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Ajánlatkér ő honlapján közzétéve Küldi:  

Tel: +36/1/457 80 40 
Fax: +36/1/457 80 41 
 

 Budapest, 2018. február 01. 
Tárgy: Kiegészítő tájékoztatás 1.  
 
 
Tisztelt Ajánlattevő! 
 
A HungaroControl Zrt. (1185 Budapest, Igló utca 33-35.), mint ajánlatkérő, az Európai Unió 
Hivatalos Lapjában 2017. november 11. napján 2017/S 217-452199 iktatószámon közzétett 
részvételi felhívása szerint, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény Második 
rész XV. fejezet szerinti hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos közbeszerzési eljárást 
indított. 
 
A közbeszerzési eljárás tárgya: „2018. április 3. – 2019. április 2. időszakra szóló, a 
HungaroControl Zrt. Koszovó felett kijelölt légtérr el kapcsolatos tevékenységére 
vonatkozó légiforgalmi irányítási felelősségbiztosítási szerződés” 
 
Az ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 
56. § (1) bekezdés alapján, késve érkezett ajánlattevői kérdésekre, a Kbt. 56. § (3) bekezdése 
alapján, az alábbiakban megadja válaszát, azzal, hogy az eljárás fajtájára (vö.: hirdetmény 
közzétételével induló tárgyalásos) tekintettel, az ajánlattételi felhívás és közbeszerzési 
dokumentum 20. pontja („Tárgyalás(ok) lefolytatásának módszere, tárgyalás célja, 
eredménye”) értelmében, a tárgyalás során az ajánlati árról, az ajánlatkérői igényekről, 
elvárásokról, a benyújtott ajánlat, valamint a megkötendő szerződés feltételeiről tárgyal. Tehát 
Ajánlatkérő az előzőekben felsorolt dokumentumokról teljes egészében egyeztetni kíván. 
 
1. Ajánlattevői kérdés: 
Az adatközlések kiegészítéseként kérjük az alábbi információk megadását: 

 
Number of Loss of Separation Minima Infringements with direct ANS involvement: 
1.     Cat A or equivalent (most severe category) 

a.     Please advise further details 
2.     Cat B 
3.     Cat C 
4.     Cat D 
5.     Number of recorded runway incursions 

a.     Where there was no danger of a collision incident 
b.    Where there was danger of a collision and avoiding action was necessary 

  i.    In the case of b. please provide further details 
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Ajánlatkér ő kiegészítő tájékoztatása: 
Ajánlatkérő a fenti megbontás mentén adja meg, a kért információkat: 
 
Number of Loss of Separation Minima Infringements with direct ANS involvement: 
1.     Cat A or equivalent (most severe category): 0 

a.     Please advise further details - 
2.     Cat B: 0 
3.     Cat C: 0 
4.     Cat D: 0 
5.     Number of recorded runway incursions: nem alkalmazandó 

a.     Where there was no danger of a collision incident 
b.    Where there was danger of a collision and avoiding action was necessary 

  i.    In the case of b. please provide further details 
  
 
2. Ajánlattevői kérdés: 
A koszovói légtér adatközlése meglátásunk szerint ellentmondásos: 
Az Air Traffic Control Questionnaire for 2018  7. oldalán a 4.a) pontja csak átrepülési 
adatokat tartalmaz, a le- és felszállásoknál  ’nem alkalmazandó’ megjelölés szerepel. 
A ’relülőgép-típus-statisztika’ C és D oszlopai az érkező és induló gépek adatait tartalmazzák. 
Kérjük a fentiek magyarázatát. 
 
Ajánlatkér ő kiegészítő tájékoztatása: 
A KFOR légtérben csak FL200 (6000 méter) magasság felett biztosít a HungaroControl 
légiforgalmi irányító szolgáltatást. Ennek a forgalomnak a legnagyobb része átrepülő 
forgalom, de természetesen vannak olyan járatok is, amelyek Pristina repülőtéren szállnak, 
illetve onnan indulva belépnek az általunk irányított légtérbe is. Ez azonban nem jelenti azt, 
hogy a HungaroControl repülőtéri (torony) vagy közel-körzeti (approach) szolgáltatást 
biztosít, ezért szerepel a Questionnaire-ben a le és felszállásokra vonatkozólag „nem 
alkalmazandó”. 
 
 
3. Ajánlattevői kérdés: 
A koszovói légtér Air Traffic Control Questionnaire for 2018 7. oldalán a 4.a) pontja szerint 
az átrepülések száma 2016-ról 2017-re jelentősen emelkedett. 
Kérjük annak ismertetését, mi okozta mintegy 45%-os forgalomnövekedést. 
 
Ajánlatkér ő kiegészítő tájékoztatása: 
A KFOR szektor forgalmának növekedését két tényező okozta: 

1.) az európai légiforgalomban tapasztalható általános (4,4%-os) emelkedés, 
2.) az ebben a régióban 2016 végén bevezetett szabad légtér használat (free route 

airspace) vonzóvá tette ezt a légteret a légitársaságok számára és ennek hatására a 
KFOR szektoron áthaladó járatok száma is emelkedett. 
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4. Ajánlattevői kérdés: 
Air Traffic Control Questionnaire for 2018 dokumentumban a 2017. évi becsült forgalmi 
adatok (4.a) és 4.c) pontok) szerepelnek. Kérjük 2017. évi tény és a 2018. évi tervezett 
forgalmi adatok (repülőgépek száma, árbevétel) ismertetését. 
 
Ajánlatkér ő kiegészítő tájékoztatása: 
A KFOR szektorban 2017-ben ténylegesen 95 904 légijármű közlekedett. 
A KFOR szektor forgalmában 2018 évben kb. 10%-os növekedéssel számolunk. 
 
A KFOR szektor 2017. évi várható árbevétele: 1.441.579.251 HUF 
A KFOR szektor 2018. évi várható árbevétele: 1.358.292.840 HUF 
 
 
5. Ajánlattevői kérdés: 
Az Ajánlatkérő 2017. december 5-i tájékoztató levele értelmében alkusz bevonására került 
sor. 
Kérjük az Ajánlatkérő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az alkusz cég tevékenységének 
ellentételezését az Ajánlatkérő vagy jutalék formájában az Ajánlattevők fizetik. 
 
Ajánlatkér ő kiegészítő tájékoztatása: 
Az Ajánlatkérői tájékoztatással összhangban megerősítjük, hogy társaságunk az érintett 
felelősségbiztosításokkal összefüggésben alkuszi megállapodást kötött, melyről az érintett 
gazdasági szereplőket tájékoztatta. 
 
Ezen alkuszi szerződés a vonatkozó jogszabályi környezetre, továbbá biztosítási 
szokványokra tekintettel került megkötésre. 
 
Kérjük ennek figyelembe vételét az ajánlattétel során. 
 
 
6. Ajánlattevői kérdés: 
Amennyiben az alkusz által végzett tevékenység ellentételezését jutalékként az Ajánlattevők 
fizetik, úgy kérjük a jutalék százalékos mértékének meghatározását. 
 
Amennyiben az Ajánlattevők által fizetendő brókeri jutalék mértékét az Ajánlatkérő nem tudja 
megadni, akkor kérjük az Ajánlatkérő arra szóló nyilatkozatát, hogy elfogadja azt, hogy az 
esetleges jutalék mértékének meghatározása az Ajánlattevők üzleti döntése. 
 
Ajánlatkér ő kiegészítő tájékoztatása: 
Az Ajánlatkérői tájékoztatással összhangban megerősítjük, hogy társaságunk az érintett 
felelősségbiztosításokkal összefüggésben alkuszi megállapodást kötött, melyről az érintett 
gazdasági szereplőket tájékoztatta. 
 
Ezen alkuszi szerződés a vonatkozó jogszabályi környezetre, továbbá biztosítási 
szokványokra tekintettel került megkötésre. 
 
Kérjük ennek figyelembe vételét az ajánlattétel során. 
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Kérjük, hogy ajánlatukat a fentiek figyelembe vételével tegyék meg. 
 
 
 

Mirkó Anita s.k. 
az ajánlatkérő képviselője 
Szterényi Ügyvédi Iroda 


