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Könczöl Enikő

Feladó: Könczöl Enikő

Küldve: hétfő 2021. február 22 15:38

Címzett: Könczöl Enikő

Másolatot kap: Favrettó Gábor; Kissné Drajkó Krisztina; Herczeg Katalin; dr. Horváth Nándor

Tárgy: RE: Helyszíni bejáráson elhangzott kérdések és azokra adott válaszok - Kiegészítő 

talajvizsgálat elvégzése a Budapest III. kerület, Bécsi út 357. szám alatti telek 

területén

Tisztelt Ajánlattevők! 
 
Ajánlatkérő ezúton tájékoztatja Önöket, hogy a mai bejáráson az alábbi kérdések és válaszok hangzottak el: 
 

- A pályázatnak mi a beadási határideje? 
* Válasz: 2021.03.03 10:00, ahogyan az a pályázati kiírásban is szerepelt. 

- A területre a munka elvégzésének idejére adnak át kulcsot? 
            * Válasz: Természetesen igen. 
- Ajánlatunkat elektronikus adathordozón is be kell adni? 

* Ajánlattevőknek az ajánlatot a pályázati kiírásban leírt módon (2 db papír alapú és 1 db 
elektronikus adathordozón) kell benyújtaniuk. Ha az elektronikus adathordozó pendrive, 
Ajánlatkérő biztosítja Ajánlattevők számára a lehetőséget, hogy az általuk leadott adathordozót a 
bontás utáni naptól a  
1144 Budapest Gvadányi utca 33-39. sz. alatti telephelye 209-es irodájában átvegyék.  

- Területen, amennyiben betonozott részre esik a kutató árok és betont kell törni a munkálatok 
befejeztével vissza kell betonozni a területet? 
            * Válasz: A földet vissza kell tölteni a környező fel nem tört beton felszínéig, de a betont nem kérjük 
visszabetonozni. 
 
A kérdések feltevésének határideje a mai napon 16 órakor lejár. Reméljük, minden kérdésükre megkapták 
a választ. Várjuk ajánlataikat 
 
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: Friday, February 19, 2021 9:07 AM 
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To: Könczöl Enikő <konczol.eniko@bfvk.hu> 
Cc: Favrettó Gábor <favretto.gabor@bfvk.hu>; Kissné Drajkó Krisztina <kissne.drajko.krisztina@bfvk.hu>; Herczeg 
Katalin <herczeg.katalin@bfvk.hu>; Horváth Nándor <horvath.nandor@bfvk.hu> 
Subject: RE: Helyszíni bejáráson elhangzott kérdések és azokra adott válaszok - Kiegészítő talajvizsgálat elvégzése a 
Budapest III. kerület, Bécsi út 357. szám alatti telek területén 
 
Tisztelt Ajánlattevők! 
 
Ajánlatkérő tájékoztatja Önöket, hogy a tegnapi napon kiküldött válaszok között még egy hibát fedezett fel: 
 

Miért van szükség az árokra, balesetveszélyes környezetet teremhet? Az árok oldalát ki kellene támasztani 
amikor megássák, hogy szabályos legyen véleményük szerint. 

*          Válasz: A korábbi méréseknél a hiányosan/részlegesen felmért területeknél a mentesítésnél 
felfedeztek több olajtartályt. Ezért is szükséges lenne szélesebb körű felmérés és a 
pontosabb becslés egy esetleges mentesítés esetén. Az árkok csak a mintavételig lesznek 
nyitva, (markolóval kiszedik a földet a kiírásban megfelelő méretben) után betemethetik. 
Nem látom értelmét az árokfal megerősítésének, mivel 0,5 és 1m mély árkokról beszélünk. 

Felhívjuk figyelmüket, hogy ez az információ sajnos tévesen hangzott el a bejáráson. A 

kutatóárok paraméterei az alábbiak: 3,5-4 m mély, 3-4 m hosszú és 0,5-1 m széles. 

Mivel ezen árkok kizárólag a mintavétel időtartamára lesznek nyitva, falaik nem 
egyenesek a föld markolóval történő eltávolítása miatt, ezért nem szükséges az oldalaik 
merevítése. Kérjük, hogy ajánlatukat ennek figyelembevételével tegyék meg! 
 
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, February 18, 2021 10:34 AM 
To: Könczöl Enikő <konczol.eniko@bfvk.hu> 
Cc: Favrettó Gábor <favretto.gabor@bfvk.hu>; Kissné Drajkó Krisztina <kissne.drajko.krisztina@bfvk.hu>; Herczeg 
Katalin <herczeg.katalin@bfvk.hu>; Horváth Nándor <horvath.nandor@bfvk.hu> 
Subject: Helyszíni bejáráson elhangzott kérdések és azokra adott válaszok - Kiegészítő talajvizsgálat elvégzése a 
Budapest III. kerület, Bécsi út 357. szám alatti telek területén 
 
Tisztelt Ajánlattevők! 
 



3

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a tegnapi napon megtörtént az első helyszíni bejárás, amelyen kérdések 
hangzottak el. Ajánlatkérő ezúton tájékoztatja az összes Ajánlattevőt a bejáráson feltett kérdésekről és az azokra 
adott válaszokról: 
 

A bejáráson 2 db cég jelent meg: 
- Gépész Kivitelező Kft. 

- Perfektum Mérnöki Kft. 

 
Ajánlatkérő bemutatta a telekhatárt. 
 
Bejáráson résztvevők által feltett kérdések és Ajánlatkérő azokra adott válaszai: 
-           Miért van szükség az árokra, balesetveszélyes környezetet teremhet? Az árok oldalát ki kellene 
támasztani amikor megássák, hogy szabályos legyen véleményük szerint. 

*          Válasz: A korábbi méréseknél a hiányosan/részlegesen felmért területeknél a mentesítésnél 
felfedeztek több olajtartályt. Ezért is szükséges lenne szélesebb körű felmérés és a 
pontosabb becslés egy esetleges mentesítés esetén. Az árkok csak a mintavételig lesznek 
nyitva, (markolóval kiszedik a földet a kiírásban megfelelő méretben) után betemethetik. 
Nem látom értelmét az árokfal megerősítésének, mivel 0,5 és 1m mély árkokról beszélünk. 

-           Hatóságnál bejelentik, ha szennyezést találnak? 
*          Válasz: A vizsgálat azt a célt szolgálja, hogy megnézzük, hogy esetlegesen milyen típus 

szennyezés lehetséges a területen. A vizsgált magán célt szolgáló vizsgálat. A telkekre 
értékesítési szándékunk van, ezáltal a becsült szennyezés megszüntetését a pályázat fogja 
kezelni. 

-           Ebben az évben várható a mentesítés? Ha igen ki fogja fizetni? 
            *          Válasz: Véleményem szerint csak jövő évben várható. Előreláthatólag a nyertes vevő, de a 
koncepció még kialakítás alatt van. 
-           Telek 3-as kategóriája megfelel a valóságnak? 

*          Válasz: Igen. A korábbi Téglagyár funkció miatt a földben beton, sóder, tégladarabok 
fellelhetők. Korábbi autószerelő műhelyekből otthagyott roncsok, autódarabok találhatók 
területen. A tavalyi évben végzett talajmechanikai vizsgálat során a /18-as telken sem volt 
felfedezhető, hogy a 3. kategóriától eltérne az ingatlan. 

-           Az előző mérések óta látható volt felülfertőzés? És a talajvíz állapotáról lehet tudni valamit? 
Szennyeződött? 

*          Válasz: Tudomásunk szerint nincs felülfertőzés, ellenben a /18-as telken kérjük, hogy az 
excelben megjelölt vízvételi utat vizsgálják újra, mivel itt a talajvízben a korábbiakhoz képes 
eltérés látható, mely okát szükséges kideríteni. 

-           A telken találhatók közművek? 
*          Válasz: Korábban voltak. A mai napon már nincsenek élő közművek, kivéve a /18-as telken a 

két trafóház. Javasolt lekérni a közműtérképet a munkálatok előtt. 
-           Honnan tudjuk meddig tart a vizsgálandó terület? 

*          Válasz: Megküldtük a felhívásban a megjelölt térképet, de természetesen meg tudjuk küldeni 
a telek birtokhatár pontjait is, illetve igény esetén Geodétával ki tudunk menni és kitűzzük a 
mérendő területet. 

-           Amennyiben betont kell törni a vizsgálathoz, akkor vissza kell állítani a végén? Mit jelent a 
tereprendezés? 
            *          Válasz: Természetesen nem. Annyit kérünk, hogy a nagy lyukakat tömjék be és egyengessék 
el a földet. 
-           /19-es teleknél mik vannak a nagy földkupacokban? 
            *          Válasz: Törmelék és föld. 
-           Honnan közelíthető meg a telek? Kapunk kulcsot, vagy nyitva hagyja valaki a területet? 
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*          Válasz: A főkapun keresztül, de igény esetén tudunk kulcsot adni a az oldalkapukhoz is. A 
főbejárathoz mindenképpen adunk kulcsot. A területen járőrszolgálat van, nekik szólunk, 
amikor a kivitelezést elkezdik. 

-           Mennyire lehet eltérni a 60 napos kivitelezési határidőtől? 
            *          Válasz: Az időtartamot úgy kalibráltuk be, hogy legyen mindenre idő. 
                        -           Igen, de ahhoz már most le kell szerveznünk a munkagépeket. 
                        *          Válasz: Tudjuk, hogy ez most egy picit szűkebb idő, de sajnos minket is kötnek a 
határidők.  
-           Miért lettek a Tercből egyedi tételek megnevezve? Ettől el lehet térni? 

*          Válasz: Az árazatlan költségvetést egy szakember készítette el, aki így látta jónak 
megfogalmazni a tételeket. Amennyiben ugyanazt jelenti, átnevezhetik a sort, de 
amennyiben eltérést tapasztalunk a kiírt és beadott tartalom között, veszélyeztetheti a 

sikeres pályázatot. Felhívjuk figyelmüket, hogy ez az információ sajnos tévesen 
hangzott el a bejáráson. Ajánlatkérő tájékoztatja Önöket, hogy a költségvetés 
módosítása esetén ajánlatuk érvénytelen, hiszen bármilyen módosítás az 
ajánlatok összehasonlíthatatlanságát okozná, így Ajánlatkérő kizárja ennek 
lehetőségét.  A költségvetésbe tehát kizárólag az árakat lehet beírni, a többi 
cella tartalma nem módosítható! 

 
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy Ajánlatkérő még egy bejárási lehetőséget biztosít, ennek időpontja: 

2021.02.22. 10 óra. 
 
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, February 11, 2021 3:50 PM 
To: Könczöl Enikő <konczol.eniko@bfvk.hu> 
Cc: Favrettó Gábor <favretto.gabor@bfvk.hu>; Kissné Drajkó Krisztina <kissne.drajko.krisztina@bfvk.hu>; Herczeg 
Katalin <herczeg.katalin@bfvk.hu>; Horváth Nándor <horvath.nandor@bfvk.hu> 
Subject: FW: Pályázati kiírás - Kiegészítő talajvizsgálat elvégzése a Budapest III. kerület, Bécsi út 357. szám alatti telek 
területén 
 
Tisztelt Gazdasági szereplők! 
 
Ajánlatkérőhöz az alábbi kérdés érkezett: 
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„Ezúton érdeklődnék, hogy van-e lehetőség áttenni a helyszíni bejárás időpontját 2021. február 17-e szerda 10 
óráról 2021. február 22-e hétfőre? 
 A hétfői nappal kapcsolatban a pontos időpont tekintetében részünkről rugalmasak lennénk.” 
 
Ezúton értesítjük Önöket, hogy Ajánlatkérő nem módosítja a kiküldött kiírásban szereplő időpontokat, határidőket, 
azonban a megadott február 17-ére ütemezett bejáráson kívül biztosítja a február 22-én történő bejárás lehetőségét 
is Ajánlattevők számára. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az eljárásokkal kapcsolatos kérdések feltevésére 
rendelkezésre álló határidő február 22. (akkor is, ha Ajánlattevő csak a február 22.-ei bejáráson tud részt venni). 
 
A második bejárás időpontja: 2021.02.22. 10 óra. 
 
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: Tuesday, February 9, 2021 3:09 PM 
To: Könczöl Enikő <konczol.eniko@bfvk.hu> 
Cc: Favrettó Gábor <favretto.gabor@bfvk.hu>; Kissné Drajkó Krisztina <kissne.drajko.krisztina@bfvk.hu>; Herczeg 
Katalin <herczeg.katalin@bfvk.hu>; dr. Horváth Nándor <horvath.nandor@bfvk.hu>; Ferencné Kovács Hajnalka 
<kovacs.hajnalka@bfvk.hu> 
Subject: Pályázati kiírás - Kiegészítő talajvizsgálat elvégzése a Budapest III. kerület, Bécsi út 357. szám alatti telek 
területén 
 

Tisztelt Gazdasági szereplők! 

A BFVK Zrt. nyílt tárgyalásos pályázatot hirdet " Kiegészítő talajvizsgálat elvégzése a Budapest III. kerület, Bécsi út 
357. szám alatti telek területén" tárgyban. 
Kérjük, hogy amennyiben érdeklődnek a pályázat iránt, a felhívásban szereplő feltételek mellett juttassák el 
részünkre ajánlatukat. 
Az ajánlatok munkanapokon hétfőtől csütörtökig 8 és 16 óra között, pénteken 8 és 13:30 között (a leadás napján 
pedig a kiírásban feltüntetett beadási határidőig) adhatóak le a BFVK Zrt. Gvadányi út 33-39. sz. alatti telephelyén, 
a 2. emeleten található irodánkban. 
Kérjük, ajánlatukat ne e-mailben, hanem a pályázati kiírásban szereplő módon, borítékban (személyesen, futárral, 
vagy postai úton) juttassák el részünkre.   
Ha az ajánlat postával érkezik, kérjük, mindenképpen lássák el az eljárás tárgyára utaló felirattal, valamint 
nyomtatott nagybetűkkel, jól látható helyre írják rá, hogy „AJÁNLAT”, továbbá a borítékon kerüljön feltüntetésre, 
hogy  
Favrettó Gábor/Könczöl Enikő részére.  
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Ha az ajánlatot személyesen hozzák be, kérjük a pályázat tárgyát és a beadási határidőt szíveskedjenek feltüntetni a 
borítékon. 

Az ajánlatot kérjük, az eredeti papír alapú példányon kívül egy darab papír alapú másolati példányban és egy 
darab elektronikus adathordozón is szíveskedjenek mellékelni (CD vagy pendrive). 

 Az elektronikus adathordozón az alábbi fájlok szerepeljenek: 
 a teljes ajánlat aláírt, majd beszkennelt változata (egy darab pdf fájlban). Fontos, hogy ez a fájl az aláírt 

árazott terméklistát is tartalmazza! 
 a beárazott terméklista excel formátumban 

 
Az eljárással kapcsolatos kérdéseiket kérjük minden esetben a kiírásban is látható módon, e-mailben tegyék fel és 
vegyék figyelembe a kérdések feltevésére megadott határidőt. 
 
 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!  

 

 
 


