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75580/2014./START 

A j á n l a t i  f e l h í v á s  

a MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített 

cégnevén: MÁV-START Zrt.) 

 

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

Számlavezető bank: Raiffeisen Bank Rt. 

Számlaszám: 12001008-00154206-00100003 

Számlázási cím: 1426 Budapest, Pf.: 27. 

Adószám:  13834492-2-44 

KSH besorolási száma: 13834492-4910-114-01 

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

Kapcsolattartó: 

 

Greffné Nyári Ágnes beszerzési szakértő 

MÁV Szolgáltató Központ Zrt. BLÜ Vasúti és Vállalat-

üzemeltetési Divízió 

Kapcsolattartó címe: 

Kapcsolattartó elérhetősége: 

 

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. 

Telefon: +36-1/511-4371 

Mobil: +36-30/599-6497 

E-mail: greffne.nyari.agnes@mav-szk.hu 

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

feltételekkel: 

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

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

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

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

A beszerzés tárgya: 

A Budapest Keleti pályaudvaron lévő vasúti személykocsik villamos elő- és próbafűtési, 

valamint azok energiaellátó rendszerének korszerűsítéséhez kapcsolódó engedélyezési és 

kiviteli tervdokumentáció elkészítése és az engedélyezési eljárás lefolytatása, az alábbi 

ajánlati részek szerinti bontásban: 

1. rész: Budapest Keleti pályaudvaron a villamos előfűtő rendszer korszerűsítésének 

tervezése, engedélyeztetése. 

2. rész: Budapest Keleti pályaudvaron a villamos próbafűtő berendezés korszerűsítésének 

tervezése, engedélyeztetése. 

3. rész: Budapest, Keleti pályaudvaron a villamos előfűtő és próbafűtő energiaellátó 

rendszer korszerűsítésének tervezése, engedélyeztetése. 

Az Ajánlattevőnek kötelező mindhárom ajánlati részre ajánlatot tennie! 

Vételi jog (opció): Ajánlatkérő opcionális tételként ajánlatot kér mindhárom ajánlati rész 

vonatkozásában külön-külön 15 óra tervezői művezetésre. Az opciós tételre az ajánlattétel 

kötelező! 

A teljesítési véghatáridő mindhárom ajánlati rész vonatkozásában a szerződés megkötésétől 

számított 100 (száz) nap. 

mailto:greffne.nyari.agnes@mav-szk.hu
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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 

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

jogerősen korlátozta; 

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

kötelezettségének – a letelepedése szerinti ország vagy az Ajánlatkérő székhelye szerinti 

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

e) a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában nincs bejegyezve; 

f) gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban – öt évnél nem régebben 

meghozott – jogerős bírósági ítéletben megállapított jogszabálysértést követett el; 

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

tulajdoni résszel vagy szavazati hányaddal rendelkező gazdasági társaság társulásként 

adózik, akkor az ilyen társulás tulajdonos társaságaira vonatkozóan kell 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. 

B/Az alkalmasság műszaki-szakmai minimum követelményei 

(Az alkalmasság műszaki minimumkövetelményeinek való megfelelést kizárólag az 

ajánlattevő teljesítheti.) 

a) Ajánlattevő alkalmatlan, ha nem rendelkezik: 

1. rész vonatkozásában: Az Ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 5 

(öt) év vonatkozásában összesen legalább nettó 7.000.000,- Ft értékű vasúti felsővezetékes 

(pld: oszloptranszformátor, felsővezeték, stb.) rendszer tervezésére és engedélyeztetésére 

vonatkozó befejezett referenciával/referenciákkal. 

2. rész vonatkozásában: Az Ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 5 

(öt) év vonatkozásában összesen legalább nettó 2.500.000,- Ft értékű vasúti előfűtő -, 

vagy próbafűtő berendezés kiviteli, vagy megvalósulási terveinek elkészítésére és 

engedélyeztetésére vonatkozó befejezett referenciával/referenciákkal. 

3. rész vonatkozásában: Az Ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 5 

(öt) év vonatkozásában összesen legalább nettó 4.600.000,- Ft értékű vasúti energiaellátás 

kapcsán elosztó, főelosztó, legalább 3 km kábelezés tervezésére és engedélyeztetésére 

vonatkozó befejezett referenciával/referenciákkal. 

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 5 (öt) év legjelentősebb (1. részre történő 

ajánlattétel esetén vasúti felsővezetékes pld: oszloptranszformátor, felsővezeték, stb. 

rendszer tervezésére és engedélyeztetésére vonatkozó, a 2. részre történő ajánlattétel 

esetén vasúti előfűtő -, vagy próbafűtő berendezés kiviteli, vagy megvalósulási terveinek 

elkészítésére és engedélyeztetésére vonatkozó, a 3. részre történő ajánlattétel esetén vasúti 

energiaellátás kapcsán elosztó, főelosztó, legalább 3 km kábelezés tervezésére és 

engedélyeztetésére vonatkozó) befejezett szolgáltatásait 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; 

http://www.e-cegjegyzek.hu/
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 a teljesítés ideje (legalább év, hónap), helye, 

 az ellenszolgáltatás összege, 

 nyilatkozat, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. 

b) Ajánlattevő alkalmatlan, ha nem rendelkezik: 

Mindhárom ajánlati rész vonatkozásában: Legalább 1 fő az építésügyi és az építésüggyel 

összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 

szerinti EN-VI (energiaellátási építmények tervezési szakterület villamos energetikai 

építmények tervezési részszakterület) jogosultsággal rendelkező tervezővel. 

Az alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés igazolása: 

Ajánlattevő csatolja a teljesítésbe bevonni kívánt szakember(ek) saját kezűleg aláírt 

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

továbbá a szakember(ek) végzettségét/képzettségét igazoló dokumentumok egyszerű 

másolati példányát. 

Kérjük továbbá, hogy a szakmai önéletrajz részeként a szakember nyilatkozzon a 

szakmagyakorlási tevékenység (energiaellátási építmények tervezési szakterület villamos 

energetikai építmények tervezési részszakterület) végzésére jogosító engedélye 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 és az azt követő jótállási időszak vége 

előtt lejár, kérjük csatolni a szakember saját kezűleg aláírt nyilatkozatát arra vonatkozóan, 

hogy az engedélyt a teljesítés teljes időtartamára és az ahhoz kapcsolódó jótállási 

időtartamra meghosszabbítja, és az Ajánlatkérő részére az engedély kiadását követően, 

annak másolati példányát öt napon belül benyújtja. 

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. 

C/Az alkalmasság pénzügyi-gazdasági minimum követelményei 

(Az alkalmasság pénzügyi-gazdasági minimumkövetelményeinek való megfelelést kizárólag 

az ajánlattevő teljesítheti.) 

a) Ajánlattevő alkalmatlan, ha: 

Mindhárom ajánlati rész vonatkozásában: 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 
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alkalmasságát a beszerzés tárgyából (1. rész: vasúti felsővezetékes pld: 

oszloptranszformátor, felsővezeték, stb. rendszer tervezése és engedélyeztetése, 2. rész: 

vasúti előfűtő -, vagy próbafűtő berendezés kiviteli, vagy megvalósulási terveinek 

elkészítése és engedélyeztetése, 3. rész: vasúti energiaellátás kapcsán elosztó, főelosztó, 

legalább 3 km kábelezés tervezése és engedélyeztetése) származó árbevételről szóló 

nyilatkozattal jogosult igazolni. 

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

tárgyából (1. rész: vasúti felsővezetékes pld: oszloptranszformátor, felsővezeték, stb. 

rendszer tervezése és engedélyeztetése, 2. rész: vasúti előfűtő -, vagy próbafűtő 

berendezés kiviteli, vagy megvalósulási terveinek elkészítése és engedélyeztetése, 3. rész: 

vasúti energiaellátás kapcsán elosztó, főelosztó, legalább 3 km kábelezés tervezése és 

engedélyeztetése) származó - általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele nem 

érte el:  

1. rész vonatkozásában: legalább a nettó 5.000.000 Ft-ot, 

2. rész vonatkozásában: legalább a nettó 1.750.000 Ft-ot, 

3. rész vonatkozásában: legalább a nettó 3.250.000 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 mindhárom ajánlati részben az ajánlattétel 

előfeltétele, melynek elmulasztása esetén az eljárásban az adott rész vonatkozásában 

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.  

1. rész: Budapest Keleti pályaudvaron a villamos előfűtő rendszer korszerűsítésének 

tervezése, engedélyeztetése. 

Bejárás helyszíne: Budapest, Keleti pályaudvar 

Bejárás időpontja: 2015. július 20. (hétfő) 10:00 óra. 

Találkozó: MÁV-START Zrt. Keleti pályaudvar Forgalmi Iroda bejárata előtt. 

2. rész: Budapest Keleti pályaudvaron a villamos próbafűtő berendezés 

korszerűsítésének tervezése, engedélyeztetése. 

Bejárás helyszíne: Budapest, Keleti pályaudvar  

Bejárás időpontja: 2015. július 20. (hétfő) 10:00 óra. 

Találkozó: MÁV-START Zrt. Keleti pályaudvar Forgalmi Iroda bejárata előtt. 

3. rész: Budapest, Keleti pályaudvaron a villamos előfűtő és próbafűtő energiaellátó 

rendszer korszerűsítésének tervezése, engedélyeztetése. 

Bejárás helyszíne: Budapest, Keleti pályaudvar 

Bejárás időpontja: 2015. július 20.(hétfő) 10:00 óra. 

Találkozó: MÁV-START Zrt. Keleti pályaudvar Forgalmi Iroda bejárata előtt. 

3. A részletes Tervezési követelményeket az ajánlati felhívás 4. számú melléklete 

tartalmazza. 

4. Szerződéses feltételek 

A szerződés meghatározása: 75580/2014/START számú Vállalkozási Szerződés tervezet jelen 

ajánlati felhívás 3. számú mellékleteként csatolva. 

A szerződés ajánlati részenként, külön-külön kerül megkötésre. 

A szerződést biztosító és egyéb mellékkötelezettségek: 
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[X] késedelmi kötbér: minden megkezdett nap után a kötbéralap 1%-a, de legalább 1.000 Ft, 

[X] hibás teljesítési kötbér: a kötbéralap 20%-a, 

[X] nem teljesítési kötbér: a kötbéralap 30%-a, 

[X] ellenőrzési jog meghiúsítása miatti kötbér 25.000 Ft/alkalom, 

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

A kötbér alapja a bruttó (ÁFÁ-val növelt) vállalkozási díj összege. 

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 mindhárom ajánlati részben: a szerződés megkötésétől számított 

100 nap.  

A szerződés teljesítésének helye: 

 A Tervezési munka teljesítési helye (tervek benyújtásának helye): Ajánlatkérő székhelye. 

 Az engedélyeztetési eljárások teljesítési helye: az engedélykérelem benyújtásának a helye, 

a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Hatóság, és MÁV szervezetek ügyintézési 

helyei az alábbiak szerint: 

o Budapesti Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal, 

o MÁV Zrt. Pályavasúti Üzemeltetési Főosztály TEB Erősáramú Osztály, 

o MÁV Zrt. Fejlesztési és Beruházási Főigazgatóság Ingatlan Fenntartás és Fejlesztés. 

6. Ajánlat 

6.1. Részajánlat: Az Ajánlattevőnek kötelező mindhárom ajánlati részre ajánlatot 

tennie, az alábbiak szerint: 

1. rész: Budapest Keleti pályaudvaron a villamos előfűtő rendszer korszerűsítésének 

tervezése, engedélyeztetése. 

2. rész: Budapest Keleti pályaudvaron a villamos próbafűtő berendezés 

korszerűsítésének tervezése, engedélyeztetése. 

3. rész: Budapest, Keleti pályaudvaron a villamos előfűtő és próbafűtő energiaellátó 

rendszer korszerűsítésének tervezése, engedélyeztetése. 

Ajánlattevő az egyes ajánlati részekre vonatkozóan kizárólag teljes körű ajánlatot tehet, a 

nem teljes körű ajánlat érvénytelen.  

Együttműködés: Az adott részajánlat nyertes ajánlattevője köteles együttműködni a 

másik két részajánlat nyertes ajánlattevőjével annak érdekében, hogy a három elektromos 

rendszer együttes működése a szolgáltatási és közlekedésbiztonsági elvárásoknak 

megfelelően biztosított legyen! Különös tekintettel össze kell hangolni a beépítendő 

berendezések villamos paramétereit, csatlakozási felületeit, az üzemeltetési 

körülményeket és feltételeket. 

6.2. Több változatú ajánlat: érvényesen nem tehető. 

6.3. Vételi jog (opció): Ajánlatkérő opcionálisan a kivitelezés során tervezői művezetést 

kíván igénybe venni, mindhárom ajánlati részben. 

A tervezői művezetés gyakorlásának tervezett ideje: a kiviteli tervek átadásától számított 

24 hónapon belül. A művezetés egész mérnökórányi egységekben kerül lehívásra. 

A tervezési művezetés óraszáma: mindhárom ajánlati részre vonatkozóan külön-külön 15 

mérnökóra. 

A mérnökórára részenként megajánlott nettó ajánlati egységár felszorzásra kerül a 

maximálisan igénybe venni kívánt 15 órával. Az így kiszámított tervezői művezetési díj 

összeadásra kerül a beszerzés tárgyának elvégzésére megajánlott nettó ajánlati árral. 
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Az ajánlatok értékelésekor a 15 órára vonatkozó tervezői művezetés díját is tartalmazó 

összesített nettó ajánlati ár kerül elbírálásra. 

Az opciós tételre az ajánlattétel kötelező! 

Ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell cégszerűen aláírt Nyilatkozatát arra 

vonatkozóan, hogy az adott rész nyertes ajánlattevőjeként a tervezői feladatok 

teljesítésétől számított 24 hónapig, összesen 15 mérnökórában, az általa megajánlott 

Ft/mérnökóra egységáron a tervezői művezetési feladatok ellátására rendelkezésre áll, 

azokat az Ajánlatkérő megrendelése esetén elvégzi.  

6.4. Közös ajánlattétel: 

Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot.  

Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban utalni kell az ajánlattételi szándékra, s meg kell 

nevezni a közös Ajánlattevőket, illetve az Ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a 

beszerzési eljárásban az Ajánlati lapon a közös Ajánlattevők nevében eljárni jogosult 

képviselőt megjelölni (név, cím, kapcsolattartó feltüntetésével). 

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

a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőnek küldi meg. 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 Ajánlati lapot cégszerűen kell aláírni, közös ajánlat esetén valamennyi ajánlatot tevő 

cég képviselőjének el kell látnia aláírásával.  

A közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen 

felelnek.  

Közös ajánlattétel esetén a közös Ajánlattevőknek megállapodást kell kötniük 

egymással, melyben szabályozzák a közös Ajánlattevők egymás közötti és az 

Ajánlatkérővel való kapcsolatát. Ezen megállapodást közös ajánlattevőknek az 

ajánlatukhoz csatolniuk kell.  

A megállapodásnak az alábbi kötelező elemeket kell tartalmaznia:  

a) közös ajánlattevők közös fellépése formájának ismertetését, 

b) az ajánlat aláírása módjának ismertetését,  

c) a részesedés mértékének feltüntetését, 

d) a vezető tag (a képviselő) megnevezését azzal, hogy a képviselő korlátozás nélkül 

jogosult valamennyi közös ajánlattevőt képviselni az ajánlatkérővel szemben a jelen 

beszerzési eljárásban, az ajánlatkérő által az ajánlattevő, illetve az ajánlattevő által 

az ajánlatkérő felé megteendő illetve megtehető jognyilatkozatokban, 

e) a képviselő megnevezését, aki felel a beszerzési eljárás eredményeként megkötendő 

szerződés végrehajtásáért, a kifizetéseket is beleértve, 

f) az ajánlatban vállalt kötelezettségek megosztásának ismertetését,  

g) az ajánlatban vállalt kötelezettségeken belül azokat, amelyeket:  

 az egyes ajánlattevők külön-külön teljesítenek (az érintett ajánlattevő 

megnevezésével),  

 amelyeket egynél több ajánlattevő együttesen teljesít (az érintett ajánlattevők 

megnevezésével),  

 és azon kötelezettségeket, amelyek tekintetében harmadik személlyel kívánnak 

szerződést kötni,  
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h) azon megállapodást, miszerint közös ajánlattevők a szerződésben vállalt valamennyi 

kötelezettség teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak, és  

i) azt, hogy a megállapodás az ajánlat benyújtásának napján érvényes és hatályos, és 

hatálya, teljesítése, alkalmazhatósága vagy végrehajthatósága nem függ felfüggesztő 

(hatályba léptető), illetve bontó feltételtől és harmadik személy illetve hatóság 

jóváhagyásától sem függ.  

Az ajánlattevők személye közös ajánlattétel esetén az ajánlattételi határidő lejárta után 

nem változhat. 

6.5. Ajánlati ár 

Ajánlattevőnek az ajánlatban részajánlatonként meg kell adnia a teljes ellenszolgáltatás 

(vállalkozói díj) összértékét, nettó összeg + ÁFA formában. Az értékeléskor a 

vállalkozói díj és a tervezői művezetés mérnökóradíj 15-szeresének nettó összege 

kerül elbírálásra. 

A vállalkozási díj átalánydíj, mely tartalmazza a tervezés, a „Tervezési 

követelményekben” meghatározott feladatok teljes költségét, az engedélyezési díjakat, 

valamint a teljesítés során felmerülő összes egyéb költséget. 

Ajánlattevő által megajánlott ajánlati árat (vállalkozói díjat) tételes, teljes körűen 

kitöltött, cégszerű aláírt ártáblázattal kell alátámasztani. 

Az ártáblázatot a jelen ajánlati felhívás 12. számú mellékleteként átadott ártáblázat 

alapján kell elkészíteni. 

Az ártáblázat „Mindösszesen” – nettó anyagköltség és nettó munkadíj összesen – sora 

(ÁFA vetítési alap) meg kell, hogy egyezzen az ajánlati árként megadott nettó 

vállalkozói díj összegével. 

Az ajánlattétel során meg kell adni a tervezési művezetés óradíját. 

A művezetés egész mérnökórányi egységekben kerül lehívásra. 

A tervezési művezetés maximálisan igénybe venni kívánt óraszáma: mindhárom ajánlati 

részre vonatkozóan külön-külön 15 mérnökóra. 

A mérnökórára részenként megajánlott nettó ajánlati egységár felszorzásra kerül a 

maximálisan igénybe venni kívánt 15 mérnökórával. Az így kiszámított tervezői 

művezetési díj összeadásra kerül a beszerzés tárgyának elvégzésére megajánlott nettó 

ajánlati árral. 

Az ajánlatok értékelésekor a 15 órára vonatkozó tervezői művezetés díját is tartalmazó 

összesített nettó ajánlati ár kerül elbírálásra 

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

hiánya az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után, annak hiánypótlására lehetőséget 

az Ajánlatkérő nem biztosít! 

 Az ajánlati felhívás 1. pontjában meghatározott dokumentumokat. 

 Ártáblázatot a 12. számú melléklet alapján kitöltve, cégszerűen aláírva. 

 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.) 

 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.  

 Tervezői művezetésre vonatkozó Nyilatkozatát. (Nyilatkozat minta 13. számú 

melléklet) 

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 mindhárom ajánlati rész vonatkozásában: 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. 
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Ajánlatkérő elektronikus árlejtést (e-aukció) az érvényes ajánlatot benyújtó Ajánlattevők 

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

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

Ajánlatkérő az elektronikus licitet erre jogosult Szolgáltató rendszerének segítségével 

bonyolítja le. 

Szolgáltató megnevezése, adatai: 

Cégnév: Electool Hungary Kft. 

Iroda: 1139 Budapest, Váci út 91. 

Cégjegyzékszám: 01-09-711910 

E-mail: aukcio@electool.com 

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

Faxszám: +36-1-239-98-96 

Az elektronikus aukció tervezett időpontja: az ajánlattételi határidőt követő 5 

munkanapon, hiánypótlás esetén legkésőbb 7 munkanapon belül. 

Az e-aukció részletes ütemezéséről és eljárási cselekményeiről Ajánlatkérő külön 

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 nyújtani. 

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. augusztus 4. 12:00 óra. 

Az ajánlatokat az ajánlattételi felhívásban megadottak szerint munkanapokon 9.00-15.00 

mailto:aukcio@electool.com
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óráig lehet benyújtani. Az ajánlatokat az ajánlattételi határidő napján – azaz – 2015. 

augusztus 4.-én 12:00 óráig kell az alábbi címen benyújtani (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.  

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: „Budapest Keleti pályaudvaron lévő 

vasúti személykocsik villamos elő- és próbafűtési, valamint azok energiaellátó 

rendszerének korszerűsítéséhez kapcsolódó engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció 

elkészítése és az engedélyezési eljárás lefolytatása.” 

Ajánlatkérő tájékoztatásul közli, hogy amennyiben a csomagoláson az ajánlattevők nem 

tüntetik fel a „Az ajánlattételi határidő lejártáig (2015. augusztus 4. 12:00 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. 
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17. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: Az ajánlattételtől számított 90 nap. Az 

ajánlati kötöttség akkor kezdődik, amikor az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő 

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

ajánlat megtételekor, a végső ajánlati árra vonatkozóan áll be. 

18. Egyéb információk:  

A feladat végrehajtásakor be kell tartani a „Tervezési követelményekben” meghatározott 

MÁV Szabványok, Szabályzatok, Irányelvek előírásait, az alábbiak szerint: 

 MÁVSZ 2811-2, 

 P-2070/2008 Tervezési Irányelvek, 

 A helyhez kötött 1500 V feszültségű előfűtő rendszerek típusterveinek kialakítása, 

 MÁVSZ 2922, 

 1/2003 TEB ig. rendelettel életbe lépett Vasúti érintésvédelmi szabályzat. 

A felsorolt MÁV Szabványok, Szabályzatok, Irányelvek térítés nélkül átvehetők a 

megadott kapcsolattartási címen, az Ajánlattevő előzetes írásos kérését követően, a 

kapcsolattartóval egyeztetett időpontban. 

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. július 23.-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; 

 az adott ajánlati rész vonatkozásában megtartott helyszíni bejáráson Ajánlattevő nem 

vett részt, 

 az Ajánlattevő több változatú ajánlatot tett; 

 aránytalanul alacsony ellenszolgáltatást tartalmaz; 

 az ajánlatban valótlan adat vagy nyilatkozat szerepel; 
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 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; 

 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. 

Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő visszalépése esetén a második legkedvezőbb ajánlatot 

tevővel köthet szerződést.  

Az eljárással kapcsolatos információt kizárólag írásban lehet kérni a jelen ajánlati 

felhívásban megjelölt kapcsolattartótól. 

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. július 8. 

 

MÁV-START Zrt. 
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Mellékletek: 

1. számú melléklet: Felolvasólap minta 

2. számú melléklet: Referencia nyilatkozat minta 

3. számú melléklet: Szerződéstervezet 

4. számú melléklet: Tervezési követelmények 

5. számú melléklet: Kizáró okokra vonatkozó nemleges nyilatkozat minta 

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: Ártáblázat 

13. számú melléklet: Tervezői művezetésre vonatkozó Nyilatkozat minta 
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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 neve
1
:  ……………………………………….…………….. 

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

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

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

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

1. rész: Budapest Keleti pályaudvaron a villamos előfűtő rendszer korszerűsítésének 

tervezése, engedélyeztetése. 

Ajánlati ár: nettó …………..,- Ft +ÁFA (azaz …………. forint + ÁFA) 

Opció: Tervezői művezetés: nettó …………… Ft/mérnökóra +ÁFA 

2. rész: Budapest Keleti pályaudvaron a villamos próbafűtő berendezés 

korszerűsítésének tervezése, engedélyeztetése. 

Ajánlati ár: nettó …………..,- Ft +ÁFA (azaz …………. forint + ÁFA) 

Opció: Tervezői művezetés: nettó …………… Ft/mérnökóra +ÁFA 

3. rész: Budapest, Keleti pályaudvaron a villamos előfűtő és próbafűtő energiaellátó 

rendszer korszerűsítésének tervezése, engedélyeztetése. 

Ajánlati ár: nettó …………..,- Ft +ÁFA (azaz …………. forint + ÁFA) 

Opció: Tervezői művezetés: nettó …………… Ft/mérnökóra +ÁFA 

                                                 
1
 Több közös ajánlattevő esetén a szükséges számban ismételhető 
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Az ajánlati árat és a tervezői művezetés mérnökóra díját magyar forintban (HUF) kell 

meghatározni. Az ajánlati ár és a tervezői művezetés mérnökóra díja a szerződés teljes időbeli 

hatálya alatt érvényes, rögzített ár. 

Az ajánlati ár tartalmazza a szerződésszerű teljesítés valamennyi – közvetlen és közvetett – 

költségét. 

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

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

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

dokumentációban, a „Tervezési követelményekben” és a szerződéstervezetben foglalt 

valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki adat szakértőtől 

elvárható gondos áttekintése után ezennel kijelentem, hogy az azokban foglalt valamennyi 

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

esetén a szerződést az ajánlatunkban foglalt tartalommal teljesítjük. 

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

vagyunk. 

Jelen nyilatkozatot a MÁV-START Zrt. Ajánlatkérő által „Budapest Keleti pályaudvaron 

lévő vasúti személykocsik villamos elő- és próbafűtési, valamint azok energiaellátó 

rendszerének korszerűsítéséhez kapcsolódó engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció 

elkészítése és az engedélyezési eljárás lefolytatása” tárgyban indított beszerzési eljárásban, 

az ajánlat részeként tettem. 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

………..………………….…………. 

(cégszerű aláírás  

a cégjegyzésre jogosult 

vagy a meghatalmazott részéről)
3
 

                                                 
2
 A nem megfelelő rész törlendő/áthúzandó. 

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

Referencia nyilatkozat 

„Budapest Keleti pályaudvaron lévő vasúti személykocsik villamos elő- és próbafűtési, 

valamint azok energiaellátó rendszerének korszerűsítéséhez kapcsolódó engedélyezési és 

kiviteli tervdokumentáció elkészítése és az engedélyezési eljárás lefolytatása” 

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 öt évben összesen az 

alábbi, beszerzés tárgya szerinti referenciákkal rendelkezik: 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

…………..…………………. 

(cégszerű aláírás) 

 

A szerződést 

kötő másik fél 

(neve, címe) 

Kapcsolat-

tartó 

személy 

Kapcsolat-

tartó 

elérhetősége 

Végzett 

feladat 

leírása 

Az 

ellenszolgál-

tatás nettó 

összege 

A 

teljesítés 

szerződéss

zerű volt-e 

Teljesítés 

ideje 

       

       

       

       



 

______________________________________________18/41______________________________________________ 

3. számú melléklet: 

Szerződéstervezet 
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4. számú melléklet: 

Tervezési követelmények 

 

A „Budapest Keleti pályaudvaron lévő vasúti személykocsik villamos elő- és 

próbafűtési, valamint azok energiaellátó rendszerének korszerűsítéséhez kapcsolódó 

engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció elkészítése, és az engedélyezési eljárás 

lefolytatása” tárgyú fejlesztési program tervezési feladatainak egységes szerkezetben 

történő elvégzése során betartandó műszaki, szakmai, üzemeltetési követelmények. 

1. Ajánlati rész: Budapest Keleti pályaudvaron a villamos előfűtő rendszer 

korszerűsítésének tervezése, engedélyeztetése. 

Előzmények, a fejlesztés céljainak ismertetése. 

A Keleti pályaudvaron kiépített 1500V-os kábelhálózat és a telepített elosztó szekrények nem 

alkalmasak egy korszerű távfelügyeleti rendszer létrehozására.  

A fejlesztésekkel megszüntethető a Kerepesi úti oldalon és a gépészeti telephely 48. vágányon 

lévő valamennyi fűtőgép. Automatizálható a trafóállomás, így nincs szükség fűtőgép kezelői 

munkakörre. Az előfűtő rendszer egy a kezelő szervezet által meghatározott helyen kialakított 

kezelői felületről ellenőrizhető és irányítható a teljes berendezés. A felsővezetéki vontatás és 

az előfűtés zavarai nem lesznek kihatással egymásra, redundáns energia ellátási lehetőség 

biztosítható. 

A JBI és a TEBK által korábban, téli és nyári időszakban elvégzett teljesítmény mérések és 

gyakorlati tapasztalatok alapján összességében 6MVA-nál nagyobb beépített teljesítményre 

nincs szükség, amelyet két vagy három db, a fogyasztói csoportok közelébe telepített, teljesen 

automatizált kompakt betonházas transzformátorállomás biztosít majd.  

Népliget alállomás korszerűsítése során kialakításra került egy különcélú 25 kV-os kitápláló 

mező, amelynek az a tervezett feladata, hogy a megépült Keleti pu. előfűtő tápvezetéken 

keresztül a villamos vontatás zavartatása nélkül ellássa energiával 25/1,5 kV-os 

berendezéseket. 

A teljes transzformátorállomási és leágazási védelmek és automatikák funkcionális leírása 

megtalálható a Protecta DVEV (Digitális Vasúti Előfűtő Védelem és automatika) készülék 

gépkönyvében, amely a KJK-nál is rendelkezésre áll, ill. az internetről letölthető. Jelenleg 

nincs más hasonló gyártmány, amely rendelkezne a MÁV TEB. Főosztály Műszaki 

Alkalmazási Engedélyével. 

Az 1500V-os kapcsoló és elosztó szekrények megtartása és bővítése célszerű és indokolt. 

Műszaki állapotuk az éves időszakos felülvizsgálati mérések és szakértői vélemények alapján 

is megfelelő. Minden leágazást önálló, kétfokozatú túláram védelemmel kell ellátni. Ezeket az 

egységes irányítástechnikai rendszerre csatlakozó védelmi készülékeket lokálisan kell 

telepíteni, az adott elosztószekrény csoportokhoz. 

Valamennyi előfűtési csatlakozóval ellátott vágánynál a kiszolgáló személyzet számára 

korszerű, a MÁVSZ 2811-2 szabvány szerinti vezérlő egységet kell telepíteni, egységes 

kezelő felülettel, amely biztosítja az illetéktelen kezelés elleni védelmet és a biztonságos 

üzemeltetéshez szükséges jelzéseket. 

A telepítendő számítógépes rendszer kiváltja a jelenlegi kézi program kapcsolót, amellyel a 

vágánycsoportok közötti terhelés megosztási variánsokat lehet kiválasztani. 



 

______________________________________________20/41______________________________________________ 

Műszaki korlátozások mellett a telepítendő két vagy három transzformátorral és a körvezeték 

rendszerűen kiépített kábelhálózattal biztosítható a folyamatos üzem.  

A korszerűsítés során biztosítani kell a transzformátor állomás távleolvasható, hitelesített 

fogyasztásmérését, valamint opcionálisan az előfűtési csatlakozási pontok egészének vagy 

egy részének egyedi, hitelesített, vonatszámhoz rendelt fogyasztásmérését, és korszerű, 

energia gazdálkodási szoftver alkalmazását.  

A teljes 25000/1500V-os előfűtő és energiaellátó rendszer, illetve előfűtő próba berendezés 

felügyeletét központi számítógépes munkaállomáson kell megvalósítani, amely a FET 

berendezések feltétfüzetének előírásai szerint épül ki, rendelkezik a központi üzemirányítási, 

mérési ellenőrzési naplózási stb. funkciókkal. A rendszer 25 kV-os részének 

irányítástechnikai adatait meg kell jeleníteni Istvántelek FET Központban is. 

A tervezési feladat ismertetése 

Bontási munkák: 

 A Keleti-pályaudvaron jelenleg az induló szerelvények villamos előfűtését biztosító öt 

darab fűtőgép leszerelésének megtervezése 

 Szükségtelen elosztószekrények bontásának tervezése 

 Feleslegessé váló felsővezetéki berendezések bontásának tervezése 

 Transzformátorok helyén feleslegessé váló vágányhálózati elemek bontásának tervezése 

 Feleslegessé váló EPH és potenciálkiegyenlítő eszközök bontásának tervezése 

 Szabványtalan csatlakozási pontok elbontásának tervezése 

Energiaellátás tervezése: 

Két megoldási forma lehetséges az 1500V-os rendszer energiaellátására. 

1. A vontatási hálózat terhelésének csökkentése érdekében az 1997-ben Népliget alállomás - 

Keleti pu. között lévő távvezeték felhasználásával. 

2. 10kV-os MÁV hálózatról. 

Az energiaellátás tervezésének feltételei: 

1. A távvezeték lopáskárok miatti helyreállítását meg kell tervezni. 

Keleti pu. kapcsolókert mellett (korábban már kiépített) két szakaszolóval be kell kötni a 

kapcsolókert rendszeréhez a tápvezetéket. 

Népliget alállomás és Bp. Keleti pu. kapcsolókert között az alábbi oszlopközökben 

hiányzik az előfűtő tápkábel: 

0407A-tól 0403A-ig 

0335-től 00119A-ig 

00327B-től 00307B-ig 

00309A-tól 00235-ig 

00233C-től 00227-ig 

00215B-től 00201A-ig.  

Ez összesen kb. 2100 m tápvezeték és szigetelői, amelyek pótolását meg kell tervezni. 

Tervezni kell a kapcsolókertnél elhelyezett két szakaszolót, amelyeket el kell látni 

villamos hajtással és azokat integrálni kell a meglévő felsővezetéki irányítástechnikába. 

Tervezni kell a FET és a HETA berendezéseket, amelyeken el kell végezni az átalakítás 

miatt szükségessé váló szoftver és megjelenítési kép változtatásokat. 

2. Előzetes tervezői felmérést kell végezni a 10kV-os hálózat szabad kapacitásairól. 

Meg kell vizsgálni a 10 kV-os kábelhálózat és a tervezett transzformátorok kapcsolódási 

lehetőségét. 
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Energiaforrások (transzformátorok) tervezése: 

A jelenlegi rendszer hiányosságai kiküszöbölése érdekében egy olyan energiaellátó rendszer 

kiépítése szükséges, amely több betápláló energiaforrásból épül fel, és áttáplálási lehetőséget 

biztosít a rendszerből kieső energiaforrás esetén. A transzformátorokat a várható előfűtési-

előhűtési technológiai és a kiépítendő csatlakozások topológiai elhelyezkedésének 

függvényében súlyponti helyekre kell telepíteni. A jelenlegi fűtőgép csoport és a VF-04 

fűtőgép helyére egy-egy 3MVA teljesítményű száraz transzformátor telepítése szükséges. A 

transzformátorokat épített betonházas konténerekben kell elhelyezni, az 1500V-os 

elosztórendszer elemeivel együtt.  

25kV-os (primer) hálózat tervezése: 

A transzformátorokat egy szakaszolón és a transzformátorházakban elhelyezett beltéri 25kV-

os megszakítókon keresztül kell megtáplálni. A primer oldali berendezéseket is be kell vonni 

a felügyeleti és védelmi rendszerbe. 

1500V-os elosztószekrények tervezése: 

Az elosztószekrényeket szükség szerint át kell építeni az újonnan beépítendő kontaktorok és 

irányítástechnikai eszközök befogadására alkalmas méretűre. A 48. vágánynál telepítendő egy 

új elosztószekrény a transzformátorházba. 

1500V-os kábelhálózat tervezése:  

A jelenlegi kábelhálózat műszaki felülvizsgálata után a szükséges cseréket végre kell hajtani. 

A 48. vágánynál létesítendő új 1500V-os elosztórendszer valamint a meglévő elosztók között 

(körvezeték elven) kábel összeköttetéseket kell kiépíteni, amely biztosítja, hogy bármelyik 

elosztón keresztül a többi elérhetővé váljon. 

Üzemi áram visszavezető rendszer tervezése: 

Az üzemi áram visszavezető rendszert át kell építeni a jelenleg érvényben lévő szabályoknak 

megfelelően.(MÁVSZ 2811-2:2005; P-2070/2008 Tervezési irányelvek) 

Az átépítés során figyelembe kell venni a biztosító berendezés által adott körülményeket. 

Védelmi berendezések tervezése: 

A MÁVSZ 2811-2:2005; P-2070/2008 Tervezési irányelveknek megfelelő védelmi és 

automatikai eszközöket kell beépíteni (túláramvédelem, zárlatvédelem, AZT, 

differenciálvédelem, nullfeszültség védelem, ellenirányú táplálási védelem, visszakapcsoló 

automatikák).  

Csatlakozási pontok tervezése: 

Az elavult csatlakozási pontok helyett a jelenlegi elvárásoknak megfelelő csatlakozási 

pontokat kell kiépíteni. A továbbfejleszthetőeket a jelenlegi elvárások szintjére kell 

fejleszteni. 

Csatlakozási pontoknál a szerelvények fűtésre kapcsolásának előfeltétele a kezelő személyi 

kódjának (PIN) megadása és csatlakoztatott szerelvény azonosítására szolgáló szám 

(vonatszám) bevitele egy kezelőfelületről. A kezelőfelületen a visszajelzések alapján 

megállapíthatónak kell lennie az ellenirányú táplálásnak, 1500V jelenlétének, átfolyó 

áramnak, leágazás kapcsolási állapotának, csatlakozás minőségének, stb. (MÁVSZ 2811-

2:2005; P-2070/2008 Tervezési irányelvek) 

A csatlakoztatási pontoknál az előírásoknak megfelelő vészgombokat kell elhelyezni. 

Lengőkábeles csatlakozási pontoknál a kezelőfelület és a lengőkábel egymástól független 

szekrényekben kell elhelyezni, az elhúzási eseményeknél keletkező károk csökkentése 

érdekében. 

Lengőkábelek védelmét a bőrbevarrás helyett kábelvédő tömlővel kell megoldani. 
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Irányítástechnika, fogyasztásmérés tervezése: 

A villamos energiafogyasztás előfűtött- előhűtött szerelvényekhez (vonatszámhoz) rendelhető 

elszámolása céljára valamennyi 1500 V-os csatlakozóhelynek önálló, távleolvasásra alkalmas, 

OMH hiteles fogyasztásmérővel kell rendelkeznie. A felhasználó azonosítását a leágazás 

bekapcsolása előtt a vonatszám megadásával kell bevinni a rendszerbe. Ez bekapcsolási 

reteszfeltétel, amit az irányítástechnika ellenőriz. 

Az irányítástechnikai rendszer naplózza a bekapcsoláskor az időpontot, a vonatszámot, a 

külső hőmérsékletet, a fogyasztásmérő állását és a kezelői jogosultságot. Kikapcsoláskor az 

időpontot és a fogyasztásmérő állását. Az irányítástechnikának alkalmasnak kell lennie 

automatikus üzemben előfűtési program szerinti működésre, távfelügyeleti funkcióra, 

villamosenergia elszámolási rendszerként való működésre, és GSM hibaüzenetek küldésére. 

A szabványban a csatlakozószekrények kezelőszerveire, mérés és hibajelzésre előírt 

funkciókat egy legalább 5,2”-os méretű LCD képernyős kezelő felülettel is meg lehet 

valósítani. A vasútállomás kijelölt szolgálati helyiségében a teljes rendszer felügyeletét ellátó 

képernyős központi kezelői munkahelyet kell kialakítani. A tervezés során a FET feltétfüzet 

előírásait kell figyelembe venni. A berendezésnek IP alapú, szabványos hálózati 

kommunikációs felülettel kell rendelkeznie. 

Az Erősáramú Központi szervezet által kijelölt FET központba a rendszer meghatározott 

adatait el kell juttatni. (fogyasztási adatok, állapotjelzések, stb.) 

A fogyasztási adatokat a rendszer csatlakozási pontonként és transzformátoronként rögzíti, és 

megjeleníti a jogosultsággal rendelkező helyeken. 

Az irányítástechnikai rendszernek alkalmasnak kell lennie diagnosztikai elemzések végzésére. 

Ki kell építeni egy kezelői munkafelületet, ahonnan a berendezés kezelője egy monitoros 

munkaállomáson az egész rendszer felügyeletét és irányítását el tudja látni. 

Műszaki előkészítéssel kapcsolatos tervezési kötelezettségek 

Az új előfűtő rendszer tervezésénél, kialakításánál biztosítani kell a rendszer célszerűen 

megválasztott módon történő szakaszolhatóságát. 

Ha az új 25/1,5 kV 6 MVA-es transzformátor működése során egy olyan primer oldali 

meghibásodás következik be, amely a berendezés üzemképtelenségét eredményei, ekkor az 

üzemzavar ideje alatt a vonatok előfűtése is kérdésessé válhat. Ezért kérjük 2db. 25/1,5 kV 3-

3 MVA-es transzformátor telepítésének megtervezését. 

A tervezési folyamat során tartandó egyeztetési kötelezettség 

A tervezési fázisban a rendszer átcsoportosítási lehetőségeinél, az érintett vágányhálózatok és 

az ott felmerülő villamos teljesítményigények figyelembevételével történjen konzultáció a 

MÁV-START Zrt. Műszaki előkészítés szervezettel. 

Biztonságvédelmi követelmények a tervdokumentáció elkészítésénél 

1. A tervezés során a tűzvédelmi műszaki kialakítást a tűzvédelmi műszaki leírásban kell 

rögzíteni, amely a tervdokumentáció részét képezi. 

2. A tervezés során megfelelő elektronikus vagyonvédelmi jelzőrendszer kialakításáról 

gondoskodni kell a fűtési rendszer minden egyes olyan eleménél ahol illetéktelen 

személy(ek) eltulajdonítással, rongálással nagyobb kárt okozhatnak, kiemelten a 

transzformátor állomást, telepített elosztószekrényeket, védelem-automatika és 

irányítástechnikai készülékek szekrényeit. Vagyonvédelmi szempontból egy helyre kell 

csoportosítani a nagy értékű eszközöket, berendezéseket, ahol költségoldalról 

hatékonyabban megvalósítható a technikai vagyonvédelem, ezáltal csökkentve a vagyon 

ellen elkövetett események kockázata.  
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3. Munkavédelmi szempontból elvárás, hogy a rendszerhez tervezett komplex digitális 

védelem-automatika valósuljon meg. 

A tervezési folyamat során tartandó egyeztetési kötelezettség 

4. Az engedélyezési tervek elkészítését követően szükséges a kivitelezési technológia 

egyeztetése a konkrét környezetvédelmi feladatok meghatározása, a hatásvizsgálat 

elkészítése érdekében. 

A MÁV Zrt Pályalétesítményi Főosztály, TEB Főosztály Erősáramú Osztály fejlesztési 

programmal kapcsolatos állásfoglalása 

 Általános érvényű megállapítások: 

 A transzformátorok súlyponti elhelyezésével biztosítani kell az áttáplálási 

lehetőségeket. Az energiaellátó hálózatnak körvezetékes kialakításúnak kell lennie. 

 Az energiahálózat átalakításával egyidejűleg az üzemiáram-visszavezető hálózatot is 

át kell építeni a MÁVSZ 2811-2 Utasítás előírásainak megfelelően. 

 Az átalakításokat a MÁVSZ 2811-2 Utasítás előírásainak és a 2011-ben kiadott 

tervezési irányelveknek megfelelően kell megtervezni  

 Az 50-es vágánycsoport és a műhelyi területen az elosztóhálózat kézi kapcsolású, 

amelyet meg kell szüntetni és az előírásoknak megfelelően egyedi kontaktoros 

leágazással és védelemmel kell ellátni. 

 A 10 kV-os MÁV hálózatról történő energia ellátás biztosítása helyett más alternatív 

megoldás tervezése szükséges, mivel a budapesti 10kV-os középfeszültségű energiaellátó 

hálózatra készült energiamérleg számításra, amely alapján a középfeszültségű 

kábelhálózatban nincs elegendő tartalék az előfűtő berendezések energiaellátására.  

 A Népliget alállomásból induló előfűtő tápvezetékre történő kapcsolódását és a 

tápvezetékről történő energiaellátását tartja elfogadható megoldásnak. Az alállomási 

kitápláló mező kiépítése az alállomás rekonstrukciója során megtörtént, de a mező 

műszaki állapotát felül kell vizsgálni, a szükséges felújításokat meg kell tervezni. 

Figyelembe kell venni, hogy a mezőben néhány berendezés cseréje illetve pótlása 

szükséges.  

A létesítendő berendezésnek/berendezéseknek a létesítés idején érvényben lévő és 

hatályos utasításokban illetve szabályzókban, szabványokban foglalt követelmény 

rendszereknek kell megfelelnie/megfelelniük. A létesítendő tápvezeték tekintetében a 

MÁVSZ 2811-2, P-2070/2008 TERVEZÉSI IRÁNYELVEK, A helyhez kötött 1500 V 

feszültségű előfűtő rendszerek típusterveinek kialakítására, továbbá a MÁVSZ 2922 és az 

1/2003 TEB ig. rendelettel életbe léptetett Vasúti érintésvédelmi szabályzat előírásait is 

figyelembe kell venni. 

 Üzembiztonság növelése érdekében a 2db 3 MVA teljesítményű transzformátor telepítése 

helyett 3 db 2 MVA teljesítményű súlypontban elhelyezett transzformátor telepítését 

kérjük, amely elrendezéssel 1 db transzformátor meghibásodása esetén és körvezetékes 

rendszerű kiépítése esetén áttáplálási lehetőség biztosítható a meghibásodással érintett 

területre/területekre. 

 A tervezés során a beépítendő berendezésekről, eszközökről, kábelekről részletes 

eszközlista összeállítását kérjük, az alábbi tagolásban: 

- Eszköz megnevezése, 

- Beépítés helye, csatlakozási pontok, 

- Eszköz típusa, 

- Műszaki paraméterek, 

- Kiszolgált vasúti szakterület. 
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 A 61-66 vágányok csatlakozásait kiszolgáló elosztószekrény áttervezését kérjük. Az abba 

beépített kontaktorok gyártása megszűnt és a jelenleg általánosan alkalmazott ABB 

háromfázisú kontaktorok külső befoglaló méreteire való tekintettel, azok nem 

beépíthetőek a jelenlegiek helyére.  

 A MÁV Zrt. Szolgáltató Központ, Beszerzési és Logisztikai Igazgatóság, Központi 

Energiagazdálkodási szervezetének bevonása, megkeresése szükséges a tervezésbe a 

projekttel kapcsolatban. 

A jelenlegi szabályozások értelmében az 1500V-os kábelhálózat és a 25kV-os berendezések 

üzemeltetése a Területi Igazgatóság Budapest Felsővezetéki és Alállomási Alosztály feladata, 

ezért a létrejövő hálózat és berendezések terveinek engedélyeztetése során az üzemeltetői 

jóváhagyásról gondoskodni kell, mivel a kivitelezés ennek birtokában kezdhető meg. 

Egyéb feladat 

A tervezési programhoz kapcsolódóan az öt példányban papír alapon és egy példányú digitális 

változatban a megrendelőnek átadott tervdokumentáció részeként elkészítendő az egymástól 

elhatárolt tételes árazott és árazatlan mennyiségi kimutatás, valamint a beépítendő 

berendezésekről, szerkezeti és hálózati elemekről összeállított eszközlista is, az alábbi 

tagolásban: 

 eszköz megnevezése, 

 eszköz típusa, 

 beépítés helye, kapcsolódási pontja, 

 eszköz műszaki paramétere, 

 kapcsolódó vasúti tevékenység. 

A tervezési folyamat során - a felmerült kérdések egységes egyeztetése, pontosítása céljából - 

a tervező heti rendszerességgel dokumentált (emlékeztető, jelenléti ív elkészítése) tervezői 

koordinációt tart a megrendelő, üzemeltető, engedélyező bevonásával, amely előfeltétele az 

elkészült engedélyezési tervdokumentáció engedélyezésre bocsájtásának.  
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2. Ajánlati rész: Budapest Keleti pályaudvaron a villamos próbafűtő berendezés 

korszerűsítésének tervezése, engedélyeztetése. 

Előzmények, a fejlesztés céljainak ismertetése 

Amennyiben az új próbaberendezés elkészül, akkor valamennyi hagyományos és IC járművek 

– beleértve az új építésű IC+-t is – energiaellátó berendezések próbáját el lehet végezni Bp. 

Keleti személykocsi műhelyben. 

A javítási munkák hatékonysága is jelentősen megnőne, mivel a folyamatos 

feszültségváltoztatással az energiaellátó „rejtett” feszültségérzékelési hibái is konkrétan, 

egyértelműen behatárolható lenne.  

A jelentős modern berendezésben a mérési paraméterek eltárolhatóak, később nyomtathatóak, 

egyértelműen kezelési személyzetre visszakereshető volna.  

Továbbá, egy időben több villamos futójavítást el tudna végezni a műhely, mivel nem csak a 

jelenleg „dedikált” 1-4vg.-on lehetne a fűtési próbaberendezést üzemeltetni, hanem a műhely 

valamennyi vágányain is zavartalan próbaüzemet lehet tartani, ezáltal elkerülhető lenne a 

járművek „kényszer” átállítatása / annak beállíttatása a megfelelő vágányokra /. 

Az inverter berendezés új modernebb berendezéssel történő kiváltásának feladat ellátása nem 

csak a MÁV-START Zrt. által meghirdetett szolgáltatási színvonal szinten tartása, emelése 

szempontjából, hanem a vonatok üzembiztos továbbítása szempontjából is meghatározó 

jelentőséggel bír. Ezért egyre sürgetőbb feladat, hogy a Keleti-pályaudvaron gondoskodjunk 

egy teljeskörű, hatékony, a vasúti személykocsik fűtésének vizsgálatát szolgáló független, 

üzembiztos és korszerű villamos energia ellátó berendezés telepítéséről. 

A tervezési feladat ismertetése 

Az új próbaberendezésnek főbb műszaki paraméterei a következők: 

1. Névleges teljesítmény ~ 140kVA-es* (modern frekvencialéptetéssel, öt feszültségnemű 

próbaberendezés kerülne kialakításra).  

2. Kimeneti feszültségei UIC550* (adott névleges határok között fokozatmentesen vagy a 

léptethetőséget biztosítani kell): 

a. Un1.kim  → =  3000V DC, 1800V – 4050V 

b. Un2.kim   → = 1500V DC, 900V – 2050V 

c. Un3.kim   → ~ 1500V 50Hz (28-52Hz) / 1050V– 1860V 

d. Un4.kim  → =  1000V 16 2/3Hz (16-17.5), 22Hz (21-23Hz), 50Hz (48-52Hz), 16-52Hz / 

700V –1250V 

e. Un5.kim → ~ 3000V 50 Hz (48-52Hz) / 2200V – 3480V 

3. A névleges feszültség értékek kiválaszthatóságának lehetőségét a karbantartási vágányok 

„bak” végeinél továbbra is ki lehessen választani. 

4. A folyamatos** üzemben a rádiótávirányítás vezérlésének lehetőségét is biztosítani kell, a 

vezérlésnek zavar érzéketlennek kell lennie. A rádióvezérlő egységen is ki kell jelezni a 

mért adatokat, és az esetleges hibákat.  

5. A mért feszültség és áram értékeket, valamint az üzemállapotokat ki kell jelezni az 

inverter fő vezérlő konzolján, a karbantartási vágányok „bak” végeinél. Amennyiben a 

folyamatos** üzem aktív, az előző egységeken kívül a rádiós vezérlő egységen is. 

6. A folyamatos üzem** és fix névleges feszültségű üzemmód közötti szelektivitást 

biztosítani kell. 
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7. A mérésekről a helyi PC terminál azonnal mérési jegyzőkönyvet készítsen a mért 

adatokból (U, I, f) a mérések pályaszámhoz / dátum (műszakhoz, szakemberekhez) 

köthető legyen. A mérések értékeit tárolni lehessen, melyeket egy későbbi időpontban ki 

lehessen olvasni hordozható PC-vel. 

8. A próbaberendezést ki kell egészíteni vontatott jármű Üzemi földelésének mérését 

lehetővé tevő egységgel, melyet a fent említett jegyzőkönyvbe szerepeltetni kell (50A-es 

mérés).  

9. Meg kell vizsgálni a vágányok „bak” részeinél kialakított (jelenleg is használatban lévő) 

villamos tokozatok épségét, csatlakozási pontok villamos teherbírását a várható növelt 

teljesítményhez igazítva. A jelenlegi védelmi egység megtartása mellett. 

10. Az inverter jelenleg a műhely 1-4vg.-ig van teljes mértékben kiépítve, a további 6, 8-9., 

részlegesen (csak erősáramú kábelezés), a 10-12vg.-kon az erősáramú- és gyengeáramú 

előkábelezés megtörtént az inverterig. Az előbb említett vágányok mindegyikét minősíteni 

kell. 

11. A fentieken kívül a műhelyben a 230V/400V-os kommunális hálózat – vágányok melletti 

– csatlakozó aljzatainak a felülvizsgálatát/javítását is szükséges elvégezni.  

* Szükséges a 10kV / 0,4kV-os hálózati transzformátor vizsgálata a megtáplálási 

teljesítményt figyelembe véve. 

** Folyamatos üzem – egy feszültség nemen belüli UIC feszültséghatárok közötti 

folyamatos/  

és vagy 50V-os lépésekben a feszültség értékének csökkentése vagy növelése. 

 

Biztonságvédelmi követelmények 

A beruházás során elvárás, hogy a MÁV Zrt. Pályavasúti Üzletág P-2070/2008. Tervezési 

Irányelvekben és a MÁVSZ 2811-2 foglaltakkal azonos, vagy magasabb védelmi képességet 

biztosító technikai színvonal biztosított legyen. Felhívjuk figyelmét arra, hogy ha a 

megvalósítás során 20 kV feletti új villamos légvezeték létesül, akkor már az engedélyezési 

eljárás előkészítési szakaszában figyelembe kell venni a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 

előírásait, mégpedig azt, hogy a létesítés, a környezetvédelmi hatásvizsgálatra kötelezett 

tevékenységek körébe tartozik. 

A MÁV Zrt Pályalétesítményi Főosztály, TEB Főosztály Erősáramú Osztály fejlesztési 

programmal kapcsolatos állásfoglalása 

A projekt megvalósításával kapcsolatos tervezés során az alábbiak figyelembevételét kérjük: 

 A tervezés során a beépítendő berendezésekről, eszközökről, kábelekről részletes 

eszközlista összeállítását kérjük, az alábbi tagolásban: 

 Eszköz megnevezése, 

 Beépítés helye, csatlakozási pontok, 

 Eszköz típusa, 

 Műszaki paraméterek, 

 Kiszolgált vasúti szakterület. 

 A létesítendő berendezésnek/berendezéseknek a létesítés idején érvényben lévő és 

hatályos utasításokban illetve szabályzókban, szabványokban foglalt követelmény 

rendszereknek kell megfelelnie/megfelelniük. A létesítendő berendezés tekintetében a 

MÁVSZ 2811-2, P-2070/2008 TERVEZÉSI IRÁNYELVEK, A helyhez kötött 1500 V 

feszültségű előfűtő rendszerek típusterveinek kialakítására vonatkozó rendelkezést kell 

figyelembe venni. 
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 Tekintettel arra, hogy tervezetten, a létesítendő új berendezés mintegy 140 kVA 

teljesítménnyel terhelné (a jelenlegi 70 kVA helyett) a jelenlegi táppontot, illetve a 

táppont mögött elhelyezkedő 10 kV-os energia elosztóhálózatot, az elosztóhálózat energia 

mérlegét el kell készíteni a tervezési fázisban és az esetleg bővítéseket a beruházás során 

kell megvalósítani. 

 A MÁV Zrt. Szolgáltató Központ, Beszerzési és Logisztikai Igazgatóság, Központi 

Energiagazdálkodási szervezetének bevonása, megkeresése szükséges a tervezésbe a 

projekttel kapcsolatban. 

 Amennyiben a projekt kapcsán nem a 10 kV-os elosztóhálózatról kívánják megoldani a 

berendezés energiaellátását, abban az esetben kérjük épített házas, száraz 

transzformátoros, transzformátor állomás telepítését.  

Egyéb feladat 

A tervezési programhoz kapcsolódóan az öt példányban papír alapon és egy példányú digitális 

változatban a megrendelőnek átadott tervdokumentáció részeként elkészítendő az egymástól 

elhatárolt tételes árazott és árazatlan mennyiségi kimutatás, valamint a beépítendő 

berendezésekről, szerkezeti és hálózati elemekről összeállított eszközlista is, az alábbi 

tagolásban: 

 eszköz megnevezése, 

 eszköz típusa, 

 beépítés helye, kapcsolódási pontja, 

 eszköz műszaki paramétere, 

 kapcsolódó vasúti tevékenység. 

A tervezési folyamat során - a felmerült kérdések egységes egyeztetése, pontosítása céljából - 

a tervező heti rendszerességgel dokumentált (emlékeztető, jelenléti ív elkészítése) tervezői 

koordinációt tart a megrendelő, üzemeltető, engedélyező bevonásával, amely előfeltétele az 

elkészült engedélyezési tervdokumentáció engedélyezésre bocsájtásának. 
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3. Ajánlati rész: Budapest Keleti pályaudvaron a villamos előfűtő és próbafűtő 

energiaellátó rendszer korszerűsítésének tervezése, engedélyeztetése. 

Előzmények, a fejlesztés céljainak ismertetése. 

A Keleti pályaudvaron kiépített 1500V-os kábelhálózat és a telepített elosztó szekrények nem 

alkalmasak egy korszerű távfelügyeleti rendszer létrehozására.  

A fejlesztésekkel megszüntethető a Kerepesi úti oldalon és a gépészeti telephely 48. vágányon 

lévő valamennyi fűtőgép. Automatizálható a trafóállomás, így nincs szükség fűtőgép kezelői 

munkakörre. Az előfűtő rendszer egy a kezelő szervezet által meghatározott helyen kialakított 

kezelői felületről ellenőrizhető és irányítható a berendezés. 

A JBI és a TEBK által korábban, téli és nyári időszakban elvégzett teljesítmény mérések és 

gyakorlati tapasztalatok alapján a 6MVA-nál nagyobb beépített teljesítményre nincs szükség. 

Népliget alállomás korszerűsítése során kialakításra került egy különcélú 25 kV-os kitápláló 

mező, amelynek az a tervezett feladata, hogy a megépült Keleti pu. előfűtő tápvezetéken 

keresztül a villamos vontatás zavartatása nélkül ellássa energiával 25/1,5 kV-os 

berendezéseket. 

A teljes transzformátorállomási és leágazási védelmek és automatikák funkcionális leírása 

megtalálható a Protecta DVEV (Digitális Vasúti Előfűtő Védelem és automatika) készülék 

gépkönyvében, amely a JBK-nál is rendelkezésre áll, ill. az internetről letölthető. Jelenleg 

nincs más hasonló gyártmány, amely rendelkezne a MÁV TEB. Főosztály Műszaki 

Alkalmazási Engedélyével. 

Az 1500V-os kapcsoló és elosztó szekrények megtartása és bővítése célszerű és indokolt. 

Műszaki állapotuk az éves időszakos felülvizsgálati mérések és szakértői vélemények alapján 

is megfelelő. Minden leágazást önálló, kétfokozatú túláram védelemmel kell ellátni. Ezeket az 

egységes irányítástechnikai rendszerre csatlakozó védelmi készülékeket lokálisan kell 

telepíteni, az adott elosztószekrény csoportokhoz. 

A telepítendő számítógépes rendszer kiváltja a jelenlegi kézi program kapcsolót, amellyel a 

vágánycsoportok közötti terhelés megosztási variánsokat lehet kiválasztani. 

Műszaki korlátozások mellett a telepítendő két transzformátorral és a körvezeték rendszerűen 

kiépített kábelhálózattal biztosítható a folyamatos üzem.  

A korszerűsítés során biztosítani kell a transzformátor állomás távleolvasható, hitelesített 

fogyasztásmérését, valamint opcionálisan az előfűtési csatlakozási pontok egészének vagy 

egy részének egyedi, hitelesített, vonatszámhoz rendelt fogyasztásmérését.  

A teljes 25000/1500V-os előfűtő és energiaellátó rendszer, illetve előfűtő próba berendezés 

felügyeletét központi számítógépes munkaállomáson kell megvalósítani, amely a FET 

berendezések feltétfüzetének előírásai szerint épül ki, rendelkezik a központi üzemirányítási, 

mérési ellenőrzési naplózási stb. funkciókkal. 

A tervezési feladat ismertetése 

Bontási munkák tervezése: 

 A Keleti-pu.-on jelenleg az induló szerelvények villamos előfűtését biztosító öt darab 

fűtőgép leszerelésének tervezése. 

 Szükségtelen elosztószekrények bontásának tervezése. 

 Feleslegessé váló felsővezetéki berendezések bontásának tervezése. 

 Transzformátorok helyén feleslegessé váló vágányhálózati elemek bontásának tervezése. 

 Feleslegessé váló EPH és potenciálkiegyenlítő eszközök bontásának tervezése. 

 Szabványtalan csatlakozási pontok elbontásának tervezése. 
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Energiaellátás tervezése: 

Két megoldási forma lehetséges az 1500V-os rendszer energiaellátására. 

1. A vontatási hálózat terhelésének csökkentése érdekében az 1997-ben Népliget alállomás - 

Keleti pu. között lévő távvezeték felhasználásával. 

2. 10kV-os MÁV hálózatról. 

Feltételek tervezése: 

1. A távvezetéket helyre kell állítani a lopáskárok miatt. 

Keleti pu. kapcsolókert mellett (korábban már kiépített) két szakaszolóval be kell kötni a 

kapcsolókert rendszeréhez a tápvezetéket. 

Népliget alállomás és Bp. Keleti pályaudvar kapcsolókert között az alábbi 

oszlopközökben hiányzik az előfűtő tápkábel: 

0407A-tól 0403A-ig 

0335-től 00119A-ig 

00327B-től 00307B-ig 

00309A-tól 00235-ig 

00233C-től 00227-ig 

00215B-től 00201A-ig.  

Ez összesen kb. 2100 m tápvezeték és szigetelői, amelyet pótolni kell. 

A kapcsolókertnél elhelyezett két szakaszolót el kell látni villamos hajtással és azokat 

integrálni kell a meglévő felsővezetéki irányítástechnikába. 

A FET és a HETA berendezéseken el kell végezni az átalakítás miatt szükségessé váló 

szoftver és megjelenítési kép változtatásokat. 

2. Előzetes tervezői felmérést kell végezni a 10kV-os hálózat szabad kapacitásairól. 

Meg kell vizsgálni a 10 kV-os kábelhálózat és a tervezett transzformátorok kapcsolódási 

lehetőségét. 

Energiaforrások (transzformátorok) tervezése: 

A jelenlegi rendszer hiányosságai kiküszöbölése érdekében egy olyan energiaellátó rendszer 

kiépítése szükséges, amely több betápláló energiaforrásból épül fel, és áttáplálási lehetőséget 

biztosít a rendszerből kieső energiaforrás esetén. A transzformátorokat a várható előfűtési-

előhűtési technológiai és a kiépítendő csatlakozások topológiai elhelyezkedésének 

függvényében súlyponti helyekre kell telepíteni. A jelenlegi fűtőgép csoport és a VF-04 

fűtőgép helyére egy-egy 3MVA teljesítményű száraz transzformátor telepítése szükséges. A 

transzformátorokat épített betonházas konténerekben kell elhelyezni, az 1500V-os 

elosztórendszer elemeivel együtt.  

25kV-os (primer) hálózat tervezése: 

A transzformátorokat egy szakaszolón és a transzformátorházakban elhelyezett beltéri 25kV-

os megszakítókon keresztül kell megtáplálni. A primer oldali berendezéseket is be kell vonni 

a felügyeleti és védelmi rendszerbe. 

1500V-os elosztószekrények: 

Az elosztószekrényeket szükség szerint át kell építeni az újonnan beépítendő kontaktorok és 

irányítástechnikai eszközök befogadására alkalmas méretűre. A 48. vágánynál telepítendő egy 

új elosztószekrény a transzformátorházba. 

1500V-os kábelhálózat tervezése: 

A jelenlegi kábelhálózat műszaki felülvizsgálata után a szükséges cseréket végre kell hajtani. 

A 48. vágánynál létesítendő új 1500V-os elosztórendszer valamint a meglévő elosztók között 

(körvezeték elven) kábel összeköttetéseket kell kiépíteni, amely biztosítja, hogy bármelyik 

elosztón keresztül a többi elérhetővé váljon. 
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Üzemi áram visszavezető rendszer tervezése: 

Az üzemi áram visszavezető rendszert át kell építeni a jelenleg érvényben lévő szabályoknak 

megfelelően.(MÁVSZ 2811-2:2005; P-2070/2008 Tervezési irányelvek) 

Az átépítés során figyelembe kell venni a biztosító berendezés által adott körülményeket. 

Védelmi berendezések tervezése: 

A MÁVSZ 2811-2:2005; P-2070/2008 Tervezési irányelveknek megfelelő védelmi és 

automatikai eszközöket kell beépíteni (túláramvédelem, zárlatvédelem, AZT, 

differenciálvédelem, nullfeszültség védelem, ellenirányú táplálási védelem, visszakapcsoló 

automatikák).  

Csatlakozási pontok tervezése: 

Az elavult csatlakozási pontok helyett a jelenlegi elvárásoknak megfelelő csatlakozási 

pontokat kell kiépíteni. A továbbfejleszthetőeket a jelenlegi elvárások szintjére kell 

fejleszteni. 

Csatlakozási pontoknál a szerelvények fűtésre kapcsolásának előfeltétele a kezelő személyi 

kódjának (PIN) megadása és csatlakoztatott szerelvény azonosítására szolgáló szám 

(vonatszám) bevitele egy kezelőfelületről. A kezelőfelületen a visszajelzések alapján 

megállapíthatónak kell lennie az ellenirányú táplálásnak, 1500V jelenlétének, átfolyó 

áramnak, leágazás kapcsolási állapotának, csatlakozás minőségének, stb. (MÁVSZ 2811-

2:2005; P-2070/2008 Tervezési irányelvek) 

A csatlakoztatási pontoknál az előírásoknak megfelelő vészgombokat kell elhelyezni. 

Lengőkábeles csatlakozási pontoknál a kezelőfelület és a lengőkábel egymástól független 

szekrényekben kell elhelyezni, az elhúzási eseményeknél keletkező károk csökkentése 

érdekében. 

Lengőkábelek védelmét a bőrbevarrás helyett kábelvédő tömlővel kell megoldani. 

Irányítástechnika, fogyasztásmérés tervezése: 

A villamos energiafogyasztás előfűtött- előhűtött szerelvényekhez (vonatszámhoz) rendelhető 

elszámolása céljára valamennyi 1500 V-os csatlakozóhelynek önálló, távleolvasásra alkalmas, 

OMH hiteles fogyasztásmérővel kell rendelkeznie. A felhasználó azonosítását a leágazás 

bekapcsolása előtt a vonatszám megadásával kell bevinni a rendszerbe. Ez bekapcsolási 

reteszfeltétel, amit az irányítástechnika ellenőriz. 

Az irányítástechnikai rendszer naplózza a bekapcsoláskor az időpontot, a vonatszámot, a 

külső hőmérsékletet, a fogyasztásmérő állását és a kezelői jogosultságot. Kikapcsoláskor az 

időpontot és a fogyasztásmérő állását. Az irányítástechnikának alkalmasnak kell lennie 

automatikus üzemben előfűtési program szerinti működésre, távfelügyeleti funkcióra, 

villamos energia elszámolási rendszerként való működésre, és GSM hibaüzenetek küldésére. 

A szabványban a csatlakozószekrények kezelőszerveire, mérés és hibajelzésre előírt 

funkciókat egy legalább 5,2”-os méretű LCD képernyős kezelő felülettel is meg lehet 

valósítani. A vasútállomás kijelölt szolgálati helyiségében a teljes rendszer felügyeletét ellátó 

képernyős központi kezelői munkahelyet kell kialakítani. A tervezés során a FET feltétfüzet 

előírásait kell figyelembe venni. A berendezésnek IP alapú, szabványos hálózati 

kommunikációs felülettel kell rendelkeznie. 

Az Erősáramú Központi szervezet által kijelölt FET központba a rendszer meghatározott 

adatait el kell juttatni. (fogyasztási adatok, állapotjelzések, stb.) 

A fogyasztási adatokat a rendszer csatlakozási pontonként és transzformátoronként rögzíti, és 

megjeleníti a jogosultsággal rendelkező helyeken. 

Az irányítástechnikai rendszernek alkalmasnak kell lennie diagnosztikai elemzések végzésére. 

Ki kell építeni egy kezelői munkafelületet, ahonnan a berendezés kezelője egy monitoros 

munkaállomáson az egész rendszer felügyeletét és irányítását el tudja látni. 
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Biztonságvédelmi követelmények 

A beruházás során vegyék figyelembe a MÁV Zrt Pályavasúti Üzletág P-2070/2008 

Tervezési Irányelvekben és a MÁVSZ 2811-2 foglaltakkal azonos, vagy magasabb védelmi 

képességet biztosító technikai színvonalat. Felhívjuk figyelmét arra, hogy ha a megvalósítás 

során 20 kV feletti új villamos légvezeték létesül, akkor már az engedélyezési eljárás 

előkészítési szakaszában figyelembe kell venni a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 

előírásait, mégpedig azt, hogy a létesítés, a környezetvédelmi hatásvizsgálatra kötelezett 

tevékenységek körébe tartozik. 

A MÁV Zrt. Pályalétesítményi Főosztály, TEB Főosztály Erősáramú Osztály fejlesztési 

programmal kapcsolatos állásfoglalása 

A projekt megvalósításával kapcsolatos tervezés során az alábbiak figyelembevételét kérjük: 

 A 10 kV-os MÁV hálózatról történő energia ellátást Osztályunk nem támogatja, 

tekintettel a budapesti 10kV-os középfeszültségű energiaellátó hálózatra készült 

energiamérleg számításra, amely alapján a középfeszültségű kábelhálózatban nincs 

elegendő tartalék az előfűtő berendezések energiaellátására.  

 Osztályunk a Népliget alállomásból induló előfűtő tápvezetékre történő kapcsolódást és a 

tápvezetékről történő energiaellátást tartja elfogadható megoldásnak. Az alállomási 

kitápláló mező kiépítése az alállomás rekonstrukciója során megtörtént, de a mező 

műszaki állapotát felül kell vizsgálni, a szükséges felújításokat meg kell tenni. Figyelembe 

kell venni, hogy a mezőben néhány berendezés cseréje illetve pótlása szükséges.  

A létesítendő berendezésnek/berendezéseknek a létesítés idején érvényben lévő és hatá-

lyos utasításokban illetve szabályzókban, szabványokban foglalt követelmény rendszerek-

nek kell megfelelnie/megfelelniük. (pl: MÁVSZ 2811-2, P-2070/2008 TERVEZÉSI 

IRÁNYELVEK, A helyhezkötött 1500 V feszültségű előfűtő rendszerek típusterveinek 

kialakítására, továbbá a MÁVSZ 2922 és az 1/2003 TEB ig. rendelettel életbe léptetett 

Vasúti érintésvédelmi szabályzat előírásait is figyelem be kell venni a létesítendő tápveze-

ték tekintetében.) 

 A létesítendő tápvezeték tartására kijelölt felsővezetéki tartóoszlopok állapotát a projekt 

tervezési időszakában felsővezeték szaktervező bevonásával felül kell vizsgáltatni, 

különös tekintettel az érintett oszlopok állékonyságára és korróziós állapotára. a szükséges 

beavatkozásokat a projekt során el kell végezni. 

 A tápvezeték létesítésének és a FET rendszer átalakításának tekintetében 

átalakítási/kiviteli terveket kell készítetni. 

 A tervezés során a beépítendő berendezésekről, eszközökről, kábelekről részletes 

eszközlista összeállítását kérjük, az alábbi tagolásban: 

 Eszköz megnevezése, 

 Beépítés helye, csatlakozási pontok, 

 Eszköz típusa, 

 Műszaki paraméterek, 

 Kiszolgált vasúti szakterület. 

 A MÁV Zrt. Szolgáltató Központ, Beszerzési és Logisztikai Igazgatóság, Központi 

Energiagazdálkodási szervezetének bevonása, megkeresése szükséges a tervezésbe a 

projekttel kapcsolatban. 

 

A jelenlegi szabályozások értelmében az 1500V-os kábelhálózat és a 25kV-os berendezések 

üzemeltetése a Területi Igazgatóság Budapest Felsővezetéki és Alállomási Alosztály feladata, 

ezért a létrejövő hálózat és berendezések terveit csak az üzemeltető jóváhagyása után szabad 

kivitelezni. 
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Egyéb feladat 

A tervezési programhoz kapcsolódóan az öt példányban papír alapon és egy példányú digitális 

változatban a megrendelőnek átadott tervdokumentáció részeként elkészítendő az egymástól 

elhatárolt tételes árazott és árazatlan mennyiségi kimutatás, valamint a beépítendő 

berendezésekről, szerkezeti és hálózati elemekről összeállított eszközlista is, az alábbi 

tagolásban: 

 eszköz megnevezése, 

 eszköz típusa, 

 beépítés helye, kapcsolódási pontja, 

 eszköz műszaki paramétere, 

 kapcsolódó vasúti tevékenység. 

A tervezési folyamat során - a felmerült kérdések egységes egyeztetése, pontosítása céljából - 

a tervező heti rendszerességgel dokumentált (emlékeztető, jelenléti ív elkészítése) tervezői 

koordinációt tart a megrendelő, üzemeltető, engedélyező bevonásával, amely előfeltétele az 

elkészült engedélyezési tervdokumentáció engedélyezésre bocsájtásának. 
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5. számú melléklet: 

NYILATKOZAT 

Kizáró okokra vonatkozóan 

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

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

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

Keleti pályaudvaron lévő vasúti személykocsik villamos elő- és próbafűtési, valamint 

azok energiaellátó rendszerének korszerűsítéséhez kapcsolódó engedélyezési és kiviteli 

tervdokumentáció elkészítése és az engedélyezési eljárás lefolytatása” 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/meghatalmazottja
5
, kijelentem, hogy társaságunk nyertessége esetén a szerződés 

teljesítéséhez 

 

a) az alábbiakban megjelölt alvállalkozót kívánja igénybe venni: 

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

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

 

b) nem kíván alvállalkozót igénybe venni. 

 

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

pályaudvaron lévő vasúti személykocsik villamos elő- és próbafűtési, valamint azok 

energiaellátó rendszerének korszerűsítéséhez kapcsolódó engedélyezési és kiviteli 

tervdokumentáció elkészítése és az engedélyezési eljárás lefolytatása” tárgyban 

megindított beszerzési eljárás …… részében, 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) 

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

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

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

alvállalkozót. 

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

pályaudvaron lévő vasúti személykocsik villamos elő- és próbafűtési, valamint azok 

energiaellátó rendszerének korszerűsítéséhez kapcsolódó engedélyezési és kiviteli 

tervdokumentáció elkészítése és az engedélyezési eljárás lefolytatása” tárgyban 

megindított beszerzési eljárás …… részében, az ajánlat részeként teszem. 

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

…………..…………………. 

(cégszerű aláírás) 

                                                 
6
 Kérjük, a megfelelő részt aláhúzással szíveskedjenek jelölni! 



 

______________________________________________36/41______________________________________________ 

8. számú melléklet 

Nyilatkozat a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek vonatkozásában 

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

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

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

szakember(eke)t kívánom bevonni:  

1.) Szakember neve:  

Szakember képzettsége, végzettsége:  

Végzettséget igazoló dokumentum nyilvántartási száma: 

Nyilvántartási száma: 

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

mellékletét képező szakmai önéletrajzok tartalmazzák. 

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

pályaudvaron lévő vasúti személykocsik villamos elő- és próbafűtési, valamint azok 

energiaellátó rendszerének korszerűsítéséhez kapcsolódó engedélyezési és kiviteli 

tervdokumentáció elkészítése és az engedélyezési eljárás lefolytatása” tárgyban 

megindított beszerzési eljárás …… részében, 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 „Budapest Keleti 

pályaudvaron lévő vasúti személykocsik villamos elő- és próbafűtési, valamint azok 

energiaellátó rendszerének korszerűsítéséhez kapcsolódó engedélyezési és kiviteli 

tervdokumentáció elkészítése és az engedélyezési eljárás lefolytatása” 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/meghatalmazottja
8
 nyilatkozom, hogy a feladat teljesítéséhez szükséges 

erőforrások a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezésre fognak állni. 

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

pályaudvaron lévő vasúti személykocsik villamos elő- és próbafűtési, valamint azok 

energiaellátó rendszerének korszerűsítéséhez kapcsolódó engedélyezési és kiviteli 

tervdokumentáció elkészítése és az engedélyezési eljárás lefolytatása” tárgyban 

megindított beszerzési eljárás …… részében, 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/meghatalmazottja
9
 nyilatkozom, hogy társaságunk, beszerzés tárgyából származó 

árbevétele az alábbiak szerint alakult: 

 

 

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

pályaudvaron lévő vasúti személykocsik villamos elő- és próbafűtési, valamint azok 

energiaellátó rendszerének korszerűsítéséhez kapcsolódó engedélyezési és kiviteli 

tervdokumentáció elkészítése és az engedélyezési eljárás lefolytatása” tárgyban 

megindított beszerzési eljárás …… részében, 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 

Ártáblázat 

 

Tervezési feladat megnevezése 
Anyagköltség 

(nettó Ft) 

Munkadíj 

(nettó Ft) 

Anyagköltség és 

munkadíj összesen 

(nettó Ft) 

Engedélyezési tervek elkészítése    

Engedélyeztetési eljárások    

Kiviteli tervek elkészítése    

Összesen:   

             Nettó mindösszesen (ÁFA vetítési alap):  

             ÁFA összesen:  

Vállalkozói díj összesen (nettó mindösszesen + ÁFA)  

 

 

Jelen Ártáblázat a MÁV-START Zrt., mint ajánlatkérő által „Budapest Keleti pályaudvaron 

lévő vasúti személykocsik villamos elő- és próbafűtési, valamint azok energiaellátó 

rendszerének korszerűsítéséhez kapcsolódó engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció 

elkészítése és az engedélyezési eljárás lefolytatása” tárgyban megindított beszerzési eljárás 

…… részében megajánlott ajánlati ár részletezését tartalmazza. 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

…………..…………………. 

(cégszerű aláírás) 
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13. számú melléklet 

Nyilatkozat tervezői művezetés elvégzéséről 

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

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

képviselője/meghatalmazottja
10

 nyilatkozom, hogy nyertességünk esetén a tervezői 

művezetési feladatok ellátására rendelkezésre állunk és azokat az Ajánlatkérő megrendelése 

esetén elvégezzük, az alábbiak szerint: 

Rendelkezésre állás időtartama: A tervezői feladatok teljes körű elvégzését követően, a 

teljesítés dátumától számított 24 hónap. 

Tervezői művezetés óraszáma: Összesen 15 mérnökóra. 

Tervezői művezetés díjazása: A jelen beszerzési eljárás során, 2015. ………………..-án 

benyújtott, és a 2015. ………………..-án megtartott elektronikus árlejtés, illetve ártárgyalás 

során véglegesített ajánlatunk szerinti Ft/mérnökóra + ÁFA. 

Tudomásul vesszük, hogy az ajánlatok értékelésekor az összesített nettó ajánlati ár kerül 

elbírálásra, amely tartalmazza a 15 mérnökórára jutó tervezői művezetés díját, valamint azt, 

hogy az elektronikus árlejtés, illetve ártárgyalás után az általunk megajánlott és a végső 

ajánlati ár közötti arányban a mérnökóradíja is csökkentésre kerül. 

 

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

pályaudvaron lévő vasúti személykocsik villamos elő- és próbafűtési, valamint azok 

energiaellátó rendszerének korszerűsítéséhez kapcsolódó engedélyezési és kiviteli 

tervdokumentáció elkészítése és az engedélyezési eljárás lefolytatása” tárgyban 

megindított beszerzési eljárás …… részében, az ajánlat részeként teszem. 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

…………..…………………. 

(cégszerű aláírás) 
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 Kérjük, a megfelelő részt aláhúzással szíveskedjenek jelölni! 

 


