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Érdeklődő Gazdasági szereplők részére Iktatószám: 6883/2022/START 

 Tárgy: 3. számú kiegészítő tájékoztatás „A MÁV-

START Zrt. egyes villamos mérőhelyeinek 

jogszabályi kötelezettség megfelelése 

érdekében történő átalakítása” tárgyú 

beszerzési eljárásban 

 

Tisztelt Érdeklődő 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 3. számú kiegészítő tájékoztatás iránti kérelem érkezett (2022.08.25-

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

1. kérdés:  

„A pályázathoz kapcsolódó nyilatkozatok alapján elvárás, hogy a pályázó szerepeljen az 

MKIK Kivitelezői nyilvántartásában.  

o Cégünk sajnos nem szerepel ebben a nyilvántartásban.  

o Az a véleményünk, hogy a mérőórák telepítése és/vagy cseréje nem tartozik az 

építőipari tevékenységek közé, ezért nem vonatkozónak rá az építőipari munkákra 

vonatkozó elvárások.  

o Az elmúlt években 1000 db feletti mérőórát telepítettünk az ország különböző pontjain 

iparvállalatoknál és állami tulajdonú megrendelőknél is, de eddig még sehol nem 

találkoztunk ezzel az elvárással.  

o Szeretnénk érdeklődni, hogy MKIK Kivitelezői nyilvántartás nélkül is adhatunk-e be 

érvényes pályázatot?”  

 

Válasz: 

Ajánlatkérő álláspontja szerint a műszaki tartalom alapján a munka építési szerelési munka. Ebben a 

körben nem mérlegelhető az MKIK nyilvántartási szám előírása, az feltétele a jogszabályoknak 

megfelelő építési szerződés megkötésének. 

 

Az MKIK honlapján a Gyakran Ismételt Kérdések között szerepel a kérdés, hogy „Milyen tevékenységek 

regisztráció kötelesek?” 

Válasz: „Építőipari kivitelezésnek minősül a TEÁOR 41.20 – 43.99 közé eső tevékenységek mindegyike. 

A 41.10-es tevékenység az épületépítési projekt szervezés.” 

 

A tárgyi munka Ajánlatkérő meglátása szerint  a TEÁOR 4321 – Villanyszerelés kategóriába esik, tehát 

azt csak olyan vállalkozó végezheti, aki szerepel az MKIK kivitelezői nyilvántartásában. 

A Pályázati felhívás 20.7 pontja alapján a szerződéskötés feltétele, hogy az Ajánlattevő a Magyar 

Kereskedelmi és Iparkamara Kivitelezői nyilvántartásában szerepeljen, aktív kivitelezői státusszal. A 

megjelölt nyilvántartásban szereplés meglétét a szerződéskötés időpontjában Ajánlatkérő ellenőrzi. 

Ajánlattevő felelőssége, hogy az Ajánlattevő a szerződés megkötésekor megfelelő nyilvántartási 
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számmal rendelkezzen, és a Kamara nyilvántartásában megjelenjen a valóságnak megfelelő, valódi 

adatokkal. 

 

Az Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia szükséges (16. sz. nyilatkozatminta) a Magyar 

Kereskedelmi és Iparkamara kivitelezői nyilvántartása vonatkozásában, hogy az ajánlattétel 

időpontjában szerepel-e a nyilvántartásban aktív kivitelezői státusszal (és milyen nyilvántartási 

számmal), vagy az ajánlattétel időpontjában nem szerepel, de vállalja, hogy a szerződéskötésre 

szerepelni fog. 

 

Tehát a fentiek szerint Ajánlattevő adhat be úgy érvényes pályázatot, amennyiben az ajánlattétel 

időpontjában nem szerepel a fenti nyilvántartásban, de vállalja, hogy szerződéskötésre szerepelni fog. 

A nyilatkozatban Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy amennyiben az általa képviselt szervezet esetében 

megállapítható, hogy nem rendelkezik MKIK Kivitelezői nyilvántartási számmal, továbbá nem szerepel 

aktív kivitelezőként a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara kivitelezői nyilvántartásában legkésőbb a 

szerződés megkötéséig, úgy a nyilvántartásba-vétel elmaradása a szerződéskötéstől való 

visszalépésének minősül. 

 

Az ajánlatok érvényességének megállapítására az ajánlatok beérkezését és bírálatát követően kerül sor 

az eljárás során. 

 

 

2. kérdés:  

„A pályázathoz csatolt biztosításra vonatkozó nyilatkozat szerint Építés-szerelési biztosítással 

kell rendelkezünk.  

o Tekintettel arra, hogy a mérőóra telepítés véleményünk szerint nem építőipari munka 

(lásd előző pont), nem rendelkezünk ilyen jellegű biztosítással.  

o Természetesen a tevékenységhez (mérőóra telepítés) igazított kötelező, általános 

tevékenység és felelősségbiztosítással rendelkezünk.  

o Ez elegendő a pályázat benyújtásához?” 

 

Válasz:  

Az Építés-szerelés biztosítás nem csak a szó szerinti értelemben vett építési munkákra köthető. (Nem hiába 

tartalmazza a szerelés kifejezést.) 

Az Építés-szerelés biztosítás „all risks” típusú (minden kockázatra szóló) módozat, vagyon és 

felelősségbiztosítási fedezetet is tartalmaz, míg az Érdeklődő gazdasági szereplő részéről jelzett általános és 

tevékenységi felelősségbiztosítás csak felelősségi fedezetet. 

Az Építés-szerelés biztosításban lehet biztosítani a megrendelő meglévő vagyontárgyait is, amire Ajánlatkérő 

kért a szerződéstervezetben fedezetet minimum 50 millió Ft első kockázati értékben. 

 

A Pályázati felhívás 20.7. pontja alapján a megfelelő mértékű és fedezetű Építés-szerelés biztosítás megléte 

a vállalkozói szerződés megkötésének feltétele. Az Ajánlattevőnek nyertessége esetén a pályázat 

eredményhirdetését követően, 15 napon belül elektronikus úton másolatban kell megküldenie az 

előírásoknak megfelelő biztosítási kötvényt vagy fedezetigazolást illetve a biztosítási feltételeket és a 

biztosító által kiállított díjfizetési igazolást Ajánlatkérő részére. 

Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén vállalja a szerződéstervezetben előírt 

mértékű és fedezettel rendelkező Építés-szerelés biztosítás megkötését. 

 

Ajánlatkérő nem kíván a pályázati kiírás feltételein változtatni. 

  



 

3. kérdés:  

„A pályázati kiírás szerint kötelező a telepítéseket villamos tervezői jogosultsággal rendelkező 

tervezővel megterveztetni.  

o Tapasztalataink alapján a meglévő mérőórák cseréje és az új mérő telepítés nem 

feltétlenül jár terveztetési kötelezettséggel, hiszen áramváltós mérők esetében nem 

történik jelentős változtatás a mért áramkörökben. 

o Ha igény van rá, akkor természetesen meg tudjuk oldani a tervezést, de szeretnénk 

felhívni a figyelmet rá, hogy ezen projekt esetében a villamos tervezői munka ára 

összemérhető a teljes munka árával, tehát a terveztetés kb. duplázza az ajánlati árat!  

o Javasoljuk a hivatalos terveztetési kötelezettség elengedését és egy egyszerűsített 

típusterv (egyvonalas kapcsolási rajz, helyszíni kivitelezési jegyzőkönyv) elfogadását, 

ami érvényes az összes mérési pontra.” 

 

Válasz: 

A tervkészítés azért került bele a pályázati kiírásba, mert a MÁV Zrt. akkor járul hozzá a telepítéshez, ha van 

kiviteli terv. Ennek megfelelően továbbra is szükséges elvárás a terv elkészítése. 

 

Ajánlatkérő nem kíván a pályázati kiírás feltételein változtatni. 

 

 

Kelt, az elektronikus aláírás szerint 

 

 

 

 

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

Balku Anett 

Beszerzési koordinátor 

MÁV-START Zrt. 
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