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Érdeklődő Gazdasági szereplők részére Iktatószám: 26518-6/2020/START 

 Tárgy: 2. számú kiegészítő tájékoztatás a 

„Elszívórendszerek telepítése” tárgyú 

beszerzési eljárásban 

Tisztelt Gazdasági Szereplők! 

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

2021.12.23-án nyílt beszerzési eljárást indított „Elszívórendszerek telepítése” tárgyban. 

 

A tárgybani beszerzési eljárásban kiegészítő tájékoztatás iránti kérelem érkezett (2021.01.20-

án), melyre Ajánlatkérő az alábbiak szerint adja meg válaszát: 

 

1. kérdés: 

„Kérjük Megrendelő szíves állásfoglalását arra vonatkozóan, hogy a csarnok 

alaprajzát (méretekkel feltüntetve) és metszeteit a Vállalkozó részére tudják bocsátani 

a pályázati szakasz folyamán? Amennyiben rendelkeznek alaprajzokkal legyenek 

szívesek a mozdonyok helyzetét bejelölni rajta, különös tekintettek a kibocsátási 

pontok feltüntetésével.” 

 

Válasz: Ajánlatkérő tájékoztatja a Tisztelt Érdeklődő gazdasági szereplőket, hogy a 

műszaki leírás utolsó pontja szerint: 

„Szerződéskötést követően a Vállalkozónak 1 darab CD-n átadásra kerülnek a 

környezetvédelmi hatósági előírásoknak megfelelő tervek előkészítéséhez, valamint a 

környezetvédelmi hatósági engedélyeztetési eljárás lebonyolításához, továbbá a 

szerződésben és a műszaki leírásban rögzített dokumentáció elkészítéséhez szükséges 

helyszínrajzok, alaprajzok és metszetek.” 

Az átadásra kerülő dokumentumok listája a Műszaki leírásban részletezésre került. 

 

Ajánlatkérő álláspontja szerint az ajánlat benyújtásának nem feltétele az alaprajzok 

rendelkezésre bocsátása a pályázati szakaszban.   

 

Ajánlatkérő a Műszaki leírásban és a Szerződés-tervezetben rögzítette, hogy 

környezetvédelmi hatósági engedélyhez kötött tárgyi beszerzés. Vagyis nyertes 

Ajánlattevőnek szerződéskötést követően szükséges az ajánlatában benyújtott terveket 

kiegészíteni és teljeskörűvé tenni olyan formában, hogy a környezetvédelmi hatóság 

létesítési engedélyét megszerezhesse. Az ehhez szükséges dokumentumokat 

Ajánlatkérő nyertes Ajánlattevő rendelkezésére bocsátja.  

Ezt követően kerül sor - az előzetesen a környezetvédelmi hatóság által jóváhagyott - 

tervek alapján a kivitelezésre. 

http://www.mavcsoport.hu/


 

Kivitelezést követően szükséges a környezetvédelmi hatóság működési engedélyének 

megszerzése. A folyamat részletezése a Műszaki leírásban és a Szerződés-tervezetben 

rögzítésre került.  

 

Továbbá Ajánlatkérő ezúton tájékoztatja a Tisztelt Érdeklődő gazdasági szereplőket, 

hogy a nyertes Ajánlattevőnek átadásra kerülő alaprajzokon nem kerülnek bejelölésre 

a mozdonyok helyzete a kibocsátási pontok feltüntetésével, tekintettel arra, hogy 

pontos elhelyezkedések nem meghatározhatók, a mozdonyok beállásától függően 

módosulhat. A Műszaki leírásban rögzített elszívó ernyők mérete erre tekintettel került 

meghatározásra.  

 

2. kérdés: 

„Kérjük Megrendelő szíves állásfoglalását arra vonatkozóan, hogy a műszaki 

leírásban megjelölt elszívó ventilátorok elvárt szállító teljesítménye megegyezik a 

keletkező füstgáz mennyiségével?”  

 

Válasz: Ajánlatkérő tájékoztatja a Tisztelt Érdeklődő gazdasági szereplőket, hogy a 

műszaki leírásban megjelölt elszívó ventilátorok elvárt szállító teljesítménye nem 

egyezik meg az elvárt füstgáz mennyiségével. Az elvárt szállító teljesítményt a 

műszaki tartalom tartalmazza, az egyidejű kipufogógáz mennyiségek 2022. január 19-

én kiküldött 1. sz. kiegészítő tájékoztatásban megadásra kerültek. 

 

 

3. kérdés:  

„Kérjük Megrendelő szíves állásfoglalását arra vonatkozóan, hogy mennyi ideig 

szükséges a 180-200 °C-os kipufogó gáz elszívása.”  

 

Válasz: Ajánlatkérő tájékoztatja a Tisztelt Érdeklődő gazdasági szereplőket, hogy a 

motorjáratás időtartama (20 perc)+ 10 perc. 

 

4. kérdés:  

„Kérjük Megrendelő és MÁV-os Környezetvédelmi Osztály szíves állásfoglalását arra 

vonatkozóan, hogy a keletkezett füst elszívás plusz pontforrásnak minősül? Továbbá 

milyen meglévő pontforrások találhatóak az épületen?”  

 

Válasz: Ajánlatkérő tájékoztatja a Tisztelt Érdeklődő gazdasági szereplőket, hogy a 

Környezetvédelmi Osztály állásfoglalása alapján a keletkezett füst elszívás plusz 

pontforrásnak minősül. Egyéb pontforrás nincs az épületen. 

 

 

Kelt, az elektronikus aláírás szerint 
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Földesi József 

Beszerzési szakelőadó 

MÁV-START Zrt. 
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