A KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (1119 Budapest, Than
Károly utca 3-5.) ajánlatkérő által "Utasszámlálás és célforgalmi felmérés végzése a DAKK, az
ÉMKK és a KMKK működési területén és a kijelölt budapesti elővárosi vasútvonalakon,
valamint a felmért adatok rögzítése" tárgyában indított, a Kbt. 113. §-a szerinti nyílt közbeszerzési
eljárásban ajánlatkérő felé az alábbi kérdést tették fel kiegészítő tájékoztatás iránti kérelem keretében.
Ajánlatkérő a felmerült kérdésre az alábbi kiegészítő tájékoztatást nyújtja:
KÉRDÉS:
Az 1. részajánlatra vonatkozó műszaki leírás feladat meghatározása során táblázatos formában
pontosan meghatározásra került a Célforgalmi kikérdezések feladatrész humánerőforrás igénye. Ezzel
szemben a Keresztmetszeti utasszámlálás feladatrész leírásában csak ennyi szerepel: "kijelölt
helyközi autóbuszjáratok utasforgalmának felmérése. […] A keresztmetszeti utasszámlálás beosztását
az Ajánlatkérő a szerződés megkötésével egyidejűleg bocsátja Ajánlattevő rendelkezésére. "
Kérdésünk, hogy a táblázat tartalmazza mind a Célforgalmi kikérdezések, mind a Keresztmetszeti
utasszámlálás feladatrészek humánerőforrás igényét, illetve, ha nem, akkor mekkora volumenű
Keresztmetszeti utasszámlálást kell elvégezni?

VÁLASZ:
A Megrendelő az e pályázati felhívásban szereplő feladatok elvégzésére keretszerződést kíván kötni,
melynek bizonyos részeit a pályázati felhívás és a kapcsolódó dokumentumok pontosan tartalmazzák,
más részeit viszont a szerződéskötéskor (vagy később) ismerteti a Vállalkozóval.
A műszaki leírásban táblázatos formában közölt humánerőforrás-igény kifejezetten az autóbuszállomási/–megállóhelyi kikérdezésre vonatkozik ("kötelezően ellátandó feladatok"). A feladatvégzés
további elemei:
1) járművön utazó kérdező- és számlálóbiztosokkal végzendő célforgalmi felmérések,
2) keresztmetszeti utasszámlálás.
Az ezekkel a feladatrészekkel kapcsolatos szakmai tudnivalókat a műszaki leírás tartalmazza, a
megrendelésükkel kapcsolatban pedig a keretszerződés 3.2. pontja az irányadó; ennek lényege, hogy a
Megrendelő a keretszerződés aláírásakor írásban átadja a Vállalkozónak a kötelezően ellátandó
feladatokon túli megrendelését (azaz a járművön történő kikérdezésre és a keresztmetszeti
utasszámlálásra vonatkozó igényét), és ezt a megrendelését a kijelölt feladat ellátási időpontot
megelőző 14. napig jogosult pontosítani, részletezni (helyszín, beosztás stb.).
A kötelezően ellátandó feladatokon túli kikérdezések, utasszámlálások volumene jelenleg még nincs
meghatározva, arra az ajánlatkérő számára rendelkezésre álló keretösszeg erejéig, a nyertes ajánlattevő
ajánlati árainak ismeretében a szerződéskötéskor kerül sor.

