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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:  
 

„Tárgybani tenderkiírás kapcsán az lenne a kérdésem, hogy ha milliárdos nagyságrendben lehet egész 

számokkal beadni ajánlatot, akkor hogyan lehet a teljes, tenderkiírásban megadott összegre jelentkezni. 

(figyelembe véve azt a bírálati szempontot, hogy ha azonos ajánlati ár érkezik be, akkor a nagyobb 
hitelösszegre adott ajánlatot fogadja el/választja a tenderkiíró).” 

 

Válasz: 
 

Ajánlatkérő tájékoztatja az érdeklődő gazdasági szereplőket, hogy amennyiben a fenti tárgyú beszerzési eljá-

rás keretében Ajánlattevő a teljes 10,05 milliárd Ft keretösszegre kíván ajánlatot tenni, a Felolvasólapon rög-

zítésre kerülő, Ajánlattevő által vállalt hitelkeret összegét 11 milliárd Ft értékben szükséges megjelölni. 

 

Ajánlatkérő továbbá ezúton szeretné jelezni, hogy a Pályázati felhívás tárgyával összhangban a MÁV- 

START Zrt. jelen versenyeztetési eljárás eredményeként összesen 10,05 milliárd Ft összegű folyószámla-

hitelkeret biztosítására kíván hitelszerződés(eke)t kötni. Ajánlatkérő a benyújtásra kerülő ajánlatok ka-

matfelár (bázispont) megajánlását értékeli és az ajánlatokat a kamatfelár(ak) (bázispont) alapján növekvő 

sorrendbe rendezi. 

 

Abban az esetben amennyiben a végleges ajánlattétel keretében azonos bázispont értékre tett megajánlás 

mellett, a vállalt hitelkeret összegét tekintve két Ajánlattevő részéről is 11 milliárd Ft értékű vállalás kerül 

benyújtásra, Ajánlatkérő a Pályázati felhívás 9. pontjának alábbi bekezdése szerint jár el:  

 

„Amennyiben a beszerezni kívánt teljes hitelkeret összeg túllépése olyan ajánlattal történik, amelynek 
kamatfelára és hitelkeret összege is azonos az értékelési sorrendben előtte/utána álló Ajánlattevőjével, 

Ajánlatkérő a hitelkeret összegeket egyenlő mértékben osztja fel az érintett Ajánlattevők között.” 
 

Jelen dokumentumot Ajánlatkérő a Pályázati felhívással megegyező helyen közvetlenül, elektronikusan elérhe-

tővé teszi.   
 

Kérjük a fentiek szíves tudomásulvételét. 
 
 

 

Budapest, ”elektronikus aláírás szerinti dátum” 
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