2015. év II. negyedévi összegezések
Közbeszerzési eljárás tárgya
1 BEHR motorhűtő berendezés alkatrészei
2 Knorr, Sab Wabco (Faiveley) típusú fékhengerek javítása
3 Megbízási szerződés keretében a MÁV-START Zrt. a CAF cég által gyártott, Z1 típusú,
6 db és legfeljebb további 41 darab személyszállító vasúti kocsik átalakításához, az
átalakítással kapcsolatos tervezési és gyártási folyamatok egy az Európai Unióban
bejegyzett Bejelentett Szervezet (Notified Body) által lefolytatott EK-hitelesítési
eljárása
4 Xx-55 törzsszámú vasúti személyszállító kocsi alkatrészek beszerzése a MÁV-START
Zrt. részére
5 Különféle vontatójárművekhez szükséges BEHR gyártmányú alkatrészek javítása
6 Klíma alkatrészek beszerzése
7 Folyószámlahitel biztosítása összesen 6.050.000.000.- Ft, azaz hatmilliárdötvenmillió forint értékben, hitelszerződés formájában
8 Gépi kocsimosó berendezések tervezése és kivitelezése a hozzátartozó
infrastruktúrával, valamint engedélyek beszerzése
9 MTU dízelmotorok alkatrészeinek szállítása karbantartási és javítási tevékenységhez
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10 Vállalkozási keretszerződés a MÁV-START Zrt. vontató és vontatott járműveinek
kardántengely javítására
11 Vállalkozási keretszerződés a MÁV-START Zrt. állagában lévő egyes, meghatározott
vasúti személykocsik 2015 évi MF-100/2014 Műszaki feltétfüzet szerinti
fővizsgáinak, futó- és baleset - valamint utas-komfort növelő javításainak
elvégzésére.
12 CAF projekt - Különféle műanyag burkolatok javítása, átalakítása beszerzése
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13 Folyószámlahitel biztosítása összesen 4.000.000.000.- Ft, azaz négymilliárd forint
értékben, hitelszerződés formájában
14 Földgázbeszerzés
15 Vontató és vontatott járművek kerékpárjainak javításaihoz szükséges kerékabroncs,
tömbkerék, kerékváz és tengely beszerzése
16 Biztonsági hőpapír alapú, tekercsben lévő jegyszelvények szállítása az Ajánlatkérő
által az ajánlattételi dokumentációban szereplő műszaki specifikációnak megfelelően
17 CAF projekt - Padlóburkoló anyagok beszerzése
18 Vasúti kerékpárokhoz kapcsolódó javítások elvégzése
19 CAF projekt - különféle halogénmentes szigetelésű, erősáramú, vezérlési,
adatátviteli és földelő vezetékek, kábelek szállítása
20 Szállítási keretszerződés a MÁV-START Zrt. CAF gyártmányú 10-91 100, 19-91 100,
20-91 100 és 21-91 100 sorozatú vasúti személyszállító kocsijainak korszerűsítéséhez
kapcsolódóan a vészhívó rendszer kialakításához szükséges, a meglévő REGONIK
gyártmányú hangosítórendszerhez illeszkedő, azzal együttműködő hívó- és
távbeszélő elemek beszerzésére, továbbá két járművön üzembe helyezés, valamint
az üzembe helyezés, beállítás oktatása.
21 12PA4 motoralkatrészek beszerzése
22 Szállítási keretszerződés keretében a MÁV-START Zrt. CAF gyártmányú 10-91 100, 1991 100, 20-91 100 és 21-91 100 sorozatú vasúti személykocsijainak
korszerűsítéséhez szükséges csúszásgátló berendezések szállítása (két járművön
üzembe helyezéssel és oktatás)
23 42 db FLIRT motorvonat Megrendelő telephelyén és munkaerejével végzett
karbantartásának a támogatása, a motorvonatok K5 vizsgálatának elvégzése, a
karbantartáshoz szükséges alkatrészek biztosítása, valamint az ezekkel összefüggő
egyéb tevékenységek elvégzése.
24 Szállítási keretszerződés keretében a MÁV-START Zrt. által üzemeltetett V43 típusú
mozdonyok tervszerű-, illetve futójavításainak elvégzéséhez szükséges
fokozatkapcsoló alkatérszek beszerzése
25 Villamos motorvonat szállítása, üzembe helyezése, illetőleg kapcsolódó
szolgáltatások teljesítése
26 MÁV-START Zrt. Windows licencek beszerzése
27 Voith hajtóműalkatrészek és Scharfenberg kapcsolókészülékek javítása
28 A MÁV-START Zrt. dízel vontatójárműveinek egyfokozatú dízelmotorolajjal történő
ellátása Letéti raktárszerződés megkötésével.
29 Bz motorvonatokhoz mechanikus alkatrészek beszerzése
30 A MÁV-START Zrt. vontatójármű dízelmotorokban és négyütemű kismotorokban
használt többfokozatú motorolajokkal történő ellátása Letéti raktárszerződések
megkötésével.

2015.05.26
2015.05.29
2015.06.01

2015.06.01
2015.06.03
2015.06.05
2015.06.08

2015.06.12
2015.06.16

2015.06.16

2015.06.16

2015.06.17
2015.06.19
2015.06.19
2015.06.25
2015.06.26
2015.06.29

2015.06.30

