
Kivonat a „Jegyvizsgáló táskák beszerzése” tárgyú beszerzési eljárás anyagaiból 

(A teljes, részletes ajánlatkérés anyagai elektronikus tendereztetési felületen érhetőek el.) 

1. A beszerzés tárgya  

A MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Beszerzési Szervezete a MÁV-START Zrt. megbízásából a Kbt. hatálya 

alá nem tarozó nyílt pályázat keretében, megfelelő ár/érték arányt biztosító Partnert keres „Jegyvizsgáló 

táskák beszerzése” tárgyában, 100db mennyiségben. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a beszerzés sürgésségére való tekintettel a szállítás véghatárideje a szerződés 

hatálybalépéstől számított 14 nap. 

Az ajánlatkérést elektronikus tendereztető rendszeren keresztül bonyolítjuk le, az Ajánlattevők ezen a 

rendszeren keresztül férhetnek hozzá az ajánlatkérés részletes, teljes dokumentumaihoz, továbbá az 

ajánlatot is a tendereztetési felületre kérjük feltölteni. 

A tender teljes anyagához való hozzáférés az alábbi elérhetőségeken igényelhető: 

Kapcsolattartó: Kámán Tamás 

Telefon:06-30/421-7838 

Telefax:06-1/511-4337 

E-mail: kaman.tamas@mav-szk.hu 

2. Szállítandó Termékek specifikációja 

Szállítandó Termékek specifikációja 

A Jegyvizsgáló táska mérete:27,5cm széles, 12,5 mély, 20,5 cm magas 

Belső elválasztó helye: 

táska elejétől 4 cm-re teljes szélességben a táska eleje felé egy elválasztóval, a nyomtatónak 

kialakításra kerül helybe egy alátét a táska tetejétől 15 cm-re és egy szalag a nyomtató könnyű 

kiemeléséhez. 

A vállszíj osztott, a vállrészen saját anyagból, bélelten, párnázottan és csúszásgátlóval ellátott 

legyen. A vállrész (középrész) min. 400 mm, az állítható hosszúságú heveder együttes hossza kb. 

1500 mm legyen. A vállrész szélessége 70-80 mm. 
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További elvárások: 

 a táska szögletes kialakítású, vállszíjjal, stabil helyzettartással vállra akasztható legyen 

 Fedélrésze asztalként, írásra alkalmas merevítéssel rendelkezzen 

 Belterében patentokkal rögzített válaszfalakkal elhatároltan, könnyen kiemelhetően behelyezhető legyen 

 Egy nyomtató (116 x 104 x 63 mm) 

 Egy A5 méretű irattartó mappa és egy elemlámpa (lapos elemmel) 

 Egy kalauzkulcs 

 Valutavizsgáló UV lámpa (kézi) 

A kivehető válaszfal magassága, a benne lévő iratok, eszközök könnyű kiemelhetősége 

érdekében középen legyen alacsonyabb, mint az oldal és előrész. A nyomtató által kibocsátott 

jegy-, blokk a táska előrészén kiképzett ablakon jelenjen meg. 

 A táska oldalain, oldalzsebekkel, könnyű hozzáférhetőséggel, kiemelhetően legyen elhelyezhető a 

- kezelőszerv 189 x 92 x 35mm (nyomtató felőli oldalon) és a 

- szakaszkulcs. 

A kezelőszerv oldalzsebe ütésbiztos, párnázott legyen. A szakaszkulcs oldaltokja pontosan 

illeszkedjen a kulcs méretéhez és formájához. 

 A táskafedél homloklapja olyan magas legyen, hogy azon, a bal felső részen jól láthatóan elhelyezhető legyen 

a 19mm x 90 mm hímzett (rávarrt hímzett) MÁV-START Zrt. embléma és cégnév. 

 

 A táska hátlapján kifényesedés elleni széles (min. 80-100 mm) védőcsíkot kell elhelyezni. 

 A táska tartó vállszíj (heveder) rögzítése csavarosan biztosítható fém karabinerrel és fém fogadóelemmel 

történjen 

 A vállszíjon kettős tolltartót pántot kell elhelyezni, 

A táska alapanyagára vonatkozó elvárások: 

- a fő részek (egybeszabott hát-fedélrész, előrész, oldal- és fenékrész koszorú) anyaga kopásálló, 

vízlepergető és hőálló fekete színű műszaki textília 

Kellékanyagok: 



 30, 100 mm széles fekete színű poliészter hevederek 

 0,8-1,2 mm vastag polipropilén lemez merevítők 

 Ütéscsillapító poliuretán habanyag (polifoam) közbetétek 

 Fém karabiner, fém fogadóelemmel (2x) 

 Válaszfal rögzítő patentok 

 Gumi vagy műanyag szemcsés csúszásgátló 

 20, 40, 60-as poliészter cérnák 

Előállításra vonatkozó elvárások: 

 a fő részek műszaki textilanyagból, saját anyaggal bélelten, ütéscsillapító közbenső habanyaggal, szegett 

kivitelben készüljenek 

 a fő részek összeállítása összetűző körültűzéssel 20-as műszálcérnával történjen 

 A táska fedél zárása, nyitása a könnyű nyithatóság érdekében és kapoccsal legyen megoldva. 

Méret adatok, és rajzok a táskába helyezendő eszközökről a dokumentáció mellékletében találhatók. 

Kezelőszerv: Nyomtató 

 

Ajánlattételi határidőig ajánlatkérő részére eljuttatandó egy mintadarab a szerződés és a szakmai tartalom 

szerint elkészítendő táskából. 

 


