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AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS – EGYES ÁGAZATOKBAN 

Szolgáltatás 

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRİ 

I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK):   

MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt, Kerepesi út 1-5., Κapcsolattartó Balláné Nagy 
Orsolya, HU-1087 Budapest. Tel.  +36 15119194. E-mail ballaneno@mav.hu. Fax  +36 
15117526. 

Internetcím(ek): 

Az ajánlatkérı általános címe: www.mav-start.hu. 

További információk a következı címen szerezhetık be: Azonos a fent említett 
kapcsolattartási ponttal/pontokkal. 

A dokumentáció és a kiegészítı iratok (beleértve a dinamikus beszerzési rendszerre 
vonatkozó dokumentációt is) a következı címen szerezhetık be: Azonos a fent említett 
kapcsolattartási ponttal/pontokkal. 

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következı címre kell benyújtani: Azonos 
a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal. 

I.2) AZ AJÁNLATKÉR İ Fİ TEVÉKENYSÉGE VAGY TEVÉKENYSÉGEI:   
Vasúti szolgáltatások.  

II. SZAKASZ: A SZERZİDÉS TÁRGYA 

II.1) MEGHATÁROZÁS   
II.1.1) Az ajánlatkérı által a szerzıdéshez rendelt elnevezés:  
Felelısségbiztosítás.  
II.1.2) A szerzıdés típusa és a teljesítés helye:  
Szolgáltatás.  
Szolgáltatási kategória 6.  
A teljesítés helye: Magyarország.  

NUTS-kód: HU1 . 

II.1.3) A hirdetmény tárgya:  
Közbeszerzés megvalósítása.  
II.1.4) Információ a keretmegállapodásról:  
II.1.5) A szerzıdés vagy a közbeszerzés(ek) meghatározása/tárgya:  



Felelısségbiztosítás a vasúti társaságok kötelezı baleseti kárfedezeti képességének 
biztosításáról szóló 271/2007. (X.19.) számú kormányrendeletben elıírt feltételek szerint, 
katasztrófa-balesetekre vonatkozó kárfedezeti képesség biztosítása érdekében.  
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV):  

66514130. 

II.1.7) A szerzıdés a Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik-e?:  
Igen.  
II.1.8) Részekre történı ajánlattétel:  
Nem.  
II.1.9) Változatok elfogadhatók:  
Nem.  
II.2) A SZERZİDÉS SZERINTI MENNYISÉG   
II.2.1) Teljes mennyiség:  
A MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.-nek a vasúti társaságok kötelezı baleseti 
kárfedezeti képességének biztosításáról szóló 271/2007. (X.19.) Kormányrendelet által 
meghatározott, a katasztrófa-balesetekre vonatkozó kárfedezeti képessége biztosítására 
irányuló kötelezettsége teljesítése érdekében felelısség biztosítási szerzıdés megkötése.  
II.2.2) Vételi jog (opciók):  
II.3) A SZERZİDÉS IDİTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS 
HATÁRIDEJE:   
Kezdés: 30.10.2009.  

III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS MŐSZAKI INFORMÁCIÓK 

III.1) A SZERZİDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK   
III.1.1) A szerzıdést biztosító mellékkötelezettségek:  
III.1.2) Fı finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi 
rendelkezésekre:  
Az ellenszolgáltatás teljesítése a Kbt. 305. § -ában elıírtaknak megfelelıen történik, az eljárás 
lezárásaként megkötött szerzıdésben foglalt feltételek szerint.  
III.1.3) A közös ajánlatot tevı nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve 
jogi személy:  
Nem követelmény.  
III.1.4) A szerzıdés teljesítésére vonatkoznak-e egyéb különleges feltételek?:  
Nem.  
III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK   
III.2.1) Az ajánlattevı/részvételre jelentkezı személyes helyzetére vonatkozó adatok, 
ideértve a szakmai vagy cégnyilvántartásba történı bejegyzésre vonatkozó elıírásokat 
is:  
Az elıírások teljesítésének megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 
Nem lehet részvételre jelentkezı, alvállalkozó vagy erıforrást nyújtó szervezet, aki a Kbt. 60. 
§ (1) bekezdés hatálya alá tartozik.  
Nem lehet részvételre jelentkezı, alvállalkozó vagy erıforrást nyújtó szervezet, aki a Kbt. 61. 
§ (1) bekezdés d) és e) pontjának hatálya alá esik.  
Ajánlatkérı kizárja az eljárásból az olyan részvételre jelentkezıt, aki,ill. akinek a 
közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt 
alvállalkozója vagy a számára erıforrást nyújtó szervezet a Kbt. 62. § (1) bekezdésében 
meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozik.  



Igazolási mód:  
Részvételre jelentkezınek (közös részvételre jelentkezés esetén konzorcium vezetınek és 
konzorciumi tagoknak), a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe 
venni kívánt alvállalkozónak, valamint a részvételre jelentkezı számára erıforrást nyújtó 
szervezeteknek a kizáró okok igazolása tekintetében a Kbt. 63. § (1) bekezdés a) és b) pontja 
szerint kell eljárniuk, figyelemmel a Kbt. 193. §-ra is.  
A közbeszerzés értékének 10 %-át meg nem haladó mértékben igénybe venni kívánt 
alvállalkozó(k) tekintetében a részvételre jelentkezınek nyilatkoznia kell, hogy a szerzıdés 
teljesítésekor nem vesz igénybe a kizáró okok hatálya alá esı alvállalkozót.  
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság:  
Alkalmatlan a részvételre jelentkezı, közös részvételi jelentkezés esetén konzorcium vezetı 
illetve valamennyi konzorciumi tag, illetıleg a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó 
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó.  
— Ha a részvételre jelentkezı (konzorciumvezetı/konzorciumi tag) vagy a közbeszerzés 
értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó valamelyikének 
az elızı, lezárt három pénzügyi évre (2006-2008.) vonatkozó adózás elıtti eredménye 
bármely két évben negatív,(önálló megfelelés),  
— Ha a részvételre jelentkezı (konzorciumvezetı/konzorciumi tag) és a közbeszerzés 
értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó együttesen a 
biztosítókról és a biztosítási tevékenységrıl szóló 2003. évi LX. törvény (a továbbiakban: 
Bit.) 1. sz. mellékletének A) része szerinti nem életbiztosítási ág 10. pontja - ide nem értve a 
közúti gépjármővek kötelezı felelısségbiztosításait - és/vagy 13. pontja szerinti ágazatokban 
nyújtott szolgáltatásai éves árbevételének összege a 2006., 2007., 2008. évek mindegyikében, 
évente nem éri el a 100 millió Ft-ot.(együttes megfelelés).  
Igazolási mód:  
A részvételre jelentkezınek, közös részvételi jelentkezés esetén valamennyi konzorciumi 
tagnak, illetıleg a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni 
kívánt alvállalkozónak részvételi jelentkezéséhez csatolnia kell:  
— a 2006-2008. pénzügyi évekre vonatkozó, számviteli jogszabályoknak megfelelı 
mérlegének és eredménykimutatásának egyszerő másolatát (Kbt. 66. § (1) bekezdés b) pontja 
szerinti igazolás),  
— 2006-2008. években a Bit. 1. sz. mellékletének A) része szerinti nem életbiztosítási ág 10. 
pontja - ide nem értve a közúti gépjármővek kötelezı felelısségbiztosításait - és/vagy 13. 
pontja szerinti ágazatokban nyújtott szolgáltatásai éves árbevételérıl szóló nyilatkozatát. (Kbt. 
66. § (1) bekezdés c) pontja szerinti igazolás).  
A Kbt. 65.§ (3) bekezdése alapján a részvételre jelentkezı a szerzıdés teljesítéséhez 
szükséges alkalmasság igazolása érdekében más szervezet (szervezetek) erıforrására is 
támaszkodhat. A részvételre jelentkezı ebben az esetben a Kbt. 65.§ (4) bekezdésének 
megfelelıen köteles igazolni azt is, hogy a szerzıdés teljesítéséhez szükséges erıforrások 
rendelkezésére állnak majd a szerzıdés teljesítésének idıtartama alatt. Az igazolás az érintett 
szervezet kötelezettségvállalásra vonatkozó nyilatkozatának benyújtásával történik, emellett 
pedig azon alkalmasságot, amelyhez erıforrást biztosít a részvételre jelentkezıvel azonos 
módon köteles igazolni.  
A Kbt. 4. § 3/E. pontja alapján nem minısülhet erıforrásnak a 66. § (1) a)-c) pontja szerinti 
körülmény, kivéve, ha a részvételre jelentkezı és az erıforrást nyújtó szervezet között a 
Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás áll fenn, ennek megfelelıen az erıforrás 
rendelkezésre állásának igazolása kizárólag a Kbt. 65. § (4) bekezdés a) pontja alapján 
történhet.  
III.2.3) Mőszaki, illetve szakmai alkalmasság:  



Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Alkalmatlan 
a részvételre jelentkezı, közös részvételi jelentkezés esetén konzorcium vezetı, illetve 
valamennyi konzorciumi tag, illetıleg a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó 
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó.  
— Ha a részvételre jelentkezı (konzorcium vezetı/konzorciumi tag) és a közbeszerzés 
értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó által együttesen 
benyújtott referenciák [2006-2008. években a Bit. 1. számú mellékletének A) része szerinti 
nem életbiztosítási ág 10. pontja - ide nem értve a közúti gépjármővek kötelezı 
felelısségbiztosításait -, és/vagy 13. pontja szerinti ágazatban nyújtott biztosítási szerzıdések] 
között nem szerepel összesen legalább 3 db, a felelısségbiztosítási módozat tárgyában, vagy a 
szerzıdı/biztosított megnevezésében különbözı felelısségbiztosítási szerzıdés, amelynek 
éves díja legalább egy referencia évben meghaladja a nettó 5 000 000 HUF-ot. (együttes 
megfelelés).  
Igazolási mód:  
A részvételre jelentkezınek, közös részvételi jelentkezés esetén valamennyi konzorciumi 
tagnak, illetıleg a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni 
kívánt alvállalkozónak részvételi jelentkezéséhez csatolnia kell:  
— A 2006., 2007., 2008. évekbıl a 3 legjelentısebb, a felelısségbiztosítási módozat 
tárgyában vagy a szerzıdı/biztosított megnevezésében különbözı, a Bit) 1. számú 
mellékletének A) része 10. pontja - ide nem értve a közúti gépjármővek kötelezı 
felelısségbiztosításait -, és/vagy a 13. pontja szerinti nem életbiztosítási ágazatokban nyújtott 
szolgáltatásainak ismertetését a Kbt. 68. §-ában meghatározottaknak megfelelıen (tekintettel 
a Kbt.194.§-ra is ) minimálisan az alábbi tartalommal:  
— A szerzıdést kötı másik fél megnevezése, címe, telefon- és telefaxszáma,  
— A szerzıdés tárgya,  
— A szerzıdéskötés dátuma (év) és a szerzıdés tartama,  
— Referencia év,  
— A nettó ellenszolgáltatás összege (éves díj - többéves szerzıdés esetén évenként 
megbontva).  
A Kbt. 65.§ (3) bekezdése alapján a részvételre jelentkezı a szerzıdés teljesítéséhez 
szükséges alkalmasság igazolása érdekében más szervezet (szervezetek) erıforrására is 
támaszkodhat. A részvételre jelentkezı ebben az esetben a Kbt. 65.§ (4) bekezdésének 
megfelelıen köteles igazolni azt is, hogy a szerzıdés teljesítéséhez szükséges erıforrások 
rendelkezésére állnak majd a szerzıdés teljesítésének idıtartama alatt. Az igazolás az érintett 
szervezet kötelezettségvállalásra vonatkozó nyilatkozatának benyújtásával történik, emellett 
pedig azon alkalmasságot, amelyhez erıforrást biztosít a részvételre jelentkezıvel azonos 
módon köteles igazolni.  
A Kbt. 4. § 3/E. pontja alapján nem minısülhet erıforrásnak a 67. § (3) c)-f) pontja szerinti 
körülmény, kivéve, ha a részvételre jelentkezı és az erıforrást nyújtó szervezet között a 
Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás áll fenn.  
III.2.4) Fenntartott szerzıdések:  
Nem.  
III.3) SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZ İDÉSEKRE 
VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK   
III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e 
kötve:  
Igen.  
Bit. 5. § (4) bekezdés.  
III.3.2) A szervezeteknek közölniük kell-e a szolgáltatás teljesítésében személyesen 
közremőködı természetes felelıs személyek nevét és képzettségét?:  



Nem.  

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS 

IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA   
IV.1.1) Az eljárás fajtája:   
Tárgyalásos  
Megtörtént-e a részvételre jelentkezık kiválasztása, megjelölése: nem.  
IV.2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK   
IV.2.1) Bírálati szempontok:  
A legalacsonyabb összegő ellenszolgáltatás.  
IV.2.2) Elektronikus árverésre fog sor kerülni:  
Nem.  
IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK   
IV.3.1) Az ajánlatkérı által az aktához rendelt hivatkozási szám:  
IV.3.2) Az adott szerzıdésre vonatkozóan korábban sor került-e közzétételre?:  
Nem.  
IV.3.3) A dokumentáció és egyéb iratok a DBR kivételével)megszerzésének feltételei:  
A dokumentáció beszerzésének, vagy a dokumentumokba való betekintés iránt kérelem 
benyújtásának határideje: 4.8.2009 - 10:00.  
Kell-e fizetni a dokumentációkért:  
Ár: 15 000 HUF.  
A fizetés módja és feltételei:A fent megjelölt összeghez áfa is járul, vagyis a dokumentáció 
teljes ellenértéke 15 000 Ft + ÁFA. A dokumentáció ellenértékének megfizetése átutalással 
történhet a MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. Raiffeisen Banknál vezetett 12001008-
00154206-00100003 számú bankszámlájára.  
Az átutalási dokumentumon a befizetés jogcímét / "Részvételi jelentkezés, 
Felelısségbiztosítás, MÁV-START Zrt.-2009" / fel kell tüntetni. A bruttó összeg átutalásának 
bizonylata szükséges a dokumentáció átvételéhez.  
IV.3.4) Az ajánlattételi, illetve a részvételi határidı:  
4.8.2009 - 10:00.  
IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések 
benyújthatók:   
Magyar.  
IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális idıtartama:   
IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei:  

VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTİ INFORMÁCIÓK 

VI.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTL İDİ JELLEGŐ-E?:  
Nem.  
VI.2) A SZERZİDÉS(EK) KÖZÖSSÉGI ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT 
PROJEKTTEL ÉS/VAGY PROGRAMMAL KAPCSOLATOS(AK)?:   
Nem.  
VI.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:   
1. Ajánlatkérı az eljárásban a hiánypótlást a Kbt.201.§ alapján a Kbt.112. § szerint biztosítja.  
2. Ajánlatkérı az alábbiakra hívja fel a részvételre jelentkezık figyelmét:  
Az ajánlattételre felhívandó jelentkezık létszáma legfeljebb 4 (négy).  
Az ajánlattételre felhívandó jelentkezık számának korlátozására vonatkozó objektív 
szempontok:  



A meghatározott létszám szerint alkalmasnak minısített részvételre jelentkezıket ajánlatkérı 
a Bit. 1. számú mellékletének A) része szerinti nem életbiztosítási ág 10. pontja - ide nem 
értve a közúti gépjármővek kötelezı felelısségbiztosításait -, és/vagy 13. pontja szerinti 
ágazatokban nyújtott szolgáltatásairól szóló, benyújtott és az ajánlatkérı által elfogadott 
referenciákban szereplı szerzıdések közül a három legnagyobb éves díjú szerzıdés éves 
díjának összege alapján határozza meg. Egyenlı érték esetén Ajánlatkérı közjegyzı 
jelenlétében sorsolást tart.  
3. A részvételre jelentkezınek nyilatkoznia kell a Kbt. 105. § (1) bekezdés a) - c) pontjai 
tekintetében. [A nemleges nyilatkozat(ok) is csatolandók.]  
4. Ajánlatkérı a részvételi szakaszban való részvételt nem köti biztosíték adásához.  
5. A részvételi jelentkezés minden lapját kitörölhetetlen tintával vagy géppel elkészítve, 
folyamatos sorszámozással, a cégjegyzésre jogosult kézjegyével kell ellátni. A részvételi 
jelentkezést zárt csomagolásban, magyar nyelven és 6 példányban (1 eredeti, 5 másolat) kell 
benyújtani. A részvételi jelentkezésen szerepelnie kell az "eredeti" vagy a "másolati" 
megjelölésnek. Eltérés esetén az "eredeti" példány tartalma a mérvadó. A csomagoláson és a 
részvételi jelentkezések fedlapján is fel kell tüntetni a részvételre jelentkezı nevét, címét, 
valamint az alábbi megjelölést: "Részvételi jelentkezés, Felelısségbiztosítás, MÁV-START 
Zrt.-2009".  
6. A részvételi jelentkezést olyan kötésben kell beadni, amelybıl állagsérelem nélkül lapot 
kivenni, cserélni nem lehet. Ajánlatkérı önmagában az ún. spirálozást nem tekinti a fenti 
feltételt kielégítı megoldásnak.  
7. Részvételre jelentkezınek, - konzorcium esetén konzorciumi tagoknak - és a közbeszerzés 
értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak, a részvételre 
jelentkezı részére a szerzıdés teljesítéséhez erıforrást nyújtó szervezetnek a részvételi 
jelentkezési határidı lejártát megelızı 60 napnál nem régebbi cégkivonatát, azon 
cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát egyszerő másolati formában kell a 
részvételi jelentkezéshez csatolni, akik a részvételi jelentkezést, az abban szereplı 
nyilatkozatot szignálják, aláírják. [Amennyiben a részvételi jelentkezést, illetve a szükséges 
nyilatkozatokat a részvételre jelentkezı (konzorcium esetén a konzorciumi tag), illetıleg a 
közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, a 
részvételre jelentkezı részére a szerzıdés teljesítéséhez erıforrást nyújtó szervezet 
cégjegyzésre jogosult képviselıjének felhatalmazása alapján más személy szignálja, illetve 
írja alá, a cégjegyzésre jogosult személy által aláírt felhatalmazást szintén csatolni kell eredeti 
vagy közjegyzı által hitelesített formában, melyen szerepelnie kell a felhatalmazott személy 
aláírás- és szignómintájának is.]  
8. Tekintettel arra, hogy az eljárás magyar nyelven folyik, a részvételre jelentkezınek minden 
nyilatkozatot, hatósági igazolást magyar nyelven vagy magyar fordításban kell benyújtania. A 
hatósági igazolásokról hiteles fordítás szükséges. Hiteles fordításnak minısül a 
szakfordításról és tolmácsolásról szóló 24/1986. (VI. 26.) MT sz. rendelet szerinti hiteles 
fordítás.  
9. A részvételi jelentkezések bontására 4.8.2009-ben, 10:00 órakor kerül sor. Helye: MÁV 
Magyar Államvasutak Zrt. BKSZE Non Core Divízió 1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 
54-60. 318-as tárgyalóban, MAGYARORSZÁG. A bontáson az ajánlatkérı és a részvételre 
jelentkezık képviselıi, az általuk meghívott személyek valamint a jogszabályban 
meghatározott egyéb szervezetek, személyek jogosultak jelen lenni.  
10. Ajánlatkérı felhívja a figyelmet arra, hogy nemcsak a részvételi jelentkezések, hanem az, 
az ajánlattételnek (ajánlatok elkészítésének), a tárgyalásoknak és a szerzıdésnek is a 
kizárólagos nyelve a magyar.  
11. Ajánlatkérı tájékoztatja a részvételre jelentkezıket, hogy az ajánlattételi szakaszban az 
ajánlattételi dokumentációt az ajánlattételi felhívással együtt térítésmentesen megküldi az 



ajánlattételre felhívni kívánt részvételre jelentkezıknek.  
12. A részvételi jelentkezés eredményhirdetésének idıpontja: 2009.augusztus 14. 10:00 óra. 
Helye megegyezik a bontás helyszínével.  
13. Ajánlatkérı felhívja a részvételre jelentkezık figyelmét arra, hogy csak olyan 
összetételben tehetnek ajánlatot, ahogyan az alkalmassá minısítésük megtörtént.  
14. A részvételi szakaszban ajánlatkérı nem kérhet, a részvételre jelentkezı pedig nem tehet 
ajánlatot. Ha a részvételre jelentkezı ajánlatot tesz, a részvételi jelentkezése a Kbt. 114. § (1) 
bekezdés b) pontja alapján érvénytelen.  
15. A III.2.3) pont kiegészítéseként ajánlatkérı közli, hogy a nem forintban megadott 
referenciában szereplı adatokat eredeti devizanemben kéri megadni. Az idegen devizanemben 
megadott referenciák forintra történı átszámítására ajánlatkérı a 2008. december 31-i MNB 
deviza árfolyamot alkalmazza, illetve ennek hiányában az ECB által ugyanebben az 
idıpontban jegyzett devizák keresztárfolyamából számított árfolyam kerül alkalmazásra.  
16. Az eljárásban való részvétel minden költsége a részvételre jelentkezıt terheli.  
17. Az ajánlatkérı a Kbt. 13. § (4) bekezdése alapján tájékoztatja a részvételre jelentkezıket, 
hogy a pénzügyi-gazdasági és a mőszaki-szakmai alkalmasság feltételeit a Kbt. 12. § (2) 
bekezdésben foglaltakhoz képest szigorúbban állapította meg, ezért a minısített 
ajánlattevıknek is igazolniuk kell a szerzıdés teljesítésére való alkalmasságukat.  
18. Ajánlatkérı idıszakos üzleti társulások (konzorciumok) jelentkezését is elfogadja. A 
részvételi jelentkezésben utalni kell a közös részvételi jelentkezési szándékra, s meg kell 
nevezni a konzorciumi tagokat, illetve a konzorcium vezetı tagját, annak címét, egyéb 
elérhetıségét. A konzorciumi tagoknak megállapodást (konzorciumi szerzıdést) kell kötniük 
egymással, melyben szabályozzák az egymás közötti és az ajánlatkérıvel való kapcsolatot. A 
fenti megállapodást majd az ajánlathoz kell csatolniuk. A megállapodás további tartalmi 
elmeire való utalást a részvételi dokumentáció tartalmazza.  
19. A részvételi jelentkezés benyújtásának és ezáltal az eljárásban való részvétel feltétele a 
részvételi dokumentáció ajánlatkérıtıl történı átvétele. (Közös részvételre való jelentkezés 
esetén elegendı egy dokumentáció átvétele). A dokumentáció nyilvánosságra nem hozható, 
másra át nem ruházható.  
20. Az Ajánlatkérı az ajánlati szakasz tekintetében felhívja a részvételre jelentkezık 
figyelmét, hogy a részvételi jelentkezéseiket annak ismeretében adják be, hogy Ajánlatkérı 
olyan (kivéve viszontbiztosítás, együttbiztosítás) saját és más természetes vagy jogi 
személyek részvételével kialakítandó kockázatmegosztást tartalmazó szerzıdést kíván kötni, 
melyben Ajánlatkérı más természetes, vagy jogi személyek kockázatában kölcsönösségi 
alapon nem érintett, illetve amely Ajánlatkérı számára a biztosítási díjon túlmenıen, további 
költségtényezıre való kötelezettségvállalást nem tartalmaz (pl. tagdíj, pótdíj).  
21. Ajánlatkérı tájékoztatja a részvételre jelentkezıket, hogy az eljárást alkusz részvételével 
folytatja le, ennek megfelelıen az ajánlattételi szakaszban ezt a körülményt is figyelembe kell 
venni.  
22. Ajánlatkérı tájékoztatja a részvételre jelentkezıket, hogy 700.000.000 Ft éves biztosítási 
összegő felelısségbiztosítással rendelkezik, amely felelısségbiztosítási szerzıdés alapján a 
biztosító a biztosítási összeg mértékéig fedezetet nyújt a 271/2007. (X.19.) számú 
Kormányrendelet 3.§ (1) bekezdése szerint a MÁV-START Zrt. mint biztosított részére a 
vasúti balesettel - tekintet nélkül arra, hogy általános vasúti baleset vagy katasztrófa baleset - 
összefüggésben, a felelısségi körébe tartozóan, az utasoknak és a harmadik személyeknek, a 
biztosított által vasúti társaság minıségben, vagy a biztosított tevékenység végzéséhez 
igénybe vett közremőködı személyek, szervezetek által okozott károk megtérítésére.  
23. Ajánlatkérı az ajánlattételre felhívni kívánt részvételre jelentkezık részére az ajánlattételi 
felhívást és dokumentációt a részvételi szakasz eredményhirdetését követı ötödik 
munkanapon átadja/megküldi.  



24. Ajánlatkérı tájékoztatásul közli, hogy a biztosítási szerzıdés megkötésére a Nemzeti 
Közlekedési Hatóság által 2008. december 31-én kiadott, a katasztrófa balesetekre vonatkozó 
fedezeti összeghatárok kiszámításához alkalmazandó, 2009. január 1-jétıl hatályos 
módszertan alapján kerül sor.  
25. Ajánlatkérı a II.3. pont kapcsán tájékoztatja a részvételre jelentkezıket, hogy határozatlan 
idıtartamú szerzıdést kíván kötni, melynek tervezett kezdıidıpontja a II.3. pontban megjelölt 
idıpont, amely azonban a tárgyalások függvényében módosulhat.  
26. Részvételre jelentkezınek nyilatkoznia kell, hogy a kis- és középvállalkozásokról, 
fejlıdésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerint mikro-, kis vagy 
középvállalkozásnak minısül-e. Ha nem tartozik a fenti törvény hatálya alá, errıl is 
nyilatkoznia kell.  
27. A részvételi jelentkezés - tartalomjegyzéket követı - elsı oldalaként felolvasólap 
szerepeljen, amelyen közölni kell az alábbi adatokat: a részvételre jelentkezı (konzorcium 
esetén konzorcium vezetı és valamennyi konzorciumi tag), valamint a közbeszerzés 
értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó nevét, székhelyét, 
telefon- és faxszámát, e-mail címét. A felolvasólapnak tartalmaznia kell a részvételre 
jelentkezı kifejezett nyilatkozatát a részvételi felhívás és a dokumentáció feltételeinek és 
tartalmának elfogadására. A felolvasólap mintáját a Részvételi Dokumentáció tartalmazza.  
28. Ajánlatkérı a Kbt. 203. §-a alapján a részvételi határidıt sürgısségre hivatkozva rövidíti 
le.  
29. A részvételre jelentkezınek (közös részvételre jelentkezés esetén valamennyi részvételre 
jelentkezınek) és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni 
kívánt alvállalkozónak, valamint a részvételre jelentkezı részére a szerzıdés teljesítéséhez 
erıforrást nyújtó szervezetnek a részvételre jelentkezésben nyilatkoznia kell, hogy a 
bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény hatálya alá tartozik-e.  
30. A részvételi dokumentáció az ellenérték átutalása után a részvételi határidı lejártáig 
átvehetı a MÁV Magyar Államvasutak Zrt. BKSZE Non Core Divízió 1087 Budapest, 
Könyves Kálmán körút 54-60. III. emelet 320-as szoba címen munkanapokon 9:00 - 14:00 
óráig, a részvételi határidı lejártának napján 9:00-10:00 óráig a dokumentáció árának 
átutalásáról szóló dokumentum bemutatása ellenében. Ajánlatkérı a dokumentációt kérésre a 
102. § (3) bekezdés szerint is megküldi.  
31. Ajánlatkérı felhívja a részvételre jelentkezık figyelmét arra, hogy ajánlatkérı 
kapcsolattartási pontjaként megjelölt székházban beléptetı rendszer mőködik, s emiatt az 
épületbe történı belépés a portai regisztráció miatt idıigényes (elıre láthatólag 20-25 perc). 
Ennek figyelembevétele részvételre jelentkezık részérıl elengedhetetlen, különös tekintettel a 
részvételi jelentkezések benyújtásának napjára. Az ebbıl eredı bárminemő késedelemért 
ajánlatkérı felelısséget nem vállal.  
32. Részvételre jelentkezınek nyilatkozatot kell csatolnia a részvételi jelentkezéshez arra 
vonatkozóan, hogy ı, (közös jelentkezés esetén a konzorcium vezetı, illetve a konzorciumi 
tagok) illetve a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt 
alvállalkozó(k), valamint a részvételre jelentkezı számára erıforrást nyújtó szervezet a Kbt. 
63. § (1) bekezdés a) és b) pontjára tekintettel, a jelen felhívás III.2.1. pontjában 
meghatározott kizáró okok tekintetében az igazolásokat a részvételi jelentkezés részeként, 
vagy a Kbt. 63. § (1) bekezdés b) pontja alapján (nyertesség esetén) az eredményhirdetést 
követı 8 napon belül kívánja -e becsatolni. Amennyiben a részvételre jelentkezı (közös 
jelentkezés esetén a konzorcium vezetı, illetve a konzorciumi tagok) illetve a közbeszerzés 
értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k), valamint a 
részvételre jelentkezı számára erıforrást nyújtó szervezet nyilatkozata szerint a kizáró okok 
tekintetében az igazolások a részvételi jelentkezés részeként kerülnek becsatolásra, a 
részvételre jelentkezınek (közös részvételre jelentkezés esetén konzorcium vezetınek és 



konzorciumi tagoknak), a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe 
venni kívánt alvállalkozónak, valamint a részvételre jelentkezı számára erıforrást nyújtó 
szervezeteknek valamennyi kizáró ok tekintetében a Kbt. 63. § (2) és (5) bekezdése szerinti 
igazolásokat be kell nyújtania és az igazolások vizsgálatakor Ajánlatkérı megfelelıen 
alkalmazza a Kbt. 83. § és - amennyiben annak feltételei fennállnak - 88. §-ának 
rendelkezéseit.  
33. Amennyiben a részvételre jelentkezı és az erıforrást nyújtó szervezet között a Polgári 
Törvénykönyv szerinti többségi befolyás áll fenn, úgy részvételre jelentkezı arról köteles 
részvételi jelentkezésében nyilatkozni.  
34. Ajánlatkérı tájékoztatásul közli, hogy az eljárás végén a nyertes ajánlattevınek a 
szerzıdéskötést megelızıen nyilatkoznia kell mindazon gazdálkodó szervezetek körérıl, 
amely(ek) az ajánlattevı felett a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyást gyakorol, 
vagy amely(ek) az ajánlattevı felett többségi befolyást gyakorolnak. Ezen nyilatkozatnak 
tartalmaznia kell az érintett gazdálkodó szervezet(ek) cégnevét, székhelyét, 
cégjegyzékszámát, elérhetıségét.  
35. Jelen részvételi felhívásban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekrıl szóló 
2003. évi CXXIX. törvény az irányadó.  
VI.4) JOGORVOSLATI ELJÁRÁS   
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv:  

Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntıbizottság, Margit krt. 85., HU-1024 Budapest. 
E-mail dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu. Tel.  +36 13367776. Fax  +36 13367778. 

VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása:  
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 
323. § szerint.  
VI.4.3) Az a szerv, amelytıl a jogorvoslati kérelem benyújtására vonatkozó információ 
beszerezhetı:  
VI.5) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA:   
16.7.2009.  
 


