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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 I. 

Tisztelt érdeklődő Gazdasági szereplők! 

A MÁV-START Zrt., mint Ajánlatkérő, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 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: „Cégünk pályázni kíván az „Akkumulátorok, promer elemek és primer telepek 2016/S 182-

326965” című közbeszerzés „P” mintájú akkumulátor láda beszerzése fejezetére. A pályázati 

dokumentációban megadják az akkumulátor ládák rajzszámát (300-HC-001-00-00-a és 300-HC-002-

00-00-a), de a rajzokat nem közlik. Pályázatunk összeállításához mindenképpen ismernünk kell a 

termék kivitelét, ezért kérem tájékoztatását, hogyan kaphatjuk meg a fenti rajzokat!” 

 

1. válasz: 

A jelen eljárásban nyilvánosan közreadott és bárki számára elérhető Közbeszerzési Dokumentum című 

irat tartalmazza, hogy Ajánlatkérő a MÁV-START Zrt. szellemi termékét képező/rendelkezési 

jogkörébe tartozó rajzdokumentációt az 1. és 2. részek tekintetében jelölt alkatrészekre vonatkozóan 

elektronikusan bocsátja rendelkezésre az eljárás második, azaz ajánlattételi szakaszában. Az 

eljárás első, részvételi szakaszában az ajánlatkérő a részvételre jelentkezőnek a szerződés teljesítésére 

való alkalmasságát vizsgálja. 

 

Jelen dokumentumot Ajánlatkérő a Kbt. 55. § (4) 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 3. 
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