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Érdeklődő Gazdasági szereplők részére Iktatószám: 1411/2022/START 

 Tárgy: 3. számú kiegészítő tájékoztatás a 

„Repülőjegy és kiegészítő szolgáltatások 

(szállás, vízum stb.) beszerzése” tárgyú 

beszerzési eljárásban 

 

Tisztelt Érdeklődő 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 3. kiegészítő tájékoztatás iránti kérelem érkezett 2022. május 

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

 

1. kérdés: 

Érdeklődő Gazdasági szereplő a benyújtandó szerződéstervezettel kapcsolatban a Pályázati 

felhívás 20.3. pontjában jelzett kiegészítő tájékoztatás kérési határidő lejárta után e-mailben 

küldte meg 10 pontban felsorolva a szerződéstervezet egyes pontjaival kapcsolatos 

észrevételeit és kifogásait, valamint 7 pontban jelezte azon, véleménye szerint legfontosabb 

rendelkezéseket, amelyeket a szerződésnek – az eredeti szerződéses tartalmon kívül – 

állsáspontja szerint tartalmaznia szükséges. 

Az Érdeklődő Gazdasági szereplő kérdése arra vonatkozott, hogy kéri Ajánlatkérő 

tájékoztatását arra vonatkozóan, hogy eredményes pályázat esetén a megjelölt szerződéses 

pontok egyeztetése biztosított-e. 

 

 1. Válasz: 

Ajánlatkérő jelzi, hogy a szerződéskötést követően csak indokolt esetben és 

szerződésmódosítás keretében van lehetőség módosítani a szerződéses feltételeken, 

amennyiben előre nem látható körülmény teszi szükségessé a szerződés módosítását. 

Szerződéskötést megelőzően, a pályázati eljárás során tárgyalás(ok) lefolytatásával van 

lehetőség a szerződéses feltételek pontosítására, Ajánlatkérő döntése szerint, a Pályázati 

felhívás 16. pontjában foglaltakra tekintettel. 

A tárgyalásra vonatkozó előírásokat a Pályázati felhívás 16. pontja részletesen tartalmazza. 

http://www.mavcsoport.hu/
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Ajánlatkérő felhívja továbbá a Gazdasági Szereplő figyelmét arra, hogy a Pályázati felhívás 2. 

sz. mellékletét képező Nyilatkozatmintákban található 9. sz. nyilatkozatmintában Ajánlatkérő 

az ajánlattétel során aláhúzással kéri jelölni Ajánlattevő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy 

Ajánlattevő a szerződéstervezettel kapcsolatban észrevételt kíván-e tenni, továbbá hogy a 

Pályázati felhívás 20.4 pont 8. alpontja szerint az ajánlata részeként szíveskedjen csatolni a 

Szerződéstervezetet oly módon, hogy korrektúrával jelölésre kerülnek a Gazdasági Szereplő 

módosítási javaslatai. 

Pályázati felhívás 20.4 pont 8. alpontja: 

„Ajánlattevőnek csatolnia kell ajánlata részeként cégszerűen aláírt nyilatkozatát nyertessége 

esetén a szerződésben feltüntetendő adatairól, valamint nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy 

a Pályázati felhívás mellékletét képező Szerződéstervezetet változatlan szövegtartalommal 

elfogadja-e. Amennyiben módosítási javaslata van Ajánlattevőnek, úgy a nyilatkozat mellett 

vagy a dokumentáció mellékletét képező szerződéstervezetet is benyújtandó Word 

formátumban úgy, hogy abban követhető módon (korrektúrával) jelöljék az esetleges 

módosítási javaslataikat. (9. sz. nyilatkozatminta szerint)” 

 

 

Kelt: Budapest, 2022. május 20. 

 

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

Reszegi Fanni 

Beszerzési működéstámogatási szakelőadó 

MÁV-START Zrt. 
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