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Érdeklődő Gazdasági szereplők részére Iktatószám: 27677/2022/START 

 Tárgy: Tájékoztatás ajánlattételi határidő 

meghosszabbításáról és új helyszíni 

bejárás időpontjáról a „Dombóvár 2x12,5 

tonnás daru túlterhelésgátló javítása” 

tárgyú beszerzési eljárásban  
 

Tisztelt Érdeklődő Gazdasági Szereplők! 

 

A MÁV-START Zrt. (1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.), mint Ajánlatkérő, 

2023.02.08-án nyílt beszerzési eljárást indított „Dombóvár 2x12,5 tonnás daru túlterhelésgátló 

javítása” tárgyban. 

 

A tárgyi beszerzési eljárásban 2023.02.17-én kérelem érkezett új helyszíni bejárás 

biztosításáról. Ajánlatkérő a megfelelő ajánlattétel érdekében új helyszíni bejárás időpontjának 

biztosításáról és az ajánlattételi határidő hosszabbításról döntött a lentiek szerint: 

 

Tájékoztatás új helyszíni bejárás időpontjáról: 
 

Ajánlatkérő tájékoztatja az Érdeklődő Gazdasági Szereplőket, hogy tárgyi beszerzési eljárás 

kapcsán az eredetileg 2022. február 16. (csütörtök) 10:00 óra időpontban meghatározott 

helyszíni bejárás időpontján túl az alábbiak szerint új időpontban is lehetőséget biztosít a 

helyszíni bejárásra: 

 

Az új helyszíni bejárás időpontja:  

 

2022. február 23. (csütörtök) 10:00 óra 

 

A bejáráson való részvételi szándékot kérjük e-mailben jelezni az ajánlatkérő Pályázati felhívás 

1. pontban megjelölt kapcsolattartója felé (olah.janos@mav-start.hu) e-mailben legkésőbb 

2023. február 22. 16:00 óráig, név és mobiltelefonos elérhetőség megadásával. 

 

Bejárás helyszíne: MÁV-START Zrt. Pécs Járműbiztosítási Igazgatóság, Dombóvár Területi 

Műhely, 7200 Dombóvár, Földvár u. 31. 

 

Az Ajánlattevők ajánlatuk összeállításának érdekében írásban kérdéseket tehetnek fel 

Ajánlatkérő felé (e-mailben a Pályázati felhívás 1. pontjában jelzett kapcsolattartó felé) 2023. 

február hó 24-én 12:00-ig, amely kérdésekre Ajánlatkérő 2023. február hó 28-án megküldi 

válaszait. 

 

Az Ajánlatkérő kéri az Érdeklődő Gazdasági Szereplőket, hogy kérdéseiket szerkeszthető 

formátumban legyenek szívesek megküldeni! 

http://www.mavcsoport.hu/
mailto:olah.janos@mav-start.hu


 

Az előzőekben megjelölt határidőn túl, vagy egyéb módon érkezett kérdések, vagy a Pályázat 

tárgyától eltérő kérdések megválaszolásától az Ajánlatkérő indoklás nélkül eltekinthet. 

 

Az eljárással kapcsolatos minden információkérést kizárólag az 1. pontban megjelölt 

kapcsolattartó személynél, írásban, e-mail útján lehet benyújtani. 

 

 

Tájékoztatás az ajánlattételi határidő módosításáról: 
 

Ajánlatkérő tájékoztatja az Érdeklődő Gazdasági Szereplőket, hogy tárgyi beszerzési eljárás 

kapcsán az eredetileg 2023. február 24. (péntek) 14:00 óra időpontban meghatározott 

ajánlattételi határidőt az alábbiak szerint meghosszabbítja: 

 

Az ajánlatok benyújtásának új határideje:  

 

2023. március 3. (péntek) 14:00 óra 

 

 

 

A Pályázati felhívás egyéb pontjában, rendelkezésében nem módosul. 

 

Jelen dokumentumot Ajánlatkérő a Pályázati felhívással megegyező helyen közvetlenül, 

elektronikusan elérhetővé teszi. 

 

Kérjük fentiek szíves tudomásulvételét. 

 

Kelt: Budapest, 2023.02.21. 

 

  .....................................  

Oláh János 

Közbeszerzési szakértő 

MÁV-START Zrt. 
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