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Érdeklődő Gazdasági szereplők részére Iktatószám: 16641/2022/START 

 Tárgy: 1. számú kiegészítő tájékoztatás, valamint 

tájékoztatás ajánlattételi határidő 

meghosszabbításáról és új helyszíni 

bejárás időpontjáról a „Székesfehérvár 

fordítókorong javítása” tárgyú beszerzési 

eljárásban  
 

Tisztelt Érdeklődő Gazdasági Szereplők! 

 

A MÁV-START Zrt. (1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.), mint Ajánlatkérő, 

2022.12.23-án nyílt beszerzési eljárást indított „Székesfehérvár fordítókorong javítása” 

tárgyban. 

 

A tárgyi beszerzési eljárásban kiegészítő tájékoztatás iránti kérelem érkezett, továbbá kérelem 

érkezett új helyszíni bejárás biztosításáról. Ajánlatkérő az érkezett kérdésre válaszolni kíván, 

ennek időigényére tekintettel Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő meghosszabbításáról, 

valamint új helyszíni bejárás időpontjáról döntött. 

 

Továbbá a tárgyi beszerzési eljárásban az alábbi kiegészítő tájékoztatás iránti kérelem 

érkezett, melyre Ajánlatkérő a lentiek szerint adja meg válaszát: 

1. Kérdés: 

„Kérem, hogy a Műszaki leírásban hivatkozott MÁVSZ 2694 szabványt részünkre megküldeni 

szíveskedjen” 

1. Válasz: 

Ajánlatkérő tájékoztatja az érdeklődő gazdasági szereplőket, hogy a MÁVSZ 2694 szabványt 

titoktartási nyilatkozat ellenében a gazdasági szereplők részére rendelkezésre bocsájtja az 

ajánlattétel elősegítése érdekében. A kitöltött és cégszerű aláírással ellátott titoktartási 

nyilatkozatot a Pályázati felhívás 1. pontban megjelölt kapcsolattartó részére 

(szili.karoly@mav-start.hu) e-mailben kell benyújtani szkennelt, nem szerkeszthető formában 

(PDF) az ajánlattételi határidő előtt. Az aláírt titoktartási nyilatkozatot megküldő gazdasági 

szereplőnek az Ajánlatkérő a MÁVSZ 2694 szabványt e-mailen bocsájtja rendelkezésre. 

 

Ajánlatkérő elfogadja a cégszerűen aláírt és beszkennelt dokumentum helyett a legalább 

fokozott biztonságú elektronikus aláírással- illetve időbélyeggel- ellátott dokumentum 

benyújtását is a Pályázati felhívás 14. pontjában részletezettek szerint.  

 

A titoktartási nyilatkozat jelen 1. számú kiegészítő tájékoztatással egyidőben megküldésre, 

valamint a honlapon is megjelenésre kerül. 

http://www.mavcsoport.hu/
mailto:szili.karoly@mav-start.hu


Tájékoztatás az ajánlattételi határidő módosításáról: 
 

Ajánlatkérő tájékoztatja az Érdeklődő Gazdasági Szereplőket, hogy tárgyi beszerzési eljárás 

kapcsán az eredetileg 2023. január 13. (péntek) 14:00 óra időpontban meghatározott 

ajánlattételi határidőt az alábbiak szerint meghosszabbítja: 

 

Az ajánlatok benyújtásának új határideje:  

 

2023. január 17. (kedd) 14:00 óra 

 

 

Tájékoztatás új helyszíni bejárás időpontjáról: 
 

Ajánlatkérő tájékoztatja az Érdeklődő Gazdasági Szereplőket, hogy tárgyi beszerzési eljárás 

kapcsán az eredetileg 2022. január 5. (csütörtök) 10:00 óra időpontban meghatározott 

helyszíni bejárás időpontján túl az alábbiak szerint új időpontban is lehetőséget biztosít a 

helyszíni bejárásra: 

 

Az új helyszíni bejárás időpontja:  

 

2022. január 12. (csütörtök) 10:00 óra 

 

A bejáráson való részvételi szándékot kérjük e-mailben jelezni az ajánlatkérő Pályázati 

felhívás 1. pontban megjelölt kapcsolattartója felé (szili.karoly@mav-start.hu) e-mailben 

legkésőbb 2023. január 11. 16:00 óráig, név és mobiltelefonos elérhetőség megadásával. 

 

Bejárás helyszíne: MÁV-START Zrt. Budapest JBI, Székesfehérvár Területi Műhely, 8000 

Székesfehérvár, Mártírok út 1-3. sz. alatti 7176/10, hrsz.-ú ingatlan 

 

A Pályázati felhívás egyéb pontjában, rendelkezésében nem módosul. 

 

Jelen dokumentumot Ajánlatkérő a Pályázati felhívással megegyező helyen közvetlenül, 

elektronikusan elérhetővé teszi. 

 

Kérjük fentiek szíves tudomásulvételét. 

 

1. . sz. melléklet: Titoktartási nyilatkozat 

 

Kelt: Budapest, 2023.01.10. 

 

 

  .....................................  

Szili Károly 

Közbeszerzési szakértő 

MÁV-START Zrt. 
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