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Érdeklődő Gazdasági szereplők 

részére  

 Iktatószám:    7699/2016/START/2016/START 

 Tárgy: „UIC- kábel alkatrészeinek 

beszerzése” tárgyú közbeszerzési 

eljárás részvételi szakasz – kiegészítő 

tájékoztatás II. 

Tisztelt érdeklődő Gazdasági szereplők! 

A MÁV-START Zrt., mint Ajánlatkérő, a közbeszerzésekről szóló 2015. CXLIII. törvény 

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

sajátos közbeszerzési szabályokról szóló 307/2015 (X.27.) Korm. rendelet 2. § és 7. §-ai 

alapján uniós eljárási rend szerinti tárgyalásos eljárás megindításaként részvételi felhívást tett 

közzé az Európai Unió Hivatalos Lapjában TED 2016/S 135-242850 [KÉ7810/2016] számon 

2016. július 15. napján UIC- kábel alkatrészeinek 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 2016/S 135-242850 számú pályázati kiírással kapcsolatban, az UIC kábelek 

esetében a következő kérdéseink lennének: 

Szeretnénk megkérdezni a kért kábelek felhasználási helyét. Esetleg egy mozgó részen lesznek 

alkalmazva -mint jumper összeköttetés két kocsi között- vagy fix helyre lesznek 

rögzítve/elhelyezve a kocsiban?” 

válasz: 

A távvezérlési kábelek elhelyezését nemzetközi előírások határozzák meg. Alapvetően az UIC 

átmenő kábel a jármű 1-es és 2-es végét köti össze, fix helyre szerelve, a jármű 

mennyezetében védőcsőben elhelyezve.  

A járművek közötti kapcsolásokra ugyanezen kábelre szerelt csatlakozó elemekkel történik. 

(tehát ebben az esetben hajlékony kábelről van szó.) 

 

2. kérdés: Milyen specifikációknak/szabványoknak kell megfelelni? 

válasz: 
A vonatkozó előírás az MÁV-MI UIC 558 nemzetközi döntvény. 

 

3. kérdés: „Szeretnénk egy pontosabb leírást a kért kábelekről. Magyarázatként közölnénk, 

hogy a különböző alkalmazásokra különböző technologával készülnek az UIC kábelek, ezért 

fontos a telepítési hely illetve a kért szabványok.” 

 

S.szám Részajánlat Tételszám Megnevezés1 Megnevezés2 Rajzszám 

5. 

Távvezérlési 

kábelek beszerzése 
408-061 

KÁBEL UIC BUS  120 

OHM 

1X2X0,75MM2  FEK

ETE 

8055 0000 

6. 

Távvezérlési 

kábelek beszerzése 
408-065 

KÁBEL UIC 18 ERES 

FEKETE 

4X4X1mm2+BUS1X

2X0,75 mm2 

8050 0001 

7. 

Távvezérlési 

kábelek beszerzése 
408-066 

UIC558 KÁBEL 16 

ERES 
4x4x1mm2 

8059 0000 

http://www.mavcsoport.hu/


 

 2/2  

 

válasz: 

A beazonosításhoz az egyes kábelekhez megadott rajzszámokat kell használni, melyek a 

MÁV-MI UIC 558 szabványt hivatkozzák meg. 

 

Felhívjuk a T. érdeklődő gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárás első, részvételi 

szakaszában ajánlatot adni nem lehet; az ajánlatkérő a részvételre jelentkezőknek a 

szerződés teljesítésére való alkalmasságáról vagy alkalmatlanságáról dönt. 

A műszaki kérdések, észrevételek tisztázására az eljárás második, ajánlattételi szakaszában, 

valamint a tárgyalások során kerül sor. 

 

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. augusztus 25. 

Üdvözlettel: 

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

dr. Gitta Ferenc 

Előkészítő és Értékelő Bizottság Elnöke 


