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MÁV Zrt.  

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

21805/2020/MAV 

 

1./ Az ajánlatkérő neve: 

MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 

 

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

Számlavezető pénzintézete:  Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. 

Számlaszáma:    10201006-50080399 

Számlázási cím:    MÁV Zrt. 1087 Budapest, Könyves Kálmán 54-60. 

Adószáma:    10856417-2-44 

Statisztikai jelzőszáma:   10856417-5221-114-01 

Nyilvántartó hatóság:   Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság  

Cégjegyzék száma:   Cg. 01-10-042272 

 

Kapcsolattartó/Beszerző: Kovács Gábor 

Telefon: +36/30 567-3338 

Email: kovacs.gabor@mav.hu 

   

2./ Ajánlatkérés alapvető adatai 

2.1. Az ajánlatkérés tárgya:  

Kiskunhalas állomás légvezeték és földkábel karbantartás 

 (A műszaki dokumentációt részletesen jelen ajánlati felhívással egyidejűleg megküldött 1. sz. 

melléklete tartalmazza.) 

 

2.2. Teljesítés helye: 

Kiskunhalas állomás 
 

2.3. Szerződés meghatározása: 

 

Vállalkozási szerződés 

 

2.4. A szerződés időtartama: 

A szerződés teljesítési határideje: 2020.12.31 

 

2.5.1. Szerződéses feltételek 

A Megrendelő előleget nem fizet, fizetési biztosítékot nem ad, egyéb szerződést biztosító 

mellékkötelezettség nem terheli. 

 

A megfelelő tartalommal kiállított számla ellenértéke a számla Megrendelő általi kézhezvételétől 

számított 30 Napos fizetési esedékességgel, átutalással kerül kiegyenlítésre. 

A Felek megállapodnak, hogy késedelmes fizetés esetén a Vállalkozó a fizetési esedékességet követő 

naptól a pénzügyi teljesítés napjáig a késedelemmel érintett naptári félév első napján irányadó 

jegybanki alapkamat 8 százalékponttal növelt összegének megfelelő mértékű késedelmi kamat 

felszámítására jogosult a Ptk.-ban meghatározott feltételekkel. 

 

Jótállási feltételek: 

A Vállalkozó az általa elvégzett munkára és az általa biztosított anyagokra 1 év jótállást vállal. A 

jótállás az átadás-átvétel megtörténtének időpontjától kezdődik. Jótállási kötelezettség alapján 

Vállalkozó vállalja, hogy hibás teljesítés esetén szavatossági jellegű kötelezettséget vállal. Ennek 

megfelelően Vállalkozó elsődlegesen a hibás szolgáltatás kijavítását vagy kicserélését vállalja. Ha a 
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hibás szolgáltatás kijavítása vagy kicserélése lehetetlen vagy ha a Megrendelőnek – másik 

kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan 

állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a 

jogosultnak okozott érdeksérelmet – aránytalan többletköltséget eredményezne, úgy Vállalkozó 

köteles az ellenszolgáltatás arányos részének leszállítására. 

Amennyiben jogszabály a rögzített jótállási időn túl hosszabb kötelező időt ír elő vagy a gyártó 

hosszabb jótállási időt biztosít a beépített alkatrész vonatkozásában, ez esetben jótállási időszakon túl 

a jogszabályban rögzített vagy a beépített alkatrész vonatkozásában a gyártó által biztosított időszak 

érvényes. Jogszabályon alapuló jótállási kötelezettség fennállása esetén Vállalkozó köteles a 

jogszabályban foglalt feltételek szerint helytállni a hibás teljesítésért. 

Kártérítési felelősség: 

Szerződésszegésnek minősül minden olyan magatartás vagy mulasztás, amelynek során bármely Fél a 

jelen szerződésből eredő kötelezettségét megsérti. Mindkét Félnek a Szerződés megszegéséért való 

felelőssége teljes körű, az alábbiakban részletezettek szerint. 

A Vállalkozó a Szerződés megszegésével okozott kárt köteles megtéríteni, ideértve a szolgáltatás 

tárgyában keletkezett kárt, a jogosult vagyonában keletkezett egyéb károkat és az elmaradt vagyoni 

előnyt. Felek a jogosult vagyonában keletkezett károk és az elmaradt vagyoni előny körében 

megvalósuló károknak tekintik különösen, de nem kizárólagosan a vasúti tevékenységekből, ezen 

belül a pályahálózat működtetésével, létesítésével, fejlesztésével, üzemeltetésével, karbantartásával, 

megszűntetésével, a vasútbiztonsággal, a jogszabályokban meghatározott pályavasúti szolgáltatások 

nyújtásával, illetve ezek elmaradásából következő mindennemű kárt, a vasúti személyszállítással, 

egyéb vállalkozó vasúti tevékenységgel összefüggő, továbbá a környezeti károk elhárításával 

összefüggő valamennyi kárt. 

A Vállalkozó felelősséggel tartozik Megrendelővel szemben bármelyik közreműködőjének vagy 

alkalmazottainak tetteiért, mulasztásaiért és hanyagságukért, éppen olyan mértékben, mintha ezen 

tetteket, mulasztásokat vagy hanyagságokat a Vállalkozó követte volna el. 

Vállalkozó olyan anyagot, eszközt, alkatrészt, berendezést nem építhet be és nem használhat fel, 

amelyet részére harmadik személy fennálló jogosultsága a Megrendelő tulajdonszerzését és/vagy az 

elkészült munka felhasználását bármilyen formában korlátozná.  

Ezen beépítési és felhasználási tilalom addig érvényes, ameddig a Vállalkozó a harmadik személy 

követelését ki nem elégítette, vagy vele – írásban – a felhasználásról, illetőleg a beépítésről külön meg 

nem állapodott. E rendelkezés megsértése esetén a Vállalkozó felel minden olyan kárért, amely a 

Megrendelőt harmadik személy igényérvényesítésével összefüggésben éri a Polgári Törvénykönyvről 

szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően. 

A Vállalkozó és közreműködői által ellátott tevékenységért, illetve annak eredményéért a Vállalkozó 

teljes körű anyagi felelősséget vállal, ennek keretében felel mindazon kárért, mely nem megfelelő 

munkavégzésére, vagy nem megfelelő anyag beépítésére vezethető vissza. Ezen körben Vállalkozó 

azon kárért is felel, melyet harmadik személy a Vállalkozó tevékenységével összefüggésben 

érvényesít a Megrendelővel szemben. Vállalkozó az általa a jelen Szerződéssel összefüggésben 

okozott károkért a Ptk. szerinti kártérítési felelősséggel tartozik a Megrendelőt Vállalkozó 

szerződésszegésével összefüggésben vagy abból eredően ért valamennyi kárért, beleértve a közvetett, 

következményes károkat is. Szerződő Felek kifejezetten rögzítik, hogy a Vállalkozó által a jelen 

Szerződés alapján elvégzett Munka hibás teljesítésére visszavezethető okból a Megrendelő által 

végzett vasúti szolgáltatás minőségcsökkenéssel összefüggésben Megrendelőnél felmerülő károkat is 

köteles a Vállalkozó Megrendelő részére megtéríteni. 

Ha a Vállalkozó a jogszabályi előírások megsértésével, illetve a Szerződésben rögzített 

kötelezettségeinek megszegése folytán a Szerződésen kívülálló harmadik személynek kárt okoz, és a 

károsult harmadik személy a Megrendelővel szemben támaszt kártérítési igényt, úgy a Vállalkozó 

köteles a Megrendelőt teljes mértékben mentesíteni a kártérítési felelősség alól akként, hogy a kárt a 

károsult harmadik személynek közvetlenül megtéríti. Harmadik személy által érvényesített igény 
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esetén a Megrendelő a lehető legrövidebb időn belül köteles a Vállalkozót írásban erről értesíteni és 

az eljárásba bevonni, illetőleg a védekezést minden lehetséges eszközzel a Vállalkozó számára 

lehetővé tenni. A Vállalkozó által nyújtott kártérítésnek ki kell terjednie azokra a költségekre is, 

amelyek a kártérítési igénnyel kapcsolatban a Megrendelő részéről merülnek fel. Vállalkozó 

kötelezettséget vállal arra, hogy harmadik személy által a Megrendelővel szemben a fentiek szerint 

indított bármely perben eljár, vagy a Megrendelő oldalán beavatkozóként belép a harmadik fél által a 

Megrendelővel szemben indított perbe.  

A Megrendelő kötelezettséget vállal, hogy harmadik fél igényérvényesítése esetén csak a 

Vállalkozóval történt előzetes egyeztetést követően tesz bárminemű jognyilatkozatot. Amennyiben a 

Megrendelő nem, vagy csak késedelmesen vonja be a Vállalkozót a folyamatban lévő eljárásba, vagy 

az igény rendezésébe, akkor az ebből a mulasztásból vagy késedelemből eredő kárt a Megrendelő 

köteles viselni. 

Abban az esetben, ha a Vállalkozó a jótállás alá eső hibák kiküszöbölésével késlekedik, a 

Megrendelőnek a Szerződésből eredő egyéb jogainak sérelme nélkül jogában áll bizonyítottan 

felmerülő kárai megtérítését követelni. 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. 

A Munkaterületen a Vállalkozó tevékenységével összefüggésben a munkálatok időtartama alatt a 

kárveszélyt a Vállalkozó viseli. Felek rögzítik, hogy a munka elvégzése kapcsán, annak érdekében a 

Vállalkozó részére átadott berendezéssel, valamint eszközökkel, termékekkel kapcsolatos kárveszélyt 

a Vállalkozó mindaddig viseli, amíg a berendezés, valamint ezek az eszközök, termékek birtokában 

vannak. 

Szavatosság 

Vállalkozó szavatolja, hogy a feladatellátása megfelel a vonatkozó szabványoknak, magyar és 

közösségi előírásoknak.  

Vállalkozó a Ptk. szerinti kellékszavatossági felelősséggel tartozik. 

A Megrendelő a Ptk.-ban biztosított valamennyi kellékszavatossági jogát (Ptk. 6:159.§.-6:167. §) 

érvényesítheti. A Megrendelői szavatossági jogait nem érinti a kötbérigény érvényesítése. 

A Megrendelő a Vállalkozó szavatossági kötelezettsége alapján valamennyi Ptk.-ban biztosított jogát 

érvényesítheti a szerződés tárgyának megfelelően. 

Ha a Megrendelő célszerűtlen és szakszerűtlen utasítást javasol, a Vállalkozó köteles a Megrendelőt 

erre írásban figyelmeztetni. Ha a Megrendelő a figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, a 

Vállalkozó a szerződéstől elállhat vagy a feladatot a Megrendelő utasításai szerint, a Megrendelő 

kockázatára elláthatja. 

Szerződő Felek kijelentik, hogy a szerződésszegéssel okozott károkra a Ptk. szabályait tekintik 

irányadónak. 

Vállalkozó szavatolja, hogy a szerződés keretében, annak teljesítése érdekében elvégzett munkák 

megfelelnek a jogszabályokban és a szerződésben, valamint MÁV Zrt. idevonatkozó utasításaiban és 

vasútüzemi előírásaiban foglalt követelményeknek, valamint, hogy a szerződés tárgyát per-, teher-, és 

igénymentesen adja át Megrendelő részére. A Vállalkozó olyan anyagot nem építhet be és nem 

használhat fel, amelyet részére harmadik személy tulajdonjog-fenntartással adott át, vagy egyébként 

harmadik személy fennálló jogosultsága a Megrendelő tulajdonszerzését és/vagy az elkészült munka 

felhasználását bármilyen formában korlátozná. Ezen beépítési és felhasználási tilalom addig érvényes, 

ameddig a Vállalkozó a harmadik személy követelését ki nem elégítette, vagy vele – írásban – a 

felhasználásról, illetőleg a beépítésről külön meg nem állapodott. E rendelkezés megsértése esetén a 

Vállalkozó felel minden olyan kárért, amely a Megrendelőt a harmadik személy igényérvényesítésével 

összefüggésben éri. 
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Szerződésszegés: 

A szerződő felek a Vállalkozó nem teljesítése, késedelmes teljesítése, illetve hibás teljesítés esetére 

kötbérfizetésben állapodnak meg. 

A kötbér alapja az 5.1. pontban meghatározott nettó Vállalkozói Díj. A kötbérről kiállított számviteli 

bizonylat a terhelőlevél. A Megrendelő a kötbérigényét a Vállalkozó által érvényesített  bármelyik 

díjkövetelés kifizetésekor  pénzügyileg beszámíthatja. 

A kötbér mértéke: 

 késedelem esetén: napi 1 %, de legfeljebb 10%  

 nem teljesítés, meghiúsulás esetén 30 %,  

 hibás teljesítés esetén 15 %. 

Ha Megrendelő hibás teljesítés esetén kijavítást kér, a kötbér mértéke azonos a késedelemre 

megállapított mértékkel. Amennyiben a késedelmi kötbér elérte a maximumát, abban az esetben a 

nem teljesítési, meghiúsulási kötbér alkalmazására kerül sor. 

Ha a Vállalkozó a várható szerződésszegésről elvárható időben, de legfeljebb a körülmény 

felmerülésétől számított 48 órán belül nem tájékoztatja a Megrendelőt, úgy az értesítés elmulasztása 

miatti kötbérként a felek a az érintett nettó összeg 1 %-át kötik ki, amely akkor is jár, ha a fél a 

szerződésszegési felelősség alól magát egyébként kimenti.  

A kötbér esedékessé válik: 

 késedelmi kötbér esetén, ha a késedelem megszűnik, vagy a póthatáridő lejár,  

 hibás teljesítési kötbér esetén, ha a Megrendelő a hibás teljesítéssel kapcsolatos igényét a 

Vállalkozónak bejelentette, 

 nem teljesítés és meghiúsulási kötbér esetén, ha a késedelmi kötbér a maximumát elérte, 

vagy a hibás teljesítés a megadott határidőre kijavításra nem került, illetve a Megrendelő 

az elállási szándékát a Vállalkozónak bejelentette. 

A Vállalkozó minden kötbér- és kártérítés-fizetési kötelezettségét köteles 30 napon belül teljesíteni. 

A Vállalkozó a Szerződés megszegésével okozott kárt köteles megtéríteni, ideértve a szolgáltatás 

tárgyában keletkezett kárt, a jogosult vagyonában keletkezett egyéb károkat és az elmaradt vagyoni 

előnyt. Felek a jogosult vagyonában keletkezett károk és az elmaradt vagyoni előny körében 

megvalósuló károknak tekintik különösen, de nem kizárólagosan a vasúti tevékenységekből, ezen 

belül a pályahálózat működtetésével, létesítésével, fejlesztésével, üzemeltetésével, karbantartásával, 

megszűntetésével, a vasútbiztonsággal, a jogszabályokban meghatározott pályavasúti szolgáltatások 

nyújtásával, illetve ezek elmaradásából következő mindennemű kárt, a vasúti személyszállítással, 

egyéb vállalkozó vasúti tevékenységgel összefüggő, továbbá a környezeti károk elhárításával 

összefüggő valamennyi kárt. 

A Vállalkozó kötelezettséget vállal a munka-, vagyon-, tűz- és – környezetvédelmi előírások és egyéb, 

a munkavégzésre vonatkozó jogszabályok maradéktalan betartására és betartatására. 

Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződésben biztosított kötbérek kumulatívak, így akár együttesen, akár 

külön-külön, akár más jogkövetkezményekkel együtt is alkalmazhatóak a Megrendelő kizárólagos 

választása szerint. 
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3./ Az ajánlat benyújtásával kapcsolatos tudnivalók 

 

3.1. Az ajánlattétel határideje: 

2020.10.19. 10:00 óra 

 

A határidőn túl érkezett ajánlatok érvénytelenek. Ajánlatkérő az ajánlatukat késedelmesen benyújtó 

Ajánlattevőtől indokként nem fogad el semmiféle akadályozó körülményt (baleset, csúcsforgalom, 

parkolási probléma, beléptetési rendszerből eredő késedelem, stb.) 

Az ajánlattétel nyelve: magyar. 

 

Az ajánlatokat elsősorban e-mailen kell benyújtani a kovacs.gabor@mav.hu címre, az 

ajánlattételi határidő időpontjáig kell benyújtani. 

 

 

Az ajánlatot olvasható, de nem módosítható pdf. formátumban kell megküldeni. Az e-mail tárgy 

mezőjében az eljárás tárgyát, és az „Ajánlat” feliratot fel kell tüntetni.  

Ajánlatkérő tájékoztatásul közli, hogy amennyiben az e-mail tárgy mezőben az ajánlattevő nem 

tünteti fel az eljárás tárgyát és az „Ajánlat” feliratot, úgy nem tud felelősséget vállalni azért, 

hogy az ajánlat az ajánlattételi határidő lejárta előtt nem kerül felbontásra. 

 

Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevő figyelmét, hogy az elektronikus megküldés kockázataiért nem 

vállal felelősséget, a küldemények határidőre történő megérkezését akkor fogadja el, hogy ha az 

ajánlattételi felhívásban szereplő e-mail címre a szükséges dokumentumok megérkeznek, azok 

megnyithatók, olvashatók.  

 

Amennyiben Ajánlattevő nem kíván élni az e-mailes benyújtás lehetőségével, abban az esetben az 

ajánlat papír alapon is benyújtható, ebben az esetben a benyújtás során az alábbiak szerint kell eljárni: 

 

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

kell benyújtani. Az ajánlatot a papír alapú példánnyal mindenben megegyező elektronikus másolati 

példányban (szkennelve, .pdf kiterjesztésű file formájában) is be kell nyújtani, CD-n vagy DVD-n, az 

ajánlathoz mellékelve. A külső csomagoláson a „Ajánlat a Kiskunhalas állomás légvezeték és 

földkábel karbantartás tárgyú beszerzésben.” megjelölést kell feltüntetni. Ajánlatkérő tájékoztatásul 

közlik, hogy amennyiben a csomagoláson az ajánlattevő nem tünteti fel a „Az ajánlattételi határidő 

lejártáig 2020. 10. 19. 10.00 óra nem bontható fel” feliratot, úgy nem tud felelősséget vállalni 

annak az ajánlattételi határidő előtt történő felbontásáért. 

 

Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy ajánlatkérő kapcsolattartási pontjaként 

megjelölt székházban beléptető rendszer működik, s emiatt az épületbe történő belépés a portai 

regisztráció miatt időigényes (előre láthatólag 20-25 perc). Ennek figyelembevétele az ajánlattevő 

részéről elengedhetetlen, különös tekintettel az ajánlatok benyújtásának napjára. Az ebből eredő 

bárminemű késedelemért ajánlatkérő felelősséget nem vállal. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy 

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

meg. 

 

Az ajánlat benyújtásának címe, illetve a kapcsolattartó adatai: 

 

MÁV Zrt. Beszerzési Főigazgatóság  

Eszköz- és Vállalkozás Beszerzés 

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. III/371. szoba 

mailto:kovacs.gabor@mav.hu
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Ügyintéző: Kovács Gábor 

 

Kapcsolattartó: Kovács Gábor 

Beosztás: beszerzési szakértő 

Mobil: 06/30 567-3338 

E-mail: kovacs.gabor@mav.hu 

 

3.2.. Többváltozatú ajánlat nem tehető. 

A pályázó köteles a munka teljes egészére ajánlatot tenni!  

Érvénytelen az Ajánlattevő ajánlata, amennyiben az nem terjed ki az összes - a Műszaki leírásban 

szereplő (1. számú melléklet) - munkálatokra. 

 

 

3.3. Részajánlat tétel tehető/nem tehető.  

 

3.4. Helyszíni bejárás (adott esetben) 

 

Helyszín: Kiskunhalas állomás 

Időpont:  2020. Október 13. 8:30  

Kapcsolattartó: Zsolt Ákos szakaszmérnök 30/6887-662 

 

Kérjük T. Ajánlattevőt, hogy a helyszíni bejáráson való részvételi szándékát legkésőbb a helyszíni 

bejárás időpontját megelőző munkanapon szíveskedjen jelezni Ajánlatkérő felé. Jelzés hiányában a 

helyszíni bejárás nem kerül megtartásra. 

 

4./ Az elbírálás szempontja: 

 

Ajánlatkérő az ajánlatokat a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás szempontja szerint értékeli. 

Ajánlattevőnek az Felolvasólapon (2. számú melléklet) vállalkozói díj nettó Ft+ÁFA formátumban 

egy összegben kell megadnia a jelen beszerzés tárgyát képező valamennyi tevékenység 

vonatkozásában az ajánlati árat. 

 

 

5./ Szakmai követelmények 

Jelen felhívás 1. sz. mellékletében meghatározott műszaki követelményrendszerben foglaltak, 

valamint a hatályos jogszabályok, és a teljesítés helyén érvényben lévő helyi előírások szerint. 

5.1. Alkalmassági követelmények 

Gazdasági alkalmassági feltétel: 

 

Műszaki, illetve szakmai alkalmasság  

 

M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlattételi felhívás 

megküldésének/közzétételének napjától visszafelé számított 5 évben (60 hónapban) 

összesen legalább nettó 2.000.000,- Ft értékű, a beszerzés tárgyára - légvezeték és 

földkábel karbantartása, cseréje - vonatkozó referenciával, referenciákkal. A 

referenciá(k)nak teljesítési igazolással lezárt, szerződött és szerződésszerűen teljesített 

munkára kell vonatkoznia/vonatkozniuk. A referencia időpontjaként a teljesítési igazolás 

kiállításának dátuma tekinthető. Az előírt alkalmasság több referenciával (maximum 3 db) 

is teljesíthető. 

 

M.2. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik a teljesítésbe bevonni 

kívánt alábbi szakemberekkel:  

mailto:kovacs.gabor@mav.hu
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Ügyintéző: Kovács Gábor 

a.) 1 fő villamosmérnök szakemberrel, aki a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet II. 

fejezet 8. pont szerinti KÉ-VV tervezői jogosultsággal rendelkezik; 

b.) 1 fő felelős műszaki vezetői jogosultsággal és biztonságtechnikai felülvizsgálatban 

igazolhatóan minimum 3 év (36 hónap) gyakorlattal rendelkező szakemberrel; 

c.) 1 fő villanyszerelő szakemberrel, akinek igazolhatóan minimum 2 év (24 hónap) villamos 

energiaellátási rendszer építése/karbantartási tapasztalattal rendelkezik. 
Az M.2. a.) és b) pontjában kért szakemberek esetében az átfedés lehetséges. 

 

 

Az alkalmasság igazolási módja: 

 

M/2.  

 

a.) kamarai jogosultság száma, melyet az 5. sz. mellékeltben szükséges megadni  

 

b.) jogosultság és gyakorlat igazolása, melyet a 6. és 7. számú mellékletekben szükséges megadni 

 

c.) szakképzettség igazolása bizonyítvány másolattal, valamint gyakorlat igazolása melyet a 6. és 

7. számú mellékletben szükséges megadni 

 

5.2. Kizáró okok 

Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő, Alvállalkozó, aki: 

a) végelszámolás alatt áll, vagy az ellene indított csődeljárás vagy felszámolási eljárás 

folyamatban van; 

b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; 

c) gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben 

megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól 

nem mentesült; illetőleg akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható 

büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. §-a (2) bekezdésének b), c) 

illetőleg g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, 

illetőleg ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen 

korlátozta; 

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

kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti 

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

e) a 2013. június 30-ig hatályban volt, a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 

szerinti bűnszervezetben részvétel – ideértve a bűncselekmény bűnszervezetben történő 

elkövetését is –, vesztegetés, , hűtlen kezelés, hanyag kezelés, költségvetési csalás, pénzmosás 

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

Fejezetében meghatározott korrupciós bűncselekmények, bűnszervezetben részvétel – 

ideértve bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is –, hűtlen kezelés, hanyag 

kezelés, költségvetési csalás vagy pénzmosás bűncselekményt, illetve személyes joga szerinti 

hasonló bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a bűncselekmény elkövetése jogerős 

bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem 

mentesült; 

f) három évnél nem régebben súlyos, jogszabályban meghatározott szakmai kötelezettségszegést 

vagy külön jogszabályban meghatározott szakmai szervezet etikai eljárása által megállapított, 

szakmai etikai szabályokba ütköző cselekedetet követett el; 

g) súlyosan megsértette a közbeszerzési eljárás vagy koncessziós beszerzési eljárás 

eredményeként kötött szerződés teljesítésére e törvényben előírt rendelkezéseket, és ezt a 

Közbeszerzési Döntőbizottság véglegessé vált, - vagy a Döntőbizottság határozatának 

megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság jogerős - 90 napnál nem régebben 

meghozott határozata megállapította. 
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Igazolás módja:  

Nyilatkozat kizáró okok vonatkozásában. (3. számú melléklet) Ajánlatkérő az 5.2. pontban felsorolt 

kizáró okok vonatkozásában (amelyekre vonatkozóan értelmezhető) ellenőrzi Ajánlattevő 

cégkivonatát az elektronikusan elérhető céginformációs szolgálat honlapján, így az ajánlathoz 

cégkivonat csatolása nem szükséges. A d) pont szerinti kizáró ok fenn nem állását Ajánlatkérő a 

köztartozásmentes adózói adatbázisban ellenőrzi.  

Ajánlatkérő az Ajánlattevő 5.2. pont d) bekezdésében szereplő járulékfizetési kötelezettségét ellenőrzi 

a köztartozásmentes adózói adatbázisban. Amennyiben Ajánlattevő nem szerepel a 

köztartozásmentes adózói adatbázisban, abban az esetben Ajánlattevőnek az ajánlattételi 

határidő lejártát megelőző 30 napnál nem régebbi NAV igazolást kell csatolni, mely szerint 

Ajánlattevőnek nincs egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási 

járulékfizetési kötelezettsége - kivétel, ha igazolja, hogy fizetési halasztást kapott. 

 

Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén, kérjük, nyújtsa be a cégbírósághoz benyújtott 

változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. 

 

Egyéni vállalkozó esetében kérjük, nyújtsa be egyéni vállalkozói igazolványát, Alapítvány esetében 

pedig az Alapító Okiratát egyszerű másolatban. 

 

5.3 Összeférhetetlenségi nyilatkozat 
 

Ajánlattevőnek az összeférhetetlenség kezelésére vonatkozóan is nyilatkoznia kell a tekintetben, hogy 

tulajdonosi szerkezetében, és választott tisztségviselőinek vonatkozásában, vagy alkalmazottjaként 

sem közvetlen, sem közvetett módon nem áll jogviszonyban Megrendelő tisztségviselőjével, az 

ügyletben érintett alkalmazottjával, vagy annak a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerint értelmezett közeli hozzátartozójával (5. számú melléklet).    

 

6. Árcsökkentési felhívás, ártárgyalás, elektronikus aukció 

 

6.2. Elektronikus aukció 

 

Ajánlatkérő az ajánlattételt követően elektronikus aukció lebonyolítását tervezi.  

 

Ajánlatkérő az ajánlatok megvizsgálását követően meghívja Ajánlattevőket a végső árat 

meghatározó, az Ajánlattevők közötti végső ár csökkenésére irányuló elektronikus aukcióra. 

Az ajánlatadás ezen köre elektronikus aukciós eszközön kerül lebonyolításra. 

 

Az Ajánlatkérő a részletes adatokat az érvényes ajánlatot benyújtó Ajánlattevők számára 

egyidejűleg, email-en az aukciót megelőzően az Aukciós felhívásban adja meg. Az 

elektronikus aukciót az Ajánlatkérő erre jogosult szolgáltató rendszere segítségével bonyolítja 

le. Szolgáltató megnevezése, adatai: 

 

Cégnév: Electool Hungary Kft. 

Iroda:  1123 Budapest, Alkotás utca 53. MOM Park C ép. III. 

em. 

Cégjegyzékszám: 01-09-711910 

E-mail: akcio@electool.com  

Telefonos ügyfélszolgálat: +36-1-8-555-999 

Online ügyfélszolgálat: support@fluenta.eu  

mailto:akcio@electool.com
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Ügyintéző: Kovács Gábor 

 

Az elektronikus aukció lebonyolítására szolgáló informatikai rendszer jellemzőiről az alábbi 

linken található információ: 

 

https://mav.arlejtes.hu/  

 

Az elektronikus aukciós rendszer használatát az Electool Hungary Kft. az alábbi 

szoftverkörnyezetben támogatja: 

 

 Operációs rendszer: Microsoft 95/98/ME/NT/2000/XP/Vista/GNU/Linux; 

 Internet böngésző: Microsoft Internet Explorer 5.5, 6.0 és 7.0, Mozilla Firefox 1.5, 

2.0 vagy újabb verziók. 

 

Abban az esetben, ha az eljárás során (egy-egy rész tekintetében) egy vagy két Ajánlattevő 

tesz ajánlatot, illetve egy vagy kettő Ajánlattevő nyújt be érvényes ajánlatot, Ajánlatkérő - 

ilyen döntése esetén - árlejtés helyett az érvényes ajánlatot tevővel ártárgyalást folytathat le.  

 

 

7./ Ajánlat kötelező tartalmi és formai követelményei 

 

7.1. Az ajánlatokat elektronikusan (kovacs.gabor@mav.hu), vagy magyar nyelven, 2 

példányban (1 eredeti, 1 digitális) zárt, cégjelzéses borítékban kérjük eljuttatni, „Ajánlat a 

Kiskunhalas állomás légvezeték és földkábel karbantartás tárgyú beszerzésben.” 

megjelöléssel. Eltérés esetén az „eredeti” példány tartalma a mérvadó. A digitális példányban 

szereplő dokumentumok cégszerűen aláírt pdf, a táblázatok szerkeszthető xls, vagy xlsx 

formátumban is kerüljenek leadásra. 

 

Az ajánlatot 1 példányban, elektronikusan, olvasható, de nem módosítható pdf. formátumban 

kell benyújtani. Az e-mail tárgy mezőjében az eljárás tárgyát és az „Ajánlat” feliratot fel kell 

tüntetni! Papír alapú benyújtás esetén az ajánlatot egybefűzve kell beadni, olyan módon, hogy 

abból állagsérelem nélkül lapot kivenni ne lehessen. Az ajánlat valamennyi oldalát folyamatos 

sorszámozással kell ellátni. 

 

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

valamennyi hatályos jogszabálynak és helyi előírásnak, valamint a részletes szerződéses 

feltételeknek megfelelő teljesítés reális ellenértékét jelentse. 

 

Az ajánlati ár magában foglalja a meghatározott műszaki-szakmai tartalom megvalósításának 

teljes ellenértékét, valamint a Vállalkozó valamennyi szerződéses kötelezettségét így 

különösen, de nem kizárólagosan: a Vállalkozó feladatai ellátásával kapcsolatos valamennyi 

költséget, díjat, valamennyi szolgáltatás ellenértékét, szerzői jogdíjakat, így a Vállalkozó a 

jelen pontban meghatározott díjon felül további díjra, költségtérítésre nem tarthat igényt. 

 

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

más külföldi fizetőeszköz árfolyamához. 

 

7.3. Az ajánlatot egy pdf fájlban kell beadni, papír alapú ajánlattétel során olyan módon, hogy 

abból oldalt kivenni ne lehessen. Az ajánlat valamennyi oldalát folyamatos sorszámozással 

kell ellátni. 

 

7.4. Az Ajánlattevő részéről az aláírásra jogosult személynek az ajánlatban valamennyi 

nyilatkozatot cégszerű aláírásával kell ellátnia. 

 

https://mav.arlejtes.hu/
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7.5. Ajánlattevő ajánlatában nyilatkozzon arról, hogy az ajánlatkérés és a szerződéstervezet 

feltételeit elfogadja és magára nézve kötelezőnek tekinti, továbbá nyertessége esetén a 

szerződést a konkrétumokkal kiegészítve aláírja. (lásd 2. sz. melléklet) 

 

7.6. Ajánlattevő köteles kitölteni az „Felolvasólapot”, melyet az ajánlat első lapjaként kérünk 

becsatolni (lásd 2. sz. melléklet). 

 

7.8.  A formai feltételeknek megfeleléshez segítségül az Ajánlattevők részére az „Igazolások, 

nyilatkozatok jegyzéke” tárgyú dokumentumot csatoltunk. 

 

7.9. Ajánlattevő - vagy adott esetben, amennyiben releváns és a benyújtott dokumentumok 

bármelyikét Ajánlattevő alvállalkozója írja alá -köteles csatolni aláírási címpéldánya egyszerű 

másolatát, valamint kizárólag abban az esetben, ha nem az aláírásra jogosult írja alá az 

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

származó, cégszerűen aláírt eredeti meghatalmazást, úgy csatolni szükséges a cégjegyzésre 

jogosult vezető tisztségviselő által aláírt meghatalmazást, melynek tartalmaznia kell a 

meghatalmazott aláírás mintáját is.  

 

 

7.10. Az ajánlathoz cégkivonat csatolása nem szükséges. A cégkivonatot ajánlatkérő ellenőrzi a 

www.e-cegjegyzek.hu oldalon. 

 

7.11. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a szerződés kitöltéséhez szükséges adatokról. 

(lásd 9. sz. melléklet).  

 

7.12  Ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a teljesítéshez 

kíván-e alvállalkozó(ka)t igénybe venni, s ha igen, akkor az alvállalkozók vonatkozásában tett 

nyilatkozatát arról, hogy nem vesz igénybe kizáró okok alá tartozó alvállalkozót (10. számú 

melléklet). 

 

7.14 Az ajánlatok összeállítását az Ellenőrző lista segíti 

 

8./ Egyéb információk: 

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

 

8.2. Ajánlatkérő nyilvános ajánlati bontást nem tart. 

 

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

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

Ajánlatkérő a döntését külön indokolni nem köteles. Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a 

bírálati szempontokkal összefüggésben nem álló szerződéses feltétételeken a szerződő féllel 

történő egyeztetést követően változtathasson. 

 

8.4. Az ajánlatkérés visszavonásából, illetve eredménytelenné nyilvánításából eredő károkért 

Ajánlatkérő semmilyen felelősséget nem vállal. 

 

8.5.  Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét teljes körűen biztosítja. 

 

 

8.7. Az eljárásban való részvétel minden költsége az ajánlattevőt terheli. 

 

8.8  Az ajánlatok elbírálásának folyamata a következő: 

 

 Ajánlattevő 2020.10.14. 11.00 óráig bezárólag kiegészítő tájékoztatást kérhet, amelyre 
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Ajánlatkérő ésszerű határidőn belül, de még a végleges beadási határidő előtt válaszol. A 

határidőn túl érkezett kiegészítő tájékoztatáskérésekre - tekintettel a beszerzési eljárás 

sürgősségére - Ajánlatkérő nem köteles válaszolni. 

 Az ajánlatokat az ajánlati kötöttség időtartama alatt a jelen Ajánlattételi Felhívás alapján 

Ajánlatkérő értékeli, és hiányosság esetén az Ajánlattevőt hiánypótlásra szólítja fel.  

 A hiánypótlás nem, vagy nem határidőben történő teljesítése, vagy amennyiben Ajánlattevő 

ajánlata a hiánypótlást követően sem felel meg a kiírt követelményeknek, Ajánlatkérő az 

ajánlatot érvénytelennek nyilváníthatja, és az érvénytelenné nyilvánított ajánlat az értékelés 

folyamatában a továbbiakban nem vesz részt. 

 Abban az esetben, ha az ajánlat részeként beadott költségösszesítőben Ajánlattevő 

számítási hibát vét, Ajánlatkérő a számítási hibát az Ajánlattevő értesítése mellett kijavítja.  

 Ajánlatkérő minden ajánlatot tett Ajánlattevőt tájékoztat az eljárást lezáró döntést követően 

haladéktalanul, arról hogy nyertesnek minősül-e vagy sem. 

 

8.8. Az Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevőket, hogy regisztráljanak a MÁV Csoport Szállítói 

Minősítési Rendszerében (http://www.mavcsoport.hu/mav-csoport/szallitominosites). 

Amennyiben az ajánlattevő még nem regisztrált, a regisztrációs kérdőívek és a regisztrációs 

útmutató elérhető az alábbi címen: 

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

 

 

8.9. Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőt a személyes adatok kezelésére vonatkozó adatkezelési 

tájékoztató elérhetőségéről: https://www.mavcsoport.hu/mav-csoport/adatkezelesi-

tajekoztatok 

 

Az Ajánlatkérőt nem terheli szerződéskötési kötelezettség különösen akkor, ha az Ajánlatkérő 

által működtetett szállítói minősítés során a nyertes Ajánlattevő „nem megfelelt” minősítést 

kapott. 

 

 

Budapest, 2020. 10. 08. 

 

 

 

Tisztelettel: 

 

 

 

 

……………………………… 

dr. Kovács Krisztián 

vezető 

MÁV Zrt. BFIG EVB 

 

  

http://www.mavcsoport.hu/mav-csoport/szallitominosites
http://www.mavcsoport.hu/file/20941/download?token=NGI9mnne
https://www.mavcsoport.hu/mav-csoport/adatkezelesi-tajekoztatok
https://www.mavcsoport.hu/mav-csoport/adatkezelesi-tajekoztatok
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Az eljárás tárgya: Kiskunhalas állomás légvezeték és földkábel karbantartás 

Ügyintéző: Kovács Gábor 

1. sz. melléklet 

 

Műszaki leírás 

Kiskunhalas állomás légvezeték karbantartás, és rakodó földkábel javítás 
 

 
1. Kiskunhalas állomáson energia ellátást és térvilágítást biztosító légvezetékes hálózat 

jelenleg nagyon rossz állapotban van, a hatályos jogszabályokban, szabványokban, 

előírásokban meghatározott követelményeknek nem megfelelő.  

 

Tervezett állapot: 

 

A meglévő rossz állapotú, oszlopok cseréje (10 db), új 0,4 kV-os NFA2X 4x50-400m + 

NFA2X 2x25-100m légkábellel való ellátása, lámpatestes oszlopokon felszálló kábel 

(MBCu5x4-20m) cseréje : 

 

 A tárgyi munkálatokról kiviteli tervdokumentáció (rövid műszaki leírás, nyomvonalrajz, 

beépítendő anyagok listája, költségvetés) készítése. 

 A kiviteli tervdokumentáció benyújtása az illetékes MÁV Zrt. szervezetek részére 

véleményezés és jóváhagyás céljából. 

 A kivitelezési munkálatok elvégzése, a jóváhagyott kiviteli tervdokumentációban 

foglaltaknak megfelelően. 

 A kivitelezési munkálatokat követően megvalósulási tervdokumentáció elkészítése és átadása 

az Üzemeltető részére a műszaki átadás-átvételi eljárás keretében. 

 

A kivitelezés során elvégzendő főbb munkálatok listája: 

 

 légvezetékek bontása 400m nyomvonal hosszban 

 Légkábel feszítés 400m+100m hosszban (tartó és végfeszítők) 

 10 db faoszlop cseréje 

 Lámpatestek bontása és új oszlopon való elhelyezése (4db) 

 Felszálló kábelek cseréje, lámpatestekbe való bekötése 

 
2. Kiskunhalas állomáson tornyok térvilágítást biztosító földkábeles szakasz (forgalmi és 

első torony) között jelenleg rossz állapotban van, a hatályos jogszabályokban, 

szabványokban, előírásokban meghatározott követelményeknek nem megfelelő 

 

Tervezett állapot: 

 

A forgalmi iroda és az első térvilágítási torony közötti földkábel (NAYY-J 4x95-230m) 

javítása: 

 

 

 Betonburkolat (20 cm vasalt) bontása (200m) élvágással, törmelék elszállítással és 

megsemmisítéssel, majd betonburkolat helyreállítása 200m hosszban 40 cm szélességben 

 aszfaltozott bejárati rész a forgalmi előtt bontása és helyreállítása 2 m2 

 Földkitermelés, majd visszatöltés rétegenkénti tömörítéssel 200m x 0,8m x 0,4m 

 230 m NAYY típus 4x95 mm
2
 keresztmetszetű földkábel fektetése védőcsőbe húzással 

(KPE63). 

 földkábel bekötése mindkét végponton kesztyűvel meglévő kifejtési pontokon 
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Az eljárás tárgya: Kiskunhalas állomás légvezeték és földkábel karbantartás 

Ügyintéző: Kovács Gábor 

 

A kivitelezés során betartandó feladatok: 

 

 Az új 0,4 kV-os földkábel tervezett létesítéséhez szükséges MÁV Zrt. tulajdonában lévő 

hálózaton szükséges feszültségmentesítést a munkálatok megkezdése előtt legalább 10 nappal 

előzetesen egyeztetni kell az üzemeltető Erősáram Főnökség Szeged szervezetével.  

 A hulladékként keletkező 0,4 kV-os kábelek kezeléséről, elszállításáról, és leadásáról a 

kivitelező vállalkozónak kell gondoskodnia, a „45/2016. (X. 28. MÁV Ért. 17.) EVIG sz. 

utasítás A Magyar Állam tulajdonában és a MÁV Zrt. vagyonkezelésében, továbbá a MÁV 

Zrt. tulajdonában lévő tárgyi eszközök selejtezéséről” utasításban foglaltak betartása mellett. 

A hulladék 0,4 kV-os kábeleket a MÁV Zrt. Üzemeltetési vezérigazgató-helyettesi szervezet 

Pályavasúti Területi Igazgatóság Szeged Erősáramú Főnökség szegedi kirendeltségére kell 

szállítani, és ott előre egyeztetett időben, kimutathatóan (szállító levéllel) átadni, az 

üzemeltető részére. 

 A jogszabályokban, szabványokban, előírásokban foglalt vizsgálatok elvégzése, 

jegyzőkönyvek készítése. 

 Műszaki átadás lefolytatása. 

 

A kivitelezőnek a műszaki átadáson a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari 

kivitelezési tevékenységről szóló jogszabályban foglalt dokumentációkat át kell adnia 1-1 

példányban papír és elektronikus formátumban az Erősáram Főnökség Szeged részére, 

valamint a megvalósulási tervdokumentációhoz az alábbi jegyzőkönyveket szükséges 

csatolnia: 

 

 Első biztonságtechnikai felülvizsgálati jegyzőkönyv (villamos berendezés érintésvédelmi 

szabványossági felülvizsgálata, villamos berendezés tűzvédelmi felülvizsgálata stb.) 

 Nyomvonalrajz beméréssel 

 Kábeltakarási jegyzőkönyv 

 fénymérési jegyzőkönyv 

 

Az átépítéshez szükséges feszültség mentesítéseket, technológiát meg kell tervezni az érintett 

szakszolgálatokkal kimutathatóan le kell egyeztetni, a vasútforgalmat, illetve annak 

kiszolgálását akadályozni kizárólag a lehető legkisebb mértékben lehet. 

 

A munkálatok teljes időtartamára a kivitelezőnek meg kell rendelni az Erősáram Főnökség 

Szeged szakfelügyeletét. 
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Az eljárás tárgya: Kiskunhalas állomás légvezeték és földkábel karbantartás 

Ügyintéző: Kovács Gábor 

IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE 

 

Felhívjuk Ajánlattevők figyelmét, hogy az alábbi formanyomtatványok ajánlatkérő tartalmi 

elvárásait rögzítik, azok formájának alkalmazása nem kötelező. Felhívjuk továbbá a figyelmet arra, 

hogy a formanyomtatványokért valamint azok használatáért az ajánlatkérő felelősséget nem vállal, 

azaz Ajánlattevők a formanyomtatványokat saját felelősségükre alkalmazhatják.  

 

 

Melléklet a 

formanyomtatványok 

között 

Iratanyag megnevezése, csatolandó dokumentumok, nyilatkozatok, 

igazolások megnevezése 

 Fedőlap (eljárás tárgya, ajánlattevő megnevezése) 

2. sz. melléklet Felolvasólap 

3. sz. melléklet Nyilatkozat a kizáró okokról 

4. sz. melléklet Nyilatkozat összeférhetetlenségről 

5. sz. melléklet Nyilatkozat a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakemberről 

(adott esetben) 

 A képzettséget, végzettséget igazoló okirat(ok), igazolás(ok) (különös 

tekintettel az egyetemi vagy főiskolai diploma oklevél) egyszerű 

másolatban(adott esetben) 

6. sz. melléklet A szakember rendelkezésre állási nyilatkozata, amennyiben a szakember 

nem Ajánlattevő munkaviszonyában áll (adott esetben) 

7. sz. melléklet A szakember által aláírt szakmai önéletrajz (adott esetben) 

8. sz. melléklet Referencia nyilatkozat (adott esetben) 

9. sz. melléklet Ajánlattevői nyilatkozat a szerződés kitöltéséhez  

10. sz. melléklet Nyilatkozat alvállalkozókról 

 Az ajánlathoz csatolni kell az aláírási címpéldány/aláírás minta egyszerű 

másolatát, azon személyek vonatkozásában, akik az ajánlatban benyújtott 

dokumentumo(ka)t aláírták! Amennyiben az aláíró személy a Ctv. 9. §-a 

szerint nem cégjegyzésre jogosult az adott gazdasági szereplőnél, úgy 

csatolni kell az adott gazdasági szereplőnél cégjegyzésre jogosult személy 

által aláírt meghatalmazást legalább teljes bizonyító erejű magánokirati 

formában, melynek vagy tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírás-

mintáját, vagy az ajánlathoz csatolni kell a meghatalmazott személy(ek) 

közjegyzői aláírás hitelesítéssel ellátott cégaláírási nyilatkozatát (aláírási 

címpéldányát) vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintáját egyszerű 

másolati formában. Ajánlatkérő felhívja 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. 

Egyéni vállalkozó esetén elegendő a személyi igazolvány másolatának 

benyújtása. 

 A cégjegyzésre jogosult személy által aláírt felhatalmazás, amennyiben az 

ajánlatot, illetve a szükséges nyilatkozatokat a cégjegyzésre jogosult 

képviselőjének felhatalmazása alapján más személy írja alá (adott 

esetben) 
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Az eljárás tárgya: Kiskunhalas állomás légvezeték és földkábel karbantartás 

Ügyintéző: Kovács Gábor 

2. sz. melléklet 

FELOLVASÓLAP 

 

 

Ajánlattevő neve:  

Ajánlattevő lakcíme / székhelye:  

Ajánlattevő levelezési címe:  

Ajánlattevő telefonszáma:  

Ajánlattevő telefaxszáma:  

Ajánlattevő kapcsolattartójának neve:  

Ajánlattevő kapcsolattartójának 

telefonszáma: 
 

Ajánlattevő kapcsolattartójának 

telefaxszáma: 
 

Ajánlattevő kapcsolattartójának e-mail 

címe: 
 

 

 

<Közös ajánlattevők> esetén: 

Közös ajánlattevők képviselőjének 

(konzorciumvezető) neve: 
 

Közös ajánlattevők képviselőjének 

(konzorciumvezető) lakcíme / székhelye: 
 

Közös ajánlattevők képviselőjének 

(konzorciumvezető) levelezési címe: 
 

Közös ajánlattevők képviselőjének 

(konzorciumvezető) telefonszáma: 
 

Közös ajánlattevők képviselőjének 

(konzorciumvezető) telefaxszáma: 
 

 

 

Közös ajánlattevő neve:  

Közös ajánlattevő lakcíme / székhelye:  

Közös ajánlattevő levelezési címe:  

Közös ajánlattevő telefonszáma:  

Közös ajánlattevő telefaxszáma:  
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Az eljárás tárgya: Kiskunhalas állomás légvezeték és földkábel karbantartás 

Ügyintéző: Kovács Gábor 

A főbb, számszerűsíthető adat, amely az értékelési szempont alapján értékelésre kerül: 

 

Ajánlati ár (nettó összeg HUF): nettó …….…….. Ft +ÁFA (azaz …………. forint + ÁFA) 

 

 

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

képviselője – az ajánlatkérésben és a szerződéstervezetben foglalt valamennyi formai és tartalmi 

követelmény gondos áttekintése után – kijelentem, hogy az ajánlatkérésben foglalt feltételeket 

szakértőtől elvárható gondossággal megismertük, megértettük, és azokat a jelen nyilatkozattal 

elfogadjuk, és ezeknek megfelelően a szerződést a megadott tartalommal és a vállalt 

ellenszolgáltatás ellenében teljesítjük. 

 

Kijelentem, hogy a jelen eljárásban kiadott ajánlatkérésben, a rendelkezésre bocsátott műszaki 

dokumentációban rögzítetteket megismertem, az abban foglaltakat megvalósításra alkalmasnak 

ítélem, továbbá ezen dokumentumok ismeretében a megajánlott ajánlati árak mellett ajánlatomat a 

feladat teljes körű megvalósítására adom, továbbá nyertesség esetén a szerződést a konkrétumokkal 

kiegészítve aláírom. 

 

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

Jelen nyilatkozatot a MÁV Zrt., mint Ajánlatkérő által a „Kiskunhalas állomás légvezeték és 

földkábel karbantartás.” tárgyú ajánlatkérésben, az ajánlat részeként teszem. 

 

<Kelt> 

………………………….. 

(Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra  

jogosult/jogosultak, vagy aláírás  

a meghatalmazott/meghatalmazottak részéről) 
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Az eljárás tárgya: Kiskunhalas állomás légvezeték és földkábel karbantartás 

Ügyintéző: Kovács Gábor 

3. sz. melléklet 

NYILATKOZAT KIZÁRÓ OKOKRÓL  

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

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

képviselője/meghatalmazottja a MÁV Zrt., mint Ajánlatkérő által indított „Kiskunhalas állomás 

légvezeték és földkábel karbantartás” tárgyú beszerzési eljárásban az alábbi nyilatkozatot teszem: 

Az alábbiakban részletezett kizáró okok velem szemben nem állnak fenn: 

 

a) végelszámolás alatt áll, vagy az ellene indított csődeljárás vagy felszámolási eljárás 

folyamatban van; 

b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; 

c) gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben 

megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól 

nem mentesült; illetőleg akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható 

büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. §-a (2) bekezdésének b), c) 

illetőleg g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, illetőleg 

ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta; 

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

kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország 

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

e) a 2013. június 30-ig hatályban volt, a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 

szerinti bűnszervezetben részvétel – ideértve a bűncselekmény bűnszervezetben történő 

elkövetését is –, vesztegetés, , hűtlen kezelés, hanyag kezelés, költségvetési csalás, pénzmosás 

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

Fejezetében meghatározott korrupciós bűncselekmények, bűnszervezetben részvétel – ideértve 

bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is –, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, 

költségvetési csalás vagy pénzmosás bűncselekményt, illetve személyes joga szerinti hasonló 

bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a bűncselekmény elkövetése jogerős bírósági 

ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; 

f) három évnél nem régebben súlyos, jogszabályban meghatározott szakmai kötelezettségszegést 

vagy külön jogszabályban meghatározott szakmai szervezet etikai eljárása által megállapított, 

szakmai etikai szabályokba ütköző cselekedetet követett el; 

g) súlyosan megsértette a közbeszerzési eljárás vagy koncessziós beszerzési eljárás 

eredményeként kötött szerződés teljesítésére e törvényben előírt rendelkezéseket, és ezt a 

Közbeszerzési Döntőbizottság véglegessé vált, - vagy a Döntőbizottság határozatának 

megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság jogerős - 90 napnál nem régebben 

meghozott határozata megállapította. 

 

Jelen nyilatkozatot a MÁV Zrt., mint Ajánlatkérő által „Kiskunhalas állomás légvezeték és földkábel 

karbantartás" tárgyú ajánlatkérésben, az ajánlat részeként teszem. 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

                                                                                 ………..………………….…………. 

cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra  

jogosult/jogosultak, vagy aláírás  

a meghatalmazott/meghatalmazottak részéről) 

 

  



18/24 

Az eljárás tárgya: Kiskunhalas állomás légvezeték és földkábel karbantartás 

Ügyintéző: Kovács Gábor 

4. számú melléklet 

 

 

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT AZ ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGRŐL 

 

 

 

 

Alulírott nyilatkozom, az összeférhetetlenség kezelésére vonatkozóan, hogy Vállalkozásunk 

tulajdonosi szerkezetében, és választott tisztségviselőinek vonatkozásában, vagy alkalmazottjaként 

sem közvetlen, sem közvetett módon nem áll jogviszonyban MÁV Zrt. és a MÁV-Csoport 

tisztségviselőjével, az ügyletben érintett alkalmazottal, vagy annak Törvény (Ptk. 8.§ (1) bekezdése 

szerint értelmezett közeli hozzátartozójával.  

 

 

 

 

 

Kelt:…………………………… 

         ……………………………… 

cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra  

          jogosult/jogosultak, vagy aláírás  

a meghatalmazott/meghatalmazottak részéről) 

 

 

 

 



 

19/24 

Az eljárás tárgya: Kiskunhalas állomás légvezeték és földkábel karbantartás 

Ügyintéző: Kovács Gábor 

5. sz. melléklet 

 

 

Nyilatkozat a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakemberről 

(adott esetben) 

Rész:…… 

 

Alulírott ..................................................., mint az............................................ (székhely: 

....................................) ajánlattevő jelen beszerzési eljárásban nyilatkozattételre jogosult képviselője a 

„Kiskunhalas állomás légvezeték és földkábel karbantartás” tárgyában indított beszerzési eljárásban 

nyilatkozom, hogy az ajánlattételt felhívásban előírtak szerint a teljesítésbe az alábbi szakembereket 

kívánom bevonni:  

Név 

Végzettség/ 

Képzettség/ 

Jogosultság/ 

Kamarai 

nyilvántartási szám 

(adott esetben) 

A teljesítés ideje, 

(a szolgáltatás 

kezdete, 

befejezése, év, 

hónap 

megjelölésével)
 
 

Szakmai gyakorlat 

ismertetése oly módon 

hogy abból az előírt 

alkalmassági feltételek 

egyértelműen 

megállapíthatóak 

legyenek 

Alkalmassági 

feltétel feltüntetése 

(pl. M/1) 

     

     

 

 

 

 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

 

…………………………. 

cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra  

jogosult/jogosultak, vagy aláírás  

a meghatalmazott/meghatalmazottak részéről) 

 

 



 

20/24 

Az eljárás tárgya: Kiskunhalas állomás légvezeték és földkábel karbantartás 

Ügyintéző: Kovács Gábor 

6. sz. melléklet 

 

Szakember rendelkezésre állási nyilatkozata  

(adott esetben)
1
 

 

Rész:…. 

 

Alulírott <név> (<lakcím>) mint a(z) <cégnév> (<székhely>) ajánlattevő által a teljesítésbe bevonni 

kívánt szakember a MÁV Magyar Államvasutak Zrt. mint ajánlatkérő által „Kiskunhalas állomás 

légvezeték és földkábel karbantartás”  tárgyban indított beszerzési eljárásban ezúton nyilatkozom, 

hogy az ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítésének időtartama alatt rendelkezésre fogok 

állni. 

 

Kijelentem továbbá, hogy az ajánlat nyertessége esetén képes vagyok dolgozni, és dolgozni kívánok a 

szerződés teljes időtartama során, az ajánlatban szereplő beosztásban, melyre vonatkozóan az 

önéletrajzomat benyújtották. 

 

Nyilatkozatommal kijelentem, hogy nincs más olyan kötelezettségem, a fent jelzett időszakra 

vonatkozóan, amely a jelen szerződésben való munkavégzésemet bármilyen szempontból 

akadályozná. 

 

 

 

 

 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

 

 

…………………………….. 

Szakember saját kezű aláírása 

 

  

                                                 

1 Amennyiben nem releváns törlendő 



 

21/24 

Az eljárás tárgya: Kiskunhalas állomás légvezeték és földkábel karbantartás 

Ügyintéző: Kovács Gábor 

7 .sz. melléklet 

 

Szakmai önéletrajz  

(adott esetben)
2
 

Rész:…. 

 

SZEMÉLYES ADATOK 

Név:  

Születési idő:  

Elérhetőségek:  

Jelenlegi munkahely:  

Jelenlegi munkakör:  

Jelenlegi 

munkaviszonyának 

kezdete:  

 

 

ISKOLAI VÉGZETTSÉG, KÉPZETTSÉG, JOGOSULTSÁG 

Mettől meddig (év, hónap, 

nap pontossággal) 

intézmények és képzettség, jogosultság megnevezése 

 

MUNKAHELYEK, MUNKAKÖRÖK 

Mettől meddig (év, hónap, 

nap pontossággal) 

munkahelyek és munkakörök megnevezése 

 

 

 

Szakmai referenciák (oly módon, hogy az alkalmassági feltételek megállapíthatóak legyenek) 

szakmai tapasztalat kezdete (év, 

hónap) vége (év, hónap) 

ellátott munkakörök, feladatok megnevezése (melyből 

egyértelműen megállapítható az alkalmassági feltétel) 

  

  

 

 

 

<Kelt> 

 

                                                        ……………………………………..  

Szakember saját kezű aláírása 

 

 

  

                                                 

2 Amennyiben nem releváns törlendő 



 

22/24 

Az eljárás tárgya: Kiskunhalas állomás légvezeték és földkábel karbantartás 

Ügyintéző: Kovács Gábor 

8..sz. melléklet 

 

Referencia nyilatkozat 

(adott esetben) 

 

Rész:…. 

 

 

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

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

jogosult által meghatalmazott személy, nyilatkozom, hogy „Kiskunhalas állomás légvezeték és 

földkábel karbantartás” tárgyú beszerzési eljárásban az általam jegyzett cég az ajánlattételi felhívás 

megküldésének visszafelé számított 60 hónapban az alábbi, beszerzés tárgya szerinti referenciákkal 

rendelkezik: 

A szerződést 

kötő másik fél 

neve, székhelye 

Kapcsolattartó 

személy neve, 

elérhetőségei(e-

mail vagy 

telefon) 

Szerződés tárgya, az 

elvégzett munka 

ismertetése (egyértelmű 

leírását, amely igazolja, 

hogy az alkalmassági 

követelményként előírt 

munka elvégzése 

megtörtént) 

A teljesítés 

ideje,  

(kezdet és 

befejezés, 

év, hónap, 

nap), helye 

Az 

ellenszolgál-

tatás 

összege/men

nyiség 

A teljesítés 

az 

előírásokna

k és a 

szerződésne

k 

megfelelően 

történt-e. 

(igen / nem) 

      

      

      

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

………………………….. 

(Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra 

jogosult/jogosultak, vagy aláírás 

a meghatalmazott/meghatalmazottak részéről) 

  



 

23/24 

Az eljárás tárgya: Kiskunhalas állomás légvezeték és földkábel karbantartás 

Ügyintéző: Kovács Gábor 

 

 

9. sz. melléklet 

 

Ajánlattevői nyilatkozat a szerződés kitöltéséhez 

 

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

képviseletében a MÁV Zrt. mint Ajánlatkérő által „Kiskunhalas állomás légvezeték és földkábel 

karbantartás” tárgyú eljárásban ezúton nyilatkozom, hogy az ajánlatkérésben foglalt valamennyi 

formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki dokumentáció gondos áttekintése után az 

alábbiak szerint adom meg a szerződés kitöltéséhez szükséges adatokat: 

 cégnév:  

 székhely: 

  levelezési címe: 

  cégbíróság és cégj. száma:  

 adószám:  

  KSH besorolási száma:   

 számlavezető pénzintézet elnevezése:  

 bankszámlaszám: 

  számlázási cím:  

 képviseli: 

 

A szerződés teljesítése során a Vállalkozó részéről kapcsolattartó: 

 Név:   

 Cím: 

 Telefon: 

 Fax:  

 E-mail:   

 

 

Fenti adatok a valóságnak megfelelnek, jelen ajánlatkérésben nyertesség esetén ezen adatok alapján a 

szerződés kitölthető. 

 

Kelt: 

 

………………………….. 

(Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra 

jogosult/jogosultak, vagy aláírás 

a meghatalmazott/meghatalmazottak részéről) 

  



 

24/24 

Az eljárás tárgya: Kiskunhalas állomás légvezeték és földkábel karbantartás 

Ügyintéző: Kovács Gábor 

10. sz. melléklet 

NYILATKOZAT ALVÁLLALKOZÓKRÓL 

Rész:…. 

 

 

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

képviseletében a MÁV Zrt.. mint Ajánlatkérő által „Kiskunhalas állomás légvezeték és földkábel 

karbantartás” tárgyú beszerzési eljárásban ezúton nyilatkozom, hogy 

 

a szerződés teljesítése során alvállalkozót nem veszünk igénybe. 

 

 

VAGY 

 

a szerződés teljesítése során alvállalkozó(ka)t kívánunk igénybe venni. 


 

 

 

Az igénybe venni kívánt alvállalkozók, illetve a beszerzésnek az(ok) a része(i), amelynek 

teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közreműködnek a következők: 

 

Alvállalkozó neve és székhelye / lakcíme: A beszerzés azon része(i), amelyek 

tekintetében kívánok alvállalkozót igénybe 

venni 

  

  

  

 

Továbbá nyilatkozom, hogy az általam a szerződés teljesítése során igénybe venni kívánt 

alvállalkozók tekintetében nem állnak fenn az ajánlatkérés 5.2  pontjában meghatározott kizáró okok. 

 

 

<Kelt> 

 

 

………………………….. 

(Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra  

jogosult/jogosultak, vagy aláírás  

a meghatalmazott/meghatalmazottak részéről) 

 

 

 

 

 

                                                 


 Az állítás helyessége esetében kérjük aláhúzni! 


 Az állítás helyessége esetén kérjük aláhúzni és a táblázatot kitölteni! 


