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Valamennyi ajánlattevő részére – az ajánlatkérő honlapján 
közzétéve 

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

 Budapest, 2016. április 11. 
Tárgy: Kiegészítő tájékoztatás 2.  
 
 
Tisztelt Ajánlattevő! 
 
A HungaroControl Zrt. (1185 Budapest, Igló utca 33-35.) mint ajánlatkérő a közbeszerzésről 
szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: „Kbt.”) Harmadik Része szerint összefoglaló 
tájékoztatás közzétételével induló kétszakaszos tárgyalásos közbeszerzési eljárást indított.  
 
A közbeszerzési eljárás tárgya: „2016. június 1. - 2017. május 31. időszakra vonatkozó All 
Risks vagyon- és üzemszünetbiztosítás beszerzése a HungaroControl Zrt. részére” 
 
Az ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 56. 
§ (1) bekezdés alapján érkezett ajánlattevői kérdésekre – figyelemmel arra, hogy a 
tájékoztatással ne sértse az ajánlattevők esélyegyenlőségét – a Kbt. 114. § (6) bekezdésével 
összhangban az alábbiakban adja meg a választ: 
 
 
1. Ajánlattevői kérdés: 
A dokumentáció „Tűzvédelem” c. melléklete az ANSI-I. épület vonatkozásában a beépített 
tűzjelző és oltórendszerekkel kapcsolatban (2. oldal) mind a tűzjelző hálózat, mind az 
oltórendszer témakörben jövőbeni, tervezett beruházásokat említ: „átalakítás után…változni 
fog” illetve „tervezett még…”. 
Kérdés: ha megvalósultak és már üzembe vannak helyezve ezek a berendezések, akkor adják 
meg a műszaki tartalmukat, ha pedig még nincsenek átadva, akkor adják meg hogy milyen 
eszközöket terveztek és a beruházás milyen fázisban tart, megnevezve a használatba vétel 
tervezett időpontját. 

 
Ajánlatkér ő kiegészítő tájékoztatása: 
Az ANS I-ben lévő tűzvédelmi rendszerek üzembe lettek helyezve. Műszaki tartalmukat 
tekintve az épületben a következő táblázat szerinti oltógáz mennyiség van beépítve: 



 

 

SZTERÉNYI  
ÜGYVÉDI IRODA  ▪  RECHTSANWALTSSOZIETÄT  ▪  LAW FIRM 

 

 

2/4 

 



 

 

SZTERÉNYI  
ÜGYVÉDI IRODA  ▪  RECHTSANWALTSSOZIETÄT  ▪  LAW FIRM 

 

 

3/4 

 
2. Ajánlattevői kérdés: 
Kérjük részletezni az ANSI-I. épületben kiépítésre került oltórendszereket első rendszer:    
- rendszer által védett terület (esetleg közhasználatú szóval is megnevezve) 
- rendszer tervezője és telepítője 
- rendszerben a palackok (FM200) száma, egy palackban lévő gáz tömege 
  
második rendszer: 
-  
- 
  
n-ikrendszer: 
 
Ajánlatkér ő kiegészítő tájékoztatása: 
Lásd 1. kérdésre adott választ. 

 
 

3. Ajánlattevői kérdés: 
jégverés kár 
A 2015.07.19-én történt jégverésből eredő kár az SMR1 gurítóradar burkolatában. A kárfotók 
tanúsága szerint kb. öklömnyi lukak keletkeztek, amelyek igen heves jégverésre utalnak. 
Kérdés: elemezték-e ezen kár kapcsán, hogy  
a.) milyen előfordulási valószínűségű (RTP) volt ez az adott jégkár ( „reptéri 
meteorológusok”) és  
b.) a jégverésnek kitett szerkezetek méretezve vannak-e valamilyen RTP-re és  
c.) a jelen kár kapcsán történt-e kockázatelemzés, netalántán a jégveréssel szembeni ellenálló 
képességi  paraméterek újra(meg)fogalmazása ? 
 
Ajánlatkér ő kiegészítő tájékoztatása: 
a) Nincs erről tudomásunk. 
b) A gyártótól kapott üzemeltetési dokumentáció nem tartalmazott erre vonatkozó adatot.  
c) Nem. Állásfoglalásunk szerint ez nem HungaroControl Zrt. kompetencia. 
 
 
4. Ajánlattevői kérdés: 
üzemmenet folytonossági terv (BCP) 
Kérdés: Rendelkezik-e a HungaroControl  BCP-vel az NFPA 1600 vagy a BS 25999 vagy az 
MSZ EN ISO 22301:2014 szabványok valamelyikének megfelelően ? 
Kérdés: Milyen BCP-vel rendelkezik a HC? 
 
Ajánlatkér ő kiegészítő tájékoztatása: 
BCP szabványokat az ISQMS kézikönyvünkben nem hivatkozzuk meg. A  HungaroControl 
Zrt. szolgáltatásait  az EU szabályozásoknak megfelelően végzi. A szolgálatainkban 
bekövetkező lehetséges eseményeket az operatív területek egy ún. Contingency Plan-ben 
szabályozzák. Ezen felül éppen 2016. április 14-én készülünk átadni az ANS I épületben az ún. 
Contingency Radarirányító központot, amely átveheti szükség esetén az ANS III-ból 
megvalósuló szolgáltatásokat.  
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5. Ajánlattevői kérdés: 
terror kockázat 
Kérdés:  
a.) a HC alkalmazottak esetében része-e a munkafelvételi eljárásnak valamilyen biztonsági 
átvilágítás (pl. rokoni kapcsolatok, vagyoni helyzet, stb. vizsgálata), valamint  
b.) a HC területén rendszeresen dolgozó, nem a HC alkalmazásában álló munkavállalók (pl. 
napi rendszerességű lehet a takarítás, a konyha személyzete, a heti/havi rendszerességű a 
kertészek, a kiszervezett karbantartások személyzete, stb.) esetében történik-e biztonsági 
átvilágítás ? 
 
Ajánlatkér ő kiegészítő tájékoztatása: 
a) Igen.  
b) Igen. Az arcképes azonosítókártyával rendelkező személyek (legyen HC munkavállaló, 

vagy a HC-val szerződésben álló, az objektumban rendszeresen munkát végző) minden 
esetben felvételüket megelőzően és azt követően rendszeresen védelmi háttérellenőrzésen 
esnek át. Ezen hatóságok által elvégzett háttérellenőrzés igen alapos és komplex. 

 
 
Kérjük, hogy ajánlatukat a fentiek figyelembe vételével tegyék meg. 
 
 

 
dr. Szterényi Sándor 

az ajánlatkérő képviselője 


