
 

 

MÁV Zrt.  
A J Á N L A T T É T E L I  F E L H Í V Á S 

 

10197/2017/MAV 

 

1./ Az ajánlatkérő neve: 

 

MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 

 

Levelezési cím:   1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 54-60. 

Számlavezető pénzintézete:  Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. 

Számlaszáma:    10201006-50080399 

Számlázási cím:   MÁV Zrt. 1087 Budapest, Könyves Kálmán 54-60. 

Adószáma:    10856417-2-44 

Statisztikai jelzőszáma:  10856417-5221-114-01 

Nyilvántartó hatóság:   Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság  

Cégjegyzék száma:   Cg. 01-10-042272 

 

Kapcsolattartó/Beszerző: Belkais-Huszár Veronika 

Telefon: 06-30833-2116 

Fax: 06/1 511 7526 

Email: belkais-huszar.veronika@mav.hu 

 

2./ Ajánlatkérés alapvető adatai 

2.1. Az ajánlatkérés tárgya, mennyiség:  

„Tatabánya–Tata állomásközben, a 785–786 szelvények között fekvő Baji úti 

útátjáró javítása vízelvezető elemek cseréjével” 

(A munkálatok műszaki tartalmi elemeit részletesen jelen felhívás 1. sz. melléklete 

tartalmazza.) 

 

  Mennyiség:  

 

- 10,3 méter hosszban párhuzamosan vezetett vb. vízelvezető cseréje, az aszfaltburkolat 

helyreállítása ~60 m
2
 felületen, 17 cm vastagságban, illetve az útburkolati jelek 

helyreállítása, továbbá a kitermelt és bontott anyagok lerakóhelyre való szállítása 

 

- bal vágány bal oldalán (Tata város irányában), valamint a jobb és az iparvágány között 

(kijelölés szerint) összesen ~95 m
2
 felületen, 17 cm vastagságban az aszfaltburkolat 

helyreállítása, illetve az útburkolati jelek helyreállítása, továbbá a bontott anyagok 

lerakóhelyre való szállítása  

 

- a fenti feladatok elvégzéséhez szükséges forgalomtechnika elkészítése és útzár 

lebonyolítása; 

 



 

 

 

2.2. Teljesítés helye: Tatabánya-Tata állomásközben a jobb vágány mellett a 785-86 

szelvényekben a Baji úti útátjáróban /Cserépgyári iparvágány mellett/. 

 

 2.3. Szerződés meghatározása: 

Vállalkozási szerződés (továbbiakban Szerződés) 

 

2.4. A kivitelezési munkák teljesítési határideje: 

 A Szerződés a minkét fél általi aláírás napján lép hatályba és szerződés tárgyát képező 

kivitelezési szolgáltatás maradéktalan teljesülésével hatályát veszti. Ajánlattevőnek 

ajánlatában kifejezetten nyilatkoznia a teljesítési határidőről, amely nem haladhatja meg a 90 

naptári napot. 

 

 

2.5. Szerződéses feltételek 

 

A Megrendelő előleget nem fizet, fizetési biztosítékot nem ad, egyéb szerződést biztosító 

mellékkötelezettség nem terheli. 

 

A megfelelő tartalommal kiállított számla ellenértéke a számla Megrendelő általi 

kézhezvételétől számított 30 napos fizetési esedékességgel, átutalással kerül 

kiegyenlítésre. 

A Felek megállapodnak, hogy késedelmes fizetés esetén a Vállalkozó a fizetési 

esedékességet követő naptól a pénzügyi teljesítés napjáig a késedelemmel érintett naptári 

félév első napján irányadó jegybanki alapkamat 8 százalékponttal növelt összegének 

megfelelő mértékű késedelmi kamat felszámítására jogosult a Ptk.-ban meghatározott 

feltételekkel. 

 

Vállalkozó az általa a szerződés keretében elvégzett munkákért a műszaki átadás-átvételi 

eljárás befejezésétől, annak dátumától számított 12 hónapos jótállást vállal. A jótállás 

időtartamasikeres átadás-átvételi eljárási jegyzőkönyvében meghatározott dátumtól 

számítva kezdődik. Amennyiben a Felek elmulasztanak ilyen időpontot megadni a 

jegyzőkönyvben, a jótállás kezdő napja a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás 

jegyzőkönyv keltének napja 

 

2.6. Kötbér, biztosítékok (Szerződésben foglaltak pontoknak megfelelően) 

2.3.2.1 Amennyiben a Vállalkozó a Szerződést megszegi, kötbér és kártérítési 

felelősséggel tartozik.  

2.3.2.2 A Vállalkozó késedelmes teljesítés esetén késedelmi kötbér, meghiúsulás esetén 

meghiúsulási kötbér, valamint hibás teljesítés esetén hibás teljesítési kötbér 

megfizetését vállalja  

2.3.2.3 A kötbér alapja a szerződésszegéssel érintett eseti megrendelésben foglalt 

feladatok ellenértékeként számított nettó vállalkozói díj. 

2.3.2.4 A Megrendelő a kötbér bizonylatolására terhelőlevelet állít ki. A kötbér összegét 

Megrendelő jogosult Vállalkozó számlájának pénzügyi kifizetésekor beszámítani. 

2.3.2.5 A keretszerződésben és/vagy az eseti megrendelésekben foglalt feladat 

késedelmes teljesítése esetén a Vállalkozó minden, késedelemmel érintett nap 

után a kötbéralap 0,5 %-ával megegyező mértékű, de legfeljebb a kötbéralap 

20%-ával megegyező mértékű késedelmi kötbért köteles fizetni a Megrendelő 

számára.  

Amennyiben a Vállalkozó késedelme meghaladja a 15 napot, Megrendelő 



 

jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, vagy a Szerződéstől elállni, 

amely esetben Vállalkozó meghiúsulási kötbér fizetésére köteles. A Megrendelő 

elállási illetve felmondási jogát a Vállalkozóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal 

gyakorolhatja. Az elállás vagy felmondás a Vállalkozó kötbér- és kártérítési 

fizetési kötelezettségét nem érinti. 

2.3.2.6  Felek rögzítik, hogy a kiadott pályaműködtetői kapacitásigénytől eltérő 

lebonyolítás (pl. vágányzár túllépés, lassúment eltérő alkalmazása, stb.) esetén – 

amennyiben azért a Vállalkozó felelős – a Vállalkozó az 1/2015. (I.15. MÁV Ért. 

1.) EVIGH számú utasítás szerinti kötbért köteles Megrendelő részére 

megfizetni, hibás teljesítési kötbér címén. A jelen pontban rögzített utasítás 

szerinti kötbér megfizetése nem mentesíti a Vállalkozót a kötbérek megtérítése 

alól 

2.3.2.7 Mennyiségileg, vagy minőségileg hibás teljesítés esetén a hibás teljesítési 

kötbér mértéke a hibás teljesítéssel érintett munkarészre vonatkozó nettó 

vállalkozói díj 10 %-a. Amennyiben Vállalkozó hibásan teljesít oly módon, hogy 

azt a Megrendelő által adott póthatáridőben sem orvosolja, Megrendelő jogosult a 

szerződést azonnali hatállyal felmondani, amely esetben Vállalkozó a szerződés 

szerinti meghiúsulási kötbér fizetésére köteles. A Megrendelő elállási jogát a 

Vállalkozóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal gyakorolhatja. Az elállás a 

Vállalkozó kötbér-, és kártérítési fizetési kötelezettségét nem érinti. Hibás 

teljesítésnek minősül mindazon teljesítés, amely nem a szerződés feltételeinek 

vagy a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak megfelelően történik. 

2.3.2.8 Amennyiben a teljesítés olyan okból marad el (meghiúsulás), amelyért a 

Vállalkozó felelős, a Vállalkozó a kötbéralap 30 %-ával megegyező mértékű 

meghiúsulási kötbért köteles a Megrendelőnek fizetni. A meghiúsulási kötbérbe 

nem számítható be a késedelmi kötbér címén megfizetett összeg. 

2.3.2.9 A kötbér esedékessé válik:  

- késedelmi kötbér esetén, ha a késedelem megszűnik, ha a póthatáridő lejár, 

vagy a kötbér eléri maximumát,  

- hibás teljesítési kötbér esetén, ha a Megrendelő a hibás teljesítéssel kapcsolatos 

igényét a Vállalkozónak bejelentette, 

- meghiúsulási kötbér esetén, ha a Megrendelő felmondását vagy elállását a 

Vállalkozónak bejelentette, 

- egyéb esetben, amikor a Megrendelő számára a Vállalkozó szerződésszegése 

nyilvánvalóvá vált. 

2.3.2.10 A Vállalkozó minden kötbér- és kártérítés-fizetési kötelezettségét köteles a 

2.3.2.9. pontban meghatározott esedékességet követő 30 napon belül teljesíteni. 

2.3.2.11 Az Ajánlattételi felhívás 2.3.2.2. pontjában szereplő kötbérek megfizetése nem 

érinti a jogszabályból és jelen szerződésből Megrendelőt megillető bármely más 

igény érvényesítésének lehetőségét. 

 

A Vállalkozó a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tárgyára vonatkozó 

teljeskörű (valamennyi, a tevékenységgel okozati összefüggésben álló kárra kiterjedő) építési-

szerelési felelősségbiztosítási szerződéssel rendelkezik, illetve azt a szerződés teljes 

időtartama alatt folyamatosan fenntartja. A Vállalkozó által biztosítandó felelősségbiztosítás 

éves összege legalább a szerződés szerinti nettó vállalkozási díj összege a szerződés teljes 

időtartamára, és legalább a nettó vállalkozási díj 30%-a káreseményenként. 

 

3./ Az ajánlat benyújtásával kapcsolatos tudnivalók 

 

3.1. Az ajánlattétel határideje: 



 

3.1. Az ajánlattétel határideje: 

2017. április 24. 10:00 óra 

 

A határidőn túl érkezett ajánlat érvénytelen! Ajánlatkérő az ajánlatát késedelmesen benyújtó 

ajánlattevőtől indokként nem fogad el semmiféle akadályozó körülményt (baleset, 

csúcsforgalom, parkolási probléma, beléptetési rendszerből eredő késedelem, sorolás, stb.) 

 

Az ajánlatokat zárt borítékban kérjük eljuttatni „Tatabánya–Tata állomásközben, a 785–

786 szelvények között fekvő Baji úti útátjáró javítása vízelvezető elemek cseréjével” 

megjelöléssel. 

 

 

3.2. Az ajánlat benyújtásának címe: 

Pályavasút Beszerzési Igazgatóság Eszköz- és vállalkozás beszerzési iroda, 1087 Budapest, 

Könyves Kálmán krt. 54–60. III/301. szoba 

Címzett:  Belkais-Huszár Veronika 

Telefon:  +36-30-833-2116 

E-mail:  belkais-huszar.veronika@mav.hu  

Fax:   +36-1-511-7526  

 

 

3.3. Többváltozatú ajánlat nem tehető. 

 

3.4. Helyszíni megtekintés: 

Ajánlatkérő a megfelelő ajánlattétel érdekében az alábbi időpontban biztosítja a helyszín 

megtekintését: 

 

2017. április 11.  09 óra 00 perc 

 

Gazdasági érdeklődőknek a helyszíni megtekintésen való részvételüket az alábbi e-mailben 

2017. április 10-án 13 óráig írásban jelezniük kell, a résztvevő cég pontos megnevezésével, a 

képviselő nevének és elérhetőségének megadásával:  belkais-huszar.veronika@mav.hu 

 

3.5. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő figyelmét, hogy a beszerzés tárgyát képező 

feladatok elvégzésére ajánlatot kizárólag azon ajánlattevők nyújthatnak be, akik az 

Ajánlattételi felhívás 3.4. pontjában meghatározott helyszíni megtekintésen részt vettek. 

Kérjük, hogy Ajánlattevők, az egységes információszolgáltatás biztosítása érdekében a 

helyszíni megtekintésen pontosan jelenjenek meg. 

 

Ajánlattevők a helyszíni megtekintéshez kapcsolódóan kérdéseiket kizárólag írásban az 

Electool rendszerén keresztül legkésőbb 2017. április 12-én 10 óra 00 percig tehetik fel. 

 

4./ Az elbírálás szempontja: 

 

A bírálatnál kiemelt szempontok:  
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. 

Ajánlattevőnek az ajánlat összárat a beszerzés tárgyát képező kivitelezési munkák elvégzésére 

vonatkozó, a műszaki leírásban felsorolt valamennyi munkafolyamat költségeinek 

összegezésével (9. sz. melléklet), a felhasznált anyagok költségeit is tartalmazóan kell 

megadnia.  

 



 

5./ Szakmai követelmények 

 

Jelen felhívás 1. sz. Mellékletében meghatározott műszaki követelményrendszerben foglaltak, 

valamint a hatályos jogszabályok, és a teljesítés helyén érvényben lévő helyi előírások szerint. 

5.1. Műszaki és szakmai alkalmasság 

 

Alkalmas az ajánlattevő, amennyiben rendelkezik 

 

M1) az előző 3 évben (2014, 2015, 2016) szerződésszerűen teljesített összesen legalább 3 

millió Ft értékű vasúti útátjáróban végzett, az ajánlati felhívás megküldésének dátumáig 

befejezett, vízelvezető elemek cseréjével, vagy vasbeton aljcserével kapcsolatos referenciával.  

 

M2) 1 fő felelős műszaki vezetővel, aki az irányításért felelős és az építőipari kivitelezési 

tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet és az építési műszaki ellenőri, 

valamint felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól szóló 

266/2013. (VII.11.) Korm. rendeletben előírt feltételeknek megfelelő, felelős műszaki vezetői 

névjegyzékben szereplő MV-KÉ kategóriás jogosultsággal rendelkezik. 

 

Alkalmassági követelmények igazolása 

Ajánlattevőnek ajánlatához csatolni kell 

M1) az M1) pontban felsorolt szempontok alapján kitöltött referencia nyilatkozatot (6. sz. 

melléklet 1. számú dokumentum) és az abban szereplő munkákra vonatkozó referencia 

igazolásokat. 

M2) egyszerű másolati példányban az alkalmassági feltételként előírt szakember önéletrajzát, 

valamint a szakirányú végzettséget és az érvényes szakvizsgák meglétét igazoló 

dokumentumokat. A benyújtott dokumentumokból egyértelműen ki kell derülnie, hogy a 

megjelölt szakember szerepel a felelős műszaki vezetői névjegyzékben, valamint a kategória 

engedély számának is. A benyújtott igazolásokat az alkalmasság igazolására igénybe vett 

szakembernek is alá kell írnia. 

 

Nyertes ajánlattevő az ajánlatában megjelölt szakemberek helyett a teljesítési kizárólag 

Ajánlatkérő előzetes írásbeli értesítése, és jóváhagyása mellett vehet igénybe, úgy hogy az 

igénybe venni kívánt új szakember a jelen ajánlattételi felhívásban meghatározott minimális 

szakmai feltételeknek mindenben megfelel. 

Amennyiben ajánlattevő nem felel meg a szakmai alkalmassági feltételeknek, úgy ajánlata 

érvénytelennek minősül.  

 

5.1. Szakmai ajánlat: 

1.  Ajánlattevőnek továbbá nyilatkoznia kell, hogy amennyiben a vonatkozó engedélyek 

hatálya a szerződés hatályának előtt lejárnak, úgy gondoskodik azokat a szerződés 

hatályának lejártáig érvényben tartani.  

2. Ajánlattevőnek a Műszaki leírás 1. bekezdésében (1. sz. melléklet) meghatározottak 

alapján műszaki ajánlatának részeként be kell nyújtania a kivitelezési munkák során 

elvárt mindhárom munkafolyamat költségeinek munkanemenként történő beárazását. (9. 

sz. melléklet). A munkák végrehajtásának technológiáját és a beépített anyagokat a 



 

kivitelező határozza meg, melyeket az ajánlatában költségel. Ajánlattevőnek szakmai 

ajánlatához csatolnia kell a kiválasztott munkatechnológia bemutatását is. 

6./ Összeférhetetlenségi nyilatkozat 

Az Ajánlattevő az összeférhetetlenség kezelésére vonatkozóan is 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 (8. sz. melléklet). 

 

7./Kizáró okok 

Ajánlattevő kizárásra kerül, amennyiben az alábbi kizáró okok bármelyike vele szemben 

fennáll: 

- végelszámolás alatt áll, vagy az ellene indított csődeljárás vagy felszámolási eljárás 

folyamatban van; 

- tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; 

- 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; 

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

kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye 

szerinti ország jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére 

halasztást kapott; 

- a 2013. június 30-ig hatályban volt, a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. 

törvény szerinti bűnszervezetben részvétel – ideértve a bűncselekmény 

bűnszervezetben történő elkövetését is –, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi 

kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, költségvetési csalás, az európai 

közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése vagy pénzmosás bűncselekményt, illetve 

a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény XXVII. Fejezetében 

meghatározott korrupciós bűncselekmények, bűnszervezetben részvétel – ideértve 

bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is –, hűtlen kezelés, hanyag 

kezelés, költségvetési csalás vagy pénzmosás bűncselekményt, illetve személyes joga 

szerinti hasonló bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a bűncselekmény 

elkövetése jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez 

fűződő hátrányok alól nem mentesült; 

- három évnél nem régebben súlyos, jogszabályban meghatározott szakmai 

kötelezettségszegést vagy külön jogszabályban meghatározott szakmai szervezet etikai 

eljárása által megállapított, szakmai etikai szabályokba ütköző cselekedetet követett el. 

- korábbi közbeszerzési eljárás alapján vállalt szerződéses kötelezettségének 

megszegését két éven belül kelt jogerős közigazgatási vagy bírósági határozat 

megállapította. 

 

Igazolás módja: ajánlattevő által kiállított egyszerű nyilatkozat-, igazolás formájában.(7. 

számú melléklet) 

 

8./ Hiánypótlás: Ajánlatkérő az eljárás a hiánypótlás lehetőségét biztosítja. 



 

 

9./ Elektronikus aukció, ártárgyalás 

 

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattételi határidő lejárta után, az 

ajánlatok érvényességének vizsgálatát, és az esetleges hiánypótlást követően, kizárólag 

az érvényes ajánlatot benyújtók részvételével elektronikus árlejtést vagy ártárgyalást 

tartson.  

Ajánlatkérő az elektronikus árlejtés szabályait tartalmazó dokumentumot, vagy az 

ártárgyalásra szóló meghívót az érvényes ajánlatot benyújtó Ajánlattevők részére 

egyidejűleg megküldi az ajánlattételi határidőt követően. 

Az elektronikus árlejtés, illetve ártárgyalás során az Ajánlattevők kizárólag a 

benyújtott ajánlatuknál kedvezőbb, az aukcióban meghatározott szabályok szerint 

kialakított ajánlatot adhatnak meg.  

Ajánlatkérő a végső ajánlatok megadása után kialakult sorrend szerint a legkedvezőbb 

ajánlatot benyújtó Ajánlattevőt választja ki az eljárás nyertesének. 

A nyertes Ajánlattevő Ajánlati költségvetésében feltüntetett egyes vállalási egységárak 

az általa eredetileg benyújtott összesített nettó ajánlati ár és az elektronikus árlejtésen 

és/vagy ártárgyaláson megajánlott végleges összesített nettó ajánlati ár közötti 

arányban kerülnek csökkentésre. 

 

Ajánlattevőknek az aukció vagy ártárgyalás lezárását követően, a végleges ajánlatuk 

alapján kalkulált módosított 9. sz. mellékletet legkésőbb az aukciót vagy ártárgyalást 

követő 2 munkanapon belül cégszerűen aláírva e-mailben is meg kell küldenie 

Ajánlatkérő részére. 

 

Elektronikus árlejtés esetén az Ajánlatkérő a részletes adatokat az érvényes ajánlatot 

benyújtó Ajánlattevők számára egyidejűleg, az aukciót megelőzően az Aukciós 

felhívásban adja meg.  

Az elektronikus árlejtést Ajánlatkérő az erre jogosult szolgáltató rendszere 

segítségével bonyolítja le. 

 

Szolgáltató megnevezése, adatai: 

 

Cégnév: Electool Hungary Kft. 

Iroda:              1123 Budapest, Alkotás utca 

53. MOM Park C ép. III. em. 

Cégjegyzékszám: 01-09-711910 

E-mail: aukcio@electool.com  

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

Faxszám: +36-1-2399-896 

 

Az elektronikus aukció lebonyolítására szolgáló informatikai rendszer jellemzőiről az 

alábbi linken található információ: 

http://www.electool.com/hu/electool/ugyfelszolgalat.html 

Az elektronikus aukciós rendszer használatát az Electool Hungary Kft. az alábbi 

szoftverkörnyezetben támogatja: 

 Operációs rendszer: Microsoft XP/Vista/WIN7/WIN8/GNU/Linux 

 Internet böngésző: Microsoft Internet Explorer 9.0, 10,0, 11,0. és a Mozilla Firefox 

egy évnél nem régebbi verziói 

mailto:aukcio@electool.com
http://www.electool.com/hu/electool/ugyfelszolgalat.html


 

10./ Ajánlat kötelező tartalmi és formai követelményei 

 

10.1. Az ajánlatot magyar nyelven, 2 példányban (1 eredeti és 1 digitális) egy db zárt, 

cégjelzéses borítékban kérjük eljuttatni, „Tatabánya–Tata állomásközben, a 785–786 

szelvények között fekvő Baji úti útátjáró javítása vízelvezető elemek cseréjével” 
megjelöléssel. Eltérés esetén az „eredeti” példány tartalma a mérvadó. A digitális 

példányban szereplő dokumentumok pdf, a táblázatok szerkeszthető xls, vagy xlsx 

formátumban kerüljenek leadásra. 

 

10.2. Ajánlatkérő elvárja, hogy az ajánlati ár a meghatározott műszaki-szakmai 

tartalomnak, valamennyi hatályos jogszabálynak és helyi előírásnak, valamint a 

részletes szerződéses feltételeknek megfelelő teljesítés reális ellenértékét jelentse. 

 

Az ajánlati ár magában foglalja a meghatározott műszaki-szakmai tartalom 

megvalósításának teljes ellenértékét, valamint a vállalkozó valamennyi szerződéses 

kötelezettségét így különösen, de nem kizárólagosan: munka- és anyagköltséget, 

segédanyagokat, kiszállási díjat, raktározási költséget hatósági eljárási költséget, díjat, 

illetéket, késedelmi díjat, szerzői vagyoni jogok ellenértékét, jogdíjakat, valamint a 

teljesítés során felmerülő valamennyi egyéb költséget (pl.: nyomtatványok, 

irodaszerek). 

 

Az ajánlati árat nettó magyar forintban (HUF) kell megadni, az nem köthető 

semmilyen más külföldi fizetőeszköz árfolyamához. 

 

10.3. Az ajánlatot egybefűzve kell beadni, olyan módon, hogy abból állagsérelem nélkül 

lapot kivenni ne lehessen. Az ajánlat valamennyi oldalát folyamatos sorszámozással 

kell ellátni. 

 

10.4. Az Ajánlattevő részéről az aláírásra jogosult személynek az eredeti ajánlatban a 

nyilatkozatokat cégszerű aláírásával kell ellátnia. Az ajánlat többi oldalát (az ajánlat 

minden, szöveget tartalmazó oldalát) pedig az aláírásra jogosult személyeknek, vagy 

az általa erre felhatalmazott személy(ek)nek szignálnia kell. 

 

10.5. Ajánlattevő ajánlatában nyilatkozzon arról, hogy az ajánlatkérés és a szerződéses 

feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek tekinti, továbbá nyertessége esetén 

a szerződést a konkrétumokkal kiegészítve aláírja (lásd 2. sz. melléklet) 

 

10.6. Ajánlattevő köteles kitölteni az „Ajánlattételi lapot”, melyet az ajánlat első lapjaként 

kérünk becsatolni (lásd 3. sz. melléklet). 

 

10.7.  Amennyiben Ajánlattevő ajánlatát nem a 7. pontban előírt formai vagy tartalmi 

követelményeknek megfelelően nyújtja be, úgy Ajánlatkérő az ajánlatot 

érvénytelennek tekinti, és az elbírálás további szakaszában nem veszi figyelembe. 

(segítségül az Ajánlattevők részére „Ellenőrző listát” csatoltunk 4. sz. Mellékletként) 

 

10.8. Ajánlattevő köteles csatolni aláírási címpéldánya egyszerű másolatát, valamint 

kizárólag abban az esetben, ha nem az aláírásra jogosult írja alá az ajánlatot, vagy 

vesz részt a tárgyaláson, illetve írja alá a szerződést, az aláírásra jogosulttól származó, 

cégszerűen aláírt eredeti meghatalmazást. 

 

10.9. Az ajánlattevő köteles ajánlatához teljességi nyilatkozatot csatolni (lásd 5. sz. 

melléklet) 



 

 
10.10. Ajánlattevő ajánlatában adja meg az elérhetőségéhez és szerződéskötéshez szükséges 

adatokat: ajánlattevő cég neve, székhelye, telefonszáma, telefax-száma, a kapcsolattartó 

személy neve, beosztása is az ajánlattételi felhívás mellékletek részét képező Adatlap 

kitöltésével. (10. sz. melléklet) 
 

11./ Egyéb információk: 

 

11.1.  Az ajánlati kötöttségek időtartama: az ajánlattételi határidő lejártától számított 90 nap.  

 

11.2.  A számla ellenértékét a Megrendelő a képviselője által igazolt, helyesen kiállított 

számla kézhezvételétől számított 30. naptári napon belül átutalással egyenlíti ki. 

Vállalkozó Megrendelő késedelmes fizetése esetén a Vállalkozó a fizetési 

esedékességet követő naptól a pénzügyi teljesítés napjáig a késedelemmel érintett 

naptári félév első napján irányadó jegybanki alapkamat 8 százalékponttal növelt 

összegének megfelelő mértékű késedelmi kamat felszámítására jogosult a Ptk.-ban 

meghatározott feltételekkel. 

 

11.3.  Ajánlatkérő nyilvános ajánlati bontást nem tart. Ajánlattevők által benyújtott ajánlatok 

bírálati szempont szerinti tartalmi elemeit az Ajánlatkérő az elektronikus aukcióra 

történő felhívásban közli az Ajánlattevőkkel. 

 

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

Ajánlatkérő bármikor úgy dönthet, hogy nem hirdet eredményt, illetőleg nem köt 

szerződést. Ajánlatkérő a döntését külön indokolni nem köteles. Ajánlatkérő fenntartja 

a jogot, hogy a bírálati szempontokkal összefüggésben nem álló szerződéses 

feltétételeken a szerződő féllel történő egyeztetést követően változtathasson. 

 

11.5. Az ajánlatkérés visszavonásából, illetve eredménytelenné nyilvánításából eredő 

károkért Ajánlatkérő semmilyen felelősséget nem vállal. 

 

11.6.  Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét teljes körűen biztosítja. 

 

11.7. 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 

 

 

12.8. Az ajánlattételi felhívás közzétételének dátuma: 2017. április 4. 

 

 

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

