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27735/2020/START
1. számú kiegészítő tájékoztatás a „MÁVSTART Zrt. Ferencváros JBI
Villanymozdonyszín
világításkorszerűsítés tervezése.” tárgyú
beszerzési eljárásban

Tisztelt Gazdasági szereplők!
A MÁV-START Zrt. (1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.), mint Ajánlatkérő,
2021.07.12-én nyílt beszerzési eljárást indított „MÁV-START Zrt. Ferencváros JBI
Villanymozdonyszín világításkorszerűsítés tervezése.” tárgyban.
A tárgyi beszerzési eljárásban kiegészítő tájékoztatás iránti kérelem érkezett, melyre
Ajánlatkérő az alábbiak szerint adja meg válaszát:
1. kérdés:
„Rendelkezésre áll a jelenleg hatályos 54/2014 BM r. (OTSZ)-nek megfelelően az épületre
(teljes csarnokra) elkészített tűzvédelmi tervdokumentáció?”
Válasz:
Tervtárban található (levéltár)
2. kérdés:
„Rendelkezésre áll a jelenleg hatályos 54/2014 BM r. (OTSZ)-nek megfelelően az épület
(teljes csarnok) kockázati osztályba sorolása?”
Válasz:
Csak abban az esetben kell elkészíteni, ha változtatás, módosítás történik az épületen, vagy
funkciót vált. Vagy szükségessé válik például a kiürítés számításhoz, ami jelenleg nem kell.
Az új OTSZ szerinti kockázati osztályba sorolás nincs, a hatályos 54/2014 BM r. (OTSZ)
szerint a tűzvédelmi tervezőnek kell készíteni.
3. kérdés:
„Rendelkezésre áll a jelenleg hatályos 54/2014 BM r. (OTSZ) szerint az épület (teljes
csarnok) kiürítés számítása?”

Válasz:
Sem korábban, sem jelenleg nem volt szükséges kiürítés számítást végezni a csarnokra.
4. kérdés:
„Rendelkezésre áll a jelenleg hatályos 54/2014 BM r. (OTSZ) szerint az épület (teljes
csarnok) menekülési útvonal terve, alaprajzon feltüntetve?”
Válasz:
Tűzriadó tervet a 30/1996 BM r. 4. § alapján csak oktatási, nevelési, kereskedelmi
szálláshelyeken kell, illetve tömegtartózkodás céljára szolgáló, valamint mozgásukban
korlátozott személyek elhelyezésére szolgáló épületekben. Itt nem.
5. kérdés:
„Főelosztóról, alelosztóról rendelkezésre áll tervrajz?”
Válasz:
EF/ TEB Erős Áram- Zsigmondi Ferenc tud erről bővebb tájékoztatást nyújtani.
6. kérdés:
„Tűzvédelmi dokumentáció rendelkezésre áll?”
Válasz:
Nem áll rendelkezésre. viszont a TIZO az ingatlan kezelőjénél megtalálható.
7. kérdés:
„A meglévő (ÉV, VV, EBF) jegyzőkönyvek rendelkezésre állnak?”
Válasz:
A nyertes pályázó számára már elérhető lesz.
8. kérdés:
„Rendelkezésre áll az épület alaprajza?”
Válasz:
Igen rendelkezésre áll és csatolva mellékeljük.
9. kérdés:
„Rendelkezésre állnak
dokumentációk?”

az

eddig végrehajtott

felújítási

munkálatokkal

kapcsolatos

Válasz:
Igen egy része rendelkezésünkre áll és a nyertes pályázó részére elérhetővé tesszük.

10. kérdés:
„A világítás tervezésnek a külterületen, a bejáratok felett elhelyezett világítási rendszer is
részét képezi?”
Válasz:
Nem képezi a tervezés tárgyát.
11. kérdés:
„A tervezés részét képezzék a már felújított világítási rendszerek is? (3db akna világítása
LED-es lámpatestekkel megoldott. Továbbá a másik 5 akna mennyezeti világítása is cserélve
lett a közelmúltban)”
Válasz:
Nem kell, hogy a tervezés része legyen a felújított 3db akna. Viszont a mennyezeti a teljes
csarnokra nézve - 5 akna mennyezeti világítása is - komplexen legyen tervezve. A Bejáráson
említettem, hogy a nyertes ajánlatevővel tervezés előtt a helyszínen mindent átbeszélünk.
12. kérdés:
„A tervezés fizikai határait kérjük megadni. (A csarnokhelyiségen kívül pontosan mely
helyiségek tartoznak a tervezéshez?)”
Válasz:
A teljes csarnok világítása az irodák és a műhelyek nélkül.
13. kérdés:
„Kérem szíveskedjen számomra tárgyi eljárással kapcsolatban egy alaprajzot küldeni a
csarnokról, ahol a világításkorszerűsítés meg fog valósulni, mivel a tervezési munkához
elengedhetetlen, hogy tudjuk, hány négyzetméteres az objektum.”
Válasz:
Igen rendelkezésre áll és csatolva mellékeljük.
14. kérdés:
„Kérem, küldjék meg részünkre a tárgyban szereplő csarnok meglévő műszaki
dokumentációját.
Beleértve a mostani elosztószekrény rajzát és a csarnok fizikai paramétereit tartalmazó
tervrajzot, a szerelőaknák méreteivel együtt.”
Válasz:
Igen ami rendelkezésünkre áll azt csatolva mellékeljük.
Kelt: Budapest, 2021. augusztus 16.
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