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MÁV Szolgáltató Központ Zrt.  

Az eljárás tárgya: Pécs Divízió, Dombóvár Fő-építésvezetőség területén kétutas kotrógép biztosítása a 2015. évben. 

 

A J Á N L A T T É T E L I   F E L H Í V Á S 
 

1./ Az ajánlatkérő neve: 
Neve:      MÁV FKG KFT. 

Székhely:     5137 Jászkisér, Jászladányi út 10.  

Számlavezető pénzintézete:  K&H Bank Zrt.  

Számlaszáma:              10200971-21521542-00000000  

Adószáma:     11267425-2-16  

Statisztikai jelzőszáma:    11267425-4212-113-16 

Cégbíróság és cégjegyzék száma: Szolnoki Törvényszék Cégbírósága 

      Cg. 16-09-002819 

 

Képviseletében eljár:  

 

MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Beszerzési és Logisztikai Üzletág 

Levelezési címe: 1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 54-60. 

 

Kapcsolattartási pontok: 

MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Beszerzési és Logisztikai Üzletág Vasúti és Vállalat-

üzemeltetési Divízió 

Kapcsolattartó: Gyene Tibor 

Telefon: +36-30/277-1576 

Fax: +36-1/511-7526 

Email: gyene.tibor@mav-szk.hu 

 

2./ Ajánlatkérés alapvető adatai 

 

2.1. Az ajánlatkérés tárgya: „Pécs Divízió, Dombóvár Fő-építésvezetőség területén 

kétutas kotrógép biztosítása 2015. évben.” 

 

(A munkálatok műszaki tartalmi elemeit részletesen jelen felhívás 1. sz. melléklete 

tartalmazza.) 

 

2.2. Teljesítés helye:  Pécs divízió, Dombóvár Fő-építésvezetőség területe. 

 

2.3. Szerződéses feltételek meghatározása: 

 

2.3.1. Szerződés tárgy és típusa: Vállalkozási szerződés, a „Pécs Divízió, Dombóvár Fő-

építésvezetőség területén kétutas kotrógép biztosítása 2015. évben.” tárgyi munkára.  
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MÁV Szolgáltató Központ Zrt.  

Az eljárás tárgya: Pécs Divízió, Dombóvár Fő-építésvezetőség területén kétutas kotrógép biztosítása a 2015. évben. 

 

2.3.2. Szerződés teljesítésének határideje:  

 

A kivitelezési munkák teljesítési véghatárideje:   2015. december 31. 

  

2.4. A kivitelezési munkák teljesítési határideje: 

 

Eseti megrendelések szerint 

 

3./ Az ajánlat benyújtásával kapcsolatos tudnivalók 

 

3.1. Az ajánlattétel határideje: 

  2015. március 09.  10.00 óra 

A határidőn túl érkezett ajánlatok érvénytelenek! Ajánlatkérő az ajánlatukat 

késedelmesen benyújtó ajánlattevőtől indokként nem fogad el semmiféle akadályozó 

körülményt (baleset, csúcsforgalom, parkolási probléma, beléptetési rendszerből eredő 

késedelem, sorolás, stb.) 

 

Az ajánlatokat 1  példányban emailen, vagy egy db zárt borítékban kérjük 

eljuttatni „Pécs Divízió, Dombóvár Fő-építésvezetőség területén kétutas kotrógép 

biztosítására a 2015. évben.” megjelöléssel. 

 

Az esetlegesen felmerülő további műszaki kérdések tisztázása érdekében 

kapcsolattartó személy: Gyene Tibor vállalkozási tervező (telefonszám: +36/30 277 

1576; elektronikus cím: gyene.tibor@mav-szk.hu). 

 

3.2. Az ajánlat benyújtásának címe: 

MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Beszerzési és Logisztikai Üzletág Vasúti és Vállalat-

üzemeltetési Divízió  

1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 54-60. (III. em. 371-es iroda – Gyene Tibor)  

 

3.3. Többváltozatú ajánlat nem tehető 

 

 

 

4./ Az elbírálás szempontja: 

A teljes ajánlati árra vonatkozó legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. Ajánlatkérő 

a munkákra vonatkozó egységárakat együttesen értékeli. 
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MÁV Szolgáltató Központ Zrt.  

Az eljárás tárgya: Pécs Divízió, Dombóvár Fő-építésvezetőség területén kétutas kotrógép biztosítása a 2015. évben. 

 

5./ Szakmai követelmények 

Jelen felhívás 1. sz. Mellékletében meghatározott műszaki követelményrendszerben 

foglaltak, valamint a hatályos jogszabályok, és a teljesítés helyén érvényben lévő helyi 

előírások szerint. 

5.1. Műszaki/szakmai szempontok 

M.1./ Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik saját tulajdonú kétutas forgó-kotró 

géppel és kezelő személyzettel.  

5.2. Egyéb 

Az Ajánlattevő az összeférhetetlenség kezelésére vonatkozóan is nyilatkoznia kell, hogy 

tulajdonosi szerkezetében, és választott tisztségviselőinek vonatkozásában, vagy 

alkalmazottjaként sem közvetlen, sem közvetett módon nem áll jogviszonyban MÁV-os 

tisztségviselővel, az ügyletben érintett alkalmazottal, vagy annak Törvény (a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja) szerint 

értelmezett közeli hozzátartozójával (5. sz. melléklet). 

5.3. A szakmai alkalmasság igazolásának módja 

Ajánlattevő csatolja ajánlatához az 5.1. pontban szereplő szempontnak megfelelően a 

szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki/szakmai feltételeinek bemutatását (7. sz. 

melléklet). 

Amennyiben ajánlattevő nem felel meg a műszaki/szakmai alkalmassági feltételeknek, 

úgy ajánlata érvénytelennek minősül. 

 

6./ Kizáró okok 

Ajánlattevő kizárásra kerül, amennyiben az alábbi kizáró okok bármelyike vele szemben 

fennáll: 

- végelszámolás alatt áll, vagy az ellene indított csődeljárás vagy felszámolási 

eljárás folyamatban van; 

- tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; 
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Az eljárás tárgya: Pécs Divízió, Dombóvár Fő-építésvezetőség területén kétutas kotrógép biztosítása a 2015. évben. 

 

- 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; 

- 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; 

- a 2013. június 30-ig hatályban volt, a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. 

évi IV. törvény szerinti bűnszervezetben részvétel – ideértve a bűncselekmény 

bűnszervezetben történő elkövetését is –, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi 

kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, költségvetési csalás, az 

európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése vagy pénzmosás 

bűncselekményt, illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 

XXVII. Fejezetében meghatározott korrupciós bűncselekmények, 

bűnszervezetben részvétel – ideértve bűncselekmény bűnszervezetben történő 

elkövetését is –, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, költségvetési csalás vagy 

pénzmosás bűncselekményt, illetve személyes joga szerinti hasonló 

bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a bűncselekmény elkövetése jogerős 

bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő 

hátrányok alól nem mentesült; 

- három évnél nem régebben súlyos, jogszabályban meghatározott szakmai 

kötelezettségszegést vagy külön jogszabályban meghatározott szakmai 

szervezet etikai eljárása által megállapított, szakmai etikai szabályokba ütköző 

cselekedetet követett el. 

- korábbi közbeszerzési eljárás alapján vállalt szerződéses kötelezettségének 

megszegését két éven belül kelt jogerős közigazgatási vagy bírósági határozat 

megállapította. 

 

Igazolás módja: ajánlattevő által kiállított egyszerű nyilatkozat-, igazolás formájában (4. 

sz. melléklet) 
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Az eljárás tárgya: Pécs Divízió, Dombóvár Fő-építésvezetőség területén kétutas kotrógép biztosítása a 2015. évben. 

 

7./ Elektronikus aukció és/vagy ártárgyalás 

 

Az Ajánlatkérő az ajánlat beérkezését és értékelését követően online aukciót és/vagy 

ártárgyalást folytathat le. Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy saját belátása szerint 

döntsön arról, hogy az online aukcióra és/vagy ártárgyalásra mely ajánlattevőt hívja meg. 

 

8./ Ajánlat kötelező tartalmi és formai követelményei 

 

8.1. Az ajánlatokat magyar nyelven, 1  példányban e-mailen vagy egy db zárt, 

cégjelzéses borítékban és mellette e-mailen kérjük eljuttatni, „Szombathely 

Divízió, Veszprém Fő-építésvezetőség területén aszfaltozási (burkolatbontás és 

építés) feladatok elvégzése a 2015. évben.” megjelöléssel E-mailen történő 

megküldés esetén a dokumentumok pdf, a táblázatok szerkeszthető xls, vagy xlsx 

formátumban kerüljenek leadásra. 

 

8.2. Ajánlatkérő elvárja, hogy az ajánlati ár a meghatározott műszaki-szakmai 

tartalomnak, valamennyi hatályos jogszabálynak és helyi előírásnak, valamint a 

részletes szerződéses feltételeknek megfelelő teljesítés reális ellenértékét jelentse. 

 

Az ajánlati ár magában foglalja a meghatározott műszaki-szakmai tartalom 

megvalósításának teljes ellenértékét, valamint a vállalkozó valamennyi szerződéses 

kötelezettségét így különösen, de nem kizárólagosan: munka- és anyagköltséget, 

segédanyagokat, a bontott anyagok lerakóhelyre történő elszállítását,kiszállási díjat, 

raktározási költséget hatósági eljárási költséget, díjat, illetéket, késedelmi díjat, szerzői 

vagyoni jogok ellenértékét, jogdíjakat, valamint a teljesítés során felmerülő 

valamennyi egyéb költséget (pl.: nyomtatványok, irodaszerek). 

 

Az ajánlati árat nettó magyar forintban (HUF) kell megadni, az nem köthető 

semmilyen más külföldi fizetőeszköz árfolyamához. 

 

8.3. Az ajánlatot egybefűzve kell beadni, olyan módon, hogy abból állagsérelem nélkül 

lapot kivenni ne lehessen. Az ajánlat valamennyi oldalát folyamatos sorszámozással 

kell ellátni. 

 

8.4. Az Ajánlattevő részéről az aláírásra jogosult személynek az eredeti ajánlatban a 

nyilatkozatokat cégszerű aláírásával kell ellátnia. Az ajánlat többi oldalát (az ajánlat 

minden, szöveget tartalmazó oldalát) pedig az aláírásra jogosult személyeknek, vagy 

az általa erre felhatalmazott személy(ek)nek szignálnia kell. 

 

8.5. Ajánlattevő ajánlatában nyilatkozzon arról, hogy az ajánlatkérés feltételeit elfogadja és 

magára nézve kötelezőnek tekinti, továbbá nyertessége esetén a szerződést a 

konkrétumokkal kiegészítve aláírja (2. sz. melléklet) 
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MÁV Szolgáltató Központ Zrt.  

Az eljárás tárgya: Pécs Divízió, Dombóvár Fő-építésvezetőség területén kétutas kotrógép biztosítása a 2015. évben. 

8.6. Ajánlattevő köteles kitölteni az „Ajánlattételi lapot”, melyet az ajánlat első lapjaként 

kérünk becsatolni (3. sz. melléklet). 

 

8.7. Ajánlattevő köteles csatolni aláírási címpéldánya egyszerű másolatát, valamint 

kizárólag abban az esetben, ha nem az aláírásra jogosult írja alá az ajánlatot, vagy 

vesz részt a tárgyaláson, illetve írja alá a szerződést, az aláírásra jogosulttól származó, 

cégszerűen aláírt eredeti meghatalmazást. 

 

8.8. Az ajánlattevő köteles ajánlatához teljességi nyilatkozatot csatolni (6. sz. melléklet) 

 

9./ Egyéb információk: 

 

9.1.  Az ajánlati kötöttségek időtartama: az ajánlattételi határidő lejártától számított 90 nap. 

 

9.2.  A számla ellenértékét a Megrendelő a képviselője által igazolt, helyesen kiállított 

számla kézhezvételétől számított 30. naptári napon belül átutalással egyenlíti ki. A 

Felek megállapodnak, hogy késedelmes fizetés esetén a vétlen fél a fizetési 

esedékességet követő naptól a pénzügyi teljesítés napjáig a késedelemmel érintett 

naptári félév első napján irányadó jegybanki alapkamat 8 százalékponttal növelt 

összegének megfelelő mértékű késedelmi kamat felszámítására jogosult a Ptk.-ban 

meghatározott feltételekkel. 

 

9.3.  Ajánlatkérő nyilvános ajánlati bontást nem tart. Ajánlattevők által benyújtott ajánlatok 

bírálati szempont szerinti tartalmi elemeit az Ajánlatkérő az elektronikus aukcióra 

történő felhívásban közli az Ajánlattevőkkel. 

 

9.4.   Jelen felhívás nem jelent az Ajánlatkérő részéről szerződéskötési kötelezettséget. Az 

Ajánlatkérő bármikor úgy dönthet, hogy nem hirdet eredményt, illetőleg nem köt 

szerződést. Ajánlatkérő a döntését külön indokolni nem köteles. Ajánlatkérő fenntartja 

a jogot, hogy a bírálati szempontokkal összefüggésben nem álló szerződéses 

feltétételeken a szerződő féllel történő egyeztetést követően változtathasson. 

 

9.5.  Az ajánlatkérés visszavonásából, illetve eredménytelenné nyilvánításából eredő 

károkért Ajánlatkérő semmilyen felelősséget nem vállal. 
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9.6.  Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét teljes körűen biztosítja. 

 

 

Budapest, 2015. február 24. 

 

 

 

 

……………………. 

dr. Kovács Krisztián 

BLÜ BSZ VVD 

divízióvezető 

 

 

 

 

Mellékletek: 

1.sz.  Műszaki dokumentáció 

2.sz.  Ajánlattevői nyilatkozat minta 

3.sz.  Ajánlattételi lap minta 

4.sz.  Kizáró okokra vonatkozó nyilatkozat 

5.sz.  Összeférhetetlenségi nyilatkozat 

6.sz.  Teljességi nyilatkozat 

7.sz.  Szakmai alkalmasság igazolásának dokumentumai (1. Referencianyilatkozat, 2. 

Erőforrás Biztosítási Nyilatkozat) 
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Pécs Divízió, Dombóvár Fő-építésvezetőség 

területén kétutas kotrógép biztosítása a 

2015. évben. 

MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ 

 

 

 

 

 

MÁV Zrt.  

2015.  
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Az eljárás tárgya: Pécs Divízió, Dombóvár Fő-építésvezetőség területén kétutas kotrógép biztosítása a 2015. évben. 

 
1. Műszaki leírás 
 

 

1.1 Előzmények 

 

Az Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlatevőt, hogy a MÁV FKG Kft. 16/02/2015 és 16/03/2015 

szerződés számok alatt vállalkozási szerződéseket kötött a MÁV Zrt. Megrendelővel (a 

továbbiakban: Megrendelő), amelyben elvállalta a Budapest, Miskolc, Pécs, Szombathely, 

Szeged, Debrecen, Mérnöki divíziók területén végzendő munkákat. 

 

 

1.2. Műszaki tartalom 

 

Pécs Divízió, Dombóvár Fő-építésvezetőség területén kétutas kotrógép biztosítása a 2015. 

évben. 

 

Munkavégzéssel szemben támasztott kritériumok: 

 A kétutas kotrógépnek magassághatárolóval kell rendelkeznie. 

 Ajánlattevő a szerződés teljesítése során be- és kiállási költségekre külön díjat nem 

számolhat el. 

 A munkagép rendelkezzen üzemóra számláló rendszerrel, mely az elszámolás alapját 

képezi. 

 A vállalási egységárnak tartalmaznia kell a munkavégzéssel illetve a szállítással 

kapcsolatban felmerülő valamennyi költséget, kivéve az e-útdíj költségét. 

 Ajánlatkérő szerződésszerű teljesítés során felmerült, indokolt és igazolt e-útdíj 

összegét megtéríti. 

 Ajánlattevő a munkavégzése, munkagépeinek üzemeltetése és dolgozónak ellátása 

során keletkező hulladékot köteles a hulladék jellegének megfelelően gyűjteni, 

engedéllyel rendelkező vállalkozásnak dokumentáltan átadni. Ezen hulladékra 

vonatkozó valamennyi engedély, költség, hatósági nyilvántartási és adatszolgáltatási 

kötelezettség Ajánlattevőt terheli. 

 

 

 

 

Ajánlat árra vonatkozó kritérium(ok): 

 

Munkagépek 

megnevezése 

Egységár Egységár 

Munkavégzés esetén Rendelkezésre állás esetén 

Kétutas (közút, vasút) 

kotrógép  
,- Ft / üzemóra + ÁFA ,- Ft / óra + ÁFA 

 

 

1.3. Teljesítés helye: 

 

MÁV FKG Kft. Pécs Divízió, Dombóvár Fő-építésvezetőség területe. 
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MÁV Szolgáltató Központ Zrt.  

Az eljárás tárgya: Pécs Divízió, Dombóvár Fő-építésvezetőség területén kétutas kotrógép biztosítása a 2015. évben. 

 

 

 

Ajánlattételi nyilatkozat minta 

 

A J Á N L A T T E V Ő I   N Y I L A T K O Z A T 

 

 

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

jogosult képviselője – az ajánlatkérésben és a szerződéses feltételekben foglalt valamennyi 

formai és tartalmi követelmény gondos áttekintése után – kijelentem, hogy az 

ajánlatkérésben foglalt valamennyi feltételt, a helyszínt szakértőtől elvárható 

gondossággal megismertük, megértettük, valamint, hogy azokat jelen nyilatkozattal 

elfogadjuk és nyertességünk esetén a szerződést a konkrétumokkal kiegészítve aláírjuk. 

 

Kijelentem, hogy ajánlatomhoz az ajánlattételi határidőtől számított 90 napig kötve vagyok. 

 

Jelen nyilatkozatot a MÁV Szolgáltató Központ Zrt., mint Ajánlatkérő által a „Pécs Divízió, 

Dombóvár Fő-építésvezetőség területén kétutas kotrógép biztosítása a 2015. évben.” tárgyú 

ajánlatkérésben, az ajánlat részeként teszem. 

 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

 

 

 

………..………………. 

(cégszerű aláírás) 
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MÁV Szolgáltató Központ Zrt.  

Az eljárás tárgya: Pécs Divízió, Dombóvár Fő-építésvezetőség területén kétutas kotrógép biztosítása a 2015. évben. 

 

Ajánlattételi lap minta 
 

 

 

A J Á N L A T T É T E L I   L A P 

 

„Pécs Divízió, Dombóvár Fő-építésvezetőség területén kétutas kotrógép biztosítása a 

2015. évben.” 

 

Ajánlattevő neve: 

 

Ajánlattevő székhelye (lakóhelye): 

 

Levelezési címe: 

 

Telefon:                                                

Telefax:                  

 E-mail: 

 

 

Értékelésre kerülő tartalmi elem: 

 

Munkagépek 

megnevezése 

Egységár Egységár 

Munkavégzés esetén Rendelkezésre állás esetén 

Kétutas (közút, vasút) 

kotrógép  
,- Ft / üzemóra + ÁFA ,- Ft / óra + ÁFA 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

 

……………………. 

(cégszerű aláírás) 
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MÁV Szolgáltató Központ Zrt.  

Az eljárás tárgya: Pécs Divízió, Dombóvár Fő-építésvezetőség területén kétutas kotrógép biztosítása a 2015. évben. 

 
Nyilatkozat kizáró okokról 

 

 
 

„Pécs Divízió, Dombóvár Fő-építésvezetőség területén kétutas kotrógép biztosítása a 

2015. évben.” 

 tárgyú beszerzési eljárásban 
 
 

 
Alulírott …………………………………………………………  

 

a z  a l á b b i  n y i l a t k o z a t o t  t e s z e m : 

 

 

 

 

A „Pécs Divízió, Dombóvár Fő-építésvezetőség területén kétutas kotrógép biztosítása a 

2015. évben.” tárgyú ajánlatkérés 6. pontjában részletezett kizáró okok velem szemben nem 

állnak fenn. 
 

 

 
 
Kelt.:………………(helység, év/hónap/nap) 

 
 
 

……………………………… 
cégszerű aláírás 
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MÁV Szolgáltató Központ Zrt.  

Az eljárás tárgya: Pécs Divízió, Dombóvár Fő-építésvezetőség területén kétutas kotrógép biztosítása a 2015. évben. 

 

 
AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT AZ ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGRŐL

1
 

 

 

 

 

Alulírott nyilatkozom, az összeférhetetlenség kezelésére vonatkozóan, hogy Vállalkozásunk 

tulajdonosi szerkezetében, és választott tisztségviselőinek vonatkozásában, vagy 

alkalmazottjaként sem közvetlen, sem közvetett módon nem áll jogviszonyban MÁV-os 

tisztségviselővel, az ügyletben érintett alkalmazottal, vagy annak Törvény (a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja) szerint értelmezett 

közeli hozzátartozójával.  

 

 

 

 

 

Dátum:…………………………… 

 

 

 

 

…………………………. 

(cégszerű aláírás) 

                                                 

1 Az ajánlattételi felhívás 5.3. pontjának megfelelően. 
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MÁV Szolgáltató Központ Zrt.  

Az eljárás tárgya: Pécs Divízió, Dombóvár Fő-építésvezetőség területén kétutas kotrógép biztosítása a 2015. évben. 

 

Teljességi nyilatkozat 

 

 

 

melyben a Vállalkozó alulírott ……………………………. (név), cégjegyzésre jogosult 

képviselője kijelenti, hogy a ………………………………………………-ra a MÁV Zrt. 

által kiírt eljárásban kiadott ajánlattételi dokumentációt, a rendelkezésére bocsátott 

műszaki dokumentációban rögzítetteket megismerte, az abban foglaltakat megvalósításra 

alkalmasnak ítéli, továbbá ezen dokumentumok, illetve a helyszín alapos ismeretében 

nettó …… Ft összegű árajánlatát a létesítmény teljes körű megvalósítására adja.  

Tudomásul veszi, hogy az elszámolás során az ajánlati kiírás, a tervek, a helyszíni bejárás, 

valamint a feltett kérdés-válaszok bármelyikében rögzített munkanemek esetében azok be 

nem árazásából eredő többlet, valamint mennyiségi többlet elszámolására lehetőség nincs. 

A kivitelezés során csak és kizárólag a megrendelő kapcsolattartója által – a műszaki 

ellenőr által az építési napló útján elrendelt - pótmunkák elszámolása a vállalkozó által 

benyújtott tételes költségvetés műszaki ellenőr által elfogadott/jóváhagyott egységárakon, 

tételes felmérés alapján lehetséges. 

 

 

Dátum: ………………………… 

 

 

 

        ………….……………………… 

          Aláírás 
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MÁV Szolgáltató Központ Zrt.  

Az eljárás tárgya: Pécs Divízió, Dombóvár Fő-építésvezetőség területén kétutas kotrógép biztosítása a 2015. évben. 

       

 

 

 

ERŐFORRÁS BIZTOSÍTÁSI NYILATKOZAT
2
 

 

 

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

cégjegyzésre jogosult képviselője kijelentem, hogy a munkavégzéshez szükséges tárgyi és 

képesített humán erőforrással rendelkezem. 

 

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

cégjegyzésre jogosult képviselője kijelentem, hogy a munkavégzést saját kivitelezésben 

kívánom elvégezni. 

 

 

Szakképesítéssel rendelkező létszám: ……….. fő 

Berendezések, műszaki felszereltség: 

 Eszköz 

megnevezése, típusa 
Darabszám 

1.   

2.   

3.   

4.   

 

Jelen nyilatkozatot a MÁV Szolgáltató Központ Zrt., mint Ajánlatkérő által a „Pécs Divízió, 

Dombóvár Fő-építésvezetőség területén kétutas kotrógép biztosítása a 2015. évben.” tárgyú 

ajánlatkérésben, az ajánlat részeként teszem. 

 

 

                                                 
2
 Az ajánlattételi felhívás 5.2. pontjának megfelelően. 


