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Jegyzőkönyv 

 előzetes piaci konzultáció első fordulójáról 

 

A MÁV-START Zrt., mint Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a 

továbbiakban: Kbt.) 28. § (4) bekezdésében foglaltak alapján előzetes piaci konzultációt kíván 

lefolytatni az Ajánlatkérő által tervezett alábbi beszerzés tekintetében: 

„MÁV-START Zrt. BI beszerzés” 

A konzultációra vonatkozó meghívó 2021. január hónap 29. napján került közzétételre a 

MÁV-START Zrt. honlapján továbbá megküldésre került a konzultációra felkért gazdasági 

szereplők részére.  

Konzultáció helye és időpontja: CISCO rendszeren keresztül elektronikusan, 2021. február 

hónap 15 nap. 

1. Konzultáció menete 

Ajánlatkérő konzultálni kíván különösen: 

- az árképzés módszeréről; 

- az elvégzendő feladatok időigényéről; 

- a műszaki leírás követelményeiről; 

- értékelési szempontok vonatkozásában minőségi követelményekről 

- a rendszer hardverigényéről 

- szoftverkövetési és fejlesztési lehetőségekről 

- rendszerre kapcsolatos egyéb szolgáltatásokról 

Ajánlatkérő kéri Tisztelt Gazdasági szereplőt, hogy az előzetes piaci konzultáció keretében 

szíveskedjen saját rendszerének működését és a rendszer szolgáltatási képességeit bemutatni. 

 

2. A konzultáció eseményeinek rögzítése 

Kovács László közbeszerzési szakértő köszönti a megjelenteket és ismerteti a konzultáció 

előzményeit valamint a konzultáció menetére vonatkozó szabályokat és megkérte a 

részvevőket, hogy megfelelő személyazonosító eszköz segítségével, a GDPR szabályainak 

megfelelően azonosítsák magukat. 

Kovács László közbeszerzési szakértő tájékoztatta a részvevőket, hogy a jelen előzetes piaci 

konzultáción való részvétel nem eredményez az esetlegesen későbbiekben indításra kerülő 

közbeszerzési eljárásban összeférhetetlenséget. Tájékoztatta a részvevőket továbbá arról, 

hogy az előzetes piaci konzultáción ajánlatot tenni tilos.  

A jelenlévők tájékoztatást kaptak arról, hogy az előzetes piaci konzultációról jegyzőkönyv 

készül, amely elektronikusan megküldésre kerül a gazdasági szereplő számára és az előzetes 

piaci konzultációra meghívójával azonos helyen közzéteszi. A gazdasági szereplő részéről 

jelen lévő személyek hozzájárultak a kép és a hangfelvétel rögzítéséhez az előzetes piaci 

konzultáció során a megfelelő jegyzőkönyv elkészítése érdekében.  



 

 

 

MÁV-START VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ Zrt. 

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. Postacím: 1940 Budapest 

 

Kovács László közbeszerzési szakértő tájékoztatta a megjelenteket, hogy ajánlatkérő 

fenntartja a jogot, hogy ha az első konzultációs forduló során további kérdései merülnének fel, 

egy további fordulót tartson, melynek tervezetten 2021. február hónap 24. nap és 26. napja 

között kerülnek megtartásra. 

Ezt követően Singer Péter értékesítési szakértő ismerteti az eljárás tárgyát képező informatikai 

környezet főbb jellemzőit.  

A gazdasági szereplő előadása megtartását követően az alábbi kérdések merültek fel.  

A gazdasági szereplő részéről az alábbi kérdések, észrevételek merültek fel: 

Kérdés: Felhőalapú rendszerben történő megvalósításra van-e lehetőség? 

Válasz: Nem támogatja a MÁV-START Zrt. informatikai szervezete a felhőalapú 

informatikai megoldásokat.  

Ajánlatkérő részéről az alábbi kérdések, észrevételek merültek fel: 

Kérdés: Gazdasági szereplő esetleg tudna javaslatot tenni egy olyan objektív szempontra a 

termékkel kapcsolatba, amelyet ajánlatkérő esetlegesen értékelési szempontként tudna 

alkalmazni? Ha tud akkor van közötte olyan amelynél meg lehetne határozni két szélső értéket 

(min. max.)?  

Válasz: Nagyon sok projektben részt vettünk eddig és a tapasztalataink azok, hogy a magyar 

nyelvű szakmai támogatás, technikai támogatás, magyar nyelvű szoftver rendelkezésre álljon. 

A másik minőségi szempont amit el tudunk képzelni, hogy megfelelő szakemberekkel 

rendelkezik a gazdasági szereplő. Fontos még a megfelelő oktatás megtartása akár hybrid 

csoportok összeállítása mellett. Nagyvállalati üzemeltetési tapasztalat. 

Kérdés: Megfelelő értékelési szempontnak tartják e pl. azt, hogy egyszerre akár 200 

lekérdezés is futhat a rendszerben? 

Válasz: Igen, viszont fontos lenne körvonalazni ennek körülményeit, üzleti elvárását pl: 

konkurrens lekérdezések száma, elvárt válaszidők, lekérdezések komplexitása, lekérdezések 

mögötti adatkörök mérete/időszaka. 

Kérdés: A rendszer kialakítása körülbelül mennyi időt vesz igénybe? 

Válasz: Gyakorlati tapasztalatok azt mutatják, hogy a riport összetettségétől függően 10-15 

embernap / riport munkaigénnyel kell számolni a tervezés során a teljes folyamatot illetően (a 

tervezéstől a telepítésen és konfiguráción át egészen az üzemesítésig). A telepítési idő 

természetesen függ a jelenlegi és a jövőbeni architechtúra kialakításától. 

Kérdés: Rendszer tud-e kezelni egy olyan törzsadatbázist amelyekben az adatok 

karbantartása elvégezhető akár az ügyfél által? 

Válasz: Igen a törzsadtakezelési és karbantartási funkciót képes ellátni a rendszer. 
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Kérdés: Az árazásra visszatérve a licenc-en kívül milyen egyéb költségeket tudtok még 

elképzelni illetve az üzembe helyezés után milyen egyéb elemekért kell még fizetni, ennek 

struktúrája hogyan képzelhető el? (pl. frissítések, rendszerkövetés) 

Válasz: szoftverkövetés tekintetében a SAS rendszer éves díj fizetése mellett használható, az 

éves díj tartalmazza: 

 A szoftver legutolsó kiadását 

 A szoftverkarbantartást a licencidőszak alatt 

 Magyar nyelvű műszaki támogatást 

 Dokumentációt 

A rendszerrel kapcsolatos egyéb szolgáltatások tekintetében: 

 Fejlesztés 

o A fejlesztést mind fix áras, mind pedig óradíj alapú (T&M) elszámolással 

képesek vagyunk leszállítani 

o Hazai projekteken tapasztalatot szerzett senior szintű magyar anyanyelvű SAS 

kollégák 

o Vasúti projekteken szerzett hazai tapasztalat rendelkezésre áll 

 PASS2 

 Rebeka 

o Releváns partneri hálózattal rendelkezünk és új partnerek bevonása lehetséges 

 Teljeskörű oktatással állunk rendelkezésre (nem fekete dobozt szállítunk) 

 Igény szerint teljeskörű Technikai támogatással rendelkezünk (Prémium SAS Support) 

 Hazai nagyvállalati üzemeltetési tapasztalatokkal rendelkezünk 

Kérdés: A lekérdezőfelület használatához milyen hardeverigényre van szükség? 

Válasz: Vékonykliensek vannak. Értem ez alatt a különböző böngészőkön elérhető felületek. 

Különböző keresőmotorok támogatottak kivéve az Internet Explorer.  

Kérdés: Milyen adatbáziskezelő rendszert képes használni a rendszer? 

Válasz: SAS rendszer a relációs adatbázisok széles választékához nyújt kapcsolódási felületet 

pl.: MSSQL, DB2, AS400, Oracle, Teradata, stb… 

Kérdés: Miben tud olvasni a rendszer abba vissza is tud térni. Az eszközök átjárhatóak? 

Válasz: Igen. 

Kérdés: Adatimport külső forrásból? Külföldi adatszabványt be képes-e tölteni a rendszer? 

Válasz: Igen. 
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A jegyzőkönyv lezárva: 14 óra 00. perckor. 

Kelt.: Budapest, 2021. február hónap 15. nap 
 

 

Tisztelettel: 

 

 

Kovács László 

közbeszerzési szakértő 

MÁV-START Zrt. 

 

Ajánlattevő képviselőjeként aláírásommal elismerem, hogy jelen előzetes piaci konzultációról 

készült jegyzőkönyv tartalmát megismertem, azzal szemben kifogást nem támasztok továbbá 

annak egy példányát átvettem. 

 

Név:  Képviselt szervezet:  Aláírás: 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 


