A KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (1119 Budapest, Than
Károly utca 3-5.) ajánlatkérő által " Közúti határátkelőhelyeken (vagy körzetükben) és az országos
vasúthálózat kijelölt vonalain célforgalmi felmérés és/vagy forgalomszámlálás, valamint a
felmért adatok rögzítése " tárgyában indított, a Kbt. 113. §-a szerinti nyílt közbeszerzési eljárásban
ajánlatkérő felé az alábbi kérdéseket tették fel az eljárással kapcsolatban. Ajánlatkérő a feltett
kérdéseket kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmeknek tekinti és azok tárgyában az alábbi kiegészítő
tájékoztatást nyújtja:

1. részajánlathoz:
1. KÉRDÉS:
Mi történik akkor, ha módosul a beosztás és nem a leadott nevű diák megy dolgozni?
1. VÁLASZ:
Felmérést csak azok a diákok végezhetnek, akiknek a neve (és személyes adatai) előzetesen le
lett adva a KTI részére és így engedélyt kaptak a határrendészettől a határátkelőhelyek területére
történő belépésre. Az engedélyek az összes határszakaszra és így az összes érintett
határátkelőhelyre érvényesek lesznek. Amennyiben tehát egy diák neve nem lett előzetesen
leadva, nem végezhet felmérést. Az engedélyekkel rendelkező diákok beosztása természetesen
rugalmasan változhat a munka előrehaladtával. Az adatrögzítés azonban nem engedélyhez
kötött, az adatrögzítők személyes adatait nem szükséges előzetesen leadni.

2. KÉRDÉS:
Mennyi kérdőív az elvárás/óra?

2. VÁLASZ
Mivel az összes tehergépjármű vámellenőrzésen esik át, a kitöltési hajlandóság figyelembe
vételével törekedni kell az összes járművezető kikérdezésére. Személygépjárművek esetében a
forgalom nagysága és a határellenőrzés időigénye miatt nem lehet órára lebontott minimálisan
elvárt kérdőívszámot meghatározni. Törekedni kell arra, hogy az adott kérdezőbiztosi műszak
alatt az összes kiosztott kérdőív lehetőleg kitöltésre kerüljön. A munkavégzést a helyszínen
ellenőrizni fogjuk.

3. KÉRDÉS:
Mennyi idő felrögzíteni 1 db kérdőívet?

3. VÁLASZ
Átlagosan 5 perc alatt rögzíthető egy kérdőív.

2. részajánlathoz:
1. KÉRDÉS:
Mennyi kérdőív az elvárás/óra?
1. VÁLASZ:
Órás átlagot nem lehet meghatározni, mert az adott esetben elvárt kitöltések száma az
utasforgalom nagyságától és a beosztásoktól is függ. Az elvárás az, hogy az adott kérdezőbiztosi
műszak alatt az összes kiosztott kérdőív lehetőleg kitöltésre kerüljön.

2. KÉRDÉS:
Mennyi idő felrögzíteni 1 db kérdőívet?

2. VÁLASZ
Átlagosan 3 perc alatt rögzíthető egy kérdőív.

