiben Ön(ök) nem a 
címzett fél, a küldemény bármilyen célú felhasználása nem megengedett, ideértve a másolást és továbbítást is. Ha ez a 
küldemény tévedésből került Ön(ök)höz, kérjük, jelezze(ék) a feladónak.  
 
Védje a környezetét! Kérjük, ezt az üzenetet csak akkor nyomtassa ki, ha feltétlenül szükséges!  

 

 
 

From: Könczöl Enikő  
Sent: Monday, April 12, 2021 10:35 AM 
To: Könczöl Enikő <konczol.eniko@bfvk.hu> 
Cc: Favrettó Gábor <favretto.gabor@bfvk.hu>; Belinyák Nándor <belinyak.nandor@bfvk.hu>; Kissné Drajkó Krisztina 
<kissne.drajko.krisztina@bfvk.hu> 
Subject: Pályázati kiírás - Bérelt vonali Internet szolgáltatás 36 hónapra 
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Tisztelt Gazdasági szereplők! 

A BFVK Zrt. pályázatot hirdet „Bérelt vonali Internet szolgáltatás 36 hónapra” tárgyban. Kérjük, hogy amennyiben 
érdeklődnek a pályázat iránt, a felhívásban szereplő feltételek mellett ajánlatukat juttassák el részünkre. 

A koronavírus járványra való tekintettel BFVK Zrt., mint Ajánlatkérő igyekszik csökkenteni a személyes 
érintkezéseket külső kontaktszemélyekkel, emiatt a járvány idejére az alábbi szabályozást vezetjük be a pályázatok 
benyújtására vonatkozóan: 

Ajánlattevőknek ajánlataikat elektronikus úton (e-mailben) kell megküldeniük Ajánlatkérő részére a 
kozbeszerzes@bfvk.hu email címre. 

Az elektronikusan benyújtott ajánlatokra vonatkozó követelmények: 

1. Az e-mail tárgyában kérjük, minden esetben szíveskedjenek feltüntetni a pályázat tárgyát. 
2. Ajánlataikat kérjük, KIZÁRÓLAG a benyújtási határidő előtti fél órás időintervallumban küldjék meg 

számunkra. 
3. Az e-mail csatolmánya az alábbi fájl legyen:  az aláírt ajánlat szkennelt változata egy darab pdf fájlként 

(fontos, hogy ez a pdf fájl tartalmazza a pályázati kiírás 3. pontjában található összes dokumentumot – 
nyilatkozatok, felolvasólap, aláírási címpéldány) 

4. Kérjük, szíveskedjenek kézbesítési és olvasási értesítést kérni az elküldött e-mailhez, hogy tudomást 
szerezzenek róla, hogy ajánlatuk biztosan megérkezett hozzánk. 

5. Az ajánlatokat Ajánlatkérő minden esetben a benyújtási határidő letelte után nyitja meg, ezt az olvasási 
értesítés visszaküldésének időpontja igazolja. 

6. Amennyiben nem kapnak visszaigazolást a megnyitásról, pedig az beállításra került, abban az esetben 
haladéktalanul értesítsék a beszerzési iroda munkatársait a konczol.eniko@bfvk.hu, valamint a 
favretto.gabor@bfvk.hu email címen. 

Az eljárással kapcsolatos kérdéseiket kérjük minden esetben a kiírásban is látható módon, e-mailben tegyék fel. 

Megértésüket és közreműködésüket ezúton is nagyon köszönjük. 

Köszönettel, 

 

Személyes adatainak védelme érdekében a Microsoft Office megakadályozta a kép automatikus letöltését az internetről.

Könczöl Enikő 
beszerző 
BFVK Zrt. 
1013 Budapest, Attila út 13/A. 
Mobil: +36 20 238-1151 
E-mail: Konczol.Eniko@bfvk.hu 

Személyes adatainak védelme érdekében a Microsoft Office megakadályozta a kép automatikus letöltését az internetről.

 
 

 
JOGNYILATKOZAT: Ez az e-mail kizárólag a címzettnek szól, és bizalmas információkat tartalmaz. Amennyiben Ön(ök) nem a 
címzett fél, a küldemény bármilyen célú felhasználása nem megengedett, ideértve a másolást és továbbítást is. Ha ez a 
küldemény tévedésből került Ön(ök)höz, kérjük, jelezze(ék) a feladónak.  
 
Védje a környezetét! Kérjük, ezt az üzenetet csak akkor nyomtassa ki, ha feltétlenül szükséges!  

 

 
 


