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Ajánlattételi felhívás 

 

1. Az ajánlatkérő adatai: 

 

Neve:      MÁV FKG Kft. 

Székhely:     5137 Jászkisér, Jászladányi út 10.  

Számlavezető pénzintézete:  K&H Bank Zrt.  

Számlaszáma: 10200971-21521542-00000000 

Adószáma:     11267425-2-16  

Statisztikai jelzőszáma:   11267425-4212-113-16 

Cégbíróság és cégjegyzék száma:  Szolnoki Törvényszék Cégbírósága 

     Cg. 16-09-002819 

 

Ügyintéző:     Ládi Zsuzsanna 

Telefonszám:    +36 30 174 3102 

E-mail cím:    ladi.zsuzsanna.viktoria@fkg.hu  

 

Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevőket, hogy regisztráljanak a MÁV-Volán-csoport Szállítói 

Minősítési Rendszerébe. 

 

A szállítói regisztráció a MÁV-Volán-csoport leendő és jelenlegi szállítói számára biztosítja a 

MÁV-Volán-csoport Szállítói Minősítési Rendszeréhez történő biztonságos hozzáférést, 

későbbiekben pedig a MÁV-Volán-csoport által kezdeményezett elektronikus árlejtésű tenderekre 

való meghívás lehetőségét. 

 

A Társaságára vonatkozó szállítói regisztrációt a lenti linken keresztül tudja kezdeményezni, 

függetlenül attól, hogy rendelkezik-e SAP Ariba Network felhasználói fiókkal. A regisztrációs 

folyamat első lépéseként Szállító regisztráció igénylési űrlap kitöltését kéri a rendszer. Az űrlap 

kitöltése után a rendszerüzenetekből értesül a következő teendőkről. 

 

Szállítói regisztráció igénylés elérési útvonala: 

http://mav-csoport.sourcing-eu.ariba.com/ad/selfRegistration  

 

Ha az Ön Társasága már rendelkezik Ariba felhasználói fiókkal akkor jelentkezzen be a meglévő 

felhasználó nevével és jelszóval és regisztráljon a MÁV-Volán-csoport szállítójaként. 

 

A MÁV-Volán-csoport Szállítói Minősítési Rendszerének elérési útvonala: 

https://service.ariba.com/Supplier.aw/ 

 

További kérdés esetén állunk rendelkezésére a szallitoiminosites@mav.hu email címen. 

 

A MÁV FKG Kft. adatkezelési tájékoztatója https://www.mavcsoport.hu/mav-

csoport/adatkezelesi-tajekoztatok érhető el. 

 

 

mailto:ladi.zsuzsanna.viktoria@fkg.hu
http://mav-csoport.sourcing-eu.ariba.com/ad/selfRegistration
https://service.ariba.com/Supplier.aw/
mailto:szallitoiminosites@mav.hu
https://www.mavcsoport.hu/mav-csoport/adatkezelesi-tajekoztatok
https://www.mavcsoport.hu/mav-csoport/adatkezelesi-tajekoztatok
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2. Beszerzés tárgya 

 

2.1. A MÁV FKG Kft. beszerzési eljárást indít „A MÁV FKG Kft. tulajdonában lévő 

KIENZLE 1318 típusú tachográfok javítása” tárgyában. 

 

2.2. Műszaki követelmények: 

 

Az Ajánlattevő feladatai:  

 

Az Ajánlatkérő tulajdonában lévő KIENZLE 1318 típusú tachográfok általános karbantartása és 

nem garanciális javításának teljes körű elvégzése. A 3. sz. melléklet tartalmazza a KIENZLE 

típusú tachográfokhoz tartozó javítási munkák illetve a cserélendő egységek listáját. a tachográfok 

elszállítása az Ajánlattevő feladata és költsége. 

 

A felújítási munka elvégzése után jegyzőkönyvet kell kiállítani. A cserélt alkatrészek a MÁV 

FKG Kft. tulajdonát képezik. 

 

Ajánlattevő részére azonosíthatóan átadott KIENZLE 1318 típusú tachográfok előzetes 

hibafelvételezése és árajánlata alapján megrendelt javítás elvégzése a 3. számú mellékletben 

megadott munkák elvégzésével. 

 

A javítást az Ajánlattevő a saját telephelyén végzi. Az eszközök szállítása az ajánlatkérő 

telephelyéről és visszaszállítása a telephelyre az Ajánlattevő feladata és költsége. 

 

A javított eszközök, a végzett javítás dokumentálása Ajánlattevő feladata és költsége.  

 

Ajánlattevő a javítási feladat ellátását a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően az Ajánlatkérő 

gazdasági és szakmai érdekeinek szem előtt tartásával köteles végezni. 

 

A tachográf javítási tevékenységének személyi és tárgyi feltételeit az 1/1990 (IX.29.) KHVM 

rendelet, a 124/2005. (XII.29.) GKM rendelet illetve a 44/2015. (VII.20.) NFM rendelet 

szabályozza. 

 

Ajánlattevő a következők szerint végzi el a felújítást: 

 

- Ajánlattevő a Szolgáltatást, ütemezetten, Ajánlatkérővel előre egyeztetett időpontban 

végezheti. 

- A megrendelési igénynek tartalmaznia kell a Szolgáltatással érintett eszköz gyártmányát, 

típusát, gyári számát, a meghibásodás okát, jellemzőit.  

- Ajánlattevő az Ajánlatkérő fentiek szerinti írásbeli megkeresésében foglaltak szerint köteles 

az eszközöket elszállítani. A javítás megkezdése előtt Ajánlattevő részletes javítási árajánlatot 

küld Ajánlatkérő meghatározott kapcsolattartójának.  

- A részletes javítási árajánlatnak tartalmaznia kell a javítás díját, és a javítás befejezésének 

várható határidejét. 
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- Amennyiben Ajánlatkérő a megjelölt teljesítési határidőt, a javítási árajánlatot elfogadja, úgy 

eseti megrendelést bocsát ki Ajánlattevő részére. 

- Az Ajánlatkérő által valamely Szolgáltatásra vonatkozó írásbeli megrendelést – Ajánlattevő 

általi írásos visszaigazolás elmaradása esetén – Ajánlatkérő jogosult a megküldést követő 48. 

órától visszaigazoltnak tekinteni. 

 

Munkavégzéssel szemben támasztott kritériumok: 

 

Ajánlattevő a munkavégzése, munkagépeinek üzemeltetése és dolgozóinak ellátása során 

keletkező hulladékot köteles a hulladék jellegének megfelelően gyűjteni, engedéllyel rendelkező 

vállalkozásnak dokumentáltan átadni. Ezen hulladékra vonatkozó valamennyi engedély, költség, 

hatósági nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettség Ajánlattevőt terheli. 

 

A termékeket olyan csomagolásban kell leszállítani a megrendelő részére, amely megvédi a por, 

víz és egyéb szennyeződések bejutása ellen, valamint a külső sérülésektől. A minőségi átadás-

átvételhez minden eszközt és feltételt az Ajánlattevőnek kell biztosítani saját költségére.  

 

2.3. Teljesítés helye: Ajánlattevő telephelye. 

 

2.4. A megkötni kívánt keretszerződés időtartama, munkák elvégzésének határideje: 

 

A keretszerződés időtartama: 2022.01.01. – 2023.12.31. 

A munkák elvégzésének határideje: megrendeléstől számított 2 hét (eseti egyeztetés alapján ettől 

el lehet térni). 

 

3. Az ajánlat benyújtásának helye és határideje, általános tudnivalók: 

 

3.1. Ajánlatok benyújtásának határideje és helye: 

 

2021. október 14. 10:00 óra 

 

Ajánlatok benyújthatók személyesen, postai úton vagy e-mailben. 

 

Személyes vagy postai úton történő benyújtás esetén: 

Helye:  MÁV FKG Kft. 

  1103 Budapest, Kőér u. 2/G. 11. sz. iroda 

  Személyes és postai kézbesítés esetén is! 

 

E-mailben történő benyújtás esetén:  

 

ladi.zsuzsanna.viktoria@fkg.hu e-mail címre 

 

Az ajánlatokat jelen pontban megadott címre a megadott időpontig beérkezőleg kell benyújtani. A 

határidőn túl érkezett ajánlatok érvénytelenek! Társaságunk nem vállal felelősséget az ajánlattevői 

érdekkörben felmerülő késedelmes ajánlattételért, így különösen közlekedési sajátosságokból, a 

postai megküldés kockázatából eredő késedelemért, informatikai rendszer üzemzavaráért! 

mailto:ladi.zsuzsanna.viktoria@fkg.hu
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A postán feladott ajánlatokat ajánlatkérő akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak 

kézhezvételére a kézbesítés helyszíneként megjelölt címen az ajánlattételi határidő lejártáig sor 

kerül. A postán feladott ajánlatokat tartalmazó csomagon fel kell tüntetni: „Iktatóban nem 

bontható fel, azonnal a címzetthez továbbítandó”. Az ajánlatok, vagy az azzal kapcsolatos 

postai küldemények elvesztéséből eredő kockázatot Ajánlattevő viseli. 

 

3.2. Formai követelmények 

 

Személyes vagy postai úton benyújtott ajánlat esetén az ajánlatokat 1 papír alapú példányban (1 

eredeti) zárt borítékban kérjük eljuttatni, 

 

„A MÁV FKG Kft. tulajdonában lévő KIENZLE 1318 típusú tachográfok javítása” 

AJÁNLAT megjelöléssel. 

Az ajánlatot egybefűzve kell beadni.  

 

E-mailben történő benyújtás esetén az ajánlatot pdf. formátumban kell benyújtani. Az egy e-

mailben megküldött fájl mérete a 10 Mb-ot nem haladhatja meg. 

Az ajánlattétel nyelve: magyar 

 

4. Szerződés meghatározása 

 

4.1. A megkötendő szerződés feltételeit az ajánlattételi felhívás 2. sz. mellékletét képező 

Vállalkozási Keretszerződés tervezet tartalmazza. 

 

4.2. A szerződés tervezetben szereplő feltételeket ajánlattevő semmilyen formában nem 

módosíthatja. 

 

5. Ajánlat 

 

5.1. Több változatú (alternatív) ajánlat nem tehető. 

 

5.2. Részajánlat nem tehető 

 

6. Az elbírálás szempontja: 

 

A teljes ajánlati árra vonatkozóan legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. 

 

7. Ajánlati ár 

 

Az ajánlati árat magyar forintban (HUF) kell megadni. 

 

Az árajánlatot az Ajánlattételi felhívás mellékletét képező Egységártáblázat beárazásával kérjük 

megadni. 
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8. Tárgyalás és/vagy elektronikus árlejtés 

 

8.1. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot arra, hogy az ajánlatok beérkezését követően 

elektronikus aukció és/vagy tárgyalás (ok) megtartásával válassza ki a nyertes ajánlattevőt. 

 

8.2. Ajánlatkérő – amennyiben tárgyalást tart – az ajánlattevőkkel tartandó tárgyalás 

lebonyolítására meghívja az érvényes ajánlatot benyújtó ajánlattevőket, melynek menetét a 

meghívásuk alkalmával fogja tudatni.   

 

8.3. Az ajánlatkérő – amennyiben az elektronikus árlejtést tart - a folyamat részeként az 

ajánlattételt követően az érvényes ajánlatot tett ajánlattevőket meghívja a végső árat meghatározó, 

az ajánlattevők közötti végső ár csökkenésére irányuló elektronikus aukcióra. 

 

8.4. Az ajánlatadás ezen köre elektronikus aukciós eszközön kerül lebonyolításra. Az aukcióval 

kapcsolatos általános információkat jelen dokumentum tartalmazza. Ajánlatkérő a részletes 

adatokat az érvényes ajánlatot benyújtó ajánlattevők számára egyidejűleg, elektronikus úton, az 

aukciót megelőzően az aukciós felhívásban adja meg.  

 

8.5. Az elektronikus aukciót az ajánlatkérő erre jogosult szolgáltató rendszere segítségével 

bonyolítja le.  

 

Szolgáltató megnevezése, adatai: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.6. Az elektronikus aukciós rendszer használatát az Ariba Inc. az alábbi szoftverkörnyezetben 

támogatja: 

Internet böngésző: Microsoft Edge 32-bit, Microsoft Internet Explorer 11 32-bit, Chrome 53+ 64-

bit, Firefox 48+ 64-bit, Safari 9+ 64-bit vagy újabb verziók. 

 

9. Pénzügyi ellenszolgáltatás feltételei: 

 

9.1. Ajánlatkérő előleget nem biztosít. Ajánlattevő azt követően jogosult a pénzügyi 

ellenszolgáltatást számlázni, hogy az Ajánlatkérő a teljesítést igazolta, illetve jóváhagyta. 

Ajánlatkérő a szerződéstervezetben előírt mellékletekkel felszerelt, helyesen kiállított és 

ajánlatkérő képviselője által igazolt számla összegét a számla kézhezvételétől számított 30 

naptári napon belül egyenlíti ki. 

 

 

Cégnév: Ariba Inc. 

Cím: 
(USA, 3410 Hillview Avenue, Palo 

Alto, CA 94304) 

SAP Ariba Help Center: 

SAP Ariba Network felület súgóján 

keresztül, „Támogatás kérése” menün 

keresztül. 
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9.2. Számla benyújtás módja 

 

Ajánlatkérő kizárólag elektronikus számlát fogad el. 

 

Papír alapú számla benyújtása kizárólag ajánlatkérőhöz intézett kérelem benyújtásával és annak 

elfogadásával lehetséges. 

 

Az elektronikus számlázás elfogadásáról vagy papír alapú számla benyújtására vonatkozó 

kérelemről ajánlattevőnek ajánlatában jelen ajánlattételi felhívás mellékletét képező minta szerinti, 

cégszerűen aláírt nyilatkozatot kell csatolni.  

Papír alapú számla benyújtására vonatkozó kérelem elbírálásáról kizárólag a bírálati szempont 

szerint kiválasztott nyertes ajánlattevő kerül értesítésre a szerződés megkötését megelőzően.  

 

Amennyiben ajánlattevő az ajánlat benyújtásának évében már nyilatkozott az elektronikus 

számlázás elfogadásáról vagy papír alapú számla benyújtásának lehetőségét kérte, akkor a 

nyilatkozat ezen pontja alkalmazandó. 

 

Az elektronikus számlázásra vonatkozó előírásokat és információkat a szerződéstervezet és annak 

melléklete tartalmazza. 

 

9.3. Fizetési mód: átutalás  

 

10. Kizáró okok, alkalmassági követelmények 

 

10.1. Kizáró okok 

 

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő és alvállalkozó, aki 

 

a. cégjegyzékbe nem bejegyzett gazdasági társaság vagy egyéni vállalkozó; 

 

Igazolási mód: ajánlatkérő ellenőrzi. Egyéni vállalkozó esetén a vállalkozói igazolvány 

másolatának csatolása szükséges. 

 

b. végelszámolás alatt áll, vagy az ellene indított csődeljárás vagy felszámolási eljárás 

folyamatban van, illetőleg ha az ajánlattevő (alvállalkozó) személyes joga szerinti hasonló 

eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van; vagy 

tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; 

 

Igazolási mód: ajánlattevőnek és alvállalkozójának (adott esetben) cégszerűen aláírt 

nyilatkozattal kell igazolni, hogy nem tartozik jelen bekezdésben előírt kizáró okok hatálya 

alá. 
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c. MÁV FKG Kft. vonatkozásában összeférhetetlenségi ok áll fenn 

 

Igazolási mód: ajánlattevőnek és alvállalkozójának (adott esetben) cégszerűen aláírt 

nyilatkozattal kell igazolni, hogy nem tartozik jelen bekezdésben előírt kizáró okok hatálya 

alá. 

 

d. nem tett eleget egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási 

járulékfizetési kötelezettségének 

 

Igazolási mód: Ajánlatkérő ellenőrzi a köztartozásmentes adózói adatbázisban. Amennyiben 

ajánlattevő az adatbázisban nem szerepel, köztartozás mentességet igazoló, 90 napnál nem 

régebbi okiratot köteles csatolni ajánlatához. 

 

10.2. Pénzügyi, gazdasági alkalmassági követelmény: 

 

a) Alkalmas az ajánlattevő, ha az előző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti év gazdálkodási 

adatai alapján az adózott eredménye legalább egy évben nem negatív. 

 

Igazolási mód: A pénzügyi, gazdasági alkalmassági követelménynek való megfelelést ajánlatkérő 

a www.e-beszamolo.kim.gov.hu oldalon ellenőrzi. Amennyiben ajánlattevő beszámolója a 

hivatkozott oldalon nem található meg, ajánlattevő csatolja az előző két lezárt üzleti év saját vagy 

jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolóját (kiegészítő mellékletek nélkül). 

 

10.3.Műszaki, szakmai alkalmassági követelmény: 

 

a) Alkalmas az Ajánlattevő, ha rendelkezik az ajánlattételi felhívás megküldésének napját 

megelőző 36 hónapos időszakban szerződésszerűen teljesített, a beszerzés tárgya szerinti 

tevékenység végzésére vonatkozó nettó, 18.000.000,- Ft értéket elérő vagy azt meghaladó 

referenciával/referenciákkal. 

 

Igazolási mód: Ajánlattevőnek a műszaki alkalmassági követelmény igazolására csatolnia kell a 

korábbi szerződést kötő fél nyilatkozatát (referenciaigazolás) vagy ajánlattevő saját, a teljesített 

referenciára vonatkozó cégszerűen aláírt nyilatkozatát (referencia nyilatkozat). 

 

A referencia nyilatkozatnak/igazolásnak legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia: 

o szerződés tárgyát, nettó értékét, a szolgáltatás tárgyát oly módon, hogy az alkalmassági 

követelményeknek való megfelelés megállapítható legyen; 

o a korábbi szerződést kötő fél nevét, címét, kapcsolattartóját és elérhetőségét,  

o a teljesítés időpontját (év, hónap), adatot arra vonatkozóan, hogy a teljesítés az 

előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. 

 

 

 

 

 

http://www.e-beszamolo.kim.gov.hu/
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11. Egyéb információk: 

 

11.1. Ajánlattevő ajánlatának a következő dokumentumokat kell tartalmaznia: 

Ssz. Dokumentum megnevezése minta száma 

1. ajánlattételi nyilatkozat 1. sz. minta 

2. nyilatkozat ajánlattételi felhívás és 

szerződéstervezet feltételeinek megismeréséről és 

elfogadásáról 

2. sz. minta 

3. nyilatkozat alvállalkozó(k)ról 3. sz. minta 

4. nyilatkozat 10.1. b) pont szerinti kizáró okokról 4. sz. minta 

5. nyilatkozat 10.1. c) pont szerinti kizáró okokról 5. sz. minta 

6. igazolás köztartozás mentességről (adott esetben)  

7. pénzügyi beszámoló (adott esetben)  

8. referencia nyilatkozat/igazolás 6. sz. minta 

9. aláírási címpéldány(ok)  

10. nyilatkozat számla benyújtásáról 7. sz. minta 

 

11.2. Az eljárással kapcsolatban további kérdések feltevése, információ kérése kizárólag írásban 

lehetséges az ajánlattételi határidő lejártát megelőző 3. nap 10:00 óráig a 

ladi.zsuzsanna.viktoria@fkg.hu e-mail címen. 

 

11.3. Ajánlatkérő az Ajánlattevők részére teljes körű hiánypótlási lehetőséget biztosít. Ajánlatkérő 

a hiányokról hiánypótlási felhívásban határidő megjelöléssel, írásban tájékoztatja az ajánlattevőt. 

Amennyiben Ajánlatkérő az ajánlattevőt hiánypótlásra hívja fel, amelynek nem, vagy nem 

megfelelően tesz eleget, akkor kizárhatja az ajánlattevőt a beszerzési eljárásból. 

 

11.4. Ajánlatkérő nyilvános bontást nem tart, a bontás időpontja megegyezik az ajánlattételi 

határidő lejártával. 

 

11.5. A jelen ajánlatkérés nem jelent az ajánlatkérő részéről szerződéskötési kötelezettséget. Az 

ajánlatkérő külön indoklási kötelezettség nélkül bármikor dönthet úgy, hogy jelen versenyeztetési 

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

illetve eredménytelenné nyilvánításából eredő károkért, költségekért, elmaradt haszonért 

ajánlatkérő semmilyen felelősséget nem vállal.  

 

11.6. Ajánlattevő ajánlatához az ajánlattételi határidő lejártát követő 90 napig kötve van. 

Amennyiben ajánlatkérő tárgyalást/elektronikus árlejtést tart vagy módosított/végleges ajánlatot 

kér az ajánlati kötöttség a tárgyalás(ok), elektronikus árlejtés lezárásával, módosított/végleges 

ajánlattétel esetén a benyújtási határidő lejártával áll be. 

 

11.7. Abban az esetben, ha az ajánlattevők száma nem teszi lehetővé a valódi versenyt, 

Ajánlatkérő jogosult új ajánlattételi határidő kitűzésével újabb Ajánlattételre felhívni az 

Ajánlattevő(ke)t, újabb Ajánlattevők bevonásával egyidejűleg. 

 

mailto:ladi.zsuzsanna.viktoria@fkg.hu
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11.8. A jelen ajánlatkérésben nem szabályozottak vonatkozásában a Polgári Törvénykönyv 

előírásai az irányadóak. 

 

11.9. Jelen ajánlatkérés elválaszthatatlan mellékletét képezi a Vállalkozási szerződéstervezet, 

melyben ajánlatkérő részéről a szerződéskötésig esetleges módosítások történhetnek a belső 

engedélyeztetési folyamat során. 

 

12. Az ajánlati felhívás mellékletei 

 

1. sz.: Nyilatkozatminták 

2. sz.: Szerződéstervezet 

3. sz.: Egységártáblázat 

 

Budapest, 2021.10.06. 
 

 

 

 

 

Hegedüs József 

beszerzési koordinátor 
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