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mint Ajánlatkérő (a továbbiakban: Ajánlatkérő) beszerzési eljárást kezdeményez az alábbi feltételekkel:
Kérjük, hogy a beszerzés tárgyának teljesítésére az alábbiak szerint szíveskedjenek Ajánlatot (árajánlatot)
benyújtani.
1.

A beszerzés tárgya:

„Kormányszelep öntvény alkatrészek cinkfoszfátozása, utána felületkezelése” elnevezéssel eljárást
indít az 1. számú mellékletben részletezett műszaki tartalom, és a 2. számú mellékletben megadott
szerződéses feltételek szerint.
1.

A beszerzés értéke: 24.000.000 Ft, -50% +ÁFA

A vállalkozói díjakat forintban, az 1. számú mellékletben részletezett műszaki tartalom szerinti
munkavégzésre vonatkozóan, nettó egységáron, fix díjként kérjük megadni.
A megajánlott vállalkozói díjaknak tartalmazniuk kell a szerződésszerű teljesítés valamennyi – közvetlen és
közvetett – költségét. Az ajánlati ár a szerződés teljes időbeli hatálya alatt érvényes, rögzített ár.
1.

A beszerzés műszaki specifikációja: ld. 1. számú melléklet.

2.

A teljesítés egyéb feltételeit a 2. számú melléklet, azaz a Vállalkozási keretszerződés tervezete tartalmazza.

3.

A szerződés időtartama vagy a teljesítés véghatárideje:

Az Ajánlatkérő felhívja a részvételre jelentkezők figyelmét, hogy a megkötendő szerződés a mindkét Fél
részéről történő aláírás napján lép hatályba és a szerződésből eredő kötelezettségek maradéktalan
teljesítésével szűnik meg. A szerződés alapján a Megrendelő legfeljebb a szerződéskötéstől számított 30
hónap utolsó napjáig jogosult Lehívások leadására.
1.

Részekre történő ajánlattétel: nem lehetséges

Többváltozatú ajánlat: nem tehető
1.

A teljesítés helye: Vállalkozó telephelye

2.

Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei:

A szerződés teljesítésével kapcsolatos és egyéb fizetési feltételeket a csatolt szerződéstervezet tartalmazza.
1.

A szerződést biztosító egyéb mellékkötelezettségek:

Késedelmi-, hibás teljesítési-, meghiúsulási- illetve az ellenőrzési jog meghiúsítása miatti kötbér; egyéb
járulékos kötelezettségek a szerződéstervezetben meghatározottak szerint.
1.

Részvételi feltételek (kizáró okok, igazolások és nyilatkozatok):

Ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró, illetőleg érvénytelenségi okok), ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is:

10.1 Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő, alvállalkozó, akikkel szemben az alábbi kizáró okok fennállnak:
1.

végelszámolás alatt áll, vagy az ellene indított csődeljárás vagy felszámolási eljárás folyamatban van, illetőleg
ha az Ajánlattevő (alvállalkozó) személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes
joga szerint hasonló helyzetben van,

2.

tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették,

3.

gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított
bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült, illetőleg akinek
tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV.
törvény 5. §-a (2) bekezdésének b), illetőleg g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás
ideje alatt, illetőleg ha az Ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta;

4.

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.

5.

gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban – öt évnél nem régebben meghozott – jogerős
bírósági ítéletben megállapított jogszabálysértést követett el;

6.

a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 11. §-a, vagy
az Európai Közösséget létrehozó szerződés 81. 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:
1.

nem EU-, EGT- vagy OECD-tagállamban vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, mellyel
Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy

2.

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,

3.

olyan nem szabályozott tőzsdén jegyzett társaság, amelynek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerinti tényleges
tulajdonosa nem megismerhető.

4.

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 jogi személyiséggel nem
rendelkező gazdasági társaság, amelynek tekintetében a h) i) és j) 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.

1.

nem lehet Ajánlattevő az a gazdasági szereplő, amely, illetőleg amely személy közreműködői, alvállalkozói
vonatkozásában olyan valós vagy potenciális érdekellentét áll fenn, mely az Ajánlatkérő részére nyújtandó
szolgáltatásokat érintené vagy a jelen pályázat alapján megkötendő szerződés szerinti feladatai független,
pártatlan ellátását bármely módon veszélyeztetné (ideértve különösen, de nem kizárólagosan azon eseteket, ha
a jelen pont szerinti személyek az Ajánlatkérő jegyértékesítés megújítása projektjében bármely
rendszertervezési, informatikai fejlesztési feladatot teljesítettek, teljesítenek).

10.2 Igazolási módok:
Ajánlattevők vonatkozásában:
1.-2. és 5. pontok esetében:


az ajánlattételi határidőt megelőző 30 napnál nem régebben kiállított: cégkivonat egyszerű másolati
példányának benyújtása. (a http://www.e-cegjegyzek.hu honlapról letölthető változat is elfogadható.)



Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott
változásbejegyzési kérelmet és e-aktát.



Egyéni vállalkozók esetében vállalkozói igazolvány másolata, vagy a közhiteles adatbázisból kinyomtatott
igazolás csatolandó.

illetve


az Ajánlattevő cégszerűen aláírt nyilatkozata.

Alvállalkozók vonatkozásában:


Ajánlattevő cégszerűen aláírt nyilatkozata arról, hogy az általa a szerződés teljesítése során igénybe venni
kívánt alvállalkozók vonatkozásában a kizáró okok nem állnak fenn.

10.3.Alkalmassági feltételek
10.3.1 Műszaki illetve szakmai alkalmasság igazolása

1.

Referencia lista: Ajánlattevő cégszerűen aláírt nyilatkozata legjelentősebb, a beszerzés tárgya szerinti
(öntvények felületkezelése, foszfátozása) teljesítésekről, melynek minimálisan tartalmaznia kell a
szerződéskötő másik fél nevét, elérhetőségét, a szerződés tárgyát, időtartamát, az ellenszolgáltatás nettó
összegét, referencia munka rövid leírását és azt, hogy a teljesítés szerződésszerű volt-e.



Minimum követelmény: Ajánlattevő rendelkezzen legalább jelen felhívás közzétételének dátumát megelőző 36
hónapban 3, a beszerzés tárgyával azonos (öntvények felületkezelése, foszfátozása) szerződésszerű teljesítést
igazoló referenciával, melyek összértéke eléri a nettó 24.000.000 Ft,--ot értékben.

[x] Igazolás módja: az Ajánlati felhívás mellékletét képező referencia lista szerint, cégszerűen aláírva,
egyszerű másolatban
10. 3. 2. Gazdasági alkalmasság igazolása
Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha a teljes nettó - általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele a
pályázati felhívás közzétételét megelőző kettő lezárt üzleti évben évente nem érte el a nettó 12.000.000
(Tizenkétmillió) Ft-ot.
Az igazolás módja:
A saját vagy jogelődje utolsó kettő lezárt üzleti évéről szóló, a számviteli jogszabályoknak megfelelő
beszámolója egyszerű másolata, minden oldal cégszerűen aláírtan (ha a gazdasági szereplő letelepedése
szerinti ország joga előírja közzétételét); amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs
szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat
honlapján megtalálható beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges.
10.4. Nyilatkozatok
1.

Ajánlattevő nyilatkozata a vállalt jótállás vonatkozásában. Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a
vonatkozó jogszabály szerinti, de legalább 24 hónap jótállás vállalása szükséges. A vállalt jótállásra
vonatkozó nyilatkozat benyújtása az ajánlattétel érvényességi feltétele. Ajánlattevő a minimum elvárt
jótálláshoz mérten pozitív irányban is eltérhet, a vállalt jótállás mértéke nem képezi értékelés tárgyát.

2.

Ajánlatkérő csatolja a nyilatkozatát a köztartozásmentes adózói nyilvántartásban való szereplésre vonatkozóan.
Amennyiben az ajánlatkérő nem szerepel a nyilvántartásban, úgy kérjük az 1 évnél nem régebbi együttes
adóigazolás másolatban történő csatolását. Adóhatósági eljárás alapján felfüggesztett adószám esetén az ajánlat
érvénytelen.

1.

Az elbírálás szempontja:

Legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás.
Az ellenszolgáltatás összegét úgy kell megadni, hogy az tartalmazzon minden járulékos költséget (kivéve a
szállítási költséget). A megajánlott összegen felül ajánlattevő semmilyen egyéb ellenszolgáltatásra nem
tarthat igényt. Az ajánlati ár a szerződés teljes időbeli hatálya alatt érvényes, rögzített ár.
Az Ajánlatkérő az Ajánlatok bontását követően fenntartja a jogot e-árlejtés vagy ártárgyalás tartására,
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. A tárgyalás tartásáról és annak időpontjáról az Ajánlatkérő írásban (fax vagy e-mail útján) küld
értesítést.
1.

Hiánypótlás:

Az Ajánlatkérő – a felolvasó lap kivételével - hiánypótlási lehetőséget biztosít. Hiánypótlás során a
vállalkozói díj nem módosulhat, azonban az Ajánlat érvényességéhez szükséges dokumentumokat faxon,
vagy személyesen/postai úton be lehet nyújtani. Hiánypótlásban olyan adat, információ, dokumentum nem
pótolható, amely a vállalási árat befolyásolja, módosítja. Hiánypótlás minden dokumentáció esetében
egyszer lehetséges. Hiánypótlás során Ajánlatkérő által nem kért dokumentumok is pótolhatók. Hiánypótlás
során a felolvasólap és annak tartalma nem pótolható. 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.
Amennyiben az Ajánlattevő olyan dokumentum benyújtását mulasztja el, amely hivatalos központi
adatbázisból (így különösen a céginformációs szolgálat honlapjáról) letölthető, úgy az Ajánlatkérő a
hiánypótlás elrendelése helyett jogosult a hiányzó dokumentumot a központi adatbázisból lekérni, és az
esetlegesen felmerülő költségeket Ajánlattevővel megtéríttetni. Ebben az esetben a központi adatbázisból
lekért dokumentumok - cégszerű aláírás nélkül is - az Ajánlattevő által szabályszerűen benyújtottnak
minősülnek az Ajánlatok bírálatakor; az Ajánlat érvénytelenségét a hiánypótlás ezen módja nem
eredményezheti.
1.

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 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 fordítását az ajánlattevő köteles
vállalni, illetve az így felmerülő költséget ajánlattevő köteles viselni.
1.

A felhívás közzétételének/megküldésének napja: 2014. november 25.

2.

Az ajánlattételi határidő: 2014. december 9. de. 10:00

3.

Az Ajánlati felhívás használata:

Az Ajánlatkérő nem járul hozzá az Ajánlati felhívás másolásához. A másolásra csak akkor van lehetőség,
ha az kizárólag az Ajánlattevő részére, az Ajánlat elkészítéséhez szükséges. Az alvállalkozók számára a
rájuk vonatkozó mértékben készíthető kivonat. Az Ajánlatkérő nem járul hozzá az Ajánlati felhívás más,
egyéb módon történő felhasználásához, kizárólag az Ajánlat elkészítéséhez. Az Ajánlati felhívásban csatolt
iratminták – a Felolvasó lap kivételével – csak ajánlott nyomtatványok, tájékoztató jellegűek. Lehetséges,
hogy az Ajánlati felhívásban, bárhol előírt további dokumentumok, nyilatkozatok, iratok becsatolása is
szükséges lehet az Ajánlat teljességéhez. Az iratminták tájékoztató jellegű rendelkezésre bocsátása nem
mentesíti az Ajánlattevőt azon felelőssége alól, hogy Ajánlatát az Ajánlati felhívásban meghatározott
tartalmi és formai követelmények szerint készítse el.
1.

Ajánlattétel költségei:

Az Ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos költségeket az Ajánlattevőnek kell viselnie. A jelen
beszerzési eljárás eredményes vagy esetleges eredménytelen befejezésétől függetlenül az Ajánlatkérővel
szemben ezen költségekkel kapcsolatban semmilyen követelésnek nincs helye.
1.

Szerződéses feltételek:

A Vállalkozási keretszerződést az Ajánlatkérő a nyertesként kihirdetett Ajánlattevővel az Ajánlati
felhívásban megadott tartalommal köti meg. Jelen eljárás szerződéses feltételeit a 2. számú melléklet
tartalmazza.
A MÁV-START Zrt. tájékoztatja Ajánlattevőt arról, hogy a jelen Ajánlati felhívásban nem részletezett
kérdések tekintetében a beszerzés tárgya vonatkozásában létesítendő jogviszonyát a jelen Ajánlati felhívás
2. számú mellékletét képező szerződéssel kívánja rendezni.
1.

Kiegészítő tájékoztatás

Ajánlattevők a megfelelő ajánlattétel érdekében az Ajánlati felhívással kapcsolatban kizárólag írásban (fax,
e-mail, levél) kérhetnek kiegészítő tájékoztatást. Ajánlatkérő Ajánlattevői kérdésekre vonatkozó kiegészítő
tájékoztatást az ajánlati határidő lejárta előtt ésszerű határidőben adja meg, de legkésőbb az ajánlattételt
megelőző munkanap 10:00 óráig. Ajánlattevők ennek figyelembe vételével küldjék meg Ajánlatkérő

számára a beszerzési eljárással kapcsolatos kérdéseiket. Ajánlatkérő arra kéri a Tisztelt Ajánlattevőket,
hogy a kiegészítő tájékoztatás keretében feltett kérdéseiket kizárólag a kozsa.tamas@mav-szk.hu e-mail
elérhetőségre szíveskedjenek megküldeni.
1.

Az Ajánlat benyújtása:

Az Ajánlatok kizárólag az alább megadott elérhetőségen nyújthatók be az ajánlattételi határidő lejártáig.
Személyesen, vagy postai úton, futár útján:
Kozsa Tamás beszerzési szakértő
1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.
III. emelet 314-es szoba
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a fenti telephelyén beléptető rendszer működik, melynek
használata többlet időráfordítással jár. Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőt arról, hogy az Ajánlattevői
érdekkörben felmerült bármilyen ajánlattételi késedelemből (ideértve különösen közlekedési forgalomból
illetőleg a külső vagy belső postázási rendszerből, internetszolgáltató működési hibájából) fakadó
következményeket az Ajánlattevő viseli.
Ajánlatkérő akkor tekinti az Ajánlatot idejében benyújtottnak, ha az határidőben beérkezett a megjelölt
címre, irodába. Bármely okból késve érkező Ajánlatot az Ajánlatkérő nem bontja fel. Az Ajánlatkérő
felhívja a figyelmet arra, hogy a késve benyújtott vagy a határidőn túl beérkező Ajánlat a beszerzési eljárás
dokumentumának minősül, így annak példányait nem küldi vissza, hanem törvényben előírt határidőig
megőrzi.
Az Ajánlatot magyar nyelven, 1 eredeti és 1 másolati példányban papír alapon, valamint 1 példányban
elektronikus adathordozón (az eredeti példány beszkennelve) (CD, DVD) az eredeti példányt bonthatatlan,
összefűzött módon, a másolati példányt pedig bontható formában, írásban, minden oldalát cégszerűen
aláírva, zárt borítékban kell benyújtani. A borítékot a „Csak az ajánlattételi határidő lejártakor bontható
fel!” „Iktatóban nem bontható fel!” feliratok, valamint az Ajánlati felhívás iktatószámának és tárgyának
feltüntetésével kérjük benyújtani a fent megjelölt elérhetőségre.
A benyújtott Ajánlat példányainak borítólapján fel kell tüntetni az „eredeti” és a „másolat” megjelölést.
Amennyiben az egyes példányok között eltérés van, az eredetiként megjelölt példány az irányadó.

Az elektronikus adathordozóra felmásolt dokumentáció szöveges részeit word formátumban, a benyújtott
költségvetést xls formátumban, azonban ezek az állományok nem tartalmazhatnak jelszóval, vagy
cellavédelemmel védett állományokat.
1.

Ajánlat bontási határidő: 2014. december 9. de. 10:00

Az Ajánlatok bontása nem nyilvános.
1.

Az eredményhirdetés tervezett időpontja: 2014. december 18.

2.

A szerződéskötés tervezett időpontja: az eredményhirdetést követő 30 munkanapon belül.

3.

Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: az ajánlattételtől számított 180 nap.

4.

Egyéb fontos információk:



Az eljárással kapcsolatosan információ kizárólag írásban kérhető, a fent megjelölt kapcsolattartónál.



Az Ajánlatkérő külön felhívja az Ajánlattevők figyelmét az ún. FELOLVASÓLAP hiánytalan
kitöltésének és az Ajánlatba történő becsatolásának szükségességére. Az Ajánlatkérő fenntartja a jogot,
hogy jelen eljárásban valamennyi FELOLVASÓLAP nélkül vagy hiányosan kitöltött
FELOLVASÓLAPPAL benyújtott Ajánlatot érvénytelenné nyilvánítsa.



A beérkező Ajánlatokat Ajánlattevő felülvizsgálja, mely során az érvényes Ajánlattevőkkel folytatja le az
eljárás további szakaszát.



Az Ajánlatnak tartalmaznia kell kifejezetten és különösen az Ajánlattevő nyilatkozatát a felhívás feltételeinek
elfogadására, a szerződés teljesítésére és a kért ellenszolgáltatásra, továbbá a szerződés tervezettel kapcsolatos
módosítási javaslataira. Azonban az Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a javaslatok elfogadása Ajánlatkérő
számára nem kötelező.



Az Ajánlatnak tartalmaznia kell kifejezetten és különösen az Ajánlati felhívás szerinti igazolásokat és
nyilatkozatokat.



Az ajánlathoz csatolja az ajánlatot aláíró(k) aláírási címpéldányát, vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírásmintáját egyszerű másolatban.

1.

Érvénytelen a benyújtott Ajánlat, és az eljárás további szakaszaiból való kizárást eredményez, amennyiben:

1.

az ajánlattételi határidő lejárta után illetve a pályázati felhívásban megjelölt címtől eltérő címre vagy módon
nyújtották be ;

2.

a 10. pontban meghatározott részvételi feltételként kért igazolások és nyilatkozatok nem, vagy nem megfelelő
módon igazolják Ajánlattevő alkalmasságát, illetve a kizáró okok fennállásának hiányát;

3.

a pályázatban részvételi feltételként kért igazolásokat és nyilatkozatokat Ajánlattevő a hiánypótlási felhívás
ellenére sem nyújtja be a megadott határidőre a pályázati felhívásnak megfelelően

4.

az adóhatósági eljárás alapján Ajánlattevő felfüggesztett adószámmal rendelkezik

5.

amennyiben Ajánlattevő nem felel meg az Ajánlati felhívásban előírt követelményeknek, illetve az előírt
feltételeket Ajánlattevő nem tudja igazolni, teljesíteni

6.

az Ajánlattevő ajánlata nem teljes körű vagy ha az ajánlattevő több változatú ajánlatot tett;

7.

Ajánlattevő a 10. pontban meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll;

8.

ha Ajánlattevő nem csatolja a hiánytalanul kitöltött Felolvasólapot;

9.

az Ajánlati felhívásban és mellékleteiben előírt műszaki követelményeknek Ajánlattevő Ajánlata nem felel
meg;

10. a hiánypótlásnak, felvilágosítás kérésnek Ajánlattevő az előírt módon nem tett eleget, vagy a hiánypótlás
határidőn túl érkezett;
11. ha az Ajánlatban valótlan adat, nyilatkozat szerepel;
12. az ajánlattevő nem tett részletes és kötelező erejű jognyilatkozatokat az ajánlatával kapcsolatban, azzal
kapcsolatban nem vállalt ajánlati kötöttséget;
13. az ajánlat/ajánlattevő a fentieken túlmenően nem felel meg az ajánlati felhívásban valamint a jogszabályokban
foglaltaknak amennyiben Ajánlattevő elmulasztja a hiánypótlás ellenére is a szerződési feltételekkel
kapcsolatos elfogadó nyilatkozatát megküldeni

Az Ajánlattevők az ajánlatkérő azon döntése kapcsán, mely ajánlatukat érvénytelennek minősíti, sem
jogorvoslatra, sem semmilyen kártérítésre, kártalanításra vagy egyéb megtérítési igén érvényesítésére nem
jogosultak.
Ajánlatkérő fenntartja a jogot, a nyertes Ajánlattevő visszalépése esetén a második legkedvezőbb Ajánlatot
benyújtó Ajánlattevővel történő szerződéskötésre.
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
eredménytelenné nyilvánítsa. Ajánlattevők a jelen eljárásban kifejezetten csak saját költségükre és
kockázatukra vehetnek részt; a pályázat szerződéskötés előtti eredménytelennek nyilvánításából vagy
visszavonásából eredően ajánlatkérővel szemben semmiféle igény nem érvényesíthető. A szerződés a
nyertes kihirdetésével nem jön létre, Ajánlatkérőt szerződéskötési kötelezettség nem terheli.
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 az Ajánlatkérő az Ajánlattevő(k) számára kár-,
költségtérítést semmilyen jogcímen nem fizet.
Az Ajánlati felhívás mellékletei:
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Budapest, 2014. ____.
___________________________
MÁV-START Zrt.
Ajánlatkérő

