
 
Kiegészítő tájékoztatás 

a MÁV-START Zrt. 3113/2020/START számú, „Műszaki rajzolói és tervezési szolgáltatások 

beszerzése” tárgyú beszerzéshez 

A MÁV-START Zrt. (továbbiakban Ajánlatkérő) „Műszaki rajzolói és tervezési szolgáltatások 

beszerzése” tárgyában nyílt pályázatot hirdetett 2020. június 10. napján. 

Ajánlatkérőhöz a tárgyi beszerzési eljárásban az alábbi kiegészítő tájékoztatáskérések érkeztek, 

amelyekre Ajánlatkérő a lentiek szerint adja meg a választ a kérdésekre: 

Kérdés 1: A pályázati felhívásban megnevezett tervezési és műszaki rajzolói feladatokra 

tudnak-e mintát mutatni? (Komplexitás felmérése) 

Válasz 1: A Pályázati Felhívásban megnevezett tervezési és műszaki rajzolói feladatokra 

mintát mutatni nem tudunk, tekintettel az egyes felmerülő tervezői, rajzolói feladatok 

egymástól eltérő voltára, bonyolultsági fokára. Ezen feladatok a Pályázati Felhívásban 

leírtaknak megfelelően vonatkozhatnak a nagyvasúti  vontató, vagy vontatott járművek 

alkatrészeinek (mechanikus, pneumatikus, villamos, hegesztett, stb.)  műszaki tervezésére, 

vagy ezen járművek meglévő, elavult rajzainak átrajzolására.  

Kérdés 2: A kezelési- és karbantartási utasítás elkészítéséhez rendelkezésre áll-e a formai és 

tartalmi szempontoknak is megfelelő kiindulási dokumentum? Egyéb esetben alapjaitól 

szükséges felépíteni a dokumentációt? 

Válasz 2: A Pályázati Felhívás részeként közzétett GED-950-00-0017 és GED-950-00-0036 

jelű Eljárási utasítások adnak információt a  szöveges műszaki dokumentációk (karbantartási 

utasítás, kezelési utasítás, stb.) és rajzdokumentációk készítésének tartalmai és formai 

követelményeiről. Egyéb esetben pld. a jármű energia mérlegének meghatározásához alapjaitól 

kell felépíteni a dokumentációkat. 

Kérdés 3: Elvégzendő tervezői és műszaki rajzolói munka mennyiségére vonatkozóan 

tudnak-e tájékoztatást nyújtani? (Rajzok darabszámának felmérése) 

Válasz 3: Az elvégzendő tervezői és műszaki rajzolói munka mennyiségére, rajzok 

darabszámára vonatkozóan tájékoztatást nem tudunk adni. A munka mennyiségét a 

vasútüzemmel szorosan összefüggő üzemeltetési, karbantartási és gyártási feladatok határozzák 

meg,  valamint a felhasználó terület felmerülő igényeinek függvénye. 

Kérdés 4: Társaságunk évek óta végez tervezői munkát a MÁV-Startnak. A villamos 

terveknél alap követelmény volt az E-plan tervezői program használata. Jelen pályázat szerinti 

munkáknál ez már nem lesz követelmény? 

Válasz 4: A Pályázati Felhívás Műszaki leírásában szerepel a tervező szoftverekre vonatkozó 

előírás. „Használható tervező szoftver: a szerződésszerű teljesítést lehetővé tévő tervezői 

szoftver. Megrendelő Gépészeti AutoCAD tervezői szoftvert használ, erre tekintettel a Felek 

rögzítik, hogy a jelen Szerződés keretében szolgáltatandó, a jelen melléklet 3. pontjában 

megjelölt .dwg formátumú grafikus fájloknak ebben a Megrendelő által használt tervezői 



 
szoftverben olvashatónak és szerkeszthetőnek kell lenniük. A munkavégzéshez szükséges 

irodai elhelyezést, hardware és software eszközöket a Vállalkozó biztosítja.”  

Fentiek alapján Ajánlatkérő konkrét tervező szoftvert nem határozott meg. Amennyiben 

Ajánlattevő a villamos terveknél az E-plan tervezői szoftvert alkalmazza a szerződésszerű 

teljesítés során, Ajánlatkérő azt elfogadja. 

Kérdés 5: A MÁV-Startnak hosszabb ideje tervezést végző pályázók eddigi teljesítményét, 

megbízhatóságát abszolút nem veszik figyelembe az értékelésnél? 

Válasz 5: Ajánlatkérő a közpénzek hatékony felhasználásának átláthatósága és nyilvános 

ellenőrizhetőségének biztosítása, továbbá a beszerzéseinek során a tisztességes verseny 

feltételeinek megteremtése érdekében a beszerzései során csak olyan értékelési szempontokat 

alkalmaz, amelyek a fenti célok megvalósításához hozzájárulnak. Ajánlatkérő megítélése 

szerint korábbi partnerei „eddigi teljesítménye” és a „megbízhatósága” olyan szubjektív 

értékelési szempontok, amelyek nem felelnek meg a tisztességes verseny biztosítása 

feltételeinek. A tárgyi beszerzés során a szerződés magas szakmai színvonalon történő 

teljesítésének biztosítása érdekében Ajánlatkérő referencia munkák bemutatását kéri vasúti 

vagy egyéb kötöttpályás járművek részegységeinek tervezése területén, továbbá vasúti és egyéb 

kötöttpályás járműgépészet szakterületen szakértői képzettség birtokában végezhető tervezői 

tevékenységgel rendelkező szakember bemutatását, végül pedig EN15085-2 szabvány szerinti 

vasúti hegesztőüzemi tanúsítás meglétét várja el.  

Kérdés 6: Ha a pályázó 2019. évi mérlege nem szerepel a Céginformációs szolgálat 

adatbázisában az nem kizáró ok? 

Kérdés 7: Ha a pályázó saját tőkéje negatív az nem kizáró ok? 

Válasz 6-7: Ajánlatkérő a pályázati felhívásban a kizáró okok körét az alábbiak szerint 

határozta meg: 

„10.1. Kizáró okok  

Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő, alvállalkozó, akivel szemben az alábbi kizáró okok 

fennállnak: 

a) végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló 

bírósági végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen 

elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van 

folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van; 

b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; 

c) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben 

megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok 

alól nem mentesült; vagy akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható 

büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. §-a (2) bekezdés b), vagy 

g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, vagy 

ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen 

korlátozta; 

d) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési 

kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti 

ország jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást 

kapott; 



 
e) a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában nincs bejegyezve; 

f) felfüggesztett adószámmal rendelkezik; 

g) gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban – öt évnél nem régebben 

meghozott – jogerős bírósági ítéletben megállapított jogszabálysértést követett el; 

h) a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 

1996. évi LVII. törvény 11. §-a, vagy az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés  

101. cikke szerinti – három évnél nem régebben meghozott – jogerős és végrehajtható 

versenyfelügyeleti határozatban vagy a versenyfelügyeleti határozat bírósági 

felülvizsgálata esetén a bíróság jogerős és végrehajtható határozatában megállapított 

és bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el versenyeztetési eljárás során; illetőleg 

ha az Ajánlattevő ilyen jogszabálysértését más versenyhatóság vagy bíróság – három 

évnél nem régebben – jogerősen megállapította, és egyúttal bírságot szabott ki. 

 

Továbbá nem lehet Ajánlattevő, aki: 

i) nem EU-, EGT- vagy OECD-tagállamban vagy olyan államban rendelkezik 

adóilletőséggel, mellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló 

egyezménye van, vagy 

j) a szerződéssel kapcsolatban megszerzett jövedelme az adóilletősége szerinti 

országban kedvezményesebben adózna (a jövedelemre kifizetett végleges, adó-

visszatérítések után kifizetett adót figyelembe véve), mint ahogy a gazdasági szereplő 

az adott országból származó belföldi forrású jövedelme után adózna. Ennek a 

feltételnek nem kell eleget tennie a gazdasági szereplőnek, ha Magyarországon 

bejegyzett fióktelepe útján fogja teljesíteni a szerződést és a fióktelepnek betudható 

jövedelemnek minősülne a szerződés alapján kapott jövedelem, 

k) olyan társaság, amelynek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről 

és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. §. 38.) pont a)-b) vagy d) 

alpontja szerinti tényleges tulajdonosa nem megismerhető. 

l) olyan gazdasági szereplő, amelyben közvetetten vagy közvetlenül több mint 25%-os 

tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy jogi 

személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amelynek tekintetében az i), j) és 

k) pontokban meghatározott feltételek fennállnak. Amennyiben a több, mint 25%-os 

tulajdoni résszel vagy szavazati hányaddal rendelkező gazdasági társaság 

társulásként adózik, akkor az ilyen társulás tulajdonos társaságaira vonatkozóan kell 

az i) pont szerinti feltételt megfelelően alkalmazni. 

m)  olyan gazdasági szereplő, amely, illetőleg amely személy közreműködői, alvállalkozói 

vonatkozásában olyan valós vagy potenciális érdekellentét áll fenn, mely az 

Ajánlatkérő részére nyújtandó szolgáltatásokat érintené vagy a jelen pályázat alapján 

megkötendő szerződés szerinti feladatai független, pártatlan ellátását bármely módon 

veszélyeztetné.  

n) az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során olyan hamis 

adatot szolgáltat, vagy hamis nyilatkozatot tesz, amely a verseny tisztaságát 

veszélyezteti. 

o) a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvt.) 3. § (1) bekezdés 1. pontja 

alapján nem minősül átlátható szervezetnek.” 

Ajánlatkérő sem a negatív saját tőkére, sem a 2019. évi beszámoló közzétételi kötelezettségére 

vonatkozóan nem határozott meg kizáró okot. Utóbbira különösen azért nem, mert a 

Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése 

érdekében szükséges adózási könnyítésekről szóló 140/2020 (IV.21.) Kormányrendelet 2.§ (1) 



 
bekezdése alapján a 2019. évi, a számviteli törvény szerinti beszámolóra (melynek része a 

mérleg is) „vonatkozó beszámoló készítési, nyilvánosságra hozatali, letétbehelyezési és 

közzétételi, továbbá benyújtási (leadási, megküldési) határidők (…) 2020. szeptember 30-ig 

meghosszabbodnak, (…)”. Ajánlatkérő nem szankcionálhatja olyan kötelezettség elmaradását, 

amelynek jogszabályi határideje nem járt le. 

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásul vételét! 

Budapest, 2020. június 19. 

Tisztelettel: 

Hideghéti- Szemerédi Anna Zsófia 

közbeszerzési szakértő 


