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Könczöl Enikő

Feladó: Könczöl Enikő

Küldve: hétfő 2021. május 31 11:31

Címzett: Könczöl Enikő

Másolatot kap: Favrettó Gábor; Schumann László; Kósa Melinda; Szálku Gyula

Tárgy: RE: Beérkezett kérdések megválaszolása és műszaki tartalom módosítás - 

„Munkaruha és védőruha beszerzés 12 hónap időtartamra 4,3 M Ft keretösszeg 

kimerülésig” 

Tisztelt Ajánlattevők! 

 

Az ajánlatkérő által megadott határidőig (2021.05.27. 16 óra) az eljárással kapcsolatban az alábbi kérdések érkeztek 

az Ajánlatkérőhöz, amelyekre ezúton küldjük meg Önöknek válaszainkat: 

Elvárások a munkaruhával kapcsolatban: 

1.-5./Kertésznadrág, munkásnadrág, munkáskabát:  

- Megfelel a sötétszürke alapszín/fekete kontraszt felületekkel? A feltétel ez: bikolor (két színű) alapszín: sötét 

szürke, tehát megfelelő. 

Megfelel a 300g/m2 anyagvastagság, vagy inkább vékonyabbra gondolnak? Mivel az elvárás: min. 235 g/m², ezért ez 

az anyagvastagság megfelelő. Ebben az esetben megfelel a 65% poliészter+35% pamut anyagösszetétel? Mivel az 

elvárás max. 70% pamut, ezért megfelelő. 

Ha vékonyabbra gondoltak, megfelel-e a 245g/m2 anyagvastagságú, 60% pamut+40% poliészter anyag-összetételű, 

középszürke alapszín/narancssárga kontrasztszínekkel ruházat? Mivel az elvárás: min. 235 g/m² és max. 70% pamut, 

ezért megfelelő, de az értékelési szempontokat vegyék figyelembe! 

6./Vattakabát: 

Megfelel a vízlepergető külsejű, szőrmebéléses, levehető ujjú, és gallérú, bomberdzseki fazon? Amennyiben a 

pályázatban szereplő feltételeknek maradéktalanul megfelel, úgy igen. 

7./Póló:  

A szürke melyik árnyalata legyen a póló színe: világos-, közép-, vagy sötétszürke? Az elvárás: szürke, egyéb elvárás 

nincs, tehát bármelyik lehet. 

Milyen mérettartománnyal rendelkezzen? M, L, XL, XXL, XXXL 

11./Jól láthatósági kabát 

Milyen fazonú kabátra gondolnak? Dzsekifazon, vagy hosszított parkafazon? (A gumírozott derék dzsekifazonra utal.) 

Bármilyen fazon, ami a pályázatban szereplő feltételeknek maradéktalanul megfelel. 

12./Nyári sapka 

A baseball sapka szürke színe milyen árnyalatú legyen: világos-, közép-, vagy sötétszürke? Az elvárás: szürke, egyéb 

elvárás nincs, tehát bármelyik lehet. 

Elvárások a védőfelszerelésekkel kapcsolatban: 



2

34./Ülőheveder: 

Jól gondolom, hogy ez olyan, mint a teljes testheveder (32.pont), csak deréköv nélkül? A pályázat műszaki 
tartalmának megfelelő termékről van szó. Az Önök által meghatározott terméknek meg kell felelnie ezeknek a 

feltételeknek. 

Kérjük, ajánlataikat ezen információk alapján szíveskedjenek összeállítani.  

 

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, May 21, 2021 12:41 PM 

To: Könczöl Enikő <konczol.eniko@bfvk.hu> 

Cc: Favrettó Gábor <favretto.gabor@bfvk.hu>; Schumann László <schumann.laszlo@bfvk.hu>; Kósa Melinda 

<kosa.melinda@bfvk.hu>; Szálku Gyula <szalku.gyula@bfvk.hu> 

Subject: Beérkezett kérdések megválaszolása és műszaki tartalom módosítás - „Munkaruha és védőruha beszerzés 

12 hónap időtartamra 4,3 M Ft keretösszeg kimerülésig”  

 

Tisztelt Ajánlattevők! 

 

Köszönjük türelmüket, tájékoztatjuk Önöket, hogy elkészültünk a beérkezett kérdések megválaszolásával, valamint a 
műszaki tartalom módosításával. 

 

Ajánlatkérő a következő dokumentumokat csatolja: 
- beérkezett kérdések és azokra adott válaszok 

- módosított műszaki tartalom 

- módosított árazatlan költségvetés 

- eredeti pályázati kiírás (A pályázat benyújtásának módja és a benyújtandó dokumentumok köre ebben a 

dokumentumban szerepel, emiatt kerül csatolásra. A benne lévő műszaki tartalom - 3.1. pont -  helyett a 

word formátumban megküldött módosított műszaki tartalmat vegyék figyelembe.) 

 
Ajánlattevőknek 2021.05.27. 16 óráig van lehetőségük kérdéseket feltenni a módosított műszaki tartalommal 

kapcsolatban (az eredeti pályázati kiírásban szereplő módon –schumann.laszlo@bfvk.hu e-mail címre küldött e-

mailben), amelyeket Ajánlatkérő 2021.06.01. 16 óráig megválaszol. 

 

A pályázat benyújtásának határideje és a pályázatok bontásának időpontja 2021.06.07. 13 óra (a pályázat 

benyújtásának módja az eredeti pályázati kiírásban írtak szerint – e-mailben a kozbeszerzes@bfvk.hu e-mail címre).  

 

Kérjük, ajánlatuk elkészítéséhez a módosított műszaki tartalmat és a módosított árazatlan költségvetést 

szíveskedjenek használni.  
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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!  

 

 

 


