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Érdeklődő Gazdasági szereplők részére Iktatószám: 17475/2022/START 

 Tárgy: 1. számú kiegészítő tájékoztatás a 

„Vonalkódos mágneses jelölő címkék, 

öntapadós címkék és táblák beszerzése” 

tárgyú beszerzési eljárásban  
 

Tisztelt Érdeklődő Gazdasági Szereplők! 

 

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

2023.01.17-én nyílt beszerzési eljárást indított „Vonalkódos mágneses jelölő címkék, 

öntapadós címkék és táblák beszerzése” tárgyban. 

 

A tárgyi beszerzési eljárásban 2023.01.19-én kiegészítő tájékoztatás iránti kérelem érkezett. 

 

Ajánlatkérő az érkezett kérdésekre az alábbiak szerint adja meg válaszait. 

 

1. Kérdés: 

„Az első két tétellel (egyedi mágneses címke) kapcsolatban az alábbi kérdések merültek fel: 

- Jól gondoljuk, hogy a táblázatban megadott 0,85 mm az anyagvastagságra 

vonatkozik? Amennyiben nem, akkor kérjük meghatározni a vastagságát, illetve annak 

megadását, hogy a 0,85 mm milyen paraméterre vonatkozik. 

 

1. Válasz: 

Ajánlatkérő válasza, hogy az Árazatlan költségvetés excel táblázat első és második sorában 

megadott 0,85 mm a mágnesfólia anyagvastagságára vonatkozik. 

 

2. Kérdés: 

Az árazáshoz szükség van a vonalkód típusára és méretére. Kérjük ezen információk 

megadását.  
 

2. Válasz: 

A vonalkód típusa: EAN 128, (mérete a címke magasságának a fele legyen, kivétel az 

Árazatlan költségvetés excel táblázat 5. sorszámú, A4-es méretű Kemény akasztható tábla 

tétel esetében, ahol a címke magassága 30 mm). A mellékelt Vonalkód és felirat információk 

táblázat tartalmazza a címkén lévő feliratot és az alatta szereplő vonalkód adat tartalmát. 

Címke magasságok az Árazatlan költségvetés excel táblázatban szereplő adatok és fentiek 

alapján: 

1. sorszámú tétel: 40 mm. 

2. sorszámú tétel: 30 mm. 

3. sorszámú tétel: 35 mm. 

4. sorszámú tétel: 15 mm. 

5. sorszámú tétel: 30 mm. 
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3. Kérdés: 

„A vonalkód változó adat vagy az összes mennyiségre ugyanazt kell nyomtatni?” 

 

3. Válasz: 

Ajánlatkérő válasza, hogy a vonalkód változó adatot tartalmaz.. A vonalkód, a felirat „B” 

oszlopban szereplő adatai alatt legyen elhelyezve és a „C” oszlop adatai legyenek a 

vonalkódba kódolva, a mellékelt Vonalkód és felirat információk táblázat szerint. 

 

4. Kérdés: 

Az 5. tétellel (egyedi kemény tábla) kapcsolatban az alábbi kérdés merült fel: 

- Kérjük szíveskedjenek meghatározni az anyagvastagságot. 

 

4. Válasz: 

 A 5. tétel (Egyedi kemény tábla) anyagvastagsága 3 mm, anyaga műanyag. 

 

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: Vonalkód és felirat információk  

 

Kelt: Budapest, 2023.01.25. 

 

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

Szili Károly 

Közbeszerzési szakértő 

MÁV-START Zrt. 
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