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MEGHÍVÓ ELŐZETES PIACI KONZULTÁCIÓRA 

 

Tisztelt Gazdasági Szereplő! 

A Magyar Posta Zrt, mint Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 28. § (4) 

bekezdésében foglaltak alapján „Három- vagy négykerekű elektromos segédmotoros járművek 

flottakezelési üzemeltetése” tárgyban előzetes piaci konzultációt kíván lefolytatni, annak 

érdekében, hogy egy jövőben kiírásra kerülő közbeszerzési eljárás indításához, eredményes 

lefolytatásához és sikeres megvalósításához szükséges információk állhassanak ajánlatkérő 

rendelkezésére.  

1. Ajánlatkérő adatai:  

Név: Magyar Posta Zrt.  

Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. 

Kapcsolattartó neve:   Kalmár Klára (+36-30-771-1271) 

Sulyok Anikó Orsolya (+36-30-772-8989) 

2. A tervezett beszerzés tárgya:  

Beszerzés tárgya: szolgáltatás megrendelése 

Ajánlatkérő részére az ország területén, postai kézbesítési feladatok ellátásához háromkerekű 

(L2e)- vagy négykerekű (L6e) - elektromos motormeghajtású - segédmotoros járművek biztosítása 

flottaüzemeltetési szolgáltatás keretében. 

A szerződés típusa: bérleti és flottakezelési szerződés 

3. A konzultáción való részvétel feltétele:  

Ajánlatkérő a konzultáción való részvételt regisztrációhoz köti.  

Kérjük az érdeklődő Gazdasági Szereplőket, hogy részvételi szándékukat előzetesen írásban jelezni 

szíveskedjenek - a résztvevők nevét, e-mail címét, telefonszámát és az általuk képviselt cég nevét 

megadva - legkésőbb a 2020.10.26. (hétfő) 10:00 óráig az alábbi elérhetőségeken: 

Klara.Kalmar@posta.hu és Sulyok.AnikoOrsolya@posta.hu 

A határidőben regisztrált Gazdasági Szereplők részére Ajánlatkérő a konzultációt megelőzően a 

regisztrációban megadott email címre elektronikusan megküldi a beszerzési igényének jelenlegi 

peremfeltételeit.  

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a verseny tisztaságának biztosítása érdekében az előzetesen 

regisztrált Gazdasági Szereplőkkel együttesen fogja a konzultációt lefolytatni, oly módon, hogy az 

eljárás előkészítésében való részvétel az esélyegyenlőséget és a verseny tisztaságát ne sértse.  
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4. A konzultáció pontos időpontja és helyszíne: 

Az első konzultáció időpontja: 2020.10.30. (péntek) 13:00 óra  

A konzultáció helyszíne: Magyar Posta Zrt. 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. II. torony.  

A jelenlegi járványügyi helyzetre való tekintettel Ajánlatkérő a személyes konzultáción való 

részvételt videokonferencia keretében is biztosítja, amelynek elérhetősége a regisztrálást követően 

megküldésre kerül.   

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a konzultáción való részvételt cégenként maximum 2 fő részére 

tudja biztosítani, valamint a konzultáció helyszínén beléptető rendszer működik és belépés 

időigénye 10 perc is lehet. Kérjük, hogy a portán történő beléptetés érdekében személyazonosság 

igazolására alkalmas okiratot is szíveskedjenek magukkal hozni.  

Személyes megjelenés esetén szájat és orrot takaró maszk használata kötelező! 

5. A konzultáció menete: 

Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy szükség esetén a meghirdetett konzultáción felül további 

konzultációs fordulókat tartson.  

A konzultáció nyelve: a magyar nyelv, ennek megfelelően az Ajánlatkérő a konzultációt is 

magyar nyelven folytatja le a Gazdasági Szereplőkkel.  

Külföldi Gazdasági Szereplő esetén, amennyiben az erre vonatkozó igény előzetesen a 

regisztrációs időpontig jelzésre kerül, a fenti időpont szerinti konzultáción a Magyar Posta 

Zrt. tolmácsot biztosít (magyarról angolra, illetve angolról magyarra történő fordításra). 

Ajánlatkérő konzultálni kíván különösen:  

- ajánlatkérő igényeinek módszertani megvalósíthatóságáról 

- ajánlatkérő beszerzési igényével kapcsolatos műszaki megoldási javaslatokról, 

(üzemeltetési módszertan, működtetési modell)  

- műszaki leírás követelményeiről 

- az árképzés módszeréről 

- szerződéses feltételekről  

- gazdasági szereplők eddigi tapasztalatairól a konzultáció tárgyát képező vagy hasonló 

szolgáltatásokkal kapcsolatban.    

 

6. Egyéb információ  

Az előzetes piaci konzultáció során tilos ajánlatot tenni! 
 
A konzultációról jegyzőkönyv készül, amelyet Ajánlatkérő a konzultációt követően közvetlenül, 
térítésmentesen, elektronikusan bárki számára elérhetővé tesz a Magyar Posta Zrt. honlapján 
(https://www.posta.hu/beszerzesek_palyazatok).  
 

Jelen piaci konzultáció nem eredményezi a gazdasági szereplők összeférhetetlenségét a jövőbeni 

közbeszerzési eljárás vonatkozásában. 

 

Magyar Posta Zrt. 

Beszerzési Igazgatóság 
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