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MÁV Zrt.  

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

 

2326/2020/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: Nagy Dániel 

Telefon: +36/30 681 3403 

Email: nagy.daniel6@mav.hu 

 

2./ Ajánlatkérés alapvető adatai 

 

2.1. Az ajánlatkérés tárgya:  

„42-es számú vasútvonalon lámpatestek cseréje” 

 

(A műszaki tartalmi elemeket részletesen jelen felhívás 1. sz. melléklete tartalmazza.) 

 

2.2. Teljesítés helye:  
Adony, Rácalmás, Dunaújváros-Külső, Dunaújváros, Dunaújváros kikötő, Mezőfalva, Előszállás, 

Dunaföldvár, Dunakömlőd állomások. 

 

2.3. Szerződés meghatározása: 

Vállalkozási szerződés 

 

2.3.1. Teljesítési határidő:  

Vállalkozó a szerződésben vállalt feladatait a szerződés mindkét fél általi aláírását követő 150. napig 

köteles teljesíteni, legkésőbb 2020.12.15-ig. 

 

2.4 Átadás-átvétel, fizetési feltételek 

2.4.1. A Munka és az 1. sz. melléklet szerint elkészített megvalósulási tervdokumentáció (a 

továbbiakban: „Megvalósulási Tervdokumentáció”) átadásának határideje: legkésőbb a műszaki átadás-

átvétel időpontja. A megvalósulási tervdokumentációt Vállalkozó jelen szerződés 1. számú 
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mellékletében meghatározott világítástechnikai vizsgálat alapján készíti el, összhangban a vonatkozó 

9/2019. (III. 01. MÁV Ért. 3.) EVIG sz. utasításban foglaltakkal.  

2.4.2. Az Munka és a Megvalósulási Tervdokumentáció átadásáról, az átadást megelőző legalább 3 

munkanappal Vállalkozó értesíti Megrendelőt az átadás időpontjáról. Megrendelő az értesítést követő 2 

munkanapon belül jelezheti, ha az átvétel időpontja nem megfelelő számára, ez esetben Megrendelő 

értesíti az új időpontról a Vállalkozót. 

2.4.3. A Munka elvégzését Megrendelő helyszíni bejárás során ellenőrzi. A helyszíni bejáráson 

Vállalkozó is jelen van. A Megvalósulási Tervdokumentációt Vállalkozó 1-1 példányban papír és 

elektronikus formátumban adja át a Megrendelő helyszíni bejáráson jelenlévő képviselője részére. A 

helyszíni bejárásról és a Megvalósulási Tervdokumentáció átvételéről átadás-átvételi jegyzőkönyvet 

kell felvenni.  

2.4.4. Megrendelő az átadást követő 8 munkanapon belül összegzi az általa észlelt mennyiségi vagy 

minőségi hibákat és hiányosságokat, a hibák kijavításának, illetve az esetleges hiányok pótlásának 

Megrendelő által előírt póthatáridejét, és erről írásban értesíti Vállalkozót.  

2.4.5. Megrendelő a jelen Szerződésben meghatározott munkákat akkor veszi át, ha a Vállalkozó 

teljesítése megfelel a Szerződésben foglalt valamennyi követelménynek és a MÁV Zrt. vonatkozó 

rendelkezéseinek.  

2.4.6. Az átadás-átvétellel járó valamennyi költséget a Vállalkozó viseli. A Vállalkozó kötelessége az 

átadás-átvételhez szükséges, a jelen Szerződésben és jogszabály által előírt dokumentumok, okmányok 

biztosítása is.  

2.4.7. A Megrendelő a Vállalkozó teljesítésének elismeréséről vagy az elismerés megtagadásáról 

legkésőbb az utolsó átadás-átvételi jegyzőkönyv keltétől vagy az erről szóló írásbeli értesítés 

kézhezvételétől számított 8 munkanapon belül köteles írásban nyilatkozni. 

2.4.8. A sikeres átadás-átvételt követően Megrendelő a 3. sz. melléklet szerinti elektronikus 

teljesítésigazolást állít ki Vállalkozó részére, amelyet 8 (nyolc) Napon belül megküld a Vállalkozó 

részére. 

2.4.9. Vállalkozó valamennyi szerződéses feladat vonatkozásában Megrendelő előzetes jóváhagyásával 

előteljesítésre jogosult. 

2.4.10. Vállalkozó az Elektronikus Teljesítés Igazolás elküldését követően 1 (egy) db számla kiállítására 

jogosult. 

2.4.11. A kiállított számlán feltüntetett teljesítési időpont meg kell, hogy egyezzen az elektronikus 

teljesítésigazoláson feltüntetett teljesítési időponttal (Áfa tv. 55.§). 

2.4.12. A számlát 1 példányban kell benyújtani. A Vállalkozó számláját csak a Megrendelő által 

elektronikus úton megküldött Elektronikus Teljesítés Igazolásának kézhezvétele után állíthatja ki, és a 

számlához mellékelnie kell annak kinyomtatott példányát. A számlát a Megrendelő csak akkor fogadja 

be, ha azon, és a csatolt teljesítésigazoláson megtalálható a szerződés jelzőszáma, a Megrendelőnél 

használt projektkód (MV180047), a rendelésszám, valamint a beszerzés fedezetét biztosító támogatási 

szerződés azonosító száma és tárgya (ZV990001; Közép-Duna menti térség vasúti felújítása és 

fejlesztése).  

2.4.13. Amennyiben a Vállalkozó által kiállított számla a hatályos jogszabályoknak, illetőleg a jelen 

Szerződés előírásainak nem felel meg, vagy a fizetés jelen Szerződésben meghatározott egyéb 

előfeltételei nem teljesülnek, a Megrendelő jogosult a számlát visszautasítani és a hiányok pótlására 

írásban felszólítani a Vállalkozót. A Szerződés szerinti fizetési esedékesség a helyesen kiállított számla 

Megrendelő általi kézhezvételétől számítandó. A szerződésszerű előírásoknak nem megfelelő 

számlakiállításból eredő késedelmes fizetésért a Vállalkozó késedelmi kamat felszámítására nem 

jogosult. 

2.4.14. A Megrendelő előleget, fizetési biztosítékot nem ad, egyéb szerződést megerősítő kötelezettség 

nem terheli. 
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2.4.15. A megfelelő tartalommal kiállított számla ellenértéke a számla MÁV Zrt. általi kézhezvételétől 

számított 30 napos fizetési esedékességgel, átutalással kerül kiegyenlítésre a Vállalkozó számlájában 

megjelölt bankszámlájára. 

2.4.16. Késedelmes fizetés esetén a Vállalkozó a fizetés esedékességét követő naptól a pénzügyi 

teljesítés napjáig a késedelemmel érintett naptári félév első napján irányadó jegybanki alapkamat 8 

(nyolc) százalékponttal növelt értékének megfelelő késedelmi kamat felszámolására jogosult a Ptk.-ban 

meghatározott feltételekkel. 

2.4.17. A Vállalkozó számlája azon a napon számít pénzügyileg teljesítettnek, amikor a MÁV Zrt. 

számlavezető pénzintézete a MÁV Zrt. fizetési számláját a Vállalkozó számlájának összegével 

megterhelte. 

2.4.18. A Megrendelővel szembeni bármilyen követelés engedményezése (ide értve annak faktorálását 

is), illetve Megrendelővel szembeni bármilyen követelésen zálogjog alapítása csak a Megrendelő 

előzetes írásos jóváhagyásával lehetséges. A Megrendelő írásos jóváhagyása nélküli engedményezéssel, 

zálogjog alapítással a Vállalkozó szerződésszegést követ el a Megrendelővel szemben, melynek alapján 

a Vállalkozót kártérítési felelősség terheli. 

2.4.19. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a jogosultnak a MÁV Zrt. felé tartozása áll fenn, 

úgy a MÁV Zrt. határozza meg a tartozás(ok) elszámolásának rendjét. 

 

2.5 Kötbér 

2.5.1. Szerződésszegésnek minősül minden olyan magatartás vagy mulasztás, amelynek során 

bármelyik Fél jogszabály, illetve a Szerződés alapján őt terhelő bármely kötelezettségnek nem tesz 

eleget és ezen kötelezettségét írásbeli felhívás ellenére sem teljesíti. A Ptk. 6:186 § (1) bekezdése alapján 

Vállalkozó pénz fizetésére kötelezheti magát arra az esetre, ha olyan okból, amelyért felelős, megszegi 

a Szerződést. 

2.5.2. A Szerződés nem teljesítése, hibás teljesítése, késedelmes teljesítése esetére – amennyiben a 

Vállalkozó a Ptk. 6:142. § második mondatában foglalt feltételek együttes fennállásának hiányában nem 

mentesül a felelősség alól, (vagy) amennyiben a Vállalkozó a Ptk. 6:142. §-ban foglaltak alapján 

jogszerűen ki nem menti magát – a Felek kötbérfizetésben állapodnak meg. A kötbér alapja a teljes nettó 

Vállalkozói Díj értéke. 

2.5.3. A kötbér mértéke: 

 késedelem esetén a kötbéralap 1%-a naponta, de legfeljebb 30%, 

 hibás teljesítés esetén a kötbéralap 20%-a, 

 meghiúsulás esetén a kötbéralap 30%-a. 

2.5.4. Amennyiben a Vállalkozóval szemben érvényesített késedelmi kötbér a kötbér maximumát eléri, 

Megrendelő jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani. Ebben az esetben a Vállalkozó a 

kötbéralap 30%-ával megegyező mértékű meghiúsulási kötbért köteles a Megrendelőnek fizetni. 

2.5.5. Ha Vállalkozó késedelmesen teljesít, Megrendelő által megadott póthatáridőt köteles vállalni. 

Amennyiben a teljesítésre kitűzött póthatáridő eredménytelenül telik el, a Szerződést nem teljesítettnek 

kell tekinteni. A póthatáridő kitűzése nem mentesíti Vállalkozót a késedelmi kötbér megfizetésének 

kötelezettsége alól. 

2.5.6. A kötbér esedékessé válik:  

 késedelmi kötbér esetén azon a napon, amikor a késedelem megszűnik, vagy a póthatáridő lejár, 

vagy kötbér összege a kötbérmaximumot eléri; 

 hibás teljesítési kötbér esetén azon a napon, amikor a Megrendelő a hibás teljesítésével 

kapcsolatos igényét a Vállalkozónak bejelentette; 

 meghiúsulási kötbér esetén, azon a napon, amikor a Megrendelő felmondását, vagy elállását a 

Vállalkozónak bejelentette. 
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2.5.7. Megrendelő jogosult az akár kumulatívan is alkalmazható kötbéreket meghaladó kárainak és 

szerződésszegésből eredő egyéb jogainak az érvényesítésére is. A késedelmi, hibás teljesítési, 

meghiúsulási kötbér megfizetése nem érinti és nem zárja ki a jogszabályból és jelen Szerződésből 

Megrendelőt megillető bármely más igény érvényesítésének lehetőségét. Meghiúsulás esetén a teljesítés 

nem követelhető.  

2.5.8. A Megrendelő kötbérigényéről a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti bizonylatot 

(kötbért terhelő levelet) állít ki és küld meg a Vállalkozónak. A Megrendelőnek – a vonatkozó 

jogszabályi feltételek teljesülése esetén – jogában áll kötbérigényét is a Vállalkozónak bármelyik 

fizetendő díjazás összege kifizetésekor beszámítani, nem teljesítés esetén pedig a Vállalkozó díjra nem 

jogosult.  

2.5.9. A Vállalkozó a Szerződés megszegésével okozott kárt köteles megtéríteni, ideértve a szolgáltatás 

tárgyában keletkezett kárt, a jogosult vagyonában keletkezett egyéb károkat és az elmaradt vagyoni 

előnyt. Felek a jogosult vagyonában keletkezett károk és az elmaradt vagyoni előny körében 

megvalósuló károknak tekintik különösen, de nem kizárólagosan a vasúti tevékenységekből, ezen belül 

a pályahálózat működtetésével, létesítésével, fejlesztésével, üzemeltetésével, karbantartásával, 

megszűntetésével, a vasútbiztonsággal, a jogszabályokban meghatározott pályavasúti szolgáltatások 

nyújtásával, illetve ezek elmaradásából következő mindennemű kárt, a vállalkozó vasúti tevékenységgel 

összefüggő, továbbá a környezeti károk elhárításával összefüggő valamennyi kárt. 

2.5.10. A Vállalkozó minden kötbérfizetési és kártérítési kötelezettségét köteles 30 napon belül 

teljesíteni.  

 

2.6 Jótállás, szavatosság 

2.6.1. Vállalkozó az általa elvégzett Munkákért 3 év jótállást, az általa szállított és beépített égőtestekre 

5 év jótállást és jogszabály szerinti szavatosságot vállal. A jótállás időtartamának kezdete a Munka 

Megrendelő általi átvételének napja. Amennyiben a beépített anyagok, vagy eszközök gyártói ennél a 

Megrendelő részére kedvezőbb feltételeket biztosítanak, úgy a Megrendelő számára kedvezőbb 

feltételeket kell irányadónak tekinteni.  

2.6.2. Vállalkozó jótállási illetve szavatossági kötelezettsége fennáll a Szerződés teljesítésében 

közreműködő egyéb személyek által elvégzett munkára is. 

2.6.3. A jótállási kötelezettség kezdetének időpontja: a szerződés keretében megvalósított munka sikeres 

műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának, a teljes munka befejezésének az időpontja, mely időpont a 

teljesítésigazolásban meghatározott dátum. 

A jótállási időn belül Vállalkozó köteles a hibát saját költségén kijavítani, szükség esetén a 

meghibásodott eszköz cseréjét biztosítani. Vállalkozó köteles a jótállási időn belül a helyszíni 

hibaelhárítást a hiba bejelentést követően Megrendelő képviselőjével egyeztetett időpontban, de 

legkésőbb 5 munkanapon belül, sürgősségi igény esetén 24 órán belül megkezdeni. Amennyiben a 

Vállalkozó az egyeztetett időpontig nem kezdi meg a hibaelhárítást, úgy a mulasztásról és a kialakult 

helyzetről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyben meg kell határozni a tényleges kár és a mulasztásból 

eredő kár nagyságát, melyet a Vállalkozó a Ptk. szabályai szerint köteles megtéríteni. Vállalkozó a 

jótállás keretében történő hibaelhárítások, javítások jelen pont szerinti határidőben történő elvégzése 

érdekében köteles megfelelő mennyiségben saját raktárkészletet biztosítani. Ez vonatkozik minden 

járulékos alkatrészre (kábelezés, csatlakozok, stb.). 

2.6.4. A Vállalkozó hibájából bekövetkező meghibásodás következtében a jótállási idő 

meghosszabbodik a hiba bejelentésétől az elhárításáig eltelt időszakkal. 

2.6.5. Azok a jótállási követelések, amelyek bejelentésére a jótállási idő alatt került sor érvényben 

maradnak a jótállási idő letelte után is mindaddig, míg azokat ki nem elégítik. Ugyanez vonatkozik a 

szavatossági igényekre is a szavatossági idő vonatkozásában.  

2.6.6. Vállalkozó szavatol azért, hogy a jelen Szerződés keretében átadott termékek és elvégzett munkák 

hiba- és hiánymentesek, megfelelnek a vonatkozó jogszabályoknak, műszaki-szakmai előírásoknak, 
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illetve a vonatkozó szabványoknak, a MÁV Zrt. idevonatkozó utasításaiban és vasútüzemi előírásaiban 

foglalt követelményeknek, valamint azokat per-, teher-, és igénymentesen adja át. 

2.6.7. Vállalkozó szavatol azért, hogy a Szerződés tárgyaként meghatározott tevékenység, szolgáltatás 

teljesítéséhez szükséges eljárások, know-how, szoftverek, technológiák egyéb szerzői jogvédelem alatt 

álló szellemi termékek fölött harmadik személynek nincs olyan joga, amely a Szerződés teljesítésében 

a Feleket gátolná. Vállalkozónak kártalanítania kell Megrendelőt minden olyan igény esetén, amely 

valamely szabadalmi védjegy, ipari tervezési jog, szoftverrel összefüggő jog stb. megsértéséből 

származik azáltal, hogy azt szerződő Felek jelen Szerződés során felhasználtak.  

2.6.8. Vállalkozó olyan anyagot, eszközt, alkatrészt, berendezést nem használhat fel, amely a 

Megrendelő tulajdonszerzését és/vagy az elkészült munka felhasználását bármilyen formában 

korlátozná. Ezen felhasználási tilalom addig érvényes, ameddig a Vállalkozó a harmadik személy 

követelését ki nem elégítette, vagy vele – írásban – a felhasználásról külön meg nem állapodott. E 

rendelkezés megsértése esetén a Vállalkozó felel minden olyan kárért, amely a Megrendelőt harmadik 

személy igényérvényesítésével összefüggésben éri. 

2.6.9. A jótállási és szavatossági jogok fennállnak abban az esetben is, ha Megrendelő a Vállalkozó 

hibás teljesítéséről tudott, vagy azt elfogadta. 

 

3./ Az ajánlat benyújtásával kapcsolatos tudnivalók 

 

3.1. Az ajánlattétel határideje: 

2020. 04. 02. (csütörtök) 10:00 óra 

 

A határidőn túl érkezett ajánlatok érvénytelenek! Ajánlatkérő az ajánlatukat késedelmesen benyújtó 

ajánlattevőtől indokként nem fogad el semmiféle akadályozó körülményt. 

 

Az ajánlatokat elektronikusan, a nagy.daniel6@mav.hu e-mail címre, az ajánlattételi határidő 

időpontjáig lehet benyújtani. 

Az ajánlatot olvasható, de nem módosítható pdf. formátumban kell megküldeni. Az e-mail tárgy 

mezőjében az eljárás tárgyát, és az „Ajánlat” feliratot fel kell tüntetni.  

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

fel az eljárás tárgyát és az „Ajánlat” feliratot, úgy nem tud felelősséget vállalni azért, hogy az ajánlat az 

ajánlattételi határidő lejárta előtt nem kerül felbontásra. 

 

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

formátumban kerüljenek leadásra. 

 

Az ajánlattételi felhívással kapcsolatosan felmerült kérdéseket az Ajánlattevő a felhívástól számított 3 

munkanapon belül teheti fel az Ajánlatkérőnek elektronikus formában a fent megnevezett e-mail 

címen. 

 

3.2. Többváltozatú ajánlat nem tehető. 

 

4./ Az elbírálás szempontja: 

A bírálatnál kiemelt szempontok:  
A teljes ajánlati árra vonatkozó legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. 

4.1. Ajánlatkérő az ajánlattevők számára helyszíni bejárást nem tart.  

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. 

mailto:nagy.daniel6@mav.hu
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5.1. Műszaki, gazdasági és szakmai alkalmasság 

Műszaki alkalmasság: 

 

M1) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a teljesítésbe bevonni kívánt alábbi 

szakemberekkel: 

 minimum 1 fő, legalább a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklet II. rész 34. pontjában 

előírt jogosultság (Építményvillamossági tervezési szakterület) megszerzéséhez szükséges, 

legalább a V névjegyzékbe vételi követelménynek megfelelő végzettséggel, illetve azzal 

egyenértékűnek tekintett végzettséggel, és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai 

gyakorlattal (tapasztalattal) rendelkező szakemberrel. 

 minimum 1 fő, legalább a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklet VI. 3. rész 4. 

pontjában előírt felelős műszaki vezetői jogosultság (Vasútvillamossági építmények 

szakterület) megszerzéséhez szükséges, legalább az MV-VV névjegyzékbe vételi 

követelménynek megfelelő végzettséggel, illetve azzal egyenértékűnek tekintett végzettséggel, 

és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlattal (tapasztalattal) rendelkező 

szakemberrel. 

A szakemberek között átfedés megengedett. Amennyiben ajánlattevő nem felel meg az alkalmassági 

feltételeknek, úgy ajánlata érvénytelennek minősül. 

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.) szerint értelmezett közeli hozzátartozójával (8. sz. melléklet). 

7./ Kizáró okok 

Ajánlattevő, illetve alvállalkozó 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 



  

7 

 

etikai szabályokba ütköző cselekedetet követett el. 

- súlyosan megsértette a közbeszerzési eljárás vagy koncessziós beszerzési eljárás eredményeként 

kötött szerződés teljesítésére e törvényben előírt rendelkezéseket, és ezt a Közbeszerzési 

Döntőbizottság véglegessé vált, - vagy a Döntőbizottság határozatának megtámadására irányuló 

közigazgatási per esetén a bíróság jogerős - 90 napnál nem régebben meghozott határozata 

megállapította. 

 

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

melléklet). 

 

 

8./ 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 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. 

 

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. 

 

9./ Ajánlat kötelező tartalmi és formai követelményei 

9.1. Az ajánlatokat magyar nyelven, elektronikus (nagy.daniel6@mav.hu) úton történik. A digitális 

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

formátumban kerüljenek leadásra. 

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

valamennyi hatályos jogszabálynak és helyi előírásnak, feltételeknek megfelelő teljesítés reális 

ellenértékét jelentse. 

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

köthető semmilyen más külföldi fizetőeszköz árfolyamához. 

9.3. Az ajánlat valamennyi oldalát folyamatos sorszámozással kell ellátni. 

9.4. 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. 

9.5. 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) 

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

becsatolni (lásd 3. sz. melléklet). 

9.7.  Amennyiben Ajánlattevő ajánlatát nem a 3. és 9. pontban előírt formai vagy tartalmi 

követelményeknek megfelelően nyújtja be, úgy Ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelennek tekinti, 

mailto:nagy.daniel6@mav.hu
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és az elbírálás további szakaszában nem veszi figyelembe. (segítségül az Ajánlattevők részére 

„Ellenőrző listát” csatoltunk 4. sz. mellékletként) 

9.8. 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. 

9.9. Az ajánlattevő köteles ajánlatához teljességi nyilatkozatot csatolni (lásd 5. sz. melléklet). 

10./ Egyéb információk: 

 

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

10.2.  Ajánlatkérő nyilvános ajánlati bontást nem tart.  

10.3.  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. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a 

megadott szerződéses feltételek változhatnak, a leírt feltételek iránymutatásként szolgálnak. 

10.4. Az ajánlatkérés visszavonásából, illetve eredménytelenné nyilvánításából eredő károkért 

Ajánlatkérő semmilyen felelősséget nem vállal. 

10.5.  Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét teljes körűen biztosítja. 

10.6. 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 

 

  

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

 

42-es számú vasútvonal fejlesztése 

Energiaellátási és térvilágítási feladatok – tervezési és kivitelezési 

diszpozíciók 
 

 Több helyszínen az elavult, az előírt fénytechnikai paramétereket már nem biztosító 

térvilágítási lámpatestek felújítása, vagy a fényforrások cseréje szükséges.  

A műszaki tartalomban részletezett helyszíneken található lámpatestek cseréje szükséges a 

megnövekedett műszaki igények kiszolgálására. A tárgyi csere részbeni vagy teljes elmaradása 

esetén az érintett helyszínek villamos energiaellátási és térvilágítási berendezéseinek 

üzembiztonsága nem lesz megfelelő, ezáltal jövőbeni veszélyt jelenhetnek a mindennapi, 

biztonságos üzemvitelre. 

 

A következő berendezések felújítását, cseréjét kell elvégezni: 

 

- Térvilágítási lámpatestek felújítása. 

 

Az alábbi műszaki tartalom a következő munkák műszaki leírását tartalmazza: 

 

- Térvilágítási lámpatestek felújítása. 

Az alábbi táblázat részletezi az egyes helyszíneken elvégzendő feladatokat: 

 

42-es számú 

vasútvonal 

Fényforrások, lámpatestek cseréje 159 

db 

 

Részletes ismertetés: 

 

Lámpatest, valamint fényforrás csere: 

 

42-es számú 

vasútvonal 

A 42. számú vasútvonalon az alábbi állomásokon kell a lámpatest 

cseréket elvégezni: 

- Adony 26 db 

- Rácalmás 18 db 

- Dunaújváros-Külső 3 db 

- Dunaújváros 35 db 

- Dunaújváros kikötő 3 db 

- Mezőfalva 20 db 

- Előszállás 10 db 

- Dunaföldvár 38 db 

- Dunakömlőd 6 db 

Az Energiaellátási Főnökségnél a lámpatestek rendelkezésre álnak. 
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A 42-es számú vasútvonalon térvilágítási lámpatestek, fényforrások cseréje 

 

A fenti táblázatban ismertetett darabszámú lámpatesteket cserélni szükséges. Az Energiaellátási 

Főnökség rendelkezik lámpatestekkel, ezeket velük egyeztetve kell felszerelni. Ezekhez be kell 

szerezni a tartószerkezeteket, toldó elemeket, valamint iker-kisülőcsöves 150W-os Nátrium 

fényforrásokat. 

Vágányzári vonzata a feladatnak nincs. A cseréhez a felsővezetéket ki kell kapcsolni az alábbi 

bontásban, a lámpák cseréjének idejére: 

 

Adony: 

valamennyi vágány felett szükséges a felsővezeték kikapcsolása, valamint a megkerülő 

vezetékek kikapcsolása. 

 

Rácalmás: 

valamennyi vágány felett szükséges a felsővezetéki kikapcsolás, valamint a megkerülő 

vezetékek kikapcsolása. 

 

Dunaújváros: 

az állomás kezdő- és végpontján is csak a kihúzó vágányok felett szükséges felsővezetéki 

kikapcsolás, valamint a megkerülő vezetékek kikapcsolása. 

 

A fent nevezett helyszíneken a felsővezetéket, valamint a megkerülő vezetékeket állomás jobb-

, valamint állomás bal oldali bontásban, egymást követő, illetve eltérő időpontokban kell 

kikapcsolni. A lámpák felsővezetéki oszlopokon helyezkednek el. 

A kivitelezőnek a telepítésre kerülő berendezésekre (eszközök, alkatrészek stb.) és a 

kivitelezési munkálatokra vonatkozóan 3 év teljeskörű jótállást kell biztosítania, melynek kezdő 

időpontja a műszaki átadás lezárásának napja. 

 

A tervezett munkálatokról részletes (időpont, időtartam, elvégzendő munkálatok stb.) 

ütemtervet kell készíteni és az üzemeltető Energiaellátási Főnökség részére benyújtani 

jóváhagyás céljából. 

 

A bontott berendezéseket át kell adni a Pályavasúti Területi Igazgatóság Budapest, helyileg 

illetékes szervezetének. A berendezések átvételében illetékes személyek: 

 

 

Fejes György, területi mester 

fejes.gyorgy@mav.hu 

+36-30-565-5928 

 

Müller Csaba Gábor 

muller.csaba.gabor@mav.hu 

+36-30-830-5934 

  

mailto:fejes.gyorgy@mav.hu
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2.sz. melléklet 

 

 

A J Á N L A T T E V Ő I N Y I L A T K O Z A T 

 

 

Alulírott …………………………, mint a(z) ……(cégnév, székhely)……. cégjegyzésre jogosult 

képviselője – az ajánlatkérésben foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény gondos áttekintése 

után – kijelentem, hogy az ajánlatkérésben és a szerződéses feltételekben foglalt valamennyi 

feltételt, a kivitelezés helyszínét szakértőtől elvárható gondossággal megismertük, megértettük, 

valamint, hogy azokat jelen nyilatkozattal elfogadjuk, és nyertességünk esetén a szerződést a 

konkrétumokkal kiegészítve aláírjuk. 

 

Kijelentem, hogy ajánlatomhoz az ajánlattételi határidőtől számított 90 napig kötve vagyok. 

 

Jelen nyilatkozatot a MÁV Zrt., mint Ajánlatkérő által a 2326/2020/MAV  „42-es számú vasútvonalon 

lámpatestek cseréje” tárgyú ajánlatkérésben, az ajánlat részeként teszem. 

 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

 

 

………..………………. 

(cégszerű aláírás) 
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3.sz. melléklet 

 

 

A J Á N L A T T É T E L I   L A P 

 

„42-es számú vasútvonalon lámpatestek cseréje” tárgyú beszerzési eljárásban 

 

Ajánlattevő neve: 

 

Ajánlattevő székhelye (lakóhelye): 

 

Levelezési címe: 

 

Telefon:                                               Telefax:                  E-mail: 

 

Értékelésre kerülő tartalmi elem: 

Vállalkozói díj: nettó …………………,- Ft. 

 

 

Az Ajánlattételi felhívás mellé megküldött árazatlan költségvetést kérjük beárazni. 

 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

 

……………………. 

(cégszerű aláírás) 

 

 

 

 

* Abban az esetben töltendő ki, amennyiben Ajánlattevő az adott részre benyújtja ajánlat
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4.sz. melléklet 

 

Ellenőrző lista 

 

 

 

 

1. Tartalmi követelmények 

 

Fedőlap (eljárás tárgya, ajánlattevő megnevezése)  

Ajánlattevői nyilatkozat (2. sz. melléklet)  

Ajánlattételi lap (3. sz. melléklet)  

Teljességi nyilatkozat (5. sz. melléklet)  

Nyilatkozat bevonni kívánt szakemberről (6.sz. melléklet 1. dok.)  

Szakmai önéletrajz minta (6.sz. melléklet 2. dokumentum)  

Nyilatkozat kizáró okokról (7. sz. melléklet)  

Összeférhetetlenségi nyilatkozat (8. sz. melléklet)  

Nyilatkozat köztartozás mentességről (9. sz. melléklet)  

Szerződéskötéshez szükséges adatok (10. sz. melléklet)  

Az Ajánlattevő részéről az aláírásra jogosult személynek az eredeti 

ajánlatban a nyilatkozatokat cégszerű aláírásával kell ellátnia. 

 

Aláírási címpéldány/aláírás minta egyszerű másolata  

 

 

2. Formai követelmények 

 

Az ajánlat valamennyi oldalát folyamatos sorszámozással kell ellátni  

Az ajánlat oldalait (az ajánlat minden, szöveget tartalmazó oldalát) pedig 

az aláírásra jogosult személyeknek, vagy az általa erre felhatalmazott 

személy(ek)nek szignálnia kell 

 

elektronikus úton nagy.daniel6@mav.hu e-mail címre kell megküldeni  

 

 

 

mailto:nagy.daniel6@mav.hu
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5.sz. melléklet 

 

 

 

Teljességi nyilatkozat 

 

 

 

melyben a Vállalkozó alulírott ……………………………. (név), cégjegyzésre jogosult képviselője 

kijelenti, hogy a „42-es számú vasútvonalon lámpatestek cseréje”, a MÁV Zrt. által kiírt eljárásban 

kiadott ajánlattételi dokumentációt, a rendelkezésére bocsátott műszaki dokumentációban rögzítetteket 

megismerte, az abban foglaltakat megvalósításra alkalmasnak ítéli, továbbá ezen dokumentumok, 

ismeretében árajánlatát a teljes körű megvalósítására adja.  

 

Dátum:…………………………… 

 

 

 

 

…………………………. 

(cégszerű aláírás) 
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6. sz. melléklet .1. dokumentum 

 

 

A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek (szervezetek) bemutatása 

 

 

 

Alulírott .......................................... (név), mint a(z) ...................................................(cég, székhely) 

cégjegyzésre jogosult képviselője, felelősségem tudatában a MÁV Zrt. ajánlatkérő által „42-es számú 

vasútvonalon lámpatestek cseréje” tárgyú beszerzési eljárásban ezúton nyilatkozom, hogy az 

eljárást megindító felhívásban előírtak szerint a teljesítésbe az alábbi szakembereket kívánom bevonni: 

 

Név Képzettség Szakmai 

gyakorlat 

ideje (év) 

Jogosultság 

megnevezése 

Munkáltató 

megnevezése 

     

     

     

 

Alkalmassági feltétel: 

 

M1) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a teljesítésbe bevonni kívánt alábbi 

szakemberekkel: 

 minimum 1 fő, legalább a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklet II. rész 34. pontjában 

előírt jogosultság (Építményvillamossági tervezési szakterület) megszerzéséhez szükséges, 

legalább a V névjegyzékbe vételi követelménynek megfelelő végzettséggel, illetve azzal 

egyenértékűnek tekintett végzettséggel, és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai 

gyakorlattal (tapasztalattal) rendelkező szakemberrel. 

 minimum 1 fő, legalább a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklet VI. 3. rész 4. 

pontjában előírt felelős műszaki vezetői jogosultság (Vasútvillamossági építmények 

szakterület) megszerzéséhez szükséges, legalább az MV-VV névjegyzékbe vételi 

követelménynek megfelelő végzettséggel, illetve azzal egyenértékűnek tekintett végzettséggel, 

és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlattal (tapasztalattal) rendelkező 

szakemberrel. 

A szakemberek között átfedés megengedett. Amennyiben ajánlattevő nem felel meg az alkalmassági 

feltételeknek, úgy ajánlata érvénytelennek minősül. 

 

 

…………………….., (helység), ……….. (év) ………………. (hónap) ……. (nap) 

 

 

 

………..………………. 

(cégszerű aláírás) 
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7. sz. melléklet 2. dokumentum 

 

 

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ (MINTA) 
 

SZEMÉLYES ADATOK 

Név:  

Születési idő:  

Elérhetőségek:  

Jelenlegi munkahely:  

Jelenlegi munkakör:  

Jelenlegi 

munkaviszonyának 

kezdete:  

 

 

ISKOLAI VÉGZETTSÉG, KÉPZETTSÉG, JOGOSULTSÁG 

Mettől meddig (év, hónap, 

nap pontossággal) 

intézmények és képzettség, jogosultság megnevezése 

 

MUNKAHELYEK, MUNKAKÖRÖK 

Mettől meddig (év, hónap, 

nap pontossággal) 

munkahelyek és munkakörök megnevezése 

 

<Kelt> 

 

 

<aláírás> 

 

  



 

18 

 

7.sz. melléklet 

 

 

Nyilatkozat kizáró okokról 

 
Alulírott …………………………………………………………  

 

a z  a l á b b i  n y i l a t k o z a t o t  t e s z e m : 

 

Az alábbiakban részletezett kizáró okok Vállalkozásunkkal, illetve az igénybe vett alvállalkozókkal 

szemben nem állnak fenn: 

 

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

folyamatban 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 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; 

f. 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. 

g. súlyosan megsértette a közbeszerzési eljárás vagy koncessziós beszerzési eljárás 

eredményeként kötött szerződés teljesítésére e törvényben előírt rendelkezéseket, és ezt 

a Közbeszerzési Döntőbizottság véglegessé vált, - vagy a Döntőbizottság határozatának 

megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság jogerős - 90 napnál nem 

régebben meghozott határozata megállapította. 
 
Kelt: 
 
 

……………………………… 
cégszerű aláírás 

 

 

 

8. számú melléklet 
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AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT AZ ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGRŐL 

 

 

 

 

Alulírott nyilatkozom, az összeférhetetlenség kezelésére vonatkozóan, hogy Vállalkozásunk 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.) szerint értelmezett közeli hozzátartozójával.  

 

 

 

 

 

Kelt:…………………………… 

……………………………… 

            cégszerű aláírás 
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9. sz. melléklet 

 

NYILATKOZAT KÖZTARTOZÁSMENTES ADATBÁZIS 

VONATKOZÁSÁBAN 

 

 

Alulírott …………………………………….., mint a(z) ……….……….……….. (cégnév) 

……………………………… (székhely) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult 

képviselője/meghatalmazottja1 nyilatkozom, hogy a …………………………………….. (cégnév) az 

ajánlattételi határidő napján a NAV honlapján nyilvántartott köztartozásmentes adózók listáján 

szerepel/nem szerepel2. 

Jelen nyilatkozatot a MÁV Zrt. Ajánlatkérő által „42-es számú vasútvonalon lámpatestek cseréje” 

tárgyban indított beszerzési eljárásban, az ajánlat részeként teszem. 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

 

………..………………….…………. 

(cégszerű aláírás) 
 

  

                                                 
1 Kérjük, a megfelelő részt aláhúzással szíveskedjenek jelölni! 
2 Kérjük, a megfelelő részt aláhúzással szíveskedjenek jelölni! 
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10. sz. melléklet 

SZERZŐDÉSKÖTÉSHEZ SZÜKSÉGES ADATOK 

Ajánlattevő neve: 

Ajánlattevő székhelye (lakóhelye): 

Levelezési címe: 

Adószáma: 

Cégjegyzék száma: 

Illetékes Cégbíróság megnevezése: 

Statisztikai jelzőszáma: 

Számlavezető pénzintézetének neve:  

Bankszámlaszáma: 

Kivitelezői nyilvántartási száma:  

Cégjegyzésre jogosult vagy meghatalmazott képviselő(k) neve: 

Kapcsolattartójának neve: 

Telefon: 

Telefax: 

E-mail: 

Jelen nyilatkozatot a MÁV Zrt., mint Ajánlatkérő által „42-es számú vasútvonalon lámpatestek 

cseréje”  tárgyban megindított beszerzési eljárásban, az ajánlat részeként teszem. 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

………..………………….…………. 

(cégszerű aláírás) 

 

 

 

 


