
Ikt.sz.:  21024/2015/START 
TÁRGY:      „ Padlóburkolók és lábtörlők beszerzése vasúti járművekhez” 
Készítette:  Gulyásné Baló Katalin (mobil: 06-30/ 553-2089; fax: 511-4337; e-mail: gulyasne.balo.katalin@mav-szk.hu ) 

Kivonat a „Padlóburkolók és lábtörlők beszerzése vasúti járművekhez” tárgyú 
beszerzési eljárás anyagaiból 

 
 
1. A beszerzés tárgya: 

Padlóburkolók és lábtörlők beszerzése vasúti járművekhez 
 
2. A szerződés hatálya: A szerződés a mindkét Fél részéről történő aláírása napján lép 

hatályba és a Szerződésből eredő kötelezettségek maradéktalan teljesítésével szűnik 
meg. A Szerződés alapján Megrendelő legfeljebb a szerződés mindkét fél általi 
aláírásától számított 24. hónap utolsó napjáig jogosult Lehívások leadására. 

 
 

3. Az ajánlat benyújtásának módja:  
közvetlenül személyesen, postai úton, futár útján. 
 
Az Ajánlatkérő az ajánlatok bontását követően fenntartja a jogot e-aukció vagy 
ártárgyalás tartására, melynek időpontjáról az érvényes ajánlatot tevők részére írásban 
(email vagy fax útján) értesítést küld.  

 
4. Az ajánlati dokumentáció beszerzésének határideje:  

2015. 10. 12. 12:00 óra.  
 
Az ajánlati dokumentáció – előzetes telefonos egyeztetés után – átvehető személyesen 
vagy meghatalmazott útján, a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Beszerzési Szervezet 
címén (1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. III. emelet 305. szoba), 
munkanapokon 9.00-14.00 óráig.  
Ajánlatkérő írásban beérkező kérésre elektronikus úton megküldi a dokumentációt 
(ebben az esetben nincs szükség a dokumentáció személyes átvételére). 
 
Ajánlattételi határidő: 2015. 10. 12. 12:00 óra. 
 
Az eredményhirdetés várható időpontja: 2015.11.10. 
 

Gulyásné Baló Katalin 
kategóriamenedzser 

 
MÁV Szolgáltató Központ Zrt. 
Beszerzési és Logisztikai Üzletág 
 
1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. 
Tel.: 00361 511 2420; Fax: 00361 511 4337 
Mobil: 003630 553 2089 
Email: gulyasne.balo.katalin@mav-szk.hu 
Honlap: www.mav-szk.hu 
A jelen levélben kézbesített információ kizárólag a címzettnek szól, és bizalmas üzleti, illetve személyes adatokat tartalmazhat. Amennyiben nem Ön 

a levél címzettje, a levélben található információ felhasználása, vagy bármilyen módon történő közzététele, másolása vagy megosztása tilos. 

Amennyiben jelen levelet tévedésből kapta meg, kérem lépjen kapcsolatba a levél feladójával és az üzenetet haladéktalanul törölje a számítógépéről. 

A levél feladójának e-mail címe kifejezetten vállalati felhasználásra szolgál, a biztonsági szervezet – vezetői ellenőrzés céljából – betekinthet 

tartalmába, kérem erre a címre magánjellegű küldeményt, reklámanyagot ne küldjön! 

  Kérem, óvja a természetet, ha nem szükséges, ne nyomtassa ki ezt az e-mailt! 


