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Tisztelt Érdeklődő Gazdasági Szereplők! 
 

A MÁV Szolgáltató Központ Zrt., mint a MÁV START Zrt. nevében eljáró Ajánlatkérő által 

indított „12694/2020/START "Reklám célú monitorok vezérlése pénztárakban, 
ügyfélcenrtumokban” tárgyú beszerzési eljárásban a Pályázati felhívás 19.2. pontja szerint 
Ajánlatkérő Konzultáció lehetőségét biztosította, melyet Kiegészítő tájékoztatás formájában 
ezúton megküld. 
 

Kérdések - Válaszok 
 
Kérdés1: 
„Jól értelmezzük az ajánlattételi felhívást, hogy hardware (monitorok) és szoftver szállítást is 
tartalmaz az ajánlattételi felhívás?” 
 
Válasz1: 
Nem, a monitorokkal az Ajánlatkérő rendelkezik.,  
 
Kérdés2: 
 
„Teljesítési határidő   
A pályázati felhívás 4. pontja szerint a Hardver leszállításának, kijelzők beüzemelésének és 
oktatás megtartásának esetében a teljesítési határidő 60 nap. Míg a szerződés tervezet 2.1 
pontja szerint: „A szállítás, beszerelés, üzembe helyezés és oktatás véghatárideje a 
Szerződés hatálybalépésétől számított legfeljebb 6 hónap. Kérjük az ellentmondás feloldását!” 

 
Válasz2:  
Ajánlatkérő az ellentmondás feloldása érdekében módosítja a Pályázati felhívás 4. pontját. Az 
Ajánlatkérő által elvárt teljesítési véghatáridő a szerződéstervezet 2.1. pontjának  felel meg, 
azaz „A szállítás, beszerelés, üzembe helyezés és oktatás véghatárideje a Szerződés 
hatálybalépésétől számított legfeljebb 6 hónap”. Ajánlatkérő a jelen kiegészítő tájékoztatással 
egyidejűleg csatoltan megküldi a Módosított Pályázati felhívást is a T. Érdeklődő Gazdasági 
Szereplők részére. 
 
Kérdés3: 
„A szerződés 2.2 pontja rögzíti:   
Amennyiben a teljesítési határidő lejárta munkaszüneti napra és/vagy a Megrendelő által 
előzetesen – a tevékenységi szünet kezdő napját legalább 30 (harminc) nappal megelőző – a 
Szállítóval írásban közölt – egybefüggő, legfeljebb 2 (kettő) hét időtartamú –tevékenységi 
szünet időtartamára esik, akkor a határidő csak a munkaszüneti napot és/vagy a tevékenységi 
szünet utolsó napját követő első munkanapon jár le.  
 Kérjük a T. Ajánlatkérő megerősítését, hogy amennyiben a Megrendelő tevékenységi 
szünetet rendel el, úgy annak azon időtartama, mely alatt a szállító a teljesítésben 
(munkavégzésben) akadályoztatva van, az a teljesítési határidőbe nem számít be, azaz a 
teljesítési határidő a tevékenységi szünet időtartamával meghosszabbodik?”   
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Válasz3: 
A Megrendelő általi tevékenységi szünet elrendelése esetén a teljesítési határidő nem 
hosszabbodik meg a tevékenységi szünet időtartalmával. A szerződéstervezet 2.2. pontja 
értelmében, amennyiben a teljesítési határidő lejárta a Megrendelő által előzetesen közölt 
tevékenységi szünet időtartamára esik, akkor a határidő a tevékenységi szünet utolsó napját 
követő első munkanapon jár le. 
 
Kérdés4: 
„Kérjük a T. Ajánlatkérő megerősítését, a tekintetben, hogy határidőben teljesít a szállító, ha 
az átadás-átvétel a szerződésben előírt teljesítési határidőn belül megkezdődik, azaz az 
minőségi átadás-átvételi eljárás időtartama a teljesítési határidőbe nem számít be?” 
 
Válasz4: 
A szerződéstervezet 2. pontja alapján, a szállítás, beszerelés, üzembe helyezés és oktatás 
véghatárideje a szerződés hatálybalépésétől számított legfeljebb 6 hónap, mely véghatáridőig 
(időpontig) a teljes teljesítésnek – ide értve a minőségi átadás-átvételi eljárást is – végbe kell 
mennie. 
 
Kérdés5: 
„A szerződés tervezet 6.9. pontja rögzíti, hogy   
„A Megrendelő kötbérigényéről kötbért terhelő levelet állít ki és küld meg a Szállítónak. A 
Megrendelőnek – a vonatkozó jogszabályi feltételek teljesülése esetén - jogában áll 
kötbérigényét a Szállítónak jelen Szerződés alapján fizetendő díjazás összegébe pénzügyi 
rendezéskor beszámítani, nem teljesítés esetén pedig a Szállító díjra nem jogosult.”  
 Az idézett szerződéses rendelkezésből az aláhúzott rész miként értelmezendő? A kötbér 
érvényesítése körében? Azaz, amennyiben nem lenne helye beszámításnak a kötbérigényt 
illetően, és azt a szállító a kötbérértesítőre nem fizeti meg, úgy szállító díjra nem jogosult?   
  Vagy amennyiben a szerződés tervezet 6.7 pontja szerint a nem teljesítés esete áll fenn 
(azaz ha a Megrendelő szállítói szerződésszegés miatt azonnali hatállyal a szerződést 
részben vagy egészében felmondta/vagy attól részben vagy egészében elállt), úgy Szállító 
díjra nem jogosult?   
Amennyiben 6.9 pont ez utóbbi értelmezése helytálló, úgy Szállító kéri annak megerősítését, 
hogy részleges azonnali hatályú felmondás, illetve részleges elállás esetén a felmondással, 
elállással nem érintett szerződéses rész vonatkozásában a felek egymással elszámolni 
tartoznak, a teljesített szolgáltatást Megrendelő megfizetni tartozik.” 
 
Válasz5: 
A szerződéstervezet 6.9. pontja értelmében Megrendelő jogosult a 6. pont szerint 
érvényesíthető kötbérek összegét az 1.2. pont szerinti szerződéses összegbe beszámítani 
(azaz a kötbér összegével csökken a szerződéses összeg).  
Amennyiben a Szállító nem teljesíti a szerződés szerinti kötelezettségeit, úgy az 1.2. pont 
szerinti díj nem illeti meg, továbbá Megrendelő jogosult a 6.7. pont szerinti nemteljesítési 
kötbér érvényesítésére is.  
Amennyiben a Megrendelő a szerződést csak részben mondja fel/áll el attól, abban az esetben 
Felek a szerződésszerűen teljesített feladatok tekintetében kötelesek elszámolni egymással. 
 
Kérdés6: 
„A szerződés tervezet 9.5. tartalmazza, hogy:  
„Szerződő felek megállapodnak, hogy Megrendelő a jelen Szerződés azonnali hatályú 
felmondással történő megszüntetése helyett választása szerint jogosult a jelen Szerződéstől 
– vagy annak Megrendelő által behatárolt részétől – elállni.”  
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 Kérjük annak megerősítését, hogy a T. Megrendelőt a fent idézett azonnali hatályú 
felmondás/elállás vonatkozásában az elállás választása a Ptk. 6:140§ illetve 6:213§ában 
foglalt feltételek fennállása esetén illeti meg.” 
 
Válasz6:  
A szerződéstervezet 9.5. pontja szerinti elállási jog a Ptk. rendelkezéseivel összhangban illeti 
meg a Megrendelőt. 
 
Kérdés7: 
„A szerződés tervezet 10.7 pontja rögzíti:   
Szállító szavatolja, hogy általa a jelen Szerződés keretében szállított Termékek per-, teher- és 
igénymentesek. Szállító szavatolja továbbá, hogy a Megrendelő a Termék(ek) tulajdonjogát 
harmadik személy jogfenntartásától, szerzői jogi, szabadalmi, minta, know-how és egyéb 
korlátozástól mentesen megszerzi. A jelen pontban foglaltak megszegéséért a Szállító 
teljeskörű felelősséget vállal. 
  
Kérjük a T. Ajánlatkérő megerősítését, hogy a fentiekben idézett szerződéses rendelkezésben 
kiemelt rész, azaz „Termékek tulajdonjogát a szerzői jogi korlátozástól mentesen megszerzi” 
kitétel a szerződés tervezet 1.1 pontjában meghatározott felhasználási jog tartalmával együtt 
értelmezendő, azaz szállító az 1.1 pontban foglalt tartalmú, és terjedelmű felhasználási jog 
megrendelő általi megszerzéséért szavatol a Szoftver vonatkozásában?” 
 
Válasz7:   
A szerződéstervezet 10.7. pontja általános jogszavatosságot ír elő a beszerzés tárgyának 
összes elemére (a hardverre és a szoftverre egyaránt). Amennyiben a gyakorlatban a 
leszállított termékekre kizárólag a szerzői jog szabályai alkalmazandók (a szabadalmi jog, 
know-how, stb. nem), úgy az erre vonatkozó korlátozásoktól mentes jogszerzés az Ajánlatkérő 
elvárása. 
 
Kérdés8: 
„A szerződés 10.9 pontja a Dokumentáció vonatkozásában rögzíti a Megrendelő részére 
biztosítandó felhasználási jog tartalmát, terjedelmét.   
 A T. Ajánlatkérő válaszát kérjük a tekintetben, hogy a 10.9 pont vonatkozik-e a szoftver 
dokumentációra is, vagy a szoftver dokumentációra is a szoftverre vonatkozó, a szerződés 1.1 
pontja szerinti felhasználási jog értelmezendő, így dokumentáció alatt a szoftver 
dokumentáción kívüli többi dokumentáció értendő?” 
 
Válasz8: 
Ajánlatkérő dokumentáció alatt a szoftver dokumentáción kívüli többi dokumentációt érti. 
 
Kérjük, ajánlattételük során a fenti tájékoztatást szíveskedjenek figyelembe venni. 
 
Kérjük, hogy jelen kiegészítő tájékoztatás kézhezvételét haladéktalanul e-mail-ben a 
 sos.zsuzsanna@mav-szk.hu e-mailcímre visszaigazolni szíveskedjenek! 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:zsuzsanna@mav-szk.hu


 
  
BESZERZÉSI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS SZÁLLÍTÁSI ÜZLETÁG 

SZOLGÁLTATÁS, ESZKÖZ ÉS IT BESZERZÉS                                     Iktatószám: 12694/2020/START 

 

Tárgy: Kiegészítő tájékoztatás  
Beszerző: Sós Zsuzsanna 

4 

 

MÁV Szolgáltató Központ Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság 

Székhely: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-
60. 

Bejegyezve a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságán 
Cg. 01-10-045838 

www.mavcsoport.hu 
 

 

Budapest, 2020. november 13. 
 
Tisztelettel:  
 
 

dr. Kómár Márta 
vezető 

MÁV Szolgáltató Központ Zrt. 
Beszerzési, környezetvédelmi és szállítási üzletág 

Szolgáltatás, Eszköz és IT beszerzés 


