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MEGHÍVÓ ELŐZETES PIACI KONZULTÁCIÓRA
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”

1. Az Ajánlatkérő adatai:
Hivatalos név: MÁV-START Zrt.
Székhelye:1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 54-60.
Levelezési címe: 1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 54-60.
Kapcsolattartó neve: Kovács László
Tel: +36 (30) 263-6651
Email: kovacs.laszlo75@mav-start.hu
Honlap: www.mav-start.hu

2. Tervezett beszerzés tárgya:
Beszerzés tárgya, mennyisége: Új BI (Business Intelligence) rendszer kialakítása
Részletes feladatleírás jelen meghívó mellékletében található.

3. Konzultáció pontos időpontja és helyszíne:
Ajánlatkérő 1 fordulós konzultációt tervez tartani.
Első forduló időpontja: 2021.02.15 – 02.19. Minden nap tervezetten 10 óra 00 perctől 14 óra 00
percig. Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy ha az első forduló során további kérdései merülnének fel,
egy további fordulót tartson, melynek tervezett időpontja: 2021.02.24 – 02.26.

A tárgyalás helyszíne: CISCO rendszeren keresztül
Az érvényes belépési adatok:
https://konferencia.mav.hu/
Join conference
Meeting ID: VIDEO-01-018931
Passcode: 018931
Kérjük a Tisztelt Gazdasági Szereplőket, hogy a fenti időpontok szerinti konzultációra vonatkozó
részvételi szándékukat legkésőbb 2021. február hónap 10. nap 16 óra 00 percig szíveskedjenek
írásban/e-mailben előre jelezni Ajánlatkérő 1. pontban megadott elérhetőségén.
Kérjük Tisztelt Gazdasági Szereplőket, hogy az írásban/e-mailben megküldött kérelemben az alábbi
adatokat legyenek szívesek megjelölni:
1. Cég neve:
2. Székhelye:
3. Adószáma:
4. Kapcsolattartó neve:
5. Elérhetősége (telefonszám/fax/e-mail cím):
Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy szükség esetén a jelen pontban meghirdetett fordulón felül további
konzultációs fordulót is tartson.
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4. 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.

5. Egyéb információk:
-

-

Felhívjuk a Tisztelt Gazdasági Szereplők figyelmét, hogy jelen előzetes piaci konzultáció célja
Ajánlatkérő beszerzésének előkészítése, a piaci lehetőségek felmérése.
Az előzetes piaci konzultáció során tilos ajánlatot tenni.
A konzultáció minden fordulójáról jegyzőkönyv készül, amelyeket a konzultációt követően a
meghívó közzétételével azonos felületen közvetlenül, térítésmentesen, elektronikusan bárki
számára elérhetővé tesz Ajánlatkérő, továbbá közvetlenül is megküldi a konzultáción részt
vevőknek.
Jelen piaci konzultációt megelőzően nem került sor eredménytelen közbeszerzési eljárás
lefolytatására.
A konzultáció nyelve magyar.
Jelen előzetes piaci konzultációra történő meghívó a MÁV-START Zrt. honlapján közzétételre
kerül.
Ajánlatkérő ezúton tájékoztatja a Tisztelt Gazdasági Szereplőket, hogy az előzetes piaci
konzultációról készülő jegyzőkönyv pontos elkészítése érdekében Ajánlatkérő a – az érintettek
hozzájárulásával – hangfelvételt tervez készíteni, melyet a jegyzőkönyv lezárását követően
visszaállíthatatlanul töröl és megsemmisít. Ennek megfelelően hangsúlyozza, hogy a
hangfelvétel nem képezi az eljárási dokumentumok részét, arra vonatkozóan az 5 éves
iratmegőrzési kötelezettség nem irányadó, az kizárólag a jegyzőkönyv pontos összeállításának
érdekében készül. Mivel az online rendszerben a hang rögzítésére kizárólag a kép rögzítése
mellett van lehetőség, így a hang és képfelvétel készítéséhez ajánlatkérő a konzultáció
megkezdését megelőzően kérni a jelenlévők beleegyezését, az ezzel kapcsolatos nyilatkozatokat
a jegyzőkönyvekben rögzíti.

Melléklet:
1. Műszaki elvárások
Tisztelettel:
Budapest, 2021. 01. 29.
Kovács László
közbeszerzési szakértő
MÁV-START Zrt.

