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I. 

2961/2015/START 

Pályázati Felhívás 

„Vasúti járm űvek új hő- és hangszigetelő anyagainak szállítása” 

tárgyú nyílt pályázathoz 

 
1. Ajánlatkér ő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) 

 
MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. 
1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. 
 
Kapcsolattartási cím: 
MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. Beszerzési Szervezet 
1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.I. emelet 129. szoba 
Címzett: Oláh János  
Telefon:  (+36-1) 511-3153 
Fax:  (+36-1) 511-2346 
E-mail: olah.janos@mav-start.hu 
  
 

2. A pályázat tárgya, mennyisége:  
 
Vasúti járművek új hő- és hangszigetelő anyagai, a Pályázati dokumentáció IX. részében 
foglaltak szerint. Keretmennyiség: 47 db készlet.  
 
Egy készlet a Pályázati dokumentáció II. részében foglaltaknak megfelelően 4 különféle 
hő- és hangszigetelő anyagot tartalmaz, körülbelül 316 m² mennyiségben. Az Ajánlatkérő 
– a nyertes Ajánlattevővel megkötendő szerződés időbeli hatálya alatt – a döntésének 
megfelelő részletekben és ütemezés szerint hívhatja le a szerződésben meghatározott 
termékeket a keretmennyiség mértékéig.  

 
Részajánlat tétele nem lehetséges. 
Többváltozatú (alternatív) ajánlat nem tehető. 

 
 
3. A pályázat műszaki leírása, illetőleg a minőségi követelmények, 

teljesítménykövetelmények 
 

A műszaki tartalmat a pályázati dokumentáció II. és IX. részei tartalmazzák. 
 
4. A szerződés meghatározása 

Szállítási keretszerződés (VIII. rész tartalmazza). 
 

5. A Szerződés időbeli hatálya 
A Szerződés a mindkét Fél részéről történő aláírása napján lép hatályba és az abból eredő 
kötelezettségek maradéktalan teljesítésével szűnik meg. Felek rögzítik, hogy Szerződés 
alapján Megrendelő legfeljebb a szerződéskötéstől számított 36. hónap utolsó napjáig 
jogosult Lehívások leadására. 

 
6. A teljesítés helye 
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MÁV-START Zrt. Vasútijármű Javítási Telephely Szolnok 
H-5000 Szolnok, Körösi út 1-3. 
Raktár száma: S60CAF  
 

7. Az ajánlatok bírálati szempontja 
Az Ajánlatkérő az ajánlatokat a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás bírálati 
szempont szerint értékeli. 
 
Az ajánlati árat nettó áron kell megadni úgy, hogy az tartalmazza minden, a teljesítéshez 
szükséges járulékos, közvetlen és közvetett költséget, függetlenül azok formájától és 
forrásától (beleértve a szállítási, vám, átvételi, stb. költségeket). A megajánlott 
ellenszolgáltatás összegén felül ajánlattevő semmilyen egyéb ellenszolgáltatásra nem 
tarthat igényt. 
 
Az ajánlati árat EUR-ban kell meghatározni. 

 
8. Kizáró okok és az igazolás módja 

Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő, 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) gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban – öt évnél nem régebben 
meghozott – jogerős bírósági ítéletben megállapított jogszabálysértést követett el; 

f) 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 – 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. 

 

Továbbá nem lehet ajánlattevő, aki: 
g) nem EU-, EGT- vagy OECD-tagállamban vagy olyan államban rendelkezik 

adóilletőséggel, mellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló 
egyezménye van, vagy 

h) 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 
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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 szerződést és a fióktelepnek betudható jövedelemnek 
minősülne a szerződés alapján kapott jövedelem, 

i) 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. 

j) 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 személyes joga szerint jogképes szervezet, amelynek tekintetében a h), 
i) és j) pontokban meghatározott feltételek fennállnak. Amennyiben a több, mint 25%-
os tulajdoni résszel vagy szavazati hányaddal rendelkező jogi személy/szervezet 
társulásként adózik, akkor az ilyen társulás tulajdonos társaságaira vonatkozóan kell a 
h) pont szerinti feltételt megfelelően alkalmazni. 

 

Igazolás módja: 
Az a)-b) és e) pontok tekintetében az igazolás módja: 

� az ajánlattételi határidőt megelőző 30 napnál nem régebben kiállított: cégkivonat 
egyszerű másolati példányának benyújtása. (a http://www.e-cegjegyzek.hu 
honlapról letölthető változat is elfogadható.) 

� Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlathoz csatolni kell 
a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet, valamint annak és a 
cégbíróság által megküldött digitális átvételi elismervény e-aktáját. 

� Egyéni vállalkozók esetében vállalkozói igazolvány másolata, vagy a közhiteles 
adatbázisból kinyomtatott igazolás csatolandó. 

 
A c), illetve f)-j) pontok tekintetében az igazolás módja: 

� az ajánlattevő cégszerűen aláírt nyilatkozata.  
Amennyiben a nyilatkozatot nem cégjegyzésre jogosult személy írja alá, úgy csatolni 
szükséges a cégjegyzésre jogosult személy által aláírt meghatalmazást, melynek 
tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírás mintáját is. 
 
A d) pont igazolásának módja:  

� cégszerűen aláírt nyilatkozat eredetiben, arra vonatkozóan, hogy ajánlattevő 
szerepel a köztartozásmentes adatbázisban, ennek hiányban 

� 1 évnél nem régebbi együttes nullás adóigazolás egyszerű másolatban. 
 

9. Az alkalmasságot kizáró tényezők 
 

A) Pénzügyi, gazdasági alkalmassági követelmény: 
 
Az ajánlattevőnek a szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi és gazdasági 
alkalmassága igazolható az ajánlati felhívás tárgyévét megelőző 2 üzleti évre vonatkozó 
teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről szóló nyilatkozattal; 
 
Minimum követelmény: a benyújtott nyilatkozat alapján Ajánlattevő teljes nettó 
árbevétele az előző kettő üzleti évben összesen el kell, hogy érje a 30 000 000 Ft-ot 
(azaz harminc-millió forintot).  

 
 

*Árbevétel értéke megadható EUR/CHF-ben. Az ajánlat kiértékelése az ajánlatok 
felbontásának napján érvényes MNB hivatalos devizaárfolyam alapján történik, információ: 
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http://www.mnb.hu/arfolyam-lekerdezes.  
 

Az igazolás módja: 
Cégjegyzésre jogosult személy (vagy meghatalmazottja) által aláírt eredeti nyilatkozat. 

 
B) Műszaki, szakmai alkalmassági követelmény: 

 
B/1) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a pályázati felhívás közzétételétől 

visszafelé számított megelőző három évben (azaz megelőző 36 hónapban) különféle hő 
és hangszigetelő anyagok szállítása vonatkozásában nettó 15 millió Ft összértékű, 
szerződésszerű teljesítést igazoló referenciával. A referencia több szerződésből is 
teljesíthető. 

 
 

Igazolás módja: 
Ajánlattevőnek csatolnia kell cégjegyzésre jogosult személy (vagy meghatalmazottja) 
által aláírt a pályázati felhívás közzétételétől visszafelé számított megelőző három évre 
(azaz 36 hónapra) vonatkozó referencialistát minimálisan az alábbi tartalommal: 

− Szerződés teljesítésének ideje (év, hó) 
− A teljesítés helye 
− Szerződést kötő másik fél (név; cím; kontaktszemély neve, elérhetősége, 

telefonszáma, e-mail címe) 
− Szerződés tárgya 
− Ellenszolgáltatás összege  
− A teljesítés az előírásoknak és szerződésnek megfelelően történt-e. 

 
A referencialistát a fent megjelölt minimális tartalommal olyan formában kell 
benyújtani, hogy abból egyértelműen megállapítható legyen, hogy az ajánlattevő 
megfelel-e az előírt alkalmassági követelménynek. 

 

A műszaki-szakmai alkalmasság igazolása során az ajánlattevő más szervezet 
(alvállalkozó) kapacitására is támaszkodhat.  

 
10. Az ajánlattételi határidő  

2015. április hó 07 nap   11:00  óra 

 
11. Az ajánlat benyújtásának címe 

Megegyezik az 1. pont szerinti kapcsolattartási címmel: 
MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. Beszerzési Szervezet 
1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.I. emelet 129. szoba 

 
12. Az ajánlattétel nyelve (nyelvei) 

Magyar (HU)  
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 
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Ajánlattevő köteles vállalni, illetve az így felmerülő költséget Ajánlattevő köteles viselni. 
 
13. Az ajánlat(ok) felbontásának helye, ideje 

Az ajánlatok felbontásának helye:  
MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. Beszerzési Szervezet 
1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. II emelet 254 tárgyaló 

Az ajánlatok felbontásának ideje: 2015. április hó 07 nap 11 óra 
 

14. Annak meghatározása, hogy az eljárásban lehet-e tárgyalni, vagy a benyújtott 
ajánlatokat tárgyalás nélkül bírálják el 
 
Az eljárás során Ajánlatkérő nem kíván tárgyalásokat lefolytatni az ajánlattevőkkel a 
szerződéses feltételekről és szakmai tartalomról, de fenntartja magának a jogot arra, hogy 
ettől indokolás nélkül eltérjen. Fentiek alapján ajánlattevőknek csatolniuk kell a 
dokumentáció részét képező szerződéstervezetet a megfelelő helyeken kitöltve, szignálva 
illetve az esetleges észrevételekkel – korrektúrával – kiegészítve. 
Az ajánlatkérő a beadott ajánlatok elbírálása során megvizsgálja, hogy az ajánlatok 
megfelelnek-e a pályázati felhívásban, a dokumentációban, valamint a jogszabályokban 
meghatározott feltételeknek. Az érvényes ajánlatokat a jelen pályázati felhívásban és a 
dokumentációban foglaltak szerint értékeli. 
Amennyiben egynél több ajánlat érkezik a megadott határidőre, úgy ajánlatkérő 
elektronikus árlejtést tarthat, amelynek pontos időpontjáról és helyszínéről az ajánlatok 
bontását követően haladéktalanul tájékoztatja ajánlattevőket. Ha csak egy ajánlattevő által 
kerül ajánlat benyújtásra, ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy fenti rendelkezést 
ártárgyalásra módosítsa. 
 
 
Ajánlattevőnek csatolnia kell ajánlata részeként a dokumentáció részét képező 
szerződéstervezetet a megfelelő helyeken kitöltve, szignálva, illetve az esetleges 
észrevételekkel – korrektúrával – kiegészítve. Az ajánlattevői javaslatok elfogadása 
az Ajánlatkérő részéről nem kötelező! 

 
Az ajánlatnak tartalmaznia kell:  
• cégszerűen aláírt felolvasólapot,  
• a dokumentáció részét képező szerződéstervezetet a megfelelő helyeken 

kitöltve, szignálva, illetve az esetleges észrevételekkel – korrektúrával – 
kiegészítve. Az ajánlattevői javaslatok elfogadása az Ajánlatkérő részéről nem 
kötelező! 

• valamint az ajánlattevő által cégszerűen aláírt nyilatkozatot a kizáró okok 
vonatkozásában,  

• csatolni kell továbbá az ajánlatot aláíró cégjegyzésre jogosult személy 
közjegyző által készített aláírási címpéldányát, vagy ügyvéd által készített 
aláírás mintáját egyszerű másolati példányban. Amennyiben az ajánlatot nem a 
cégjegyzésre jogosult személy írja alá, úgy csatolni szükséges a cégjegyzésre 
jogosult személy által aláírt meghatalmazást, melynek tartalmaznia kell a 
meghatalmazott aláírás mintáját is; Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők 
figyelmét, hogy az ajánlat (nyilatkozat, kötelezettségvállalás) aláírására 
vonatkozó meghatalmazás aláírására meghatalmazóként kizárólag az 
Ajánlattevő vezető tisztségviselője jogosult, a cégvezető és a képviseletre 
feljogosított munkavállaló a Ptk. 3:116. § (3) bekezdés alapján az ajánlat 
(nyilatkozat, kötelezettségvállalás) aláírására meghatalmazást érvényesen nem 
adhat; 
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• fentieken túl csatolni kell az ajánlattételi határidőt megelőző 30 napnál nem 
régebben kiállított: cégkivonat egyszerű másolati példányát. (a http://www.e-
cegjegyzek.hu honlapról letölthető változat is elfogadható.) Egyéni vállalkozó 
esetében a vállalkozói igazolvány másolata csatolandó. 

• a megajánlani kívánt termékek műszaki adatlapját, valamint tűzvizsgálati 
igazolását. 

• Alvállalkozó igénybe vétele esetén csatolni kell a cégszerűen aláírt 
nyilatkozatot az alábbi tartalommal: 
o alvállalkozó neve, székhelye; 
o a beszerzésnek az(ok) a része(i), amelynek teljesítéséhez Ajánlattevő 

alvállalkozót vesz igénybe; 
o a teljesítésnek az a százalékos aránya, amelyben a megjelölt alvállalkozó 

közreműködik; 
• Cégszerűen aláírt nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy az igénybe venni kívánt 

Alvállalkozók  vonatkozásában sem állnak fenn jelen pályázati kiírásban 
meghatározott kizáró okok 

 
15. Az eredményhirdetés tervezett időpontja: 

Ajánlatkérő a pályázat eredményéről írásban (telefax útján, ill. e-mail-en) tájékoztatja az 

Ajánlattevőket várhatóan 2015. május hó 07 napig.  
 
16. A szerződéskötés tervezett időpontja 

Tervezetten: 2015..május hó 21 napig 

 
17. Egyéb információk 

− Ajánlatkérő jelen eljárásban a Dokumentációt térítésmentesen bocsátja az 
Ajánlattevők rendelkezésére. A pályázati dokumentáció Ajánlatkérőtől való átvétele 
az eljárásban való részvétel feltétele. A pályázati dokumentáció beszerzésének 
határideje: 2015. április hó 07 nap 11:00 óra. A pályázati dokumentáció – előzetes 
telefonos egyeztetés után – átvehető személyesen vagy meghatalmazott útján, a 
MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. Beszerzési Szervezet (1087 Budapest, 
Könyves Kálmán krt. 54-60. I. emelet 129. szoba) elérhetőségen, munkanapokon 
9.00-14.00 óráig (az ajánlattételi határidő lejártának napján 11.00 óráig). Ajánlatkérő 
írásban beérkező kérésre elektronikus úton megküldi a dokumentációt. Ebben az 
esetben nincs szükség a dokumentáció személyes átvételére. 

 
− Ajánlatkérő az eljárásban teljes körű hiánypótlási lehetőséget biztosít. 

Hiánypótlásban olyan adat, információ, dokumentum nem pótolható, amely az 
ajánlati árat befolyásolja, módosítja. Hiánypótlás során ajánlatkérő által nem kért 
dokumentumok is pótolhatóak. 

 
− Ajánlatkérő közli, hogy az ajánlatok bontásánál az Ajánlatkérő, az Ajánlattevők, 

továbbá az általuk meghívott személyek vehetnek részt. Ajánlatkérő a bontásra az 
Ajánlattevőknek külön meghívót nem küld. Az ajánlatok bontására a beadás 
sorrendjében kerül sor. 

 
− 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, 1 db eredeti papír alapú példányban valamint a 
papír alapú példánnyal mindenben megegyező, .pdf formátumú (szkennelt) – 
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valamint a beárazott tétellistát külön, .xls kiterjesztésű file-ban is, illetve a 
szerződéstervezetet az esetleges javítási, módosítási feltételek jelölésével 
(korrektúrázva) word formátumban –, elektronikus adathordozón (Pl. CD, DVD, stb.) 
elhelyezett elektronikus másolati példányban kell benyújtani. Az elektronikus 
adathordozón elhelyezett dokumentumok nem tartalmazhatnak jelszóval vagy 
cellavédelemmel védett állományokat. 

 
− Ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy a mindenkori teljesítéskor a műszaki 

specifikációban előírt paramétereknek megfelelő termékeket szállít. 
 

− Az ajánlatok nyomtatott, eredeti példányát összetűzve (spirálozva vagy egyéb módon) 
kell benyújtani. Az ajánlaton szerepelnie kell az Ajánlattevő nevének, székhelyének. 

 
− A csomagoláson a „Ajánlat a 2961/2015/START - Vasúti járművek új hő- és 

hangszigetelő anyagainak szállítása eljárásra” megjelölést és „Az ajánlattételi 
határidő lejárta előtt nem bontható fel!” megjelölést is fel kell feltüntetni.  

 
− 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 az ajánlati árat. A felolvasólap mintáját jelen 
dokumentáció tartalmazza. 

 
− Ajánlattevőnek csatolnia kell ajánlata részeként a dokumentáció részét képező 

szerződéstervezetet a megfelelő helyeken kitöltve, szignálva. 
 

− Ajánlatkér ő a szerződéses feltételekkel kapcsolatban véleményeltérést nem 
köteles elfogadni! 

 
− Ajánlati kötöttség: Ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejártától számítva 60 napig 

kötve van ajánlatához. 
 
− Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség 

az Ajánlattevőt terheli. 

 
− Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a székhelyén beléptető rendszer 

működik, a regisztrációval együtt járó adminisztráció esetenként 20 percet is igénybe 
vehet. Ajánlattevő felelőssége, hogy az ajánlatkérő által a pályázat során kért 
dokumentumok a megadott határidőre ajánlatkérő székházán belül meghatározott 
irodába késedelem nélkül megérkezzen. Ajánlatkérő a postai úton, vagy 
futárszolgálattal megküldött dokumentumok késve történő kézbesítéséért sem vállal 
felelősséget. A késve érkező dokumentumok az ajánlat érvénytelenségét vonhatják 
maguk után. 

 

- Érvénytelen az ajánlat, ha: 
� az ajánlattételi határidőn túl érkezik, illetve a pályázati felhívásban megjelölt 

címtől eltérő címre vagy módon nyújtották be; 
� a pályázatban részvételi feltételként kért igazolások, nyilatkozatok és egyéb 

csatolandó dokumentumok nem, vagy nem megfelelő módon igazolják 
Ajánlattevő alkalmasságát, illetve a kizáró okok fennállásának hiányát; 
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� a pályázatban részvételi feltételként kért igazolásokat és nyilatkozatokat 
Ajánlattevő a hiánypótlási felhívás ellenére sem nyújtja be a megadott 
határidőre a pályázati felhívásnak megfelelően; 

� az adóhatósági eljárás alapján Ajánlattevő felfüggesztett adószámmal 
rendelkezik; 

� a megajánlott termékek nem rendelkeznek az előírt tűzvizsgálati igazolással,  
� a pályázati felhívásban és mellékleteiben előírt követelményeknek nem felel 

meg, illetve az előírt feltételeket Ajánlattevő nem tudja igazolni, teljesíteni; 
� a szolgáltatás teljesítésének feltételeit, illetve a vonatkozó ellenszolgáltatást 

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

� Ajánlattevő nem ad teljes körű ajánlatot, vagy ha az ajánlattevő több változatú 
ajánlatot tett; 

� az ajánlatban valótlan adat vagy nyilatkozat szerepel; 
� ha a jelen pályázati felhívás 8. pontjában részletezett kizáró okok fennállnak az 

ajánlattevővel szemben 
� az ajánlattevő nem tett részletes és kötelező erejű jognyilatkozatokat az 

ajánlatával kapcsolatban, azzal kapcsolatban nem vállalt ajánlati kötöttséget; 
� az ajánlat/ajánlattevő a fentieken túlmenően nem felel meg a pályázati 

felhívásban, valamint 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 dokumentáció 
mellékletét képező szerződéstervezet és 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. A szerződés a 
nyertes kihirdetésével nem jön létre, Ajánlatkérőt szerződéskötési kötelezettség nem 
terheli. Ajánlatkérő a Ptk. 6:74. § (1) bekezdésnek és a Ptk. 6:76.§ (1) bekezdésének 
alkalmazását kizárja. 
 
Az Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét arra, hogy a pályázati 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 kár-, költségtérítést 
semmilyen jogcímen nem fizet. 

 
18. A pályázati felhívás közzétételének napja 

2015. március hó 20 nap 
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II. 
Terméklista 

(1 db Készlet tartalma) 

 

  Típus  Követelmény * Tábla/tekercs méret Tulajdonság 
Mennyiség 
[/készlet] 

Mennyiség 
[m²/készlet] 

Nettó egységár 
[EUR/m²] 

Nettó érték 
[EUR] 

Szállítási (utánpótlási) 
idő ** 

[naptári nap] 

1   
Műszaki leírás 1.2 fejezet szerint 

MW-EN 13162-T6-DS(T+)-
MU1-≤SD20-CP5-AFr5 

25 mm x 600 mm x 
1250 mm 

Kasírozás: fekete 
üvegfátyol 

46 tábla 34,5     

2   
Műszaki leírás 1.2 fejezet szerint 

MW-EN 13162-T6-DS(T+)-
MU1-≤SD20-CP5-AFr5 

30 mm x 600 mm x 
1250 mm 

Kasírozás: fekete 
üvegfátyol 

120 tábla 90     

3   
Műszaki leírás 1.3 fejezet szerint  

MW-EN 13162-T3-DS(T+)-
WL(P)-MU1-AFr5 

60 mm x 600 mm x 
1250 mm 

Kasírozás: egyik 
oldalán alumínium 

120 tábla 90     

4   
Műszaki leírás 1.4 fejezet szerint 

MW-EN 13162-T3-DS(T+)-
WL(P)-MU1-AFr5 

60 mm x 1200 mm x 
14000 mm 

Kasírozás: egyik 
oldalán alumínium  

6 tekercs   100,8     

       Összesen    

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

………..………………. 

(cégszerű aláírás) 

* Az egyes tételekkel szemben támasztott műszaki követelményeket a IX. sz. melléklet tartalmazza. 

** Az utánpótlási idő nem minősül bírálati szempontnak, viszont megadása kötelező, legfeljebb 90 naptári nap lehet. 
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III. FELOLVASÓLAP  
 

Az Ajánlattevő neve:  

Székhelye:  

Képviselője:  

Kapcsolattartó 

személy: 
 

Kapcsolattartási 

postacím: 
 

Kapcsolattartási  

e-mail cím: 
 

Telefonszám:  

Telefax-szám:  

 

 

NETTÓ AJÁNLATI ÁR / KÉSZLET 1:………………. EUR + ÁFA 

 

 
Alulírott, …………….,mint a(z) ………………………………… (cégnév) cégjegyzésre 
jogosult képviselője – a pályázati felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi 
formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki adatok gondos áttekintése után 
ezennel kijelentem, hogy a pályázati felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi 
feltételt megismertük, megértettük, azokat a jelen nyilatkozattal elfogadjuk és nyertesség 
esetén a szerződést az ajánlatunkban foglalt tartalommal teljesítjük. 
 

Jelen nyilatkozat a MÁV – START Zrt. Ajánlatkérő által „ Vasúti járművek új hő- és 
hangszigetelő anyagainak szállítása” tárgyban kiírt pályázat részeként tettem. 
Nyilatkozom, hogy ajánlatom vonatkozásában legalább az ajánlattételi határidő 
lejártától számított 60 napig ajánlati kötöttséget vállalok. 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

………..………………. 

(cégszerű aláírás) 

                                                           
1 Megegyezik a Pályázati dokumentáció II. részében található táblázat „Összesen” sorában megadott értékkel 
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IV. 
NYILATKOZAT A KIZÁRÓ OKOKRÓL 

 
 

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

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

alábbi kizáró okok hatálya alá: 

 
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) gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban – öt évnél nem régebben 
meghozott – jogerős bírósági ítéletben megállapított jogszabálysértést követett el; 

f) 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 – 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. 

g) nem EU-, EGT- vagy OECD-tagállamban vagy olyan államban rendelkezik 
adóilletőséggel, mellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló 
egyezménye van, vagy 

h) 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 szerződést és a 
fióktelepnek betudható jövedelemnek minősülne a szerződés alapján kapott 
jövedelem, 

i) 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. 

j) nem lehet ajánlattevő az a gazdasági szereplő, amelyben közvetetten vagy 
közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik 
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olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amelynek 
tekintetében a h), i) és j) pontokban meghatározott feltételek fennállnak. 
Amennyiben a több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati hányaddal 
rendelkező jogi személy/szervezet társulásként adózik, akkor az ilyen társulás 
tulajdonos társaságaira vonatkozóan kell a h) pont szerinti feltételt megfelelően 
alkalmazni. 

 
Jelen nyilatkozatot a MÁV-START Zrt. Ajánlatkérő által indított „Vasúti járm űvek új hő- 
és hangszigetelő anyagainak szállítása” tárgyú eljárás vonatkozásában az ajánlat részeként 
tettem. 

 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

………..………………. 

(cégszerű aláírás) 
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V. 

NYILATKOZAT ÁRBEVÉTELR ŐL 

 

 
Alulírott, ……………….……., mint a(z) ………………………………… (cégnév) 
cégjegyzésre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy az ajánlati felhívás tárgyévét megelőző 
két üzleti évben a teljes – általános forgalmi adó nélkül számított –árbevételünk az alábbiak 
szerint alakult: 
 
 
 

Üzleti év megadása teljes nettó árbevétel 

  

  

 
 

Kérjük a megadott összeg egységét és devizanemét feltűntetni! (pl.: ezer HUF) 

 
Jelen nyilatkozatot a MÁV-START Zrt. Ajánlatkérő által indított „Vasúti járm űvek új hő- 
és hangszigetelő anyagainak szállítása” tárgyú eljárás vonatkozásában az ajánlat részeként 
tettem. 

 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

………..………………. 

(cégszerű aláírás) 
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VI. 

REFERENCIANYILATKOZAT 
 

 
Alulírott, ……………….……., mint a(z) ………………………………… (cégnév) 
cégjegyzésre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy a pályázati felhívás közzétételétől 
visszafele számított megelőző három évben (azaz megelőző 36 hónapban) a legjelentősebb 
Különféle hő és hangszigetelő anyagok szállítása tárgyú szállításaink az alábbiak voltak: 

 

Szerződés 

teljesítésének 

ideje (év, hó) 

A 

teljesítés 

helye 

 

Szerződést 

kötő másik fél 

(név; cím; 

kontaktszemély 

neve, 

elérhetősége, 

telefonszáma, 

e-mail címe) 

Szerződés tárgya Ellenszolgáltatás 

összege 

Szerződésszerű 

teljesítés 

(igen / nem): 

      

      

      

      
 

Jelen nyilatkozatot a MÁV-START Zrt. Ajánlatkérő által indított „Vasúti járm űvek új hő- 
és hangszigetelő anyagainak szállítása” tárgyú eljárás vonatkozásában az ajánlat részeként 
tettem. 

 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

………..………………. 

(cégszerű aláírás) 
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VII. 
 

NYILATKOZAT 
a Szerződés teljesítésébe bevonni kívánt alvállalkozókról 

Alulírott, ……………………. mint a ……………………. (cég neve), ………………………… (címe), 
…………………. (adószáma) nyilatkozattételre jogosult képviselője felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy 
a Társaság a MÁV-START Zrt.  mint ajánlatkérő által „Vasúti járm űvek új hő- és hangszigetelő anyagainak 

szállítása” tárgyú beszerzési eljárás eredményessége esetén (a választás x-szel jelölendő) 
(  ) a Szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe alvállalkozót. 

 
(  ) a Szerződés teljesítéséhez igénybe kíván venni alvállalkozókat az alábbi szakterületeken. 

Az igénybe venni kívánt alvállalkozók: 
Beszerzésnek azon része(i), amelynek teljesítéséhez 

Ajánlattevő alvállalkozót vesz igénybe: 
 

Cégnév:   
Székhely:   
Adószám:   

Közreműködés %-os aránya:  
 

Ajánlattevő nyilatkozik, hogy a Szerződés teljesítéséhez igénybe kíván venni alvállalkozók vonatkozásában az 
ajánlati felhívásban meghatározott kizáró okok nem állnak fenn. 

 
 
 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 
 
 

………..………………. 
(cégszerű aláírás) 
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VIII. 

 

SZERZŐDÉSTERVEZET 

Külön dokumentumként kerül becsatolásra. 
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IX. 

 

MŰSZAKI LEÍRÁS 

(359-AA-600-00-26-b) 

Külön dokumentumként kerül becsatolásra. 

 
 


