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Valamennyi 6rdekl6d6 gazdas6gi szerepl6 r6sz6re lkt.sz.: 356'7 7 12018/START

Tirsy: Kieg6szito taj6koztat6s

Ugyint6zo: N6meth-Gordos Melinda
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Tisztelt Erdekl6d6 Gazdasigi Szerepl6k!

A MAV-START Zrt., mint Ajiinlatk6ro 6ltal indftott 3567712018/START iktat6sz6mir ,Lizeres
kerdkprofil mdrd miiszerek heszerzdse 6s korszeriisltdse" targyu nyilt beszerzesi elj6rdsban irzisban
bedrkezett hivatalos rnegkeres6sre Ajrinlatk6ro az alirbbi kiegeszito t6.jdkoztatrist nytjtja.

1. K6rdds: Kiegdszitci tdjdkoztatdst szeretndnk kdrni a tvt{f-Sf,qnT Zrt. kor<ibban vascirolt
C 10-es kdsziildkek dllapotardl.
Amire sziiksdgiink lenne a I kdsziildk gyriri szdmdra es fizikai dllapotarol kdsziilt fotokra.

Scjnos a szoftveres (rllapotrdl, ill. arr6l, hog,,- a mertifej cserihez tnit kell Jriss[teni, cserdlni
nent lehet eldonteni qndlkAl, hogy a kdszilldket a gydrti dnizsgdlja.
Ezt a tcivlatbil nem megoldhatl .feladatol szeretndm megis, legalabh a kdpek, ds gv-dri
,s z dm o k is m e r e t d b e n me gp rd b (rl n i va I a h ogy m e go I dan i.

Viilasz: Jelen kieg6szito trijdkoztatiis mell6kletek6nt csatol6sra keriilnek a negy m6rofej
cserdvel 6rintett kdsztil6krol k6szitett f6nyk6pek (tomoritett mapp6ban, a telephelyek nevei
alapjSn beazonosithat6 m6don). Tov6bb6 Aj6nlatk6ro rogz[ti, hogy a m6rofej cserdvel
drintett kdsztildkek gyiri szinnai az ali$biak:

o C40 0010673 - Bp. lstvdntelek
o C40 00 I 0893 - Bdkdscsaba
. C40 0010891 - Szeged
o C40 0010895 * Bp.Ferencvdros

A Bp. Ferencv6ros telephelyen hasznilt kdsziildkhez hozzbfizott 6llapot1eir6s: Uzemszerti
haszniilat mellett az ovcsat sz6ttort, javithatatlan, ennek kovetkeztdben a merofej tobb
esetben leesett, iivege ragasztva, rezgofeje rneghib6sodott, javitva. A kieg6szito
kerdkt6vmero szdtesett, selejtezve. Kiegdszito m6gnes abroncsmdr6shez elveszett. A tablet
kijelzoje egy ponton seriilt.

Jelen dokumentumot AjSnlatk6ro a Piiyinati Felhfvrissal megegyezo helyen kozvetleniil
elektronikusan eldrhetov6 teszi.

Kdrjtik fentiek szives tudomrisul vdteldt.

K6rjiik, hogy jelen kieg6szit6 tfj6koztatirs k6zhezvdtel6t irdsban halad6ktalanul visszaigazolni
sziveskedjenek!
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