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Érdeklődő Gazdasági szereplők részére Iktatószám: 16641/2022/START 

 Tárgy: 3. számú kiegészítő tájékoztatás, valamint 

tájékoztatás ajánlattételi határidő 

meghosszabbításáról és új helyszíni 

bejárás időpontjáról a „Székesfehérvár 

fordítókorong javítása” tárgyú beszerzési 

eljárásban  
 

Tisztelt Érdeklődő Gazdasági Szereplők! 

 

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

2022.12.23-án nyílt beszerzési eljárást indított „Székesfehérvár fordítókorong javítása” 

tárgyban. 

 

A tárgyi beszerzési eljárásban 2023.01.13-án kiegészítő tájékoztatás iránti kérelem érkezett, 

továbbá kérelem érkezett új helyszíni bejárás biztosításáról és ajánlattételi határidő 

hosszabbításról. 

 

Ajánlatkérő az érkezett kérdésekre az alábbiak szerint adja meg válaszait. 

 

1. Kérdés: 

„A fordítókorong szegélygerendájának javítása során további feltárások elvégzését látjuk 

indokoltnak. Kérjük szíveskedjen T. Ajánlatkérő a szegélygerenda melletti ágyazat 

kibontásának lehetőségét biztosítani (kutató jelleggel kb. 5-6 helyen) egy további helyszíni 

bejárás keretében. A helyszínen tapasztaltak alapján fenn áll a veszélye annak, hogy a 

támaszöntvény lehorgonyzó csavarjai (sárgával jelölve) nem fognak megfelelően a vasbeton 

gerendában. Továbbá az acél szegélygerenda korrodáltságának mértékét is indokolt 

megvizsgálni.” 

 

1. Válasz: 

Ajánlatkérő tájékoztatja az érdeklődő gazdasági szereplőket, hogy idegen fél által a MÁV-

START Zrt. területén végzendő feltárási munka jogi, munkavédelmi szempontból nem 

rendezett, így Ajánlatkérő nem járul hozzá a pályázat ajánlattételi szakaszában, helyszíni 

bejárás keretében feltárások elvégzéséhez. Az üzemeltetés során, illetve az időszakos 

vizsgálatokon nem merült fel a horgonyzó csavarok hibája, így az nem is része tárgyi eljárás 

műszaki tartalmának. Az említett szerkezetek, hasonlóan a csatlakozó vágányokhoz, 

nincsenek a MÁV-START Zrt. tulajdonában, Ajánlatkérő bérlő, így nem jogosult azok 

esetleges javítására. 

 

2. Kérdés: 

„A Műszaki leírás 1. pontja szerint a repedt, sérült talpfákat cserélni szükséges. Jól 

értelmezzük, hogy csak a cserélt talpfákat kell repedésgátló szerkezettel ellátni?” 
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2. Válasz: 

A körsín javítás volumene miatt, most van lehetőség erre a műveletre, így a munka része a 

repedésgátló szerelvények beépítése minden alj esetén, a műszaki leírás szerint. 

 

3. Kérdés: 

„A 2. számú kiegészítő tájékoztatás 14. válasza alapján Ajánlatkérő a sínvégek beszintezését 

kéri a szabványban leírt hézag és lépcső értékek biztosításához. Jól értelmezzük, hogy a 

csatlakozó vágányok sínjeinek kizárólag az acélgerendán lévő szabályozásakor a MÁVSZ 

2694 4.1.6. pontja szerinti táblázatból csak a függőleges lépcső értéket kell vizsgálni? A 

csatlakozó vágány és a fordítókorong sínje közötti vízszintes hézagot csak a csatlakozó 

vágány sínjének cseréjével lehet módosítani, ami korábbi tájékoztatás alapján nem a MÁV-

Start Zrt állagában van.” 

 

3. Válasz: 

Ajánlatkérő tájékoztatja az érdeklődő gazdasági szereplőket, hogy a MÁVSZ 2694 4.1.6. 

pontjából a függőleges és vízszintes lépcsőt kell beállítani. A hézagértékek biztosítása a 

tulajdonos, a MÁV Zrt.  pályalétesítményi szervezet feladata, bérleti díjunk ellenében. 

 

4. Kérdés: 

„Az acél szegélygerenda alatt található alátét talpfák cseréjét kéri T. Ajánlatkérő. A meglévő 

szegélygerendába a mostani alátámasztás több helyen is be van rágódva. 

 

 
 

Kérjük, szíveskedjenek megvizsgálni, hogy a tölgy alátétfák cseréje helyet az acél 

szegélygerenda és a vb. gerenda közé vaslemez beilagolást írjanak elő. Véleményünk szerint 

ezzel sokkal tartósabb megoldást lehet előállítani.” 

 

4. Válasz: 

A javasolt javítási mód műszaki megfelelőségére nem áll rendelkezésre Ajánlatkérőnek 

dokumentáció, így Ajánlatkérő nem ért vele egyet. Ajánlatkérő csak az eredeti rajzokra tud 

hivatkozni, ahol tölgyfa alátétfák vannak meghatározva, ezért kérte Ajánlatkérő ezt a műszaki 



leírásban is. Ajánlatkérő a műszaki leírásban meghatározott feladatokon nem kíván 

változtatni. 

 

5. Kérdés: 

„Fenti kérdések alapján kérjük a beadási határidő szíves módosítását.” 

 

5. Válasz: 

Ajánlatkérő az Ajánlattevők számára újabb helyszíni bejárás lehetőségét biztosítja a helyi 

adottságok megismerése céljából. A helyszíni bejáráson feltárások nem végezhetők, csak a 

helyszín tekinthető meg. Valamint Ajánlatkérő a pályázat beadásának határidejét is 

meghosszabbítja a megfelelő ajánlattétel érdekében, a lent részletezettek szerint. 

Ajánlatkérő felhívja az Érdeklődő gazdasági szereplők figyelmét, hogy a Pályázati felhívás 

20.4 pontja szerint a helyszíni bejárás nem minősül konzultációnak, Ajánlattevők az ajánlat 

összeállításának érdekében kizárólag írásban – a Pályázati felhívás 20.3. pontjában foglaltak 

szerint – tehetnek fel kérdéseket Ajánlatkérő felé. 

 

Tájékoztatás az ajánlattételi határidő módosításáról: 
 

Ajánlatkérő tájékoztatja az Érdeklődő Gazdasági Szereplőket, hogy tárgyi beszerzési eljárás 

kapcsán az eredetileg 2023. január 13. (péntek) 14:00 óra időpontban meghatározott, majd 

2023. január 17 (kedd) 14:00 órára módosított ajánlattételi határidőt az alábbiak szerint 

meghosszabbítja: 

 

Az ajánlatok benyújtásának új határideje:  

 

2023. január 26. (csütörtök) 14:00 óra 

 

Tájékoztatás új helyszíni bejárás időpontjáról: 
 

Ajánlatkérő tájékoztatja az Érdeklődő Gazdasági Szereplőket, hogy tárgyi beszerzési eljárás 

kapcsán az eredetileg 2022. január 5. (csütörtök) 10:00 óra, majd 2023. január 12. (csütörtök) 

10:00 időpontban meghatározott helyszíni bejárás időpontján túl az alábbiak szerint új 

időpontban is lehetőséget biztosít a helyszíni bejárásra: 

 

Az új helyszíni bejárás időpontja:  

 

2022. január 19. (csütörtök) 10:00 óra 

 

A bejáráson való részvételi szándékot kérjük e-mailben jelezni az ajánlatkérő Pályázati 

felhívás 1. pontban megjelölt kapcsolattartója felé (szili.karoly@mav-start.hu) e-mailben 

legkésőbb 2023. január 18. 16:00 óráig, név és mobiltelefonos elérhetőség megadásával. 

 

Bejárás helyszíne: MÁV-START Zrt. Budapest JBI, Székesfehérvár Területi Műhely, 8000 

Székesfehérvár, Mártírok út 1-3. sz. alatti 7176/10, hrsz.-ú ingatlan 

 

A Pályázati felhívás egyéb pontjában, rendelkezésében nem módosul. 
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Jelen dokumentumot Ajánlatkérő a Pályázati felhívással megegyező helyen közvetlenül, 

elektronikusan elérhetővé teszi. 

 

Kérjük fentiek szíves tudomásulvételét. 

 

Kelt: Budapest, 2023.01.16. 

 

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

Szili Károly 

Közbeszerzési szakértő 

MÁV-START Zrt. 
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