
Tisztelt Címzettek  !  

 Társaságunk  megküldi   mellékelt kiegészítő tájékoztatást :  

1. A felügyelő szoftver tekintetében a BDK Kft. megvásárolja a szoftver tulajdonjogát, vagy 

bérelni szeretné havidíjas konstrukcióban? 

 

Az ajánlatkérés szerint a „távfelügyeleti rendszer üzemeltetésére beleértve a szükséges 

kommunikációt és szoftverek   működésének” biztosítását,   kell külön ajánlati árat adni,  mely 

körzetenként értendő éves díj, illetve melynek  infláció követő korrekciójára lesz lehetősége 

a nyertes pályázónak a szerződés időtartama alatt. Ajánlat kérő ennek megfelelően szoftver 

tulajdonjogát nem kívánja meg vásárolni csak a bérleti konstrukcióban tervezi használni azt.  

 

 

2. A távvezérlés érdekében a SIM kártyát a körzetvezérlőbe is az ajánlattevőnek kell 

szállítani? Ezen SIM kártyák havidíja is részét képezze az ajánlatnak? 

 

A távvezérlés érdekében –amennyiben ez szükséges - a SIM kártyát a körzetvezérlőbe is az 

ajánlattevőnek kell szállítani, a későbbiekben ennek működését biztosítani. A SIM kártya 

havi díja is ajánlat részét kell képezze,  ezt a fenti 1. pontban jelzett éves üzemeltetési 

díjban kell megadni, későbbiekben a nyertes pályázónak itt lesz lehetősége ezt 

érvényesíteni.   

 

3. Vasmagos előtétű lámpa felügyeletének igénye külön ki van emelve a kiírásban, mi a 

céljuk ezzel? 

 

Ajánlati felhívás szerint a megajánlott rendszernek „ alkalmasnak kell lennie a hálózatra 

szerelt hagyományos ( vasmagos ) lámpatestek üzemállapotának figyelemmel kisérésére is”, 

ajánlatkérő itt az egyes áramkörökön meglévő - megmaradó induktív előtéttel ellátott 

nátrium lámpás világítótestek   meghibásodásának észlelését érti legalább áramköri 

szinten,  mindezt a pillanatnyi és korábbi tárolt áramköri mérési eredmények  szoftveres 

kiértékelésén alapuló jelzés formájában, de a projekt pilot jellege miatt elfogad más műszaki 

megoldást is.   
  

4. A pályázattal kapcsolatban az alábbi kérdést szeretnénk feltenni: 

 

„Igazolnia  kell,  hogy  egy  évnél  régebben  lejárt  adó,  vámfizetési  vagy  társadalombiztosí

tási  kötelezettsége nincs.” Az igazolásnak megfelel a Köztartozásmentes adózói adatbázisból 

kinyomtatott igazolás, vagy más módon kell igazolni a tartozásmentességet? 

 

Megfelel fentiek szerinti igazolás. 

 

5. Az ajánlati ár űrlap soraiba nettó, ÁFA nélküli árakat kell –e megadni? 

 

Igen, nettó, ÁFA nélküli árakat kell megadni az ajánlati ár űrlapon. 

 

 


