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Érdeklődő Gazdasági szereplők részére Iktatószám: 22269/2020/START 

 Tárgy: 1. számú kiegészítő tájékoztatás az 

„Alkatrészmosó berendezések bérlése” 
tárgyú beszerzési eljárásban 

 

Tisztelt Gazdasági szereplők! 

 

A MÁV-START Zrt. (1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.), mint Ajánlatkérő, 

2020.12.15-én nyílt beszerzési eljárást indított „Alkatrészmosó berendezések bérlése” 

tárgyban. 

 

A tárgybani beszerzési eljárásban kiegészítő tájékoztatás iránti kérelem érkezett, melyre 

Ajánlatkérő az alábbiak szerint adja meg válaszát: 

1. kérdés: 

26db ilyen mosóberendezés szerepel a kiírásban. Lehetnek ezek vízbázisú szerrel működő 

berendezések, vagy minden képpen oldószeresnek kell lenniük? Automata vagy manuális 

működtetés az igény? 

Minimum 

teherbírás 

[Kg] 

Minimum hasznos 

asztalméret [mm] 

Minimum 

mosófolyadék 

mennyisége 

[Liter/ciklus] Egyéb elvárás 

Oldószeres/Vízbázisú 

(meleg); Kategória (fent 

nevezett 3db kategória 

számszerűsítve) 

400 1200x700 65   (2.) Oldószer  

 

 Válasz: 

Ahol szerves bázisú oldószeres mosót írt elő Ajánlatkérő, ott azért tette, mert lényegesen 

erősebb szennyeződésekkel kell megbirkózni az oldószernek, mint amilyet a vizes bázisú 

képes feloldani: ráégett, sült, korrodált félig leváló félben levő vagy külső szennyeződésekkel, 

kopadékkal kevert zsírok. Tehát mindenképpen valamilyen szerves bázisú oldószeresnek kell 

lenni a berendezésnek. Az „Árazatlan költségvetés” excel fájl I oszlopa tartalmazza az 

Ajánlatkérő elvárásait arra vonatkozóan, hogy a berendezés Vizesbázisú vagy Oldószeres 

http://www.mavcsoport.hu/


legyen. 

Az „Árazatlan költségvetés” excel fájl H oszlopa tartalmazza az előírást a manuális vagy 

automata berendezések tekintetében. Az automata berendezés jelzésre került a H oszlpoban, 

az összes többi berendezéssel kapcsolatos elvárás a manuális. Minden vizes bázisú mosó 

ugyanis automata és egyúttal kosaras berendezés. Az F oszlop jelöli, melyik a kosaras 

berendezés, az I oszlop jelöli, hogy melyik a vizes bázisú berendezés. Ahol tehát nem került 

külön jelzésre, ott kizárólag manuális mosó megajánlása lehetséges.  

 

2. kérdés: 

Ennél a berendezésnél a minimális hasznos méretet jelöli a 2100 mm kosárátmérő? El lehet 

ettől térni? Ha igen, milyen mértékben? 

 

 Válasz: 

Ajánlatkérő válasza, hogy igen, a megjelölt sor esetében a minimális hasznos méretet jelenti a 

2100 mm kosárátmérő (F oszlop). Felfelé szabadon el lehet térni az elvárt mérettől.  

 

3. kérdés: 

7db ilyen mosóberendezés szerepel a kiírásban.  

Forgótálcás berendezésnél általában kosárátmérőt használunk, nem annyira „asztalméret”-et. 

Mit jelent az 1020mm? Kosárátmérőt? 

Mit jelent a 720mm? Elvárt hasznos magasságot? Amennyiben igen, elegendő lenne 600mm 

is?  

 



 

 Válasz: 

 

Az 1020 mm a mosószekrény munkaasztal hosszát, a 720 mm a munkaasztal szélességét jelenti.  

A munkaasztal síkja felett megfelel a 600 mm magasság (szabad mozgástér). 

Az asztalméret (F oszlop) a hasznos alapfelület, amin lehet dolgozni. A forgó tálca, vagy 

kosár a munkát könnyíti. Ez kisebb, mint az asztal felülete. 

 

Kelt, az elektronikus aláírás szerint 
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Balku Anett 

Beszerzési koordinátor 

MÁV-START Zrt. 
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