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 Tárgy: 2. 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 tárgybani beszerzési eljárásban kiegészítő tájékoztatás iránti kérelem érkezett, melyre 
Ajánlatkérő az alábbiak szerint adja meg válaszát: 

 

1. kérdés: 
„A költségvetés kitöltésekor mit kell írni a B 13 és 15-ös sorokba?  

13-as sor: Karbantartási díj (nettó Ft/alkalom). Külön karbantartásra árat sehol nem kértek, 
nincs is hová beírni. Tehát itt nincs mit összesíteni.” 

 Válasz: 

Hivatkozva a Pályázati felhívás 9. pont 1. pontjában található „Az 1.3.as bírálati 
résszempont…..” kezdetű bekezdésben foglaltakra: „A karbantartási díjat Ajánlattevőnek 
egyszer kell megajánlani az Árazatlan költségvetés Összesítés munkalap B13 cellájában, így 
ez a díj egységesen értelmezendő mindegyik telephely vonatkozásában.”. 

 

2. kérdés: 
„A költségvetés kitöltésekor mit kell írni a B 13 és 15-ös sorokba? 

15-ös sor: Vegyszercsere. A feladatok között nem találtunk vegyszercserét, nincs is olyan 
rovat ahová beírhatnánk annak az árát. Mit írjunk ide?” 

 Válasz: 

Ajánlatkérő megvizsgálta Ajánlattevő kérdését és arra tekintettel, hogy a Műszaki leírás nem 
tartalmaz vegyszercsere feladatot, a Pályázati felhívás módosításra került. A Pályázati 



felhívás 9. pontjában módosításra került az értékelési szempontrendszer, valamint az értékelés 
részletes leírása. A Pályázati felhívásban, valamint a Felolvasólapon törlésre került az 
értékelési szempontok közül az „1.5. Vegyszercsere (nettó Ft/alkalom)” értékelési 
részszempont. Továbbá törlésre került az Árazatlan költségvetés Összesítés munkalap 15. 
sorából az „1.5. Vegyszercsere (nettó Ft/alkalom)” részszempont, törlésre került ezáltal a B15 
cella is, melyet nem kell Ajánlattevőnek kitöltenie. 

Ajánlatkérő tájékoztatja az Érdeklődő Gazdasági Szereplőket, hogy a dokumentumokban 
piros színnel kerültek jelölésre a módosítások. 

 

3. kérdés: 
„1.: Tárgyi pályázat anyaglistájában  
 
Debrecen - Nyíregyháza esetében (1. táblázat 6.7. sor ) Ft / m3 mértékegységet használnak 
szemben  
 
Miskolc esetében (1. táblázat 14. sor ) Ft / kg mértékegységet használnak. 
 
Véleményem szerint az első esetben nem helyes a mértékegység megnevezése, mivel kilós 
kiszerelésben árulják az anyagokat, minden korábbi pályázatukban így lett megjelölve.” 

 Válasz: 

Ajánlatkérő az Árazatlan költségvetés táblázatot a területi igények alapján állította össze. 
Kérjük az abban szereplő mértékegységeket figyelembe véve kitölteni. A mértékegységek 
nem kerültek módosításra. 

Kelt: Budapest, 2021. április 15. 
 
  .....................................  

Reszegi Fanni 
Beszerzési működéstámogatási szakelőadó 

MÁV-START Zrt. 
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