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7899/2020/START számú 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

„Mobil kamerás rögzítő rendszer bővítése 2020” 

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., Beszerzési Igazgatóság 

 Beszerzési Működéstámogatás 

  

Kapcsolattartó megnevezése: Hideghéti- Szemerédi Anna Zsófia 

Kapcsolattartó elérhetőségei: Mobil: (+36-30) 425-2931 

 Fax: (+36-1) 511-1891 

E-mail: hidegheti.anna@mav-start.hu 

 

2. A Pályázat tárgya 

Ajánlatkérő korábban beszerzett mobil kamerás rögzítő rendszerét keretszerződés alapján 

kívánja bővíteni tervezetten 66 darab mobil (test)kamerával, 7 darab, a kamerákhoz tartozó 

gyűjtő állomással és 7 darab, a kamerákhoz tartozó központi egységgel. A nyertes ajánlattevő 

feladata a jelen beszerzés során szállításra kerülő eszközök üzembe helyezése, az ehhez 

szükséges hálózat kiépítésével együtt és az Ajánlatkérőnél már működő rendszerbe történő 

integrálása, továbbá a szállított eszközökhöz kapcsolódó jótállási és szavatossági, illetve egyéb 

járulékos kötelezettségek teljesítése, így különösen 24 hónapos időtartamú jótállási 

kötelezettség valamint az azonos tartamú Assistance szolgáltatás lejártát követően - 12 hónapos 

időtartamban telefonos segítségnyújtási szolgáltatás nyújtása.  

 

A Pályázat értéke: 

Ajánlatkérő nettó 49.974.100,- Ft  értékben keretszerződést köt, Ajánlatkérő figyelemmel 

a beszerzendő termékek egységárára is a keretszerződés 90%-ára lehívási kötelezettséget 

vállal a keretszerződés időbeli hatálya alatt.  

 

A további részletezést a jelen dokumentáció mellékletét képező szerződéstervezet és a 

műszaki leírás részletesen tartalmazza. 

Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a jelen beszerzés mennyiségei 

tervezettek, azok véglegesítése a szerződés teljesítése során a lehívások alkalmával 

történik meg. 
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3. A Pályázat műszaki leírása, illetőleg a minőségi követelmények, 

teljesítménykövetelmények 

 

A részletes műszaki követelményeket a Pályázati felhívás műszaki leírása (I. számú melléklet) 

tartalmazza. 

Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a műszaki leírásban részletesen 

megadta a jelenleg működő rendszer specifikációját. Azon ajánlatok, amelyek nem 

kompatibilisek Ajánlatkérő jelenleg már működő rendszerével, nem fogadhatóak el! 

 

4. A szerződés meghatározása  

 

[ ] adásvételi szerződés 

[ ] adásvételi keretszerződés 

[ ] letéti szerződés 

[ ] vállalkozási keretszerződés 

[ ] vállalkozási szerződés 

[ ] megbízási szerződés 

 

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

 

Időbeli hatály: 

A szerződés a mindkét Fél részéről történő aláírása napján lép hatályba és a szerződésből eredő 

kötelezettségek maradéktalan teljesítésével szűnik meg. Amennyiben a Felek általi aláírás nem 

ugyanazon a napon történik, úgy a szerződés hatályba lépésének napja, az utolsó aláíró 

aláírásának napja. A szerződés az abban rögzített kötelezettségek mindkét fél általi 

maradéktalan teljesítésével – vagy a szerződésben rögzített egyéb esetekben – szűnik meg. 

 

A szerződés alapján Ajánlatkérő (megrendelő) legfeljebb a szerződés hatálybalépésétől 

számított 12. (tizenkettedik) hónap utolsó napjáig jogosult lehívások leadására. 

 

Teljesítési határidő: A nyertes ajánlattevő Ajánlatkérő lehívását követő 180 napon belül 

köteles az adott lehívásban rögzített mennyiségű eszközöket leszállítani és üzembe helyezni. 

 

6. Részekre (termékcsoport(ok)ra) történő ajánlattétel  

 nem lehetséges.  

 

Többváltozatú ajánlat:  nem tehető. 

 

7. A teljesítés helyei 

Budapest-Keleti Pu. Vezénylet, Budapest, Kerepesi út 2-4, 1087 

Komárom felvételi épület, 2900 Komárom Rákóczi rakpart 1.-3 

Miskolc, (csak testkamera kihelyezése), 3527 Miskolc, Kandó Kálmán tér 1,  

Sátoraljaújhely felvételi épület, 3980 Sátoraljaújhely, Fasor 19 

Füzesabony felvételi épület, 3390 Füzesabony Baross út 1.  

Záhony felvételi épület, 4625 Záhony Európa tér 7.  

Szeged felvételi épület, 6725 Szeged Indóház tér 2.  

Tapolca felvételi épület, 8300 Tapolca Dózsa György út 7.  

Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a telepítési feladatok az egyes teljesítési 

helyek függvényében eltérőek lehetnek, ezért Ajánlatkérő az ajánlattétel előfeltételeként 
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helyszíni bejárást biztosít valamennyi teljesítési hely tekintetében. A helyszíni bejárás részletei 

a jelen felhívás 20.2. pontjában olvashatók.  

 

8. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, biztosítékok 

Az ellenérték kifizetésének teljesítése a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglalt szabályoknak 

megfelelően, lehívásonként történik. Szállító számla kiállítására a teljesítésigazolás birtokában 

jogosult.  

Ajánlatkérő a lehívások ellenértékét banki átutalással teljesíti az igazolt teljesítést követően, a 

mindkét Fél által aláírt szerződés feltételeinek megfelelően kiállított számla és a szerződés 

szerint kötelezően csatolandó okmányok Ajánlatkérő általi kézhezvételétől számított 30 napon 

belül. 

Ajánlatkérő előleget és fizetési biztosítékot nem nyújt. 

 

A szerződésszerű teljesítést biztosító jogintézmények és mellékkötelezettségek: 

 késedelmi kötbér, 

 nemteljesítési kötbér, 

 hibás teljesítési kötbér, 

 egyéb szerződést biztosító mellékkötelezettségek a 

szerződéstervezetben meghatározottak szerint 

9. Az ajánlatok bírálati szempontja 

Ajánlatkérő az ajánlatokat  

[ ] legalacsonyabb cikkszintű egységár, 

[ ] legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás, 

[ ] legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontrendszer 
[ ] Nettó ár: Teljes nettó ajánlati ár (HUF) 

[ ] Jótállási időtartam 

[ ] Műszaki tartalom  

[ ] egyéb értékelési szempont 

- Műszaki szakmai alkalmassági követelmények M/2.1 pontja szerint 

bemutatott 1 fő tervező-szerelő tevékenység végzésében személyesen 

közreműködő a 2005. évi CXXXIII. törvény 1. § (5) bekezdésében 

meghatározott felsőfokú végzettséggel rendelkező szakember 

biztonságtechnikai vagy vagyonvédelmi rendszerek tervezésére, 

telepítésére vonatkozó többlettapasztalata (hónapokban kifejezve, 

minimum 0 hónap, maximum 24 hónap) 

- Műszaki szakmai alkalmassági követelmények M/2.2 pontja szerint 

bemutatott 1 fő szerelő tevékenység végzésében személyesen 

közreműködő a 2005. évi CXXXIII. törvény 1. § (5) bekezdésében 

meghatározott végzettséggel rendelkező szakember 

biztonságtechnikai vagy vagyonvédelmi rendszerek szerelésére 

vonatkozó többlettapasztalata (hónapokban kifejezve, minimum 0 

hónap, maximum 24 hónap) 

 

bírálati szempontja szerint értékeli. 

 

Értékelés részletes leírása: 

 

Értékelési szempontrendszer: 
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- legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontrendszert figyelembe vevő pontozással 

bírálja el Ajánlatkérő az ajánlatokat.  

 

Értékelési részszempontok, illetve a hozzá rendelt súlyszámok vonatkozásában: 

 

 Értékelési szempont Mértékegység Súlyszám 

Ár kritérium 

1. Teljes nettó ajánlati ár (HUF) nettó Ft 8 

Minőségi kritérium 

2. 

Műszaki szakmai alkalmassági 

követelmények M/2.1 pontja szerint 

bemutatott 1 fő tervező-szerelő 

tevékenység végzésében személyesen 

közreműködő a 2005. évi CXXXIII. 

törvény 1. § (5) bekezdésében 

meghatározott felsőfokú végzettséggel 

rendelkező szakember 

biztonságtechnikai vagy 

vagyonvédelmi rendszerek 

tervezésére, telepítésére vonatkozó 

többlettapasztalata (hónapokban 

kifejezve, minimum 0 hónap, 

maximum 24 hónap) 

hónap 1 

3.  

Műszaki szakmai alkalmassági 

követelmények M/2.2 pontja szerint 

bemutatott 1 fő szerelő tevékenység 

végzésében személyesen közreműködő 

a 2005. évi CXXXIII. törvény 1. § (5) 

bekezdésében meghatározott 

végzettséggel rendelkező szakember 

biztonságtechnikai vagy 

vagyonvédelmi rendszerek szerelésére 

vonatkozó többlettapasztalata 

(hónapokban kifejezve, minimum 0 

hónap, maximum 24 hónap) 

hónap 1 

 

 

Az ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése: 

 

Az Ajánlatkérő az ajánlatokat a legjobb ár-érték arány bírálati szempont szerint értékeli. 

Részszempontonként adható pontok: 0–10 pont. 

 

Mindegyik részszempont esetében az Ajánlatkérő számára legkedvezőbb ajánlati elem 10 

pontot kap, a többi arányosan kevesebbet. Mindegyik részszempont esetében Ajánlatkérő két 

tizedes jegy pontosságig számol. Minden részszempontnál a kapott pontszámot Ajánlatkérő 

megszorozza az adott részszemponthoz tartozó súlyszámmal. Ezek az értékek összeadódnak, 

az összeg adja az ajánlattevő összpontszámát. 

 

Az elbírálás végeredményeképpen az összességében leggazdaságosabb Ajánlat kerül 

kiválasztásra, mint nyertes ajánlat. 
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A módszer részletes ismertetése, amellyel az Ajánlatkérő megadja a fenti ponthatárok közötti 

pontszámot:  

 

1. Az 1. résszempont - Teljes nettó ajánlati ár (HUF)- tekintetében: 

 

Ajánlatkérő a megajánlott Teljes nettó ajánlati ár (HUF) értékét veti össze és a 

legelőnyösebbet (legalacsonyabbat) preferálja. 

 

Az 1. számú részszempont esetében (Teljes nettó ajánlati ár (HUF)) az alkalmazandó módszer: 

a fordított arányosítás, vagyis a legalacsonyabb megajánlás a legjobb. 

Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a megadott teljes nettó ajánlati ár kizárólag az 

ajánlatok összehasonlíthatóságát szolgálja és a szerződés a megjelölt keretösszegre 

vonatkozóan kerül megkötésre, a tényleges kifizetésre pedig a nyertes ajánlattevő ajánlatában 

szereplő Részletes ártáblázatban megjelölt árak alapján a tényleges lehívásoknak megfelelően 

kerül majd sor. 

 

 

A fordított arányosítás:  

 

Fordított arányosítás: a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb. Ajánlatkérő a legkedvezőbb 

tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig 

a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat 

az alábbi képlet segítségével: 

 

P= 
Alegjobb 

*(Pmax-Pmin)+Pmin 
Avizsgált 

 

ahol 

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 

Pmax: a pontskála felső határa 

Pmin: a pontskála alsó határa 

Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 

Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 

 

Ajánlattevőknek az ajánlattételhez szükséges ártáblázat kitöltése után az ártáblázatban szereplő 

teljes nettó ajánlati árat egyösszegben, forintban kifejezve kell megadniuk pozitív egész 

számban kifejezve; negatív, 0 vagy tört érték nem ajánlható, továbbá a Részletes ártáblázatban 

szereplő valamennyi tételre szükséges megajánlást tenni. Valamennyi megajánlás tekintetében 

irányadó, hogy a megajánlott értéke nem lehet negatív, 0 vagy tört értékű.  

Az árajánlatnak magában kell foglalnia az Ajánlattevő minden, a szerződés teljesítésével 

kapcsolatban felmerült és a jövőben esetlegesen felmerülő költségét, kiadását, egyéb terheit.  

Az árajánlatokat nettó HUF pénznemben kérjük megadni! 

 

Abban az esetben, amennyiben az Ajánlattevő az árat alulprognosztizálja, az ebből eredő 

pluszköltségeket, kiadásokat stb. nem háríthatja át az Ajánlatkérőre, és ez nem mentesíti a 

teljesítési kötelezettség alól. A nettó árakat úgy kell megadni, hogy azok tartalmazzanak az 

általános forgalmi adón kívül minden járulékos költséget, függetlenül azok formájától és 

forrásától, pl. VÁM, különböző díjak és illetékek, egyéb adók stb. 
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Ajánlattevő a megjelölt díjon felül egyéb költségtérítési igény, illetve többletdíjazás 

Ajánlatkérővel szembeni érvényesítésére semmilyen jogcímen nem jogosult. Egyéb árelem, 

költség nem adható meg és elszámolására nincs mód. 

Az ajánlatnak magában kell foglalnia az Ajánlattevő minden, a szerződés teljesítésével 

kapcsolatban felmerült és a jövőben esetlegesen felmerülő költségét, kiadását, egyéb terheit. 

Ajánlattevő a megjelölt díjon felül egyéb költségtérítési igény, illetve többletdíjazás 

Ajánlatkérő szembeni érvényesítésére semmilyen jogcímen nem jogosult.  

A megajánlásokat nettó forintban kell megadni. A megajánlásoknak tartalmazniuk kell az 

Ajánlattevő minden olyan költségét, melyek a feladat elvégzéséhez szükségesek. Egyéb árelem, 

költség nem adható meg és elszámolására nincs mód. 

Az ajánlatban szereplő árnak fixnek kell lennie és a műszaki leírásban szereplő valamennyi, az 

eszközökhöz kapcsolódó árelemre ki kell terjedniük, így különösen a telepítés, a szükséges 

hálózat kiépítése, jótállás. Az Ajánlattevők semmilyen formában és semmilyen hivatkozással 

sem tehetnek változó ajánlati árat tartalmazó ajánlatot. 

  

2. A 2 és 3. bírálati részszempont tekintetében:  

Teljesítésbe bevonni kívánt, előírt jogosultsággal rendelkező szakemberek szakmai 

többlettapasztalatának időtartama (hónapokban kifejezve, minimum 0 hónap, maximum 

24 hónap) értékelési részszempontok vonatkozásában: 

Ajánlattevőnek ezen részszempont vonatkozásában jelen felhívás műszaki szakmai 

alkalmassági követelmények M/2.1 és M/2.2. pontjaiban előírt, a teljesítésbe bevonni 

kívánt jogosultsággal rendelkező szakemberek (a 2005. évi CXXXIII. törvény 1. § (5) 

bekezdésében meghatározott végzettség) biztonságtechnikai vagy vagyonvédelmi 

rendszerek tervezésére, telepítésére, illetve szerelésére vonatkozó 

többlettapasztalatának időtartamát (vagyis az M/2.1 és M/2.2 alkalmassági 

követelményekben rögzített szakmai tapasztalaton felüli tapasztalat időtartamát) kell 

megjelölnie, hónapban kifejezve. Kizárólag pozitív egész szám, vagy 0 ajánlható meg. 

Az értékelés módszere ezen részszempont tekintetében egyenes arányosítás, melynek 

értelmében ajánlatkérő a legmagasabb értéket megajánló ajánlattevő részére adja a 

legmagasabb, maximális pontszámot, a többi érvényes ajánlat pontszáma a 

legkedvezőbb ajánlathoz viszonyított arányban csökken. Ajánlatkérő ezen értékelési 

szempont esetében a 24 hónap feletti megajánlást ugyanúgy 10 ponttal értékeli, ahogyan 

a 24 hónap megajánlást.  

 

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy az időben párhuzamos szakmai 

tevékenységek vonatkozásában szerzett gyakorlati idők kumuláltan számítanak 

bele a szakember gyakorlati idejébe. (Pl.: azonos időben 2 darab 2 hónapos projektben 

szerzett tapasztalat összesen 4 hónap tapasztalatként kerül figyelembevételre.) 

Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyes szakemberek közti 

átfedés a jelen eljárásban nem elfogadott, ajánlattevőknek legalább 2, egymástól 

különböző szakembert kell bemutatniuk a megajánlás során. 
 

Egyenes arányosítás: a legmagasabb érték a legkedvezőbb. Ajánlatkérő a 

legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi 

ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva 

arányosan számolja ki a pontszámokat az alábbi képlet használatával:  

 

 P-Pmin = Avizsgált  
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 Pmax-

Pmin 
Alegjobb 

 

azaz 

 

P= 
 Avizsgált 

* (Pmax-Pmin)+Pmin  Alegjobb 

 

ahol 

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 

Pmax: a pontskála felső határa 

Pmin: a pontskála alsó határa 

Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 

Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme; 

 

Tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő a 24 hónap feletti megajánlásokat is 10 

ponttal értékeli, ezen előírás betartása érdekében az egyértelműség kedvéért 

rögzíti, hogy a 24 hónap feletti megajánlások esetében a megjelölt képlet 

alkalmazásakor ugyanúgy a 24 hónap értékkel számol. 

 

Az ajánlatban szereplő értéknek fixen garantált értéknek kell lennie, vagyis az 

Ajánlattevők semmilyen formában és semmilyen hivatkozással sem tehetnek változó 

értéket tartalmazó ajánlatot. 

 

Ezen bírálati szempont alátámasztása érdekében Ajánlattevőnek csatolnia szükséges 

a felolvasólap 1. számú mellékleteként cégszerűen aláírt nyilatkozatát az alábbi 

adattartalommal: 

1. szakemberek neve; 

2. annak a szervezetnek/személynek a megjelölését, akivel/amellyel az adott szakember 

munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll az ajánlattétel 

időpontjában, a szakember jogviszonya és annak kezdete  

3. szakember szakmai gyakorlatának bemutatása az alábbi adattartalommal: 

 

SZAKMAI GYAKORLAT 

A felhívás M/2.1 és M/2.2. műszaki, szakmai alkalmassági követelmény pontjai 

szerinti alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember alkalmasság 

körében előírt szakmai gyakorlat időtartamán felüli többlettapasztalata (hónapokban 

kifejezve, minimum 0, maximum 24 hónap) 

projekt/munka 

megjelölése, 

melyben a 

szakember részt 

vett  

 

szakmai gyakorlatának 

kezdő és befejező 

időpontja év/hónap/nap 

pontossággal 

a projekten/munkán a szakember 

által ellátott feladat, munkakör 

megjelölése 
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4. Ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy tudomásul veszi, hogy ezen nyilatkozattal 

összhangban köteles az alkalmasság igazolásaként benyújtani a szakember által aláírt 

önéletrajzot is az ajánlat részeként. 

 

 

 

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az időben párhuzamos gyakorlati idők kumuláltan 

számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe az alkalmassági követelménynek 

történő megfelelés igazolásakor. 

 

 

A szerződés teljesítése során az Ajánlattevő által bemutatott szakember bevonásától nem lehet 

eltekinteni olyan esetben, ha az érintett szerződés sajátos tulajdonságait figyelembe véve az 

adott személy (szervezet) igénybevétele az eljárásban az ajánlatok értékelésekor meghatározó 

körülménynek minősült. Az értékeléskor meghatározó szakember személye csak az 

Ajánlatkérő hozzájárulásával és abban az esetben változhat, ha az értékeléskor figyelembe vett 

minden releváns körülmény tekintetében az értékelttel egyenértékű szakember kerül 

bemutatásra. 

 

Felhívjuk az Ajánlattevők figyelmét, hogy a szakmai tapasztalatokra vonatkozó fenti adatok 

feltüntetését üzleti titokra hivatkozással sem lehet megtagadni az ajánlatban. Amennyiben 

Ajánlattevő kéri a megadott információk üzleti titokként kezelését, úgy Ajánlatkérő azokat 

ekként kezeli. 

 

10. Részvételi feltételek 

10.1. Kizáró okok  

Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő, alvállalkozó, akivel 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  
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101. cikke szerinti – három 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 – három 

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 társaság, amelynek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről 

és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. §. 38.) pont a)-b) vagy d) 

alpontja 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 

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. 

o) a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvt.) 3. § (1) bekezdés 1. pontja 

alapján nem minősül átlátható szervezetnek. 

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 elismervényét PDF formátumban. 

 Egyéni vállalkozók esetében vállalkozói igazolvány másolata, vagy a közhiteles 

adatbázisból kinyomtatott igazolás csatolandó. 

 

A c) - d), illetve g) – h), illetve i) - o) pontok tekintetében az igazolás módja: 

 az Ajánlattevő cégszerűen aláírt nyilatkozata.  

http://www.e-cegjegyzek.hu/
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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: 

 

Az alkalmassági feltételek kapcsán Ajánlatkérő az alábbiakat rögzíti: 

 

A 10.2.1. és 10.2.2. pontok kiegészítéseként Ajánlatkérő közli, hogy a nem forintban 

rendelkezésre álló adatokat (árbevétel, referencia munka) eredeti devizanemben kéri megadni. 

Az idegen devizanemben megadott értékek, adatok forintra történő átszámítására Ajánlatkérő 

árbevétel esetén az üzleti év fordulónapján, referencia munka esetében a teljesítés napján 

érvényes MNB devizaárfolyamot alkalmazza, illetve ennek hiányában az ECB által 

ugyanebben az időpontban jegyzett devizák keresztárfolyamából számított árfolyam kerül 

alkalmazásra. 

 

Továbbá Ajánlatkérő rögzíti, hogy erőforrást biztosító szervezet bevonása az 

alkalmassági feltételeknek történő megfelelés érdekében kizárt, Ajánlattevőnek 

alapvetően önállóan kell megfelelnie a rögzített alkalmassági feltételnek, ahol az 

alvállalkozóval való együttes megfelelés megengedett, ott azt a pályázati felhívás 

kifejezetten rögzíti. 

 

10.2.1. Pénzügyi és gazdasági alkalmassági követelmények: 

 

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

árbevétele a pályázati felhívás megjelenésének napját megelőző három, 

mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen nem éri el a nettó 49.900.000- Ft-ot, azaz 

nettó negyvenkilencmillió- kilencszázezer forintot. 

 

Az igazolás módja: 

 

A cégjegyzésre jogosult személy(ek) (vagy meghatalmazottja) által aláírt egyszerű nyilatkozat 

az eljárást megindító pályázati felhívás megjelenésének napját megelőző három, 

mérlegfordulónappal lezárt üzleti év vonatkozásában a teljes – általános forgalmi adó nélkül 

számított – árbevételéről (Nyilatkozatminta szerint). 

 

Ajánlattevőknek a fentiek szerint benyújtásra kerülő nyilatkozatukban a mérlegfordulónappal 

lezárt üzleti év időtartamát „év/hó/nap – tól év/hó/nap-ig” pontossággal szükséges 

megjelölniük!  

 

Amennyiben az Ajánlatkérő által kért nyilatkozat tartalma a céginformációs szolgálat honlapján 

megismerhető, a Beszámoló adatait Ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján 

megtalálható beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges. Amennyiben viszont az 

Ajánlatkérő által kért nyilatkozat tartalma a céginformációs szolgálat honlapján nem 

megismerhető, a beszámoló csatolása szükséges az ajánlathoz. 

 

Ha a jelentkező a fenti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely 

tekintetében a beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az 

előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az Ajánlatkérő által 
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megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és 

gazdasági alkalmasságát. Ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles 

alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve 

árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal 

kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság 

igazolásának az Ajánlatkérő által elfogadott módjáról. 

 

A jelen pontban előírt alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelést kizárólag az 

Ajánlattevő teljesítheti, a megjelölt követelménynek való megfelelés 

alvállalkozó/kapacitásnyújtó szervezet bevonásával nem igazolható. 

 

10.2.2. Műszaki, szakmai alkalmassági követelmények: 

 

M/1. 

Referencia munkák bemutatása vagyonvédelmi, rögzítővel ellátott kamerás megfigyelő 

rendszer szállítása, telepítése és üzembe helyezése területén. 

Alkalmatlan az Ajánlattevő, aki az eljárást megindító pályázati felhívás megjelenésének napját 

megelőző  három évben (azaz 36 hónapban) összesen nem rendelkezik az alábbi, 

szerződésszerűen teljesített referencia munkákkal: 

 

Legalább nettó 37.000.000,- Ft, azaz nettó harminchét millió Forint értékű szerződésszerű 

teljesítést igazoló referenciával. 

 

Fenti elvárások teljesülhetnek egy vagy több szerződésen belül, de összesen legfeljebb 5 db 

referencia munkával igazolható az alkalmassági feltételnek történő megfelelés. 

 

A referencia munkákra vonatkozó elvárásnak/elvárásoknak Ajánlattevőknek önállóan 

kell megfelelniük. 

 

Az igazolás módja: 

- Ajánlattevőnek csatolnia kell a cégjegyzésre jogosult személy (vagy meghatalmazottja) 

által cégszerűen aláírt nyilatkozatát a beszerzés tárgyában teljesített referenciamunkák 

vonatkozásában (az eljárást megindító pályázati felhívás megjelenésének napját 

megelőző 3 évre (36 hónapra) vonatkozóan) minimálisan az alábbi tartalommal: 

szerződést kötő másik fél megnevezése, címe, kapcsolattartó, telefonszám, és/vagy 

faxszám, és/vagy e-mail cím, 

- teljesítés ideje, időtartama [a teljesítés kezdete (év, hónap, nap), befejezése (év, hónap, 

nap)], 

- a teljesítés tárgya olyan részletességgel, hogy abból az alkalmassági feltételeknek való 

megfelelés egyértelműen megállapítható legyen,  

- ellenszolgáltatás teljes nettó összege (nettó érték, pénznem), 

- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a teljesítés megfelelt-e a jogszabályoknak és 

szerződésszerű volt-e(igen/nem). 

 

Az Ajánlatkérő elvárása, hogy a dokumentum tartalmazzon minden olyan adatot, információt, 

amely az alkalmasság megítéléséhez szükséges minimumkövetelményben megfogalmazásra 

került, azaz abból egyértelműen megállapítható legyen, hogy az Ajánlattevő megfelel-e az előírt 

alkalmassági követelmény(ek)nek! 
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Amennyiben a bemutatott referencia teljesítési ideje a jelen pályázati felhívás megjelenését 

megelőző 36 hónapnál korábban kezdődött, az Ajánlatkérő az alkalmasság vizsgálata során 

kizárólag a vizsgált referencia-időszakban [az eljárást megindító pályázati felhívás 

megjelenésének napját megelőző 3 év (36 hónap)] végzett szolgáltatás ellenértékét tudja 

figyelembe venni, ezért ebben az esetben a referenciaigazolásban/referencianyilatkozatban a 

referencia-időszakban végzett szolgáltatás nettó ellenértékét kell feltüntetni. 

Felhívjuk az Ajánlattevők figyelmét, hogy a referenciákra vonatkozó fenti adatok feltüntetését 

üzleti titokra hivatkozással sem lehet megtagadni az ajánlatban. Amennyiben Ajánlattevő kéri 

a megadott információk üzleti titokként kezelését, úgy Ajánlatkérő azokat ekként kezeli. 

 

M/2.1 

Tervező-szerelő tevékenység végzésében személyesen közreműködő a 2005. évi CXXXIII. 

törvény 1. § (5) bekezdésében meghatározott felsőfokú végzettséggel és minimum 3 év 

biztonságtechnikai vagy vagyonvédelmi rendszerek tervezésére, telepítésére vonatkozó 

szakmai gyakorlattal, továbbá a tevékenység végzéséhez szükséges a 2005. évi CXXXIII. 

törvény 6. §-a szerinti érvényes hatósági igazolvánnyal rendelkező szakember 

Alkalmatlan az Ajánlattevő, amennyiben önállóan, vagy a teljesítéshez igénybe venni kívánt 

alvállalkozóval együttesen nem rendelkezik, legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki 2005. évi 

CXXXIII. törvény 1. § (5) bekezdésében meghatározott felsőfokú végzettséggel nem 

rendelkezik.  

A szakembernek rendelkeznie kell legalább 3 év (36 hónap) biztonságtechnikai vagy 

vagyonvédelmi rendszerek tervezésére, telepítésére vonatkozó szakmai gyakorlattal, továbbá a 

tevékenység végzéséhez szükséges a 2005. évi CXXXIII. törvény 6. §-a szerinti hatósági 

igazolvánnyal.  

 

Az igazolás módja: 

Ajánlattevőnek az ajánlathoz csatolnia kell a szakember megnevezését és bemutatását 

tartalmazó cégszerűen aláírt nyilatkozatot, amely nyilatkozatot azon gazdasági szereplőnek 

kell cégszerűen aláírni, amely az adott szakembert rendelkezésre bocsátja (Ajánlattevő vagy 

alvállalkozó).  

 

A nyilatkozatban minimálisan az alábbiakat kell megjelölni: 

 az adott szakember nevét, 

 képzettségét/végzettségét 

 szakmai gyakorlat kezdő és befejező időpontját (év/hónap/nap). 

Továbbá, Ajánlattevőnek az ajánlathoz csatolnia kell a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt 

szakemberek részéről: 

 a szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát,  

- és a szakember képzettségét/végzettségét igazoló okirat egyszerű másolati példányát, 

- a hatósági igazolvány egyszerű másolati példányát. 

 

A szakmai önéletrajzban a referencia munkákat egyértelműen és részletesen be kell mutatni, 

pontos tárgy, időpont/időtartam rögzítése szükséges az alkalmassági feltételeknek való 

megfelelés megállapíthatóságának érdekében, továbbá a szakmai önéletrajzban legalább a 

jelenlegi munkahely feltüntetendő! 

Abban az esetben, ha a bemutatásra kerülő szakember nem az Ajánlattevő és nem az 

alvállalkozó munkavállalója, (pl Ajánlattevővel közvetlen megbízási szerződés alapján 

alvállalkozónak minősülő szakember) csatolni szükséges az adott szakember rendelkezésre 

állására vonatkozó nyilatkozatát is (az adott szakember adataival feltöltve, általa aláírva). 
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(Ebben az esetben a jelen pályázati felhívás 20.5. pont 3 alpont szerint a szakember aláírási 

címpéldányát vagy aláírás mintáját nem kell az ajánlathoz csatolni). 

 

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az időben párhuzamos gyakorlati idők kumuláltan 

számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe az alkalmassági követelménynek 

történő megfelelés igazolásakor. 

 

Kérjük továbbá, hogy az ajánlatban szíveskedjenek csatolni a szakember saját kezűleg 

aláírt nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az Ajánlattevő nyertessége esetén, amennyiben 

a szakember szakmagyakorlási tevékenység végzésére jogosító engedélyének érvényessége a 

teljesítési határidő vége előtt lejár az engedélyt a teljesítés teljes időtartamára 

meghosszabbítja, és az Ajánlatkérő részére az engedély kiadását követően 2 munkanapon 

belül, annak másolati példányát benyújtja. 

 

M/2.2 

Szerelő tevékenység végzésében személyesen közreműködő a 2005. évi CXXXIII. törvény 

1. § (5) bekezdésében meghatározott végzettséggel és minimum 3 év biztonságtechnikai 

vagy vagyonvédelmi rendszerek szerelésére vonatkozó szakmai gyakorlattal, továbbá a 

tevékenység végzéséhez szükséges a 2005. évi CXXXIII. törvény 6. §-a szerinti érvényes 

hatósági igazolvánnyal rendelkező szakember 

Alkalmatlan az Ajánlattevő, amennyiben önállóan, vagy a teljesítéshez igénybe venni kívánt 

alvállalkozóval együttesen nem rendelkezik, legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki 2005. évi 

CXXXIII. törvény 1. § (5) bekezdésében meghatározott végzettséggel nem rendelkezik.  

A szakembernek rendelkeznie kell legalább 3 év (36 hónap) biztonságtechnikai vagy 

vagyonvédelmi rendszerek szerelésére vonatkozó szakmai gyakorlattal, továbbá a tevékenység 

végzéséhez szükséges a 2005. évi CXXXIII. törvény 6. §-a szerinti hatósági igazolvánnyal.  

 

Az igazolás módja: 

Ajánlattevőnek az ajánlathoz csatolnia kell a szakemberek megnevezését és bemutatását 

tartalmazó cégszerűen aláírt nyilatkozatot, amely nyilatkozatot azon gazdasági szereplőnek 

kell cégszerűen aláírni, amely az adott szakembert rendelkezésre bocsátja (Ajánlattevő vagy 

alvállalkozó). Amennyiben az adott szakember az Ajánlattevő közvetlen alvállalkozója (pl 

megbízási szerződéssel létrejövő jogviszony alapján), úgy az adott szakembert az 

Ajánlattevőnek kell ezen nyilatkozatban bemutatnia. 

 

A nyilatkozatban minimálisan az alábbiakat kell megjelölni: 

 az adott szakember nevét, 

 képzettségét/végzettségét 

 szakmai gyakorlat kezdő és befejező időpontját  (év/hónap/nap). 

Továbbá, Ajánlattevőnek az ajánlathoz csatolnia kell a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt 

szakemberek részéről: 

 a szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát,  

- és a szakember képzettségét/végzettségét igazoló okirat egyszerű másolati példányát, 

- a hatósági igazolvány egyszerű másolati példányát. 

 

A szakmai önéletrajzban a referencia munkákat egyértelműen és részletesen be kell mutatni, 

pontos tárgy, időpont/időtartam rögzítése szükséges az alkalmassági feltételeknek való 

megfelelés megállapíthatóságának érdekében, továbbá a szakmai önéletrajzban legalább a 

jelenlegi munkahely feltüntetendő! 
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Abban az esetben, ha a bemutatásra kerülő szakember nem az Ajánlattevő és nem az 

alvállalkozó munkavállalója, (pl Ajánlattevővel közvetlen megbízási szerződés alapján 

alvállalkozónak minősülő szakember) csatolni szükséges az adott szakember rendelkezésre 

állására vonatkozó nyilatkozatát is (az adott szakember adataival feltöltve, általa aláírva). 

(Ebben az esetben a jelen pályázati felhívás 20.5. pont 3 alpont szerint a szakember aláírási 

címpéldányát vagy aláírás mintáját nem kell az ajánlathoz csatolni). 

 

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az időben párhuzamos gyakorlati idők kumuláltan 

számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe az alkalmassági követelménynek 

történő megfelelés igazolásakor. 

Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyes szakemberek közti átfedés 

a jelen eljárásban nem elfogadott, ajánlattevőknek legalább 2, egymástól különböző 

szakembert kell bemutatniuk a szakmai alkalmasság igazolása során. 

 

 

Kérjük továbbá, hogy az ajánlatban szíveskedjenek csatolni a szakember saját kezűleg 

aláírt nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az Ajánlattevő nyertessége esetén, amennyiben 

a szakember szakmagyakorlási tevékenység végzésére jogosító engedélyének érvényessége a 

teljesítési határidő vége előtt lejár az engedélyt a teljesítés teljes időtartamára 

meghosszabbítja, és az Ajánlatkérő részére az engedély kiadását követően 2 munkanapon 

belül, annak másolati példányát benyújtja. 

 

A szerződés teljesítése során az Ajánlattevő által bemutatott szakember bevonásától nem lehet 

eltekinteni olyan esetben, ha az érintett szerződés sajátos tulajdonságait figyelembe véve az 

adott személy (szervezet) igénybevétele az eljárásban az ajánlatok értékelésekor meghatározó 

körülménynek minősült. Az értékeléskor meghatározó szakember személye csak az 

Ajánlatkérő hozzájárulásával és abban az esetben változhat, ha az értékeléskor figyelembe vett 

minden releváns körülmény tekintetében az értékelttel egyenértékű szakember kerül 

bemutatásra. 

 

Felhívjuk az Ajánlattevők figyelmét, hogy a szakmai tapasztalatokra vonatkozó fenti adatok 

feltüntetését üzleti titokra hivatkozással sem lehet megtagadni az ajánlatban. Amennyiben 

Ajánlattevő kéri a megadott információk üzleti titokként kezelését, úgy Ajánlatkérő azokat 

ekként kezeli. 

 

M/3 

Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik: 

Rendőrség által kibocsátott, a teljesítés időtartama alatt érvényes vagyonvédelmi 

működési engedéllyel. 

Ajánlatkérő vagyonvédelmi működési engedély alatt a személy- és vagyonvédelmi, valamint a 

magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény 5. § (1) bekezdése 

szerinti érvényes működési engedélyt érti. 

A jelen M/3. pontban előírt alkalmassági minimumkövetelményeinek való megfelelést 

kizárólag az ajánlattevő teljesítheti, a megjelölt követelménynek való megfelelés 

alvállalkozó/kapacitásnyújtó szervezet bevonásával nem igazolható. 

 

Az alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés igazolási módja: 

Ajánlattevőnek ajánlata részeként csatolnia szükséges az előírt vagyonvédelmi működési 

engedély egyszerű másolati példányát. Az eredeti példányt a nyertes Ajánlattevő az 

eredményhirdetéstől számított 10 napon belül köteles bemutatni Ajánlatkérő részére. 
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Amennyiben a nyertes Ajánlattevő az eredeti példányt nem tudja Ajánlatkérő részére 

bemutatni, az esetben Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződés megkötésétől 

elálljon, és a második legkedvezőbb ajánlatot benyújtó Ajánlattevővel kössön szerződést. 

 

Fentieken túl Ajánlattevőnek csatolnia kell nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy 

amennyiben a vagyonvédelmi működési engedély érvényességi ideje a szerződés 

időtartama alatt lejár, az esetben az engedély meghosszabbításáról gondoskodik, és a 

meghosszabbított engedélyt Ajánlatkérő részére bemutatja az engedély kiadását 

követően, öt napon belül és annak másolati példányát benyújtja. 

 

 

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

nyilatkozatok tekintetében, valamint a 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 értékelési szempontra tett megajánlást 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. Az ajánlattevő általi felelős fordításhoz Ajánlattevőnek mellékelnie kell 

cégszerűen aláírt nyilatkozatát a felelős fordításról. 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: 

 2020. június 19. 12.00 óra 

 

14. Az ajánlat benyújtása: 

  

Az ajánlatok kizárólag elektronikusan (e-mail formájában) nyújthatók be az ajánlattételi 

határidő (13. pont) lejártáig: 

MÁV-START Zrt., 

Beszerzési Igazgatóság 

Beszerzési Működéstámogatás szervezet 

Hideghéti- Szemerédi Anna Zsófia 

hidegheti.anna@mav-start.hu 

 

Az Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlathoz szakmai- és árajánlat 

benyújtása szükséges. Az ajánlatadás megkönnyítése érdekében Ajánlatkérő segédtáblát 
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bocsát az ajánlattevők rendelkezésére. A szakmai- és az árajánlatnak az alábbiakat kell 

tartalmazniuk: 

- árajánlat: a rendelkezésre bocsátott Segédtábla nevű fájl Árazatlan költségvetés 

lapfülének Részletes ártáblázat nevű része kitöltve a Testkamerák egységárának 

megadásával, valamint a Gyűjtő állomások és a Központi egységek telepítését is 

magában foglaló ár megadásával helyszínenként. A táblázat benyújtása elegendő .xls 

vagy azzal egyenértékű formában. 

- szakmai ajánlat: 

o a rendelkezésre bocsátott Segédtábla nevű fájl Árazatlan költségvetés lapfülének 

Részletes ártáblázat nevű része kitöltve a megajánlott termékek pontos 

megnevezésével. A táblázat benyújtása elegendő .xls vagy azzal egyenértékű 

formában.  

o a rendelkezésre bocsátott Segédtábla nevű fájl Teljesítés tervezett időpontja 

nevű lapfülének kitöltésével szükséges megadni a tervezett teljesítési 

határidőket az egyes teljesítési helyszínek szerinti bontásban. A táblázat 

benyújtása elegendő .xls vagy azzal egyenértékű formában. 

o a megajánlott termékek vonatkozásában a pontos technikai specifikáció. A 

specifikációt olyan módon kell összeállítani, hogy abból megállapítható legyen 

a műszaki leírásban szereplő valamennyi technikai elvárás, továbbá a 

kompatibilitásra vonatkozó információk. A dokumentum benyújtására az ajánlat 

benyújtására vonatkozó előírások az irányadóak. 

 

Az Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy az ajánlatok benyújtásának formai 

követelményei az alábbiak: az ajánlat minden oldalát egyetlen dokumentumként, pdf 

formátumban szükséges egy e-mail mellékleteként az ajánlattételi határidőig benyújtani.  

Ajánlatkérő cégszerűen aláírtként elfogadja, ha az ajánlat és a jelen Pályázati felhívás 20.5. 

pontjában részletezett dokumentumok a cégképviseletre jogosult(ak) által aláírva: 

- az azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés (AVDH) 

szolgáltató által hitelesített elektronikus példányként kerülnek 

benyújtásra, vagy 

- legalább minősített vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott 

biztonságú elektronikus aláírással vagy bélyegzővel ellátva és 

időbélyegzőt tartalmazó elektronikus okiratként kerülnek benyújtásra. 

 

Kérjük, hogy az e-mail beállításai között kérjenek automatikus visszaigazolást az e-mail 

megérkezéséről.  

A késve beérkező dokumentumok az ajánlat érvénytelenségét vonják maguk után. 

 

15. Ajánlat(ok) felbontási helye, ideje: 

 

Az ajánlatok bontására az ajánlatok beérkezésének sorrendjében kerül sor, Ajánlatkérő az e-

mailben benyújtott ajánlatok bontását maga végzi, a bontásról feljegyzést készít, amelyet az 

ajánlatot benyújtók számára elektronikusan (e-mail útján) küld meg legkésőbb az ajánlatok 

bontását követő 3 munkanapon belül. 

 

16. A tárgyalás lehetősége és feltételei  

 

Ajánlatkérő az eljárás során nem kíván tárgyalásokat lefolytatni az Ajánlattevőkkel a 

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



 

 - 19 - 

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 Ajánlattevőnek csatolnia kell ajánlata részeként cégszerűen aláírt nyilatkozatát 

a nyertessége esetén szerződésben feltüntetendő adatairól, a szerződéstervezetek 

változatlan tartalommal történő elfogadásáról. 

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 ártárgyalás tartására, melynek 

időpontjáról az érvényes ajánlatot tevők részére írásban (e-mail vagy fax útján) értesítést küld. 

Az ártárgyalás formája lehet elektronikus úton (e-mailben) történő árcsökkentés vagy 

személyes ártárgyalás. 

Ajánlatkérő főszabály szerint személyes ártárgyalást tart akkor, hogyha több Ajánlattevő van, 

akinek érvényes az ajánlata, míg elektronikus úton (e-mailben) történő árcsökkentés tartható 

egy érvényes ajánlat megléte esetében. Az előbbiektől Ajánlatkérő indokolás nélkül eltérhet és 

tarthat személyes ártárgyalást is. 

 

Ajánlatkérő az ártárgyalás módjáról az ártárgyalási meghívóban tájékoztatja Ajánlattevőket. 

 

16.1 Amennyiben Ajánlatkérő tárgyalás tartásának szükségességét látja, az éppen 

aktuális járványügyi helyzetre tekintettel a tárgyalási szabályokat megfelelő időben 

az Ajánlattevők rendelkezésére fogja bocsájtani.  

 

 

16.2. Az ajánlatok értékelésének és bírálatának menete: 

16.2.1. A pályázati felhívásban meghatározott ajánlattételi határidőre benyújtott, ajánlati 

kötöttséget nem eredményező első ajánlat (a továbbiakban: alapajánlat) 

vonatkozásában az ajánlatkérő megvizsgálja, hogy az megfelel-e a pályázati 

felhívásban és dokumentációban, illetve esetlegesen irányadó jogszabályokban 

meghatározott feltételeknek. 

16.2.2. Ajánlatkérő az alapajánlatok vizsgálatát követően– szükség esetén több alkalommal – 

külön írásbeli felhívás útján biztosítja a hiánypótlás lehetőségét, valamint az ajánlatban 

található, nem egyértelmű kijelentés, nyilatkozat, igazolás tartalmának tisztázása 

érdekében az ajánlattevőtől felvilágosítást kér az ártárgyalást megelőzően. 

16.2.3. A szakmai ajánlat körébe eső dokumentumok hiányának és hiányosságainak pótlására, 

illetve az azzal/azokkal kapcsolatos felvilágosítás kérésére szintén az ártárgyalást 

megelőzően kerül sor. 

16.2.4. Ajánlatkérő az ártárgyalást csak azokkal az ajánlattevőkkel kezdi meg, amely 

ajánlattevők alapajánlata adott esetben a hiánypótlást, illetve felvilágosítást követően 

minden tekintetben megfelel a pályázati felhívásban, a pályázati dokumentációban és 

az esetlegesen irányadó jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

 

16.3. Ártárgyalás): 

 

16.3.1. Az ártárgyalásra kizárólag azok az ajánlattevők kerülnek meghívásra, akiknek 

ajánlata megfelel a pályázati felhívásban, a pályázati dokumentációban és az esetlegesen 

irányadó jogszabályokban foglaltaknak. Ajánlattevőknek az ártárgyalásra benyújtott 
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végleges ajánlatban az ajánlathoz képest a szakmai ajánlat és szerződéstervezet további 

módosítására nincs lehetőségük. 

16.3.2. Az ártárgyalás az ajánlattevők körében nyilvános. 

16.3.3. Az ártárgyalás keretében az ajánlattevők az ajánlataikhoz képest kizárólag az 

eljárásban alkalmazott értékelési szempont szerinti, az ártárgyalás tárgyát képező 

értékelendő vállalásukat / vállalásaikat (a legjobb ár-érték arány esetén az értékelési 

részszempontokra tett vállalásaikat) módosíthatják a végleges árajánlat megtételével. 

Az ártárgyalás tárgyát nem képező értékelési részszempontokra tett 

vállalásokat érintően az alapajánlathoz képesti módosítás nem lehetséges, az 

ártárgyalás során ezen részszempontokra tett vállalások esetén új vállalás 

megtételére már nincs lehetőség.  

16.3.4. Ajánlatkérő az ártárgyalási meghívóban megjelöli a végleges árajánlatok 

benyújtására nyitva álló ajánlattételi határidőt és a benyújtás helyét, módját. 

16.3.5. Az ártárgyalás keretében kötelező végleges ajánlatot tenni. A végleges 

ajánlatnak Felolvasólapot minden esetben tartalmaznia kell. 

16.3.6. A végleges ajánlatukban az ajánlattevők a korábban benyújtott ajánlataikhoz 

képest Ajánlatkérőre nézve kedvezőtlenebb, az ártárgyalás tárgyát képező 

vállalás(oka)t nem tehetnek. 

16.3.7. Amennyiben az ajánlattevő a végleges árajánlat benyújtására nyitva álló 

határidő lejártáig nem nyújt be ajánlatot, ajánlata érvénytelenítésre kerül. 

 

16.3.8. A végleges ajánlatok megtételére nyitva álló határidő lejártával az ajánlati kötöttség 

a végleges ajánlatokra beáll és a tárgyalások befejeződnek. 

 

17. A Pályázat eredményről szóló tájékoztató tervezett időpontja 

 

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

Pályázat eredményéről szóló döntést követően a lehető leghamarabb, de legkésőbb három 

munkanapon belül. 

 

18. A szerződéskötés tervezett időpontja  

2020.07.15. 

 

19. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama  

a végső ajánlattételi határidőtől számított 30 nap. 

 

20. Egyéb információk 

 

 Nyilatkozatminták átvétele: 

 

Ajánlatkérő jelen Pályázatban ajánlati dokumentációt készített (beleértve a 

szerződéstervezetet, műszaki leírást, nyilatkozatmintákat), melyet térítésmentesen 

bocsát az Ajánlattevők rendelkezésére a Pályázati Felhívással együtt. 

 

 Az ajánlati dokumentáció Ajánlatkérőtől való átvétele az eljárásban való részvétel 

 feltétele.  

 

 Az ajánlati dokumentáció beszerzésének határideje: 2020. június 4. 9:00 óra.  

Ajánlatkérő az ajánlati dokumentáció beszerzésének határidejéig írásban beérkező kérésre 

elektronikus úton megküldi a dokumentációt. 
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Kérjük Ajánlattevőket, hogy az írásban/e-mailben megküldött kérelemben az alábbi adatokat 

legyenek szívesek megjelölni: 

Cég neve: 

Székhelye: 

Adószáma: 

Kapcsolattartó neve: 

Elérhetősége (telefonszám/fax/e-mail cím): 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a formanyomtatványokért, valamint azok használatáért az 

Ajánlatkérő felelősséget nem vállal, azaz Ajánlattevők a formanyomtatványokat saját 

felelősségükre alkalmazhatják 

 

20.1 Ajánlati biztosíték: 

 

Az Ajánlatkérő a pályázatban való részvételt nem köti biztosíték nyújtásához. 

 

20.2 Helyszíni bejárás:  
Ajánlatkérő az ajánlattevők számára helyszíni bejárás lehetőségét biztosítja, az alábbi 

helyszíneken és időpontokban. 

 

Telepítés helye Pontos cím A helyszíni bejárás időpontja 

Budapest-Keleti Pu. 
1087 Budapest, Kerepesi út 

2-4. 

2020. 06.09. 9 óra 

Komárom felvételi épület 
2900 Komárom Rákóczi 

rakpart 1-3. 

2020. 06.09. 11 óra 

Tapolca felvételi épület 
8300 Tapolca Dózsa György 

út 7. 

2020. 06.09. 13 óra 

Sátoraljaújhely felvételi épület 
3980 Sátoraljaújhely, Fasor 

19. 

2020.06.11. 12 óra 

Füzesabony felvételi épület 
3390 Füzesabony Baross út 

1. 

2020.06.11. 14 óra 

Záhony felvételi épület 4625 Záhony Európa tér 7. 2020.06.11. 14 óra 

Szeged felvételi épület 6725 Szeged Indóház tér 2.  2020.06.12. 10 óra 

 

A helyszíni bejáráson való részvétel az ajánlattétel előfeltétele, melynek elmulasztása 

esetén az eljárásban érvényes ajánlat nem nyújtható be.  
A részvételi szándékot kérjük jelezni az 1. pontban megjelölt kapcsolattartó felé a helyszíni 

bejárás alábbi időpontja előtt legkésőbb 1 munkanappal, 12:00 óráig, telefonos elérhetőség 

megadásával.  

Amennyiben nem érkezik jelentkezés a helyszíni bejárásra, az nem kerül megtartásra!  
A helyszíni bejárás nem minősül konzultációnak, Ajánlattevők az alapajánlat összeállításának 

érdekében kizárólag írásban – a 20.3. pontban foglaltak szerint - tehetnek fel kérdéseket 

Ajánlatkérő felé. 
 
20.3 Konzultáció: 

 

Az Ajánlattevők ajánlatuk összeállításának érdekében írásban kérdéseket tehetnek fel 

Ajánlatkérő felé (e-mailben az 1. pontban jelzett kapcsolattartó felé) ajánlattételi határidő 

lejártának napját megelőző 4. munkanapig, amely kérdésekre Ajánlatkérő az ajánlattételi 

határidő lejártának napját megelőző 3. munkanapjáig megküldi válaszait. 
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Az Ajánlatkérő kéri az Érdeklődő Gazdasági Szereplőket, hogy kérdéseiket szerkeszthető 

formátumban legyenek szívesek megküldeni! 

 

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

tárgyától eltérő kérdések megválaszolásától az Ajánlatkérő indoklás nélkül eltekinthet. 

 

Az eljárással kapcsolatos minden információkérést kizárólag az 1. pontban megjelölt 

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

 

20.4 Pályázat benyújtása: 

 

Az ajánlatot a Pályázati felhívás szerint kérjük megadni. 

 

 Az ajánlat minden oldalát kitörölhetetlen tintával, vagy géppel elkészítve, valamennyi 

oldalt folyamatos sorszámmal, magyar nyelven, 1 elektronikus (.pdf) példányban kell 

benyújtani. 

 Az ajánlatban benyújtásra kerülő nyilatkozatokat a cégjegyzésre jogosult, vagy az általa 

az ajánlat aláírására meghatalmazott személy kézjegyével kell ellátni. 

 Az e-mail tárgyában a 7899/2020/START „Ajánlat – „Mobil kamerás rögzítő rendszer 

bővítése 2020” megjelölést is fel kell feltüntetni. „Az ajánlattételi határidő (2020. 

június 19. 12:00 óra) 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; 

 az értékelésre kerülő számszerűsíthető adatokat. 

A Felolvasólap mintáját jelen pályázati felhívás III. számú mellékletét képező 

„Nyilatkozatminták” tartalmazza. 

 

20.5 Ajánlat tartalma 

Ajánlatkérő kizárja annak lehetőségét, hogy ajánlattevők csoportja nyújtson be közösen 

ajánlatot (közös ajánlattétel).  

 

A  Ajánlattevő(k)nek az alábbi dokumentumokat kell az ajánlathoz csatolni: 

Sorszám A benyújtandó irat megnevezés és leírása Javasolt irattípus 

1.  A cégszerűen aláírt Felolvasólapot kitöltve az Ajánlat 

adataival; 

Az Ajánlattevő nyilatkozatát a felhívásban és a 

szerződésben foglalt feltételek elfogadására, a 

szerződés teljesítésére és a kért ellenszolgáltatásra, az 

ajánlatban foglalt tartalommal.  

 

Nyilatkozatminta: III/1. sz. mell. 

FELOLVASÓLAP 

 

2.  Ajánlattevő tételes árajánlata Segédtábla az ajánlattételhez  

3.  Ajánlattevő szakmai ajánlata Segédtábla az ajánlattételhez, 

Technikai specifikáció 

4.  Ajánlattevőnek ajánlata részeként csatolnia kell az 

M/2.1 és M/2.2 alkalmassági követelmények 

vonatkozásában megjelölt szakemberekre vonatkozó 

ajánlattevői nyilatkozatot.  

 

Nyilatkozatminta: III/2. sz. mell 
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5.  Azon cégjegyzésre jogosult személy(ek) közjegyző 

által készített aláírási címpéldányát, vagy a Ctv. 9. §-

a szerinti, ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által 

ellenjegyzett aláírás-mintáját egyszerű másolati 

példányban, akik az ajánlatban szereplő 

nyilatkozatokat, dokumentumokat cégszerű 

aláírásukkal ellátják. Amennyiben az ajánlatot nem 

cégjegyzésre jogosult személy írja alá, úgy csatolni 

szükséges a cégjegyzésre jogosult vezető 

tisztségviselő által aláírt meghatalmazást is a fenti 

dokumentumok mellett, 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.  

Amennyiben az aláíró/szignáló személy a 2009. évi 

CXV. törvény szerinti egyéni vállalkozónak minősül, 

vagy természetes személy, úgy az aláírás 

hitelességének igazolása érdekében csatolandó 

továbbá az egyéni vállalkozó, illetve a természetes 

személy aláírás képét tartalmazó dokumentum 

legalább teljes bizonyító erejű magánokirati 

formában. Az aláírás hitelességének igazolására 

szolgáló dokumentumnak egyéni vállalkozó esetében 

tartalmaznia kell az egyéni vállalkozó nyilvántartási 

számát is. 

Felhívjuk továbbá a figyelmet, hogy az egyéni 

vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi 

CXV. törvény 16. § (4) bekezdése alapján az egyéni 

vállalkozó gazdasági tevékenysége során az „egyéni 

vállalkozó” megjelölést (vagy annak e.v. rövidítését) 

és nyilvántartási számát neve (aláírása) mellett 

minden esetben köteles feltüntetni. 

Aláírási címpéldány / 

aláírásminta és adott esetben 

meghatalmazás 

 

6.  Ajánlattevő nyilatkozata vagyonvédelmi 

felelősségbiztosításról 

Nyilatkozatminta: III/12.sz. 

melléklet 

Alkalmasság igazolására vonatkozó nyilatkozatok 

7.  M/2.1 és M/2.2 Szakemberek szakmai önéletrajza  

és  

rendelkezésre állási nyilatkozata (abban az esetben 

szükséges benyújtani, ha a szakember nem 

munkavállaló) 

/szakemberenként szükséges benyújtani/ 

Nyilatkozatminta: III/3. sz. mell 

A képzettséget/ végzettséget 

igazoló dokumentumok 

egyszerű másolata 

Hatósági engedély egyszerű 

másolati példánya 

Nyilatkozat a lejáró hatósági 

engedély meghosszabbításáról 

(adott esetben) 

8.  P/1. Árbevételre vonatkozó nyilatkozat vagy igazolás, 

amennyiben szükséges  

Nyilatkozatminta: III/4. sz. mell.  

9.  M/1 Referencia nyilatkozat  Nyilatkozatminta: III/5. sz. mell.  
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10.  M/3 Vagyonvédelmi működési engedély Rendőrség által kibocsátott, a 

teljesítés időtartama alatt 

érvényes vagyonvédelmi 

működési engedély (másolat) 

A kizáró okokra vonatkozó nyilatkozatok és egyéb nyilatkozatok 

11.  Ajánlattevő által cégszerűen aláírt nyilatkozat a 

kizáró okok fenn nem állása vonatkozásában  

Nyilatkozatminta: III/6. sz. mell. 

 

12.  Alvállalkozó(k)ra vonatkozó nyilatkozat 

Alvállalkozó vonatkozásában csatolni kell a 

cégszerűen aláírt nyilatkozatot az alábbi 

tartalommal (Nyilatkozatminta szerint): 

i. Alvállalkozó neve, székhelye, adószáma; 

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

teljesítéséhez Ajánlattevő alvállalkozót vesz 

igénybe; 

iii. Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy az igénybe 

venni kívánt Alvállalkozók vonatkozásában 

sem állnak fenn jelen Pályázati felhívásban 

meghatározott kizáró okok.  

Amennyiben Ajánlattevő nem vesz igénybe 

alvállalkozót, abban az esetben a nemleges 

nyilatkozatot is kérjük csatolni!  

Nyilatkozatminta: III/7. sz. mell. 

 

13.  Az Ajánlattevő ajánlatában nyilatkozni köteles 

arról, hogy vele szemben van-e folyamatban 

változásbejegyzési eljárás. Folyamatban lévő 

változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlathoz 

csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott 

változásbejegyzési kérelmet, valamint annak és a 

cégbíróság által megküldött digitális átvételi 

elismervényt PDF formátumban. Nemleges 

nyilatkozat is csatolandó.  

Nyilatkozatminta: III/8. sz. mell. 

 

14.  Ajánlattevőknek az ajánlatukban az államháztartásról 

szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) 

bekezdésében, az államháztartásról szóló törvény 

végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. 

rendelet 50. § (1a) bekezdésében, valamint a nemzeti 

vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) 

bekezdés 1. pontjában foglaltakra tekintettel 

nyilatkozniuk kell, hogy átlátható szervezetnek 

minősülnek. Amennyiben az Ajánlattevő nem 

minősül átlátható szervezetnek, úgy ajánlata 

érvénytelennek minősül. Az Ajánlatkérő felhívja az 

Ajánlattevők figyelmét, hogy az átláthatósági 

nyilatkozat tartalmát  az ajánlatok bírálata során 

Ajánlatkérő ellenőrizheti és adatokat kérhet be erre 

vonatkozóan az Ajánlattevőktől.  

Nyilatkozatminta: III/9. sz. mell.  

 

15.  Ajánlattevő nyilatkozata a szerződéstervezet 

változatlan tartalommal történő elfogadására 

vonatkozóan.  

Nyilatkozatminta: III/10. sz. 

mell.  

 

16.  Nyilatkozat felelős fordításról (amennyiben 

releváns) 

Nyilatkozatminta: III/11. sz. 

mell.  
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20.6 Egyéb feltételek: 

 

1. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az 

Ajánlattevőt terheli. 

 

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

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. 

 

3. Ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell vagyonvédelmi felelősségbiztosításról szóló 

nyilatkozatát. 

Ajánlatkérő előírja, hogy a nyertes Ajánlattevő(k) legkésőbb a Keretszerződés 

teljesítésének kezdő időpontjában induló kockázatviselési kezdettel a Keretszerződés 7.7. 

pontjában előírt vagyonvédelmi felelősségbiztosítási szerződéssel rendelkezzen vagy 

jelenlegi vagyonvédelmi felelősségbiztosítását a beszerzés tárgyára kiterjessze oly 

módon, hogy az maradéktalanul eleget tegyen a szerződés tervezetben megjelölt 

követelményeknek. 

Nyertes Ajánlattevő(k)nek a Keretszerződés 7.7. pontjában részletezett vagyonvédelmi 

felelősségbiztosítás dokumentumait az eredményhirdetést követő 10 napon belül  kell 

másolatban megküldenie elektronikus úton Ajánlatkérő részére! 

 

Amennyiben Ajánlattevő ajánlatot tesz és nyertesként hirdetik ki, oly módon kell 

megkötnie a vagyonvédelmi felelősségbiztosítást a Keretszerződésben előírt 

paraméterekkel, hogy a biztosítási eseményenként és a biztosítási időszakra kifizethető 

kártérítési limit összege legalább 50 000 000 Ft (azaz ötvenmillió Forint) legyen, 

megnevezve a kockázatviselési projektet a biztosítási kötvényen. 

A vagyonvédelmi felelősségbiztosítási fedezetnek ki kell terjednie az alvállalkozó(k) 

részéről okozott károkra is. 

 

4. 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. 

 

5. Ajánlattevők az Ajánlatkérő azon döntése kapcsán, mely ajánlatukat érvénytelennek 

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

érvényesítésére nem jogosultak. 

 

6. Az Ajánlatkérőt nem terheli szerződéskötési kötelezettség különösen akkor, ha az 

Ajánlatkérő által működtetett szállítói minősítés során a nyertes ajánlattevő „nem 

megfelelt” minősítést kapott. 

 

7. Tekintettel a 2016/69 EU rendelet és 2011. évi CXII. tv. vonatkozó előírásaira a MÁV-

START Zrt. adatkezelési tájékoztatója az alábbi linken elérhető: 

https://www.mavcsoport.hu/mav-csoport/adatkezelesi-tajekoztatok 

https://www.mavcsoport.hu/mav-csoport/adatkezelesi-tajekoztatok
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Érvénytelen az ajánlat, ha: 

 ha az ajánlat kirívóan alacsony vagy magas, illetve a gazdasági ésszerűséggel nem 

összeegyeztethető kötelezettségvállalást tartalmaz, és az Ajánlattevő erre vonatkozóan 

nem tud megfelelő indokolást adni; 

 az ajánlattételi határidőn túl érkezik (tekintettel jelen felhívás 14. pontjában foglaltakra), 

illetve a felhívásban megjelölt e-mailtől 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; 

 szakmai ajánlat nem felel meg a pályázati dokumentációban előírt követelménynek; 

 az ajánlattevő nem vett részt a 20.2. pont szerinti helyszíni bejárásokon; 

 a Pályázati felhívásban, illetve a szerződésben rögzített mellékleteiben Ajánlatkérő által 

előírt teljesítési határidőt az Ajánlattevő nem tudja vállalni, teljesíteni; 

 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, vagy 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 teljes körű ajánlatot a bírálati szempontok 

mindegyikére; 

 az Ajánlattevő több változatú ajánlatot tesz, amennyiben ennek lehetőségét az 

Ajánlatkérő kizárta; 

 az ajánlatban valótlan adat vagy nyilatkozat szerepel; 

 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; 

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

valamint a jogszabályokban foglaltaknak; 

 az ajánlatból a felolvasólap hiányzik, vagy a felolvasólapon nem kerül feltüntetésre a 

bírálatra kerülő tartalmi elemek valamelyikére megajánlás; 

 Ajánlattevő nem minősül átlátható szervezetnek; 

 Ajánlattevő nem csatolja nyilatkozatát a vagyonvédelmi felelősségbiztosításról. 

. 

 

Ajánlat kizárólag formai hiba vagy hiány miatt nem kerülhet érvénytelenítésre. 

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. 

Ajánlatkérő felhívja T. Ajánlattevők figyelmét arra, hogy ugyanazon pályázati eljárásban 

Ajánlattevő nem jelenhet meg más Ajánlattevő alvállalkozójaként. 

Ilyen esetben ajánlatkérő minden érintett Ajánlattevő ajánlatát érvénytelenné nyilváníthatja. 
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Ajánlatkérő ezúton felkéri az Ajánlattevőket a MÁV Csoport Szállítói Minősítési Rendszerében 

történő regisztrációra.  

Amennyiben Ajánlattevő még nem regisztrált, a regisztrációs kérdőívek és a regisztrációs 

útmutató elérhető az alábbi címen: 

http://www.mavcsoport.hu/file/20941/download?token=NGI9mnne 

Amennyiben a szállítói minősítéssel kapcsolatban kérdése merül fel, a 

szallitoiminosites@mav.hu e-mail címre legyen szíves elküldeni. 

 

21. A Pályázati felhívás közzétételének napja 

 

Budapest, 2020. május 19. 

 

 

22. Mellékletek 

I. számú melléklet: Műszaki leírás  

II. számú melléklet: Adásvételi keretszerződés  

III. számú melléklet: Nyilatkozatminták 

  

http://www.mavcsoport.hu/file/20941/download?token=NGI9mnne
mailto:szallitoiminosites@mav.hu
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I .  s z á m ú  m e l l é k l e t  

MŰSZAKI LEÍRÁS 

Előzetes titoktartási nyilatkozat tétele után kiadható 
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I I .  s z á m ú  m e l l é k l e t  
Szerződésszám: …/2020/START 

EBR szám: EBR-2000-2020/0000050/01  

Beszerzési tervsorszám: 8/2020/…… 

Beruházási terv sorszám: S-32…… 

ADÁSVÉTELI KERETSZERZŐDÉS 

 
 
amely létrejött egyrészről a 

MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.  

(rövidített cégnév: MÁV-START Zrt.) 

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

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

- Számlavezető pénzintézete:  K&H Bank Zrt. 

- Számlaszáma:  10402142 -49575648-49521007 

- Adóigazgatási száma:  13834492-2-44 

- Statisztikai jelzőszám: 13834492-4910-114-01 

- Cégbíróság és cégjegyzékszám:  Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cg. 01-10-045551 

- Aláírási joggal felruházott képviselő:   

mint vevő (a továbbiakban: Megrendelő) 

 

és a(z) 

 

……… 

(rövidített cégnév: ………) 

- Székhelye: ………. 
- Levelezési címe:  ……… 

- Számlavezető pénzintézete:  ………  

- Számlaszáma:  ……… 

- Adóigazgatási száma:  ……… 

- Statisztikai jelzőszám: ……… 

- Cégbíróság és cégjegyzékszám:  ……… 

- Aláírási joggal felruházott képviselő:  ……… 

mint eladó (a továbbiakban: Szállító), együttes említésük esetén szerződő felek (a továbbiakban: Felek) 

között, az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: 

 

Preambulum 

 

Megrendelő „Mobil kamerás rögzítő rendszer bővítése 2020” tárgyban nyílt pályázati eljárást folytatott le. 

Az eljárás nyertese a Szállító lett, így Felek az alábbi adásvételi keretszerződést (a továbbiakban: Szerződés) 

kötik. 

 

1. A Szerződés tárgya, keretösszege 

 

1.1. Megrendelő megrendeli, Szállító elvállalja a jelen Szerződés 1. számú mellékletében rögzített 

termékeknek (a továbbiakban együttesen: Termékek) a jelen Szerződés és mellékletei szerinti 

dokumentumokkal, a 2. számú mellékletben meghatározott teljesítési helyekre történő szállítását és 

átadását a jelen Szerződésben foglaltak szerint. Szállító feladatát képezi továbbá a kiadó és kiolvasó 

állomások (a továbbiakban: gyűjtő állomások), valamint a központi szoftver vonatkozásában azok 2. 
számú melléklet szerinti teljesítési helyeken történő telepítése és üzembe helyezése is, az ehhez 

szükséges hálózat kiépítésével együtt, amely során figyelembe kell venni a Megrendelő már üzemelő 

https://www.google.hu/maps/place/1144+Budapest+F%C3%BCredi+utca+9.%2F+A.+lh%C3%A1z.+10.+emelet+40.+
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mobil kamerás rögzítő rendszerének műszaki jellemzőit és a teljes rendszer integritásának 

követelményét. 

 

1.2. A Szerződés keretösszege: nettó 49.974.100,- Ft (azaz nettó negyvenkilencmillió- 

kilencszázhetvennégyezer- egyszáz forint). Megrendelő az egységárakat is figyelembe véve a teljes 

keretösszeg 90%-ának elköltésére vállal kötelezettséget. 

 

A Szerződés tervezett mennyiségét és a Termékek nettó egységárait az 1. számú mellékletben rögzített 

táblázat tartalmazza. 

 

Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződés 1. számú melléklete szerinti egységárak magukban foglalják a 

Szállító jelen Szerződés szerinti feladatai szerződésszerű teljesítésének összes költségét, így különösen 

a minőségi átvétel költségét, szállítási, rakodási és csomagolási, az 1. számú  mellékletben 

megnevezett Termékek, valamint a telepítési és üzembe helyezési költségeket, a jótállási és 

szavatossági kötelezettségek, az Assistance és a telefonos segítségnyújtó szolgáltatások költségeit, a 

Termékeket kísérő dokumentumokra vonatkozó felhasználási jog ellenértékét; erre tekintettel Szállító 

Megrendelővel szemben semmiféle többlet-térítési vagy költségtérítési igénnyel, semmilyen jogcímen 

nem élhet. 

 

 Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződés tárgyát képező Termékek után a környezetvédelmi termékdíjról 

szóló 2011. évi LXXXV. törvény szerint adott esetben megfizetendő környezetvédelmi termékdíj 

megfizetésére a jelen Szerződés mindkét Fél általi aláírásának időpontjában Szállító köteles. 

 

 Szállító a jelen Szerződésben kifejezetten rögzített eseteken kívül egyebekben nem jogosult a jelen 

Szerződés feltételeinek – így különösen az egységáraknak – a módosítását vagy bármely ellenérték 

Megrendelővel szembeni felszámításának lehetőségét kérni bármely devizaárfolyam változására, 

finanszírozási kockázat megváltozására vagy bármely makrogazdasági hatásra hivatkozással vagy ha 

valamely adókulcs nő vagy csökken, új vám kerül bevezetésre, egy adófajta megszűnik, vagy 

bármilyen változás történik bármely adófajta értelmezésében vagy alkalmazásában a jelen Szerződés 

hatálya alatt, amelyet a Szállítóra, alvállalkozójára vagy alkalmazottaira kivetettek vagy kivethetnek, 

különösen a jelen Szerződés teljesítésével kapcsolatosan. 

 

A Szállító köteles gondoskodni arról, hogy a Szerződés teljes időbeli hatálya alatt rendelkezzen 

érvényes, a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 

2005. évi CXXXIII. törvény 5/A. § (1) bekezdése szerinti működési engedéllyel és azt folyamatosan 

fenntartsa, illetőleg szükség esetén – kellő időben – megújítsa. A Szállító köteles gondoskodni arról, 

hogy a működési engedély megújítását olyan időben kezdeményezze, amely lehetővé teszi a működési 

engedély Szerződés teljes időbeli hatálya alatti, folyamatos fenntartását. Amennyiben a működési 

engedély megújítása válik szükségessé, úgy a Szállító köteles a megújítás kezdeményezését, valamint 

a megújítást követően a működési engedélyt a Megrendelő részére átadni. A jelen pont szerinti 

kötelezettségek nem teljesítése a Megrendelő rendkívüli felmondási jogának gyakorlását vonja maga 

után. 

 

A Szállító köteles gondoskodni arról, hogy a Szerződés teljes időbeli hatálya alatt folyamatosan 

rendelkezzen az alábbi – teljesítésben is résztvevő – szakemberrel: 

 

- legalább 1 fő a tervező-szerelő tevékenység végzésében személyesen közreműködő a 2005. 

évi CXXXIII. törvény 1. § (5) bekezdésében meghatározott felsőfokú végzettséggel és 

minimum 3 év biztonságtechnikai vagy vagyonvédelmi rendszerek tervezésére, telepítésére 

vonatkozó szakmai gyakorlattal, továbbá a tevékenység végzéséhez szükséges a 2005. évi 

CXXXIII. törvény 6. §-a szerinti hatósági igazolvánnyal rendelkező szakember, 

- legalább 2 fő a szerelő tevékenység végzésében személyesen közreműködő a 2005. évi 

CXXXIII. törvény 1. § (5) bekezdésében meghatározott végzettséggel és minimum 3 év 

biztonságtechnikai vagy vagyonvédelmi rendszerek szerelésére vonatkozó szakmai 

gyakorlattal, továbbá a tevékenység végzéséhez szükséges a 2005. évi CXXXIII. törvény 6. 

§-a szerinti hatósági igazolvánnyal rendelkező szakember. 
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2. A teljesítés határideje, a Szerződés időbeli hatálya 

 
2.1.  A szállítás véghatárideje: Szállító a Termékeket a Megrendelő ezirányú értesítéseit (Lehívásait) követő 

180 (száznyolcvan) napon belül köteles leszállítani. Szállító a gyűjtő állomások és a központi egység 

telepítését a szállítással egyidejűleg köteles elvégezni. 

 

 A Lehívásokban Megrendelő köteles megjelölni a szállítandó Termék mennyiségét és a teljesítéshez 

szükséges egyéb lényeges feltételeket. A Lehívásokat Megrendelő írásban, levélben vagy e-mailben 

(kézbesítési igazolással vagy faxon megerősítve) köteles megküldeni Szállító a jelen Szerződés 11. 

számú pontjában megjelölt kapcsolattartója részére. A Lehívás kézhezvételét a Szállító köteles írásban, 

annak kézhezvételét követő 3 (három) munkanapon belül visszaigazolni, a szállítási határidő 

számításának kezdő napja ezen visszaigazolás hiányában is a Lehívás Szállító általi kézhezvételének 

napja. 

 

 A lehívások tervezett ütemezését a jelen Szerződés 2. számú melléklete tartalmazza.  

 

 Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződés alapján Megrendelő legfeljebb a jelen Szerződés 

hatálybalépésétől számított 12. hónap utolsó napjáig jogosult Lehívások leadására. 

 

 Szállító a Megrendelő előzetes írásos hozzájárulása esetén előteljesítésre jogosult, Megrendelő a 

Szállító által felajánlott részteljesítést nem köteles elfogadni. 

 

2.2.  A jelen Szerződés a mindkét Fél részéről történő aláírása napján lép hatályba és a jelen Szerződésből 

eredő kötelezettségek maradéktalan teljesítésével szűnik meg. Amennyiben a Felek általi aláírás nem 

ugyanazon a napon történik, úgy a Szerződés hatályba lépésének napja, az utolsó aláíró aláírásának 

napja. 

 

3. A teljesítés helye  

 

Szállító a Szerződés tárgyát képező Termékeket a jelen Szerződés 2. számú mellékletében 

meghatározott teljesítési helyekre saját vagy megbízottja fuvareszközén köteles leszállítani az adott 

Lehívásban foglaltak szerint. 

 

4. A teljesítés menete, tulajdonjog, kárveszély-viselés 

 

4.1.  Szállító vállalja, hogy a megrendelt Termékeket a jelen Szerződésben és mellékleteiben rögzítetteknek 

megfelelő minőségben és mennyiségben, határidőben leszállítja. A teljesítés (szállítás) várható 

időpontjáról, valamint az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) 113.§ 

(5) bekezdése és az 5/2015. (II.27.) NGM rendelet alapján a Megrendelő által az állami adó- és 

vámhatóság részére bejelentendő adatokról és információkról a Szállító legalább 3 munkanappal 

korábban, írásban tájékoztatni köteles a Megrendelő jelen Szerződés 11. pontjában meghatározott 

kapcsolattartóját, amennyiben a vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján a Megrendelőnek 

bejelentési kötelezettsége áll fenn. A teljesítés pontos időpontját a Felek képviselői telefonon 

egyeztetik egymással. Megrendelő főszabályként hétfő-csütörtökön 8 – 13 óra között, pénteken 8 – 11 

óra között fogadja a szállítást. 

 

4.2.  Szállító a Termékeket jellegüknek megfelelően, csomagolva köteles leszállítani az 1. számú 

mellékletben felsorolt dokumentumokkal együtt. A csomagolásnak alkalmasnak kell lenni arra, hogy 

a dolog épségét a fuvarozás és a tárolás időtartama alatt megóvja. A leszállításra kerülő Termékek 

okmányainak és valamennyi egyéb okiratnak, dokumentumnak meg kell felelnie a vonatkozó 

jogszabályokban és a jelen Szerződésben előírt követelményeknek, ideértve a Megrendelő előzetesen 

közölt esetleges további, indokolt követelményeit is.  

 

4.3. A Termékek mennyiségi és minőségi átadás-átvételére az alábbi szabályok alapján kerül sor. A 

Termékek mennyiségi átvételére tételes átszámolással kerül sor. A Termékek minőségi átadás-

átvételére a termékenként külön-külön lefolytatott működési teszt alapján kerül sor, melyről Felek 

jegyzőkönyvet vesznek fel. Felek rögzítik, hogy a működési teszt alatt a Termékek helyszíni telepítését 
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követően a központi szoftveren keresztüli 5 napos próbát értenek. A működési teszt sikeres, 

amennyiben annak időtartama alatt valamennyi egység, illetőleg a felvett kamerák adatai a Megrendelő 

meglévő rendszer munkaállomásain elérhetőek. 

 Felek megállapodnak, hogy amennyiben az általuk elvégzett működési teszt sikertelen, úgy a sikertelen 

működési teszt befejezésének napját követő 14 napon belül, a Felek által előre egyeztetett időpontban 

ismételten megkezdik a működési teszt lefolytatását. 

 Felek kijelentik, hogy tudomással bírnak arról, hogy a Termékek fizikai átadása és a mennyiségi átvétel 

önmagában nem minősül a szerződésszerű teljesítés igazolásának és a teljesítés elfogadásának. 

 

4.4.  Felek rögzítik, hogy a Szállító által elvégzett feladatok szerződésszerű teljesítésének tényét és a 

Szállító számlája kiállításának alapját a következő dokumentumok alapján a Megrendelő által kiállított 

teljesítésigazolás képezi: 

 a Megrendelő kapcsolattartója által aláírt és lepecsételt, dátummal ellátott – a mennyiségi 

átvételt igazoló – szállítólevél, valamint  

 a minőségi átvételt igazoló – a 4.3. pont szerinti sikeres működési tesztről készült – 

jegyzőkönyv. 

 

A Megrendelő a felsorolt dokumentumok kiállításától számított 3 munkanapon belül köteles a 

teljesítés elismeréséről (teljesítésigazolás kiállításával) vagy az elismerés megtagadásáról nyilatkozni 

és nyilatkozatát ezen határidőn belül Szállító részére megküldeni. 

 

Felek rögzítik, hogy a Szerződés teljesítésének tényét Lehívásonként teljesítésigazolás felvételével 

tanúsítják.  

 

A teljesítésigazoláson Megrendelő képviselője aláírásával igazolja, hogy Szállító a jelen Szerződés 

tárgyát képező kötelezettségeit teljesítette, s jogosult számla kiállítására. A teljesítésigazoláson fel kell 

tüntetni a tényleges teljesítés dátumát. 

 

A Megrendelő részéről teljesítésigazolásra jogosult személy:  

 

A teljesítésigazolást Megrendelő képviselője köteles aláírásával ellátni. 

 

A Megrendelő képviselője által leigazolt teljesítésigazolás a Szállító által kiállított számla teljesítést 

igazoló alapokmánya. 

 

A Megrendelő fenntartja a szerződésszegésből eredő igényei érvényesítésének jogát arra az esetre is, 

ha a teljesítést a szerződésszegésről tudva elfogadta és igényét nem jelentette be azonnal. 

 

4.5.  A kárveszély viselésére Megrendelő a Termékek – igazolt – mennyiségi átvételét követően köteles. 

 

5. Fizetési feltételek  
 

5.1.   Az ellenérték kifizetésének teljesítése a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglalt szabályoknak 

megfelelően, Lehívásonként történik. Szállító számla kiállítására a teljesítésigazolás birtokában 

jogosult azzal, hogy a Szállító a számlájához köteles e dokumentum egy másolati példányát mellékelni. 

Szállító köteles a számláján a jelen Szerződés számát (………../2020/START) és a SAP beszerzési 

megrendelés számot is feltüntetni.  

 

 Számlázási cím/ Megrendelő neve, címe: MÁV-START Zrt. (1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 

54-60.) 

 A papír alapú számla benyújtásának címe/ postázási cím: MÁV-START Zrt. 1426 Budapest, Pf. 27. 

Elektronikus számla benyújtása az eszamla@mav.hu e-mail címre történik. Elektronikus számla 

benyújtása esetén az elektronikus számlának meg kell felelnie az Áfa tv. 175. §-ában, továbbá a jelen 

Szerződés 5. számú mellékletében meghatározott követelményeknek. Amennyiben az 5. sz. 
mellékletben rögzítettektől eltérő formátumú számla érkezik, akkor az megfelelőség hiányában nem 

minősül számlának, így az nem minősül befogadottnak. 

mailto:eszamla@mav.hu
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 Megrendelő előleget, kötbért nem fizet és semmiféle biztosítékot nem nyújt Szállító részére. 

  

 A Szállító számláját – a hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően – Lehívásonként a 

teljesítéstől számított, legkésőbb az Áfa törvény szerinti határidőn belül köteles kiállítani. A kiállított 

számlán feltüntetett teljesítési időpont meg kell, hogy egyezzen a teljesítésigazoláson feltüntetett 

teljesítési időponttal (Áfa tv. 55.§). 

 

5.2. Megrendelő a számla végösszegét a Szállító számlájának és mellékleteinek kézhezvételétől számított 

30 (harminc) naptári napon belül, banki átutalással fizeti meg Szállítónak – az általa kiállított számlán 

megjelölt – bankszámlaszámára. Szállító számlája azon a napon számít pénzügyileg teljesítettnek, 

amikor Megrendelő bankszámláját számlavezető pénzintézete a számla összegével megterheli. 

 

5.3. Felek megállapodnak, hogy késedelmes fizetés esetén Szállító a Ptk. 6:155 §-ában meghatározott 

mértékű késedelmi kamatra jogosult.  

 

5.4. A Megrendelővel szembeni bármilyen követelés átruházása, engedményezése (ide értve annak 

faktorálását is), illetve a Megrendelővel szembeni bármely követelésen zálogjog alapítása csak 

Megrendelő előzetes írásos hozzájárulásával lehetséges. A Megrendelő írásos jóváhagyása nélküli 

átruházással, engedményezéssel (ideértve a faktorálást is), illetőleg zálogjog alapítással Szállító 

szerződésszegést követ el Megrendelővel szemben, melyért kártérítési felelősséggel tartozik.  

 

6. Felelősség, szerződésszegés, kötbér 
 

6.1.  Szerződésszegésnek minősül minden olyan magatartás vagy mulasztás, amelynek során bármelyik Fél 

jogszabály, illetve a Szerződés alapján őt terhelő bármely kötelezettségének teljesítését részben vagy 

egészben elmulasztja és/vagy ha kötelezettségét az előírtaktól eltérően teljesíti. 

 

6.2.  Szállító az általa a jelen Szerződéssel összefüggésben okozott károkért a Polgári Törvénykönyvről 

szóló 2013. évi V. törvényben (különösen annak 6:142-6:143. §-aiban) rögzített szabályok szerint 

tartozik kártérítési felelősséggel. 

 

Amennyiben a valamely Termék hibájából, nem megfelelő minőségéből eredően harmadik 

személynek kára keletkezik, harmadik személyek ezzel kapcsolatos, gyártóval vagy más felelőssel 

szembeni igényérvényesítésében a Szállító köteles közreműködni. 

 

Szállító visszavonhatatlanul kijelenti, hogy a jelen Szerződés szerinti egységárakat a jelen pontban 

foglaltakra is figyelemmel határozta meg. 

 

6.3. A szerződő felek a Szállító nem teljesítése, késedelmes teljesítése, illetve hibás teljesítése esetére 

kötbérfizetésben állapodnak meg. A kötbér alapja (a továbbiakban: Kötbéralap) a szerződésszegéssel 

érintett szerződéses mennyiségre eső nettó ellenérték összege.  

 

6.4.  A jelen Szerződésben vállalt kötelezettségeknek olyan okból, amelyért a Szállító felelős, nem a 

Szerződésben rögzített teljesítési határidőre történő teljesítése (késedelmes teljesítés) esetén Szállító 

késedelmi kötbért köteles fizetni Megrendelő részére. A késedelmi kötbér mértéke a késedelem 

minden megkezdett napja után a Kötbéralap 1%-a (késedelmi kötbér napi mértéke), de legfeljebb a 

Kötbéralap 30%-a (késedelmi kötbér maximális mértéke).  

 

6.5.  Amennyiben Szállító olyan okból, amelyért felelős, késedelmesen teljesít, Megrendelővel egyeztetve 

köteles póthatáridőt vállalni, azzal, hogy a póthatáridő nem lehet hosszabb, mint az előző bekezdés 

szerinti késedelmi kötbér maximális mértéke és a késedelmi kötbér napi mértéke hányadosának 

megfelelő naptári napok száma, a matematika általános szabályai szerint egész számra kerekítve. A 

póthatáridőben történő megállapodás hiányában a Megrendelő jogosult egyoldalúan póthatáridőt 

tűzni. A póthatáridő elmulasztását a Megrendelő jogosult a Megrendelés nem teljesítéseként értékelni 

és annak jogkövetkezményeit alkalmazni. A póthatáridő kitűzése, illetve a Megrendelés nem 

teljesítése sem mentesíti Szállítót a késedelmi kötbér megfizetésének kötelezettsége alól. 
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6.6.  A késedelmi kötbérfizetési kötelezettség a késedelem megszűnésének, illetve nem teljesítés esetén a 

póthatáridő lejártának időpontjában esedékes. 

 

6.7.  Amennyiben Szállító a Szerződésben és/vagy a Felek által rögzített bármely határidőt olyan okból, 

amelyért felelős elmulasztja, és nem kerül sor a Megrendelővel egyeztetett (vagy Megrendelő által 

egyoldalúan meghatározott) póthatáridő tűzésére vagy a teljesítésre kitűzött póthatáridő 

eredménytelenül telik el, a Szerződés – a Megrendelő eltérő rendelkezése hiányában – nem 

teljesítettnek minősül. Nem teljesítettnek minősül továbbá a Szerződés, amennyiben a Szerződést a 

Megrendelő olyan okból, amelyért a Szállító felelős teljesen vagy részlegesen azonnali hatállyal 

felmondja vagy attól teljesen vagy részlegesen eláll a jelen Szerződésben vagy a vonatkozó 

jogszabályokban rögzítettek alapján. 

 

Nem teljesítés esetén Szállító nemteljesítési kötbért köteles fizetni, melynek mértéke a Kötbéralap 

30%-a, mely kötbér a Megrendelő – Szerződéstől való részleges vagy teljes – azonnali hatályú 

felmondási / elállási szándékának bejelentésekor, a póthatáridő tűzése nélkül a teljesítési határidő 

utolsó napját követő napon, illetve a teljesítésre kitűzött póthatáridő eredménytelen leteltének napját 

követő napon esedékes. 

 

6.8.  Amennyiben Szállító teljesítése egyebekben a jelen pontokba foglaltakon kívül bármely okból nem 

szerződésszerű (hibás teljesítés), Szállító kötbért köteles fizetni, melynek mértéke a Kötbéralap 20%-

a / alkalom, amely a Megrendelő ezzel kapcsolatos igényének bejelentésekor válik esedékessé. A hibás 

teljesítés miatti kötbér nem érinti a Megrendelő egyéb jogait, azzal, hogy a Megrendelő a hibás 

teljesítési kötbér felszámítása esetén nem érvényesíthet kijavításra, kicserélésre irányuló szavatossági 

igényt. Amennyiben Megrendelő – kizárólagos döntése alapján – a Szállító hibás teljesítése esetén a 

hibás Termék kijavítását vagy kicserélését igényli (akár ismételten is), ennek a Szállító a Megrendelő 

által meghatározott ésszerű póthatáridőn belül köteles eleget tenni; ezen esetben a hibás teljesítés 

időpontjától a kijavítással vagy kicseréléssel történt szerződésszerű teljesítésig eltelt időre Megrendelő 

a 6.4. pont szerinti késedelmi kötbér felszámítására jogosult. 

 

6.9.  A Megrendelő kötbérigényéről kötbért terhelő levelet állít ki és küld meg a Szállítónak. A 

Megrendelőnek – a vonatkozó jogszabályi feltételek teljesülése esetén - jogában áll kötbérigényét a 

Szállítónak jelen Szerződés alapján fizetendő díjazás kifizetésekor beszámítani, nem teljesítés esetén 

pedig a Szállító díjra nem jogosult.  

 

7. Jótállás, felelősségbiztosítás 

 

7.1.  Szállítót a szerződésszerűen leszállított Termékekre a mennyiségi átvételtől számított 24 (huszonnégy) 

hónap teljes körű, a Ptk. 6:171.-6:173. § szerinti jótállási valamint Assistance szolgáltatási, továbbá a 

jótállási idő lejártát követően további 12 (tizenkettő) hónap telefonos segítségnyújtási kötelezettség 

terheli. Szállító jelen pont szerinti jótállási kötelezettsége fennáll az alvállalkozókkal, beszállítókkal, 

és a Szerződés teljesítésében egyébként közreműködőkkel elvégeztetett munkákra is. Amennyiben a 

Termékre vagy annak bármely alkatrészére a gyártó cég, bármely alvállalkozója, beszállítója vagy 

közreműködője a jelen pont szerinti jótállásnál hosszabb jótállást vállal, akkor ezen alkatrészek 

tekintetében ezen jótállási idő az irányadó. Felek rögzítik, hogy Megrendelő – kizárólagos választása 

szerint, az alábbi pontok szerinti eltérésekkel – ugyanazokat a jogokat érvényesítheti a jótállás alapján, 

mint amelyeket a Ptk. a szavatosság kapcsán biztosít Megrendelő számára. 

 

7.2. Felek kifejezetten rögzítik, hogy Szállítót a jelen Szerződés alapján a jótállási felelősség korlátozás 

nélkül, teljes körűen terheli, így Szállító szavatosságot illetve jótállást vállal különösen az alábbiakért: 

 a jelen Szerződés tárgyát képező Termékek mindenben szigorúan megfelelnek a jelen 

Szerződésben és mellékleteiben (ideértve különösen, de nem kizárólag az 1. számú melléklet 

szerinti részletes műszaki leírást) foglaltaknak, továbbá a vonatkozó jogszabályi és hatósági 

előírásoknak (ideértve különösen a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói 

tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvényben foglaltakat); 

 a jelen Szerződés keretében szállított Termékek megfelelnek a felhasználás céljának és a kor 

legmagasabb technikai színvonalának; 
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 a Termékekkel együtt szállítandó dokumentáció alkalmas a Termékek – Szállító 

közreműködését nem igénylő – rendeltetésszerű használatának, karbantartásának 

biztosítására; 

 valamennyi Termék új, első osztályú, gyári eredeti eszköz illetve berendezés. 

 

Felek kifejezetten megállapodnak, hogy a jótállás időtartama alatt a Szállító a felelősség alól csak 

akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.  

 

7.3.  Amennyiben valamely Termék a jótállási időszak alatt meghibásodik, Megrendelő kapcsolattartója 

erről értesíteni köteles a Szállító kapcsolattartóját. Felek megállapodnak, hogy Szállító Megrendelő 

hibabejelentéseinek fogadását a hét minden napján 0-24 órában biztosítja az alábbi elérhetőségeken: 

 

……… 

………  

telefon: ……… 

telefax:  ……… 

 

Szállító köteles a hibaelhárítást a bejelentéstől számítottan – legfeljebb – egy időben 3 helyen 4 órán 

belül megkezdeni és azt a Felek által egyeztetett határidőn belül elhárítani. Amennyiben a Szállító a 

jelen bekezdésben előírtak szerinti határidőn belül nem kezdi meg a hiba elhárítását vagy nem hárítja 

el a hibát, Megrendelő jogosult a javítást/cserét saját maga elvégezni, vagy más, harmadik személlyel 

elvégeztetni Szállító költségére és kockázatára. Felek rögzítik, hogy amennyiben a hiba elhárításához 

szükséges időtartam a hiba elhárításának megkezdésétől számítva a 24 (huszonnégy) órát meghaladja, 

Szállító a hiba elhárításának időpontjáig köteles saját költségén új, a Szerződésben specifikált 

termékkel műszakilag teljes mértékben azonos (csere)terméket a Megrendelő rendelkezésére 

bocsátani. 

 

Amennyiben a jótállási idő alatt a termék és/vagy annak bármely alkatrésze, részegysége 

meghibásodása ismétlődő jelleget mutat, ami különösen tervezési, anyag-, minőségi és/vagy más 

ehhez hasonló hibára vezethető vissza és ez a meghibásodás a teljes szállítandó mennyiség 5 %-ánál 

(öt százalékánál) felmerül – tekintet nélkül a hiba bekövetkezésének időpontjára –, úgy ez sorozat 

meghibásodásnak (a továbbiakban: Sorozathiba) minősül. Ebben az esetben a Megrendelőnek jogában 

áll követelni a Szállítótól a Sorozathibával érintett termékek és/vagy annak bármely alkatrésze, 

részegysége teljes körű cseréjét (tekintet nélkül arra, hogy az adott Termék még jótállás alatt áll-e), 

melynek Szállító köteles eleget tenni olyan terjedelemben, ahogy az a Megrendelő ésszerű megítélése 

szerint Sorozathiba aggálytalan megszűntetéséhez szükséges. A Sorozathiba kijavításáig a 

Megrendelő jogosult megtagadni a Szállító által a Szerződés alapján szállított/szállítandó termékek 

átvételét. 

 

7.4.  Felek rögzítik, hogy a jótállási idő a javítás időtartamával meghosszabbodik, a cserélt Termék - vagy 

annak alkatrésze - vonatkozásában újrakezdődik.  

 

7.5.  Amennyiben a Szállító a jelen pontban előírtak szerinti határidőn belül nem hárítja el a hibát, 

Megrendelő jogosult a javítást/cserét saját maga elvégezni, vagy más, harmadik személlyel 

elvégeztetni Szállító költségére és kockázatára. 

 

7.6. A jótállási időszak végén a Felek közösen vizsgálatot tartanak, melynek során jegyzőkönyvben 

rögzítik a Termékek esetleges hibáit és azok jótálláson alapuló kijavításának határidőit.  

 

7.7. Szállító a jelen Keretszerződés szerinti tevékenységével járó kockázatok csökkentése, illetve a nem 

várt, véletlenszerű dologi károk, sérelem díjak, személyi sérülések okozta többletforrások és 

kártérítések fedezetének biztosítása céljából kötelessé vált az Európai Unión belül nyilvántartott, és az 

Európai Unió tagállamai területén biztosítási tevékenységre engedéllyel rendelkező Biztosító 

társaságnál (a továbbiakban: Biztosító) vagyonvédelmi felelősségbiztosítást kötni és a jelen Szerződés 

hatálya alatt fenntartani az alábbi feltételekkel: 

 



 

36 

 

A vagyonvédelmi felelősségbiztosítás kockázatviselésének legkésőbb a teljesítés megkezdésekor kell 

kezdődnie. 

A vagyonvédelmi felelősségbiztosítás akkor megfelelő, ha a biztosítási eseményenként és a biztosítási 

időszakra kifizethető kártérítési limit összege legalább az 50 000 000 Ft-ot (azaz ötvenmillió Forint) 

eléri, megnevezve a kockázatviselési projektet a biztosítási kötvényen. 

 

A vagyonvédelmi felelősségbiztosítási fedezetnek ki kell terjednie azokra a káreseményekre is, 

melyek okozása a jelen Szerződés hatálya alatt, de bekövetkezése és bejelentése a biztosító felé 

legkésőbb a szerződés megszűnését követő 2 éven belül történik meg. 

 

A vagyonvédelmi felelősségbiztosítási fedezetnek ki kell terjednie az alvállalkozó(k) részéről okozott 

károkra is. 

 

Szállító biztosítási kötvényének vagy fedezetigazolásának a biztosítás feltételeinek, valamint a 

biztosító részéről kiállított díjfizetés igazolásának egyszerű másolati példányát a Felek jelen Szerződés 

4. sz. mellékleteként csatolják. 

 

Amennyiben Szállító a fentiekben szabályozott biztosítási kötelezettségének határidőben nem tesz 

eleget, illetve Megrendelő felé a biztosítás fennállását nem igazolja hitelt érdemlően, vagy a biztosítást 

a Szerződés hatálya alatt – bármely okból kifolyóan – megszünteti, vagy a biztosítás megszűnik, 

Megrendelő jogosult – választása szerint – a Szerződéstől elállni, vagy azt azonnal hatállyal 

felmondani a jelen Szerződés vonatkozó rendelkezéseinek megfelelő alkalmazásával. 

 

8. Vis maior 

 

8.1.  Mentesülnek a felek a szerződésszegés jogkövetkezményei alól, ha a teljesítés elmaradása vis maiorra 

vezethető vissza. 

 

8.2.   Vis maiornak minősül minden olyan rendkívüli, a szerződéskötéskor előre nem látható és a Felek 

működési körén kívül eső körülmény, amely a Felek által elháríthatatlan, és amely a Szerződés 

teljesítését akadályozza vagy korlátozza, így különösen: háború, ellenségeskedés, lázadás, forradalom, 

katasztrófa, továbbá sztrájk, zendülés, tüntetés vagy rendzavarás, kivéve, ha az kizárólag a Szállító 

alkalmazottaira, illetve a teljesítésben részt vevő közreműködőire terjed ki. 

 

8.3.  Ha bármelyik fél úgy véli, hogy vis maior következett be, s ez akadályozza a kötelezettségeinek 

végrehajtásában, azonnal köteles írásban értesíteni a másik felet, s közölni vele az esemény 

körülményeit, okát és feltehetően várható időtartamát. Ebben az esetben a vonatkozó határidő 

meghosszabbodik a vis maior időtartamával. 

 

8.4.  Az értesítés elmulasztásából eredő kárért a mulasztó felet felelősség terheli. 

 

8.5. A vis maior bekövetkeztét – amennyiben annak tényét a felek bármelyike vitatja – hiteles módon 

igazolni kell. Emiatt az érintett határidő meghosszabbodik az igazolt esemény időtartamával, amelyről 

a Felek írásban előzetesen egyeztetnek. 

 

8.6.  Ha vis maior körülmény bekövetkezett, mindkét fél köteles törekedni a Szerződésből eredő 

kötelezettségeinek folytatólagos teljesítésére, amennyiben az ésszerűen elképzelhető. Amennyiben a 

vis maior időtartama a 60 napot meghaladja, bármelyik Fél jogosult a jelen Szerződést rendes 

felmondással, 30 napos felmondási idővel megszüntetni. 

 

8.7.  Felek kifejezetten rögzítik, hogy közegészségügyi-járványügyi intézkedések, kihirdetett 

járványhelyzet, veszélyhelyzet, szükséghelyzet vagy más, járványos megbetegedéshez kapcsolódó, 

akár bel-, akár külföldi kormányzati vagy akár nemzetközi szervezet által meghozott intézkedés abban 

az esetben minősülhet vis maiornak, ha annak/azok elrendelésére a jelen Szerződés megkötését 

megelőző szerződéskötési/beszerzési eljárásban a Szállító általi ajánlattételt/a Szerződés megkötését 

követően került sor és az ilyen intézkedés a szerződésszerű teljesítés elmaradásának egyenes oka a 

Ptk.-ban rögzített egyéb feltételek teljesülése mellett. 
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9. A Szerződés megszűnése, módosítása 

 

9.1.  Jelen Szerződés a 2.2. pontban foglaltakon kívül megszűnik: 

 az 1.2. pont szerinti keretösszeg kimerülésével (Felek rögzítik, hogy a keretösszeg akkor is 

kimerültnek tekintendő, ha további Lehívás leadására – a Termékek egységárait figyelembe véve – 

kizárólag a keretösszeg túllépésével adható le); 

 közös megegyezéssel; 

 azonnali hatályú felmondással; 

 rendes felmondással, 

 elállással. 

 

9.2.  Bármelyik Fél kezdeményezésére a Szerződés írásban, közös megegyezéssel, bármikor 

megszüntethető. A megszüntetés időpontjára, illetve a Felek elszámolási kötelezettségére 

vonatkozóan a Felek a megszüntetésről rendelkező megállapodásban kötelesek rendelkezni. 

 

9.3.  Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Szerződés az alábbiakban meghatározott okok 

bekövetkezése esetén – a másik Félhez intézett írásbeli nyilatkozattal – azonnali hatályú felmondás 

útján részlegesen vagy teljes egészében szüntethető meg.  

 

9.3.1. Azonnali hatályú felmondási okok a Megrendelő részéről különösen, de nem kizárólagosan: 

Megrendelő jogosult a jelen Szerződést azonnali hatállyal felmondani abban az esetben, ha 

 a Szállító a Megrendelő erre vonatkozó írásbeli figyelmeztetése és a szerződésszerű 

teljesítésre a jelen Szerződésben rögzített, illetőleg a Megrendelő által meghatározott 

ésszerű póthatáridőn belül sem teljesíti a jelen Szerződés alapján fennálló bármely 

kötelezettségét; 

 a Szállító vagyonvédelmi működési engedélyének érvényességi ideje lejár és annak 

megújítását a Szállító ésszerű határidőn belül nem kezdeményezi vagy a működési 

engedélyét az illetékes hatóság visszavonja; 

 a Szállító ellen az illetékes bíróság jogerősen felszámolási eljárás lefolytatását rendeli el, 

vagy önmaga végelszámolását rendeli el; 

 a Szállító együttműködési kötelezettségét súlyosan vagy ismétlődően megszegi vagy 

egyébként olyan magatartást tanúsít, amely jelen Szerződés fenntartását lehetetlenné teszi; 

 a Szállító a Megrendelő vagy Megrendelő szerződő partnerei jó hírnevét, harmadik 

személyekkel fennálló üzleti kapcsolatát veszélyeztető magatartás tanúsít; 

 a Megrendelő és/vagy a képviseletében eljáró MÁV Zrt. Biztonsági Főigazgatósága 11.4. 

pont szerinti ellenőrzési jogát akadályozza, vagy ezt megkísérli és / vagy az ellenőrzés során 

téves adatot, információt szolgáltat. 

 a Szállító az átadás-átvételi eljárás(ok) során olyan műbizonylatot, bizonylatot, tanúsítványt, 

stb. használ fel vagy kísérel meg felhasználni, amely(ek)nek szabályossága, valódisága, 

valóságtartalma, hitelessége alapos okkal vitatható; 

 a Szállító a jelen Szerződés 5.4 pontjában foglalt rendelkezéseket megszegi; 

 a Szállító által fizetendő késedelmi kötbér eléri a jelen Szerződés 6.4. pontja szerinti 

maximális mértéket; 

 a Szállító egyéb súlyos szerződésszegést követ el 

 

9.3.2. Azonnali hatályú felmondási ok a Szállító részéről, amennyiben a Megrendelő a Szállító erre 

vonatkozó írásbeli figyelmeztetése és a szerződésszerű teljesítésre a Szállító által meghatározott 

ésszerű – de legalább 30 napos – póthatáridőn belül sem teljesíti a jelen Szerződés alapján 

fennálló kötelezettségeit.  

 

9.4.  Megrendelő a jelen Szerződést 30 naptári napos felmondási idővel, a Szállító részére megküldött írásos 

értesítéssel bármikor, indoklás nélkül felmondhatja. A Szállító a Megrendelő rendes felmondása okán 

semmilyen kártérítési, kártalanítási vagy egyéb igénnyel nem léphet fel a Megrendelővel szemben.  

 

9.5. Szerződő felek megállapodnak, hogy Megrendelő a jelen Szerződés azonnali hatályú felmondással 

történő megszüntetése helyett választása szerint jogosult a jelen Szerződéstől – vagy annak 
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Megrendelő által behatárolt részétől – elállni. A Szállító által teljesítendő szolgáltatás oszthatósága 

esetén a Megrendelő jogosult – választása szerint – az osztható részek tekintetében egyes Termékekre 

az elállás jogát gyakorolni, míg más vonatkozásban a jelen Szerződés azonnali hatályú felmondásának 

jogával élni. 

 

9.6.   A jelen Szerződés kizárólag a Felek közös megegyezésével, írásban módosítható.  

 Nem minősül szerződés-módosításnak a felek cégjegyzékben nyilvántartott adataiban, így különösen 

a székhelyében, képviselőiben, bankszámlaszámában bekövetkező változás, továbbá a szerződéskötés 

és teljesítés során eljáró szervezet és a kapcsolattartók adataiban bekövetkező változás. 

 

9.7.  Felek rögzítik, hogy a jelen pontban foglalt megszűnési okok nem érintik a Felek jelen Szerződésből 

eredő egyéb jogainak és kötelezettségeinek fennállását (pl. jótállásból eredő jogok és kötelezettségek, 

titoktartási kötelezettség). 

 

9.8.  Felek a jelen szerződés bármely okból történő megszűnésekor - legkésőbb a megszűnés napjától 

számított 8 (nyolc) napon belül - kötelesek elszámolni egymással. 

  

10. Adatfeldolgozás 

 

A jelen Szerződés tárgyát figyelembe véve a Megrendelő (jelen fejezetben a továbbiakban: Adatkezelő) és a 

Szállító (a jelen fejezetben a továbbiakban: Adatfeldolgozó) a jelen szerződés előírásainak betartása mellett, 

biztosítva a személyes adatok védelmét és tiszteletben tartva az egyének önrendelkezési jogát, a jelen 

Fejezetben foglaltak alapján végzik a személyes adatok kezelését, feldolgozását. 

 

10.1. Fogalmak 

 

Jelen fejezet használatában „személyes adat”, „különleges személyes adat”, „adatkezelés/adatkezelő”, 

„adatfeldolgozás/adatfeldolgozó”, „érintett” fogalma megegyezik az információs önrendelkezési 

jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény fogalmaival. 

 

10.2. Az adatfeldolgozás részletezése 

 

Adatfeldolgozó adatkezeléssel kapcsolatos tevékenységének, konkrét feladatának leírása: A 

Termékek használata közben felmerülő hibák Assistance keresetében történő elhárítása, kijavítása, 

ennek érdekében – szükség szerint –  az adatbázishoz történő hozzáférés. 

 

Adatfeldolgozó adatkezelésének tárgya: 

Szerződés tárgyának megfelelő Assistance szolgáltatás ellátása. 

 

Adatfeldolgozó adatkezelésének időtartama: 

A Termékek mennyiségi átvételétől számított 24 hónapon belül felmerülő hibák elhárításának idejéig, 

valamint 36 hónapon belül az Assistance és telefonos segítségnyújtó szolgáltatásokban történő 

rendelkezésre állás és szolgáltatásnyújtás során. 

 

Adatfeldolgozó adatkezelésének jellege: 

Informatikai rendszer távoli vagy helyi hálózatból történő elérésével elektronikus módon történik 

 

Adatfeldolgozó adatkezelésének célja: 

A Szerződés alapján leszállítandó Termékek bejelentett hibáinak az elhárítása. 

 

Az érintettek köre: 

Bárki, aki a vasútállmáson, megállóhelyen, személyszállító vasúti járművek belterében, közforgalom 

számára nyitva álló helyen tartózkodik, különösen az utasok, valamint a Megrendelő munkavállalói 

és megbízottjai. 

 

A feldolgozott személyes adatok köre: 
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Az érintettekről készült kép-, hang- illetve kép- és hangfelvétel. 

 
10.3. Az adatfeldolgozó és az adatkezelő jogai és kötelezettségei 

 

Adatkezelő Adatfeldolgozónak adott utasításai jogszerűségéért az Adatkezelő felel. Adatkezelő 

Adatfeldolgozónak csak írásban adhat utasítást.  

 

Adatfeldolgozó köteles az adatkezelés jellegének figyelembevételével megfelelő technikai és 

szervezési intézkedésekkel a lehetséges mértékben segíteni Adatkezelőt abban, hogy teljesíteni tudja 

kötelezettségét az érintettek jogainak gyakorlásához kapcsolódó kérelmek megválaszolása 

tekintetében, valamint az esetlegesen felmerülő adatvédelmi incidenssel, adatvédelmi 

hatásvizsgálattal és előzetes konzultációval kapcsolatos kötelezettségek teljesítésében, figyelembe 

véve az adatkezelés jellegét és Adatfeldolgozó rendelkezésére álló információkat. Az adatfeldolgozó 

haladéktalanul tájékoztatja az adatkezelőt, ha úgy véli, hogy annak valamely utasítása adatvédelmi 

rendelkezéseket sért. 

 

Adatfeldolgozó kizárólag az Adatkezelő előzetes engedélyével vehet igénybe további adatfeldolgozót. 

Általános írásbeli felhatalmazás esetén Adatfeldolgozó tájékoztatja Adatkezelőt minden olyan 

tervezett változásról, amely további adatfeldolgozók igénybevételét vagy azok cseréjét érinti, ezzel 

biztosítva Adatkezelőnek, hogy ezekkel a változtatásokkal szemben kifogást emeljen.   

 

Ha Adatfeldolgozó bizonyos, az Adatkezelő nevében végzett konkrét adatkezelési tevékenységekhez 

további adatfeldolgozó szolgáltatásait is igénybe veszi, szerződés vagy más jogi aktus útján erre a 

további adatfeldolgozóra is ugyanazok az adatvédelmi kötelezettségeket kell telepíteni, mint amelyek 

Adatkezelő és Adatfeldolgozó között létrejött. Azonban a további adatfeldolgozónak is megfelelő 

garanciákat kell nyújtania a megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására, ezáltal 

biztosítania kell, hogy az adatkezelés megfeleljen a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályoknak 

és Adatkezelő adatvédelmi és adatbiztonsági szabályainak.  

 

Adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes 

adatokat kizárólag az Adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást, 

valamint adatkezelést nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az adatkezelő rendelkezései szerint 

köteles tárolni és megőrizni. Adatfeldolgozó biztosítja azt, hogy a személyes adatok kezelésére 

feljogosított személyek titoktartási kötelezettséget vállalnak vagy jogszabályon alapuló megfelelő 

titoktartási kötelezettség alatt állnak. 

 

Adatfeldolgozó az adatkezelési szolgáltatásának nyújtása befejezését követően Adatkezelő döntése, 

illetve a mindenkor hatályos Adatvédelmi szabályzata alapján minden személyes adatot töröl vagy 

visszajuttat Adatkezelőnek, és törli a meglévő másolatokat, kivéve, ha az uniós vagy a tagállami jog a 

személyes adatok tárolását írja elő. 

Adatfeldolgozó köteles Adatkezelő rendelkezésére bocsátani minden olyan információt, amely a 

meghatározott kötelezettségek teljesítésének igazolásához szükséges, továbbá amely lehetővé teszi és 

elősegíti Adatkezelő által vagy az általa megbízott más ellenőr által végzett auditokat, beleértve a 

helyszíni vizsgálatokat is. 

 

Adatfeldolgozó köteles Adatkezelő mindenkor hatályos Adatvédelmi szabályzatának előírásait 

betartani, ellátni az abban foglaltak szerint az adatkezeléshez, valamint adatbiztonsági 

követelményekhez kapcsolódó feladatát. 

 

10.4. Adatbiztonság 

 

Adatfeldolgozó köteles betartani a személyes adatok kezelése során a „Szállítandó termékek műszaki 

leírása” című melléklet szerinti adatbiztonsági követelményeket. 

 

10.5. Felelősség 
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Amennyiben Adatfeldolgozó tevékenységének ellátása során jelen fejezet előírásainak betartásával jár 

el, úgy Adatfeldolgozó tevékenységéért Adatkezelő úgy felel, mintha maga járt volna el.  

 

Amennyiben Adatfeldolgozó tevékenységével kárt okoz az érintettnek vagy harmadik személynek, 

úgy az érintett vagy harmadik személy felé helytállási kötelesség Adatkezelőt terheli. 

 

Amennyiben Adatfeldolgozó további adatfeldolgozót vesz igénybe a jelen szerződésben 

meghatározott feladatok ellátására, ha a további adatfeldolgozó nem teljesíti adatvédelmi 

kötelezettségeit, az őt megbízó Adatfeldolgozó teljes felelősséggel tartozik Adatkezelő felé a további 

adatfeldolgozó kötelezettségeinek a teljesítéséért. 

 

Amennyiben Adatfeldolgozó túlterjeszkedik jelen szerződésben meghatározott jogain, az adott 

túlterjeszkedésre vonatkozóan önálló adatkezelővé válik, és Adatkezelőnek, az érintettnek vagy 

harmadik személynek okozott kárért a károkozás általános szabályai szerint köteles helytállni. 

 

11. Egyéb rendelkezések  

 

11.1. Megrendelő és Szállító a Szerződés teljesítése érdekében a fentieken túl, általában is együttműködnek. 

Ennek megfelelően kellő időben egymás rendelkezésére bocsátják a szükséges adatokat, valamint 

gondoskodnak a teljesítés további feltételeinek megteremtéséről; a teljesítést érintő minden lényeges 

körülményről haladéktalanul tájékoztatják egymást.  

 

11.2. Felek kapcsolattartói: 

 Szállító részéről:   név:    

     levelezési cím:   

     e-mail:    

     telefon/telefax:   

 

 Megrendelő részéről:  név:    

     levelezési cím:   

     e-mail:    

    telefon/telefax:  

 

11.3. Felek az adataikban bekövetkező mindennemű változást, különösen a cég székhelyének, 

bankszámlaszámának és adószámának változását a másik féllel a változást, amennyiben arra lehetőség 

van a változás bekövetkezését megelőzően 3 munkanappal, amennyiben erre előzetesen nincs 

lehetőség, a változás bekövetkezését követő legfeljebb 3 munkanapon belül írásban kötelesek közölni. 

Ezen bejelentési kötelezettség elmulasztásából, vagy késedelmes teljesítéséből fakadó minden kárért 

a mulasztó felet terheli a felelősség.  

 

11.4. Megrendelő jogosult a Szállító jelen Szerződés teljesítésével összefüggő tevékenységét – a Szállító 

tevékenységének indokolatlan zavarása nélkül – bármikor, szúrópróbaszerűen ellenőrizni. Szállító 

köteles a Megrendelő ilyen irányú indokolt kéréseinek eleget tenni. Szállító tudomásul veszi, hogy a 

jelen pont szerinti ellenőrzést a MÁV Magyar Államvasutak Zrt. Biztonsági Főigazgatósága is jogosult 

gyakorolni.  

 

11.5. Felek kifejezetten rögzítik, hogy jelen Szerződés vonatkozásában a Ptk. 6:63. § (5) bekezdés első 

mondatának alkalmazását kizárják. Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződés alapján fennálló 

tartozás megfizetésére irányuló írásbeli felszólítás az elévülést megszakítja. 

 

11.6. Szállítónak kötelessége a teljesítés során felmerült, előre nem látott körülményeket haladéktalanul 

jelezni Megrendelő felé. A jelen pont szerinti jelzési kötelezettség teljesítése nem mentesíti a Szállítót 

a teljesítési kötelezettsége alól. 

 

11.7.  Szállító szavatol azért, hogy a jelen Szerződés keretében szállított Termékek megfelelnek a 

jogszabályokban és a Szerződésben, valamint a Megrendelő által a Szállító részére átadott, vonatkozó 

utasításaiban és vasútüzemi előírásaiban foglalt követelményeknek. A Szállító olyan anyagot nem 
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használhat fel, amelyet részére harmadik személy tulajdonjog-fenntartással adott át vagy egyébként 

harmadik személy fennálló jogosultsága a Megrendelő tulajdonszerzését és/vagy a Termék 

felhasználását bármilyen formában korlátozná. E rendelkezés megsértése esetén a Szállító felel 

minden olyan kárért, amely a Megrendelőt a harmadik személy igényérvényesítésével összefüggésben 

éri. 

 

 Szállító szavatolja, hogy általa a jelen Szerződés keretében szállított Termékek per-, teher- és 

igénymentesek. Szállító szavatolja továbbá, hogy a Megrendelő a Termék(ek)  tulajdonjogát harmadik 

személy jogfenntartásától, szerzői jogi, szabadalmi, minta, know-how és egyéb korlátozástól mentesen 

megszerzi. A jelen pontban foglaltak megszegéséért a Szállító teljeskörű felelősséget vállal. 

 

11.8.  Szállító a jelen Szerződés aláírásával kijelenti és szavatolja, hogy a jelen Szerződés alapján végzett 

tevékenységét professzionális minőségben, olyan módon teljesíti, amely – hacsak a jelen Szerződés 

eltérő rendelkezéseket nem tartalmaz – megfelel a jogszabályi előírásoknak, az elvégzendő feladat 

jellegére vonatkozó, általánosan elfogadott szakmai normáknak és szokásoknak. Szállító kijelenti és 

szavatolja továbbá, hogy a jelen Szerződés alapján a teljesítésben részéről közreműködő személyek 

megfelelő képzettséggel rendelkeznek.  

 

11.9. Szállító köteles a Megrendelővel kötött Szerződése teljesítése során tudomására jutott mindennemű 

adatot, információt időbeli korlátozás nélkül megőrizni. Felek megállapodnak, hogy a Megrendelőtől 

és/vagy az általa meghatalmazott személytől kapott információkat Szállító csak a jelen Szerződés 

teljesítéséhez szükséges mértékben használhatja fel, nyilvánosságra vagy harmadik fél tudomására 

nem hozhatja. 

 

11.10. Szállító kijelenti és szavatolja továbbá, hogy a jelen Szerződés Szállító általi teljesítése nem jelenti, és 

nem eredményezi bármilyen olyan szerződés vagy kötelezettség megszegését, amely valamely 

harmadik személlyel kötött szerződés alapján áll fenn, illetőleg valamely harmadik fél tulajdonát 

képező információ titokban tartására vonatkozik.  

 

11.11.A Felek vállalják, hogy nem tanúsítanak olyan magatartást, mellyel egymás vagy kapcsolt 

vállalkozásaik jogos gazdasági érdekeit veszélyeztetnék. Ide tartozik a Szerződés megkötésétől a Felek 

vagy kapcsolt vállalkozásaik munkajogi állományába tartozó munkavállalók közvetett vagy közvetlen 

foglalkoztatása is. Ennek biztosítása érdekében a Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy a 

Szerződéssel összefüggésben, annak teljesítése során sem a Megrendelőnél, sem annak kapcsolt 

vállalkozásainál munkaviszonyban lévő alkalmazottat sem közvetlenül, sem közreműködőik útján 

nem foglalkoztatnak, kivéve, ha ebbe a Megrendelő előzetesen írásban beleegyezett. Ezen szabály 

megsértése szándékos károkozásnak minősül és a Szállítót kártérítési felelősség terheli. A rendelkezés 

betartását a Megrendelő bármikor jogosult ellenőrizni. 

 

11.12.Szerződő Felek megállapodnak, hogy a jelen Szerződésben meghatározott ellenérték megfizetése 

ellenében Szállító a jelen Szerződés alapján általa létrehozott bármely szerzői jogi védelem alá eső 

szellemi termék(ek) – a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szjt.) által 

engedélyezett körben, különösen a dokumentáció – vonatkozásában időben korlátlan, céljában 

korlátozott felhasználási jogot biztosít a Megrendelő részére.  

 

Felek megállapodnak, hogy a Szállító által a jelen Szerződés alapján a Megrendelő részére átadandó 

dokumentációt olyan körben és mértékben köteles biztosítani, amely alapján a Megrendelő 

megfelelően és teljes körűen, akár önállóan, akár harmadik személy bevonása útján is el tudja látni az 

épületfelügyeleti rendszerek telepítését, üzemeltetését, karbantartását, hibaelhárítását.  

 

A dokumentációt  a Szállító felhatalmazása nélkül harmadik személy részére átadni nem lehet, kivételt 

képez ez alól a telepítést, üzemeltetést, karbantartást, javítást, átalakítást, felújítást és/vagy más 

hasonló tevékenységet a Megrendelő megbízásából és/vagy a Megrendelővel kötött szerződés alapján 

végző harmadik személynek történő átadás, ideértve az ilyen tevékenység Megrendelő általi 

beszerzésére vonatkozó eljárás során történő átadást is. Ez utóbbi esetben a Megrendelő a 

dokumentációt – titoktartási kötelezettségvállalás mellett – csak olyan mértékben bocsáthatja 

harmadik személy rendelkezésére, amennyiben ez a harmadik személy által a beszerzési eljárás során 
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adandó ajánlat, végzett telepítési, üzemeltetési, karbantartási, javítási, átalakítási, felújítási és/vagy 

más hasonló tevékenységhez feltétlenül szükséges és a Megrendelő felel, hogy ezen harmadik 

személyek a dokumentációt és a szoftvereket a megfelelő mértékben és célból használják. 

Megrendelő jogosult a dokumentáció belső használatára – ideértve a MÁV csoport más tagvállalatait 

is –, korlátlan példányszámú többszörözésére is.  

 

A jelen pont szerinti felhasználási jog ellenértékét a Termékek egységára magában foglalja. 

 

11.13. A jelen Szerződés valamely rendelkezésének érvénytelensége nem jelenti a jelen Szerződés 

érvénytelenségét. A jelen Szerződés valamely rendelkezése érvénytelenné válása esetén Felek 

kötelesek az érvénytelenné vált rendelkezést olyan rendelkezéssel pótolni, mely megfelel a Felek jelen 

Szerződés megkötésének időpontjában fennálló gazdasági akaratának. 

 

11.14.Szállító nyilatkozik, hogy tulajdonosi szerkezetében, és választott tisztségviselőinek vonatkozásában, 

vagy alkalmazottjaként nem áll jogviszonyban a Megrendelő vezető tisztségviselőjével, az ügyletben 

érintett alkalmazottal, vagy annak Ptk. szerinti közeli hozzátartozójával. 

 

11.15. A Szállító megismerte (https://mavcsoport.hu/mav-csoport/etikai-kodex) és elfogadja a Megrendelő 

Etikai Kódexét, az abban foglalt értékeket a jogviszony fennállása alatt magára nézve mérvadónak 

tartja. Kijelenti, hogy vitás eset felmerülésekor a Megrendelő által lefolytatott eljárásban 

együttműködik a vizsgálókkal. Vállalja, hogy a Megrendelő nevében eljáró személy(ek) Etikai 

Kódexet sértő cselekményét/cselekményeit jelzi a Megrendelő által működtetett etikai bejelentő és 

tanácsadó csatornán keresztül. 

 

11.16. A Felek egymáshoz intézett nyilatkozataikat írásban – ideértve, de nem kizárólag postai úton 

megküldött levél, személyesen kézbesített levél, távirat, e-mail, stb. – kötelesek megtenni. A Felek 

tudomásul veszik, hogy  

 a Felek levelezési címként a jelen Szerződésben meghatározott címet fogadják el. Amennyiben 

valamelyik fél pontatlan, téves címet adott meg, illetve elmulasztja értesíteni a másik felet a 

levelezési címe változásáról és emiatt válik sikertelenné a kézbesítés, akkor ennek a felelőssége 

az értesítést elmulasztó Felet terheli; 

 a Felek egymáshoz intézett (postai tértivevényes) nyilatkozatai akkor is kézbesítettnek 

tekintendők, amennyiben azok „nem kereste”, vagy „átvételt megtagadta”, vagy „kézbesítés 

akadályozott”, vagy „elköltözött” vagy „címzett ismeretlen” jelzéssel érkeznek vissza. Az így 

visszaküldött iratot a postai visszaküldés napjára vonatkozó hatállyal kézbesítettnek kell 

tekinteni; 

 A Felek a személyesen átadott küldeményt akkor tekintik kézbesítettnek, amikor a címzett az 

átvételt igazolta; 

 a Felek az  e-mailen küldött küldeményt akkor tekintik kézbesítettnek, amikor a  kézbesítési 

visszaigazolást a feladó megkapta, ennek hiányában amikor a feladó a küldeményt elküldte. 

Felek rögzítik, hogy a kézbesítés szempontjából a címzett félnél beállított automatikus (házon 

kívüli) értesítések nem bírnak relevanciával. 

 

11.17. Szállító a Ptk. 6:209. § (1) bekezdése alapján már most hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Megrendelő 

a jelen Szerződésből fakadó jogait és kötelezettségeit harmadik személy(ek) részére – kizárólagos 

választása szerint akár teljesen, akár részlegesen – átruházza a Ptk. 6:208. §-ában foglaltak szerint. A 

Szállító vállalja, hogy a Megrendelő ez irányú írásbeli megkeresése esetén az előzőektől függetlenül 

is minden szükséges nyilatkozatot, intézkedést haladéktalanul – de legkésőbb a megkereséstől 

számított 5 (öt) napon belül - megtesz annak érdekében, hogy a Megrendelő oldalán a jogalanycsere 

bármely fennakadás és / vagy szükségtelen késedelem nélkül megtörténhessen. 

 

11.18. Felek jóhiszeműen törekszenek arra, hogy az e Szerződés létrejöttével és/vagy érvényességével 

és/vagy tartalmával kapcsolatos esetleges jogvitáikat barátságos és közvetlen kereskedelmi 

tárgyalások útján oldják meg. Ha ez az erőfeszítésük a felmerült jogvita megoldását célzó első 

tárgyalási naptól számított 30 (harminc) napon belül nem vezetne eredményre, úgy a Felek 

https://mavcsoport.hu/mav-csoport/etikai-kodex
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jogvitájának eldöntése során a mindenkor hatályos, a polgári perrendtartásról szóló törvény 

rendelkezései szerint hatáskörrel rendelkező, illetékes bíróság jogosult eljárni.  

 

11.19. Jelen Szerződés 3, azaz három egymással szó szerint megegyező példányban, magyar nyelven készült, 

melyből Megrendelőt 2, azaz kettő példány, Szállítót 1, azaz egy példány illet meg. 

 

11.20. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 41. § (6) bekezdése alapján Megrendelő 

részéről olyan jogi személlyel nem köthető szerződés, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem 

teljesíthető kifizetés, amely szervezet nem minősül a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 

törvény (Nvtv.) 3. § (1) bekezdés 1. pontja alapján átlátható szervezetnek. 

 

 Szállító a Preambulumban hivatkozott beszerzési eljárás során nyilatkozott átláthatóságáról – amely 

nyilatkozata a jelen Szerződés 3. sz. mellékletét képezi –, és a jelen Szerződés aláírásával is megerősíti, 

hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható 

szervezetnek minősül. 

 

 Szállító tudomásul veszi továbbá, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján létrejött szerződést 

Megrendelő jogosult azonnali hatállyal felmondani vagy attól elállni. 

 

 Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani vagy attól elállni amennyiben a 

Szállító kikerül az átlátható szervezetek köréből. 

 

11.21. A jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog vonatkozó előírásai, különösen a 

Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései, alkalmazandók. A Felek rögzítik, 

hogy a jelen Szerződés vonatkozásában a Szállító általános szerződési feltételeinek (ÁSZF), továbbá 

az áruk nemzetközi adásvételére vonatkozó Bécsi Vételi Egyezmény (1987. évi 20. számú tvr.) 

rendelkezései nem alkalmazandók. 

 

11.22. Szállító jelen Szerződést aláíró képviselője a Ptk. 3:31. §-ára is különös figyelemmel a jelen szerződés 

aláírásával kijelenti és teljeskörű személyes felelősséget vállal azért, hogy a jelen Szerződés 

vonatkozásában képviseleti joga nincs korlátozva és nyilatkozattétele nincs feltételhez vagy 

jóváhagyáshoz kötve. Amennyiben az aláíró nyilatkozattétele feltételhez vagy jóváhagyáshoz van 

kötve harmadik személyekkel szemben, akkor jelen Szerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy a 

feltétel bekövetkezett, vagy a szükséges jóváhagyást megszerezte, illetve a korlátozás nem terjed ki a 

jelen Szerződés megkötésére és aláírására. Szerződő Felek rögzítik, hogy az esetleges korlátozás 

megszegéséből eredő teljes felelősség az aláírót terheli, a korlátozás a Megrendelővel szemben nem 

hatályos és annak semmilyen következménye Megrendelőt nem terheli. 

 

Felek a jelen Szerződést átolvasást és értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 

jóváhagyólag írták alá.  

 
Mellékletek: 

 

1. sz. melléklet: Szállítandó Termékek műszaki leírása, egységárai 

2. sz. melléklet:  Szállítási helyszínek, teljesítés tervezett ütemezése 

3. sz. melléklet: Nyilatkozat átláthatóságról 

4. sz. melléklet: Biztosítási kötvény vagy fedezetigazolás biztosítási feltételek és díjigazolás 

másolata 

5. sz. melléklet: Az elektronikus számlakibocsátóval szemben támasztott követelmények 

 

 

 

Budapest, 2020 ……………… … .     …………, 2020 ……………… … . 

 
………………………………. 

………  

………………………………. 

……… 
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vezérigazgató 

MÁV-START Zrt. 

Megrendelő 

……… 

……… 
Szállító 
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1. sz. melléklet: Szállítandó Termékek műszaki leírása, egységárai 

 

 

Részletes ártáblázat 

Termék megnevezése (gyártó és típus)  

Testkamera   Gyűjtő állomás  Központi egység  

Nettó összár (nettó Ft) 

(Mennyiség x Nettó 

egységár) 

(Ajánlattevő ajánlata alapján) (Ajánlattevő ajánlata alapján) (Ajánlattevő ajánlata alapján) 

A tervezett elhelyezési helyszínek 
Tervezett 

mennyiség 
Egységár 

Tervezett 

mennyiség 
Ár 

Tervezett 

mennyiség 
Ár 

Budapest-Keleti Pu. 8 db 

  

  

  

  

  

  

  

  

1 db   1 db   0 Ft 

Komárom felvételi épület 12 db 1 db   1 db   0 Ft 

Miskolc, meglévő rendszer bővítése 6 db 0 db   0 db   0 Ft 

Sátoraljaújhely felvételi épület 6 db 1 db   1 db   0 Ft 

Füzesabony felvételi épület 8 db 1 db   1 db   0 Ft 

Záhony felvételi épület 8 db 1 db   1 db   0 Ft 

Szeged felvételi épület 10 db 1 db   1 db   0 Ft 

Tapolca felvételi épület 8 db 1 db   1 db   0 Ft 

  

Teljes nettó ajánlati ár (HUF) 0 Ft 
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2. sz. melléklet:  Szállítási helyszínek, teljesítés tervezett ütemezése 

 

 

Tervezett telepítési helyszínek 
Teljesítés tervezett időpont 

(Ajánlattevő ajánlata alapján) 

Budapest-Keleti Pu. vezénylet, Budapest, Kerepesi út 2-

4, 1087 
 

Komárom felvételi épület, 2900 Komárom Rákóczi 

rakpart 1.-3 
 

Miskolc, meglévő rendszer bővítése 3527 Miskolc, 

Kandó Kálmán tér 1, 
 

Sátoraljaújhely felvételi épület 3980 Sátoraljaújhely, 

Fasor 19 
 

Füzesabony felvételi épület 3390 Füzesabony Baross út 

1. 
 

Záhony felvételi épület 4625 Záhony Európa tér 7.  

Szeged felvételi épület 6725 Szeged Indóház tér 2.  

Tapolca felvételi épület 8300 Tapolca Dózsa György út 

7. 
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3. sz. melléklet: Nyilatkozat átláthatóságról 
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4. sz. melléklet: Biztosítási kötvény vagy fedezetigazolás, biztosítási feltételek és díjigazolás 

másolata 
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5. sz. melléklet 

 

Elektronikus-számla befogadás a MÁV-csoport 

vállalatainál 

 

A MÁV Szolgáltató Központ Zrt. bejövő számla kezelő rendszere biztosítja az elektronikus 

számlák befogadását és automatizált feldolgozását, melynek érdekében a beérkező elektronikus 

számláknak meg kell felelni az alábbi formai követelményeknek: 

1. A számlát PDF formátumban kell kibocsátani. 

2. A PDF fájlnak tartalmaznia kell egy beágyazott XML formátumú állományt, amely a 

számla adatait tartalmazza. Beágyazott XML hiányában a PDF mellett külön file-ként 

csatolt XML file is elfogadható. Az XML file felépítése lehet: 

 az online számla adatszolgáltatások XML struktúrája: 

https://onlineszamla.nav.gov.hu/dokumentaciok (az 1.1 és 2.0 verzió is 

megfelelő), 

 az APEH 2009. évi közleményének 3. sz. mellékletekében közzétett formátum: 

https://nav.gov.hu/nav/archiv/adoinfo/afa/elektronikus_szamla.html, 

 a 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet 3. sz. mellékletében a kibocsátott számlákról 

NAV felé teljesítendő adatszolgáltatásokra vonatkozóan előírt struktúra, 

 a felsoroltaktól eltérő XML struktúra, kizárólag abban az esetben alkalmazható, 

ha ezt előzetes egyeztetést követően a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. 

engedélyezi.  

3. A PDF állományt elektronikus aláírással kell ellátni. 

4. A PDF állomány tartalmazhat időpecsétet. 

5. A számlákat az eszamla@mav.hu e-mail címre kell küldeni csatolt file-ként. A 

billzone.eu, szamlakozpont.hu, szamlazz.hu, printportal.hu, szamlabefogadas.hu 

rendszerek használata esetén a számla érkezéséről értesítő e-mailben lévő linkről is le 

tudjuk tölteni a számlát. 

6. Egy e-mail-ben csak egyetlen számla küldhető. 

7. Amennyiben a számlához mellékletek tartoznak, akkor azokat vagy a PDF file-on belüli 

csatolt file-ként, vagy a számlával együtt, ugyanahhoz az e-mailhez csatolt további file-

ként kell küldeni. 

 

Amennyiben az eszamla@mav.hu e-mail címre a fentiektől eltérő formátumú számla érkezik, 

akkor az megfelelőség hiányában nem minősül számlának, így az nem kerül minősül 

befogadottnak. 

Számla kibocsátó szállító adatai 

Kibocsátó neve: 

Az elektronikus számlát kibocsátó cég 

neve 

 

Adószáma: 

A kibocsátó adószáma 

 

https://onlineszamla.nav.gov.hu/dokumentaciok
https://nav.gov.hu/nav/archiv/adoinfo/afa/elektronikus_szamla.html
mailto:eszamla@mav.hu
mailto:eszamla@mav.hu
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Kapcsolattartó neve: 

Az a személy a kibocsátó részéről, 

akivel kapcsolatba léphetünk 

elektronikus számlákkal kapcsolatos 

ügyekben 

 

Kapcsolattartó telefonszáma: 

Telefonszám, melyen a kapcsolattartó 

elérhető 

 

Kapcsolattartó e-mail címe: 

E-mail cím, melyen keresztül a 

kapcsolattartó elérhető 

 

 

További tájékoztatás, egyeztetés az eszamla-info@mav.hu e-mail címen kérhető. 

 

 

 

  

mailto:eszamla-info@mav.hu
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I I I .  s z á m ú  m e l l é k l e t  

NYILATKOZATMINTÁK 
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III/1. Számú melléklet 

Felolvasólap 

 

a MÁV–START Zrt., mint Ajánlatkérő által „Mobil kamerás rögzítő rendszer bővítése 2020” 

tárgyban kiírt Pályázat részeként. 

 

Ajánlattevő neve:  ......................................................................  

Ajánlattevő székhelye (lakóhelye):   ......................................................................  

Telefon:  ......................................................................  

Fax:  ......................................................................  

E-mail:  ......................................................................  

 

 Értékelési szempont Mértékegység Súlyszám 

Ár kritérium 

1. Teljes nettó ajánlati ár (HUF) nettó Ft 9 

Minőségi kritérium 

2. 

Műszaki szakmai alkalmassági 

követelmények M/2.1 pontja szerint 

bemutatott 1 fő tervező-szerelő 

tevékenység végzésében személyesen 

közreműködő a 2005. évi CXXXIII. 

törvény 1. § (5) bekezdésében 

meghatározott felsőfokú végzettséggel 

rendelkező szakember 

biztonságtechnikai vagy 

vagyonvédelmi rendszerek 

tervezésére, telepítésére vonatkozó 

többlettapasztalata (hónapokban 

kifejezve, minimum 0 hónap, 

maximum 24 hónap) 

hónap 1 

3.  

Műszaki szakmai alkalmassági 

követelmények M/2.2 pontja szerint 

bemutatott 2 fő szerelő tevékenység 

végzésében személyesen közreműködő 

a 2005. évi CXXXIII. törvény 1. § (5) 

bekezdésében meghatározott 

végzettséggel rendelkező szakember 

biztonságtechnikai vagy 

vagyonvédelmi rendszerek szerelésére 

vonatkozó többlettapasztalata 

(hónapokban kifejezve, minimum 0 

hónap, maximum 24 hónap) 

hónap 1 

 

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

cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselője / cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselője 

által meghatalmazott személy – 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 végleges ajánlatunkban foglalt tartalommal teljesítjük.  
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Nyilatkozom továbbá, hogy ajánlatunkat a végső ajánlattételi határidőtől számított 30 napig 

fenntartjuk.  

 

Nyilatkozom, hogy a teljesítéshez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak a szerződés teljes 

időtartama alatt. 

Jelen nyilatkozat a MÁV-START Zrt. Ajánlatkérő által „Mobil kamerás rögzítő rendszer 

bővítése 2020” tárgyban kiírt pályázat részeként tettem. 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

 

……………………..………. 

(Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra 

jogosult/jogosultak, vagy aláírás 

a meghatalmazott/meghatalmazottak részéről) 
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III/2. Számú melléklet 

Nyilatkozat a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakemberekről 

a MÁV–START Zrt., mint Ajánlatkérő által „Mobil kamerás rögzítő rendszer bővítése 2020” 

tárgyban kiírt Pályázat részeként. 

 

 

Alulírott …………………………………….<képviselő / meghatalmazott neve> a(z) 

…………………………………….<cégnév> (<székhely>) mint ajánlattevő képviseletében a 

MÁV-START Zrt. mint ajánlatkérő által „Mobil kamerás rögzítő rendszer bővítése 2020” 

tárgyú eljárásban ezúton nyilatkozom, hogy az ajánlattételi felhívásban foglaltaknak 

megfelelően, az alkalmassági minimumkövetelményei és az értékelés alá eső minőségi 

kritériumok vonatkozásában a szerződés teljesítésébe az alábbi szakembert kívánjuk 

bevonni: 

 

 NÉV 2005. évi CXXXIII. törvény 1. § (5) bekezdésében 

meghatározott végzettsége 

1.   

2.   

 

Az itt feltüntetett szakember képzettségének és egyéb adatainak részletes bemutatását az 

ajánlathoz csatolt szakmai önéletrajz tartalmazza. 

Nyilatkozom, hogy a megnevezett szakember vonatkozásában az ajánlatban csatoljuk az alábbi 

dokumentumokat:  

 saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajz,  

 a végzettséget igazoló okirat(ok), igazolás(ok) egyszerű másolatban. 

Annak a szervezetnek/személynek a megjelölése, akivel/amellyel az adott szakember 

munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll az ajánlattétel 

időpontjában, a szakember jogviszonya és annak kezdete: 

……………………………………………………………………….. 

 

SZAKMAI GYAKORLAT 

A felhívás M/2.1 és M/2.2  műszaki, szakmai alkalmassági követelmény pontja szerinti 

alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakemberek alkalmasság körében 

előírt szakmai gyakorlat időtartama és az értékelés alá eső, az alkalmasság körében előírt 

szakmai gyakorlathoz viszonyított többlettapasztalata  

projekt/munka 

megjelölése, 

melyben a 

szakember részt 

vett  

szakmai 

gyakorlatának 

kezdő és 

befejező 

időpontja 

a 

projekten/munkán 

a szakember által 

ellátott feladat, 

munkakör 

megjelölése 

a megjelölt tapasztalat 

az alkalmassági körében 

előírt szakmai gyakorlat 

igazolására vonatkozik 

(alkalmasság) vagy az 

értékelés alá eső 
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 év/hónap/nap 

pontossággal 

többlettapasztalat 

(többlettapasztalat) 

körében veendő 

figyelemre 

   
alkalmasság/ 

többlettapasztalat 

   
alkalmasság/ 

többlettapasztalat 

   
alkalmasság/ 

többlettapasztalat1 

 

 

<Kelt> 

 

 

………………………….. 

(Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra  

jogosult/jogosultak, vagy aláírás  

a meghatalmazott/meghatalmazottak részéről) 

 

  

                                                 
1 a megfelelő rész aláíhúzandó 
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III/3. Számú melléklet 
Szakmai önéletrajz és rendelkezésre állási nyilatkozat 

 

„Mobil kamerás rögzítő rendszer bővítése 2020” 

tárgyú beszerzés vonatkozásában 

 

SZEMÉLYES ADATOK 

Név:  

Születési idő:  

Állampolgárság:  

ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK 
(Kezdje a legfrissebbel, és úgy haladjon az időben visszafelé!) 

Mettől meddig (év) Intézmény megnevezése / Végzettség 

  

  

MUNKAHELYEK, MUNKAKÖRÖK 
(Kezdje az aktuálissal, és úgy haladjon az időben visszafelé!) 

Mettől meddig (év) Munkahely és munkakör megnevezése 

  

  

GYAKORLAT IGAZOLÁSA –SZAKMAI TAPASZTALATI IDEJE 

(Kezdje a legutolsóval, és úgy haladjon az időben visszafelé!) 

Időpont, időtartam 

(év/hónap) 

Ellátott funkciók és feladatok felsorolása 

  

  

EGYÉB 

Egyéb képességek:  

Szakértelem: 
 

mint a(z) ……………………………………. <cégnév> (<székhely>) ajánlattevő által a 

teljesítésbe bevonni kívánt szakember ezúton nyilatkozom, hogy az ajánlattevő nyertessége 

esetén a szerződés teljesítésének időtartama alatt rendelkezésre fogok állni. 

Nyilatkozom továbbá, hogy a szerződés teljesítésének időszakában nincs más olyan 

kötelezettségem, amely a szerződés teljesítésében való közreműködésemet akadályozná. 

Továbbá nyilatkozom, hogy amennyiben a szakmagyakorlási tevékenység végzésére 

jogosító engedélyem érvényessége a teljesítési határidő vége előtt lejár, az engedélyt a 

teljesítés teljes időtartamára meghosszabbítom, és az Ajánlatkérő részére az engedély 

kiadását követően, annak másolati példányát öt napon belül benyújtom. 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

………..………………. 

(szakember aláírása)   
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III/4. Számú melléklet 
Árbevételre vonatkozó nyilatkozat 

 

a MÁV–START Zrt., mint Ajánlatkérő által „Mobil kamerás rögzítő rendszer bővítése 2020” 

tárgyban kiírt Pályázat részeként. 

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

cégjegyzésre jogosult képviselője a „Mobil kamerás rögzítő rendszer bővítése 2020” tárgyú 

beszerzési eljárásban az ajánlat részeként kijelentem, hogy a ...................................... (cégnév) 

a pályázati felhívás megjelenését megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a 

teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele az alábbiak szerint alakult: 

 

 

 

Kérjük a megadott érték devizanemét és egységét megadni! (például: ezer HUF) 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

 

 

……………………..………. 

(Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra 

jogosult/jogosultak, vagy aláírás 

a meghatalmazott/meghatalmazottak részéről) 

  

                                                 
2 Ajánlattevőknek a fentiek szerint benyújtásra kerülő nyilatkozatukban a mérlegfordulónappal lezárt üzleti év időtartamát 

„év/hó/nap – tól év/hó/nap-ig” pontossággal szükséges megjelölniük! 

Sorszám 

Mérlegfordulónappal 

lezárt üzleti év 

(év/hó/nap – tól 

év/hó/nap-ig)2 

Teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - 

árbevétel 

1.   

2.   

3.   
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III/5. Számú melléklet 
Referencia nyilatkozat 

 

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

(cégnév) cégjegyzésre jogosult képviselője – pályázati felhívásban és a dokumentációban 

foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés gondos áttekintése után 

k i j e l en t e m ,  

hogy ………………………………… (cégnév, székhely) Ajánlattevő az eljárást megindító 

Pályázati felhívás megjelenésének napját megelőző három évben (azaz megelőző 36 hónapban) 

összesen az alábbi referencia munkákat teljesítette: 

Legalább nettó 37.000.000 Ft, azaz nettó harminchétmillió forint értékű szerződésszerű 

teljesítést igazoló referenciával a beszerzés tárgya szerinti (vagyonvédelmi, rögzítővel ellátott 

kamerás megfigyelő rendszer szállítása, telepítése és üzembe helyezése) tárgyban 

véghezvitt teljesítéseink az alábbiak voltak: 

Szerződést 

kötő másik 

fél 

megnevezé

se 

Kontaktsze

mély neve, 

elérhetőség

e 

(telefonszá

ma és/vagy 

e-mail 

címe) 

A teljesítés pontos 

tárgya 

(olyan 

részletességgel, 

hogy az lehetővé 

tegye az 

alkalmassági 

követelményeknek 

való megfelelés 

elbírálását) 

Teljesítés 

ideje (kezdete 

év/hó/nap és 

vége 

év/hó/nap 

megadásával

) 

Ellenszo

lgáltatás 

összege 

(nettó, 

Ft) 

Nyilatkozat arról, 

hogy a teljesítés az 

előírásoknak és a 

szerződésnek 

megfelelően 

történt-e 

(igen/nem) 

      

      

 

Jelen nyilatkozatot a MÁV-START Zrt., mint ajánlatkérő által „Mobil kamerás rögzítő 

rendszer bővítése 2020” tárgyú beszerzési eljárásban az ajánlat részeként tettem. 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

 

………..…………………………..……………. 

(cégszerű aláírás a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő vagy a meghatalmazott 

részéről) 
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III/6. Számú melléklet 
Nyilatkozat a kizáró okokról 

 

a MÁV–START Zrt., mint Ajánlatkérő által „Mobil kamerás rögzítő rendszer bővítése 2020” 

tárgyban kiírt Pályázat részeként. 

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

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

alábbi kizáró okok hatálya alá: 

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; 

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. 

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 társaság, amelynek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről 

és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. §. 38.) pont a)-b) vagy d) 

alpontja 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)  
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pontokban meghatározott feltételek fennállnak. Amennyiben a több, mint 25%-os 

tulajdoni résszel vagy szavazati hányaddal rendelkező gazdasági társaság társulásként 

adózik, akkor az ilyen társulás tulajdonos társaságaira vonatkozóan kell 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. 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

 

 

……………………..………. 

(Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra 

jogosult/jogosultak, vagy aláírás 

a meghatalmazott/meghatalmazottak részéről) 
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III/7. Számú melléklet 
Nyilatkozat alvállalkozókról 

 

a MÁV–START Zrt., mint Ajánlatkérő által „Mobil kamerás rögzítő rendszer bővítése 2020” 

tárgyban kiírt Pályázat részeként. 

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

cégjegyzésre jogosult képviselője a „Mobil kamerás rögzítő rendszer bővítése 2020” tárgyú 

eljárásban nyilatkozom, hogy*  

 

Alvállalkozót nem veszünk igénybe! *3 

 

VAGY,  

 

a fent nevezett beszerzési eljárásban az alábbi Alvállalkozókat vesszük igénybe: 

Alvállalkozó neve, 

székhelye 

Pályázat az(on) a 

része(i), amelynek 

teljesítéséhez 

Ajánlattevő 

Alvállalkozót vesz 

igénybe 

Alvállalkozó 

adószáma 

   

   

 

Továbbá nyilatkozunk, hogy az általunk igénybe venni kívánt Alvállalkozó(k) 

vonatkozásában nem állnak fenn jelen Pályázati felhívásban meghatározott kizáró okok. 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

 

 

……………………..………. 

(Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra 

jogosult/jogosultak, vagy aláírás 

a meghatalmazott/meghatalmazottak részéről) 

 

  

                                                 
* Megfelelő rész aláhúzandó! 
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III/8. Számú melléklet 

 

Nyilatkozat változásbejegyzési eljárásról 

 

Alulírott ………………..<képviselő / meghatalmazott neve> a(z) ………………….<cégnév> 

(<székhely>) mint Ajánlattevő képviseletében a MÁV-START Zrt., mint ajánlatkérő által 

„Mobil kamerás rögzítő rendszer bővítése 2020” tárgyban indított beszerzési eljárásban 

kijelentem, hogy a …………………..(cégnév) tekintetében  

 

 változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban. 

 

VAGY 

 

 változásbejegyzési eljárás van folyamatban, erre tekintettel az ajánlathoz a 

cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a 

cégbíróság által megküldött digitális átvételi elismervényt PDF formátumban 

csatolom.* 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

 

 

……………………..………. 

(Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra 

jogosult/jogosultak, vagy aláírás 

a meghatalmazott/meghatalmazottak részéről) 

 

 

 

 

* a megfelelő aláhúzandó 
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III/9. Számú melléklet 
Nyilatkozat átláthatóságról 

a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvt.)  

3. § (1) bekezdés 1. pontja alapján 

 

Nyilatkozattevő: 

 

Név   

 ………………………………………………………………………. 

Székhely  

 ………………………………………………………………………. 

Cégjegyzékszám 

 ………………………………………………………………………. 

Adószám  

 ………………………………………………………………………. 

Képviseletében eljár 

 ………………………………………………………………………. 

 

 

Alulírott ……………. , mint a ……………….(nyilatkozatot tevő szervezet) képviseletére 

jogosult, az Nvt. 3. § (1) bekezdés 1. pontja alapján felelősségem tudatában kijelentem, 

hogy az általam képviselt szervezet átlátható szervezetnek minősül. 

 

Felelősségem teljes tudatában kijelentem továbbá, hogy jogosult vagyok a szervezet 

képviseletére, valamint, hogy az átlátható szervezetekre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket 

megismertem. 

 

Jelen nyilatkozat alapján tudomásul veszem, hogy a központi költségvetési kiadási 

előirányzatok terhére olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel 

nem köthető érvényesen visszterhes szerződés, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem 

teljesíthető kifizetés, amely szervezet nem minősül átlátható szervezetnek. 

 

Kijelentem és szavatolom, hogy amennyiben az általam képviselt szervezet már nem minősül 

átláthatónak, úgy azt haladéktalanul bejelentem a MÁV-START Zrt. részére. 

 

Jelen nyilatkozatot a MÁV-START Zrt., mint Ajánlatkérő által „Mobil kamerás rögzítő 

rendszer bővítése 2020” tárgyban kiírt beszerzési eljárás részeként teszem meg.  

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

 

 

……………………..………. 

(Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra 

jogosult/jogosultak, vagy aláírás 

a meghatalmazott/meghatalmazottak részéről) 
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III/10. Számú melléklet 

Nyilatkozat szerződés vonatkozásában 

 

Alulírott …………………………….<képviselő / meghatalmazott neve> a(z) 

……………………. <cégnév> (<székhely>), mint Ajánlattevő képviseletében a MÁV-START 

Zrt., mint Ajánlatkérő által indított „Mobil kamerás rögzítő rendszer bővítése 2020” tárgyú 

eljárásban nyertességünk esetén a szerződéstervezetben az alábbi adatokat kívánjuk feltüntetni: 

 

 Cégnév:  

 Székhelye:  

 Levelezési címe:  

 Számlavezető pénzintézete:   

 Számlaszáma:   

 Adóigazgatási száma:   

 Statisztikai jelzőszám:  

 Cégbíróság és cégjegyzékszám:   

 Aláírási joggal felruházott képviselő neve/titulusa:  

 

Kapcsolattartó: 

 Vállalkozó részéről:   

 Név: 

 Levelezési cím: 

 E-mail: 

 Telefon/telefax: 

 

Továbbá nyilatkozom, hogy a pályázati felhívás részeként csatolt szerződéstervezetet 

változatlan tartalommal elfogadom. 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

 

 

……………………..………. 

(Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra 

jogosult/jogosultak, vagy aláírás 

a meghatalmazott/meghatalmazottak részéről) 
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III/11. Számú melléklet 
Nyilatkozat felelős fordításról 

 

Alulírott <képviselő / meghatalmazott neve> a(z) <cégnév> (<székhely>) ajánlattevő 

képviseletében a „Mobil kamerás rögzítő rendszer bővítése 2020” tárgyban indított  

beszerzési eljárásban ezúton nyilatkozom, hogy az ajánlatba becsatolt idegen nyelvű iratok 

ajánlattevő általi felelős fordításának tartalma a fordítás alapjául szolgáló dokumentum 

tartalmával teljes mértékben megegyezik. 

 

 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

 

 

……………………..………. 

(Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra 

jogosult/jogosultak, vagy aláírás 

a meghatalmazott/meghatalmazottak részéről) 
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III/12. Számú melléklet 

 

 

 

Nyilatkozat vagyonvédelmi felelősségbiztosításról 

 

 

 

Alulírott <képviselő / meghatalmazott neve>a(z) cégnév (székhely)> mint ajánlattevő 

képviseletében „Mobil kamerás rögzítő rendszer bővítése 2020” tárgyban indított  beszerzési 

eljárásban ezúton nyilatkozom, hogy nyertességünk esetén legkésőbb a Keretszerződés 

teljesítésének kezdő időpontjában induló kockázatviselési kezdettel a Vállalkozási 

Keretszerződés 7.7. pontjában előírt vagyonvédelmi felelősségbiztosítást megkötöm vagy 

meglévő vagyonvédelmi felelősségbiztosításomat jelen beszerzés tárgyára kiterjesztem oly 

módon, hogy az maradéktalanul eleget tegyen a megjelölt követelményeknek.  

 

Jelen nyilatkozatot a MÁV-START Zrt., mint Ajánlatkérő által „Mobil kamerás rögzítő 

rendszer bővítése 2020” tárgyban kiírt beszerzési eljárás  részeként teszem meg.  

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

 

 

 

 

 

 

……………………..………. 

(Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra 

jogosult/jogosultak, vagy aláírás 

a meghatalmazott/meghatalmazottak részéről) 

 

 


