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12285/2015/START 

Ajánlati felhívás 

 

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 

Kapcsolattartó:    Malakuczi Mariann 

beszerzési szakértő 

MÁV Szolgáltató Központ Zrt. BLÜ Vasúti és Vállalat- 

Üzemeltetési Divízió 

Kapcsolattartó elérhetősége:  Telefon: +36 1/511-3691 

E-mail: malakuczi.mariann@mav-szk.hu 

 

mint Ajánlatkérő (a továbbiakban: Ajánlatkérő) „TRAXX villamos mozdony keréktárcsa 

javításához szerelő műhely kialakítása (tervezés – engedélyezés – kivitelezés)” tárgyban nyílt 

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 tervezési 

és kivitelezési feladatok becsült értéke nem éri el a vonatkozó közbeszerzési értékhatárt. 

 

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

 

A beszerzés tárgya: 

TRAXX villamos mozdony keréktárcsa javításához szerelő műhely kialakítása (tervezés – 

engedélyeztetés – kivitelezés) – a jelen ajánlati felhívásban és mellékleteiben részletezetteknek 

megfelelően. 

 

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; 
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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 nem szabályozott tőzsdén jegyzett társaság, amelynek a pénzmosás és a terrorizmus 

finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja 

szerinti tényleges tulajdonosa nem megismerhető. 

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 a)-b) és e) pontokban foglalt kizáró 

okok hiányát Ajánlatkérő ellenőrzi a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető 

cégjegyzék-adatok alapján (http://www.e-cegjegyzek.hu). Amennyiben ajánlattevő cégkivonata a 

http://www.e-cegjegyzek.hu oldalon nem szerepel, abban az esetben ajánlattevőnek kell ajánlatába 

csatolnia az ajánlattételi határidőt megelőző 45 napnál nem régebben kiállított cégkivonat egyszerű 

másolati példányát. 

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 nyilatkozatminta 

értelemszerű kitöltésével. 



3 
 

 

 

 

B/ Az alkalmasság műszaki-szakmai minimum követelményei 

(az alkalmasság műszaki minimumkövetelményeinek való megfelelést kizárólag az ajánlattevő 

teljesítheti): 

a) Alkalmatlan ajánlattevő, ha nem rendelkezik a jelen ajánlati felhívás feladásától 

visszafelé számított három év vonatkozásában összesen legalább 15 millió forint értékű beszerzés 

tárgya szerinti (építészeti) kivitelezési munkák elvégzésére vonatkozó, szerződésszerűen 

teljesített referenciával. 

 

Igazolás módja: 

Kérjük csatolni az ajánlattevő cégszerűen aláírt nyilatkozatát az Ajánlati felhívás dátumától visszafelé 

számított megelőző három év legjelentősebb beszerzés tárgya szerinti (építészeti) kivitelezési munkák 

teljesítésének ismertetésével; melynek minimálisan tartalmaznia kell a szerződéskötő másik fél nevét, 

elérhetőségét, a szerződés tárgyát, időtartamát, az ellenszolgáltatás nettó összegét, valamint arra 

vonatkozó nyilatkozatot, hogy a teljesítés szerződésszerű volt-e. 

 

b) Alkalmatlan ajánlattevő, ha nem rendelkezik a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt 

alábbi szakemberekkel: 

 legalább 1 fő, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet I. 2. rész 

táblázatának 2. pontja szerinti tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges É névjegyzékbe 

vétellel. 

 legalább 1 fő, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet IV. 1. rész 

táblázatának 2. pontja szerinti felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges 

MV-É névjegyzékbe vétellel. 

 

Igazolás módja: 

A b) pont szerinti alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolására Ajánlattevőnek a 9. sz. 

melléklet szerinti tartalommal nyilatkozatot kell csatolnia az ajánlatba. 

A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakemberek tekintetében előírt feltételeknek való megfelelés 

ellenőrzése: 

 amennyiben a bemutatott szakember szerepel a szakmavégzési jogosultságot igazoló kamarai 

nyilvántartásban, úgy az előírt „Képzettség és szakmai gyakorlati idő” feltételnek való 

megfelelést - a névjegyzékbe vétel ténye által - ajánlatkérő ellenőrzi az illetékes szakmai 

szervezet (kamara) által vezetett nyilvántartásban (ez esetben a szakember képzettségét 

igazoló dokumentum csatolása nem szükséges); 

 amennyiben a bemutatott szakember nem szerepel a nyilvántartásban, vagy az nem 

ellenőrizhető a nyilvántartáson keresztül, de a vonatkozó jogosultsággal bír, a végzettség és 

szakmai gyakorlati idő feltételnek való megfelelés igazolásához a jogosultságot igazoló 

dokumentum egyszerű másolata nyújtandó be; 

 

C/ Az alkalmasság pénzügyi-gazdasági minimumkövetelményei 

(az alkalmasság pénzügyi-gazdasági minimumkövetelményeinek való megfelelést kizárólag az 

ajánlattevő teljesítheti): 

Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben a jelen ajánlattételi felhívás feladását megelőző három üzleti 

évben teljes nettó– általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele összesen nem érte el a nettó 15 

millió Ft-ot, azaz nettó Tizenöt-millió forintot. 
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Az igazolás módja: 

A saját vagy jogelődje utolsó három üzleti évéről szóló az ajánlattevő által cégszerűen aláírt árbevételi 

nyilatkozat eredetiben. (3 sz. melléklet). 

Amennyiben az ajánlatkérő által kért Beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, 

a Beszámoló adatait Ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható 

beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges. 

Ajánlattevő alkalmatlannak minősül az elbírálás során amennyiben nem rendelkezik a 1.B./ és/vagy 

1.C./ pontban meghatározott alkalmassági feltételekkel. 

 

2. Helyszíni bejárás: 

Ajánlatkérő előírja ajánlattevők számára a helyszíni bejáráson való részvételt, melynek során 

ajánlattevőknek lehetőségük van a teljesítési helyszínt megtekintetni, illetve arról az ajánlattételhez 

szükséges mértékben az ajánlattételi felhívásban esetlegesen nem szereplő műszaki és egyéb 

információkat kérni, ugyanakkor a helyszíni bejáráson a szerződéses feltételekről tárgyalni nem lehet. 

 

A helyszíni bejárás időpontja: 2015. augusztus 26. 11 óra,. 

Bejárás helyszíne: 5000 Szolnok, Kőrösi út 1-3 sz. 

 

A helyszíni bejáráson való részvétel az ajánlattétel előfeltétele, melynek elmulasztása esetén az 

eljárásban érvényes ajánlat nem nyújtható be! 

 

3. A beszerzés műszaki tartalmát a jelen ajánlattételi felhívás 5. számú melléklete tartalmazza. 

 

4. Szerződéses feltételek 

A szerződés meghatározása: Vállalkozási szerződés, melynek tervezete a jelen ajánlati felhívás 4. 

számú mellékletét képezi. 

 

A szerződést biztosító és egyéb mellékkötelezettségek: 

[X] késedelmi kötbér, 

[X] hibás teljesítési kötbér, 

[X] meghiúsulási (nemteljesítési) kötbér, 

[   ] ellenőrzési jog meghiúsítása miatti kötbér, 

[X] 12 hónap jótállás, 

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

 

5. A szerződés időtartama vagy a teljesítés véghatárideje, a teljesítés helye: 

A szerződés a mindkét Fél általi aláírása napján lép hatályba és az abból eredő kötelezettségek 

maradéktalan teljesítésével szűnik meg. 

A teljesítés határideje: A Tervezési és Kivitelezési tervdokumentáció elkészítésének és 

Megrendelőnek történő átadásának határideje a szerződés aláírásától számított legfeljebb 30 naptári 

nap. A kivitelezés határideje az eljárás során értékelési részszempontként kerül meghatározásra. 

A szerződés teljesítésének helye: 5000 Szolnok, Kőrösi út 1-3 sz. alatti, 7350 hrsz-ú ingatlan 

 

6. Ajánlattétel: 
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6.1. Részajánlat: Ajánlatkérő nem biztosítja a részekre történő ajánlattétel lehetőségét, jelen 

eljárásban kizárólag teljes körű ajánlat tehető. Az Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevő figyelmét arra, 

hogy a nem teljes körű ajánlat érvénytelen! 

 

6.2. Több változatú ajánlat: érvényesen nem tehető. 

 

6.3. Az ajánlatok értékelési szempontja: összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása az 

alábbiak szerint: 

Értékelési részszempontok Súlyszám 

1. Nettó vállalkozási díj 

(Tervezési díj + Kivitelezési díj) 
80 

2. A kivitelezés teljesítési határideje 20 

 

Értékelés módszere: 

Az 1-2. részszempont esetében ajánlatkérő a fordított arányosítás módszerével számítja ki a 

pontszámokat. 

Fordított arányosítás: a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi 

elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a 

legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat. 

Az arányosítás során alkalmazott képlet: 

P= 
Alegjobb 

×(Pmax-Pmin)+Pmin 
Avizsgált 

 

ahol:  

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma  

Pmax: a pontskála felső határa  

Pmin: a pontskála alsó határa  

Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme  

Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme. 

Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határának megadása: 1-10 pont. 

Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a 2. értékelési részszempont esetében 60 naptári 

napos vállalásnál kedvezőtlenebb megajánlás nem adható. Ha ajánlattevő kedvezőtlenebb vállalást ad, 

ajánlata érvénytelen. 

Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a 2. értékelési részszempont esetében a 30 naptári 

napos vállalást tekinti az ajánlati elem legkedvezőbb szintjének, az ennél kedvezőbb vállalások is csak 

a maximális 10 pontot kapják. 

Mindegyik részszempont esetében ajánlatkérő két tizedesjegy pontosságig számol, majd az így kapott 

számot beszorozza a súlyszámmal. Az így kialakuló pontszám esetében is csak két tizedes jegy 

pontosságig veszi figyelembe az ajánlatok pontszámát. 

Az fentiek szerint kiszámított pontok az adott részszemponthoz rendelt súlyszámmal (szorzószámmal) 

felszorzásra kerülnek, amelynek eredménye a súlyozott pont. Az értékelés tárgyát képező pontszám a 

súlyozott pontok összege. 

 

6.3.1. Ajánlati ár: 

A Vállalkozási díj (átalánydíj) = Tervezési díj + Kivitelezési díj. 

 A vállalkozási díj tartalmazza a teljesítés során felmerülő összes költséget az alábbiak szerint: 

 

1. Tervezési díj 
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Tervezési díjként az ajánlattevőnek átalánydíjas árajánlatot kell benyújtania, amelynek tartalmaznia 

kell a tervezési feladatok elvégzésének, a tervezői művezetésnek, illetve a szerződésben vállalt 

jogszavatosságnak a teljes díját és valamennyi költségét, a részletes és teljes kivitelezési 

tervdokumentáció elkészítésére, valamint átadására is kiterjedően. A tervezési díj továbbá magában 

foglalja 

- a gázszolgáltatótól (TIGÁZ) szükséges engedélyek beszerzésével kapcsolatban felmerülő 

valamennyi díjat, illetéket. 

 

2. Kivitelezési díj 

Kivitelezési díjként az ajánlattevőnek átalánydíjas árajánlatot kell benyújtania, amelynek tartalmaznia 

kell a jelen ajánlattételi felhívás 5. számú mellékletében megfogalmazott munkák-, és minden egyéb – 

a szakszerű kivitelezéshez szükséges – feladat elvégzésének teljes díját és valamennyi költségét. 

Ajánlattevő az általa tett árajánlatot (Tervezési és Kivitelezési díjat külön-külön) köteles tételes 

költségelemekre bontani, azaz köteles a benyújtásra kerülő árajánlatát részletes árazott költségvetéssel 

alátámasztani. 

Ajánlattevő köteles az ajánlatához részletes, árazott költségvetést csatolni. 

Ajánlattevőnek ajánlatában meg kell adnia a teljes ellenszolgáltatás (vállalkozói díj) nettó összértékét 

„nettó Ft + ÁFA” formában. 

Az árat magyar forintban (HUF) kell meghatározni. Az ajánlati ár a szerződés teljes időbeli hatálya 

alatt érvényes, rögzített ár. Az ajánlati ár tartalmazza a szerződésszerű teljesítés valamennyi – 

közvetlen és közvetett – költségét, így különösen a tervezés, az engedélyeztetés és kivitelezés és a 

többletmunkák ellenértékét. 

Ajánlatkérő az érdekkörében felmerült okból elvégzett azon vállalkozói többletteljesítésre, amely 

munka elvégzésnek szükségessége a Szerződés megkötésekor előre nem volt látható, de amelynek 

elvégzésére a Felek egymással megállapodnak (Pótmunka), a Vállalkozói Díj 10%-ának megfelelő 

mértékű tartalékkeretet köt ki, melynek felhasználását a szerződéstervezet 6.4. pontja tartalmazza. Erre 

való tekintettel Ajánlattevőnek ajánlatában meg kell adnia az esetleges pótmunkákra vonatkozó nettó 

rezsióradíját. 

A pótmunkára vonatkozó nettó rezsióradíj az értékelésnek nem része, de megadása kötelező, az 

érvényes ajánlattétel feltétele. A nettó rezsióradíj mértéke nem haladhatja meg a 50.000.Ft/óra 

mértéket, az ennél magasabb értékű megajánlás az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után. 

 

7. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei: 

A jelen felhívás 4. sz. mellékleteként közreadott szerződéstervezet rendelkezései szerint. 

 

8. Részvételi feltételek: 

Ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell különösen az alábbiakat: 

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

illetve hiányos kitöltése az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után, annak hiánypótlására 

lehetőséget az Ajánlatkérő nem biztosít! 

 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. 

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

 Csatolja az ajánlatkérés tárgyához kapcsolódó tételes költségvetését. 

 Csatolja az cégjegyzésre jogosult személy(ek) közjegyző által készített aláírási címpéldányát, 

vagy a Ctv. 9. §-a szerinti, ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintáját egyszerű másolati 



7 
 

példányban. Amennyiben az ajánlatot nem a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő írja 

alá, úgy csatolni szükséges a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő által aláírt 

meghatalmazást, melynek tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírás mintáját is; Ajánlatkérő 

felhívja az 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. 

 Ajánlattevő az általa tett árajánlathoz kapcsolódóan – annak megértését és elbírálását 

elősegítendő, a későbbi félreértések elkerülése érdekében – köteles műszaki leírást készíteni és 

benyújtani, melyben részletesen ki kell fejtenie, hogy milyen műszaki megoldásokkal kívánja 

az 5. sz. melléklet szerinti műszaki tartalomban részletezett feladatokat megvalósítani. 

 Ajánlattevő köteles az ajánlatához az általa megajánlott műszaki megoldás megvalósulását 

bemutató, részletes ütemtervet csatolni. A készítendő ütemterv a tervezett munkálatok 

ütemezését prezentálja a munkaterület átadásától a készre jelentésig, a tervezésre is 

kiterjedően. Ajánlattevő az ütemterv elkészítése során köteles megfelelni az ajánlati felhívás 

és annak mellékletei részeként megfogalmazott Megrendelői elvárásoknak és teljesítési 

határidőknek. 

 

9. Ajánlattevő az alábbi adatait ajánlatában köteles megadni (Nyilatkozatminták 10. sz. 

melléklete): 

 Ajánlattevő neve 

 Székhelye 

 Levelezési címe 

 Számlavezető pénzintézete 

 Számlaszáma 

 Adószáma 

 Statisztikai jelzőszáma 

 Cégjegyzékszáma 

 Cégjegyzésre jogosult vagy meghatalmazott képviselő(k) neve 

 Kapcsolattartó neve 

 Építőipari kivitelezői nyilvántartási száma 

 Telefon/Telefax 

 E-mail cím 

 

10. Az Ajánlatkérő az ajánlatok bontását követően fenntartja a jogot tárgyalás tartására, melynek 

időpontjáról az érvényes ajánlatot tevők részére írásban (fax vagy e-mail útján) értesítést küld. 

Ajánlatkérő nem kíván tárgyalásokat lefolytatni jelen pályázati kiírásban a szerződéses feltételek és 

szakmai tartalom tekintetében, de fenntartja magának a jogot arra, hogy ettől minden indokolás nélkül 

eltérjen. 

A tárgyalás tartásáról és annak időpontjáról az Ajánlatkérő írásban (fax vagy e-mail útján) küld 

értesítést. 

 

11. Az ajánlatkérő hiánypótlási lehetőséget biztosít, minden témában egy alkalommal. 

Hiánypótlás során az ajánlat nem módosulhat, azonban az ajánlat érvényességéhez szükséges 

dokumentumokat lehet benyújtani. Hiánypótlásban 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 
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érvénytelenségét vonja maga után. Hiánypótlási lehetőség nem vonatkozik a Felolvasólap 

benyújtására, 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. 

 

12. A dokumentáció az alábbi kapcsolattartási ponton szerezhető be: 

Malakuczi Mariann 

MÁV Szolgáltató Központ Zrt. BLÜ BSZ Vasúti és Vállalat- Üzemeltetési Divízió 

1087 Budapest, Könyves Kálmán Krt. 54-60. 371. szoba 

Telefon: +36 1/511-3691 

Fax: +36 1/511-7526 

Email: malakuczi.mariann@mav-szk.hu  

Elektronikusan küldött Ajánlati dokumentáció esetén a pályázatban való részvétel feltétele a 

dokumentáció átvételének e-mailben vagy faxon történő visszaigazolása. 

 

13. 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. 

 

14. A felhívás közzétételének/megküldésének napja: 2015. augusztus 18. 

 

15. Ajánlattételi határidő: 2015. szeptember 2. 10:00 óra, az ajánlatot e-mailen kell benyújtani a 

malakuczi.mariann@mav-szk.hu címre. 

 

A fenti időpont minden esetben az ajánlatok beérkezésének határideje. Az ajánlatokat elektronikusan, 

a fent megadott e-mail címre, a jelen pontban megadott időpontig kell benyújtani. A határidőn túl 

érkezett ajánlatok érvénytelenek! Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az ajánlattételi határidő 

lejártát a www.pontosido.hu weboldal „Budapest idő” adatai alapján állapítja meg. 

 

Társaságunk nem vállal felelősséget az ajánlattevői érdekkörben felmerülő illetve vis maiorból eredő 

késedelmes ajánlattételért, így különösen rendszerhibából eredő késedelemért. 

 

Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát a felhívásban és a szerződésben foglalt 

feltételek elfogadására, a szerződés teljesítésére és a kért ellenszolgáltatásra. 

 

Az ajánlatot pdf formátumban, továbbá a benyújtott ajánlat részét képező részletes árazott 

költségvetést xls formátumban is meg kell küldeni, azonban ezek az állományok nem tartalmazhatnak 

jelszóval vagy cellavédelemmel védett állományokat. Az e-mail tárgy mezőjében az eljárás számát és 

tárgyát fel kell tüntetni. 

 

Az ajánlatok bontása a beadási határidővel azonos időpontban a nyilvánosság kizárásával zajlik. 

 

16. Az eredményhirdetés tervezett időpontja: ajánlati határidő lejártát követő 30 napon belül, 

tárgyalás tartása esetén a tárgyalások lezárását követő 15 munkanapon belül. 

mailto:malakuczi.mariann@mav-szk.hu
mailto:malakuczi.mariann@mav-szk.hu
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17. A szerződéskötés tervezett időpontja: az eljárás eredményéről szóló tájékoztatást követő 15 

napon belül. 

 

18. Az ajánlatkérő tárgyalást tarthat, annak időpontjáról tárgyalás esetén írásban értesíti az 

ajánlattevőket. 

 

19. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: Az ajánlattételi határidő lejártától számított 90 nap. 

 

20. Egyéb információk: 

Az eljárással kapcsolatos információt kizárólag írásban lehet kérni a jelen ajánlati felhívás 12. 

pontjában megjelölt kapcsolattartótól. 

 

Érvénytelen az ajánlat, ha: 

 az ajánlattételi határidőn túl érkezik illetve a felhívásban megjelölt címtől eltérő címre vagy 

módon nyújtották be; 

 a felhívásban részvételi feltételként kért igazolások, nyilatkozatok és egyéb csatolandó 

dokumentumok nem, vagy nem megfelelő módon igazolják Ajánlattevő alkalmasságát, illetve 

a kizáró okok fennállásának hiányát; 

 a felhívásban kért igazolásokat, nyilatkozatokat és egyéb dokumentumokat Ajánlattevő a 

hiánypótlási felhívás ellenére sem nyújtja be a megadott határidőre az ajánlati felhívásnak 

megfelelően; 

 az adóhatósági eljárás alapján Ajánlattevő felfüggesztett adószámmal rendelkezik; 

 az ajánlati felhívásban és mellékleteiben előírt követelményeknek nem felel meg, illetve az 

előírt feltételeket Ajánlattevő nem tudja igazolni, teljesíteni; 

 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; 

 ha az ajánlattevő az ajánlatához nem csatolja a cégszerűen aláírt, hiánytalanul kitöltött 

felolvasólapot eredetiben; 

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

 az ajánlatban valótlan adat vagy nyilatkozat szerepel; 

 ha a jelen ajánlati felhívás 1A/ pontjában részletezett kizáró okok fennállnak az ajánlattevővel 

szemben; 

 a hiánypótlási határidő elmulasztása az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után a jelen 

ajánlati felhívás 11. pontjában foglaltaknak megfelelően; 

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

túl érkezett; 

 az ajánlattevő nem tett részletes és kötelező erejű jognyilatkozatokat az ajánlatával 

kapcsolatban, azzal kapcsolatban nem vállalt ajánlati kötöttséget; 

 az ajánlattevő nem vett részt a helyszíni bejáráson; 

 az ajánlat/ajánlattevő a fentieken túlmenően nem felel meg az ajánlati felhívásban valamint a 

jogszabályokban foglaltaknak. 
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Az Ajánlattevők az ajánlatkérő azon döntése kapcsán, mely ajánlatukat érvénytelennek minősíti, sem 

jogorvoslatra, sem semmilyen kártérítésre, kártalanításra vagy egyéb megtérítési igény érvényesítésére 

nem jogosultak. 

Ajánlattevő jogosult a jelen beszerzési eljárást, az eljárás bármely szakaszában, indoklás nélkül 

eredménytelenné nyilvánítani. 

 

A jelen ajánlati felhívásban nem részletezett kérdésekben az ajánlati felhívás mellékletét képező 

szerződéstervezet és a vonatkozó hatályos jogszabályok az irányadóak. 

 

A nyertes Ajánlattevőnek a szerződéskötésig be kell mutatnia, hogy szerepel az építőipari kivitelezői 

vállalkozások nyilvántartásában. 

 

Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő visszalépése esetén a második legkedvezőbb ajánlatot tevővel köthet 

szerződést. 

 

Az ajánlatnak tartalmaznia kell kifejezetten és különösen az ajánlattevő nyilatkozatát a felhívás 

feltételeinek elfogadására, a szerződés teljesítésére és a kért ellenszolgáltatásra. 

 

Az ajánlatnak tartalmaznia kell kifejezetten és különösen az ajánlati felhívás szerinti igazolásokat és 

nyilatkozatokat és egyéb dokumentumokat. 

 

Az Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra vonatkozóan, hogy a beszerzési igényétől és a szerződés 

megkötésétől a szerződéskötés előtt bármikor, indoklás nélkül elálljon, illetve a beszerzési eljárást 

eredménytelenné nyilvánítsa. Ajánlattevők a jelen eljárásban kifejezetten csak saját költségükre és 

kockázatukra vehetnek részt; a pályázat szerződéskötés előtti eredménytelennek nyilvánításából vagy 

visszavonásából eredően ajánlatkérővel szemben semmiféle igény nem érvényesíthető. A szerződés a 

nyertes kihirdetésével nem jön létre, Ajánlatkérőt szerződéskötési kötelezettség nem terheli. 

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

 

Az Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét arra, hogy az ajánlati felhívás visszavonása, 

módosítása, valamint a beszerzési eljárás bármely okból történő eredménytelenné nyilvánítása vagy a 

szerződés aláírásának egyéb okból való meghiúsulása okán az Ajánlatkérő az Ajánlattevő(k) számára 

kár-, költségtérítést semmilyen jogcímen nem fizet. 

 

A pályázattal kapcsolatos kérdésekre a magyar jog irányadó, a pályázattal kapcsolatos jogviták 

rendezésére a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései szerint hatáskörrel és 

illetékességgel rendelkező bíróság jogosult. 

 

Budapest, 2015. augusztus 18. 

 

Mellékletek: 

1. sz. melléklet: Felolvasólap 

2. sz. melléklet: Referencia nyilatkozat mintája 

3. sz. melléklet: Nyilatkozat árbevételről 

4. sz. melléklet: Szerződéstervezet 

5. sz. melléklet: Műszaki tartalom 

6. sz. melléklet: Kizáró okokra vonatkozó nyilatkozat 

7. sz. melléklet: Nyilatkozat az alvállalkozók igénybevételéről 
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8. sz. melléklet: Nyilatkozat az alvállalkozók vonatkozásában 

9. sz. melléklet: Nyilatkozat a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek vonatkozásában 

10. sz. melléklet: Ajánlattevői adatlap 


