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Tárgy: Kiegészítő tájékoztatás nyújtása 

 

Tisztelt Gazdasági Szereplők!  

 

Alulírott NAGY ÉS KISS Ügyvédi Iroda (1054 Budapest, Szabadság tér 7., Bank Center Irodaház, Citi 

torony, 6. em.) a Budapesti Távhőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1116 Budapest, 

Kalotaszeg utca 31.) ajánlatkérő által megindított, a „Integrált vállaltirányítási rendszer bevezetését 

megelőző vállalati folyamatok felmérése a FŐTÁV Zrt. részére (BPR)” elnevezésű közbeszerzési 

eljárásában a következő kiegészítő tájékoztatást nyújtja. 

 

1. számú kiegészítő tájékoztatás 

 

2018. április 16. napján a következő kérdések érkezetek Ajánlatkérőhöz, a kérdéseket és az arra adott 

ajánlatkérői választ (kiegészítő tájékoztatást) az alábbiak szerint küldjük meg.  

 

 „1.) Az ajánlati felhívás 2.2.1 pontjának „c” részében egy word folyamatleírásra, ugyanitt az „e” részben egy 

MS Excel sablonra hivatkozik Ajánlatkérő. Az előző a 2.1/e pontban kerül bemutatásra, utóbbi sablont a 

Műszaki leírás 5. oldalán mutatja be. Kérdéseink: 

a.) Mi a különbség a kettő között?” 

Ajánlatkérő válasza: A word formátumú folyamatleírás, egy szabad szöveges és az excel táblánál 

részletesebb leírás. Itt nem csak a folyamatlépéseket kell egyesével kifejteni, hanem a folyamat célját a 

folyamat gazdáját és egyéb a 2./e pontban felsorolt információkat. Az excel sablon az Ajánlattevő érvényben 

lévő folyamatsablon táblázata, ahol az egyes folyamatlépéseket kell felvenni és a kért információkat megadni. 

A két anyag fedi egymást, de nem ugyan az, ezért mind a word dokumentum, mind az excel tábla részét 

képezi a leszállítandó termékeknek. 

„b.) Amennyiben nincs különbség, vagy nem jelentős, akkor szükség van-e mindkettő elkészítésére?” 

Ajánlatkérő válasza: Igen, szükség van mindkettő elkészítésére. 

„2.) Az ajánlati felhívás 2.2 pontjában a tervezett integrált vállalatirányítási rendszer jövőbeli folyamatait 

említik. Kérdéseink: 

a.) Létezik-e már ez a jövőbeli folyamatok listája?” 

Ajánlatkérő válasza: nem létezik. 
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„b.) Amennyiben nem, kinek kell meghatároznia a jövőbeli folyamatok listáját?” 

Ajánlatkérő válasza: Ajánlattevő feladata az Ajánlatkérő közreműködésével. 

„c.) Amennyiben ezt az ajánlattevőtől várják, akkor ő milyen szempontokat vegyen figyelembe ennek 

meghatározásakor?”  

Ajánlatkérő válasza: A folyamatokat úgy kell átalakítani, vagy új folyamatok bevezetésére javaslatot tenni, 

hogy azok a folyamatokat támogató SAP rendszerben standard funkciók használatával leképezhetőek 

legyenek. 

 

Kérjük, a levél kézhezvételét követően fax (Fax: 06-1-328-06-31) vagy email (rokusz.gabor@nagyeskiss.hu) 

útján igazolják vissza ügyintézőnk részére, hogy azt teljes terjedelemben) megkapták-e.  

 

Kelt: Budapest, 2018. április 17. 

Tisztelettel,  

 

 

 

    dr. Wellmann-Kiss Katalin 

 NAGY ÉS KISS Ügyvédi Iroda 
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