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P á l y á z a t i  f e l h í v á s  

a MÁV VAGON Vasúti Jármű Gyártó és Javító Kft. (rövidített cégnevén: MÁV VAGON Kft.) 

Székhelye:  5000 Szolnok, Kőrösi út 1-3. 

Számlavezető bank: K&H Bank Zrt. 

Számlaszám: HU 10402908-00027611-00000009 

Számlázási cím: 5000 Szolnok, Kőrösi út 1-3. 

Adószám:  11103499-2-16 

Cégbíróság és cégjegyzék száma: Szolnoki törvényszék cégbírósága, Cg. 16-09-020355 

Kapcsolattartó megnevezése: Bartus-Polák Anikó 

Kapcsolattartó beosztása: Beszerzési szakértő 

Mobil telefonszám: +36 30 408-2391 

Kapcsolattartó e-mail elérhető-

sége: 

bartus-polak.aniko@mav-vagon.hu 

mint Ajánlatkérő (a továbbiakban: Ajánlatkérő) beszerzési eljárást kezdeményez az alábbi feltételekkel: 

Kérjük, hogy a beszerzés tárgyának teljesítésére az alábbiak szerint szíveskedjenek árajánlatot benyújtani. 

1. A beszerzés tárgya: „2173/2022/VGN számú "BZ_motorkocsi RUMPF motor beszerzése” 

Az ajánlatkérő által meghatározott műszaki és kereskedelmi elvárásokat a Pályázati felhívás, műszaki melléklet 

(1. számú melléklet) és a Szerződéstervezet (9. számú melléklet) tartalmazza.  

2. A beszerzés mennyisége: az 1. számú mellékletben meghatározottak szerint 

3. A Pályázati felhívás műszaki leírása, illetőleg a minőségi követelmények, teljesítménykövetelmények:  

Az 1. számú mellékletében meghatározott elvárt minimum műszaki jellemzők és az 1. számú mellékletben 

meghatározott kapcsolódó szolgáltatások alapján. 

A kiértékelés elsődlegesen az 1. számú mellékletben kért és megadott információk szerint fog történni, minden 

további információt, műszaki dokumentációt külön mellékletként kérünk becsatolni.  

A további mellékletben megadott adatok nem lehetnek ellentmondásban az 1. számú melléklet táblázatában meg-

adottakkal. 

ÁME kódok szöveges magyarázatát mellékletként csatoljuk (2. számú melléklet).   

A termékek beazonosításához az 1. számú mellékletben szereplő információk szolgálnak. (Az 1. számú mel-

lékletben szereplő termékek a megadott rajzszámok és a katalógusszámok alapján beazonosíthatóak.) 

4. A szerződés meghatározása, aminek megkötése érdekében ajánlatot kérünk: 

 [X] adásvételi szerződés 

 [] adásvételi keretszerződés (értékalapú) Keretösszeg: ……………………………... HUF 

 [] vállalkozási szerződés 

 [] vállalkozási keretszerződés (értékalapú) Keretösszeg: ..…………………………. HUF  

 [] stb…. (be kell írni a szerződés típust, ha fentieken kívül más típusút szeretnénk kötni) 
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5. A szerződés időbeli hatálya, teljesítés véghatárideje: 

A Szerződés annak mindkét Fél részéről történő aláírását követően, a szerződésben meghatározott feltételek tel-

jesülése után lép hatályba és a Szerződésből eredő kötelezettségek Felek által történő maradéktalan teljesítésével 

szűnik meg, ajánlattétel szerint. 

6. Részekre termékcsoport(ok)ra történő ajánlattétel: 

[] igen, tételenként  

[] igen, csoportok meghatározása 10. pontban    

[X] nem lehetséges. 

Többváltozatú ajánlat: [] tehető 

[X] nem tehető  

7. A teljesítés helye: az 1. számú mellékletben meghatározottak szerint 

8. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei:  

Az igazolt teljesítést követően, a mindkét Fél által aláírt szerződés feltételeinek megfelelően kiállított számla és 

a szerződés szerint kötelezően csatolandó okmányok kézhezvételétől számított 30 napon belül.  

Ajánlatkérő előleget:  [] fizet    

[X] nem fizet 

Ajánlatkérő kötbért nem fizet és semmiféle fizetési biztosítékot nem nyújt. 

9. Ajánlattevőként való megjelenés feltételei:  

9.1. Igazolások:  

[X] Közhiteles adatbázisból letöltötten és cégszerűen aláírtan (ideértve különösen a www.e-cégjegyzék.hu, to-

vábbá az NAV adatait) 30 napnál nem régebbi cégkivonat, vagy cégformától függően a működés jogsze-

rűségét igazoló egyéb okirat. Egyéni vállalkozók esetében vállalkozói igazolvány másolata, vagy a közhi-

teles adatbázisból kinyomtatott igazolás. Amennyiben a cég adataiban változás következett be a letöltött 

cégkivonat dátumához képest, kérjük, csatolja a változásbejegyzési kérelem másolatát is. 

[X] Aláírási címpéldány(ok) vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta, egyszerű másolat, pdf, amennyiben 

a benyújtott dokumentumokat nem cégjegyzésre jogosultak írták alá, akkor csatolni kell a cégjegyzésre 

jogosult személyektől származó, teljes bizonyító erejű magánok iratba foglalt meghatalmazást, amely a 

meghatalmazott aláírását is tartalmazza. Amennyiben az Ajánlattevő olyan formában működik, ahol nem 

szükséges aláírási címpéldány vagy aláírás minta készítése, úgy erre vonatkozóan az aláíró fél közjegyző 

előtt hitelesített nyilatkozatát kell csatolni. 

9.2. Műszaki, szakmai alkalmassági követelmények: 

 [X]  A műszaki, szakmai és ÁME átvételi követelményeket jelen pályázati felhívás 1. számú melléklete tartal-

mazza. 

[X]  Ajánlattevőnek nyilatkozni kell a vállalt jótállás vonatkozásában. Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, 

hogy a teljesítéstől számítottan legalább 12 hónap jótállás vállalása szükséges; a jótállás vállalása az 

ajánlattétel érvényességi feltétele, azonban nem bírálati szempont. Ajánlattevő a minimum elvárt jótál-

láshoz mérten pozitív irányban is eltérhet (8. számú melléklet). 

 [X] Kizáró okok: az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, akikkel szemben az alábbi kizáró 

okok fennállnak (6. számú melléklet): 

1) végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést köz-

zétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági sze-

replő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint ha-

sonló helyzetben van; 

2) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; 

3) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított 

bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; vagy 

http://www.e-cégjegyzék.hu/
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akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 

2001. évi CIV. törvény 5. §-a (2) bekezdés b) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, 

az eltiltás ideje alatt, vagy ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon 

jogerősen korlátozta; 

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

gének - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai 

alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott; 

5) a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában nincs bejegyezve; 

6) felfüggesztett adószámmal rendelkezik; 

7) gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban – három évnél nem régebben meghozott 

– jogerős bírósági ítéletben megállapított jogszabálysértést követett el; 

8) a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 11. 

§-a, vagy az Európai Unió Működéséről szóló szerződés 101. cikke szerinti – három évnél nem ré-

gebben meghozott – véglegessé vált és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban vagy a ver-

senyfelügyeleti határozat bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság véglegessé vált és végrehajtható 

határozatában megállapított és bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el versenyeztetési eljárás 

során; illetőleg ha az Ajánlattevő ilyen jogszabálysértését más versenyhatóság vagy bíróság – három 

évnél nem régebben – jogerősen megállapította, és egyúttal bírságot szabott ki. 

9) a szerződéssel kapcsolatban megszerzett jövedelme az adóilletősége szerinti országban kedvezmé-

nyesebben adózna (a jövedelemre kifizetett végleges, adó-visszatérítések után kifizetett adót figye-

lembe véve), mint ahogy a gazdasági szereplő az adott országból származó belföldi forrású jöve-

delme után adózna. Ennek a feltételnek nem kell eleget tennie a gazdasági szereplőnek, ha Magyar-

országon bejegyzett fióktelepe útján fogja teljesíteni a szerződést és a fióktelepnek betudható jöve-

delemnek minősülne a szerződés alapján kapott jövedelem, 

10) 2015 évi CXLIII. törvény 62. § (1) k. pont tekintetében a következő feltételek valamelyike megva-

lósul: 

ka) nem az Európai Unió, az Európai Gazdasági Térség vagy a Gazdasági Együttműködési és 

Fejlesztési Szervezet tagállamában, a Kereskedelmi Világszervezet közbeszerzési megállapo-

dásban részes államban vagy az EUMSZ 198. cikkében említett tengerentúli országok és te-

rületek bármelyikében vagy nem olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Ma-

gyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy amellyel az Európai 

Uniónak kétoldalú megállapodása van a közbeszerzés terén, 

kb) olyan társaság, amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megaka-

dályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja szerinti tényle-

ges tulajdonosát nem képes megnevezni, vagy 

kc) a gazdasági szereplőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel 

vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes 

szervezet, amelynek tekintetében a kb) alpont szerinti feltétel fennáll; 

11) olyan gazdasági szereplő, amely, illetőleg amely személy közreműködői, alvállalkozói vonatkozá-

sában olyan valós, vagy potenciális érdekellentét áll fenn, mely az Ajánlatkérő részére nyújtandó 

szolgáltatásokat érintené vagy a jelen pályázat alapján megkötendő szerződés szerinti feladatai füg-

getlen, pártatlan ellátását bármely módon veszélyeztetné.  

12) az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során olyan hamis adatot szolgál-

tat, vagy hamis nyilatkozatot tesz, amely a verseny tisztaságát veszélyezteti. 

9.3. Benyújtandó dokumentumok, Nyilatkozatok:    

1) [X] Szakmai ajánlat és ártáblázat (1. számú melléklet) (pdf és xls formátumban is) pdf formátum cégsze-

rűen aláírva 
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 A tétellistában szereplő "Megajánlott gyártó és gyártói azonosító szám" oszlopot a megajánlott termék 

esetében kötelező kitölteni annak érdekében, hogy egyértelműen beazonosítható legyen, hogy Aján-

lattevő milyen termékre ad ajánlatot, abban az esetben is, ha Ajánlattevő a tétellistában feltüntetett 

terméket ajánlja meg. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy ha  Ajánlattevő nem a tétellistában meg-

határozott típusra tesz ajánlatot, akkor megajánlott termékre vonatkozóan Terméklapok (műszaki-

technikai adatlap és/vagy műszaki specifikáció olyan részletességgel, hogy abból a műszaki megfele-

lősége egyértelműen megállapítható legyen) (idegen nyelvű esetében azok magyar nyelvű fordítása 

is) egyszerű másolatban történő csatolását írja elő. Ajánlatkérő felhívja továbbá a figyelmet, hogy a 

járműgyártási, járműkarbantartási és műszaki előírások betarthatósága miatt Megrendelő alapvetően 

a tétellistában meghatározott termékeket kívánja beszerezni, ezért fenntartja annak jogát, hogy más 

gyártmányokra tett ajánlatokat saját döntése alapján fogad csak el. 

2) [X] Felolvasólap (3. számú melléklet) 

3) [X] Ajánlattevői nyilatkozat feltételek elfogadásáról (4. számú melléklet) 

4) [X] Referencia nyilatkozat (5. számú melléklet) 

5) [X] Nyilatkozat kizáró okokról (6. számú melléklet) 

6) [X] Nyilatkozat átláthatóságról (7. számú melléklet) 

7) [X] Nyilatkozat jótállásról (8. számú melléklet) 

8) [X] Szerződés tervezet pdf. (adott esetben korrektúrázott word) példánya (9. számú melléklet) 

9) [X] Szállítói nyilatkozat a környezetvédelmi termékdíj vonatkozásában (Nemleges tartalmú nyilatko-

zatot is csatolni szükséges) (11. számú melléklet) 

10)  [X] a  9.1 és 9.2 pontokban meghatározott igazolások, műszaki, szakmai dokumentumok. 

10. Az ajánlatok értékelési - elbírálási szempontja: 

 [] legalacsonyabb cikkszintű egységár 

 [] legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás részenként/termékcsoportonként  

  (ajánlatkérő határozza meg a csoportokat) 

 [X] legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás a teljes ajánlatra vonatkozóan    

 [] összességében legelőnyösebb ellenszolgáltatás összesen: 100 pont 

 [] alábbi részszempontok alapján: Egységár 70 pont / fordítottan arányos,  

  Szállítási határidő 20 pont/ fordítottan arányos,  

  Szerződéses feltételek maradéktalan elfogadása 10 pont 

  [] alábbi részszempontok alapján: Ajánlati ár 50 pont / fordítottan arányos,  

  Teljesítési határidő 20 pont/ fordítottan arányos, 

  Teljesítésben résztvevő szakképzett létszám 20 pont/egyenes arányos  

  Szerződéses feltételek maradéktalan elfogadása 10 pont 

Az ellenszolgáltatás összege tartalmazza a szerződésszerű teljesítés valamennyi felmerülő- közvetlen és közve-

tett - költségét, így különösen a leszállítandó termékek/nyújtandó szolgáltatások ellenértékét, valamint a szál-

lítási, rakodási, csomagolási költségeket és a 2011. évi LXXXV. törvény szerinti környezetvédelmi termékdíjat. 

A megajánlott összegen felül Ajánlattevő semmilyen egyéb ellenszolgáltatásra nem tarthat igényt. Az ajánlati 

ár a szerződés teljes időbeli hatálya alatt érvényes, rögzített ár. 

A beszerzések során valamennyi esetben a termékdíjjal megnövelt árakkal történik a versenyeztetés.  

Az ajánlattevő tudomásul veszi, hogy amennyiben az ajánlatában alacsonyabb összegben jelölte meg a termékdí-

jat, akkor nyertessége esetén az ajánlati és a tényleges termékdíj különbözete az ajánlatkérő felé, mint megrendelő 

felé megtérítésre kerül. 

Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy az ajánlatok beérkezését követően ne tartson tárgyalást Ajánlattevők-

kel a szerződéses feltételekről és szakmai tartalomról, de fenntartja magának a jogot arra, hogy ettől indoklás 

nélkül eltérjen. Ajánlatkérő ilyen irányú döntése esetén a tárgyalás tartásáról és annak időpontjáról, valamint 

helyéről az Ajánlatkérő írásban (e-mail útján) küld külön értesítést. 

Ajánlatkérő az ajánlatok bontását követően fenntartja a jogot az ártárgyalás megtartására, melynek időpontjáról 

az érvényes ajánlatot tevők részére elektronikus vagy írásos értesítést küld. A beszerzés tárgyának összetettségére, 
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sokrétűségére tekintettel az Ajánlatkérő fenntartja a jogot második forduló tartására, amelyre legfeljebb a három 

legkedvezőbb ajánlatot adó Ajánlattevőt hívja meg. A tárgyalás tartásáról és annak időpontjáról az Ajánlatkérő 

írásban (fax vagy e-mail) küld értesítést. 

Ajánlatkérő fenntartja a jogot elektronikus árlejtés alkalmazásának lehetőségére. 

11. Az ajánlatkérő hiánypótlási lehetőséget biztosít. 

Hiánypótlás során az érvényességéhez szükséges dokumentumokat lehet meghatározott időn belül benyújtani.  

Hiánypótlás során az ajánlati ár nem változhat, (kivéve, ha a műszaki tartalom pontosításra, vagy kiegészítésre 

kerül az alap műszaki tartalom változatlanul hagyása mellett). 

Hiánypótlás minden dokumentáció esetében egyszer lehetséges. Hiánypótlás során Ajánlatkérő által nem kért 

dokumentumok is benyújthatók (önkéntes hiánypótlás).   

12. Az ajánlattétel nyelve: 

Magyarországi székhellyel, ill. telephellyel rendelkező ajánlattevőknél a magyar (HU), külföldi székhellyel, te-

lephellyel rendelkező ajánlattevőknél: német, vagy angol. Idegen nyelvű ajánlat esetében az ajánlattevőnek csa-

tolnia kell az ajánlat és a kötelezően előírt mellékletek magyar nyelvű, cégszerűen aláírt fordítását is. Amennyiben 

a magyar és az idegen nyelvi változat között eltérés van, a magyar változat az irányadó. Az ajánlattevő a fordítá-

sok tartalmáért felelősséggel tartozik. 

13. A Pályázati felhívás közzétételének napja: 2022. május 24. 

14. Az ajánlat benyújtásának helye és módja: 

Az ajánlatok kizárólag az alább megadott elérhetőségen nyújthatók be az ajánlattételi határidő lejártáig. 

Elektronikusan az alábbi elérhetőségen: bartus-polak.aniko@mav-vagon.hu  

Az e-mailes ajánlat megküldés kockázatait minden esetben az Ajánlattevők viselik, Ajánlatkérő nem vállal fele-

lősséget az elektronikus megküldés tekintetében. Csak azon ajánlatokat fogadja el Ajánlatkérő az ajánlattételi 

határidőre beérkezettként, amelyek a megadott ajánlattételi határidőn belül a megadott e-mail postafiókba beér-

keznek, azok nyithatóak, olvashatóak vagy személyesen a MÁV VAGON Kft. székhelyén a titkárságára le-

adásra kerültek, iktatószámmal el lettek látva. 

15. Az ajánlattételi és beérkezési határidő (óra/perc pontossággal): 2022. június 01. 12:00 

Érvénytelen az ajánlat, ha az ajánlattételi határidőn túl érkezik! 

16. A szerződéskötés tervezett időpontja: az eredményhirdetést követő 15 napon belül. 

17. Ajánlattevő ajánlati kötöttségének minimális időtartama: az ajánlattételtől számított 90 nap. 

18. A szerződéstervezet is a dokumentáció részét képezi, és az alábbi feltételek irányadók: 

A dokumentációban található szerződéstervezet rendelkezései az ajánlattételi/pályázati felhívás részét képezik, 

ezért a szerződéstervezetben szereplő feltételek módosítására Ajánlattevő korrektúrázott változat visszaküldésé-

vel jogosult javaslatot tenni. 

Ajánlattevőnek az ajánlatához csatolnia kell a szerződéses feltételek elfogadásáról szóló nyilatkozatot. (4. 

számú melléklet). 

Amennyiben Ajánlattevő a szerződéstervezet elfogadásáról szóló nyilatkozatát (adott esetben hiánypótlásra tör-

ténő felhívást követően sem) nem nyújtja be ajánlata részeként, az a benyújtott ajánlata érvénytelenségét eredmé-

nyezheti. 

19. Jelen felhívás nem jelent az ajánlatkérő részéről szerződéskötési kötelezettséget.  

Az ajánlatkérő külön indokolási kötelezettség nélkül bármikor dönthet úgy, hogy jelen beszerzési eljárásban nem 

hirdet eredményt, illetőleg nem köt szerződést. Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a bírálati szempontokkal ösz-

szefüggésben nem álló szerződéses feltételeken a szerződő féllel történő egyeztetést követően változtathasson. 

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a megadott szerződéses feltételek változhatnak, a leírt feltételek irány-

mutatásként szolgálnak. 
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Az ajánlatkérés visszavonásából, illetve eredménytelenné nyilvánításából eredő károkért, költségekért, elmaradt 

haszonért az ajánlatkérő semmilyen felelősséget nem vállal. Az ajánlatkérőt nem terheli szerződéskötési kötele-

zettség különösen akkor, ha az ajánlatkérő által működtetett szállítói utóminősítés során a nyertes ajánlattevő 

„nem megfelelt” minősítést kapott. 
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20. Egyéb információk:  

 A pályázati dokumentáció térítésmentesen elektronikusan kerül kiküldésre, előre egyeztetett időpontban 

átvehető a beszerzési eljárás megjelenésének napjától az ajánlattételi határidő lejártáig munkanapokon 

09.00-től 12.00-ig. 

 Az eljárással kapcsolatosan információ kizárólag írásban kérhető, a fent megjelölt kapcsolattartónál.  

 Az Ajánlattevők az alapajánlat összeállításának érdekében írásban kérdéseket tehetnek fel az Ajánlatkérő felé 

e-mailben, a megjelenést követő 2. napig, az Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejáratának napját megelőző 

2. napjáig megküldi válaszát. Az előzőekben megjelölt határidőn túl, vagy egyéb módon érkezett, vagy Aján-

lat tárgyától eltérő kérdések megválaszolásától Ajánlatkérő indoklás nélkül eltekinthet. Az eljárás során min-

den információkérést kizárólag a kapcsolattartó személynél írásban, e-mail útján lehet benyújtani. 

 Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy az ajánlattevő szakmai megfelelősségét, referenciáit, korábbi szál-

lításait az eljárás során bármikor ellenőrizze. 

 A beérkező ajánlatokat Ajánlatkérő felülvizsgálja, mely során az érvényes Ajánlattevőkkel folytatja le az 

eljárás további szakaszát.  

Érvénytelen a benyújtott ajánlat és az eljárás további szakaszaiból való kizárást eredményez, amennyiben: 

 az ajánlattételi határidő lejárta után nyújtották be; 

 a részvételi feltételként kért igazolások és nyilatkozatok nem, vagy nem megfelelő módon igazolják az Aján-

lattevő alkalmasságát; 

 a hiánypótlásnak Ajánlattevő az előírt módon nem tett eleget, vagy a hiánypótlás határidőn túl érkezett;  

 ha az ajánlatban valótlan adat, nyilatkozat szerepel;  

 amennyiben Ajánlattevő elmulasztja a feltételekkel kapcsolatos igazolásokat, nyilatkozatokat, illetve észre-

vételeket megküldeni; 

 lehetetlen vagy túlzottan magas vagy alacsony mértékű, illetve kirívóan aránytalan kötelezettségvállalást tar-

talmaz, melynek mértékét Ajánlatkérő tételenként is vizsgálhatja; 

 Ajánlattevővel szemben bármely kizáró ok fennáll. 

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az eljárást indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa, aján-

latkérését bármikor visszavonja vagy módosítsa, az ajánlattevők ebben az esetben sem jogorvoslattal nem élhet-

nek, sem kártérítésre, kártalanításra vagy egyéb megtérítési igény érvényesítésére nem jogosultak. Az Ajánlatkérő 

a döntését külön indokolni nem köteles. 

Ajánlatkérő a nyertes Ajánlattevő visszalépése esetén a második legkedvezőbb ajánlatot tevővel köthet szerződést. 

Az ajánlatnak tartalmaznia kell kifejezetten és különösen az ajánlattevő nyilatkozatát a felhívás feltételeinek el-

fogadására, a szerződés teljesítésére és a kért ellenszolgáltatásra, továbbá az ettől eltérő javaslataira. Azonban 

felhívjuk figyelmét, hogy a javaslatok elfogadása Ajánlatkérő számára nem kötelező, azokat indokolás nélkül 

visszautasíthatja. 

Az ajánlatkérő ezúton felkéri az ajánlattevőket a MÁV-csoport Szállítói Minősítési Rendszerében történő regiszt-

ráció lehetőségére. 

Szállítói regisztráció igénylés elérési útvonala: 

https://www.mavcsoport.hu/mav-csoport/szallitominosites; 

https://www.mavcsoport.hu/en/mav-group/vendorrating  

Jelen eljárásban nem szabályozottak vonatkozásában a Ptk. előírásai az irányadóak. 

Jelen eljárásra nem irányadóak a mindenkor hatályos közbeszerzési törvény szabályai. 

Tekintettel a 2016/679 EU rendelet és 2011. évi CXII. tv vonatkozó előírásaira a MÁV VAGON Kft. adatkezelési 

tájékoztatója az alábbi linken elérhető: 

https://www.mavcsoport.hu/sites/default/files/upload/page/adatkezelesi_tajekoztato_-_beszerzesek_mav_va-

gon.pdf  

 

Székesfehérvár, 2022.05.24. 
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