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Tárgy: 1. számú kiegészítő 
tájékoztatás az „Istvántelek 16 
oszlopos csoportemelő  vezérlésének 
korszerűsítése” tárgyú beszerzési 
eljárásban 

 
 

Tisztelt Gazdasági szereplők! 
 

A MÁV-START Zrt. (1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.), mint Ajánlatkérő, 
2021.04.22-én nyílt beszerzési eljárást indított „Istvántelek 16 oszlopos csoportemelő vezérlésének 
korszerűsítése” tárgyban. 
 
A tárgyi beszerzési eljárásban kiegészítő tájékoztatás iránti kérelem érkezett, melyre 
Ajánlatkérő az alábbiak szerint adja meg válaszát: 
 
 
1. kérdés: 
„Tárgyi közbeszerzési eljárás keretein belül megtartott helyszíni bejáráson sajnos nem tudtunk 
részt venni. Ezért kérelmezzük egy új időpontban egy ismételt helyszíni bejárás megtartását, 
valamint az ajánlattételi határidő 2 héttel való meghosszabbítását.” 
 
Válasz: 
Ajánlatkérő a fenti kérést megvizsgálta, és a megfelelő ajánlattétel érdekében az érdeklődő gazdasági 
szereplő kérését figyelembe véve a helyszíni bejárásra az alábbi új időpontban biztosít lehetőséget: 
2021. május 11. 9 óra. 
 
A bejáráson való részvételi szándékot kérjük e-mailben jelezni az ajánlatkérő Pályázati felhívásban 
szereplő 1. pontban megjelölt kapcsolattartója felé legkésőbb 2021. május 10. 9 óráig, név és 
mobiltelefonos elérhetőség megadásával. 
 
Ajánlatkérő, tekintettel arra, hogy a Helyszíni bejárás időpontja módosult, az ajánlattételi határidőt 
meghosszabbítja 2021.05.25. 10 óráig. 
 
A fentiekkel összhangban a Pályázati felhívás 20.2 Helyszíni bejárás pontja, 13. Ajánlattételi határidő 

pontja és 20. Egyéb információk poontja módosításra került a határidők tekintetében. A Pályázati 

felhívás 1. sz. módosítását jelen kiegészítő tájékoztatással Ajánlatkérő megküldi az Érdeklődő 

gazdasági szereplőknek, valamint a MÁV-VOLÁN csoport honlapján is elérhetővé teszi, jelen 

kiegészítő tájékoztatással együtt. A változtatások a dokumentumban pirossal kiemelve találhatók. 

Felhívjuk továbbá a gazdasági szereplők figyelmét, hogy jelen beszerzési eljárás nem közbeszerzési 

eljárásként kerül lefolytatásra, annak lefolytatására a 2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről 

http://www.mavcsoport.hu/


 
 
nem alkalmazandó. A pályázat lefolytatására irányadó szabályokat a tárgyban kiadott Pályázati 

felhívás tartalmazza. 

 

 
 

Kelt: Budapest, 2021. május 6. 

..................................... 
Somogyi Anett 

Beszerzési működéstámogatási szakelőadó 
MÁV-START Zrt. 
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