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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:
Miskolc JBI, Hidasnémeti vasútállomás, kocsivizsgálók szolgálati helyén mosdóhelyiség
felújítása, zuhanyzó kialakítása.
Teljesítési határidő: A munkaterület átadásától számított 45 naptári nap.
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)
bekezdésének b), vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás
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d)

e)
f)
g)

ideje alatt, illetőleg ha az Ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon
jogerősen korlátozta;
egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési
kötelezettségének – a letelepedése szerinti ország vagy az Ajánlatkérő székhelye szerinti
ország jogszabályai alapján – nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott;
a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában nincs bejegyezve;
gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban – öt évnél nem régebben
meghozott – jogerős bírósági ítéletben megállapított jogszabálysértést követett el;
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:
h) nem EU-, EGT- vagy OECD-tagállamban vagy olyan államban rendelkezik
adóilletőséggel, mellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye
van, vagy
i) 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,
j) 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.
k) 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 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.
Igazolás módja:
Az a)-b) és e) pontok tekintetében az igazolás módja:
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 f)-g), valamint h)-k) 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.
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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 1.500.000 Ft
értékű, a beszerezés tárgya szerint (vizesblokk felújítás, kialakítás) kivitelezési munkák
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 kivitelezési munkáit, minimálisan a következő tartalommal:
 a szerződést kötő másik fél megnevezése (név, székhely),
 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), helye,
 az ellenszolgáltatás nettó összege,
 nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek
megfelelően történt-e.
b) Ajánlattevő alkalmatlan, ha ő, vagy a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozója nem
rendelkezik:
 1 fő a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő
szakmagyakorlási tevékenységekről 1. számú mellékletének IV. 1. rész 2. pontja
szerinti felelős műszaki vezetővel (MV-É, Építési szakterület),
 1 fő kőműves végzettségű szakemberrel, aki minimum 2 év szakmai gyakorlattal
rendelkezik,
 1 fő, villanyszerelő szakemberrel, aki minimum 2 év szakmai gyakorlattal rendelkezik.
A jelen pontban előírt alkalmassági minimumkövetelményeinek való megfelelést az
ajánlattevő, illetve a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozója egyaránt teljesítheti.
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.
A felelős műszaki vezető vonatkozásában kérjük továbbá, hogy a szakmai önéletrajz
részeként a szakember nyilatkozzon a szakmagyakorlási tevékenység (felelős műszaki
vezetés MV-É) végzésére jogosító engedély számáról és érvényességi idejéről, vagy
helyette a szakmai önéletrajz mellékleteként csatolja az engedélyt egyszerű másolati
példányban.
Amennyiben a szakember szakmagyakorlási tevékenység végzésére jogosító
engedélyének érvényessége a teljesítési határidő vége előtt lejár, kérjük csatolni a
szakember saját kezűleg aláírt nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az engedélyt a
teljesítés teljes időtartamára meghosszabbítja, és az Ajánlatkérő részére az engedély
kiadását követően, annak másolati példányát öt napon belül benyújtja.
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Az ajánlattevővel, illetve az alkalmasság igazolásába bevont más szervezettel
munkaviszonyban nem álló szakember esetén a rendelkezésre állására vonatkozó, a
nevezett szakember által aláírt nyilatkozat benyújtása kötelező.
A magyarországi letelepedésű szakemberek tekintetében a megkövetelt jogosultságok
érvényességét Ajánlatkérő ellenőrzi az illetékes szakmai szervezet (kamara) által vezetett
nyilvántartásban. Amennyiben a szakember nem szerepel a nyilvántartásban, vagy az nem
ellenőrizhető a nyilvántartáson keresztül, a jogosultságot igazoló dokumentum benyújtása
szükséges.
Az előírt szakmai alkalmasság igazolásakor több alkalmassági feltételnek való megfelelés
egy szakember megjelölésével is teljesíthető, amennyiben az a szakember több
alkalmassági követelménynek is megfelel.
C/Az alkalmasság pénzügyi-gazdasági minimum követelményei
(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 (vizesblokk felújítás,
kialakítás) származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni.
Ebben az esetben alkalmatlan az ajánlattevő, ha a működési ideje alatt a beszerzés tárgya
szerinti munkák elvégzéséből (vizesblokk felújítás, kialakítás) származó - általános
forgalmi adó nélkül számított – árbevétele nem érte el legalább a nettó 1.000.000 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 tart.
A helyszíni bejáráson való részvétel az ajánlattétel előfeltétele, melynek elmulasztása
esetén az eljárásban érvényes ajánlat nem nyújtható be!
A részvételi szándékot kérjük jelezni az 1. pontban megjelölt kapcsolattartó felé a helyszíni
bejárás alábbi időpontja előtt legkésőbb 1 munkanappal, telefonos elérhetőség megadásával.
Bejárás helyszíne: Hidasnémeti vasútállomás kocsivizsgálók szolgálati helye. 3876
Hidasnémeti, Petőfi út 53. (Hrsz.: 128/1)
Bejárás időpontja: 2015. május 13. (szerda) 10.00 óra
Találkozó: Miskolc JBI, Hidasnémeti vasútállomás jegypénztára előtt.
3. A beszerzés részletes Műszaki leírását és a rendelkezésére álló terveket az ajánlati
felhívás 4. számú melléklete tartalmazza.
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4. Szerződéses feltételek
A szerződés meghatározása: 8038/2015/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 időtartama vagy a teljesítés véghatárideje, a teljesítés helye
A szerződés a mindkét Fél általi aláírása napján lép hatályba és az abból eredő kötelezettségek
maradéktalan teljesítésével szűnik meg.
A teljesítés véghatárideje a munkaterület átadásától számított 45 naptári nap.
A szerződés teljesítésének helye: Hidasnémeti vasútállomás kocsivizsgálók szolgálati helye.
3876 Hidasnémeti, Petőfi út 53. (Hrsz.: 128/1)
6. Ajánlat
6.1. 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.
6.2. Több változatú ajánlat: érvényesen nem tehető.
6.3. 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:
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 a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselő megnevezését és
felhatalmazását a teljes körű döntéshozatalra, az ajánlatkérővel való kapcsolattartásra,
valamint a közös ajánlattevők képviseletében a teljes körű nyilatkozattételre;
 valamennyi tag nyilatkozatát arról, hogy egyetemleges felelősséget vállalnak a
beszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés szerződésszerű teljesítéséhez
szükséges munkák megvalósításáért;
 a közös ajánlattevők, illetve ajánlattevők egymás közötti munkamegosztására
vonatkozó rendelkezéseket;
 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.
6.4. Ajánlati ár
Ajánlattevőnek az ajánlatban meg kell adnia a teljes ellenszolgáltatás (vállalkozói díj)
összértékét (nettó összeg + ÁFA formában).
A vállalkozási díj átalánydíj, mely tartalmazza a 4. számú mellékletben szereplő
„Műszaki leírásban” meghatározott feladatok elvégzésének teljes költségét, valamint a
teljesítés során felmerülő összes egyéb költséget.
Ajánlattevő által megajánlott ajánlati árat (vállalkozói díjat) tételes, teljes körűen
kitöltött, cégszerű aláírt árazott költségvetési kimutatással kell alátámasztani.
Az árazott költségvetést a jelen ajánlati felhívás 12. számú mellékleteként átadott
árazatlan költségvetés alapján kell elkészíteni.
Az árazott költségvetés „költségbecslési főösszesítő” – anyagköltség és díjköltség
összesen sora (ÁFA vetítési alap) meg kell, hogy egyezzen az ajánlati árként megadott
nettó vállalkozói díj összegével.
Az árat magyar forintban (HUF) kell meghatározni, és nem köthető semmilyen más
külföldi fizetőeszköz árfolyamához. Az ajánlati ár a szerződés teljes időbeli hatálya alatt
érvényes, rögzített ár. Az ajánlati ár tartalmazza a szerződésszerű teljesítés valamennyi
– közvetlen és közvetett – költségét.
7. 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.
8. 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!
 Árazott költségvetés tételesen, teljes körűen kitöltve, cégszerűen aláírva.
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 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 továbbá az ajánlatot aláíró cégjegyzésre jogosult személy közjegyző által
hitelesített aláírási címpéldányát, vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintáját
egyszerű másolati példányban. Amennyiben az ajánlatot nem a cégjegyzésre jogosult
személy írja alá, úgy csatolni szükséges a cégjegyzésre jogosult személy által aláírt
meghatalmazást, melynek tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírás mintáját is.
 Nyilatkozatát arról, hogy az ajánlatkérés és a szerződéstervezet feltételeit elfogadja.
 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.
9. 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

10. Az elbírálás szempontja: a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás.
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.
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:
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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
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.
11. 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.
12. 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.
13. Ajánlattételi határidő: 2015. május 26. (kedd) 10:00 óra
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Az ajánlatokat az ajánlattételi felhívásban megadottak szerint munkanapokon 9.00-15.00
óráig lehet benyújtani. Az ajánlatokat az ajánlattételi határidő napján – azaz – 2015.
május 26.-án 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. 309. 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.
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
maiorból eredő késedelmes ajánlattételért, így különösen az ajánlattétel során alkalmazott
informatikai rendszerek hibáiból eredő késedelemért, vagy nem megfelelő ajánlattételért.
Az ajánlatok bontása a beadási határidővel azonos időpontban a MÁV Szolgáltató
Központ Zrt., 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.; 3. 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: „Hidasnémeti vasútállomás,
kocsivizsgálók szolgálati helyén mosdóhelyiség felújítása, zuhanyzó kialakítása.”
Ajánlatkérő tájékoztatásul közli, hogy amennyiben a csomagoláson az ajánlattevők nem
tüntetik fel a „Az ajánlattételi határidő lejártáig (2015. május 26. 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.
14. Az eredményhirdetés tervezett időpontja: ajánlatok bontását követő 30 napon belül,
elektronikus árlejtés vagy tárgyalás tartása esetén az elektronikus árlejtés, illetve a
tárgyalások lezárását követő 15 napon belül.
15. A szerződéskötés tervezett időpontja: az eredményhirdetést követő 15 napon belül.
16. 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.
17. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: Az ajánlattételtől számított 90 nap. Az
ajánlati kötöttség akkor kezdődik, amikor az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő
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lejárt. Tárgyalás, illetve elektronikus árlejtés tartása esetén az ajánlati kötöttség a végső
ajánlat megtételekor, a végső ajánlati árra vonatkozóan áll be.
18. Egyéb információk:
Az eljárással kapcsolatos információt kizárólag írásban lehet kérni a jelen ajánlati
felhívásban megjelölt kapcsolattartótól.
A megfelelő ajánlattétel érdekében írásban kiegészítő (értelmező) tájékoztatás kérhető, a
helyszíni bejárást követő 3 munkanapon belül, 2015. május 18.-án, 14:00 óráig.
Amennyiben a kiegészítő tájékoztatáskérés a megadott határidőn túl érkezik, úgy
Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő közelségét is mérlegelve esetlegessé teheti a
kiegészítő tájékoztatáskérés megválaszolását.
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;
 a megtartott helyszíni bejáráson Ajánlattevő nem vett részt,
 az Ajánlattevő több változatú ajánlatot tett;
 aránytalanul alacsony ellenszolgáltatást tartalmaz;
 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 elmulasztja a szerződési feltételekkel kapcsolatos elfogadó vagy
eltérésre irányuló nyilatkozatát becsatolni;
 az Ajánlattevő nem tett részletes és kötelező erejű jognyilatkozatokat az ajánlatával
kapcsolatban, azzal kapcsolatban nem vállalt ajánlati kötöttséget.
Az Ajánlattevők az ajánlatkérő azon döntése kapcsán, mely ajánlatukat érvénytelennek
minősíti, sem jogorvoslatra, sem semmilyen kártérítésre, kártalanításra vagy egyéb
megtérítési igény érvényesítésére nem jogosultak.
A jelen ajánlati felhívásban nem részletezett kérdésekben az ajánlati felhívás mellékletét
képező szerződéstervezet és a vonatkozó hatályos jogszabályok az irányadóak.
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Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő visszalépése esetén a második legkedvezőbb ajánlatot
tevővel köthet szerződést.
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.
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. 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. május 5.
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 (A-01 jelenlegi alaprajz, A-02 tervezett alaprajz)
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
12. számú melléklet: Árazatlan költségvetés (excel formátumban, külön dokumentumként
csatolva)
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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 neve1:
……………………………………….……………..
Közös ajánlattevő székhelye (lakóhelye): ……………………………………….……..
Közös ajánlattevő telefonszáma:
Közös ajánlattevő telefaxszáma:
Közös ajánlattevő e-mail címe:

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

Miskolc JBI, Hidasnémeti vasútállomás, kocsivizsgálók szolgálati helyén mosdóhelyiség
felújítása, zuhanyzó kialakítása
Ajánlati ár (nettó összeg HUF): nettó ………….. Ft +ÁFA (azaz …………. forint + ÁFA)
Az ajánlati ár a szerződés teljes időbeli hatálya alatt érvényes, rögzített ár, amely tartalmazza
a szerződésszerű teljesítés valamennyi – közvetlen és közvetett – költségét.
Alulírott, ……………………………., mint a(z) ……………….…………………… (cégnév)
……………………………. (székhely) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője/
cégjegyzésre jogosult képviselője által meghatalmazott személy2 – 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
1
2

Több közös ajánlattevő esetén a szükséges számban ismételhető
A nem megfelelő rész törlendő/áthúzandó.
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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
vagyunk.
Jelen nyilatkozatot a MÁV-START Zrt. Ajánlatkérő által „Miskolc JBI, Hidasnémeti
vasútállomás, kocsivizsgálók szolgálati helyén mosdóhelyiség felújítása, zuhanyzó
kialakítása” 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
„Miskolc JBI, Hidasnémeti vasútállomás, kocsivizsgálók szolgálati helyén mosdóhelyiség
felújítása, zuhanyzó kialakítása”
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 referenciákkal rendelkezik:

A szerződést
kötő másik fél
(neve, címe)

Kapcsolattartó
személy

Kapcsolattartó
elérhetősége

Végzett
feladat
leírása

Az
ellenszolgáltatás nettó
összege

A
teljesítés
szerződéss
zerű volt-e

Teljesítés
ideje

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

…………..………………….
(cégszerű aláírás)
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3. számú melléklet:
Szerződéstervezet
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4. számú melléklet:
Műszaki leírás
„Miskolc JBI, Hidasnémeti vasútállomás, kocsivizsgálók szolgálati helyén (3876
Hidasnémeti, Petőfi út 53., Hrsz.: 128/1, leltári szám: T0155034) mosdóhelyiség
felújítása, zuhanyzó kialakítása”
építés-kivitelezési munkához
A MÁV-START Zrt. Hidasnémeti vasútállomás, kocsivizsgáló szolgálati helyen (3876
Hidasnémeti, Petőfi út 53., HRSZ.: 128/1) jelenleg lévő mosdóhelyiség állapota leromlott, a
szolgálatot teljesítő kocsivizsgálók tisztálkodási lehetősége nem biztosított. Társaságunk a
vizesblokk felújítását, új zuhanyzó kialakítását tervezi.
A kivitelezési munkálatokra az alábbi műszaki tartalomnak megfelelően kérünk ajánlatokat:
Felvonulás, logisztika
Ideiglenes WC biztosítása a kivitelezési munkák idejére a szolgálatot teljesítő kocsivizsgálók
részére. Kézmosási, tisztálkodási lehetőség a kocsivizsgálók tartózkodójában biztosított.
Kőművesmunkák
Meglévő mosdó előteret (003/1), illetve WC-t (003/2) elválasztó fal bontása. Vakolat leverése
a teljes helyiségben (falakon, mennyezeten).
Új, 10 cm vastag kerámia szerkezetű válaszfal építése a kialakítandó WC, illetve zuhanyzó
közé.
A válaszfal csak méretezett válaszfalalapra, illetve szilárd, megfelelő teherbírású aljzatbetonra
építhető. Az aljzat esetleges egyenetlenségeit falazóhabarccsal kell kiegyenlíteni. A
válaszfalakat kétsoronként a vízszintes hézagban vezetett 2,8 mm-es lágyvas huzalokkal
szükséges merevíteni és egymáshoz, illetve a teherhordó falakhoz csatlakoztatni, bekötni. A
merevítőhuzalt kétsoronként a vízszintes fugák habarcsrétegébe javasolt ágyazni és a
csatlakozó falakhoz rögzíteni. A válaszfal felső síkja és a födém között 1-1,5 cm-t kell hagyni
és habarccsal ki kell tölteni. A legfelső sorban minden harmadik téglát ék alakúra kell vágni,
és ezzel megoldani a kiékelést. A téglasorok felrakásánál a téglákat teljes felületű
habarcságyba kell helyezni. Falazáskor a vízszintes fuga vastagsága 6-15 mm között
változhat. A vízszintes habarcshézag kialakításánál gondosan ügyelni kell arra, hogy az a
téglák külső éléig teljesen ki legyen töltve habarccsal. A vízszintes hézagból kitüremkedő
felesleges habarcsot kőműveskanállal le kell húzni. A téglák végleges helyükre illesztésénél
gumikalapácsot kell használni. A válaszfaltéglákat kötésben kell falazni. Válaszfaltégla
alkalmazása esetén az eresztékek irányát nem kell soronként váltogatni. A fal síkjából kiálló
eresztékeket le kell ütni, hogy a vakoláshoz egységes, sík felület álljon rendelkezésre.
Öltöző helyiség (002), illetve az új zuhanyzó (003/2) közötti ajtó kialakítása. 75x210 cm
névleges méretű (beltéri, teli, 002 öltözőbe nyíló jobbos) ajtó elhelyezésére alkalmas falnyílás
kivitelezése. A fal feltételezhetően nem teherhordó, födém rá nem terhel (ellenőrizendő!). A
bontást megfelelő körültekintéssel szükséges végezni, hogy sem a válaszfalban, sem a bontást
végzőkben nem essen kár. A kibontott nyílás fölé áthidaló beépítése szükséges, mindkét
oldalon 20-20 cm feltámaszkodással. Az öltöző felöli oldalon, a beépített tok mellett a fal,
illetve vakolat javítása, árnyalatában az öltöző színével megegyező színre történő festése
szükséges.
A helyiség külső falában a mesterséges szellőztetés kivezetésére szellőzőnyílás bontása
szükséges 20x20 cm méretben.
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A szellőző elhelyezése után falazat, vakolat javítása szükséges.
Új vakolat készítése 1 cm vastagságban.
A 003/2, zuhanyzó helyiségben az épített zuhanyzó falának (2,10 m magasságig), illetve
belépőjénél küszöb kialakítása, vakolása. A zuhanyzó oldalfalának válaszfalba történő
bekötése szükséges a fent ismertetett módon.
Padló- és falburkolat
Meglévő padlóburkolat és fali csempék bontása. Vakolat leverése a teljes helyiségben
(falakon, mennyezeten).
Új vakolat készítése a kialakított két (003/1, 003/2) helyiségben 1 cm vastagságban falakon,
mennyezeten. Vakolatra üzem víz elleni szigetelés készítése szükséges a következő fejezetben
leírtak szerint.
Válaszfal bontása, új válaszfal építése után szükséges aljzatkiegyenlítés. Mindkét helyiségben
a kialakítandó összefolyó felé enyhén (1-1,5 %) lejtetve.
Új burkolat:
 Hálóban rakott 30x30 csúszásmentes gres padlóburkoló lap PEI 5 kopásállósággal, világos
bézs színben, fugázással (~ 5,00 m2).
 Hálóban ragasztott 20x25 falburkoló csempék fehér színben, 2,1 m magasságig, a
nyílászárók síkjáig befordítva, fugázással, sarkokon élvédő profil elhelyezésével, illetve
sziloplaszt tömítéssel (~ 16,50 m2). Alsó 10 cm-en padlóburkolattal megegyező színben és
anyagban lábazat kialakítása szükséges.
Üzemi víz elleni szigetelés
Az elkészült simított vakoltra, illetve lejtetett aljzatra, a padló-, illetve falburkolat készítését
megelőzően kenhető üzemi víz elleni szigetelés felhordása szükséges az alábbiak szerint:
 Követelmények az alapfelülettel szemben, a vízszigetelést megelőző műveletek: A kenhető
vízszigetelés felhordható betonra, cement- és alapozott anhidritesztrichre, mész-cement
kötésű simított alapvakolatra, teljesen kifugázott falazatra. Az alapfelület legyen megfelelő
szilárdságú, száraz, tiszta, por- és szennyeződésmentes. A vízoldható falfestéket, könnyen
mozgó részeket el kell távolítani, a nagyobb repedéseket, hornyokat, mélyedéseket
alapvakolattal ki kell kenni. Az alapfelületek síkbeli eltérésének maximális megengedett
mértékét a DIN18202 szerint javasolt meghatározni.
 Aljzatelőkészítés: Az erősen nedvszívó alapfelületeket elő kell nedvesíteni úgy, hogy a
szigetelés felhordásakor a felületen ne legyen vízfilm.
 Alapfelületek: cementesztrich, cementes aljzatkiegyenlítő, beton, vakolat.
 Feldolgozás: A homogénre kevert anyagot korong-ecsettel hordjuk fel az alapfelületre
legalább kettő, lehetőleg három rétegben. A második réteget első rétegre merőleges
irányban kell felhordani, az első réteg száradása után (kb. 24 óra). Az élek és sarkok mentén
használjunk hajlaterősítő szalagot!
 Vízelvezetés:
- A padlóburkolat lejtése 1 és 1,5 % között legyen (e fölött csúszásveszély!)
- A víztelenítéshez - a tisztíthatóság érdekében hozzáférhető helyeken – bűzgáttal
ellátott víznyelő(ke)t kell beépíteni
 A szigetelés felvezetése:
- Általános esetben, lábazatra legalább 20 cm
- Üzemi mosdó, falikút felett legalább 60 cm
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- Zuhanyrózsa felett legalább 30 cm
- Küszöbnél legalább 5 cm
- Csőáttörésnél legalább 20 cm
A felvezetési magasság fenti értékei egy helyiségen belül változhatnak, a szigetelés védett
zónán való túlvezetése alaprajzi értelemben 30-60 cm legyen.
Nyílászárók
Meglévő, 003/2 helyiségben lévő 1 db 69x72 nyíló ablak csiszolása és mázolása a jelenlegivel
azonos módon, fehér színben.
A meglévő 1 db 85x210 méretű, folyosóról (001) nyíló bejárati ajtó (befelé nyíló, balos)
csiszolása és mázolása a jelenlegivel azonos módon, alsó levegő beáramlását biztosító
szellőző-nyílás kivágása, beépítése szükséges az ajtólapba. Szükséges továbbá a küszöb
cseréje, fém élvédők elhelyezése.
A jelenlegi mosdó előteret (003/1) és a WC helyiséget (003/2) elválasztó 75x210 méretű
(befelé nyíló, balos) ajtó leszerelésre, míg a befoglaló válaszfal bontásra kerül, további
felhasználása nem indokolt.
A piszoárt és a WC-t elválasztó paravánfal elbontásra kerül, későbbi felhasználása nem
indokolt.
A nyílászárók méreteit a kivitelezést megelőző részletes helyszíni felméréssel kell
pontosítani.
Az öltöző, valamint az új zuhanyzó között új, műanyag beltéri ajtó kerül beépítésre 75x210
méretben. Kialakítása jobbos. Alsó részén szellőzőnyílással ellátott, fehér színben. Az
ajtónyílás bontása során esetlegesen megsérülő öltözőburkolat (parketta) javítása is a
kivitelező feladata.
Festés, mázolás
A teljes helyiség vakolásra kerül. Falfelületek glettelése, mélyalapozása és kétszeri festése
(nedvességtűrő, mosható diszperziós festékkel) fehér színben (~ 10 m2) szükséges.
Acélcsövek, radiátor csiszolása, átvonó- és fedőmázolása.
Nyílászárók mázolása a fent leírt módon. (~ 6 m2).
Központi fűtés szerelés
Meglévő radiátor és szelepek bontása a kivitelezés idejére (a csővezeték bent marad),
csiszolás és mázolás utáni visszaszerelése.
A 003/1 helyiségben új, kisméretű radiátor beépítése szükséges. A helyiségben keresztülhalad
a fűtésvezeték, amihez az új radiátort csatlakoztatni szükséges.
Villanyszerelés
Meglévő elektromos hálózat és 2 db mennyezeti lámpa bontása, új világítási és erőátviteli
hálózat kiépítése horonyvéséssel, szerelődobozok között vezetett védőcsőben, 2 db új
kapcsoló elhelyezése, egy (kétkapcsolós) a jelenlegivel azonos helyen (a folyosó falán, az ajtó
mellet), míg a második a zuhanyzó ajtó öltözőből nézve bal oldalán. Betápvezeték cseréje a
kültéri elosztószekrényből. 1 db tükrös-rácsos mennyezeti fénycső armatúra, valamint 1 db
tükör feletti fénycső szerelése a WC, továbbá 1 db mennyezeti lámpatest szerelése a zuhanyzó
helyiségben (előírt 300 lux biztosítása).
A 003/1, illetve a 003/2 helyiség melegvíz-igényének kielégítésére 1 db 120 literes, ~1,8 kW
teljesítményű villanybojler szerelése a 004-es, konyha helyiségben, a WC válaszfalra
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(teherbírása vizsgálandó! Nem megfelelő teherbírás esetén állványra helyezendő.) a csatolt
alaprajzon jelzett helyre (a bojler helye a feltárt gépészeti, illetve elektromos vezetékek
függvényében eltérhet a rajzon jelölttől!). A bojlert bejárati ajtó jobb oldalán lévő
villanyórától saját betápvezetéken szükséges bekötni az esetleges túlterhelés
megakadályozására kismegszakítóval.
A WC, valamint a zuhanyzó helyiségekben ventilátoros elszívás kerül kialakításra. A
ventilátorok működése automatikus, villanykapcsolóra kötött.
Szaniterek és kapcsolódó eszközök
Meglévő 1 db mosdó, 1 db falikút, 1 db piszoár és 1 db WC bontása szerelvényekkel együtt.
A 003/1 számú helyiségben 1 db mosdó és 1 db WC, míg a 003/2 számú helyiségben 1 db
90x90 sarok, egyik sarkon 45°-ban levágott épített zuhany, valamint 1 db falikút elhelyezése
szerelvényezve a csatolt rajzok szerint.
003/1 számú WC helyiség:
Mosdó: Alföldi/Bázis fehér porcelán, 55 cm, automata mosdó szeleppel (MOFÉM 1460022-00, vagy azzal egyenértékű)
WC: Alföldi/Bázis fehér porcelán, alsó kifolyású, laposöblítésű, automata WC öblítő
szeleppel (MOFÉM 166-0003-00, vagy azzal egyenértékű), fém zsanéros, fehér Duroplast
WC-ülőke szerelésével.
A mosdóval szemben tükör (60x70 cm, vagy egyenértékű), jobb oldalán folyékonyszappan
adagoló (min. 1000 ml, fehér színű), bal oldalán hajtogatott kéztörlőpapír adagoló doboz
(fehér színű, min. 500 lap), továbbá 1 db szemetes elhelyezése. WC oldalfalra szerelt WCpapír adagoló (fehér) és 1 WC kefe (fehér) elhelyezése.
003/2 számú helyiség
Épített zuhanykabin a kőműves munkáknál leírt, illetve az alaprajzon jelzett módon.
A hideg- és melegvíz vezeték falban vezetve, zuhanyrózsa falhoz rögzített, fx.
A zuhanyhoz zuhanyfüggönytartó sín kialakítása, valamint zuhanyfüggöny elhelyezése
tartozik.
A zuhany oldalfalára kapaszkodó elhelyezése szükséges.
Falikút: Acéllemez, fehér. Méretei: teljes szélesség 51 cm, teljes magasság 38 cm, mélység
33 cm, hátfal magasság 22 cm. Leeresztővel és szifonnal együtt.
Vízvezeték- és szennyvízcsatorna szerelés
A vizes helyiségek főelzáró csapja a 003/1, WC helyiségben a mosdó felett található, míg az
épület szennyvízbekötése feltételezhetően a helyiség külső fala előtti közterületen van.
A meglévő falban futó vízvezetékének bontása. Horganyzott vízvezetékek létesítése a
gerincvezetékről menetes kötésekkel, horonyvéséssel a falban vezetve.
A meglévő szennyvíz lefolyóvezetékek bontása, új PVC lefolyóvezetékek beépítése tokos,
gumigyűrűs kötésekkel, bűzelzárókkal az új szaniter-kiosztásnak megfelelően.
Meglévő padlóösszefolyó bontása, új padlóösszefolyók beépítése egy vonalban (150-es
négyzetes felső résszel, perforált lemezes ráccsal, bűzzárral) mind a WC, mind a zuhanyzó
helyiségben.
Gépészeti szerelés, szellőzés
A 003/1, WC belső, ablak nélküli helyiség lesz. Természetes szellőzése nem megoldható.
Mesterséges szellőztetés alakítandó ki: ajtó alsó részén szellőzőnyílás (levegő utánpótlás),
míg helyiség felső részéből mesterséges, ventillátoros elszívás kialakítása szükséges.
Szellőzővezeték mérete 20x20 cm, mennyezet alatt 20 cm-rel vezetve zuhanyzó helyiségen
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keresztül. A zuhanyzónál is ventilátoros elszívást, vezetékre csatlakozást kell kialakítani
(levegő utánpótlás az ajtó alsó részén, az előzőekhez hasonlatosan). Kivezető nyílás a
homlokzati falon kerül kialakításra. A szelőző csatorna vonalvezetése rajzon jelzett módtól a
homlokzati ablak, valamint a fűtésvezeték függvényében kerül kijelölésre.
A ventilátorok működése automatikus, villanykapcsolóra kötött.
Takarítás
A kivitelezési munkák befejezését követően kérjük a helyiség teljes körű takarítását.
Kérjük, hogy Ajánlattevő a kivitelezésre adott árajánlatán kívül tételesen ismertesse a
vállalkozói árat (árazott költségvetés és méretkimutatás a költségvetési tételekhez), valamint
az előírt műszaki tartalomnak megfelelő, beépítendő anyagok, szerelvények típusát,
mennyiségét.
A műszaki átvétel feltétele a kivitelezési munkákról készített részletes megvalósulási
dokumentáció átadása 6 egymással teljesen megegyező példányban, papír alapon és 1
példányban, elektronikus formátumban (CD-, DVD- lemezen, vagy más, számítástechnikai
periférián futtatható egyenértékű adathordozón).
A jelen Műszaki leírás elválaszthatatlan része az A-01 számú jelenlegi alaprajz és az A-02
számú tervezett alaprajz, amelyek külön file-ban, pdf formátumban kerülnek megküldésre, az
ajánlati felhívás mellékleteként.
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5. számú melléklet:

NYILATKOZAT
Kizáró okokra vonatkozóan
Alulírott …………………………………… mint a(z) …………..……………….. (cégnév)
……………………………….………

(székhely)

ajánlattevő

cégjegyzésre

jogosult

4

képviselője/meghatalmazottja a MÁV-START Zrt., mint ajánlatkérő által indított „Miskolc
JBI, Hidasnémeti vasútállomás, kocsivizsgálók szolgálati helyén mosdóhelyiség
felújítása, zuhanyzó kialakítása” tárgyú beszerzési eljárásban az alábbi nyilatkozatot
teszem:
Személyünkkel szemben NEM állnak fenn az ajánlati felhívás 1/A. szakasz c)-d), illetve
f)-k) pontjaiban foglalt kizáró okok.
Kelt: ……..……., 2015. ……….…… hó ……….. nap

…………..………………….
(cégszerű aláírás)

4

Kérjük, a megfelelő részt aláhúzással szíveskedjenek jelölni!
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6. számú melléklet

Nyilatkozat az alvállalkozók igénybevételéről
Alulírott ……………………….……, mint a(z) ……….……..………………. (cégnév)
………………….……………………..…… (székhely) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult
képviselője/meghatalmazottja5, 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 „Miskolc JBI, Hidasnémeti
vasútállomás, kocsivizsgálók szolgálati helyén mosdóhelyiség felújítása, zuhanyzó
kialakítása” tárgyban megindított beszerzési eljárásban, az ajánlat részeként teszem.
Kelt: …….……., 2015. ………… hó ……….. nap

…………..………………….
(cégszerű aláírás)

5

Kérjük, a megfelelő részt aláhúzással szíveskedjenek jelölni!
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7. számú melléklet

Nyilatkozat az alvállalkozók vonatkozásában
Alulírott …………………………………….., mint a(z) ……….……….……….. (cégnév)
………………………………

ajánlattevő

(székhely)

cégjegyzésre

jogosult

képviselője/meghatalmazottja6 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 „Miskolc JBI, Hidasnémeti
vasútállomás, kocsivizsgálók szolgálati helyén mosdóhelyiség felújítása, zuhanyzó
kialakítása” tárgyban megindított beszerzési eljárásban, az ajánlat részeként teszem.
Kelt: …….……., 2015. ………… hó ……….. nap

…………..………………….
(cégszerű aláírás)

6

Kérjük, a megfelelő részt aláhúzással szíveskedjenek jelölni!
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8. számú melléklet

Nyilatkozat a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek vonatkozásában
Alulírott …………………………………….., mint a(z) ……….………….……….. (cégnév)
…………………………………….…

(székhely)

ajánlattevő

cégjegyzésre

jogosult

képviselője/meghatalmazottja7 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 „Miskolc JBI, Hidasnémeti
vasútállomás, kocsivizsgálók szolgálati helyén mosdóhelyiség felújítása, zuhanyzó
kialakítása” tárgyban megindított beszerzési eljárásban, az ajánlat részeként teszem.
Keltezés (helység, év, hónap, nap)

…………..………………….
(cégszerű aláírás)

7

Kérjük, a megfelelő részt aláhúzással szíveskedjenek jelölni!
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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 „Miskolc JBI, Hidasnémeti
vasútállomás, kocsivizsgálók szolgálati helyén mosdóhelyiség felújítása, zuhanyzó
kialakítása” tárgyban megindított beszerzési eljárásban, az ajánlat részeként teszem.
Keltezés (helység, év, hónap, nap)

…………..………………….
(cégszerű aláírás)
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10. számú melléklet

Nyilatkozat az erőforrások rendelkezésre állásáról
Alulírott …………………………………….., mint a(z) …………….…………….. (cégnév)
……………………………………………. (székhely) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult
képviselője/meghatalmazottja8 nyilatkozom, hogy a feladat teljesítéséhez szükséges
erőforrások a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezésre fognak állni.
Jelen nyilatkozatot a MÁV-START Zrt., mint ajánlatkérő által „Miskolc JBI, Hidasnémeti
vasútállomás, kocsivizsgálók szolgálati helyén mosdóhelyiség felújítása, zuhanyzó
kialakítása” tárgyban megindított beszerzési eljárásban, az ajánlat részeként teszem.
Keltezés (helység, év, hónap, nap)

…………..………………….
(cégszerű aláírás)

8

Kérjük, a megfelelő részt aláhúzással szíveskedjenek jelölni!
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11. számú melléklet

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

(székhely)

ajánlattevő

cégjegyzésre

jogosult

képviselője/meghatalmazottja9 nyilatkozom, hogy társaságunk, beszerzés tárgyából származó
árbevétele az alábbiak szerint alakult:

Jelen nyilatkozatot a MÁV-START Zrt., mint ajánlatkérő által „Miskolc JBI, Hidasnémeti
vasútállomás, kocsivizsgálók szolgálati helyén mosdóhelyiség felújítása, zuhanyzó
kialakítása” tárgyban megindított beszerzési eljárásban, az ajánlat részeként teszem.
Keltezés (helység, év, hónap, nap)

…………..………………….
(cégszerű aláírás)

9

Kérjük, a megfelelő részt aláhúzással szíveskedjenek jelölni!
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12. számú melléklet
Árazatlan költségvetés
Excel formátumban, külön dokumentumként csatolva
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