
 
 
 
 

Ajánlat kérés 

” Debrecen telephelyen kiépített épületfelügyeleti rendszer karbantartási, támogatási 

(support) szerződése” 

tárgyú beszerzéshez 

 
1. Ajánlatkér ő neve, címe 
 
MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. 
Székhelye: H-Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. 
Cégjegyzékszám: 01-10-045551 Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság 
Statisztikai számjel: 13834492-4910-114-01 
Adószám: 13834492-2-44 
Számlaszáma: K&H 10402142-49575648-49521007 
Számlázási címe: H-Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. 
 
 
Az eljárás lebonyolítása során eljár: 
MÁV Szolgáltató Központ Zártkör űen Működő Részvénytársaság  
Székhelye: H-Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. 
Levelezési címe:  1087 Budapest, Könyves Kálmán Krt. 54-60. 
Adószám:  14130179-2-44 
Statisztikai számjel: 14130179-6311-114-01. 
Cégjegyzékszám:  Cg. 01-10-045838 
 
Ügyintéző:  Takács Zsuzsa 
Telefon:  06/1-511-4741 
Fax:  06/1-511-8534 
Email:  takacs.zsuzsa@mav-szk.hu 
 
Az eljárás lebonyolítása során eljáró MÁV Szolgáltató Központ Zrt. szervezet: 

MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Beszerzés és Logisztika Üzletág 
 
A szerződés teljesítése során eljár: 
MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. 
 
2. A beszerzés tárgya, mennyisége: 

Debrecen telephelyen kiépített épületfelügyeleti rendszer karbantartási, támogatási 
(support) szerződése a mellékelt vállalkozási szerződés tervezet szerint. 
 

3. A pályázat műszaki leírása, illetőleg a minőségi követelmények, 
teljesítménykövetelmények 
A szerződés tervezet és a műszaki specifikációt tartalmazó dokumentáció a jelen 
ajánlatkéréssel együtt elérhető a SourcingTool felületen az Ajánlattevők részére. 
 

4. A szerződés meghatározása 
Vállalkozási szerződés/épületfelügyeleti rendszerek karbantartási, támogatási 
(support) szerződése/ 
 
 

5. A teljesítés határideje, a szerződés időtartama 
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A teljesítés határideje a szerződésnek megfelelően főszabályként havi teljesítési időszak 
szerint illetve egyes szolgáltatásokra vonatkozóan a szerződésben megállapított külön 
határidőkre. A szolgáltatás általános időtartama a szerződés hatálybalépésétől számított 24 
hónap. 
 

6. A teljesítés helye 
MÁV-START Zrt. Debrecen JBI Debrecen telephely 
 

7. Az ajánlatok bírálati szempontja 

7.1. Részajánlat tételére lehetőség nincs. 

7.1.2 Többváltozatú ajánlat nem tehető. 

7.1.3 Ajánlatkér ő az ajánlatokat a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás bírálati 
szempont alapján értékeli.  

 

7.2 Ajánlati ár: 

 
7.2.1. Az ajánlati árat úgy szükséges megadni, hogy az tartalmazza az ajánlattételi 

felhívásban meghatározott műszaki/szakmai tartalom megvalósításának, továbbá a 
szolgáltatás nyújtásának teljes ellenértékét a megkötendő szerződés teljes időtartama 
alatt.  

7.2.2. Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy az ajánlattételi felhívásban, illetve a 
szerződésekben rögzítettek nem megfelelő tanulmányozására visszavezethető kár és 
költség minden esetben ajánlattevőt terheli. 

7.2.3. Ajánlatkérő elvárja, hogy az ajánlati ár a meghatározott műszaki/szakmai 
tartalomnak és a részletes szerződéses feltételeknek megfelelő teljesítés reális 
ellenértékét jelentse. 

7.2.4. Az ajánlati árat magyar forintban (HUF) kell megadni, és az nem köthető 
semmilyen más külföldi fizetőeszköz árfolyamához. 

7.2.5. Az ajánlatban az ajánlattevőnek fix árat kell megadni, általános forgalmi adó 
nélkül meghatározva. Az ajánlattevő a fix áron kívül külön költségtérítésre nem tarthat 
igényt. 

 
8. Kizáró okok és alkalmassági feltételek 

8.1 Nem tehet érvényes ajánlatot, aki: 
a) végelszámolás alatt áll, vagy az ellene indított csődeljárás vagy felszámolási 

eljárás folyamatban van, illetőleg ha az Ajánlattevő 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), illetőleg g) pontja alapján a bíróság jogerős 
ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, illetőleg ha az Ajánlattevő tevékenységét 
más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta; 

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; 
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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 közbeszerzési 
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 jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, 
amelynek tekintetében a h) i) és j) pontokban meghatározott feltételek fennállnak. 
Amennyiben a több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati hányaddal 
rendelkező gazdasági társaság társulásként adózik, akkor az ilyen társulás 
tulajdonos társaságaira vonatkozóan kell a h) pont szerinti feltételt megfelelően 
alkalmazni. 

Igazolás módja: 
Cégjegyzésre jogosult személy által cégszerűen aláírt nyilatkozat.  
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. 

Közös ajánlattevők esetében a kizáró okok vonatkozásában valamennyi ajánlattevőnek külön-
külön nyilatkoznia szükséges arról, hogy nem tartoznak a kizáró okok hatálya alá. 
 
8.2.1 Gazdasági-pénzügyi alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a 

megkövetelt igazolási mód: 

Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha a teljes nettó - általános forgalmi adó nélkül számított – 
árbevétele a pályázati felhívás közzétételét megelőző kettő üzleti évben évente nem érte el a 

nettó 7 552 000 Ft-ot. 

Az igazolás módja: 
(A1) Az Ajánlattevő csatolja cégszerűen aláírt nyilatkozatát az Ajánlattevő teljes nettó - 
általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele tekintetében a pályázati felhívás 



 

 

 

4

közzétételét megelőző kettő üzleti év vonatkozásában évenkénti bontásban. 
 

8.2.2 Műszaki-szakmai alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt 

igazolási mód: 

Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik 2012. január 1-jét követően összesen 
legalább egy darab olyan, szerződésszerűen teljesített referenciával, ahol a teljesítés során az 
Ajánlattevő fűtésfelügyeleti rendszer telepítését és/vagy üzemeltetését végezte, és a szerződés 
teljes nettó – általános forgalmi adó nélkül számított – értéke nem érte el a 3 776 000 Ft-ot, 
 
Alkalmatlan az Ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik olyan villamosmérnöki vagy 
gépészmérnöki végzettségű szakemberrel, aki az elmúlt 3 évben legalább 2, sikeresen lezárt, 
teljesítési igazolással igazolt, szerződésszerűen teljesített fűtésfelügyeleti rendszer 
telepítésében és/vagy üzemeltetésében részt vett.  
 
Az igazolás módja 
 
Ajánlattevőre vonatkozóan az alábbi adatokat és tényeket kell az Ajánlatkérő tudomására 
hozni: 
 
(A2) Az Ajánlattevő cégszerűen aláírt referencia nyilatkozata (a 2012. január 1-jét követően 
teljesített, fűtésfelügyeleti rendszer telepítése és/vagy üzemeltetése tárgyú szolgáltatásainak 
(referenciáinak) ismertetése). 
A referenciának minimálisan az alábbiakat kell tartalmaznia: 
 

• a szerződést kötő fél megnevezése, , 
• a kontaktszemély megnevezése, elérhetősége (cím és telefonszám és/vagy e-mail 

és/vagy fax), 
• a referencia tárgyának részletes ismertetése, hogy abból az alkalmasság kiderüljön (az 

elvégzett referencia munka műszaki tartalmának bemutatásával, pl. X típusú 
felügyeleti rendszer kiépítése Y típusú sötétsugárzó rendszerhez, stb.), 

• a teljesítés helye, 
• a teljesítés ideje (év, hónap) 
• ellenszolgáltatás nettó összege (nettó HUF) 
• nyilatkozat a szerződésszerű teljesítésről 

 
(A3) Az Ajánlattevő által a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakemberek bemutatását. 
 
A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek tekintetében csatolni kell az alábbi 
dokumentumokat: 
 

o teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek megnevezését és bemutatását 
tartalmazó nyilatkozatot 

 A nyilatkozatban minimálisan az alábbiakat kell feltüntetni: 
• az adott szakember nevét,  
• képzettségét,  
• végzettségét,  
• az általa megszerzett tapasztalat bemutatását, időtartamát 
• az adott szakember az elmúlt 3 évben legalább 2, sikeresen lezárt, 

teljesítési igazolással igazolt, szerződésszerűen teljesített 
fűtésfelügyeleti rendszer telepítésében és/vagy üzemeltetésében részt 
vett 
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o  a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek aláírt szakmai önéletrajzát 
Az önéletrajzot az adott szakembernek kell aláírnia. 
A szakmai önéletrajzban minimálisan az alábbiakat kell megjelölni: 

• név, 
• képzettség,  
• végzettség,  
• munkahely,  
• minősítés,  
• szakmai tapasztalat részletes bemutatása (oly módon, hogy abból 

megállapítható legyen az adott szakember alkalmassága a rá 
vonatkozóan előírt minimumkövetelmények alapján), illetve a 
szakmai gyakorlat időtartamának pontos ismertetése, 

o A szakmai önéletrajzhoz mellékelni kell a képzettséget, végzettséget, 
minősítést igazoló okirat(ok)at, igazolás(ok)at egyszerű másolatban. 

 
Amennyiben Ajánlattevő nem felel meg az alkalmassági feltételeknek, ajánlata 
érvénytelennek minősül. 
 
9. Az ajánlattétel helye és ideje 

Ajánlatukat kérjük a SourcingTool rendszerbe legkésőbb 2015. május 19 napja 12 
óráig feltölteni szíveskedjenek! Ellenkező esetben ajánlatukat nem áll módunkban 
figyelembe venni.  
 

10. Az ajánlattétel nyelve (nyelvei) 
Magyar (HU) 
 

11. Annak meghatározása, hogy az eljárásban lehet-e tárgyalni, vagy a benyújtott 
ajánlatokat tárgyalás nélkül bírálják el 

11.1 Ajánlatkérő az érvényes ajánlatok részvételével elektronikus árlejtést (e-aukció) 
tarthat, mely esetben 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. Az elektronikus aukció szabályait az Ajánlatkérő állapítja meg, és előtte írásban 
külön tudatja a meghívottakkal ennek részleteit. Az elektronikus aukció honlapja: 
https://mav.arlejtes.hu. 

Szolgáltató megnevezése, adatai: 

Cégnév: Electool Hungary Kft. 

Iroda:  1139 Budapest, Váci út 91. 

Cégjegyzékszám: 01-09-711910 

E-mail: aukcio@electool.com 

Telefonszám (Helpdesk): +36-1-8555-999 

Az elektronikus aukció tervezett időpontja: az ajánlattételi határidőt követő 2 munkanapon, 
hiánypótlás esetén legkésőbb 5 munkanapon belül. 

Az e-aukció részletes ütemezéséről és eljárási cselekményeiről Ajánlatkérő külön értesítésben 
tájékoztatja az érvényes ajánlatot benyújtott Ajánlattevőket. 

Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy az eljárás során tárgyalás(oka)t tartson, melynek 
helyszínéről és időpontjáról a későbbiekben írásban tájékoztatja az ajánlattevőket. 
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11.2  Ártárgyalás 
Egy érvényes ajánlat esetében Ajánlatkérő arra vonatkozó értesítése esetén Ajánlattevőnek az 
ellenszolgáltatás tekintetében kell új ajánlatot benyújtania az ártárgyalás alkalmával. 
Amennyiben ártárgyalásra nem kerül sor, úgy az egy érvényes ajánlat benyújtásával az 
ellenszolgáltatás tekintetében is beáll az ajánlati kötöttség. 

 
Az ártárgyalás szabályai a következők: 
Az ártárgyalás célja új árajánlat benyújtása.  
Az ártárgyalásra több fordulóban kerül sor.  
Az ártárgyalás az ajánlattevő jelenlétében történik. Az ajánlattevő az tárgyalási forduló 
lezárásaként árajánlatát zárt borítékban nyújtja be az Ajánlatkérő részére (cégszerűen aláírt 
felolvasólapon).  
Az ártárgyalás első fordulója során az ajánlatkérő számára kedvezőbb (vagyis alacsonyabb) 
értéket kell megajánlani, mint amely árajánlat az ajánlattételi határidőre benyújtott ajánlatban 
szerepelt. Az ártárgyalás többi fordulója során az ajánlatkérő számára kedvezőbb (vagyis 
alacsonyabb) értéket kell megajánlani, mint amely árajánlat a korábbi fordulóban benyújtott 
ajánlatban szerepelt. 
Ajánlatkérő a tárgyalásról jegyzőkönyvet készít, és azt a tárgyalás befejezését követő két 
munkanapon belül az ajánlattevőnek alá kell írnia. Ajánlatkérő az ajánlattevőnek a 
jegyzőkönyvből egy példányt aláírást követően átad, vagy két munkanapon belül azt részére 
megküldi. 
A tárgyaláson csak a képviseleti jogosultságát igazoló személy vehet részt az ajánlattevő 
részéről. 
Az ártárgyaláson a részvétel kötelező, amennyiben nem kerül ajánlat benyújtásra az 
ártárgyalás során, úgy az az ajánlat érvénytelenségét vonhatja maga után. 
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy az ártárgyaláson való részvétel nem jelenti 
automatikusan a benyújtott ajánlat/alapajánlat érvényességét. 

12. Az Ajánlattevők részére biztosítjuk a helyszíni bejárás lehetőségét az alábbi időpontokban 

és helyszíneken: 

 

Debrecen telephely: 2015. május 11. (hétfő) 10:00 óra 

Találkozás helye: 4031 Debrecen, Déli sor 51. 

Kapcsolattartó személy: Berecz Károly +36-30-452-9029 

   Takács Zsuzsa +36- 30-565-3844, 

 
Ajánlatkérő a helyszíni bejárás során az Ajánlattevők esélyegyenlőségének biztosítása 
érdekében konzultációt nem tart, így a helyszíni bejárás során az ajánlattevői kérdésekre 
Ajánlatkérő nem válaszol. A helyszíni bejárással kapcsolatos kérdéseket, a helyszín 
megtekintése során felmerült kérdéseket valamint a pályázati felhívással és mellékleteivel 
kapcsolatos kérdéseiket kiegészítő tájékoztatás keretében írásban tehetik fel az ajánlattevők a 
Sourcingtool felület kérdések-válaszok felületén 2015. május 15. 15:00 óráig. 

13. Az ajánlati kötöttség időtartama: 
Az ajánlati kötöttség az e-aukciót és/vagy az ártárgyalás lezárást követően áll be és a 
szerződés megkötéséig áll fenn. 

14. Az ajánlatnak tartalmaznia kell:  
• cégszerűen aláírt felolvasólapot,  
• a cégadatokkal kitöltött – egyebekben változatlan szövegtartalmú – 

szerződéstervezetet,  
• valamint az ajánlattevő által cégszerűen aláírt nyilatkozatot a kizáró okok 
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vonatkozásában.  
• Csatolni kell továbbá az ajánlatot aláíró cégjegyzésre jogosult személy közjegyző 

által készített aláírási címpéldányát, vagy ügyvéd által készített 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. 
 

• Fentieken túl csatolni kell az ajánlattételi határidőt megelőző 45 napnál nem 
régebben kiállított: cégkivonat egyszerű másolati példányát. (a http://www.e-
cegjegyzek.hu honlapról letölthető változat is elfogadható.) Egyéni vállalkozó 
esetében a vállalkozói igazolvány másolata csatolandó. 

• Ajánlattevő csatolja ajánlatához a 2013. és 2014. évek vonatkozásában 
cégszerűen aláírt nyilatkozatát az Ajánlattevő teljes nettó - általános forgalmi adó 
nélkül számított – árbevétele tekintetében a pályázati felhívás közzétételét 
megelőző kettő üzleti év vonatkozásában évenkénti bontásban (A/1).  

• Ajánlattevő csatolja ajánlatához referencia nyilatkozatát (A/2). 
• Ajánlattevő csatolja ajánlatához a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek 

megnevezését és bemutatását tartalmazó nyilatkozatát, a teljesítésbe bevonni 
kívánt szakemberek által aláírt szakmai önéletrajzokat valamint az önéletrajzokhoz 
csatolt képzettséget, végzettséget, minősítést igazoló okirat(ok), igazolás(ok) 
egyszerű másolatát (A/3). 

 
15. Az eredményhirdetés tervezett időpontja: 

Ajánlatkérő a pályázat eredményéről írásban (telefax útján, ill. e-mail-en) tájékoztatja az 
Ajánlattevőket várhatóan 2015. június 
 

16.  A szerződéskötés tervezett időpontja 

Tervezetten: 2015. június 

 
17. Közös Ajánlattételre vonatkozó szabályok  
 
Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot. 
 
A beszerzési eljárásban csak olyan gazdasági szereplő tehet ajánlatot, amely megfelel az 
ajánlatkérő által támasztott: 
a) műszaki és technikai feltételekre, 
b) gazdasági és pénzügyi helyzetre 
Az alkalmassági minimumkövetelménynek közös Ajánlattevők  együttesen is megfelelhetnek. 

 
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 
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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 tartalmazni: 
a) tartalmazza a közös ajánlattevők közös fellépése formájának ismertetését és  
b) tartalmazza az ajánlat aláírása módjának ismertetését, és  
c) tartalmazza a részesedés mértékének feltüntetését, és  
d) tartalmazza a vezető tag (a képviselő) megjelölését 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, és  
e) tartalmazza az ajánlatban vállalt kötelezettségek megosztásának ismertetését, és  
f) tartalmazza 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. 
g) tartalmazza azon megállapodást, miszerint közös ajánlattevők a szerződésben vállalt 
valamennyi kötelezettség teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak. 
h) 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. 
  
 
18. Egyéb információk 
 

− Jelen beszerzés során alternatív ajánlat tételre nincs mód. 
− Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét teljes körűen biztosítja. 
− Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a beszerzési igényétől a szerződéskötés 

előtt bármikor, indoklás nélkül elálljon. 
− Az ajánlatok elkészítésével kapcsolatban felmerült valamennyi költség az Ajánlattevőt 

terheli. 
− Jelen felhívás nem jelent az Ajánlatkérő részéről szerződéskötési kötelezettséget. Az 

Ajánlatkérő bármikor úgy dönthet, hogy az ajánlatkérést visszavonja, nem hirdet 
eredményt, illetőleg nem köt szerződést. Ajánlatkérő a döntését külön indokolni nem 
köteles. Az ajánlatkérés visszavonásából, eredménytelenné nyilvánításából, illetve a 
szerződéskötés elmaradásából eredő károkért Ajánlatkérő semmilyen felelősséget nem 
vállal. 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) 
illetve Ptk. 6:76. § (1) bekezdésnek alkalmazását kizárja. 
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− A jelen felhívásban nem részletezett kérdésekben a szerződéstervezet és a vonatkozó 
hatályos jogszabályok az irányadóak. 

− Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő visszalépése esetén a második legkedvezőbb 
ajánlatot tevővel köthet szerződést. 

− Ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejártától számítva 60 napig kötve van ajánlatához. 
− Az Ajánlattevők az ajánlatkérő azon döntése kapcsán, mely ajánlatukat 

érvénytelennek minősíti, sem jogorvoslatra, sem semmilyen kártérítésre, kártalanításra 
vagy egyéb megtérítési igény érvényesítésére nem jogosultak. 

− Érvénytelen az ajánlat: 
• az ajánlattételi határidőn túl érkezik, illetve a pályázati kiírásban megjelölt 
helytől eltérő helyen vagy módon nyújtották be; 
• a pályázati felhívásban kért igazolások, nyilatkozatok és egyéb csatolandó 
dokumentumok nem, vagy nem megfelelő módon igazolják Ajánlattevő 
alkalmasságát, illetve a kizáró okok fennállásának hiányát és azok a hiánypótlás 
keretében nem vagy ismételten nem megfelelően kerülnek benyújtásra; 
• a pályázati felhívásban részvételi feltételként kért igazolásokat és 
nyilatkozatokat Ajánlattevő a hiánypótlási felhívás ellenére sem nyújtja be a 
megadott határidőre a pályázati felhívásnak megfelelően; 
• az ajánlati felhívásban és mellékleteiben előírt követelményeknek nem felel 
meg, illetve az előírt feltételeket Ajánlattevő nem tudja igazolni, teljesíteni; 
• Ajánlattevő ajánlatában a nyújtandó szolgáltatás tulajdonságait illetve a 
vonatkozó ellenszolgáltatást nem egyértelműen határozta meg, vagy azokat más 
ajánlatához vagy feltételhez kötötte; 
• az ajánlatban valótlan adat vagy nyilatkozat szerepel; 
•  az ajánlati felhívásban részletezett kizáró okok fennállnak az Ajánlattevővel 
szemben; 
• a hiánypótlásnak az Ajánlattevő az előírt módon nem tett eleget, vagy a 
hiánypótlás határidőn túl érkezett, 
• az Ajánlattevő a fenti érvénytelenségi okokon túlmenően nem felel meg a 
pályázati kiírásban valamint a jogszabályban foglaltaknak.    
 

 
 
18. Az ajánlatkérés megküldésének napja  

2015. május 4. 

 

Budapest, 2015. április 30. 

___________________ 

Dr. Pallagi Norbert 
Divízióvezető 
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