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Érdeklődő Gazdasági szereplők részére Iktatószám: 1411/2022/START 

 Tárgy: 2. számú kiegészítő tájékoztatás a 

„Repülőjegy és kiegészítő szolgáltatások 

(szállás, vízum stb.) beszerzése” tárgyú 

beszerzési eljárásban 

 

Tisztelt Gazdasági szereplők! 

A MÁV-START Zrt. (1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.), mint Ajánlatkérő, 2022. 

április 22-én nyílt beszerzési eljárást indított „Repülőjegy és kiegészítő szolgáltatások 

(szállás, vízum stb.) beszerzése” tárgyban. 

 

A tárgyi beszerzési eljárásban 2. kiegészítő tájékoztatás iránti kérelem érkezett 2022. május 

18-án, melyre Ajánlatkérő az alábbiak szerint adja meg válaszát: 

 

1. kérdés: 

„A pályázat benyújtásának kapcsán felmerült egy olyan kérdés hogy a referenciák 

megadásánál részletes információt kell szolgáltatni a referenciamunkákról, itt felmerül hogy 

nekünk olyan szerződött partnereink vannak, akikkel évek óta együtt dolgozunk és nem egy 

konkrét projektre szerződtünk velük, így a teljesítés ideje, időtartama, és az ellenszolgáltatás 

nettó értéke nem határozható meg egy összegben. Ilyen esetben mi a teendő? Továbbá 

bizonyos adatok olyan üzleti titoknak minősülnek amelyek nem kiadhatók harmadik fél 

részére. 

Kérem erről tájékoztassanak bennünket, hogy a pályázatot megfelelően tudjuk benyújtani.” 

 1. Válasz: 

Az érvényes pályázat benyújtásához szükséges a pályázóknak referenciákkal alátámasztaniuk, 

hogy a MÁV-START Zrt. által igényelt szolgáltatások terén megfelelő tapasztalattal 

rendelkeznek, és alkalmasak a szerződés teljesítésére. A Pályázati felhívás 10.2.2 M/1. pont 

szerint a referenciákra vonatkozó, a pályázatban meghatározott adatok feltüntetését üzleti 

titokra hivatkozással sem lehet megtagadni az ajánlatban. Amennyiben Ajánlatevő kéri a 

megadott információk üzleti titokként kezelését, úgy Ajánlatkérő azokat ekként kezeli. 

Ajánlattevőknek a „Referencia lista” dokumentumban olyan szerződéseket kell bemutatniuk 

(összesen nettó 8.000.000 Ft értékben, mely maximum 8 db szerződéssel igazolható) amelyek 

repülőjegy értékesítés és/vagy nemzetközi utazásszervezés tárgyban kötöttek, és amelyek 

teljesítési ideje, időtartama a pályázati felhívás közzétételének napját megelőző 36 hónapba 

esik. Tehát az eljárást megindító pályázati felhívás megjelenésének napját megelőző 3 évben 

(36 hónapban) szerződésszerűen teljesített referencia munkákra vonatkozó adatokat szükséges 
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feltüntetni a nyilatkozaton a Pályázati felhívás 10.2.2 M/1. pont „Az igazolás módja” részben 

ismertetettek szerint. Amennyiben a bemutatni kívánt szerződések még folyamatban vannak 

(pl. keretszerződés folyamatos teljesítéssel), akkor kérjük a szerződésekből az utolsó 

szerződésszerű részteljesítés időpontját megadni, és a jelen Pályázati felhívás megjelenésének 

napjáig (2022. április 22. dátumig) az azt megelőző elmúlt 3 évben kifizetett ellenszolgáltatás 

összegét feltüntetni a referencianyilatkozaton. 

Továbbá Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Pályázati felhívás 10.2.2. Műszaki, szakmai 

alkalmassági követelmények, M/1. Referencia pontjára: 

„Amennyiben a bemutatott referencia teljesítési ideje a pályázati felhívás közzétételének 

napját megelőző 36 hónapnál korábban kezdődött, az Ajánlatkérő az alkalmasság vizsgálata 

során kizárólag a vizsgált referencia-időszakban [az eljárást megindító pályázati felhívás 

közzétételének napját megelőző 3 év (36 hónap)] végzett szolgáltatás ellenértékét tudja 

figyelembe venni, ezért ebben az esetben a referenciaigazolásban/referencianyilatkozatban a 

referencia-időszakban végzett szolgáltatás nettó ellenértékét kell feltüntetni.” 

„Fenti elvárások teljesülhetnek egy vagy több szerződés által, tehát egy vagy több referencia 

bemutatásával is, de összesen legfeljebb 8 db referenciával igazolható az alkalmassági 

feltételnek történő megfelelés.” 

 

Kelt: Budapest, 2022. május 19. 

 

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

Reszegi Fanni 

Beszerzési működéstámogatási szakelőadó 

MÁV-START Zrt. 
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