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A j á n l a t i  f e l h í v á s  

MÁV Szolgáltató Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített cégnév: 

MÁV SZK Zrt.) 

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

Levelezési címe: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. 

Számlavezető pénzintézete:  Raiffeisen Bank Zrt. 

Számlaszáma:  12001008-00135665-00100001 

Adószáma:  14130179-2-44 

Statisztikai jelzőszáma:  14130179-6311-114-01 

Cégbíróság:  Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 

Cégjegyzék száma:  Cg. 01-10-045838 

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

feltételekkel: 

Beszerzési eljárás lefolytatása során kapcsolattartás: 

Ajánlattevő és ajánlatkérő az eljárással kapcsolatos teljes kommunikációt (beleértve a 

kérdéseket és válaszokat is) írásban bonyolítja le. 

Kapcsolattartó: Greffné Nyári Ágnes beszerzési szakértő 

Kapcsolattartó címe: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. 

Kapcsolattartó elérhetősége: Telefon: +36-1/511-4371 

 Mobil: +36-30/599-6497 

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

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

A beszerzés tárgya: 

MÁV SZK Zrt. részére vakolatjavítási, tisztasági festési, valamint padozat javítási 

munkák elvégzése, az alábbi ajánlati részek szerinti bontásban: 

1. rész: MÁV SZK Zrt. Nyugat-magyarországi régiójában vakolatjavítási, tisztasági 

festési, valamint padozat javítási munkák elvégzése. 

2. rész: MÁV SZK Zrt. Közép-magyarországi régiójában vakolatjavítási, tisztasági 

festési, valamint padozat javítási munkák elvégzése. 

3. rész: MÁV SZK Zrt. Kelet-magyarországi régiójában vakolatjavítási, tisztasági festési, 

valamint padozat javítási munkák elvégzése.  

Ajánlati részenként külön – külön Vállalkozási Keretszerződés kerül megkötésre. 

A részletes Műszaki Leírást az ajánlati felhívás 1. számú melléklete tartalmazza. 

A beszerzés mennyisége: 

A várható mennyiségi adatokat ajánlati részenkénti a jelen Ajánlati felhívás 16. számú 

melléklete tartalmazza. 

A táblázatban található mennyiségeket Ajánlatkérő kizárólag tájékoztató jelleggel közli, a 

várható mennyiségekről nyújt tájékoztatást, az elvégzendő feladatokhoz szükséges feltételek 

felmérése érdekében, a ténylegesen megrendelésre kerülő mennyiségek ettől eltérhetnek.  
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Ajánlati részenként a meghatározott keretösszegek az alábbiak:  

Ajánlati rész Keretösszeg Ft-ban 

1. rész: MÁV SZK Zrt. Nyugat-magyarországi régiójában 

vakolatjavítási, tisztasági festési, valamint padozat javítási 

munkák elvégzése. 

4.500.000 

2. rész: MÁV SZK Zrt. Közép-magyarországi régiójában 

vakolatjavítási, tisztasági festési, valamint padozat javítási 

munkák elvégzése. 

3.500.000 

3. rész: MÁV SZK Zrt. Kelet-magyarországi régiójában 

vakolatjavítási, tisztasági festési, valamint padozat javítási 

munkák elvégzése. 

3.500.000 

A beszerzés teljes mennyiségének ellenértéke nem haladhatja meg a Vállalkozási 

Keretszerződésben meghatározott keretösszeget, a keretösszeg teljes mértékű lehívása nem 

kötelező. 

A teljesítési határidő: 

Megrendelő az adott feladat elvégzésére vonatkozó igényét írásban jelzi Vállalkozó felé, aki 

az igény alapján 10 munkanapon belül köteles a munkát felmérni. A felmérés alapján, annak 

elfogadása esetén Megrendelő eseti megrendelést állít ki. 

A kivitelezési munkák teljesítési határideje a Megrendelésen kerül rögzítésre, melyen alapja a 

Vállalkozó által elvégzett felmérés. 

A teljesítés helye:  

Ajánlatkérő telephelyei, melyeket ajánlati részenként az ajánlati felhívás 15. számú melléklete 

tartalmazza. 

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) 

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. 

- Ajánlattevő cégszerűen aláírt nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy szerepel az 

ajánlattételi határidő napján a köztartozásmentes adatbázisban, amelyet Ajánlatkérő 

ellenőriz. Amennyiben a köztartozásmentes adatbázisban nem szerepel az 

ajánlattételi határidő napjától visszafelé számított 30 napnál nem régebbi együttes 

nullás adóigazolás másolatának csatolása szükséges. 

- Az alvállalkozó(k) tekintetében az igazolás módja: Ajánlattevő cégszerűen aláírt 

nyilatkozata. 
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B/Az alkalmasság műszaki-szakmai minimum követelményei 

a) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának 

napjától visszafelé számított 2 (kettő) év vonatkozásában összesen minimum 2 darab, 

referenciával, amelyből 1 darab vakolat javítási és tisztasági festési, és 1 darab padozat 

javítási munka elvégzésére vonatkozik, és összértékük: 

1. rész vonatkozásában: legalább nettó 3.200.000 Ft, 

2. rész vonatkozásában: legalább nettó 2.600.000 Ft, 

3. rész vonatkozásában: legalább nettó 2.600.000 Ft.  

Az alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés igazolása: 

Ajánlattevőnek ajánlatában ismertetnie kell (a jelen ajánlati felhívás 8. sz. mellékletét 

képező nyilatkozat-minta értelemszerű kitöltésével) az eljárást megindító ajánlati felhívás 

feladásának napjától visszafelé számított 2 (kettő) év legjelentősebb (vakolat javítás, 

tisztasági festés, padozat javítás) befejezett munkáit. Ajánlattevőnek be kell mutatni 

minimálisan 2 darab referencia munkát, amelyből 1 darab vakolat javítási és tisztasági 

festési, és 1 darab padozat javítási munkák elvégzésére vonatkozik. A referencia 

nyilatkozatot minimálisan a következő tartalommal kell benyújtani:  

 a szerződést kötő másik fél megnevezése (név, székhely),  

 kapcsolattartó neve és elérhetőségei (legalább telefonszám),  

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

lehetővé tegye az alkalmassági követelményeknek való megfelelés elbírálását; 

 a teljesítés ideje (legalább év, hónap), teljesítés helye, 

 az ellenszolgáltatás összege, 

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

Több részajánlatra történő ajánlattétel esetén az ajánlattétellel érintett legmagasabb 

követelménynek való megfelelést kell igazolni. 

b) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel, 

mindhárom ajánlati rész vonatkozásában, ajánlattétellel érintett ajánlati részenként külön-

külön legalább: 

 1 fő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel 

összefüggő szakmagyakorlási tevékenységről 1. számú mellékletének IV. 1. rész 2. 

pontja szerinti (MV-É, Építési szakterület), vagy azzal egyenértékű felelős műszaki 

vezetővel, 

 1 fő festő-mázoló szakemberrel, aki minimum 5 év szakmai gyakorlattal rendelkezik, 

 1 fő kőműves szakemberrel, aki minimum 5 év szakmai gyakorlattal rendelkezik, 

 1 fő burkoló szakemberrel, aki minimum 5 év szakmai gyakorlattal rendelkezik.  

Az alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés igazolása: 

Ajánlattevőnek csatolnia kell: 

 Ajánlattevő nyilatkozatát a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről, a szakemberek 

nevének, képzettségének, végzettségének, a végzettségét igazoló dokumentumok 

nyilvántartási számának, illetve a szakember nyilvántartási számának megjelölésével. 

(Nyilatkozat minta 9. számú melléklet) 

 A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát 

(név, képzettség, végzettség, szakmai tapasztalat ismertetése), továbbá a szakemberek 

végzettségét/képzettségét igazoló dokumentumok egyszerű másolati példányát 

(Szakmai önéletrajz minta 4. számú melléklet). 



 A felelős műszaki vezető szakmai önéletrajzának részeként a szakember nyilatkozzon 

a szakmagyakorlási tevékenység (felelős műszaki vezetés) végzésére jogosító 

engedélyének számáról és érvényességi idejéről, vagy helyette a szakmai önéletrajz 

mellékleteként csatolja az engedélyt egyszerű másolati példányban. 

 Amennyiben a felelős műszaki vezető szakmagyakorlási tevékenység végzésére 

jogosító engedélyének érvényessége a teljesítési határidő vége előtt lejár, kérjük 

csatolni a szakember saját kezűleg aláírt nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az 

engedélyt a teljesítés teljes időtartamára meghosszabbítja, és az Ajánlatkérő részére az 

engedély kiadását követően, annak másolati példányát öt napon belül benyújtja. 

Kérjük, hogy a csatolt szakmai önéletrajzokból egyértelműen derüljön ki, hogy a 

szakemberek megfelelnek az alkalmassági feltételként előírt követelményeknek. 

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!  

C/Az alkalmasság gazdasági és pénzügyi minimum követelményei 

(Az alkalmasság gazdasági és pénzügyi minimumkövetelményeinek való megfelelést 

kizárólag az ajánlattevő teljesítheti.) 

a) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a mérleg szerinti eredménye az utolsó két lezárt év 

mindegyikében negatív volt.  

Amennyiben az ajánlattevő a C/a) pontban előírt időszak kezdete után kezdte meg 

működését, alkalmatlan, ha a működési ideje alatt a jelen beszerzés tárgyából (vakolat 

javítás és tisztasági festés, vagy padozat javítás) származó általános forgalmi adó nélkül 

számított árbevétele nem éri el az: 

1. ajánlati rész vonatkozásában legalább a 2.400.000 Ft-ot,  

2. ajánlati rész vonatkozásában legalább az 1.900.000 Ft-ot,  

3. ajánlati rész vonatkozásában legalább az 1. 900.000 Ft-ot. 

 

Az alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés igazolása: 

Ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell nyilatkozatát az utolsó két lezárt év mérleg 

szerinti eredményéről. (Nyilatkozat minta 10. számú melléklet) 

Amennyiben az ajánlattevő a C/a) pontban előírt időszak kezdete után kezdte meg 

működését, csatolnia kell a működési ideje alatt a jelen beszerzés tárgyából (vakolat 

javítás és tisztasági festés, vagy padozat javítás) származó általános forgalmi adó nélkül 

számított árbevételét tartalmazó nyilatkozatát. (Nyilatkozat minta 11. számú melléklet) 

Több részajánlatra történő ajánlattétel esetén az ajánlattétellel érintett legmagasabb 

gazdasági és pénzügyi minimumkövetelménynek való megfelelést kell igazolni.  

Ajánlattevő alkalmatlannak minősül az elbírálás során amennyiben nem felel meg az 1.B./ és 

1.C./ pontokban meghatározott alkalmassági feltételekkel. 

2. Szerződéses feltételek 

Ajánlati részenként külön – külön Vállalkozási Keretszerződés kerül megkötésre. 

A Vállalkozási Keretszerződés tervezet jelen ajánlati felhívás 2. számú mellékleteként 

csatolva. 

 



A szerződést biztosító és egyéb mellékkötelezettségek: 

[X] késedelmi kötbér, 

[X] hibás teljesítési kötbér, 

[X] meghiúsulási kötbér, 

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

3. A szerződés időtartama vagy a teljesítés véghatárideje, a teljesítés helye 

A Keretszerződés a mindkét fél általi aláírásának napjától a rendelkezésre álló keretösszeg 

teljes lehívásáig, de legkésőbb 2016. december 31-ig hatályos. 

A Keretszerződés megszűnik a határozott időtartam lejártával, vagy azt megelőzően is, ha a 

keretösszeg teljesen felhasználásra kerül. 

A teljesítés helye: Megrendelő telephelyei, melyeket részletesen az ajánlati felhívás 15. 

számú melléklete tartalmaz. 

4. Ajánlat 

4.1. Részajánlat: Az Ajánlatkérő részajánlat tételi lehetőséget biztosít, az alábbiak szerint: 

1. rész: MÁV SZK Zrt. Nyugat-magyarországi régiójában vakolatjavítási, tisztasági 

festési, valamint padozat javítási munkák elvégzése.  

2. rész: MÁV SZK Zrt. Közép-magyarországi régiójában vakolatjavítási, tisztasági 

festési, valamint padozat javítási munkák elvégzése. 

3. rész: MÁV SZK Zrt. Kelet-magyarországi régiójában vakolatjavítási, tisztasági 

festési, valamint padozat javítási munkák elvégzése. 

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

nem teljes körű ajánlat érvénytelen.  

4.2. Több változatú ajánlat: érvényesen nem tehető. 

4.3. Közös ajánlattétel 

Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot. 

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

ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni a Felolvasólapon. A 

Felolvasólapot cégszerűen kell aláírni, közös ajánlat esetén valamennyi ajánlatot tevő 

cég képviselőjének el kell látnia aláírásával Az ily módon megjelölt kapcsolattartóval 

közöltek a beszerzési eljárás további szakaszában valamennyi közös ajánlattevő 

vonatkozásában joghatályos közlésnek minősülnek. 

A közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak 

egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését. 

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

a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőnek küldi meg. 

A közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen 

felelnek. 

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

lejárta után változás nem következhet be. 

Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevőknek megállapodást kell kötniük 

egymással, melyben szabályozzák az egymás közötti és az ajánlatkérővel való 

kapcsolatukat. Ezen megállapodást közös ajánlattevőknek az ajánlatukhoz csatolniuk 

kell. 

A közös ajánlattevők megállapodásának kötelezően tartalmaznia kell: 

- a közös Ajánlattevők közös fellépési formájának ismertetését és  

- az ajánlat aláírási módjának ismertetését, és  



- a részesedés mértékének feltüntetését, és  

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

jogosult valamennyi közös ajánlattevőt képviselni az ajánlatkérővel szemben a jelen 

Pályázati eljárásban, az ajánlatkérő által az ajánlattevő, illetve az ajánlattevő által az 

ajánlatkérő felé tett jognyilatkozatokban, és  

- az ajánlatban vállalt kötelezettségek megosztásának ismertetését, és  

- az ajánlatban vállalt kötelezettségeken belül azokat, amelyeket:  

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

megnevezésével),  

ii. amelyeket egynél több Ajánlattevő együttesen teljesít (az érintett ajánlattevők 

megnevezésével),  

iii. és azon kötelezettségeket, amelyek teljesítése érdekében harmadik személlyel 

kívánnak szerződést kötni. 

- azon megállapodást, miszerint közös Ajánlattevők a szerződésben vállalt valamennyi 

kötelezettség teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak, és 

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

alkalmazhatósága vagy végrehajthatósága felfüggesztő (hatályba léptető), bontó 

feltételtől, illetve harmadik személy vagy hatóság jóváhagyásától nem függ. 

4.4. Ajánlati ár 
Ajánlattevőnek az ajánlatában részajánlatonként meg kell adnia az alábbi feladatok 

elvégzésére vonatkozó nettó ajánlati árát (nettó összeg + ÁFA formában). 

1. Vakolatjavítás nettó Ft/m
2
 + ÁFA 

2. Tisztasági festés nettó Ft/m
2
 +ÁFA 

3. Csempe javítás nettó Ft/m
2
 +ÁFA 

4. Járólap javítás nettó Ft/m
2
 + ÁFA 

5. Laminált padló javítás nettó Ft/m
2
+ÁFA 

6. Parketta javítás nettó Ft/m
2
+ÁFA 

7. PVC padló, linóleum javítás nettó Ft/m
2
+ÁFA 

Az ajánlati ár tartalmazza az anyag költséget és a munkadíjat is. 

Az ajánlati árat úgy kell meghatározni, hogy az tartalmazza a szerződésszerű teljesítés 

valamennyi – közvetlen és közvetett – költségét, melyen felül a Vállalkozó egyéb díjat 

vagy költséget nem érvényesíthet a Megrendelővel szemben.  

Az árat magyar forintban (HUF) kell meghatározni, és nem köthető semmilyen más 

külföldi fizetőeszköz árfolyamához. Az ajánlati ár meghatározásakor, az annak alapjául 

szolgáló nettó egységárak a szerződés teljes időbeli hatálya alatt érvényes, rögzített 

árak, melyek az elszámolás alapját képezik. 

Az ajánlattevők sorrendjének megállapítására ajánlatkérő az ajánlattevők által megadott 

fenti árakból átlagot képez és ezen átlagárak alapján állapítja meg a sorrendet. 

5. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei: 

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

jogszabályoknak mindenben megfelelő számla és mellékletei kézhezvételétől számítva. 

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

mellékkötelezettség nem terheli. 



6. Összeférhetetlenségi nyilatkozat 

Az Ajánlattevőnek az összeférhetetlenség kezelésére vonatkozóan nyilatkoznia kell, hogy 

tulajdonosi szerkezetében, és választott tisztségviselőinek vonatkozásában, vagy 

alkalmazottjaként sem közvetlen, sem közvetett módon nem áll jogviszonyban MÁV-os 

tisztségviselővel, az ügyletben érintett alkalmazottal, vagy annak Törvény (Ptk. 685. § (b)) 

szerint értelmezett közeli hozzátartozójával. (Nyilatkozat minta 14. számú melléklet) 

7. Részvételi feltételek: 

Ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell különösen az alábbiakat: 

 Cégszerűen aláírt Felolvasólapot (ajánlati felhívás 3. számú melléklete), melynek 

hiánya az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után, annak hiánypótlására lehetőséget 

az Ajánlatkérő nem biztosít! 

 Ajánlattevőnek az általa tett ajánlathoz kapcsolódóan műszaki leírást kell készítenie, 

amelyben részletesen kifejti, hogy a beszerzés tárgyát képező feladatokat milyen 

módon, milyen alapanyagok felhasználásával kívánja megvalósítani. A műszaki 

leíráshoz csatolni kell a felhasználásra kerülő anyagok minőségi tanúsítványát. 

 Az ajánlati felhívás 1. pontjában meghatározott dokumentumokat. 

 Nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az ajánlat tárgyát képező szerződésszerű 

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

teljesítése során igénybe venni kívánt alvállalkozók vonatkozásában a kizáró okok 

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

 Az ajánlatot aláíró cégjegyzésre jogosult személy közjegyző által hitelesített aláírási 

címpéldányát, vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintáját egyszerű másolati 

példányban. Amennyiben az aláíró személy nem cégjegyzésre jogosult az adott 

gazdasági szereplőnél, úgy továbbá csatolni kell az adott gazdasági szereplőnél 

cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő által aláírt meghatalmazást legalább teljes 

bizonyító erejű magánokirati formában, melynek tartalmaznia kell a meghatalmazott 

aláírását is. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlat (nyilatkozat, 

kötelezettségvállalás) aláírására vonatkozó meghatalmazás aláírására 

meghatalmazóként kizárólag az ajánlattevő vezető tisztségviselője jogosult, a 

cégvezető és a képviseletre feljogosított munkavállaló a Ptk. 3:116. § (3) bekezdés 

alapján az ajánlat (nyilatkozat, kötelezettségvállalás) aláírására meghatalmazást 

érvényesen nem adhat. 

 45 napnál nem régebbi cégkivonatot. 

 Cégszerűen aláírt nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy szerepel az ajánlattételi 

határidő napján a köztartozásmentes adatbázisban, amelyet Ajánlatkérő ellenőriz. 

Amennyiben a köztartozásmentes adatbázisban nem szerepel, az ajánlattételi határidő 

napjától visszafelé számított 30 napnál nem régebbi együttes nullás adóigazolás 

másolatának csatolása szükséges.  

 Nyilatkozatát arról, hogy az ajánlatkérés és a szerződéstervezet feltételeit elfogadja. 

(Nyilatkozat minta 17. számú melléklet) 

 Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy a feladat teljesítéséhez szükséges 

erőforrások rendelkezésre állását a szerződés időtartama alatt végig garantálja. 

(Nyilatkozat minta 13. számú melléklet.) 

 Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők által megkötött megállapodást. 

 Összeférhetetlenségi nyilatkozat. (Nyilatkozat minta 14. számú melléklet.) 

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

illetve a jelen ajánlati felhívás előír, kötelezővé tesz.  

  



 

8. Ajánlattevő ajánlatában az alábbi adatait köteles megadni: 

 Az ajánlattevő neve  

 Székhelye (lakóhelye) 

 Levelezési címe  

 Adószáma 

 Illetékes Cégbíróság megnevezése 

 Cégjegyzék száma 

 Statisztikai jelzőszáma 

 Számlavezető pénzintézetének neve 

 Bankszámla száma 

 Kivitelezői nyilvántartási száma 

 Cégjegyzésre jogosult vagy meghatalmazott képviselő(k) neve 

 Kapcsolattartó neve 

 Telefon/Telefax száma 

 E-mail címe 

Ajánlattevői adatlap minta az Ajánlati felhívás 12. számú mellékleteként csatolva. 

9. Az elbírálás szempontja mindhárom ajánlati rész vonatkozásában: a legalacsonyabb 

összegű ellenszolgáltatás. 

Az ajánlattevők sorrendjének megállapítására ajánlatkérő az ajánlattevők által megadott 

nettó egységárakból átlagot képez és ezen átlagárak alapján állapítja meg a sorrendet. 

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

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

e-mail útján) értesítést küld. 

Ajánlatkérő nem kíván tárgyalásokat lefolytatni jelen pályázati kiírásban a szerződéses 

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

ettől minden indokolás nélkül eltérjen.  

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

útján) küld értesítést. 

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

részvételével tartanak. 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 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. 

mailto:aukcio@electool.com


10. Hiánypótlás 

Az Ajánlatkérő teljes körű hiánypótlási lehetőséget biztosít, azonban ugyanazon hiány 

tekintetében csak egy alkalommal rendelhető el hiánypótlás. 

Hiánypótlás során az ajánlat nem módosulhat, azonban az ajánlat érvényességéhez 

szükséges dokumentumokat be lehet benyújtani. 

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

ajánlati árat befolyásolja, módosítja. Hiánypótlás során az 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.  

11. 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. 

12. Ajánlattételi határidő: 2016. május 31. 14:00 óra 

Az ajánlatokat elektronikusan, a greffne.nyari.agnes@mav-szk.hu e-mail címre, az 

ajánlattételi határidő lejártáig, azaz 2016. május 31.-én 14:00 óráig.  

A határidőn túl érkezett ajánlatok érvénytelenek!  

Társaságunk nem vállal felelősséget az ajánlattevői érdekkörben felmerülő, illetve vis 

maiorból eredő késedelmes ajánlattételért, így különösen rendszerhibából eredő 

késedelemért. 

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

megküldeni. Az e-mail tárgy mezőjében az eljárás tárgyát fel kell tüntetni! Ajánlatkérő 

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

tünteti fel az eljárás tárgyát, úgy nem tud felelősséget vállalni azért, hogy az ajánlat az 

ajánlattételi határidő lejárta előtt nem kerül felbontásra. 

Az ajánlatok bontása az ajánlattételi határidővel azonos időpontban, a nyilvánosság 

kizárásával zajlik. 

13. Az eredményhirdetés tervezett időpontja: Az ajánlatok bontását követő 30 napon belül, 

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

tárgyalások lezárását követő 15 napon belül. 

14. A szerződéskötés tervezett időpontja: Az eredményhirdetést követő 15 napon belül. 

15. Az Ajánlatkérő tárgyalást tarthat, annak időpontjáról írásban, fax vagy e-mail útján 

értesíti az Ajánlattevőket. Ajánlatkérő az ajánlattételt követően elektronikus árlejtést/ 

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

Ajánlattevőket. 

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


16. 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/ártárgyalás tartása esetén az ajánlati 

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

17. Egyéb információk:  

Az eljárással kapcsolatos információt kizárólag írásban lehet kérni a jelen ajánlati 

felhívásban megjelölt kapcsolattartótól. A kiegészítő tájékoztatás kérés határideje: 2016. 

május 25. szerda 14:00 óra. 

Az ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevőket, hogy regisztráljanak a MÁV Csoport Szállítói 

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

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

regisztrációs útmutató elérhető az alábbi címen: 

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

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 teljesítés feltételeit, a nyújtandó szolgáltatás tulajdonságait, illetve a 

vonatkozó ellenszolgáltatást nem egyértelműen határozta meg, vagy azokat más 

ajánlatához vagy feltételhez kötötte; 

 az ajánlati felhívásban és mellékleteiben nevesített tartalom tekintetében Ajánlattevő 

nem ad teljes körű ajánlatot; 

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

tartalmazó felolvasólapot eredeti példányban; 

 az Ajánlattevő több változatú ajánlatot tett; 

 az ajánlat aránytalanul alacsony ellenszolgáltatást tartalmaz; 

 az ajánlatban valótlan adat vagy nyilatkozat szerepel; 

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

ajánlattevő vonatkozásában; 

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

határidőn túl érkezett; 

 az Ajánlattevő elmulasztja a szerződési feltételekkel kapcsolatos elfogadó 

nyilatkozatát becsatolni; 

 az Ajánlattevő nem tett részletes és kötelező erejű jognyilatkozatokat az ajánlatával 

kapcsolatban, azzal kapcsolatban nem vállalt ajánlati kötöttséget; 

 az ajánlat a fentieken túlmenően nem felel meg a pályázati kiírásban, illetve a 

jogszabályban foglaltaknak. 

Az Ajánlattevők az Ajánlatkérő azon döntése kapcsán, mely ajánlatukat érvénytelennek 

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

megtérítési igény érvényesítésére nem jogosultak. 

http://www.mavcsoport.hu/mav-csoport/szallitominosites
http://www.mavcsoport.hu/file/20941/download?token=NGI9mnne


Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy a jelen beszerzési eljárás során mellőzhető, 

illetőleg az eljárás bármely szakaszából kizárható az ajánlattevő, amennyiben: 

 korábbi szerződésszegés (hibás teljesítés) alapján az eljárásban való részvétele a 

MÁV-csoport számára hátrányos, 

 a belső ellenőrzés alapján lefolytatott vizsgálat visszaélést állapított meg, illetőleg 

amely ajánlattevővel kapcsolatban jogszabálysértés miatt eljárás folyik. 

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 

benyújtó Ajánlattevővel köthet szerződést.  

Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az Ajánlattevő nyilatkozatát a felhívás feltételeinek 

elfogadására, a szerződés teljesítésére és a kért ellenszolgáltatásra.  

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

Ajánlatkérő külön indoklási kötelezettség nélkül bármikor dönthet úgy, hogy jelen beszerzési 

eljárásban nem hirdet eredményt, illetőleg nem köt szerződést. Az ajánlatkérés 

visszavonásából, illetve eredménytelenné nyilvánításából eredő károkért, költségekért, 

elmaradt haszonért Ajánlatkérő semmilyen felelősséget nem vállal. 

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

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

kapott. 

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

szerződés a nyertes kihirdetésével nem jön létre, Ajánlatkérőt szerződéskötési kötelezettség 

nem terheli. 

Budapest, 2016. május 19. 

Mellékletek: 

1. számú melléklet: Műszaki leírás 

2. számú melléklet: Szerződéstervezet 

3. számú melléklet: Felolvasólap minta 

4. számú melléklet: Szakmai önéletrajz minta 

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: Referencia nyilatkozat minta 

9. számú melléklet: Nyilatkozat a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről 

10. számú melléklet: Nyilatkozat mérleg szerinti eredményről minta 

11. számú melléklet: Nyilatkozat árbevételről minta 

12. számú melléklet: Ajánlattevői adatlap 

13. számú melléklet: Nyilatkozat az erőforrások rendelkezésre állásáról 

14. számú melléklet: Összeférhetetlenségi nyilatkozat 

15. számú melléklet: Ajánlattevő telephelyeinek listája 

16. számú melléklet: Várható mennyiségek ajánlati részenként 

17. számú melléklet: Nyilatkozat az ajánlatkérés és a szerződéstervezet elfogadásáról 

 


