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 Tárgy: 1. számú kiegészítő tájékoztatás a „Gépi 

kocsimosók karbantartási 
keretszerződése” tárgyú beszerzési 
eljárásban 

 

Tisztelt Gazdasági szereplők! 

A MÁV-START Zrt. (1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.), mint Ajánlatkérő, 
2021.03.24-én nyílt beszerzési eljárást indított „Gépi kocsimosók karbantartási 
keretszerződése” tárgyban. 
 
A tárgyi beszerzési eljárásban kiegészítő tájékoztatás iránti kérelem érkezett, melyre 
Ajánlatkérő az alábbiak szerint adja meg válaszát: 

 

1. kérdés: 
„A Pályázati felhívásban és a Szerződés tervezetben is az szerepel, hogy „kivéve a szentesi 
telephelyen lévő kocsimosót”. Viszont a mellékletekben, a költségvetésben mindenhol 
szerepel Szentes. 

Kérdésünk, hogy a szentesi árakat beírjuk, vagy ne? Mert a végső ár kialakulásánál ez sokat 
változtat. Azaz amikor összeadjuk a kocsimosók árait, nem mindegy, hogy hány mosó árát 
adjuk össze.” 

 Válasz: 
A Műszaki leírás Szentes telephelyre vonatkozó része tartalmazza, hogy a havonkénti, és éves 
karbantartást üzemeltetői személyzet végzi; ugyanakkor Vállalkozó feladatát képezi a 
Műszaki leírásban és a Szerződésben foglaltak szerint a berendezés meghibásodása esetén az 
eseti javítás elvégzése, melyhez szükséges a tétellistában szereplő alkatrészekre vonatkozó 
ajánlati ár megadása. 
 
Igen, a szentesi árakat is szükséges szerepeltetni. Sorokat, cellákat üresen hagyni nem lehet a 
költségvetésben. 

 

2. kérdés: 
„Az alkatrész listában vannak olyan tételek – több is – amit nem lehet beárazni. Pl: tartalék 
szivattyú, vagy mágneskapcsoló, stb. Ezek olyan típus nélküli általános alkatrészek amelyek 
árát nem lehet megmondani. Ezekkel mi a teendő? Hagyjuk üresen ezeket a sorokat?” 



 Válasz: 

Ajánlatkérő telephelyeivel az érintett kérdés egyeztetésre és ez alapján a  kérdéses adatok 
pontosításra kerültek. Sorokat, cellákat üresen hagyni nem lehet a költségvetésben. Az 
Árazatlan költségvetésben piros színnel kerültek jelölésre a kiegészítő információk. 

Továbbá tájékoztatjuk az Érdeklődő Gazdasági Szereplőket, hogy az Árazatlan költségvetés 
Budapest munkalapján a Keleti pályaudvar területén található Bandeira típusú személykocsi 
mosó berendezésre vonatkozó 1. és 2. táblázatban is szerepeltek a „motor vezérlő plc (CPU)” 
és „mágneskapcsoló+motorvédő” költségvetési tételek. Az 1. táblázatban a fent megjelölt 
tételek nem relevánsak, így törlésre kerültek. A 2. táblázat tartalmazza ezen tételeket továbbra 
is. 

 

Kelt: Budapest, 2021. március 30. 
 
  .....................................  

Reszegi Fanni 
Beszerzési működéstámogatási szakelőadó 

MÁV-START Zrt. 
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