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Érdeklődő Gazdasági szereplők részére Iktatószám: 6883/2022/START 

 Tárgy: 2. számú kiegészítő tájékoztatás „A MÁV-

START Zrt. egyes villamos mérőhelyeinek 

jogszabályi kötelezettség megfelelése 

érdekében történő átalakítása” tárgyú 

beszerzési eljárásban 

 

Tisztelt Gazdasági Szereplők! 

A MÁV-START Zrt. (1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.), mint Ajánlatkérő, 2022.07.27-én 

nyílt beszerzési eljárást indított „A MÁV-START Zrt. egyes villamos mérőhelyeinek jogszabályi 

kötelezettség megfelelése érdekében történő átalakítása” tárgyban. 

 

A tárgybani beszerzési eljárásban kiegészítő tájékoztatás iránti kérelem érkezett (2022.08.24-én), 

melyre Ajánlatkérő az alábbiak szerint adja meg válaszát: 

1. kérdés:  

„Az árazótábla nem tartalmaz semmit a kommunikációs eszközökkel/ adatszolgáltatással 

kapcsolatban.  nem szükséges az adatkommunikáció kiépítése? Helyileg fogják letölteni az 

adatokat? Ha szükséges a távleolvasás, akkor módosíthatjuk az árazótáblát ennek 

megfelelően?” 

 

Válasz: 

Ajánlatkérő válasza, hogy a távleolvasás nem szükséges, az adatok kiolvasása helyileg fog megtörténni. Az 

Árazatlan költségvetés dokumentum módosítása emiatt nem indokolt. Kérjük, hogy az Ajánlattevők ne 

módosítsák a mellékletként kiadott excel táblázatot. 

 

 

2. kérdés:  

„Az árazótábla G és H oszlopában egy db áramváltó árát és szerelési munkadíját kell megadni. 

Ezek 3 fázisú mérések és az M oszlopban szerepeltetett képlet sem szorozza 3-mal mérési 

pontonként a váltók számát, sem a C13-as cella. átírhatjuk a képletet az M és N oszlopokban?” 

   

Válasz:  

Az árazatlan költségvetés táblázatot Ajánlatkérő módosította, a „G3” cellába „3 db (három darab) fix 

áramváltó” szöveg került beírásra, így az anyag- és a munkadíj is egyértelműen megadható. A 4. sz. 

melléklet – módosított árazatlan költségvetést Ajánlatkérő a 2. számú kiegészítő tájékoztatás 

mellékleteként csatoltan küldi. Kérjük, hogy az ajánlattétel során a most kiadott, módosított árazatlan 

költségvetést használják az Ajánlattevők. 

Ajánlatkérő kéri, hogy az Ajánlattevők ne módosítsák a mellékletként kiadott excel táblázatot, csak a sárga 

színnel jelölt cellákat szíveskedjenek kitölteni a Pályázati felhívás 9. pontjában megadottak szerint. 

 

http://www.mavcsoport.hu/


 

3. kérdés:  

„A MEKH rendelet sehol nem rendelkezik arról, hogy fix áramváltókat kell alkalmazni a 

telepítés során. Mi bontható áramváltókat használunk, hogy elkerüljük a szükségtelen 

üzemszünetet és szerelési többletköltséget a szerelés során. Alkalmazhatjuk ezeket, vagy 

ragaszkodnak a fixhez?” 

 

   

Válasz: 

A területi kollégákkal folytatott előzetes egyeztetések alapján minden helyszínen – természetesen 

előzetes egyeztetést követően – lehetséges az üzemszünet megtartása a villamos szerelési munkák 

idejére. Ajánlatkérő továbbra is a fix áramváltók beépítését kéri beárazni. 

 

 

 

Melléklet: 

- 4. számú melléklet: módosított árazatlan költségvetés 

 

Kelt, az elektronikus aláírás szerint 
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