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Tisztelt Érdeklődő Gazdasági Szereplők! 

 

A MÁV-START Zrt., mint Ajánlatkérő által 2022. május 11. napján 4489/2022/START számon, 

„Sűrített levegős kisgépek beszerzése” tárgyban indított nyílt beszerzési eljárása kapcsán hivatalos 

írásbeli megkeresés útján érkezett kérdésre Ajánlatkérő az alábbi kiegészítő tájékoztatást adja:  

 

Kérdés:  

„Minden termékre kötelező ajánlatot adni?” 

 

Válasz: 

Ajánlatkérő tájékoztatja az érdeklődő gazdasági szereplőket, hogy a Pályázati felhívás 6. pontja szerint 

részekre/termékcsoport(ok)ra történő ajánlattétel nem lehetséges, Ajánlattevőknek minden termékre 

kötelező ajánlatot tenni. A Pályázati felhívásban rögzítettek szerint az eljárás keretében megküldött 4. 

sz. melléklet „Árazatlan költségvetés” excel táblázat zöld színnel jelölt cellái kitöltendők.  

Ajánlatkérő felhívja továbbá a figyelmet a Pályázati felhívás 3. és 9. pontjaira: 

„A műszaki leírásnak való megfelelést a megajánlott eszközök, anyagok adatait tartalmazó, magyar 

nyelvű termékismertetővel/gyártói adatlapokkal kell igazolni. Ajánlatkérő a leírásban megadott ter-

mékekkel műszakilag egyenértékű, vagyis a megadott műszaki paraméterekkel rendelkező terméke-

ket fogad el egyenértékűként. (A 4. sz. melléklet „Árazatlan költségvetés” megnevezésű dokumentu-

mában kötelezően kitöltendő a „H” „I” „J” oszlopok zölddel jelölt sorai.)” 

„Az árelemet tartalmazó értékelési részszempontok vonatkozásában az ajánlattevőknek, egyösszegű, 

pozitív egész számot, forintban kifejezett, nettó ellenszolgáltatási díjat kell megadni a megfelelő mér-

tékegység szerint az Árazatlan költségvetés (Megajánlott nettó egységár (Ft/db)) „D” oszlopában té-

telenként. 0 Ft nem ajánlható meg. A „Megajánlott nettó ajánlati árakat” (E oszlop) tételenként 

(mennyiség x nettó egységár) és a Nettó ajánlati ár összesen (E35-ös cella) celláit a táblázat képlete 

automatikusan (a beírt képlet szerint) számolja. A legalacsonyabb megajánlás a legjobb.” 

„Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy az Árazatlan költségvetés ”D”, és ”F” oszlopaiban té-

telenként kizárólag pozitív egész számot lehet megajánlani – ettől eltérő megajánlás  

(azaz a 0,- Ft megajánlás, valamint a nem pozitív egész szám formátumú megajánlás) az ajánlat ér-

vénytelenségét vonja maga után!” 
 

Jelen dokumentumot Ajánlatkérő a Pályázati felhívással megegyező helyen közvetlenül, elektronikusan 

elérhetővé teszi. Kérjük fentiek szíves tudomásulvételét. 

 

 

Kelt, az elektronikus aláírás szerint: 
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