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Érdeklődő Gazdasági szereplők 
részére  
 Iktatószám:         7989/2016/START/2016/START 

 Tárgy: „Lúgos indító/világító akkumulátorok 

beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás 
részvételi szakasz – kiegészítő 

tájékoztatás II. 

Tisztelt érdeklődő Gazdasági szereplők! 

 

A MÁV-START Zrt., mint Ajánlatkérő, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: 

Kbt.) Második rész XV. fejezete alapján, valamint a közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos 

közbeszerzési szabályokról szóló 307/2015 (X.27.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése alapján uniós eljárási rend 

szerinti tárgyalásos eljárás megindításaként részvételi felhívást tett közzé az Európai Unió Hivatalos Lapjában 

TED 2016/S 182-326965 [KÉ-11170] számon 2016. szeptember 21. napján Lúgos indító/világító akkumulátorok 

beszerzése tárgyban. 

A tárgyi közbeszerzésben érdeklődő Gazdasági szereplőtől az alábbi hivatalos megkeresés érkezett, melyre 

Ajánlatkérő a Kbt. 56. § (2) bekezdésére tekintettel az alábbi kiegészítő tájékoztatást adja: 

 

1. Kérdés: A megkívánt P mintájú cella referenciák a KPM 85 T /KPM 255 T /KPM 600 T /KPM 410 T  

típusokra vonatkoznak ? 
1. válasz: Igen, elsősorban a kérdésben felsorolt cellák ill. azon cellákból épített akkumulátor ládákat tudjuk 

elfogadni referenciaként. 
 

2. Kérdés: A kiírásban szereplő P típusú ládának 498 U és 499 U 2db illetve 3db KPM 410 T cellát kell 

tartalmaznia? 

2. Válasz: A kiírásban szereplő 440-498 2KPM 410 akkumulátor ill. 440-499 3KPM410 akkumulátor 

ugyanazon, KPM410 cellákból épített egységeket tartalmazza, a ládatípusban jelölt első számjegyeknek 

megfelelő mennyiségben. 

 

3. Kérdés: A H mintájú garnitúra egy bizonyos gyártó termékéhez kötött? 

3. Válasz: E lúgos akkumulátor típus az FNC 554 MR típusú 375Ah-s, 3 cellából épített akkumulátor ládát 

takar. 

 

Jelen dokumentumot Ajánlatkérő a Kbt. 39. § (1) bekezdése szerint az eredeti dokumentumokkal megegyező 

helyen közvetlenül elektronikusan elérhetővé teszi. 

 

Kérjük fentiek szíves tudomásul vételét. 

 

Ajánlatkérő jelen kiegészítő tájékoztatást a Kbt. 56. § (5) bekezdése alapján küldi meg. 

Kérjük, hogy jelen kiegészítő tájékoztatás kézhezvételét haladéktalanul e-mail-ben és faxon is 
visszaigazolni szíveskedjenek! 

Budapest, 2016. október 14. 

Üdvözlettel:                                                         …………………. 
dr. Gitta Ferenc 

Előkészítő és Értékelő Bizottság Elnöke 


