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15443/2015/START 

A j á n l a t i  f e l h í v á s  

a MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített 

cégnevén: MÁV-START Zrt.) 

 

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

Számlavezető bank: K&H Bank Zrt. 

Számlaszám: 10402142-49575648-49521007 

Számlázási cím: 1426 Budapest, Pf.: 27. 

Adószám:  13834492-2-44 

KSH besorolási száma: 13834492-4910-114-01 

Cégbíróság és cégjegyzék száma: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg. 01-10-045551 

Kapcsolattartó: 

 

Czár Gábor 

MÁV Szolgáltató Központ Zrt. BLÜ Vasúti és Vállalat-

üzemeltetési Divízió 

Kapcsolattartó címe: 

Kapcsolattartó elérhetősége: 

 

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. 

Telefon: +36-1/511-9195 

Mobil: +36-30/558-3719 

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

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

feltételekkel: 

Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a jelen beszerzés nem tartozik a 

közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény hatálya alá, tekintettel arra, hogy a 

beszerzés tárgyát képező szolgáltatás nem éri el a vonatkozó közbeszerzési értékhatárt. 

Kérjük, hogy az alábbiak szerint szíveskedjenek részletes ajánlatot (árajánlatot) benyújtani. 

A beszerzés tárgya: 

MÁV-START Zrt. telephelyein sérült Scan-door kapuk javítása 

A beszerzés becsült értéke: 24.000.000,- Ft 

1. Az ajánlattétel jogi-, pénzügyi-, műszaki követelményei 

Részvételi feltételek 

A/ Kizáró okok 

Ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró, illetőleg érvénytelenségi okok): 

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, aki:  

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, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben 

megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok 

alól nem mentesült; illetőleg akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben 

alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. §-a (2) 
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bekezdésének b), vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás 

ideje alatt, illetőleg ha az Ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon 

jogerősen korlátozta; 

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

kötelezettségének – a letelepedése szerinti ország vagy az Ajánlatkérő székhelye szerinti 

ország jogszabályai alapján – nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott; 

e) a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában nincs bejegyezve; 

f) felfüggesztett adószámmal rendelkezik; 
g) gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban – öt évnél nem régebben 

meghozott – jogerős bírósági ítéletben megállapított jogszabálysértést követett el; 

h) a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. 

törvény 11. §-a, vagy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 101. cikke szerinti – 

öt évnél nem régebben meghozott – jogerős és végrehajtható versenyfelügyeleti 

határozatban vagy a versenyfelügyeleti határozat bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság 

jogerős és végrehajtható határozatában megállapított és bírsággal sújtott jogszabálysértést 

követett el versenyeztetési eljárás során; illetőleg ha az Ajánlattevő ilyen 

jogszabálysértését más versenyhatóság vagy bíróság – öt évnél nem régebben – jogerősen 

megállapította, és egyúttal bírságot szabott ki. 

Továbbá nem lehet ajánlattevő, aki: 

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

adóilletőséggel, mellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye 

van, vagy 

j) a szerződéssel kapcsolatban megszerzett jövedelme az adóilletősége szerinti országban 

kedvezményesebben adózna (a jövedelemre kifizetett végleges, adó-visszatérítések után 

kifizetett adót figyelembe véve), mint ahogy a gazdasági szereplő az adott országból 

származó belföldi forrású jövedelme után adózna. Ennek a feltételnek nem kell eleget 

tennie a gazdasági szereplőnek, ha Magyarországon bejegyzett fióktelepe útján fogja 

teljesíteni a szerződést és a fióktelepnek betudható jövedelemnek minősülne a szerződés 

alapján kapott jövedelem, 

k) olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, amelynek a pénzmosás és a terrorizmus 

finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. 

§ r) pontja szerinti tényleges tulajdonosa nem megismerhető. 

l) nem lehet ajánlattevő az a gazdasági szereplő, amelyben közvetetten vagy közvetlenül 

több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy 

vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amelynek tekintetében 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 a h) pont szerinti 

feltételt megfelelően alkalmazni. 
m) olyan gazdasági szereplő, amely, illetőleg amely személy közreműködői, alvállalkozói vonatkozá-

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

szolgáltatásokat érintené vagy a jelen pályázat alapján megkötendő szerződés szerinti feladatai 

független, pártatlan ellátását bármely módon veszélyeztetné; 

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

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

Igazolás módja: 

Az a)-b) és e)-f) pontok tekintetében az igazolás módja: 
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az ajánlattételi határidőt megelőző 45 napnál nem régebben kiállított: cégkivonat 

egyszerű másolati példányának benyújtása. (a http://www.e-cegjegyzek.hu honlapról 

letölthető változat is elfogadható.) 

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

az ajánlattevő cégszerűen aláírt nyilatkozata, a jelen ajánlati felhívás 5. sz. mellékletét 

képező nyilatkozat-minta értelemszerű kitöltésével. Amennyiben a nyilatkozatot nem 

cégjegyzésre jogosult személy írja alá, úgy csatolni szükséges a cégjegyzésre jogosult 

személy által aláírt meghatalmazást, melynek tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírás 

mintáját is. 

B/Az alkalmasság műszaki-szakmai minimum követelményei 

a) Ajánlattevő alkalmatlan, ha nem rendelkezik az Ajánlati felhívás feladásának napjától 

visszafelé számított 3 (három) év vonatkozásában összesen legalább nettó 10.000.000 Ft 

értékű, a beszerezés tárgya (Scan-door kapu javítása) szerinti munka elvégzésére 

vonatkozó, szerződésszerűen teljesített referenciával/referenciákkal. 

A jelen pontban előírt alkalmassági minimumkövetelményeinek való megfelelést 

kizárólag az ajánlattevő teljesítheti. 

Az alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés igazolása: 

Ajánlattevőnek ajánlatában ismertetnie kell (a jelen ajánlati felhívás 2. sz. mellékletét 

képező nyilatkozat-minta értelemszerű kitöltésével) az eljárást megindító felhívás 

feladásának dátumától visszafelé számított 3 (három) év legjelentősebb beszerzés tárgya 

szerinti javítási munkáit, minimálisan a következő tartalommal:  

 a szerződést kötő másik fél megnevezése (név),  

 kapcsolattartó neve és elérhetőségei (legalább telefonszám),  

 a szerződés tárgya, az elvégzett munka ismertetése olyan részletességgel, hogy az 

lehetővé tegye az alkalmassági követelményeknek való megfelelés elbírálását; 

 a teljesítés ideje (legalább év, hónap),  

 az ellenszolgáltatás nettó összege, 

 nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek 

megfelelően történt-e. 

b) Ajánlattevő alkalmatlan, ha ő nem rendelkezik: 

 2 fő szakemberrel, aki minimum 2 év szakmai gyakorlattal rendelkezik Scan-door 

kapuk javításának tárgyában. 

Az alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés igazolása: 

Ajánlattevő csatolja a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek saját kezűleg aláírt 

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

továbbá a szakemberek végzettségét/képzettségét igazoló dokumentumok egyszerű 

másolati példányát. 

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

megfelel az alkalmassági feltételként előírt követelményeknek. 

  

 

C/Az alkalmasság pénzügyi-gazdasági minimum követelményei 

http://www.e-cegjegyzek.hu/
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(Az alkalmasság pénzügyi-gazdasági minimumkövetelményeinek való megfelelést kizárólag 

az ajánlattevő teljesítheti.) 

a) Ajánlattevő alkalmatlan, ha: 

A jelen ajánlattételi felhívás feladását megelőző 3 (három) lezárt üzleti évben az üzemi 

tevékenység eredménye egynél több évben volt negatív.  

Az alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés igazolása: 

Ajánlattevő saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának - vagy 

annak Eredménykimutatás részének - benyújtásával (ha a gazdasági szereplő letelepedése 

szerinti ország joga előírja közzétételét). Amennyiben a beszámoló a céginformációs 

szolgálat honlapján megismerhető, úgy a beszámolót nem szükséges csatolni, a beszámoló 

adatait ajánlatkérő a céginformációs szolgálat honlapján keresztül ellenőrzi. 

Ha az ajánlattevő a fent részletezett beszámolóval azért nem rendelkezik az ajánlatkérő 

által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az 

alkalmasságát a beszerzés tárgya szerinti munkák elvégzéséből (Scan-door kapu javítása) 

származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. 

Ebben az esetben alkalmatlan az ajánlattevő, ha a működési ideje alatt a beszerzés tárgya 

szerinti munkák elvégzéséből (Scan-door kapu javítása) származó - általános forgalmi adó 

nélkül számított – árbevétele nem érte el legalább a nettó 10.000.000 Ft-ot. 

Ajánlattevő alkalmatlannak minősül az elbírálás során amennyiben nem rendelkezik a 1.B./ és 

1.C./ pontban meghatározott alkalmassági feltételekkel. 

2. Ajánlatkérő az ajánlattevők számára helyszíni bejárást biztosít. 

 

A részvételi szándékot kérjük jelezni az 1. pontban megjelölt kapcsolattartó felé a helyszíni 

bejárás alábbi időpontja előtt legkésőbb 3 munkanappal, telefonos elérhetőség megadásával. 

A teljesítési helyszínek nagy száma miatt a bejárás helyszínét Ajánlatkérő, a beérkezett 

bejárási igények függvényében választja ki, amelyről valamennyi érintettnek értesítést küld. 

Időpont: 2015. augusztus 28. 10.00 óra. 

3. A beszerzés részletes Műszaki leírását az ajánlati felhívás 4. számú melléklete 

tartalmazza. 

4. Szerződéses feltételek 

A szerződés meghatározása: 15443-1/2015/START számú szerződéstervezet jelen ajánlati 

felhívás 3. számú mellékleteként csatolva. 

A szerződést biztosító és egyéb mellékkötelezettségek: 

[X] késedelmi kötbér, mértéke a késedelem minden megkezdett napja után a kötbéralap 1%-a, 

de legalább 1.000 Ft. 

[X] hibás teljesítési kötbér, mértéke alkalmanként a kötbéralap 20%-a. 

[X] nemteljesítési kötbér, mértéke a kötbéralap 30%-a. 

[X] ellenőrzési jog meghiúsítása miatti kötbér, mértéke alkalmanként 50.000 Ft. 

[X] egyéb járulékos kötelezettségek a szerződés-tervezetben meghatározottak szerint. 

5. A szerződés meghatározása:  

Vállalkozási keretszerződés 
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Megrendelő nem vállal kötelezettséget a keretösszeg lehívására.  

6. A szerződés időtartama, a teljesítés határideje, a teljesítés helye 

A Szerződés a mindkét Fél részéről történő aláírással lép hatályba, és a Szerződésből eredő 

kötelezettségek maradéktalan teljesítésével szűnik meg. A Szerződés alapján Megrendelő 

legfeljebb a Szerződés hatályba lépésétől számított 48. hónap utolsó napjáig jogosult 

Lehívások leadására. A szerződés teljesítésének helye: Megrendelő telephelyei a 

Szerződéstervezet 2. sz. melléklete szerint. 

 

A teljesítési határidő(ke)t a Szerződés tartalmazza.  

 

7. Ajánlat 

7.1. Részajánlat: Ajánlatkérő nem biztosítja a részekre történő ajánlattétel lehetőségét, jelen 

eljárásban kizárólag teljes körű ajánlat tehető. Az Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők 

figyelmét arra, hogy a nem teljes körű ajánlat érvénytelen. 

7.2. Több változatú ajánlat: érvényesen nem tehető. 

7.3. Közös ajánlattétel 

Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot. 

A közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a beszerzési eljárásban a közös 

ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni a Felolvasólapon. A 

Felolvasólapot cégszerűen kell aláírni, közös ajánlat esetén valamennyi ajánlatot tevő 

cég képviselőjének el kell látnia aláírásával Az ily módon megjelölt kapcsolattartóval 

közöltek a beszerzési eljárás további szakaszában valamennyi közös ajánlattevő 

vonatkozásában joghatályos közlésnek minősülnek. 

A közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak 

egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését. 

Az ajánlatkérő a közös ajánlattevőknek szóló értesítését, tájékoztatását, illetve felhívását 

a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőnek küldi meg. 

A közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen 

felelnek. 

Az egy közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő(k) személyében az ajánlati határidő 

lejárta után változás nem következhet be. 

Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevőknek megállapodást kell kötniük 

egymással, melyben szabályozzák az egymás közötti és az ajánlatkérővel való 

kapcsolatukat. Ezen megállapodást közös ajánlattevőknek az ajánlatukhoz csatolniuk 

kell. 

A közös ajánlattevők megállapodásának kötelezően tartalmaznia kell: 

- a közös Ajánlattevők közös fellépési formájának ismertetését és  

-  az ajánlat aláírási módjának ismertetését, és  

-  a részesedés mértékének feltüntetését, és  

-  a vezető tag (a képviselő) megjelölését azzal, hogy a képviselő korlátozás nél-

kül jogosult valamennyi közös ajánlattevőt képviselni az ajánlatkérővel szem-

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

ajánlattevő által az ajánlatkérő felé tett jognyilatkozatokban, és  
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-  az ajánlatban vállalt kötelezettségek megosztásának ismertetését, és  

- az ajánlatban vállalt kötelezettségeken belül azokat, amelyeket:  

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

tevő megnevezésével),  

ii. amelyeket egynél több Ajánlattevő együttesen teljesít (az érintett 

ajánlattevők megnevezésével),  

iii. és azon kötelezettségeket, amelyek teljesítése érdekében harmadik 

személlyel kívánnak szerződést kötni. 

- azon megállapodást, miszerint közös Ajánlattevők a szerződésben vállalt va-

lamennyi kötelezettség teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak, és 

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

kalmazhatósága vagy végrehajthatósága felfüggesztő (hatályba léptető), bontó 

feltételtől, illetve harmadik személy vagy hatóság jóváhagyásától nem függ. 

- a számlázás rendjét, különösen arra vonatkozó megállapodást, hogy ajánlatkérő 

a pénzügyi ellenszolgáltatást a közös ajánlatot benyújtók melyikének teljesítse; 

 a felek egyértelmű nyilatkozatát arról, hogy nyertességük esetén a beszerzési 

eljárás eredményeként megkötött szerződésben foglalt valamennyi 

kötelezettségük teljesítéséig a megállapodás ezen tartalmi elemein és a tagok 

személyén nem változtatnak. 

8. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei: 

Fizetési mód: 30 napos fizetési határidővel, átutalással, a szerződésben foglaltaknak és a 

jogszabályoknak mindenben megfelelő számla és mellékletei MÁV-START Zrt.-hez 

történő beérkezésétől számítva. 

Ajánlatkérő előleget nem fizet, fizetési biztosítékot nem nyújt, egyéb szerződést biztosító 

mellékkötelezettségek nem terhelik. 

9. Részvételi feltételek: 

Ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell különösen az alábbiakat: 

 Cégszerűen aláírt Felolvasólapot (ajánlati felhívás 1. számú melléklete), melynek 

hiánya az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után, annak hiánypótlására lehetőséget 

az Ajánlatkérő nem biztosít! 

 Az ajánlati felhívás 1. pontjában meghatározott dokumentumokat. 

 Nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az ajánlat tárgyát képező szerződésszerű 

teljesítéshez alvállalkozó(ka)t kíván-e igénybe venni, illetve hogy az általa a szerződés 

teljesítése során igénybe venni kívánt alvállalkozók vonatkozásában a kizáró okok 

nem állnak fenn. (Nyilatkozat minták 6. és 7. számú melléklet.) 

 Csatolni kell a cégjegyzésre jogosult személy(ek) közjegyző által készített aláírási 

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

másolati példányban. Amennyiben az ajánlatot nem a cégjegyzésre jogosult vezető 

tisztségviselő írja alá, úgy csatolni szükséges a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő 

által aláírt meghatalmazást, melynek tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírás mintáját is; 

Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlat (nyilatkozat, 

kötelezettségvállalás) aláírására vonatkozó meghatalmazás aláírására meghatalmazóként 

kizárólag az Ajánlattevő vezető tisztségviselője jogosult, a cégvezető és a képviseletre 

feljogosított munkavállaló a Ptk. 3:116. § (3) bekezdés alapján az ajánlat (nyilatkozat, 

kötelezettségvállalás) aláírására meghatalmazást érvényesen nem adhat. 

 Nyilatkozatát arról, hogy az ajánlatkérés és a szerződéstervezet feltételeit elfogadja.  
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 Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy a feladat teljesítéséhez szükséges 

erőforrások rendelkezésre állását a szerződés időtartama alatt végig garantálja. 

(Nyilatkozat minta 10. számú melléklet.) 

 Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők által megkötött megállapodást. 

 Minden olyan iratot, nyilatkozatot, dokumentumot és igazolást, melyet jogszabály, 

illetve a jelen ajánlati felhívás előír, kötelezővé tesz.  

10. Ajánlattevő ajánlatában az alábbi adatait köteles megadni: 

 Az ajánlattevő neve  

 Székhelye 

 Levelezési címe  

 Számlavezető pénzintézete 

 Számlaszáma 

 Adószáma 

 Statisztikai jelzőszáma 

 Cégjegyzékszáma 

 Cégjegyzésre jogosult vagy meghatalmazott képviselő(k) neve 

 Kapcsolattartó neve 

 Telefon/Telefax száma 

 E-mail címe 

11. Az elbírálás szempontja:  

 

  [X] Ajánlatkérő számára összességében legelőnyösebb ajánlat 

  [] legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. 

 

Ajánlati elem Ajánlat  Súlyszám 

I. Anyagdíj összesen    

1.)legyártott alumínium 800mm széles közbenső elem  Ft/fm 35 

2.)  legyártott alumínium alsó komplett (gumi+kötél) elem  Ft/fm 45 

3.) Egyéb alkatrészek összesen    

5 - alsó gumiprofil  Ft/fm 

- keretlemez, Lv=2,5   Ft/fm 

- Irányító léc, 40x40x5 mm –es szögvas  Ft/fm 

- drótkötél, d=5  Ft/fm 

- végállás kapcsoló, V-10  Ft/db 

- végállás csavar, M6x40 mm csavar, műanyag fejjel  Ft/db 

- Végállás ház, kisgépházhoz  Ft/db 

- Végállás ház, nagygépházhoz  Ft/db 

- futó csiga, félbevágott bronz anya  Ft/db 

- Kötélszorító, kisgépházhoz  Ft/db 

- Kötélszorító, nagygépházhoz  Ft/db 

- Úszókábel, 2x0.75 mm (filotex kábel)  Ft/fm 

- Tengely, 1380 mm-es  Ft/fm 
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- Tengely, 1930 mm-es  Ft/fm 

- Tengely, 2480 mm-es  Ft/fm 

- Tengely, 2x2300 mm-es  Ft/fm 

- Villanymotor, 1.1 KW-os  Ft/db 

- Villanymotor, 1.5 KW-os  Ft/db 

- Hajtómű, 1.1  Ft/db 

- Hajtómű, 1.5  Ft/db 

- Kapcsolószekrény, IP45  Ft/db 

- Külső működtető, 4 nyomógombos  Ft/db 

- Külső működtető, 5 nyomógombos  Ft/db 

    

II. Kiszállási díj összesen   Ft/alkalom 5 

 Budapest JBI területére  Ft/alkalom 

Szeged JBI területére  Ft/alkalom 

Debrecen JBI területére  Ft/alkalom 

Miskolc JBI területére  Ft/alkalom 

Dombóvár JBI területére  Ft/alkalom 

Szombathely JBI területére  Ft/alkalom 

III. Szerelési óradíj   Ft/óra 10 

 

 

 

Az elbírálás számítása (az árak nettó áron kerülnek figyelembe vételre): 

 

Pontozás módszere: 

Az értékelés módszere fordított arányosítás az alábbi képlet szerint: 

P tételn = (Lnlegjobb/ Ln)X (Pmax- Pmin) + Pmin 

ahol  

P tételn = a meghatározandó pontérték 

Lnlegjobb = az adott tételre adott legjobb ajánlat értéke 

Ln = az adott résztvevő által az adott tételre tett ajánlat értéke 

Pmax = a pontok felső határa 

Pmin = a pontok alsó határa 

 

Ajánlatkérő számára legkedvezőbb ajánlati elem 10 pontot kap. Mindegyik részszempont ese-

tében Ajánlatkérő két tizedes jegy pontosságig számol, majd az így kapott számot beszorozza 

a súlyszámmal. 

Minden részszempontnál a kapott pontszámot ajánlatkérő megszorozza az adott részszem-

ponthoz tartozó súlyszámmal. Ezek az értékek összeadódnak, az összeg adja az ajánlattevő 

összpontszámát. 
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A pályázati felhívásban megjelenített részszempontok vonatkozásában az ajánlattevőknek, 

egyösszegű, forintban kifejezett, nettó ajánlati árat kell megadni (HUF). Az ajánlati árnak 

tartalmaznia kell valamennyi költséget, ideértve az egyéb olyan költségeket, melyek a szerző-

dés szerinti teljesítéshez szükségesek. Az ajánlati árelemeket nettó értékben, a megfelelő mér-

tékegységben kell meghatározni.  

Abban az esetben amennyiben az Ajánlattevő vállalási árát alulprognosztizálja, az ebből eredő 

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

teljesítési kötelezettség alól. 

Az ajánlatban szereplő áraknak fix árnak kell lennie, vagyis az Ajánlattevők semmilyen for-

mában és semmilyen hivatkozással sem tehetnek változó árat tartalmazó ajánlatot. 

 

Az ajánlatokat forintban ÁFA nélkül kell megadni. Az árak semmilyen külföldi fizetőeszköz 

árfolyamához nem köthetők. 

 

Az Ajánlatkérő az ajánlatok bontását követően fenntartja a jogot e-árlejtés tartására, 

ártárgyalásra, melynek időpontjáról az érvényes ajánlatot tevők részére írásban (fax vagy e-

mail útján) értesítést küld. 

Ajánlatkérő nem kíván tárgyalásokat lefolytatni jelen pályázati kiírásban a szerződéses 

feltételek és szakmai tartalom tekintetében, de fenntartja magának a jogot arra, hogy 

ettől minden indokolás nélkül eltérjen. Ajánlatkérő ilyen irányú döntése esetén a tárgyalás 

tartásáról és annak időpontjáról az Ajánlatkérő írásban (fax vagy e-mail útján) küld külön értesí-

tést. 

Fentiek alapján Ajánlattevőknek csatolniuk kell a Pályázati felhívás mellékletét képező szerződés-

tervezetet a megfelelő helyeken kitöltve, szignálva, egyebekben változatlan szövegtartalommal.  

Az e-árlejtés tartásáról és annak időpontjáról az Ajánlatkérő írásban (fax vagy e-mail útján) 

küld értesítést. 

Ajánlatkérő elektronikus árlejtést (e-aukció) az érvényes ajánlatot benyújtó Ajánlattevők 

részvételével tart. Az ajánlattevők az ajánlatukat egy elektronikus aukciós felületen tudják 

megtenni. A felületre történő regisztráció és az e-aukción történő részvétel díjtalan. Az 

Ajánlatkérő az elektronikus licitet erre jogosult Szolgáltató rendszerének segítségével 

bonyolítja le. 

Szolgáltató megnevezése, adatai: 

 

Cégnév: Electool Hungary Kft. 

Iroda: 1139 Budapest, Váci út 91. 

Cégjegyzékszám: 01-09-711910 

E-mail: aukcio@electool.com 

Telefonszám (Helpdesk): +36-20-539-99-00 

Faxszám: +36-1-239-98-96 

Az elektronikus aukció tervezett időpontja: az ajánlattételi határidőt követő 5 

munkanapon, hiánypótlás esetén legkésőbb 7 munkanapon belül. 

Az e-aukció részletes ütemezéséről és eljárási cselekményeiről Ajánlatkérő külön 

mailto:aukcio@electool.com
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értesítésben tájékoztatja az érvényes ajánlatot benyújtott Ajánlattevőket. 

Az elektronikus aukciós rendszer nem megfelelő ajánlattevői alkalmazásáért, illetve az 

esetleges rendszerhibából eredő késedelemért az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget. 

12. Hiánypótlás 

Az ajánlatkérő teljes körű hiánypótlási lehetőséget biztosít, azonban ugyanazon hiány 

tekintetében csak egy alkalommal rendelhető el hiánypótlás. 

Hiánypótlás során az ajánlat nem módosulhat, azonban az ajánlat érvényességéhez 

szükséges dokumentumokat be lehet benyújtani. 

Hiánypótlás keretében olyan adat, információ, dokumentum nem pótolható, amely az 

ajánlati árat befolyásolja, módosítja. Hiánypótlás során ajánlatkérő által nem kért 

dokumentumok is pótolhatóak. 

A hiánypótlási határidő elmulasztása egyben az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után. 

Hiánypótlási lehetőség nem vonatkozik a Felolvasólap ajánlati árra vonatkozó részére, 

valamint nem teljes körű árajánlat adása esetén az árajánlat kiegészítésére! A hiánypótlás 

vagy a hiánypótlás keretében kért felvilágosítás kérés határidőre való nem teljesítése 

esetén Ajánlatkérő kizárólag az eredeti ajánlatot veheti figyelembe az ajánlatok elbírálása 

során, feltéve, hogy az eredeti ajánlat nem minősül érvénytelennek.  

13. Az eljárás nyelve: magyar. 

Amennyiben az ajánlatban idegen nyelvű dokumentum szerepel, annak azzal tartalmában 

megegyező magyar nyelvű fordítását is csatolni kell az ajánlathoz. Ajánlatkérő elfogadja a 

nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi – cégszerűen aláírt – 

felelős fordítását is. Amennyiben a magyar és az idegen nyelvű változat között eltérés van, 

úgy a magyar változat az irányadó.  

A nem magyar nyelven benyújtott ajánlatok magyar nyelvre történő felelős fordítását az 

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

14. Ajánlattételi határidő: 2015. szeptember 4. 10:00 óra 

Az ajánlatokat az ajánlattételi felhívásban megadottak szerint munkanapokon 9.00-15.00 

óráig lehet benyújtani. Az ajánlatokat az ajánlattételi határidő napján – azaz – 2015. 

szeptember 4.-én 10:00 óráig kell benyújtani. 

Az ajánlatok benyújtásának helye (közvetlenül személyesen, postai úton, futár útján): 

MÁV Szolgáltató Központ Zrt. 

Beszerzés és Logisztika Üzletág, Vasúti és Vállalat-üzemeltetési Divízió 

1087 Budapest, Könyves Kálmán Krt. 54-60. 

371. szoba 

Az ajánlatok kizárólag a fentiekben megadott elérhetőségen nyújthatók be az ajánlattételi 

határidő lejártáig. 

Az ajánlattételi határidő betartásánál kérjük figyelembe venni, hogy az ajánlat 

benyújtásának címén beléptető rendszer működik, és ezért a portai regisztráció időt vesz 

igénybe. Az ebből eredő bárminemű késedelemért ajánlatkérő felelősséget nem vállal. 
Ajánlatkérő tájékoztatja továbbá Ajánlattevőket, hogy Ajánlatkérő adminisztrációs és 

belső iktatási rendszert használ, mely esetenként növelheti a postázási időt. 
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A fenti időpont minden esetben az ajánlatok beérkezésének határideje, az ajánlatot a jelen 

pontban megadott időpontig bezárólag kell benyújtani. A határidőn túl érkezett ajánlatok 

érvénytelenek!  

Társaságunk nem vállal felelősséget az ajánlattevői érdekkörben felmerülő, illetve vis ma-

iorból eredő késedelmes ajánlattételért. Ajánlattevő felelőssége, hogy az Ajánlatkérő által 

a Pályázat során kért dokumentumok a megadott határidőre Ajánlatkérő székházán belül 

meghatározott irodába késedelem nélkül megérkezzen. 

Ajánlatkérő a postai úton, vagy futárszolgálattal megküldött dokumentumok késve történő 

kézbesítéséért sem vállal felelősséget. 

A késve érkező dokumentumok az ajánlat érvénytelenségét vonhatják maguk után.  

Az ajánlatok bontása a beadási határidővel azonos időpontban a MÁV Szolgáltató 

Központ Zrt., 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.; III. emelet 318. tárgyalóban 

történik. A bontáson jelen lehetnek az ajánlatevők és azok meghatalmazott képviselői. Az 

ajánlatok bontására az Ajánlatkérő külön meghívót nem küld az Ajánlattevők részére. 

Az ajánlatot zárt csomagolásban, magyar nyelven és 2 papír alapú, nyomtatott példányban 

(1 eredeti, 1 másolat) kell benyújtani. A nyomtatott formában benyújtott ajánlatot 

ajánlatkérő 1 példányban CD/DVD-n is kéri benyújtani.  

Az eredeti ajánlat fedőlapján szerepelni kell az „eredeti” megjelölésnek. Az eredeti és a 

másolati példányok közötti eltérés esetén az „eredeti” példány tartalma a mérvadó.  

A külső csomagoláson fel kell tüntetni az Ajánlati felhívásban meghatározott címet, a 

kapcsolattartó megjelölésével és az eljárás tárgyát: „MÁV-START Zrt. telephelyein sérült 

Scan-door kapuk javítása” 

Ajánlatkérő tájékoztatásul közli, hogy amennyiben a csomagoláson az ajánlattevők nem 

tüntetik fel a „Az ajánlattételi határidő lejártáig (2015. szeptember 4. 10:00 óra) nem 

bontható fel”, valamint az „Iktatóban nem bontható fel!” feliratot, úgy nem tud 

felelősséget vállalni azért, hogy az ajánlat az ajánlattételi határidő lejárta előtt nem kerül 

felbontásra. 

15. Az eredményhirdetés tervezett időpontja: ajánlatok bontását követő 15 napon belül, 

elektronikus árlejtés vagy tárgyalás tartása esetén az elektronikus árlejtés, illetve a 

tárgyalások lezárását követő 15 napon belül. 

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

17. Az ajánlatkérő tárgyalást tarthat, annak időpontjáról tárgyalás esetén írásban, fax vagy 

e-mail útján értesíti az ajánlattevőket. Ajánlatkérő az ajánlattételt követően elektronikus 

árlejtést alkalmazhat, annak időpontjáról írásban, fax vagy e-mail útján értesíti az 

ajánlattevőket. 

18. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: Az ajánlattételi határidőtől számított 90 

nap. Az ajánlati kötöttség akkor kezdődik, amikor az ajánlatok benyújtására nyitva álló 

határidő lejárt. Tárgyalás, illetve elektronikus árlejtés tartása esetén az ajánlati kötöttség a 

végső ajánlat megtételekor, a végső ajánlati árra vonatkozóan áll be. 

19. Egyéb információk:  

Az eljárással kapcsolatos információt kizárólag írásban lehet kérni a jelen ajánlati 

felhívásban megjelölt kapcsolattartótól. Ajánlattevők az alapajánlat összeállításának 

érdekében írásban kérdéseket tehetnek fel Ajánlatkérő felé az ajánlattételi határidő 
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lejártának napját megelőző 6. napig, mely kérdésekre Ajánlatkérő az ajánlattételi 

határidő lejártának napját megelőző 2. napjáig megküldi válaszait. 

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

tárgyától eltérő kérdések megválaszolásától Ajánlatkérő indoklás nélkül eltekinthet. 

Az eljárással kapcsolatos minden információkérést kizárólag a megjelölt kapcsolattartó 

személynél, írásban, e-mail útján lehet benyújtani. 

Érvénytelen az ajánlat, ha: 

 az ajánlattételi határidőn túl érkezik; 

 a pályázatban részvételi feltételként kért igazolások, nyilatkozatok és egyéb csatolandó 

dokumentumok nem, vagy nem megfelelő módon igazolják Ajánlattevő 

alkalmasságát, illetve a kizáró okok fennállásának hiányát; 

 a pályázatban részvételi feltételként kért igazolásokat és nyilatkozatokat Ajánlattevő a 

hiánypótlási felhívás ellenére sem nyújtja be a megadott határidőre a pályázati 

felhívásnak megfelelően; 

 adóhatósági eljárás alapján az Ajánlattevő felfüggesztett adószámmal rendelkezik; 

 a pályázati felhívásban és mellékleteiben, illetve az irányadó jogszabályokban előírt 

követelményeknek nem felel meg, illetve az előírt feltételeket Ajánlattevő nem tudja 

igazolni, teljesíteni; 

 az Ajánlattevő a nyújtandó szolgáltatás tulajdonságait, illetve a vonatkozó 

ellenszolgáltatást nem egyértelműen határozta meg, vagy azokat más ajánlatához vagy 

feltételhez kötötte; 

 az ajánlati felhívásban és mellékleteiben nevesített tartalom tekintetében Ajánlattevő 

nem ad teljes körű ajánlatot; 

 az Ajánlattevő az ajánlatához nem csatolja a cégszerűen aláírt, az ajánlati árat 

tartalmazó felolvasólapot eredeti példányban; 

 az Ajánlattevő több változatú ajánlatot tett; 

 valótlan adat vagy nyilatkozat szerepel benne; 

 a jelen ajánlati felhívás 1A/ pontjában részletezett kizáró okok bármelyike fennáll az 

ajánlattevő vonatkozásában; 

 a hiánypótlásnak az Ajánlattevő az előírt módon nem tett eleget, vagy a hiánypótlás 

határidőn túl érkezett; 

  

 az Ajánlattevő nem tett részletes és kötelező erejű jognyilatkozatokat az ajánlatával 

kapcsolatban, azzal kapcsolatban nem vállalt ajánlati kötöttséget 

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

valamint a jogszabályokban foglaltaknak. 

Az Ajánlattevők az ajánlatkérő azon döntése kapcsán, mely ajánlatukat érvénytelennek 

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

megtérítési igény érvényesítésére nem jogosultak. 

Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az 

Ajánlattevőt terheli. 

A jelen ajánlati felhívásban nem részletezett kérdésekben az ajánlati felhívás mellékletét 

képező szerződéstervezet és a vonatkozó hatályos jogszabályok az irányadóak. 

Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő visszalépése esetén a második legkedvezőbb ajánlatot 

tevővel köthet szerződést.  
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Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő nyilatkozatát a felhívás 

feltételeinek elfogadására, a szerződés teljesítésére és a kért ellenszolgáltatásra, továbbá 

ajánlattevő javaslatokat tehet az azokban meghatározottaktól való eltérésre. Azonban 

felhívjuk az Ajánlattevők figyelmét, hogy a javaslatok elfogadása az Ajánlatkérő számára 

nem kötelező. 

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

Az Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra vonatkozóan, hogy a beszerzési igényétől és a 

szerződés megkötésétől a szerződéskötés előtt bármikor, indoklás nélkül elálljon, illetve a 

beszerzési eljárást indoklás nélkül eredménytelenné nyilvánítsa továbbá, hogy a 

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

Ajánlatkérőt szerződéskötési kötelezettség nem terheli. Ajánlattevők a jelen eljárásban 

kifejezetten csak saját költségükre és kockázatukra vehetnek részt. 

Az Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét arra, hogy az ajánlati felhívás 

visszavonása, módosítása, valamint a beszerzési eljárás bármely okból történő 

eredménytelenné nyilvánítása vagy a szerződés aláírásának egyéb okból való 

meghiúsulása okán Ajánlatkérővel szemben semmiféle igény nem érvényesíthető, az 

Ajánlatkérő az Ajánlattevő(k) számára kár-, költségtérítést semmilyen jogcímen nem 

fizet.  

Budapest, 2015.  

MÁV-START Zrt. 
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Mellékletek: 

1. számú melléklet: Felolvasólap mintája 

2. számú melléklet: Referencia nyilatkozat mintája 

3. számú melléklet: Szerződéstervezet 

4. számú melléklet: Műszaki leírás, tervek  

5. számú melléklet: Kizáró okokra vonatkozó nemleges nyilatkozat mintája 

6. számú melléklet: Nyilatkozat az alvállalkozók igénybevételéről 

7. számú melléklet: Nyilatkozat az alvállalkozók vonatkozásában 

8. számú melléklet: Nyilatkozat a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek vonatkozásában 

9. számú melléklet: Ajánlattevői adatlap 

10. számú melléklet: Nyilatkozat az erőforrások rendelkezésre állásáról 

11. számú melléklet: Nyilatkozat árbevételről 



 15 

1. számú melléklet 

FELOLVASÓLAP 

 

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

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

Ajánlattevő kapcsolattartójának neve:  ……………………………………… 

Ajánlattevő kapcsolattartójának telefonszáma: ……………………………………… 

Ajánlattevő kapcsolattartójának telefaxszáma: ……………………………………… 

Ajánlattevő kapcsolattartójának e-mail címe: ……………………………………… 

Közös ajánlattétel esetén: 

Közös ajánlattevők képviselőjének (konzorciumvezető) adatai: 

Képviselő neve:   ……………………………………….…………….. 

Képviselő székhelye (lakóhelye): ……………………………………….…………….. 

Képviselő telefonszáma:  ……………………………………….…………….. 

Képviselő telefaxszáma:  ……………………………………….…………….. 

Képviselő e-mail címe:  ……………………………………….…………….. 

Közös ajánlattevő neve
1
:  ……………………………………….…………….. 

Közös ajánlattevő székhelye (lakóhelye):  ……………………………………….…….. 

Közös ajánlattevő telefonszáma:  ……………………………………….…………….. 

Közös ajánlattevő telefaxszáma:  ……………………………………….…………….. 

Közös ajánlattevő e-mail címe:  ……………………………………….…………….. 

 

Ajánlati elem Ajánlat  Súlyszám 

I. Anyagdíj összesen    

1.) legyártott alumínium 800mm széles közbenső elem  Ft/fm 35 

2.) legyártott alumínium alsó komplett (gumi+kötél) elem  Ft/fm 45 

3.) Egyéb alkatrész     

5 - alsó gumiprofil  Ft/fm 

- keretlemez, Lv=2,5   Ft/fm 

- Irányító léc, 40x40x5 mm –es szögvas  Ft/fm 

- drótkötél, d=5  Ft/fm 

- végállás kapcsoló, V-10  Ft/db 

- végállás csavar, M6x40 mm csavar, műanyag fejjel  Ft/db 

- Végállás ház, kisgépházhoz  Ft/db 

- Végállás ház, nagygépházhoz  Ft/db 

- futó csiga, félbevágott bronz anya  Ft/db 

- Kötélszorító, kisgépházhoz  Ft/db 

                                                 
1
 Több közös ajánlattevő esetén a szükséges számban ismételhető 
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- Kötélszorító, nagygépházhoz  Ft/db 

- Úszókábel, 2x0.75 mm (filotex kábel)  Ft/fm 

- Tengely, 1380 mm-es  Ft/fm 

- Tengely, 1930 mm-es  Ft/fm 

- Tengely, 2480 mm-es  Ft/fm 

- Tengely, 2x2300 mm-es  Ft/fm 

- Villanymotor, 1.1 KW-os  Ft/db 

- Villanymotor, 1.5 KW-os  Ft/db 

- Hajtómű, 1.1  Ft/db 

- Hajtómű, 1.5  Ft/db 

- Kapcsolószekrény, IP45  Ft/db 

- Külső működtető, 4 nyomógombos  Ft/db 

- Külső működtető, 5 nyomógombos  Ft/db 

    

II. Kiszállási díj összesen   Ft/alkalom 5 

 Budapest JBI területére  Ft/alkalom 

Szeged JBI területére  Ft/alkalom 

Debrecen JBI területére  Ft/alkalom 

Miskolc JBI területére  Ft/alkalom 

Dombóvár JBI területére  Ft/alkalom 

Szombathely JBI területére  Ft/alkalom 

III. Szerelési óradíj   Ft/óra 10 

 

 

 

 

 

 

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

……………………………. (székhely) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője/ 

cégjegyzésre jogosult képviselője által meghatalmazott személy
2
 – az ajánlati felhívásban és 

dokumentációban, a „Műszaki leírásban” és a szerződéstervezetben foglalt valamennyi formai 

és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki adat szakértőtől elvárható gondos 

áttekintése után ezennel kijelentem, hogy az azokban foglalt valamennyi feltételt 

megismertük, megértettük, azokat a jelen nyilatkozattal elfogadjuk és nyertesség esetén a 

szerződést az ajánlatunkban foglalt tartalommal teljesítjük. 

Kijelentjük, hogy az ajánlatunkhoz a végső ajánlat megtételétől számított 90 napig kötve 

                                                 
2
 A nem megfelelő rész törlendő/áthúzandó. 
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vagyunk. 

Jelen nyilatkozatot a MÁV-START Zrt. Ajánlatkérő által „MÁV-START Zrt. telephelyein 

sérült Scan-door kapuk javítása” tárgyban indított beszerzési eljárásban, az ajánlat 

részeként tettem. 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

………..………………….…………. 

(cégszerű aláírás  

a cégjegyzésre jogosult 

vagy a meghatalmazott részéről)
3
 

                                                 
3
 Közös ajánlattétel esetén valamennyi tag képviselőjének aláírása szükséges. 
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2. számú melléklet: 

Referencia nyilatkozat 

„MÁV-START Zrt. telephelyein sérült Scan-door kapuk javítása” 

tárgyú beszerzési eljárásban 

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

…………...................... (székhely) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője/cégjegyzésre 

jogosult által meghatalmazott személy, büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy 

az általam jegyzett cég az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző három évben 

összesen az alábbi, beszerzés tárgya szerinti, szerződésszerű referenciákkal rendelkezik: 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

…………..…………………. 

(cégszerű aláírás) 

 

A szerződést 

kötő másik fél 

(neve,) 

Kapcsolat-

tartó 

személy 

Kapcsolat-

tartó 

elérhetősége 

Szerződés 

tárgya 

Az 

ellenszolgál-

tatás nettó 

összege 

A 

teljesítés 

szerződéss

zerű volt-e 

Teljesítés 

ideje 
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3. számú melléklet: 

Szerződéstervezet 
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4. számú melléklet: 

Műszaki leírás 

„MÁV-START Zrt. telephelyein sérült Scan-door kapuk javítása” 

munkához 

 

A sérült, cserélendő alkatrészek listája, melyeknek mennyisége és milyensége a megren-

delő által egyedileg lesz meghatározva: 

 

- legyártott alumínium 800mm széles közbenső elem 

- legyártott alumínium alsó komplett (gumi+kötél) elem 

- alsó gumiprofil 

- keretlemez, Lv=2,5 

- drótkötél d=5 

- végállás kapcsoló V-10 

- Irányító léc, 40x40x5 mm –es szögvas  

- végállás csavar, M6x40 mm csavar, műanyag fejjel 

- Végállás ház, kisgépházhoz 

- Végállás ház, nagygépházhoz 

- futó csiga, félbevágott bronz anya 

- Kötélszorító, kisgépházhoz 

- Kötélszorító, nagygépházhoz 

- Úszókábel, 2x0.75 mm (filotex kábel) 

- Tengely, 1380 mm-es 

- Tengely, 1930 mm-es 

- Tengely, 2480 mm-es 

- Tengely, 2x2300 mm-es 

- Villanymotor, 1.1 KW-os 

- Villanymotor, 1.5 KW-os 

- Hajtómű, 1.1 

- Hajtómű, 1.5 

- Kapcsolószekrény, IP45 

- Külső működtető, 4 nyomógombos 

- Külső működtető, 5 nyomógombos 

 

 

 

 

 

A Próbaüzem szabályai: 

 A munka mennyiségi feltételeit a Megrendelő által megküldött Lehívás tartalmazza, az 

átadás-átvételre ez ebben foglaltak alapulvételével kerül sor.   

 

A minőségi átadás feltételei: 

 Alsó-felső végállás kapcsolók működésének ellenőrzése. 

 Biztonságtechnikai ellenőrzés. A kapu leengedésekor ellenőrizni kell, hogy a kapu alá 

tett tárgy esetén a kapu automatikusan megáll-e. 

 Kötelek épségének ellenőrzése szemrevételezéssel. 

 Elektromos szekrényben lévő vezérlő gombok helye működésének ellenőrzése. 
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 Alumínium elemek közötti súrlódásmentesség ellenőrzése. 

 Görgők, tengelyek kopottságának ellenőrzése. 

 

A próbaüzem feltételei: 

 Folyamatos, egymás utáni ötszöri kifogástalan működés megléte.



 

______________________________________________22/28______________________________________________ 

 

5. számú melléklet: 

NYILATKOZAT 

Kizáró okokra vonatkozóan 

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

……………………………….……… (székhely) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult 

képviselője/meghatalmazottja
4
 a MÁV-START Zrt., mint ajánlatkérő által indított „MÁV-

START Zrt. telephelyein sérült Scan-door kapuk javítása” tárgyú beszerzési eljárásban az 

alábbi nyilatkozatot teszem: 

Személyünkkel/Társaságunkkal szemben NEM állnak fenn az ajánlati felhívás 1/A. 

szakasz c)-d), illetve f)-n) pontjaiban foglalt kizáró okok. 

Kelt: ……..……., 2015. ……….…… hó ……….. nap 

…………..…………………. 

(cégszerű aláírás) 

 

                                                 
4 Kérjük, a megfelelő részt aláhúzással szíveskedjenek jelölni! 



 

______________________________________________23/28______________________________________________ 

6. számú melléklet 

Nyilatkozat az alvállalkozók igénybevételéről 

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

………………….……………………..…… (székhely) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult 

képviselője/meghatalmazottja
5
, kijelentem, hogy társaságunk nyertessége esetén a szerződés 

teljesítéséhez 

 

a) az alábbiakban megjelölt alvállalkozót kívánja igénybe venni: 

Az alvállalkozó neve:  ..................................................................................................................  

Az alvállalkozó címe:  ..................................................................................................................  

 

b) nem kíván alvállalkozót igénybe venni. 

 

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

telephelyein sérült Scan-door kapuk javítása” tárgyban megindított beszerzési eljárásban, 

az ajánlat részeként teszem. 

Kelt: …….……., 2015. ………… hó ……….. nap 

…………..…………………. 

(cégszerű aláírás) 

                                                 
5
 Kérjük, a megfelelő részt aláhúzással szíveskedjenek jelölni! 



 

______________________________________________24/28______________________________________________ 

7. számú melléklet 

Nyilatkozat az alvállalkozók vonatkozásában 

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

……………………………… (székhely) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult 

képviselője/meghatalmazottja
6
 kijelentem, hogy társaságunk a szerződés teljesítéséhez nem 

vesz igénybe az ajánlati felhívás 1/A) pontjában meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozó 

alvállalkozót. 

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

telephelyein sérült Scan-door kapuk javítása” tárgyban megindított beszerzési eljárásban, 

az ajánlat részeként teszem. 

Kelt: …….……., 2015. ………… hó ……….. nap 

…………..…………………. 

(cégszerű aláírás) 

                                                 
6
 Kérjük, a megfelelő részt aláhúzással szíveskedjenek jelölni! 



 

______________________________________________25/28______________________________________________ 

8. számú melléklet 

Nyilatkozat a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek vonatkozásában 

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

…………………………………….… (székhely) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult 

képviselője/meghatalmazottja
7
 nyilatkozom, hogy a teljesítésbe az alábbiakban megnevezett 

szakember(eke)t kívánom bevonni:  

1.) Szakember neve:  

Szakember képzettsége, végzettsége:  

Végzettséget igazoló dokumentum nyilvántartási száma: 

Nyilvántartási száma: 

A fent megnevezett szakember(ek) szakmai tapasztalatának ismertetését, a jelen nyilatkozat 

mellékletét képező szakmai önéletrajzok tartalmazzák. 

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

telephelyein sérült Scan-door kapuk javítása” tárgyban megindított beszerzési eljárásban, 

az ajánlat részeként teszem. 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

…………..…………………. 

(cégszerű aláírás) 

 

                                                 
7
 Kérjük, a megfelelő részt aláhúzással szíveskedjenek jelölni! 



 

______________________________________________26/28______________________________________________ 

9. számú melléklet 

AJÁNLATTEVŐI ADATLAP 

Ajánlattevő neve: 

Ajánlattevő székhelye (lakóhelye): 

Levelezési címe: 

Adószáma: 

Cégjegyzék száma: 

Statisztikai jelzőszáma: 

Számlavezető pénzintézetének neve:  

Bankszámlaszáma: 

Cégjegyzésre jogosult vagy meghatalmazott képviselő(k) neve: 

Kapcsolattartójának neve: 

Telefon: 

Telefax: 

E-mail: 

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

telephelyein sérült Scan-door kapuk javítása” tárgyban megindított beszerzési eljárásban, 

az ajánlat részeként teszem. 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

…………..…………………. 

(cégszerű aláírás) 

 



 

______________________________________________27/28______________________________________________ 

10. számú melléklet 

Nyilatkozat az erőforrások rendelkezésre állásáról 

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

……………………………………………. (székhely) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult 

képviselője/meghatalmazottja
8
 nyilatkozom, hogy a feladat teljesítéséhez szükséges 

erőforrások a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezésre fognak állni. 

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

telephelyein sérült Scan-door kapuk javítása” tárgyban megindított beszerzési eljárásban, 

az ajánlat részeként teszem. 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

…………..…………………. 

(cégszerű aláírás) 

                                                 
8
 Kérjük, a megfelelő részt aláhúzással szíveskedjenek jelölni! 

 



 

______________________________________________28/28______________________________________________ 

 

11. számú melléklet 

Nyilatkozat árbevételről 

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

………………………………………. (székhely) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult 

képviselője/meghatalmazottja
9
 nyilatkozom, hogy társaságunk, beszerzés tárgyából származó 

árbevétele az alábbiak szerint alakult: 

 

 

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

telephelyein sérült Scan-door kapuk javítása” tárgyban megindított beszerzési eljárásban, 

az ajánlat részeként teszem. 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

…………..…………………. 

(cégszerű aláírás) 

 

 

                                                 
9
 Kérjük, a megfelelő részt aláhúzással szíveskedjenek jelölni! 

 


