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Tisztelt Gazdasági Szereplők! 
 
A Kínai-Magyar Vasúti Nonprofit Zrt. - mint ajánlatkérő - előzetes piaci konzultációra biztosít 
lehetőséget a Budapest–Belgrád vasútvonal újjáépítési beruházás magyarországi szakaszának 
fejlesztéséről, kivitelezéséről szóló tender kiírását megelőzően, segítve a gazdasági szereplők sikeres 
részvételét a projekt megvalósítása érdekében kiírásra kerülő beszerzésekben. 
 
A konzultáción az ajánlatkérő ismerteti a projekt, valamint a beszerzési eljárás főbb sajátosságait. Az 
előzetes piaci konzultáció résztvevőivel megosztott információkat az ajánlatkérő a honlapján is 
közzéteszi, valamint a beszerzési dokumentáció részeként minden érdeklődő gazdasági szereplőnek 
kiadja. 
 
Amennyiben akár a projekttel, akár a beszerzési eljárás sajátosságaival összefüggésben kérdéseik 
vannak, amelyekre az előzetes piaci konzultáción választ kívánnak kapni, azokat kérjük, hogy 
előzetesen, 2017. november 10. 10.00 óráig küldjék meg a konzultacio@bbproject.hu e-mailcímre. Az 
ajánlatkérő a kapott kérdések figyelembevételével tartja meg a tájékoztatóját a megfelelő jogszabályi 
előírások keretei között. 
 

Az előzetes piaci konzultáció időpontja: 
2017. november 15. 14:00 óra 

 
Helyszíne: 

Budapest, IX. kerület, Péceli út 2. 
  
A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött. Részvételi szándékát kérjük, hogy a 
konzultacio@bbproject.hu mailcímen szíveskedjen jelezni, 2017. november 10. 10.00 óráig.  
 
 
Háttérinformáció a projektről és projektszervezetről: 
 
A Budapest–Belgrád vasútvonal újjáépítési beruházás magyarországi szakaszának fejlesztéséről, 
kivitelezéséről és finanszírozásáról a magyar és a kínai kormány 2015-ben, Szucsouban kötött 
nemzetközi egyezményt. A nemzetközi egyezményt a 2016. évi XXIV. törvény hirdette ki és a 2017. évi 
XXXV. törvény - mint értelmező melléklet - egészíti ki.  
 
A nemzetközi egyezmény és a jogszabályok által meghatározottak szerint a MÁV Zrt. és a kijelölt kínai 
társaságok megalapították a Kínai-Magyar Vasúti Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaságot, 
aki a beszerzési eljárásokban ajánlatkérőként jár el.  
 
A vegyesvállalat feladata a tervező és kivitelező kiválasztására irányuló tenderek előkészítése és 
lefolytatása, a szerződések megkötése, valamint a megvalósítás fázisában projektmenedzsment és 
monitoring tevékenységek ellátása. 
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A vegyesvállalat nem végez kivitelezési feladatokat, a tervező és fővállalkozó munkáját koordinálja 
majd a független mérnök és európai uniós tanúsító szervezetek mellett. 
 
A beruházás tárgya a Budapest-Ferencváros-Kelebia (országhatár) szakaszon a meglévő és a 
kapcsolódó vasúti létesítmények és a vasúti pálya átépítése, valamint új, második vágány létesítése. A 
nyertes ajánlattevő feladata a 150. sz. vasútvonalon új kétvágányú, 225 kN tengelyterhelésű, ETCS2-
vel ellátott villamosított, 200 km/h sebességre alkalmas geometriával 151,5 km hosszú vasúti pálya 
fejlesztése. 
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