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 Tárgy: 1. számú kiegészítő tájékoztatás a 

„Képzésekhez tartozó szállás 

szolgáltatás beszerzése I. Budapesten és 

II. vidéken” tárgyú beszerzési eljárásban 

 

Tisztelt Gazdasági Szereplők! 

 

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

2021.12.21-én nyílt beszerzési eljárást indított „Képzésekhez tartozó szállás szolgáltatás 

beszerzése I. Budapesten és II. vidéken” tárgyban. 

 

A tárgybani beszerzési eljárásban kiegészítő tájékoztatás iránti kérelem érkezett (2021.01.08., 

2021.01.09. és 2021.01.10-én), melyre Ajánlatkérő az alábbiak szerint adja meg válaszát: 

1. kérdés:  

„A pályázati anyag műszaki leírása közben a kritériumok között szerepel, hogy 4 

csillagos besorolású szálláshelynek van lehetősége pályázatot benyújtani.  

Ajánlattevő kijelölt szállodájának jelenlegi minősítése úgy nevezett non rated, jelen 

levelem mellékletében csatolva lát egy rövid visszaigazolást azt illetően, hogy a 

hivatalos regisztráció a kategória minősításre megtörtént, és szállodánk várhatóan 

február – márciusban a teljes eljárást sikeres eredménnyel kivitelezi majd. Ezen felül 

már kértük ezt megerősíti egy hivatalos nyilatkozatot a minősítést végző szakmai 

szervezettől, hogy igény esetén ezt is be tudjuk mutatni.” 

 Válasz: 

Ajánlatkérő a műszaki leírásban a tényleges elvárásokat rögzítette, erre tekintettel 

valamennyi nyilatkozatban úgy került rögzítésre, hogy már rendelkeznie kell a 

műszaki leírásban rögzített feltételekkel, vagyis a 4 csillagos besorolással is. Erre 

tekintettel már az ajánlat benyújtásakor rendelkeznie kell Ajánlattevőnek a 

besorolással, tehát a Pályázati felhívás és a kapcsolódó mellékletek értelmében nem 

tudjuk elfogadni az adott szállodát. 

 

 

http://www.mavcsoport.hu/


2. kérdés: 

„Ha és ammennyiben erre ilyen formán nincs lehetőség (1. sz. kérdés), úgy 

cégcsoportunk jelenleg is 4 csillagos besorolásban lévő másik szállodájával tudunk 

pályázni, azzal a lehetőséggel, hogy a képzések kivitelezésére két telephelyet jelölünk 

meg, ezzel lehetőséget adva arra, hogy a minősítést követően az eredetileg 

megajánlani kívánt szálloda fogadhassa a Vendégeket.”  

 

 Válasz: 

   

      A Szerződés-tervezet 4.2) pontja az alábbiakat rögzíti: 

 

„Amennyiben Szolgáltató – vagy alvállalkozója- több, a Megrendelő által jelen 

Szerződésben és mellékleteiben rögzített kritériumoknak mindenben eleget tevő 

szálláshellyel is rendelkezik, kapacitás hiányában a Megrendelő hozzájárulhat ahhoz, hogy 

előzetes írásbeli egyeztetés alapján a Szolgáltató más helyszínt biztosítson a rendezvény 

lebonyolítására, ami azonban többletköltséggel nem járhat a Megrendelő számára. Felek 

kifejezetten rögzítik, hogy a teljesítésbe ilyen formában bevonni kívánt szálláshelynek a  

jelen Szerződésben és mellékleteiben megadott kritériumoknak meg kell felelnie.” 

 

Fentiekre tekintettel Ajánlatkérő elfogadja Ajánlattevő javaslatát. 

  

3. kérdés: 

„Van lehetőség arra, hogy nyertes pályázat esetén a szerződés bizonyos részleteit a két 

fél egyeztetését követően némiképp módosítani lehessen?”  

 Válasz: 

  

Szerződéskötést követően csak indokolt esetben és szerződésmódosítás keretében van 

lehetőség módosítani a szerződéses feltételeken, amennyiben előre nem látható körülmény 

teszi szükségessé a szerződés módosítását. Szerződéskötést megelőzően tárgyalások 

lefolytatásával van lehetőség a szerződéses feltételek módosítására. 

 

A kiegészítő tájékoztatáskérésekre tekintettel Ajánlatkérő tervezetten - a Pályázati 

felhívás 16. pontjában rögzítettek szerint - tárgyalások tartását kezdeményezi, melyre 

tekintettel az alábbiakra hívja fel a Tisztelt Gazdasági Szereplők figyelmét: 

 

„Amennyiben Ajánlatkérő tárgyalásokat kíván lefolytatni, azok az alábbiak szerint 

kerülnek lebonyolításra: 

16.1. A tárgyalás(ok) arra irányul(nak), hogy Ajánlatkérő a számára 

legkedvezőbb feltételekkel köthessen szerződést. 

16.2. Ajánlatkérő a tárgyalásokat csak azokkal az ajánlattevőkkel kezdi meg, 

amely ajánlattevők alapajánlata adott esetben a hiánypótlást, illetve 

felvilágosítást követően – a szakmai ajánlat esetleges hiányaitól, hiányosságaitól 

eltekintve – megfelel a pályázati felhívásban, a pályázati dokumentációban és az 

esetlegesen irányadó jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 



16.3. Ajánlatkérő a tárgyalások során a műszaki leírásban és a 

szerződéstervezetben meghatározott feltételekről tárgyal az ajánlattevőkkel. 

16.4. Ajánlatkérő a tárgyalásokat tervezetten az Ajánlattevőkkel elektronikus 

formában kívánja megtartani. Ezen konzultáció szabályait Ajánlatkérő a 

későbbiekben határozza meg és erről e-mail útján tájékoztatja az Ajánlattevőket. 

16.5. Ajánlatkérő az ajánlattevőktől a műszaki és szerződéses feltételekről szóló 

tárgyalásokat követően módosított ajánlatot kér. 

- Ajánlatkérő a módosított ajánlat bekérésére irányuló felhívásban jelöli 

meg az alapajánlatban szereplő, a szakmai ajánlatra vonatkozó 

dokumentumok hiányait/hiányosságait is, amelyeket a tárgyalások 

eredményeként kialakított módosított műszaki leírásra illetve módosított 

szerződéstervezetre való tekintettel pótolni szükséges. E 

hiányok/hiányosságok pótlására a módosított ajánlat megtételére nyitva 

álló határidő lejártáig, a módosított ajánlatban van lehetőség. 

- A módosított ajánlat benyújtása kötelező. A módosított ajánlat 

keretében ajánlattevőknek mindenképpen be kell nyújtaniuk 

Felolvasólapot – amennyiben a módosított ajánlat bekérésével egyidejűleg 

hiánypótlási felhívás, illetve felvilágosítás-kérés is megküldésre került – a 

kért hiánypótlást, illetve felvilágosítást. 

- Ezt követően Ajánlatkérő megvizsgálja, hogy az ajánlattevő által 

benyújtott módosított ajánlat megfelel-e a módosított műszaki leírásnak és 

a módosított szerződéstervezetnek, továbbá, hogy ajánlattevő eleget tett-e 

a hiánypótlási felhívásnak, illetve felvilágosítás-kérésnek. Az 

alapajánlatban becsatolt, a szakmai ajánlat körébe tartozó azon 

dokumentumokat, amelyek helyébe a módosított ajánlat megtételével új 

dokumentumok léptek, Ajánlatkérő a bírálat további szakaszaiban 

figyelmen kívül hagyja, és a korábban beadott dokumentum helyébe lépett 

dokumentumot veszi figyelembe a bírálat során. 

- Amennyiben az ajánlattevő a módosított ajánlat benyújtására nyitva álló 

határidő lejártáig nem nyújt be módosított ajánlatot, úgy alapajánlata az 

Ajánlattételi felhívásnak való nem megfelelés alapján érvénytelenítésre 

kerül. 

- A módosított ajánlatban az Ajánlattevők az eljárásban alkalmazott 

értékelési szempont(ok) szerinti vállalásaikat is megteszik, mely 

vállalásokat az alapajánlatukban foglaltakhoz képest bármely irányban 

módosíthatják, vagy fenntarthatják. 

16.6. A módosított ajánlat benyújtását követően Ajánlatkérő – a jelen felhívás 

szerint biztosított hiánypótlási és felvilágosítás adási lehetőségre tekintettel – 

kizárólag az értékelés során korábban nem észlelt hiányok és hiányosságok 



pótlására, és az újonnan felmerült ellentmondások, nem egyértelmű tartalmak 

tisztázására biztosít lehetőséget. 

16.7. A módosított ajánlatok (ide értve az azokkal kapcsolatos hiánypótlást, 

illetve felvilágosítást) bírálatát követően Ajánlatkérő a tárgyalások lezárását 

megelőzően ártárgyalást tart.” 

 

Kelt, az elektronikus aláírás szerint 

 

 

 

  .....................................  

Földesi József 

Beszerző  

MÁV-START Zrt. 
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