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Iktatószám: 15813/2021/START
Tárgy: Kiegészítő tájékoztatás
Ügyintéző: Muskovits Nikoletta
Telefon: +36 30 /259 2147
E-mail: muskovits.nikoletta@mav-start.hu
Tisztelt Érdeklődő Gazdasági Szereplők!
A MÁV-START Zrt. mint Ajánlatkérő 2021. július 20. napján, 15813/2021/START számon,
„Folyószámlahitel biztosítása összesen 10,05 milliárd forint összegben MÁV-START Zrt. részére” tárgyban
nyílt versenyeztetési eljárást indított, amelynek keretében hivatalos írásbeli megkeresés útján érkezett kérdésre
Ajánlatkérő az alábbi kiegészítő tájékoztatást adja:
Kérdés:
„Tisztelt Ajánlatkérő!
A 15813/2021/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS „Folyószámlahitel biztosítása összesen 10,05 milliárd forint
összegben a MÁV-START Zrt. részére” tárgyú beszerzéshez kapcsolódóan megküldött szerződéstervezettel
kapcsolatosan bankunk az alábbi észrevételt teszi…”
Válasz:
Ajánlatkérő tájékoztatja az érdeklődő gazdasági szereplőket, hogy a fenti tárgyú beszerzési eljárás kapcsán
az alapajánlatok benyújtására vonatkozóan megjelölt ajánlattételi határidő 2021.07.30. (péntek) 16:00
óra, így az eljárás jelenlegi ajánlattételi szakaszában a szerződéses feltételekről való tárgyalás, illetve
egyeztetés – tekintettel a Pályázati felhívás 16. pontjában foglaltakra – Ajánlatkérőnek nem áll módjában:
„Az eljárás során Ajánlatkérő tervezetten az alapajánlatok bontását követő 3 (három) munkanapon belül
írásban, elektronikus úton (e-mail útján) tárgyalásokat kíván lefolytatni Ajánlattevőkkel a szerződéses
feltételekről, ezért Ajánlatkérő kéri, hogy az alapajánlathoz Ajánlattevők a dokumentáció mellékletét képező szerződéstervezetet úgy csatolják, hogy abban az esetleges módosítási javaslataikat követhető módon
(korrektúrával) jelöljék (amennyiben vannak módosítási javaslataik).”
…
Ajánlatkérő a tárgyalásokat tervezetten Ajánlattevőnként külön-külön tartja, írásban, elektronikus úton,
az Ajánlatkérő kapcsolattartóján keresztül történő e-mailes kommunikációval bonyolítja le annak érdekében, hogy az adott Ajánlattevő által alapajánlata részeként benyújtott szerződéstervezetben foglaltak szerinti módosítási/kiegészítési javaslattal érintett szerződéses feltételeket írásban egyeztesse.
…
Ajánlatkérő az Ajánlattevőktől a szerződéses feltételekről szóló tárgyalásokat követően végleges ajánlatot
kér.
Jelen dokumentumot Ajánlatkérő a Pályázati felhívással megegyező helyen közvetlenül, elektronikusan elérhetővé teszi.
Kérjük a fentiek szíves tudomásulvételét.
Budapest, ”elektronikus aláírás szerinti dátum”
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