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33157/2015/START számú 

 

P Á L Y Á Z A T I  F E L H Í V Á S  

 
„Miskolc JBI, Füzesabony vasútállomás, kocsivizsgálók szolgálati helyén mosdóhelyiség, WC, 

zuhanyzó kialakítása – építés-kivitelezési munkák” tárgyú pályáztatáshoz 

 

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

 

MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített 

cégnevén: MÁV-START Zrt.) 

Székhely:  1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. 

Számlázási cím: 1426 Budapest, Pf.27. 

Számlavezető bank: K&H Bank Zrt. 

Számlaszám: 10402142 -49575648-49521007 

IBAN kód: HU25 1040 2142 4957 5648 4952 1007 

SWIFT: OKHBHUHB 

Adóigazgatási szám: 13834492-2-44 

Statisztikai számjel: 13834492-4910-114-01 

Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 

Cégjegyzék száma: 01-10-045551 

Kapcsolattartási cím: MÁV-START Zrt. 

 Beszerzés 

 Gépészeti beszerzési szervezet 

 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. 

 I. emelet 129. számú iroda 

Kapcsolattartó megnevezése: Nagy Gábor (MÁV Szolgáltató Központ Zrt.) 

Kapcsolattartó elérhetőségei: Mobil: (+36-30) 5532108 

 Fax: (+36-1) 511 7526 

  E-mail: nagy.gabor@mav-szk.hu 

2. A Pályázat tárgya: 

Az Ajánlatkérő Miskolc JBI, Füzesabony vasútállomás, kocsivizsgálók szolgálati 

helyén mosdóhelyiség, WC, zuhanyzó kialakítása – építés-kivitelezési munkák (a 

továbbiakban: Szolgáltatás) elvégzése. 

 

A teljesítési véghatáridő: Munkaterület átadást követő 45 naptári nap. 

 

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

A részletes műszaki követelményeket a Pályázati felhívás műszaki melléklete tartalmazza. 

4. A szerződés meghatározása: 

[ ] adásvételi szerződés 

[ ] adásvételi keretszerződés  

[ ] letéti szerződés  

[ ] vállalkozási keretszerződés 

[ ] vállalkozási szerződés  

[ ] stb. ...   



 
 

 

 - 4 - 

5. A szerződés időbeli hatálya, teljesítési határidő(k): 

Teljesítési határidő: A munkaterület átadás-átvételtől számított 45 naptári nap. 

6. Részekre/(termékcsoport(ok)ra) történő ajánlattétel [ ] igen (vagy) 

 [ ] nem lehetséges. 

Többváltozatú ajánlat [ ] tehető (vagy) 

 [ ] nem tehető 

7. A teljesítés helye: [ ] Ajánlatkérő Szerződésben megjelölt Telephelye 

 [ ] Ajánlattevő Székhelye/Telephelye 

8. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, biztosítékok: 

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, kötbért nem fizet, és semmiféle fizetési biztosítékot nem nyújt. 

A szerződésszerű teljesítést biztosító jogintézmények és mellékkötelezettségek: 

[ ] késedelmi kötbér, 

[ ] hibás teljesítési kötbér, 

[ ] meghiúsulási kötbér, 

[ ] teljesítési biztosíték, 

[ ] jóteljesítési biztosíték, 

[ ] egyéb szerződést biztosító mellékkötelezettségek a 

szerződéstervezetben meghatározottak szerint. 

9. Az ajánlatok bírálati szempontja: 

Ajánlatkérő az ajánlatokat  

[ ] legalacsonyabb cikkszintű egységár, 

[ ] legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás, 

[ ] összességében legelőnyösebb (adott esetben részszempontok 

megadás szükséges) 

[ ] Nettó ár, 

[ ] Garancia időszak, 

[ ] Szállítási határidő, 

[ ] egyéb értékelési szempontok (adott esetben. 

bírálati szempontja szerint értékeli. 

Az ajánlatokat nettó HUF pénznemben kérjük megadni! 

(Az eljárás függvényében más pénznem is meghatározható.) 

Pályázat/Ajánlattétel során nem forintban rendelkezésre álló adatok (egységár, árbevétel, 

referencia) forintra történő átszámítására Ajánlatkérő a Pályázat/Ajánlattétel bontásának napján 

érvényes MNB devizaárfolyamot alkalmazza. 

Az ellenszolgáltatás összege tartalmazza a szerződésszerű teljesítés valamennyi felmerülő – 

közvetlen és közvetett – költségét, így különösen a leszállítandó termékek/nyújtandó szolgáltatás 

ellenértékét, valamint a szállítási, rakodási, csomagolási költségeket. 

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

Az ajánlati ár a szerződés teljes időbeli hatálya alatt érvényes, rögzített ár. 
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10. Részvételi feltételek: 

10.1. Kizáró okok  

Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő, alvállalkozó, akikkel szemben az alábbi kizáró okok 

fennállnak: 

a) végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági 

végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, 

vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, 

vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van; 

b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; 

c) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben 

megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő 

hátrányok alól nem mentesült; vagy akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben 

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

(2) bekezdés b), vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az 

eltiltás ideje alatt, vagy 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) felfüggesztett adószámmal rendelkezik; 

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

meghozott – jogerős bírósági ítéletben megállapított jogszabálysértést követett el; 

h) 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: 

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

adóilletőséggel, mellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló 

egyezménye van, vagy 

j) 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, 

k) 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. 

l) olyan 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 az i), j) és 

k) pontokban meghatározott feltételek fennállnak. Amennyiben a több, mint 25%-os 
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tulajdoni résszel vagy szavazati hányaddal rendelkező gazdasági társaság társulásként 

adózik, akkor az ilyen társulás tulajdonos társaságaira vonatkozóan kell az i) pont 

szerinti feltételt megfelelően alkalmazni. 

m) olyan gazdasági szereplő, amely, illetőleg amely személy közreműködői, alvállalkozói 

vonatkozásában olyan valós vagy potenciális érdekellentét áll fenn, mely az 

Ajánlatkérő részére nyújtandó szolgáltatásokat érintené vagy a jelen pályázat alapján 

megkötendő szerződés szerinti feladatai független, pártatlan ellátását bármely módon 

veszélyeztetné.  

n) az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során olyan hamis 

adatot szolgáltat, vagy hamis nyilatkozatot tesz, amely a verseny tisztaságát 

veszélyezteti. 

10.1.1. Igazolási módok: 

10.1.1.1. Ajánlattevők vonatkozásában: 

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

 Ajánlatkérő Ajánlattevő cégkivonatát saját hatáskörben vizsgálja. 

(a http://www.e-cegjegyzek.hu honlapról letölthető változat alapján) 

 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) - d), illetve g) – h), illetve i) - n) pontok tekintetében az igazolás módja: 

 az Ajánlattevő cégszerűen aláírt nyilatkozata.  

10.1.1.2. Alvállalkozó vonatkozásában: 

Ajánlattevő cégszerűen aláírt nyilatkozata arról, hogy az általa a szerződés 

teljesítése során igénybe venni kívánt alvállalkozók vonatkozásában a kizáró okok 

nem állnak fenn. 

10.2. Alkalmassági feltételek az ajánlattevőre vonatkozóan: 

10.2.1. Pénzügyi és gazdasági alkalmassági követelmények (részekre bontás esetén 

részenként): 

Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha a teljes nettó - általános forgalmi adó nélkül 

számított – árbevétele a pályázati felhívás közzétételét megelőző három üzleti évben 

összesen nem érte el a nettó 3 millió Ft-ot, azaz nettó három millió Forintot. 

10.2.1.1. Az igazolás módja: 

A saját vagy jogelődje utolsó három üzleti évéről szóló az ajánlattevő által cégszerűen 

aláírt árbevételi nyilatkozat eredetiben. (Nyilatkozatminták 7. sz. minta). 

Amennyiben az ajánlatkérő által kért Beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján 

megismerhető, a Beszámoló adatait Ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat 

honlapján megtalálható beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges. 

10.2.2. Műszaki, szakmai alkalmassági követelmények: 

10.2.2.1. Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik a pályázati felhívás 

közzétételétől visszafelé számított megelőző három évben (azaz megelőző 36 

hónapban) összesen az alábbi referenciával: 

legalább 1 db beszerezés tárgya szerinti (vizesblokk felújítás, kialakítás) kivitelezési 

munkák elvégzésére vonatkozó, szerződésszerűen teljesített 

referenciával/referenciákkal, összességében nettó 2.000.000 forintot elérő értékben. 

  

http://www.e-cegjegyzek.hu/
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Az igazolás módja: 

Ajánlattevőnek csatolnia kell a cégjegyzésre jogosult személy (vagy a 19.6.4. pont 

szerinti meghatalmazott) által aláírt, a pályázati felhívás közzétételétől visszafelé 

számított megelőző három évre (azaz 36 hónapra) vonatkozó referencialistát 

minimálisan az alábbi tartalommal: 

 Szerződés hatálya (év, hó, naptól- (év, hó, napig) 

 Szerződést kötő másik fél megnevezése 

 Kontaktszemély neve telefonszáma és/vagy e-mail címe) 

 Megkötött szerződés pontos tárgya 

 Ellenszolgáltatás teljes nettó összege (Érték, pénznem) 

 Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a teljesítés szerződésszerű volt-e 

(igen/nem) 

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. 

Felhívjuk az Ajánlattevők figyelmét, hogy a referenciákra vonatkozó fenti adatok 

feltüntetését üzleti titokra hivatkozással sem lehet megtagadni az ajánlatban. 

Amennyiben Ajánlatevő kéri a megadott információk üzleti titokként kezelését, úgy 

Ajánlatkérő azokat ekként kezeli.    

Felhívjuk az Ajánlattevők figyelmét arra, hogy közös ajánlattétel esetén a Közös 

Ajánlattevőknek (Konzorciumnak) együttesen kell a megjelölt alkalmassági 

követelményeknek való megfelelésüket igazolni. 

 

10.2.2.2. Ajánlattevő alkalmatlan, ha ő, vagy a teljesítésbe bevonni kívánt 

alvállalkozója nem rendelkezik: 

 

 1 fő a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel 

összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről 1. számú mellékletének 

IV. 1. rész 2. pontja szerinti felelős műszaki vezetővel (MV-É, Építési 

szakterület), 

 1 fő kőműves végzettségű szakemberrel, aki minimum 2 év szakmai 

gyakorlattal rendelkezik, 

 1 fő villanyszerelő szakemberrel, aki minimum 2 év szakmai gyakorlattal 

rendelkezik, 

 1 fő épületgépész szerelő szakemberrel, aki minimum 2 év szakmai 

gyakorlattal rendelkezik. 

 

Az alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés igazolása: 

Ajánlattevő csatolja a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek saját kezűleg aláírt 

szakmai önéletrajzát (név, képzettség, végzettség, szakmai tapasztalat ismertetése), 

továbbá a szakemberek végzettségét/képzettségét igazoló dokumentumok egyszerű 

másolati példányát. 

Kérjük, hogy a csatolt szakmai önéletrajzból egyértelműen derüljön ki, hogy a szakember 

megfelel az alkalmassági feltételként előírt követelményeknek. 

A felelős műszaki vezető vonatkozásában kérjük továbbá, hogy a szakmai önéletrajz 

részeként a szakember nyilatkozzon a szakmagyakorlási tevékenység (felelős műszaki 
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vezetés MV-É) végzésére jogosító engedély számáról és érvényességi idejéről, vagy 

helyette a szakmai önéletrajz mellékleteként csatolja az engedélyt egyszerű másolati 

példányban. 

Amennyiben a szakember szakmagyakorlási tevékenység végzésére jogosító 

engedélyének érvényessége a teljesítési határidő vége előtt lejár, kérjük csatolni a 

szakember saját kezűleg aláírt nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az engedélyt  

a szerződés teljes időtartamára meghosszabbítja, és az Ajánlatkérő részére az engedély 

kiadását követően, annak másolati példányát öt napon belül benyújtja.  

Az ajánlattevővel, illetve az alkalmasság igazolásába bevont más szervezettel 

munkaviszonyban nem álló szakember esetén a rendelkezésre állására vonatkozó, a 

nevezett szakember által aláírt nyilatkozat benyújtása kötelező.  

A magyarországi letelepedésű szakemberek tekintetében a megkövetelt jogosultságok 

érvényességét Ajánlatkérő ellenőrzi az illetékes szakmai szervezet (kamara) által vezetett 

nyilvántartásban. Amennyiben a szakember nem szerepel a nyilvántartásban, vagy az nem 

ellenőrizhető a nyilvántartáson keresztül, a jogosultságot igazoló dokumentum benyújtása 

szükséges. 

Az előírt szakmai alkalmasság igazolásakor több alkalmassági feltételnek való megfelelés 

egy szakember megjelölésével is teljesíthető, amennyiben az a szakember több 

alkalmassági követelménynek is megfelel. 

11. Ajánlatkérő a Pályázatban – a 10. pontban részvételi feltételként kért igazolások és 

nyilatkozatok tekintetében, valamint az 20.5. pontban részletezett dokumentumok 

tekintetében – teljes körű hiánypótlási lehetőséget biztosít. 

Hiánypótlás során az ajánlat nem módosulhat, csak 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 pótolhatók (önkéntes hiánypótlás). 

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 

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

13. Ajánlattételi határidő: 

2015. szeptember 9. 10.00. óra. 

14. Az ajánlat benyújtásának módja:  

Az ajánlatokat az ajánlattételi határidőig e-mailen kell benyújtani a nagy.gabor@mav-szk.hu 

címre. 

 

A fenti időpont minden esetben az ajánlatok beérkezésének határideje. Az ajánlatokat 

elektronikusan, a fent megadott e-mail címre, a jelen pontban megadott időpontig kell benyújtani. 

A határidőn túl érkezett ajánlatok érvénytelenek! Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az 

ajánlattételi határidő lejártát a www.pontosido.hu weboldal „Budapest idő” adatai alapján állapítja 

meg. 

  

  

mailto:nagy.gabor@mav-szk.hu


 
 

 

 - 9 - 

Társaságunk nem vállal felelősséget az ajánlattevői érdekkörben felmerülő illetve vis maiorból 

eredő késedelmes ajánlattételért, így különösen rendszerhibából eredő késedelemért.  

Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát a felhívásban és a szerződésben foglalt 

feltételek elfogadására, a szerződés teljesítésére és a kért ellenszolgáltatásra.  

Az ajánlatot pdf formátumban, továbbá a benyújtott ajánlat részét képező részletes árazott 

költségvetést xls formátumban is meg kell küldeni, azonban ezek az állományok nem 

tartalmazhatnak jelszóval vagy cellavédelemmel védett állományokat. Az e-mail tárgy mezőjében 

az eljárás számát és tárgyát fel kell tüntetni. 

 

Az ajánlatok bontása a beadási határidővel azonos időpontban a nyilvánosság kizárásával zajlik. 

A fenti időpont minden esetben az ajánlatok beérkezésének határideje. Az ajánlatokat 

elektronikusan, a fent megadott e-mail címre, a jelen pontban megadott időpontig kell benyújtani. 

A határidőn túl érkezett ajánlatok érvénytelenek! Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az 

ajánlattételi határidő lejártát a www.pontosido.hu weboldal „Budapest idő” adatai alapján állapítja 

meg. 

  

Társaságunk nem vállal felelősséget az ajánlattevői érdekkörben felmerülő illetve vis maiorból 

eredő késedelmes ajánlattételért, így különösen rendszerhibából eredő késedelemért.  

Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát a felhívásban és a szerződésben foglalt 

feltételek elfogadására, a szerződés teljesítésére és a kért ellenszolgáltatásra.  

Az ajánlatot pdf formátumban, továbbá a benyújtott ajánlat részét képező részletes árazott 

költségvetést xls formátumban is meg kell küldeni, azonban ezek az állományok nem 

tartalmazhatnak jelszóval vagy cellavédelemmel védett állományokat. Az e-mail tárgy mezőjében 

az eljárás számát és tárgyát fel kell tüntetni. 

 

Az ajánlatok bontása a beadási határidővel azonos időpontban a nyilvánosság kizárásával zajlik. 

15. Annak meghatározása, hogy az eljárásban lehet-e tárgyalni, vagy a benyújtott ajánlatokat 

tárgyalás nélkül bírálják el: 

Ajánlatkérő az eljárás során nem kíván tárgyalásokat lefolytatni az Ajánlattevőkkel a szerződéses 

feltételekről és szakmai tartalomról, de fenntartja magának a jogot arra, hogy ettől indokolás 

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

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

Fentiek alapján 

Ajánlattevőknek csatolniuk kell a Pályázati felhívás mellékletét képező szerződéstervezetet a 

megfelelő helyeken kitöltve, szignálva, egyebekben változatlan szövegtartalommal. 

Ajánlatkérő a beadott ajánlatok elbírálása során megvizsgálja, hogy az ajánlatok megfelelnek-e a 

Pályázati felhívásban, a mellékleteiben, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

Az érvényes ajánlatokat a jelen Pályázati felhívásban és a mellékleteiben foglaltak szerint értékeli. 

Ajánlatkérő az ajánlatok értékelését követően fenntartja a jogot elektronikus árlejtés vagy 

ártárgyalás tartására, melynek időpontjáról az érvényes ajánlatot tevők részére írásban (e-mail 

vagy fax útján) értesítést küld. 

 

15.1. Elektronikus árlejtés (adott esetben): 

I. Ajánlatkérő az érvényes ajánlatot tevők részvételével elektronikus árlejtést (e-aukció) tart. 

Az Ajánlattevők az ajánlatukat egy elektronikus aukciós felületen tudják megtenni. A 

felületre történő regisztráció és az e-aukción történő részvétel díjtalan. Ajánlatkérő az 

elektronikus licitet erre jogosult Szolgáltató rendszerének segítségével bonyolítja le. 
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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 

Telefonszám [Helpdesk]: [+36 1] 8 555 999 

Faxszám: [+36 1] 239 9896 

Az elektronikus aukció tervezett időpontja: 

Az e-aukció részletes ütemezéséről és eljárási cselekményeiről Ajánlatkérő külön 

értesítésben tájékoztatja az érvényes ajánlatot benyújtott Ajánlattevőket. 

 

15.2. Ártárgyalás: 

Egy érvényes ajánlat esetében Ajánlatkérő arra vonatkozó értesítése esetén Ajánlattevőnek 

az ellenszolgáltatás tekintetében kell új ajánlatot benyújtaniuk az ártárgyalás alkalmával. 

Amennyiben ártárgyalásra nem kerül sor, úgy az ajánlat benyújtásával az ellenszolgáltatás 

tekintetében is beáll az ajánlati kötöttség. 

Az ártárgyalás szabályai a következők: 

Az ártárgyalás célja új árajánlat benyújtása.  

Az ártárgyalásra két fordulóban kerül sor.  

Az ártárgyalás az Ajánlattevő jelenlétében történik. Az Ajánlattevő az 

tárgyalási forduló lezárásaként árajánlatát zárt borítékban nyújtja be az 

Ajánlatkérő részére (cégszerűen aláírt Felolvasólapon).  

Az ártárgyalás első fordulója során az Ajánlatkérő számára kedvezőbb 

értéket kell megajánlani részszempontonként, mint amely árajánlat az 

ajánlattételi határidőre benyújtott ajánlatban szerepelt. 

Az ártárgyalás második fordulója során az ajánlatkérő számára 

kedvezőbb értéket kell megajánlani részszempontonként, mint amely 

árajánlat az első fordulóban benyújtott ajánlatban szerepelt. 

Ajánlatkérő minden tárgyalásról jegyzőkönyvet készít, melyet a 

tárgyalás befejezését követő két munkanapon belül az Ajánlattevőnek 

alá kell írnia. Ajánlatkérő az Ajánlattevőnek a jegyzőkönyvből 1 

példányt aláírást követően átad, vagy két munkanapon belül azt 

részére megküldi. 

A tárgyaláson csak a képviseleti jogosultságát igazoló személy vehet 

részt az Ajánlattevő részéről. 

Az ártárgyaláson a részvétel kötelező, amennyiben nem kerül ajánlat 

benyújtásra az ártárgyalás során, úgy az az ajánlat érvénytelenségét 

vonhatja maga után. 

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét, hogy az ártárgyaláson való 

részvétel nem jelenti automatikusan a benyújtott ajánlat/alapajánlat 

érvényességét. 

16. A Pályázat eredményről szóló tájékoztató tervezett időpontja: 

Ajánlatkérő a Pályázat eredményéről írásban (e-mail útján) tájékoztatja az Ajánlattevőket 

tervezetten:  2015.október 9. 

  

https://goo.gl/maps/w7gda
mailto:aukcio@electool.com
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17. A szerződéskötés tervezett időpontja: 2015.október 19. 

18. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: ajánlattételtől számított 90 nap. 

19. Egyéb információk: 

19.1. Nyilatkozatminták átvétele: 

Ajánlatkérő jelen Pályázatban nyilatkozatmintákat készített (beleértve a szerződéstervezetet, 

műszaki leírást/tétellistát), melyet térítésmentesen, jelen pályázati felhívással egyidejűleg, 

elektronikus úton (e-mailben) bocsát az Ajánlattevők rendelkezésére. 

19.2. Ajánlati biztosíték: 

Ajánlatkérő a pályázatban való részvételt nem köti biztosíték nyújtásához. 

19.3. Ajánlatkérő az ajánlattevők számára helyszíni bejárást biztosít. 

A helyszíni bejáráson való részvétel az ajánlattétel előfeltétele, melynek elmulasztása 

esetén az eljárásban érvényes ajánlat nem nyújtható be! 

A részvételi szándékot kérjük jelezni az ajánlatkérő fent megjelölt kapcsolattartója felé.  

Bejárás helyszíne: 3390 Füzesabony, Vízház utca 4. (Kocsivizsgáló épület előtt, 

 a 4. számú mellékletben jelölt helyen.) 

Bejárás időpontja: 2015. 08.31. 10:15. 

19.4. Konzultáció: 

Ajánlattevők az alapajánlat összeállításának érdekében írásban kérdéseket tehetnek fel 

Ajánlatkérő felé (e-mailben az 1. pont szerint) az ajánlattételi határidő lejártának napját 

megelőző 6. napig, mely kérdésekre Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejártának napját 

megelőző 2. napjáig megküldi válaszait. 

Az előzőekben megjelölt határidőn túl, vagy egyéb módon érkezett kérdések, vagy a 

Pályázat tárgyától eltérő kérdések megválaszolásától Ajánlatkérő indoklás nélkül 

eltekinthet. 

Az eljárással kapcsolatos minden információkérést kizárólag az 1. pontban megjelölt 

kapcsolattartó személynél, írásban, e-mail útján lehet benyújtani. 

19.5. Pályázat benyújtása: 

Az ajánlatot a Pályázati felhívás és a megküldött műszaki adatszolgáltatás (2. számú 

melléklet) szerint kérjük megadni. 

 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 

bírálati szempontok szerinti ajánlatot. A Felolvasólap mintáját a 

„Nyilatkozatminták” tartalmazza. 

19.6. Ajánlat tartalma: 

Ajánlattevőnek az alábbi dokumentumokat kell az ajánlathoz csatolni: 

1. a cégszerűen aláírt Felolvasólapot kitöltve az Ajánlat adataival (nyilatkozatminta 

szerint); 

2. árazott költségvetést (az árazatlan költségvetést jelen felhívás  

3. számú melléklete tartalmazza) 

3. ütemterv: 

A vállalkozó köteles az ajánlatához részletes ütemtervet csatolni. A készítendő 

ütemterv a tervezett munkálatok ütemezését prezentálja a munkaterület átadásától 

a készre jelentésig. Vállalkozó az ütemterv elkészítése során köteles megfelelni 
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az ajánlati felhívás és annak mellékletei részeként megfogalmazott Megrendelői 

elvárásoknak és teljesítési határidőknek. 

4. a cégjegyzésre jogosult személy(ek) közjegyző által készített aláírási 

címpéldányát, vagy a Ctv. 9. §-a szerinti, ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-

mintáját egyszerű másolati példányban. Amennyiben az ajánlatot nem a 

cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő írja alá, úgy csatolni szükséges a 

cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő 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. 

5. Ajánlattevő alkalmasságát alátámasztó igazolásokat, nyilatkozatokat (Jelen 

Pályázati felhívás 10. pontja szerint); 

6. Ajánlattevő által cégszerűen aláírt nyilatkozatot a kizáró okok fenn nem állása 

vonatkozásában; 

7. Alvállalkozó igénybe vétele esetén csatolni kell a cégszerűen aláírt 

nyilatkozatot az alábbi tartalommal: 

i. Alvállalkozó neve, székhelye; 

ii. Pályázatnak az(ok) a része(i), amelynek teljesítéséhez Ajánlattevő 

alvállalkozót vesz igénybe; 

iii. Teljesítésnek az a százalékos aránya, amelyben a megjelölt alvállalkozó 

közreműködik; 

iv. Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy az igénybe venni kívánt 

Alvállalkozók vonatkozásában sem állnak fenn jelen Pályázati 

felhívásban meghatározott kizáró okok. 

8. a) Ajánlattevőnek csatolnia kell ajánlata részeként a Pályázati felhívás 

mellékletét képező Szerződéstervezetet a megfelelő helyeken kitöltve, 

szignálva, egyebekben változatlan szövegtartalommal. 

9. Ajánlattevő nyilatkozatát a felhívásban és a szerződésben foglalt feltételek 

elfogadására, a szerződés teljesítésére és a kért ellenszolgáltatásra, az ajánlatában 

foglalt tartalommal. 

10. Műszaki megfelelőségi nyilatkozatát arról, hogy a mindenkori teljesítéskor a 

műszaki leírásban előírt paramétereknek megfelelő termékeket 

szállít/szolgáltatást nyújt (adott esetben). 

 

19.7. Közös ajánlattétel: 

Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban utalni kell az ajánlattételi szándékra, s meg kell 

nevezni a Közös Ajánlattevőket, illetve az Ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a 

Pályázati eljárásban a közös Ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni 

(név, cím, kapcsolattartó, elérhetőség 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 tartalmaznia: 

- a közös Ajánlattevők közös fellépési formájának ismertetését és  

- az ajánlat aláírási módjának ismertetését, és  

- a részesedés mértékének feltüntetését, és  
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- a vezető tag (a képviselő) megjelölését azzal, hogy a képviselő korlátozás nélkül 

jogosult valamennyi közös ajánlattevőt képviselni az ajánlatkérővel szemben a 

jelen Pályázati eljárásban, az ajánlatkérő által az ajánlattevő, illetve az ajánlattevő 

által az ajánlatkérő felé tett jognyilatkozatokban, és  

- az ajánlatban vállalt kötelezettségek megosztásának ismertetését, és  

- az ajánlatban vállalt kötelezettségeken belül azokat, amelyeket:  

i. az egyes Ajánlattevők külön-külön teljesítenek (az érintett ajánlattevő 

megnevezésével),  

ii. amelyeket egynél több Ajánlattevő együttesen teljesít (az érintett 

ajánlattevők megnevezésével),  

iii. és azon kötelezettségeket, amelyek teljesítése érdekében harmadik 

személlyel kívánnak szerződést kötni. 

- azon megállapodást, miszerint közös Ajánlattevők a szerződésben vállalt 

valamennyi kötelezettség teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak, és 

- az ajánlat a benyújtásának napján érvényes és hatályos, annak teljesítése, 

alkalmazhatósága vagy végrehajthatósága felfüggesztő (hatályba léptető), bontó 

feltételtől, illetve harmadik személy vagy hatóság jóváhagyásától nem függ. 

Az ajánlattevők személye közös ajánlattétel esetén az ajánlattételi határidő lejárta 

után nem változhat. 

Közös ajánlattétel esetén csatolni kell a közös Ajánlattételi nyilatkozatot (Nyilatkozatminta 

szerint) 

19.8. Egyéb feltételek: 

Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az 

Ajánlattevőt terheli. 

Ajánlatkérő a Ptk. 6:74. § (1) bekezdésének, illetve a Ptk. 6:76.§ (1) alkalmazását 

kizárja. Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot indoklás nélkül a 

pályáztatás bármely szakaszában eredménytelennek nyilvánítsa; a beszerzési igényétől 

a szerződéskötés előtt bármikor, indoklás nélkül elálljon, továbbá, hogy a szerződés 

megkötését megtagadja. A szerződés a nyertes kihirdetésével nem jön létre, 

Ajánlatkérőt szerződéskötési kötelezettség nem terheli. 

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét arra, hogy a pályázati felhívás 

visszavonása, módosítása, továbbá a Pályázati eljárás bármely okból történő 

eredménytelenné nyilvánítása, vagy a szerződés aláírásának egyéb okból való 

meghiúsulása esetén az Ajánlatkérő az Ajánlattevő(k) számára kár-, költségtérítést 

semmilyen jogcímen nem fizet, vele szemben semmiféle igény, követelés nem 

érvényesíthető. 

Ajánlattevők az Ajánlatkérő azon döntése kapcsán, mely ajánlatukat érvénytelennek 

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

igény érvényesítésére nem jogosultak. 

 

Érvénytelen az ajánlat, ha: 

 az ajánlattételi határidőn túl érkezik, illetve a felhívásban megjelölttől eltérő címre 

vagy módon nyújtották be; 

 a Pályázatban részvételi feltételként kért igazolások és nyilatkozatok nem, vagy 

nem megfelelő módon igazolják Ajánlattevő alkalmasságát, illetve a kizáró okok 

fennállásának hiányát; 

 a Pályázatban részvételi feltételként kért igazolásokat és nyilatkozatokat 

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

Pályázati felhívásnak megfelelően; 

 a Pályázati felhívásban, illetve mellékleteiben Ajánlatkérő által előírt teljesítési 

ütemezést Ajánlattevő nem tudja vállalni, teljesíteni; 
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 a Pályázati felhívásban és mellékleteiben előírt követelményeknek nem felel meg, 

illetve az előírt feltételeket Ajánlattevő nem tudja igazolni, teljesíteni; 

 Ajánlattevő a teljesítés feltételeit, illetve a vonatkozó ellenszolgáltatást nem 

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

 a Pályázati felhívásban és mellékleteiben nevesített tartalom tekintetében 

Ajánlattevő nem ad teljes körű ajánlatot; 

 az ajánlat nem tartalmaz egyértelmű és teljeskörű ajánlatot a bírálati szempontok 

mindegyikére; 

 a megtartott helyszíni bejáráson Ajánlattevő nem vett részt, 

 ha az Ajánlattevő több változatú ajánlatot tesz, amennyiben ennek lehetőségét az 

Ajánlatkérő kizárta; 

 az ajánlatban valótlan adat vagy nyilatkozat szerepel; 

 ha a jelen pályázati felhívás 10. pontjában részletezett kizáró okok fennállnak az 

Ajánlattevővel szemben; 

 az Ajánlattevő a hiánypótlási felhívás ellenére sem tett részletes és kötelező erejű 

jognyilatkozatokat az ajánlatával kapcsolatban, azzal kapcsolatban nem vállalt 

ajánlati kötöttséget (Nyilatkozatminták 2. sz. minta);  

 az ajánlat/Ajánlattevő a fentieken túlmenően nem felel meg a pályázati felhívásban, 

valamint a jogszabályokban foglaltaknak. 

Jelen Pályázati felhívásban nem részletezett kérdésekben a mellékletét képező szerződés-

tervezet és a vonatkozó hatályos jogszabályok az irányadóak. 

Ajánlatkérő a nyertes Ajánlattevő visszalépése esetén a második legkedvezőbb ajánlatot 

tevővel köthet szerződést. 

 

20. A Pályázati felhívás közzétételének napja: 

 

Budapest, 2015. 08.24 

 

 

MÁV-START Zrt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. Mellékletek: 

 

1. számú melléklet:  Szerződéstervezet (külön PDF dokumentum) 

2. számú melléklet:  Műszaki leírás; Tervek (külön PDF dokumentum) 

3. számú melléklet: Árazatlan költségvetés (külön XLS dokumentum) 

4. számú melléklet: Helyszíni bejárás találkozási pont 
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1. számú melléklet 

 

 

S Z E R Z Ő D É S T E R V E Z E T  

 

(külön PDF és DOC dokumentum) 
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2. számú melléklet 

 

 

M Ű S Z A K I  L E Í R Á S  

 

 

Műszaki tartalom meghatározása a 

Miskolc JBI, Füzesabony vasútállomás, kocsivizsgálók szolgálati helyén (3390 

Füzesabony Vízház utca 4., HRSZ.: 1377/28, Füzesabony belterület leltári szám: 

T0150888) mosdóhelyiség, WC, zuhanyzó kialakítása 

építés-kivitelezési munkához 

 

 

 

A MÁV-START Zrt. Miskolc JBI Füzesabony vasútállomás, kocsivizsgáló szolgálati helyén 

(3390 Füzesabony Vízház utca 4., HRSZ.: 1377/28, Füzesabony belterület, leltári szám: 

T0150888; műholdképen pirossal jelölve) a jelenleg ott dolgozó 21 fő kocsivizsgáló részére 

nincs megfelelő tisztálkodási lehetőség, WC, mosdó illetve zuhanyzó helyiség kialakítva, 

kizárólag egy mobil WC áll a szolgálatot teljesítő dolgozók rendelkezésére az épületen kívül, 

illetve kézmosási lehetőség a tartózkodó helyiségben. Társaságunk új vizesblokk kialakítását 

tervezi. 

 

 
 

A kivitelezési munkálatokra az alábbi műszaki tartalomnak megfelelően kérünk 

ajánlatokat: 

 

1. Kőművesmunkák 

 

Meglévő öltöző helyiségben (002), a Vízház felöli, Ny-i oldalon, a mellékelt, A-02 tervrajz 

szerint kerül kialakításra a mosdó, WC, illetve zuhanyzó. Az öltözőből leválasztásra kerül egy 

1,20 m szélességű sáv 10 cm vastagságú válaszfallal. 
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A teljes, átalakítással érintett falfelületen (kizárólag a beépítés határáig) a meglévő falvakolat 

leverése szükséges. A mennyezeti vakolatot megóvni, a kivitelezés során megsérülő 

felületeket javítani szükséges.  

 

Új, 10 cm vastag pórusbeton (pl. Ytong) szerkezetű válaszfal építése az A-02 tervrajz szerint 

a kialakítandó WC előtér, WC, illetve zuhanyzó leválasztására. 

 

A válaszfal csak méretezett válaszfalalapra, illetve szilárd, megfelelő teherbírású aljzatbetonra 

építhető. Az aljzat esetleges egyenetlenségeit falazóhabarccsal kell kiegyenlíteni. A 

válaszfalakat kétsoronként a vízszintes hézagban vezetett 2,8 mm-es lágyvas huzalokkal 

szükséges merevíteni és egymáshoz, illetve a teherhordó falakhoz csatlakoztatni, bekötni. A 

merevítőhuzalt kétsoronként a vízszintes fugák habarcsrétegébe javasolt ágyazni és a 

csatlakozó falakhoz rögzíteni. A válaszfal felső síkja és a födém között 1-1,5 cm-t kell hagyni 

és habarccsal ki kell tölteni. A legfelső sorban minden harmadik téglát ék alakúra kell vágni, 

és ezzel megoldani a kiékelést. A téglasorok felrakásánál a téglákat teljes felületű 

habarcságyba kell helyezni. Falazáskor a vízszintes fuga vastagsága 6-15 mm között 

változhat. A vízszintes habarcshézag kialakításánál gondosan ügyelni kell arra, hogy az a 

téglák külső éléig teljesen ki legyen töltve habarccsal. A vízszintes hézagból kitüremkedő 

felesleges habarcsot kőműveskanállal le kell húzni. A téglák végleges helyükre illesztésénél 

gumikalapácsot kell használni. A válaszfaltéglákat kötésben kell falazni. Válaszfaltégla 

alkalmazása esetén az eresztékek irányát nem kell soronként váltogatni. A fal síkjából kiálló 

eresztékeket le kell ütni, hogy a vakoláshoz egységes, sík felület álljon rendelkezésre.  

 

Öltöző helyiség (002), illetve az új WC előtér (002/1), illetve a zuhanyzó (002/3) között ajtó 

kialakítása szükséges: 75x210 cm névleges méretű (műanyag beltéri, teli, öltözőbe nyíló 

jobbos) ajtó. 

 

A WC-előtér (002/1), illetve WC (002/2) között szintén 75x210 cm (műanyag beltéri, teli, 

előtérbe nyíló jobbos) ajtó beépítése szükséges. 

 

A válaszfalban áthidaló beépítése szükséges, mindkét oldalon 20-20 cm feltámaszkodással. 

 

A WC-előtér (002/1) illetve a zuhanyzó helyiség (002/3) helyiség külső kb. 50 cm vastag 

falában a mesterséges szellőztetés kivezetésére szellőzőnyílás bontása szükséges 20x20 cm 

méretben. A nyílás bontását körültekintéssel szükséges végezni. A külső falba vágott falnyílás 

terheinek kiváltására 200x200 mm oldalhosszúságú, 2 mm vastagságú négyzetes fém 

zártszelvény merevítés / kiváltás beépítése szükséges. A szellőző elhelyezése után falazat, 

vakolat javítása. 

 

Új vakolat készítése 1 cm vastagságban a kialakított új helységben, valamint az öltöző felöli 

oldalon (kb. 60,00 m
2
). 

 

A 002/3, zuhanyzó helyiségben az épített zuhanyzó falának (2,10 m magasságig, 40 cm 

hosszban), illetve belépőjénél küszöb kialakítása (10 cm magasságban), vakolása. A zuhanyzó 

oldalfalának válaszfalba történő bekötése szükséges a fent ismertetett módon. (Valamennyi 

megadott magassági méret +-0,00 szintje az öltöző padlóvonala.) 
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2. Padló- és falburkolat 

 

Meglévő aljzat rétegrendi kialakítása ismeretlen. A kivitelezés során kellő figyelemmel kell a 

bontási munkát elvégezni. 

 

Az aljzatot kizárólag a gépészeti vezetékek (csatorna, összefolyók) által érintett területen 

szükséges felbontani, úgy hogy az aljazat többi része lehetőség szerint ne sérüljön! A csatorna 

illetve a felállások elhelyezését követően minimum az eredetivel egyező vastagságba / 

legalább 10 cm aljzatbeton készítése megfelelően tömörített feltöltésre. Az esetleg meglévő 

vízszigeteléssel azonos szinten a vízszigetelés kiegészítése szükséges. 

 

Meglévő padlóburkolat (PVC) és a helyiség DNy-i sarkában lévő fali csempeburkolat 

bontása. Falvakolat leverése a helyiség átalakítással érintett részén (oldalfaltól számított 130 

cm szélességben). A mennyezeti vakolatot megóvni, a kivitelezés során megsérülő felületeket 

javítani szükséges.  

 

Új vakolat készítése a kialakított három (002/1, 002/2, 002/3) helyiségben 1 cm vastagságban 

a falakon, mennyezeten a szükséges elektromos, illetve gépészeti vezetékek falhornyainak 

bevésését, vezetékek elhelyezését, rögzítését követően. 

 

Vakolatra üzemi, használati víz elleni szigetelés készítése szükséges a következő fejezetben 

leírtak szerint. 

 

A gépészeti vezetékék (csatorna, összefolyók, stb.) elhelyezését követően aljzatkiegyenlítés 

szükséges. Mindhárom helyiségben a kialakítandó összefolyók felé enyhén (1-1,5 %) lejtetve. 

(Lejtésképzés!) 

 

Új burkolat:  

- Hálóban rakott 30x30 csúszásmentes gres padlóburkoló lap PEI 5 kopásállósággal, világos 

bézs színben, fugázással kb. 6,00 m
2
).  

- Hálóban ragasztott 20x25 falburkoló csempék fehér színben, 2,10 m magasságig, a 

nyílászárók síkjáig befordítva, fugázással, sarkokon élvédő profil elhelyezésével, illetve 

sziloplaszt tömítéssel (kb. 34,00 m
2
). Alsó 10 cm-en padlóburkolattal megegyező színben és 

anyagban lábazat kialakítása szükséges. 

 

Az öltöző padlóburkolatának csatlakozását az új falnál megfelelően (pl. szegélyléccel) 

szükséges kialakítani. 

 

3. Üzemi víz elleni szigetelés 

 

Az elkészült simított vakoltra, illetve lejtetett aljzatra, a padló-, illetve falburkolat készítését 

megelőzően kenhető üzemi víz elleni szigetelés felhordása szükséges az alábbiak szerint: 

 

- Követelmények az alapfelülettel szemben, a vízszigetelést megelőző műveletek: A 

kenhető vízszigetelés felhordható betonra, cement- és alapozott anhidritesztrichre, 

mész-cement kötésű simított alapvakolatra, teljesen kifugázott falazatra. Az alapfelület 

legyen megfelelő szilárdságú, száraz, tiszta, por- és szennyeződésmentes. A 

vízoldható falfestéket, könnyen mozgó részeket el kell távolítani, a nagyobb 

repedéseket, hornyokat, mélyedéseket alapvakolattal ki kell kenni. Az alapfelületek 
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síkbeli eltérésének maximális megengedett mértékét a DIN18202 szerint javasolt 

meghatározni. 

- Aljzatelőkészítés: Az erősen nedvszívó alapfelületeket elő kell nedvesíteni úgy, hogy 

a szigetelés felhordásakor a felületen ne legyen vízfilm. 

- Alapfelületek: cementesztrich, cementes aljzatkiegyenlítő, beton, vakolat. 

- Feldolgozás: A homogénre kevert anyagot korong-ecsettel hordjuk fel az alapfelületre 

legalább kettő, lehetőleg három rétegben. A második réteget első rétegre merőleges 

irányban kell felhordani, az első réteg száradása után (kb. 24 óra). Az élek és sarkok 

mentén használjunk hajlaterősítő szalagot! 

 

Vízelvezetés: 

- A padlóburkolat lejtése 1 és 1,5 % között legyen (e fölött csúszásveszély!) 

- A víztelenítéshez - a tisztíthatóság érdekében hozzáférhető helyeken – 

bűzgáttal ellátott víznyelő(ke)t kell beépíteni 

 

 

A szigetelés felvezetése: 

- Általános esetben, lábazatra legalább 20 cm 

- Üzemi mosdó, falikút felett legalább 60 cm 

- Zuhanyrózsa felett legalább 30 cm 

- Küszöbnél legalább 5 cm 

- Csőáttörésnél legalább 20 cm 

 

A felvezetési magasság fenti értékei egy helyiségen belül változhatnak, a szigetelés 

védett zónán való túlvezetése alaprajzi értelemben 30-60 cm legyen. 

 

4. Nyílászárók 

 

A kivitelezés során 3 db jobbos, új műanyag beltéri ajtó kerül beépítésre 75x210 méretben. 

Alsó részén szellőzőnyílással ellátott, fehér színben. Az öltöző (002) valamint a WC-előtér 

(002/1), illetve a zuhanyzó (002/3) között az ajtókat küszöbbel a WC-előtér, illetve a WC 

(002/2) között pedig küszöb nélkül kell kialakítani. 

 

5. Festés, mázolás 

 

A teljes helyiség , továbbá az ültöző felöli oldal falfelülete vakolásra kerül. A belső 

falfelületek glettelése, mélyalapozása és kétszeri festése (nedvességtűrő, mosható diszperziós 

festékkel) fehér színben (kb. 12,00 m
2
) szükséges. A mennyezet vakolathibáit javítani, illetve 

a falfelületekkel megegyező módon, színben festeni szükséges (kb. 6,00 m
2
). 

Az öltöző felöli oldalt vakolást követően a fent leírt módon, az öltöző fesésével megegyező 

színben festeni szükséges (kb. 11,00 m
2
). 

 

6. Fűtés szerelés 

 

Az épületen belül jelenleg nincs kialakítva központi fűtési rendszer. A helységek fűtése 

egyedi, elektromos fali konvektorokkal történik. 
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A WC-előtérben (002/1), illetve a zuhanyzóban (002/3) elektromos fűtőtest beépítése 

szükséges az  A-02 tervrajzon jelölt helyeken. Mind a fűtőtesteknek minimum IP 24, az 

elektromos bekötéseiknek minimum IP 45 védettséggel kell rendelkezniük. 

 

7. Villanyszerelés 

 

Az épület biztosíték táblája az előtér (001) bejárati ajtaja mellett, a mennyezet alatt 

helyezkedik el. Az új helyiségek kialakítása során a biztosítéktáblánál új kismegszakító 

(biztosíték), illetve Fí-relé elhelyezése szükséges. Valamennyi új elektromos készüléket 

(elektromos bojler, elektromos fűtőtest, lámpák, szellőzés, stb.) az újonnan kiépített 

áramkör(ök)re szükséges rákötni. Amennyiben a tervezett elektromos készülékek 

teljesítménye szükségessé teszi, több kismegszakítót kell beszerelni. 

 

Az új vizesblokkban új világítási és erőátviteli hálózat kiépítése szükséges, horonyvéséssel, 

szerelődobozok között vezetett védőcsőben, 3 db új kapcsoló elhelyezése, 2 db, kétkapcsolós 

(mennyezeti, tükör fölötti világítás) az A01 , illetve az A03 számú ajtók külső, kilincs felöli 

oldalán, valamint 1 db egykapcsolós (mennyezeti világítás) az A02 számú ajtó külső, kilincs 

felöli oldalán szabvány szerinti magasságban. Tervezett világítótestek: 

WC-előter: 1 db tükrös-rácsos mennyezeti fénycső armatúra, valamint 1 db tükör 

feletti fénycső 

 WC: 1 db tükrös-rácsos mennyezeti fénycső armatúra 

Zuhanyzó: 1 db tükrös-rácsos mennyezeti fénycső armatúra, valamint 1 db tükör feletti 

fénycső 

 

Az előírt 300 lux biztosítása szükséges. A beépített elektromos készülékek, illetve bekötéseik 

minimum IP 45 védettséggel rendelkezzenek. 

 

A vizes helyiségek melegvíz-igényének kielégítésére 1 db 120 literes, 1,8 kW teljesítményű 

villanybojler szerelése szükséges a WC-előtérben (002/1) a Vízház felöli teherhordó falra. A 

boljert bejárati ajtó jobb oldalán lévő villanyórától saját betápvezetéken szükséges bekötni az 

esetleges túlterhelés megakadályozására kismegszakítóval. 

 

A WC-előtér, WC, valamint a zuhanyzó helyiségekben ventilátoros elszívás kerül 

kialakításra. A ventilátorok működése automatikus, villanykapcsolóra kötött, 5 perc 

továbbműködtetéssel 

 

A jelenlegi öltözőben (002) 3 db fénycső armatúra van elhelyezve. Mindhárom armatúrát a 

jelenlegi elektromos bekötés megtartásával át szükséges helyezni az új vizesblokki faltól 

egységesen 20 cm távolságra eltolni. A jelenlegi rögzítés helyeit javítani kell. 

 

8. Szaniterek és kapcsolódó eszközök 

 

A 002/1 számú helyiségben 1 db mosdó és 1 db falikút; míg a 002/2 számú helyiségben 1 db 

WC; a 002/3 számú helyiségben 1 db mosdó és 1 db 120x90 cm méretű épített zuhanyzó 

elhelyezése szerelvényezve a csatolt rajzok szerint. 
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002/1 számú helyiség - WC-előtér: 

 

Mosdó: Alföldi/Bázis fehér porcelán, 55 cm, automata mosdó szeleppel (MOFÉM 

146-0022-00, vagy azzal egyenértékű), 

A mosdóval szemben tükör (60x70 cm, vagy egyenértékű), jobb oldalán 

folyékonyszappan adagoló (min. 1000 ml, fehér színű), bal oldalán hajtogatott 

kéztörlőpapír adagoló doboz (fehér színű, min. 500 lap), továbbá 1 db szemetes 

elhelyezése.  

 

Falikút: Acéllemez, fehér. Méretei: teljes szélesség 51 cm, teljes magasság 38 cm, 

mélység   33 cm, hátfal magasság 22 cm. Leeresztővel és szifonnal együtt. 

 

002/2 számú helyiség – WC: 

 

WC: Alföldi/Bázis fehér porcelán, alsó kifolyású, laposöblítésű, automata WC öblítő 

szeleppel (MOFÉM 166-0003-00, vagy azzal egyenértékű), fém zsanéros, fehér 

Duroplast WC-ülőke szereléséve,. WC feletti öblítőtartállyal. 

WC oldalfalra szerelt WC-papír adagoló (fehér) és 1 WC kefe (fehér) elhelyezése. 

 

002/3 számú helyiség – Zuhanyzó: 

 

Mosdó: Alföldi/Bázis fehér porcelán, 55 cm, automata mosdó szeleppel (MOFÉM 

146-0022-00, vagy azzal egyenértékű), 

A mosdóval szemben tükör (60x70 cm, vagy egyenértékű), jobb oldalán 

folyékonyszappan adagoló (min. 1000 ml, fehér színű), bal oldalán hajtogatott 

kéztörlőpapír adagoló doboz (fehér színű, min. 500 lap), továbbá 1 db szemetes 

elhelyezése.  

 

Épített zuhanykabin a kőműves munkáknál leírt, illetve az alaprajzon jelzett módon. 

A hideg- és melegvíz vezeték falban vezetve, zuhanyrózsa falhoz rögzített, fix. 

A zuhanyhoz zuhanyfüggönytartó sín kialakítása, valamint zuhanyfüggöny 

elhelyezése tartozik. 

A zuhany oldalfalára kapaszkodó, továbbá szappantartó elhelyezése szükséges. 

 

A helyiség A03 számú ajtajának belső felére akasztó elhelyezése szükséges. 

 

9. Vízvezeték- és szennyvízcsatorna szerelés 

 

A vizes helyiségek főelzáró csapja a 004 számú Tartózkodó helyiségben található a 

Tervlapokon jelzett helyen, míg a vizes helyiségek szennyvízbekötése az épület É-i fala 

mentén húzódó szennyvízcsatorna aknába lehetséges. Az akna fenékmélysége: -1,10 m. 

 

A helyiségben jelenleg megoldott a vízbekötés, kis átmérőjű műanyag vezetékkel. A vezeték 

jelenleg lezárt állapotban van, műszaki állapota kérdéses. Új horganyzott hidegvíz vízvezeték 

létesítése szükséges a gerincvezetékről menetes kötésekkel a régivel azonos nyomvonalon, az 

A-02 tervlapon jelezett módon a falon kívül, hőszigetelő Polifoam csőhéjban vezetve az 

öltöző K-i faláig, ahol horonyvéséssel a falban kerül elvezetésre vezetve a használói 

végpontokig. A meleg víz vezeték a hidegvíz vezetékkel azonos kialakítással, horonyvéséssel 
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a falban kerül elvezetésre az elektromos HMV termelő berendezéstől a használói 

végpontokig.  

 

Új szennyvízvezetékek kialakítása szükséges. Új kézmosóknál min. 40, WC-nél min. 110 

mm, gyűjtővezetéknél min. 125 átmérőjű PVC lefolyóvezetékek beépítése tokos, 

gumigyűrűs kötésekkel, bűzelzárókkal a szaniter-kiosztásnak megfelelően a meglévő aljazat 

megbontásával. A szennyvízcsatorna lejtése minimum 1% lehet, a szennyvízcsatorna alá  

10 cm vastag homok ágyazatot kell készíteni, a csatornacső mellé és fölé 10 cm magasságban 

szintén homok visszatöltést kell alkalmazni, a csőgyártó előírásai szerint 

 

Új padlóösszefolyók beépítése egy vonalban (150-es négyzetes felső résszel, perforált 

lemezes ráccsal, bűzzárral) mindhárom új helyiségben. Az épített zuhanyzó összefolyója is a 

padlóösszefolyók vonalát esik, azokkal azonos kialakítású. 

 

A szennyvízvezeték csatornahálózatra kötéséhez az épület melletti járda, csatorna 

nyomvonalán való feltörése szükséges. A csatornát az épület külső falának alapozása alatt 

szükséges átvezetni, vagy amennyiben az alapozás mindezt nem teszi lehetővé, úgy a 

feltételezhetően sávalap, tartószerkezetet nem gyengítő, minimális bontással járó áttörésével 

kell megoldani. A sávalap áttörésnél védőcső beépítése szükséges. A csatorna épületen kívül a 

fagyhatár alatt vezetendő. 

 

MÁV létesítményüzemeltető és Vasútőr Kft., mint a közművek kezelője előírja, hogy az 

épületen kívüli munkák megkezdése előtt 8 nappal Vállalkozó köteles nevezettől 

helyszíni szakfelügyeletet kérni. A szakfelügyeleti díj Vállalkozót terheli. MÁV LV Kft. 

kiköti, hogy a szakfelügyelet által kijelölt szakaszon Vállalkozó a közművek védelme 

érdekében a földmunkát kézi erővel végezheti. 

 

10. Gépészeti szerelés, szellőzés 

 

Valamennyi helyiség belső, ablak nélküli helyiség lesz. Természetes szellőzése nem 

megoldható. Mesterséges szellőztetés alakítandó ki: ajtó alsó részén szellőzőnyílás (levegő 

utánpótlás), míg helyiség felső részéből mesterséges, ventillátoros elszívás kialakítása 

szükséges. Szellőzővezeték mérete 20x20 cm, mennyezet alatt 20 cm-rel vezetve az épület É-

i, illetve D-i homlokzatáig. A WC-előtérnél is közbenső, ventilátoros elszívást, vezetékre 

csatlakozást kell kialakítani (levegő utánpótlás az ajtó alsó részén, az előzőekhez 

hasonlatosan). Kivezető nyílás a homlokzati falon (50 cm vastagság) kerül kialakításra. A 

szelőző csatorna vonalvezetése rajzon jelzett módtól a homlokzati ablak, valamint a 

fűtésvezeték függvényében kerül kijelölésre. A szellőző külső végpontján, a külső fal 

vonalában lamellás szellőzőrács, mögötte rovarháló beépítése szükséges. 

 

A ventilátorok működése automatikus, villanykapcsolóra kötött, 5 perc továbbműködtetéssel. 
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11. Takarítás 

 

A kivitelezési munkák befejezését követően kérjük a helyiség teljes körű takarítását. 

 

Kérjük, hogy Ajánlattevő a kivitelezésre adott árajánlatán kívül tételesen ismertesse a 

vállalkozói árat (árazott költségvetés és méretkimutatás a költségvetési tételekhez), 

valamint az előírt műszaki tartalomnak megfelelő, beépítendő anyagok, szerelvények típusát, 

melyek mennyiségét a kivitelezést megelőző részletes helyszíni felméréssel kell pontosítani. 

 

A műszaki átvétel feltétele a kivitelezési munkákról készített részletes megvalósulási 

dokumentáció átadása 4 példányban. 

 

 

A jelen Műszaki leírás elválaszthatatlan része: 

A-01 számú jelenlegi alaprajz, 

A-02 számú tervezett alaprajz, 

amelyek külön file-ben, PDF formátumban kerülnek megküldésre, az ajánlati felhívás 

mellékleteként. 
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3. számú melléklet 

 

 

Á R A Z A T L A N  K Ö L T S É G V E T É S  

 

(külön XLS dokumentum) 
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4. számú melléklet 

 

 

H E L Y S Z Í N I  B E J Á R Á S  

 

(Találkozási pont – Kocsivizsgáló épület előtt, piros ponttal jelölve) 

 

 
 

 

 


