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Nyílt pályázati felhívás 

„TRAXX villamos mozdony keréktárcsa javításához alkatrészmosó berendezés 

beszerzése, telepítése és üzembe helyezése” 

tárgyú beszerzési eljárás kapcsán 

 

 

Ajánlatkérő: MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. 

Székhelye:  1087 Budapest, Könyves Kálmán Krt. 54-60. 

 

1. Kapcsolattartási cím:  

MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Beszerzés és Logisztika Üzletág 
Címe: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. 

Ügyintéző: Nyíri Krisztina 

Telefon: 06-30-216-8493 

Telefax: (+36)-1/511-8534 

E-mail: nyiri.krisztina@mav-szk.hu 

 

2. A beszerzés tárgya és mennyisége: 

 

Fix tétel (Alapkötelem): 

1 db (TRAXX villamos mozdony keréktárcsa javításához igénybe venni kívánt) 

alkatrészmosó berendezés leszállítása, telepítése, üzembe helyezése) 

ezen belül a berendezés üzembe helyezése keretében annak telepítési helyén és  

1,5 m-es környezetében a betonpadlózaton sav és lúgálló, csúszásmentes 

műgyanta padlózat kialakítása. 

 

Opciós tételek:  

 olajszeparátor, és/vagy zsírleválasztó berendezés 

 tisztítható folyadékszűrő ház+betét 

 kondenzációs gőz visszavezetés 

 mosófolyadék fűtés meleg vizes hőcserélővel 

 

Ajánlatkérő az opciós tételek vonatkozásában az eljárás eredményessége esetén sem 

vállal megrendelési kötelezettséget. 

 

A beszerzés tárgya vonatkozásában elvárt részletes műszaki paramétereket jelen 

felhívás 1. számú melléklete tartalmazza. 

 

3.  A szerződés meghatározása, időtartama. 

Adásvételi szerződés 

 

A Szerződés a mindkét Fél általi aláírása napján lép hatályba és megszűnik, amennyiben 

mindegyik Fél a jelen Szerződésben vállalt összes kötelezettségét teljesítette. 

 

Teljesítés határideje: a szerződés hatályba lépésétől számított 30. naptári nap 

 

4. A teljesítés helye: MÁV-START Zrt., 5000 Szolnok, Kőrösi út 1-3.  

 

 

mailto:nyiri.krisztina@mav-szk.hu
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5. Részajánlat-tétel lehetősége: Jelen nyílt beszerzési eljárásban ajánlatkérő a részajánlat-

tétel lehetőségét kizárja, a teljes körű ajánlattétel kötelező. Ajánlatkérő felhívja a 

figyelmet, hogy a részajánlat-tétel érvénytelennek minősül. 

 

6. Többváltozatú ajánlattétel lehetősége: Ajánlatkérő jelen beszerzési eljárásban a 

többváltozatú ajánlat tételét kizárja. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a 

többváltozatú ajánlat érvénytelennek minősül.   

 

7. Az ajánlattétel nyelve: Magyar 
 

Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy a pályázati eljárás nyelve a magyar. 

Amennyiben az ajánlatban idegen nyelvű dokumentum szerepel, annak azzal tartalmában 

megegyező magyar nyelvű fordítását is csatolni kell az ajánlathoz. Ajánlatkérő elfogadja 

a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi – cégszerűen aláírt – 

felelős fordítását is. Amennyiben a magyar és az idegen nyelvű változat között eltérés 

van, úgy a magyar változat az irányadó.  

 

A nem magyar nyelven benyújtott ajánlatok magyar nyelvre történő felelős fordítását az 

Ajánlattevő köteles vállalni, illetve az így felmerülő költséget Ajánlattevő köteles viselni. 

 

8. Kizáró okok és az igazolás módja: 

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő és szerződés teljesítése során nem vehető igénybe olyan 

alvállalkozó, aki 

a) végelszámolás alatt áll, vagy az ellene indított csődeljárás vagy felszámolási eljárás 

folyamatban van, illetőleg ha az Ajánlattevő (alvállalkozó) személyes joga szerinti 

hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben 

van; 

b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; 

c) gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben 

megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő 

hátrányok alól nem mentesült; illetőleg akinek tevékenységét a jogi személlyel 

szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. §-

a (2) bekezdésének b), illetőleg g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében 

korlátozta, az eltiltás ideje alatt, illetőleg ha az Ajánlattevő tevékenységét más bíróság 

hasonló okból és módon jogerősen korlátozta; 

d) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési 

kötelezettségének – a letelepedése szerinti ország vagy az Ajánlatkérő székhelye 

szerinti ország jogszabályai alapján – nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére 

halasztást kapott; 

e) a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában nincs bejegyezve; 

f) gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban – öt évnél nem régebben 

meghozott – jogerős bírósági ítéletben megállapított jogszabálysértést követett el; 

g) a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi 

LVII. törvény 11. §-a, vagy az Európai Unió működéséről szóló megállapodás 101. 

cikke szerinti – öt évnél nem régebben meghozott – jogerős és végrehajtható 

versenyfelügyeleti határozatban vagy a versenyfelügyeleti határozat bírósági 

felülvizsgálata esetén a bíróság jogerős és végrehajtható határozatában megállapított 

és bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el versenyeztetési eljárás során; illetőleg 

ha az Ajánlattevő ilyen jogszabálysértését más versenyhatóság vagy bíróság – öt évnél 

nem régebben – jogerősen megállapította, és egyúttal bírságot szabott ki. 
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Továbbá nem lehet ajánlattevő, aki: 

 

h) nem EU-, EGT- vagy OECD-tagállamban vagy olyan államban rendelkezik 

adóilletőséggel, mellyel Magyarországnak a kettős adózás elkerüléséről szóló 

egyezménye van, vagy 

i) a szerződéssel kapcsolatban megszerzett jövedelme az adóilletősége szerinti országban 

kedvezményesebben adózna (a jövedelemre kifizetett végleges, adó-visszatérítések 

után kifizetett adót figyelembe véve), mint ahogy a gazdasági szereplő az adott 

országból származó belföldi forrású jövedelme után adózna. Ennek a feltételnek nem 

kell eleget tennie a gazdasági szereplőnek, ha Magyarországon bejegyzett fióktelepe 

útján fogja teljesíteni a közbeszerzési szerződést és a fióktelepnek betudható 

jövedelemnek minősülne a szerződés alapján kapott jövedelem, 

j) olyan nem szabályozott tőzsdén jegyzett társaság, amelynek a pénzmosás és a 

terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi 

CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerinti tényleges tulajdonosa nem megismerhető. 

k) nem lehet ajánlattevő az a gazdasági szereplő, amelyben közvetetten vagy közvetlenül 

több, mint 25 %-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi 

személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amelynek 

tekintetében a h), i) és j) pontokban meghatározott feltételek fennállnak. Amennyiben 

a több, mint 25 %-os tulajdoni résszel vagy szavazati hányaddal rendelkező gazdasági 

társaság társulásként adózik, akkor az ilyen társulás tulajdonos társaságaira 

vonatkozóan kell a h) pont szerinti feltételt megfelelően alkalmazni. 

 

Az igazolás módja: 

Ajánlattevőnek ajánlata részeként cégszerűen aláírt nyilatkozatot kell benyújtani arra 

vonatkozóan, hogy nem áll az ajánlattételi felhívásban előírt kizáró okok hatálya alatt, 

továbbá nyilatkoznia kell arról, hogy nem vesz igénybe kizáró okok hatálya alá eső 

alvállalkozót a szerződés teljesítése során. 

Ajánlattevő köteles az ajánlatához csatolni az ajánlattételi határidőt megelőző 30 

napnál nem régebben kiállított cégkivonat egyszerű másolati példányát (a 

http://www.e-cegjegyzek.hu honlapról letölthető változat is elfogadható), vagy egyéni 

vállalkozók esetében vállalkozói igazolvány másolatát vagy a közhiteles adatbázisból 

kinyomtatott igazolást. 

A d) pont tekintetében: 

nyilatkozat, arról hogy szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, ellenkező 

esetben egy évnél nem régebbi együttes nullás adóigazolás benyújtása másolatban 

 

9. Az alkalmassági követelmények, az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a 

megkövetelt igazolási mód: 

 

Pénzügyi, gazdasági alkalmasság 

 

Az alkalmasság megállapításához szükséges igazolási mód: 

 

Ajánlattevőnek az ajánlathoz csatolnia kell a cégszerűen aláírt nyilatkozatát az előző 

lezárt kettő üzleti év vonatkozásában a teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – 

árbevételéről. 

Ha az ajánlattevő a fenti irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes 

időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a –

http://www.e-cegjegyzek.hu/
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működési ideje alatt elért – árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. 

 

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):  

 

Ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben a teljes – általános forgalmi adó nélkül számított –

árbevétele a felhívást megelőző két üzleti évben összesen nem érte el legalább a 

20.000.000,- Ft-ot. 

 

Műszaki, szakmai alkalmasság  

 

Ajánlattevőnek az ajánlathoz csatolnia kell: 

A jelen felhívás tárgyában (csapágy és alkatrészmosó berendezés szállítása) a felhívás 

közzétételét megelőző három év (azaz 2012, 2013, 2014) legjelentősebb teljesített 

szolgáltatásainak ismertetését minimálisan az alábbi tartalommal (lásd 4. sz. melléklet): 

 szerződést kötő másik fél megnevezése, címe, székhelye, 

 a szerződés tárgyának ismertetése (oly módon, hogy abból az alkalmasság 

egyértelműen megállapítható legyen!), 

 a teljesítés ideje, időtartama (kezdet és befejezés megjelölésével: év, hónap 

pontossággal), 

 a teljesítés helye, 

 az ellenszolgáltatás nettó összege (HUF-ban). 

 Nyilatkozat a szerződésszerű teljesítésről. 

 

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):  

 

Ajánlattevő alkalmatlan amennyiben nem rendelkezik a felhívás közzétételét megelőző 

három évben (azaz 2012, 2013, 2014) szerződésszerűen teljesített csapágy és 

alkatrészmosó berendezés szállítására vonatkozó három referenciával, mely(ek)nek a 

szerződéses értéke  egyenként legalább nettó 5.000.000,- Ft. 

 

10. A hiánypótlás lehetősége vagy annak kizárása: 

Ajánlatkérő jelen eljárásban a hiánypótlás lehetőségét biztosítja. Hiánypótlás során az 

ajánlati ár nem módosulhat, azonban az ajánlat érvényességéhez szükséges 

dokumentumokat lehet benyújtani. Hiánypótlásban olyan adat, információ, 

dokumentum nem pótolható, amely az ajánlati árat befolyásolja, módosítja. Hiánypótlás 

során Ajánlatkérő által nem kért dokumentumok is pótolhatóak. A hiánypótlás vagy a 

hiánypótlás keretében kért felvilágosítás-kérés határidőre való nem teljesítése esetén 

Ajánlatkérő kizárólag az eredeti ajánlatot veheti figyelembe az ajánlatok elbírálása 

során, feltéve, hogy az eredeti ajánlat nem minősül érvénytelennek.  

 

11. Ajánlat benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók: 
 

Közös ajánlattételre vonatkozó szabályok: 

Közös ajánlattétel esetén az ajánlat vonatkozásában utalni kell az ajánlattételi 

szándékra, s meg kell nevezni a közös ajánlattevőket, illetve az ajánlattevők kötelesek 

maguk közül egy, a beszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult 

képviselőt megjelölni (név, cím, kapcsolattartó feltüntetésével). Közös ajánlattétel 

esetén a közös ajánlattevőknek megállapodást kell kötniük egymással, melyben 

szabályozzák a közös ajánlattevők egymás közötti és az ajánlatkérővel való kapcsolatát.  

A megállapodásnak az alábbi kötelező elemeket kell tartalmazni: 
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a) a közös ajánlattevők közös fellépési formájának ismertetését,  

b) az ajánlat aláírása módjának ismertetését,  

c) a szerződés teljesítésében való részesedés mértékének feltüntetését,  

d) a vezető tag (a képviselő) megjelölését azzal, hogy a képviselő korlátozás nélkül 

jogosult valamennyi közös ajánlattevőt képviselni az ajánlatkérővel szemben a jelen 

beszerzési eljárásban, az ajánlatkérő által az ajánlattevő, illetve az ajánlattevő által az 

ajánlatkérő felé megteendő, illetve megtehető jognyilatkozatokban,  

e) a képviselő megnevezését, aki felel a beszerzési eljárás eredményeként megkötendő 

szerződés végrehajtásáért, a kifizetéseket is beleértve,  

f) az ajánlatban vállalt kötelezettségek megosztásának ismertetését,  

g) az ajánlatban vállalt kötelezettségeken belül azokat, amelyeket: 

• az egyes ajánlattevők külön-külön teljesítenek (az érintett ajánlattevő 

megnevezésével),  

• amelyeket egynél több ajánlattevő együttesen teljesít (az érintett ajánlattevők 

megnevezésével),  

• és azon kötelezettségeket, amelyek tekintetében harmadik személlyel kívánnak 

szerződést kötni. 

h) azon megállapodást, miszerint közös ajánlattevők a szerződés(ek)ben vállalt 

valamennyi kötelezettség teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak, és 

i) az ajánlat benyújtásának napján érvényes és hatályos, és hatálya, teljesítése, 

alkalmazhatósága vagy végrehajthatósága nem függ felfüggesztő (hatályba léptető), 

illetve bontó feltételtől és harmadik személy, illetve hatóság jóváhagyásától. 

Az ajánlattevők személye közös ajánlattétel esetén az ajánlattételi határidő lejárta után 

nem változhat. 

 

Helyszíni bejárás: 

Ajánlatkérő előírja ajánlattevők számára  a helyszíni bejáráson való részvételt, melynek 

során ajánlattevőknek lehetőségük van a teljesítési helyszínt megtekintetni, illetve arról 

az ajánlattételhez szükséges mértékben az ajánlattételi felhívásban esetlegesen nem 

szereplő műszaki és egyéb információkat kérni, ugyanakkor a helyszíni bejáráson a 

szerződéses feltételekről tárgyalni nem lehet. 

 

A helyszíni bejárás időpontja: 2015. július 22. 10:30 

  

Az ajánlattétel módja: Az ajánlat minden oldalát kitörölhetetlen tintával vagy géppel 

elkészítve, valamennyi oldalt (az üres oldalakat is) folyamatos sorszámmal, a 

cégjegyzésre jogosult vagy az általa az ajánlat aláírására meghatalmazott személy 

kézjegyével ellátva, zárt csomagolásban, magyar nyelven, 2 db papír példányban (1 

eredeti, 1 másolat) valamint 1 db elektronikus példányban (CD/DVD) kell benyújtani. 

Az ajánlaton szerepelnie kell az „eredeti” vagy a „másolati” megjelölésnek, továbbá az 

Ajánlattevő nevének, székhelyének. 

Eltérés esetén az „eredeti” példány tartalma a mérvadó.  

 

Az ajánlathoz csatolni kell azon cégjegyzésre jogosult személy(ek) közjegyzői aláírás 

hitelesítéssel ellátott cégaláírási nyilatkozatát (aláírási címpéldányát) vagy ügyvéd által 

ellenjegyzett aláírás-mintáját egyszerű másolati formában, akik az ajánlatot, az abban 

szereplő bármely nyilatkozatot szignálják, aláírják. [Amennyiben az aláíró/szignáló 

személy nem cégjegyzésre jogosult az adott gazdasági szereplőnél, úgy csatolni kell az 

adott gazdasági szereplőnél cégjegyzésre jogosult személy által aláírt felhatalmazást is, 

melynek tartalmaznia kell a meghatalmazott személy aláírását és szignómintáját is.] 
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Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlathoz csatolni kell a 

cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem, valamint a cégbíróság által 

megküldött digitális átvételi elismervény e-aktáját.  

 

A csomagoláson a „TRAXX villamos mozdony keréktárcsa javításához alkatrészmosó 

berendezés beszerzése, telepítése, üzembe helyezése és karbantartása” megjelölést és 

„Az ajánlattételi határidő (2015. július 28. 10:00) előtt nem bontható fel” megjelölést is 

fel kell feltüntetni.  

 

Az ajánlatok nyomtatott példányait összetűzve (spirálozva vagy egyéb módon) kell 

benyújtani. 

 

Az ajánlat első oldalaként cégszerűen aláírt felolvasólapnak kell szerepelnie, 

amelyben közölni kell az alábbi adatokat: az Ajánlattevő nevét, székhelyét, telefon- 

és faxszámát, e-mail címét, illetve a jelen felhívás 15. pontjában meghatározott 

bírálati szempontok szerinti ajánlati árakat. A felolvasólap mintáját jelen 

dokumentáció tartalmazza. 

 

12. Az ajánlat benyújtásának határideje, címe 

 

Az ajánlattétel határideje: 2015. július 28. 10:00 

A határidőn túl beérkezett ajánlatot ajánlatkérő az ajánlattevő személyének 

megállapítása céljából felbontja, a bontásról külön jegyzőkönyvet vesz fel. Az elkésett 

ajánlatot ajánlatkérő az eljárás további szakaszában az ajánlatok értékelése során nem 

veszi figyelembe.  

 

Ajánlat benyújtásának címe: 

MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Beszerzési és Logisztikai Üzletág, Beszerzési Szervezet 
IT és Eszközbeszerzési divízió 

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60., III. emelet 310. szoba 

 

13. Az ajánlat(ok) felbontásának helye, ideje 

Az ajánlatok felbontásának helye:  

MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Beszerzési és Logisztikai Üzletág BSZ IT és 

Eszközbeszerzési divízió 

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60., III. emelet 350-es tárgyaló  

Az ajánlatok felbontásának ideje: 2015. július 28. 10:00 

 

14. A beszerzési eljárás lefolytatásának folyamata: 
 

Ajánlatkérő az ajánlatok beérkezését és értékelését követően elektronikus aukciót 

folytat le, amelyre az érvényes ajánlatot tett Ajánlattevőket kívánja meghívni; 

Az elektronikus aukciót követően Ajánlatkérő elbírálja a végleges ajánlatokat, majd 

döntést hoz. Ajánlatkérő nyilvános eredményhirdetést nem tart. Az eredményről 

egyidejűleg elektronikus úton tájékoztatja az ajánlattevőket az elektronikus árlejtést 

követő 30 napon belül. 

A szerződéskötés tervezett időpontja: Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató 

megküldését követő 30 napon belül. 

 

Tárgyalásra vonatkozó információk: 
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Ajánlatkérő a felhívás megindításának időpontjában tárgyalás tartását nem tervezi, 

azonban fenntartja a jogot arra vonatkozólag, hogy az érvényes ajánlatot tevő 

ajánlattevőkkel a szerződéses feltételekről tárgyaljon. Tárgyalás tartása esetén az összes 

érvényes ajánlattevőnek egyszerre megküldésre kerül a tárgyalás helyéről és idejéről, 

illetve a tárgyalni kívánt szerződéses pontok felsorolásáról szóló tájékoztató. 

 

15. Az elbírálás szempontja: 

 

Ajánlatkérő az összességében legelőnyösebb ajánlat bírálati szempont alapján értékeli az 

ajánlatokat. Az Ajánlatkérőnek ajánlatában az alábbi fix tételeket kell beárazni: 
 

Az elbírálás részszempontjai Súlyszám 

A. TRAXX villamos mozdony keréktárcsa 

javításához alkatrészmosó berendezés 

vételárának, valamint annak 

telepítésének és üzembe helyezésének,  

nettó ajánlati összára 

78 

B. A fenti összáron belül a berendezés 

telepítési helyén és annak 1,5 m-es 

környezetében a betonpadlózaton sav és 

lúgálló, csúszásmentes műgyanta 

padlózat kialakításának nettó ajánlati 

ára. 

 

 

 

Ajánlatkérőnek ajánlatában az alábbi opciós tételeket tételenként külön kell beárazni: 

 

Az elbírálás részszempontjai Súlyszám 

C. Olajszeparátor, és/vagy zsírleválasztó 

berendezés 

3 

D. Tisztítható folyadékszűrő ház+betét 

 

3 

E. Kondenzációs gőz visszavezetés 

 

3 

F. Mosófolyadék fűtés meleg vizes 

hőcserélővel 

3 

 

Ajánlatkérőnek ajánlatában meg kell jelölnie továbbá a berendezés tekintetében vállalt 

teljes körű jótállás időtartamát, amely nem lehet kevesebb, mint 12 hónap. 

Az elbírálás részszempontjai Súlyszám 
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G. A jótállás időtartama (minimum 12 

hónap) 

10 

 

15.1. Értékelés módszere: 

 

A részszempontok értékelése során adható pontszámok 1-10 pontig terjedhetnek. A 

pontozási módszer rövid ismertetése: az adott értékelési részszempont esetében az 

ajánlatkérő számára legkedvezőbb értékre 10, a további ajánlatokra arányosan kevesebb 

pontot lehet kapni. Mindegyik részszempont esetében ajánlatkérő két tizedesjegy 

pontosságig számol, majd az így kapott számot beszorozza a súlyszámmal. Ajánlatkérő 

az így kialakuló pontszám esetében is csak két tizedesjegy pontosságig veszi figyelembe 

az ajánlatok pontszámát. 

 

Ajánlatkérő az A, C, D, E, F sorszámú bírálati részszempontok tekintetében a fordított 

arányosítás módszerével végzi az értékelést, azaz az ajánlatkérő részére a legkedvezőbb 

megajánlás (legalacsonyabb ár) kapja a maximális pontszámot (10), a többi megajánlás a 

legkedvezőbb tartalmi elemhez képest – fordított arányosítással számított módon – 

kevesebb pontot kap. 

 

P= 
Alegjobb (Pmax-Pmin) + Pmin 
Avizsgált 

 

ahol 

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 

Pmax: a pontskála felső határa 

Pmin: a pontskála alsó határa 

Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 

Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme. 

 

Ajánlatkérő az G. sorszámú (jótállás időtartama) bírálati részszempont tekintetében az 

egyenes arányosítás módszerével végzi az értékelést, azaz a legmagasabb értékű tartalmi 

elemre (leghosszabb jótállási idő vállalása) a maximális pontot adja, a többi ajánlat 

tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva arányosan számolja 

ki a pontszámokat. 

 

P= 
Avizsgált (Pmax-Pmin) + Pmin 
Alegjobb 

 

ahol 

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 

Pmax: a pontskála felső határa 

Pmin: a pontskála alsó határa 

Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 

Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme. 

 

Ajánlatkérő felhívja tisztelt gazdasági szereplők figyelmét, hogy az G. sorszámú jótállási 

időre vonatkozó bírálati szempont vonatkozásában minimum 12 hónap vállalása kötelező, 

annál alacsonyabb vállalás az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után. 
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16. Az ajánlat további kötelező tartalma: 

 

Az ajánlatnak tartalmaznia kell a 15. pontban meghatározottakon felül az alábbi 

információkat és dokumentumokat: 

 

 A szállítani kívánt berendezés CE vagy azzal egyenértékű tanúsítványa. 

 Műszaki leírás, mely tartalmazza, a működési változatra vonatkozó 

információkat: 

  - Folyadéktöltet mennyisége: (liter)  

  - Villamos teljesítményfogyasztás:  (kWh) 

 

 Éves kis karbantartás Szállító által kalkulált anyagköltsége: Ft+ÁFA 

 Ötévenkénti nagy karbantartás Szállító által kalkulált anyagköltsége:

 Ft+ÁFA 

 

17.  Elektronikus árlejtés: 

1. Ajánlatkérő az érvényes ajánlatot benyújtott Ajánlattevőkkel elektronikus árlejtést (e-

aukció) folytat le. Ajánlattevők a módosított ajánlatukat egy elektronikus aukciós 

felületen tudják megtenni. A felületre történő regisztráció és az e-aukción történő 

részvétel díjtalan. Az Ajánlatkérő az elektronikus licitet erre jogosult Szolgáltató 

rendszerének segítségével bonyolítja le. 

Szolgáltató megnevezése, adatai: 

 

Cégnév: Electool Hungary Kft. 

Iroda: 1123 Budapest, Alkotás utca 53. MOM Park C ép. III. em. 

Cégjegyzékszám: 01-09-711910 

E-mail: aukcio@electool.com 

Magyar nyelvű 

ügyfélszolgálat: 

 

+36-1-8555-999 
 

2. Az elektronikus aukció tervezett időpontja: az ajánlattételi határidőt követő 5 

munkanapon, hiánypótlás esetén 7 munkanapon belül. 

Az e-aukció részletes ütemezéséről és eljárási cselekményeiről Ajánlatkérő külön 

értesítésben tájékoztatja az érvényes ajánlatot benyújtott Ajánlattevőket. 

 

18. Szerződéses feltételek: 

 

A szerződés-tervezetet  jelen pályázati felhívás melléklete tartalmazza. 

Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy a jelen Felhívásban és annak 

mellékleteiben foglalt valamennyi feltételt korlátozás nélkül elfogadja.  

 

19. Érvénytelen az ajánlat, ha: 

 

 az ajánlattételi határidőn túl érkezik, illetve a pályázati kiírásban megjelölt helytől eltérő 

helyen vagy módon nyújtották be; 

 nem tartalmazza az ajánlati árat 

 a pályázati felhívásban kért igazolások, nyilatkozatok és egyéb csatolandó 

dokumentumok nem, vagy nem megfelelő módon igazolják Ajánlattevő alkalmasságát, 
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illetve a kizáró okok fennállásának hiányát és azok a hiánypótlás keretében nem vagy 

ismételten nem megfelelően kerülnek benyújtásra; 

 a pályázati felhívásban részvételi feltételként kért igazolásokat és nyilatkozatokat 

Ajánlattevő a hiánypótlási felhívás ellenére sem nyújtja be a megadott határidőre a 

pályázati felhívásnak megfelelően; 

 ajánlattevő az ajánlati felhívásban és mellékleteiben előírt követelményeknek nem felel 

meg, illetve az előírt feltételeket nem tudja igazolni, teljesíteni; 

 Ajánlattevő ajánlatában a szolgáltatását, illetve a vonatkozó ellenszolgáltatást nem 

egyértelműen határozta meg, vagy azokat más ajánlatához vagy feltételhez kötötte; 

 az ajánlatban valótlan adat vagy nyilatkozat szerepel; 

 az ajánlat, illetve az ajánlattevő a fentieken túlmenően nem felel meg az ajánlati 

felhívásban, illetve a jogszabályokban foglaltaknak. 

 

Az Ajánlattevők az Ajánlatkérő azon döntése kapcsán, mely ajánlatukat érvénytelennek 

minősíti, sem jogorvoslatra, sem semmilyen kártérítésre, kártalanításra vagy egyéb 

megtérítési igény érvényesítésére nem jogosultak. 

 

A jelen pályázati felhívásban nem részletezett kérdésekben a pályázati felhívás 

mellékletét képező szerződéstervezet és annak mellékletei, valamint a vonatkozó hatályos 

jogszabályok az irányadóak. 

 

Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő visszalépése esetén a második legkedvezőbb ajánlatot 

tevővel köthet szerződést.  

 

Az Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra vonatkozóan, hogy a beszerzési igényétől és a 

szerződés megkötésétől a szerződéskötés előtt bármikor, indoklás nélkül elálljon, illetve a 

beszerzési eljárást eredménytelenné nyilvánítsa. Ajánlattevők a jelen eljárásban 

kifejezetten csak saját költségükre és kockázatukra vehetnek részt; a pályázat 

szerződéskötés előtti eredménytelennek nyilvánításából vagy visszavonásából eredően 

ajánlatkérővel szemben semmiféle igény nem érvényesíthető. 

 

Az Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét arra, hogy az eljárás bármely szakaszában 

az ajánlati felhívás visszavonása, módosítása, valamint a beszerzési eljárás bármely okból 

történő eredménytelenné nyilvánítása vagy a szerződés aláírásának egyéb okból való 

meghiúsulása okán az Ajánlatkérő az Ajánlattevő(k) számára kártérítést, kártalanítást, 

vagy  költségtérítést semmilyen jogcímen nem fizet. 

 

20. Egyéb információk: 

a. Minőségi átvevő: az átvételre vonatkozó előírásokat a 7. sz. mellékletben csatolt 

szerződéstervezet 3. sz. melléklete tartalmazza.  

 

b. A pénzügyi ellenszolgáltatás feltételei: Ajánlattevő az igazolt teljesítések után 

jogosult számlázásra, az eljárás lezárásaként megkötendő szerződésben foglalt 

feltételek szerint. Az ellenérték kifizetésének teljesítése a szerződésszerű teljesítés 

igazolását követően történik. A Megrendelő a számla összegét az Ajánlattevő 

számlája és annak mellékletei kézhezvételétől számított 30 (harminc) napon belül, 

banki átutalással fizeti meg a Szállítónak – az általa kiállított számlán megjelölt – 

bankszámlaszámára. 
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Megrendelő előleget, kötbért nem fizet és semmiféle  biztosítékot nem nyújt 

Vállalkozó részére. 

Az Ajánlatkérő késedelmes fizetése esetén a késedelmi kamatra vonatkozóan a Ptk. 

6:155. §-a irányadó: késedelmi kamat mértéke a késedelemmel érintett naptári félév 

első napján érvényes magyar jegybanki alapkamat 8 (nyolc) százalékkal növelt 

mértékével egyezik meg. A kamat számításakor a késedelemmel érintett naptári félév 

első napján érvényes jegybanki alapkamat irányadó az adott naptári félév teljes 

idejére. Ajánlatkérő elvárja, hogy az ajánlati ár a meghatározott műszaki/szakmai 

tartalomnak megfelelő teljesítés reális ellenértékét jelentse. 

 

 

21. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: Ajánlattevő ajánlatához kötve van az 

ajánlattételi határidő lejártától számított 90 napig. 

 

22. Az ajánlattételi felhívás megjelenésének napja: 2015. július 17. 
 

 

 

Mellékletek: 

1. számú: Műszaki specifikáció 

2. számú: Felolvasólap 

3. számú: Ajánlattételi nyilatkozat 

4. számú: Nyilatkozat árbevételről és referenciákról 

5. számú: Nyilatkozat közös ajánlattételről 

6. számú: Nyilatkozat kizáró okokról 

7. számú: Szerződéstervezet 
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1. sz. melléklet 

 

TRAXX mozdonyok keréktárcsa cseréjének Szolnok Járműjavítási Telephelyen történő 

elvégzése kapcsán szükségessé váló csapágy és alkatrészmosó berendezés műszaki 

tartalom 

 

Csapágy és alkatrészmosó működési változatok 

 

„A” Ipari alkatrészmosó (Termék) legfontosabb elvárt jellemzői: 

 elől mechanikusan működtethető felhúzható ajtó, 

 kézi erővel kihúzható alkatrészkosár hozzá tartozó kocsi, 

 motoros kosármeghajtás, 

 folyadéksugaras tisztítással 

 lefejtő, átemelő szivattyú a használt mosófolyadék lefejtésére 

 automata víztöltés 

 beállítható mosófolyadék hőmérséklet tartomány: 20-75 C° 

 gőz elvezetés (elszívás) 

 lúgos mosás, öblítés és szárítás funkció 

 hőszigetelt burkolat, 

 villamos vezérlés (mosási ciklus paraméterezhetőséggel) 

 védelmi berendezések (pl. szárazon futás elleni védelemmel szivattyú, túlfűtés ellen) 

 munkavédelmi minősítés 

 

„B” Speciális feladat a telepítéshez kapcsolódóan: 

A telepítés és üzembe helyezés részeként Szállító feladata a Termék telepítési helyén és annak 

1,5 m-es környezetében a betonpadlózaton sav és lúgálló, csúszásmentes műgyanta padlózat 

kialakítása. 

 

Opciók: 

 „C” olajszeparátor, és/vagy zsírleválasztó berendezéssel, 

 „D” tisztítható folyadékszűrő ház+betét, 

 „E” kondenzációs gőz visszavezetés, 

 „F” mosófolyadék fűtés meleg vizes hőcserélővel. 

 

További elvárt jellemzők: 

Berendezés részére rendelkezésre álló terület (SZ x H): 2500 x 3000 mm, 

Kosár méret: legalább 1500 x 1500 x 500 mm (H x Sz x M) 

Kosár terhelhetőség: min 700 kg 

Napi üzemidő: 8 óra 

Műveleti sor: mosás, öblítés, szárítás 

Tisztítószer: Ridoline 1372 (Biztonsági adatlap mellékelve) 
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Karbantartási ciklus: kiskarbantartás évente, nagy karbantartás ötévente (folyadékcsere nem 

a karbantartás része) 

A berendezés rozsdamentes szerkezeti elemekből és szivattyúkkal kerüljön megvalósításra. 

A folyadéktartály legyen fűthető, melegíthető, alapesetben közvetlen villamos fűtéssel, „F” 

opcióként meleg vizes hőcserélővel. 

 

Műszaki átadás-átvétel során átadandó dokumentumok: 

 Munkavédelmi minősítés, érintésvédelmi jegyzőkönyv 

 Kezelési és karbantartási utasítás 

 Fényképes műszaki leírás, 

 Alkatrész katalógus (gyártó, katalógusszám, rajzszám, stb.) 

 Egyedi tervezési elemek esetén tervdokumentáció 
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2. számú melléklet 

FELOLVASÓLAP 

 

Az Ajánlattevő neve: 

Önálló ajánlattétel esetén: Közös Ajánlattevő / Konzorcium esetén: 

 Konzorcium neve: 

Vezető cég: 

Tag 1.*: 

Tag 2.*: 

Székhelye: 

 Vezető cég: 

Tag 1.*: 

Tag 2.*: 

Képviselője: 

 Vezető cég: 

Tag 1.*: 

Tag 2.*: 

Kapcsolattartó 

személy: 
 

Kapcsolattartási 

postacím: 
 

Kapcsolattartási  

e-mail cím: 
 

Telefonszám:  

Telefax-szám:  

 

Fix tételek: 

A. TRAXX villamos mozdony 

keréktárcsa javításához 

alkatrészmosó berendezés 

vételárának, valamint annak 

telepítésének és üzembe helyezésének 

nettó ajánlati összára 

Nettó ……………………. HUF + ÁFA 

B. A fenti összáron belül a berendezés 

telepítési helyén és annak 1,5 m-es 

környezetében a betonpadlózaton sav és 

lúgálló, csúszásmentes műgyanta 

padlózat kialakításának nettó ajánlati 

ára. 

Nettó ……………………. HUF + ÁFA 

 

 

 

 

Opciós tételek (kötelező ajánlatot tenni): 
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C. Olajszeparátor, és/vagy zsírleválasztó 

berendezés 
Nettó ……………………. HUF + ÁFA 

D. Tisztítható folyadékszűrő ház+betét 

 
Nettó ……………………. HUF + ÁFA 

E. Kondenzációs gőz visszavezetés 

 
Nettó ……………………. HUF + ÁFA 

F. Mosófolyadék fűtés meleg vizes 

hőcserélővel 
Nettó ……………………. HUF + ÁFA 

 

G. A berendezés tekintetében vállalt teljes 

körű jótállás időtartama: 
………………. hónap 

 
 

Alulírott ..................................mint a ...................................... (cégnév)
1
 képviselője a „ 

TRAXX villamos mozdony keréktárcsa javításához alkatrészmosó berendezés beszerzése, 

telepítése, üzembe helyezése” tárgyú beszerzési eljárásban nyilatkozom, hogy az Ajánlattevő 

a beszerzési eljárásban a Felolvasólapon szereplő tartalommal ajánlatot kíván tenni.  

 

 

…………..(helység, év/hónap/nap 

……………………………… 

(Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra  

jogosult/jogosultak, vagy aláírás  

a meghatalmazott/meghatalmazottak részéről) 

 

  

                                                           
1
 Közös ajánlattétel esetén a felolvasólapot a konzorcium vezetőjének kell aláírnia, és a konzorciumi 

megállapodást az ajánlathoz csatolni kell! 
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3. számú melléklet 

 

AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT MINTA 

 

 

 

 

Alulírott …………………………, mint a(z) ……….… (cégnév, székhely) cégjegyzésre 

jogosult képviselője – az ajánlatkérésben és a szerződéstervezetben foglalt valamennyi formai 

és tartalmi követelmény gondos áttekintése után – kijelentem, hogy az ajánlatkérésben és a 

szerződéstervezetben foglalt valamennyi feltételt, szakértőtől elvárható gondossággal 

megismertük, megértettük, valamint, hogy azokat jelen nyilatkozattal elfogadjuk és 

nyertességünk esetén a teljesítést ezen dokumentumokban foglaltak szerint vállaljuk. 

 

Kijelentem, hogy ajánlatomhoz az ajánlattételi felhívás 21. pontjában meghatározott ideig 

kötve vagyok. 

 

Jelen nyilatkozatot a „TRAXX villamos mozdony keréktárcsa javításához alkatrészmosó 

berendezés beszerzése, telepítése, üzembe helyezése” tárgyú ajánlatkérésben, az ajánlat 

részeként teszem. 

 

 

 

…………..(helység, év/hónap/nap) 

 

 

……………………………….. 

Cégszerű aláírás 
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4. számú melléklet 

 

NYILATKOZAT A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (CSAPÁGY ÉS ALKATRÉSZMOSÓ 

BERENDEZÉS BESZERZÉSE) TÁRGYÁRA VONATKOZÓ ÁRBEVÉTELRŐL ÉS 

REFERENCIÁKRÓL 

 

 

Alulírott ……………………… mint a(z) …………………(cégnév) képviselője a „TRAXX 

villamos mozdony keréktárcsa javításához alkatrészmosó berendezés beszerzése, telepítése, 

üzembe helyezése” tárgyú beszerzési eljárásban ezúton nyilatkozom, hogy az – általános 

forgalmi adó nélkül számított – árbevételünk a pályázati felhívásban előírt időszakban az 

alábbiak szerint alakult: 

 

Év: Teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétel: 

2012  

2013  

 

Továbbá nyilatkozom, hogy a pályázati felhívás közzétételét megelőző három év 

legjelentősebb, a pályázati felhívás tárgyának megfelelő teljesített szoláltatásaink az alábbiak: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………..(helység, év/hónap/nap) 

 

………………………….. 

(Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra  

jogosult/jogosultak, vagy aláírás  

a meghatalmazott/meghatalmazottak részéről) 

 

 

 

Szerződést kötő 

másik fél 

megnevezése 

(név, 

székhely/lakcím): 

Szerződ

és 

tárgya: 

A teljesítés 

ideje, 

időtartama 

(kezdet és 

befejezés 

megjelölésé

vel; év, 

hónap, nap 

pontosságga

l) 

A 

teljesítés 

helye: 

Az 

ellenszolgáltatás 

összege: 

Szerződés

szerű 

teljesítés 

(igen / 

nem): 
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5. számú melléklet 

 

NYILATKOZAT KÖZÖS AJÁNLATTÉTELRŐL
2
 

 

 

Alulírottak: név mint a(z) cégnév (székhely, cégjegyzékszám) ajánlattevő és név mint a(z) 

cégnév (székhely, cégjegyzékszám) ajánlattevő képviselői nyilatkozunk, hogy a MÁV-

START Vasúti Személyszállító Zrt., mint ajánlatkérő által indított „TRAXX villamos 

mozdony keréktárcsa javításához alkatrészmosó berendezés beszerzése, telepítése, üzembe 

helyezése” tárgyú beszerzési eljárásban a(z) cégnév (székhely), valamint a(z) cégnév 

(székhely) közös ajánlatot nyújt be. 

 

A közös ajánlattevők egymás közötti és külső jogviszonyára a Polgári Törvénykönyvről szóló 

2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:29. §-ában és 6:30. §-ában foglaltak irányadóak. 

 

Közös akarattal ezennel úgy nyilatkozunk, hogy a közös ajánlattevők képviseletére, a 

nevükben történő eljárásra a(z) cégnév (székhely) teljes joggal jogosult. 

 

Kijelentjük továbbá, hogy az ajánlatunkhoz csatoljuk az általunk, mint közös ajánlattevők 

által kötött megállapodást, amely részletesen rendelkezik a felelősség (kötelező egyetemleges 

felelősség), a képviselet és a feladatmegosztás kérdéseiről. 

 

Kelt: 

 

……………………………… ……………………………… 

<cégszerű aláírás> <cégszerű aláírás> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 Kizárólag közös ajánlattétel esetén kell kitölteni! 
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6. számú melléklet 

NYILATKOZAT A KIZÁRÓ OKOKRÓL 

 

 

Alulírott, ……………….……., mint a(z) ………………………………… (cégnév) 

cégjegyzésre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy az általam jegyzett cég nem tartozik az 

az Ajánlattételi felhívás 8. pontjában foglalt  kizáró okok hatálya alá: 

 

 

Jelen nyilatkozatot a MÁV-START Zrt. Ajánlatkérő által indított „TRAXX villamos mozdony 

keréktárcsa javításához alkatrészmosó berendezés beszerzése, telepítése, üzembe helyezése” 

tárgyú eljárás vonatkozásában, az ajánlat részeként tettem. 

 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

………..………………. 

(cégszerű aláírás) 
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7. számú melléklet 

 

SZERZŐDÉSTERVEZET 

KÜLÖN DOKUMENTUMKÉNT CSATOLVA 

 


