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AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 

 

” Megállapodás Kőbánya-Kispest állomás területén működő 4 darab mozgólépcső üzemeltetési 

költségeinek megosztásáról”  /  „Megállapodás Bp. Nyugati pu. aluljárójában lévő 3db mozgólépcső 

üzemeltetési költségeinek megosztásáról”  

 

1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail: 

 

Hivatalos név: MÁV Zrt. 

Székhely: Könyves Kálmán krt. 54-60. 

Város/Község: Budapest 

 
Postai 

irányítószám: 
1087 

Ország: Magyarország 

Kapcsolattartási pont(ok):  
MÁV Zrt. Pályavasúti Beszerzési Igazgatóság, 

Eszköz - és Vállalkozás Beszerzési Iroda, 1087 

Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. III. 

371- es iroda 

 

Címzett: dr. Jankovics Ivett közbeszerzési 

szakértő 

Telefon: +36 30 660 9742 

E-mail: jankovics.ivett@mav.hu Fax: +36 1 5117526 

 

2. Az eljárás jogcíme: 

Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv. (továbbiakban: Kbt.) 112. § (1) 

bekezdés b) pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást kíván alkalmazni a Kbt. 98. § 

(2) bekezdés c) pontja, továbbá a közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos 

közbeszerzési szabályokról szóló 307/2015. (X.27.) Korm. rendelet 15.§ (1) bekezdés c) pontja 

alapján. 

 

A műszaki-technikai sajátosságokra alapított hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogcíme, 

alkalmazhatóságának indoka:  

A Kőbánya kispest állomáson lévő mozgólépcsők (típusa: OK-RTHD; gyári számuk: 5114058, 

5114060, 5114060, 5114061) és a Nyugati pályaudvar lévő mozgólépcsők (típusa: PSTV-1000; 

gyári számuk: 243,244,245,246) a felkérni kívánt ajánlattevő állagában vannak, az ajánlattevő 

könyveiben nyilvántartott eszközök. A mozgólépcsők a MÁV Zrt. által használt területeket is 

kiszolgálják nem objektíven meghatározható és kimutatható arányban, működtetésük fizikailag 

nem megosztható, nem elválasztható a BKV Zrt. és a MÁV Zrt. között. A mozgólépcsőket 

jelenleg is a BKV Zrt. üzemelteti és teljes körűen, kizárólagosan saját hatáskörében végzi a 

fenntartási, karbantartási, javítási feladatokat.  

Jelen közbeszerzési eljárás célja a mozgólépcsők kizárólagos üzemletetési feladatainak 

költségmegosztása közbeszerzési eljárás keretében, tekintettel arra, hogy a becsült érték 

meghaladja a közszolgáltató ajánlatkérőkre és szolgáltatás tárgyára vonatkozó nemzeti 

értékhatárt. (nyilatkozat mellékelve) 

A javasolt eljárásfajta során tehát az üzemeltetést ellátó tulajdonost kéri fel az ajánlatkérő 

ajánlattételre az egyedüli alkalmasság igazolása mellett, hirdetmény közzététele nélküli 

tárgyalás alkalmazásával. 

 

 

3. A Közbeszerzési Dokumentumok rendelkezésre bocsátása: 

A Közbeszerzési Dokumentumot Ajánlatkérő a Kbt. 39. § (1) bekezdése alapján elektronikus 

úton térítésmentesen hozzáférhetővé teszi Ajánlattevő számára az Ajánlatkérő honlapján: 

https://www.mavcsoport.hu/mav-csoport/beszerzesi-hirdetmenyek/megallapodas-kobanya-

kispest-allomas-teruleten-mukodo-4-darab 
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A Közbeszerzési Dokumentumok letöltését követően Ajánlatkérő kéri, hogy az érdeklődő 

gazdasági szereplő a letöltés tényéről haladéktalanul tájékoztassa Ajánlatkérőt az 1. pontban 

szereplő e-mail címen vagy faxon, amelyben szerepel a gazdasági szereplő neve, címe és 

elérhetőségei (e-mail, fax). Az Ajánlatkérő nem tud felelősséget vállalni az esetleges kiegészítő 

tájékoztatás megküldésére olyan gazdasági szereplő számára, aki elektronikus úton letöltötte a 

Dokumentációt, azonban nem tájékoztatta a kellő módon Ajánlatkérőt a letöltés tényéről. 

 

4. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: 

Tárgy: 1. részajánlat: „Megállapodás Kőbánya-Kispest állomás területén működő 4 darab 

mozgólépcső üzemeltetési költségeinek megosztásáról”  / 2. részajánlat: „Megállapodás Bp. 

Nyugati pu. aluljárójában lévő 3db mozgólépcső üzemeltetési költségeinek megosztásáról” 

 

Mennyiség: 1. részajánlat: Kőbánya-Kispest területén működő 4 darab mozgólépcső 

       2. részajánlat: Bp. Nyugati pu. aluljárójában lévő 3db mozgólépcső 

 

Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV): 50740000-4 Mozgólépcső-javítási és - karbantartási 

szolgáltatások 

5. A szerződés meghatározása: 

Megállapodás 

 

6. A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje: 

A Megállapodás hatálybalépésének napja a Megállapodás Felek általi aláírásának a napja. 

A Megállapodás hatálybalépésének feltétele a 320/2015. (X, 30.) Kormmány.rendelet 13.§ (1) 

bekezdés a) vagy b) pontja szerinti támogató vagy feltétellel támogató tartalmú közbeszerzési 

záró tanúsítványnak (továbbiakban: Tanúsítvány) a kiállítása, vagy a 320/2015. (X, 30.) Korm. 

ányrendelet 13. § (3) bekezdésben foglalt feltételek fennállása esetén az állásfoglalásra nyitva 

álló határidő eredménytelen eltelte.  

Amennyiben a Tanúsítványt a közbeszerzésekért felelős miniszter a Megállapodás aláírását 

követően közli Megbízóval, a Megállapodás a Felek általi aláírás napjától érvényes, azonban a 

hatályba lépés napja a Tanúsítvány közlését követő munkanap.   

A Megállapodás hatályára egyebekben a Ptk. 6:118 § (2)-(3) bek. és 6:119. § rendelkezéseit kell 

megfelelően alkalmazni. 

Felek jelen megállapodásukat határozott időre kötik, a meglévő, BKV Zrt. eszköz-, és leltár 

nyilvántartásában szereplő mozgólépcsők a „MÁV Zrt. állomásfejlesztés és integrált 

ügyfélszolgálat fejlesztési program keretében a megállóhelyi és állomási épületek és 

környezetük rekonstrukciójának létesítési, építési engedélyezési és kiviteli-tender terveinek 

elkészítése” elnevezésű projekt alapján kiírásra és lebonyolításra kerülő kivitelezési munkák 

keretében tervezett üzemen kívül helyezéséig, leállításáig tart (mely várhatóan maximum 5 év). 

 

7. A teljesítés helye: 

1. részajánlat: Kőbánya-Kispest MÁV állomás területén összesen 4 db mozgólépcső (típus: OK-

RTHD; gyári számok: 5114058, 5114059, 5114060, 5114061)   

NUTS: HU101 

2. részajánlat: Budapest Nyugati pu. aluljáróban lévő összesen 3 db mozgólépcső (típus: PSTV-

1000; gyári számok: 244, 245, 246) 

NUTS: HU101 

 

8. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetőleg a vonatkozó jogszabályokra 

hivatkozás: 

 

A megfelelő tartalommal kiállított számla ellenértéke a számla Megbízó általi kézhezvételétől 

számított 30 napos fizetési esedékességgel, a Ptk. 6:130. § (1)-(3) bekezdéseiben foglaltak 

alapján átutalással kerül kiegyenlítésre az Üzemeltető számlájában megjelölt bankszámlára. 

 

Felek megállapodnak, hogy késedelmes fizetés esetén az Üzemeltető a fizetési esedékességet 
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követő naptól a pénzügyi teljesítés napjáig a késedelemmel érintett naptári félév első napján 

irányadó jegybanki alapkamat 8 %-ponttal növelt összegének megfelelő mértékű késedelmi 

kamat felszámítására jogosult a Ptk.-ban meghatározott feltételekkel. 

 

Felek rögzítik továbbá, hogy a jelen Megállapodás szerinti kifizetések az Art. 36/A. §-ának 

hatálya alá esnek, melynek értelmében a havonta összesen nettó 200.000,- Ft-ot meghaladó 

kifizetések esetén a számla kifizetésének feltétele, hogy a Üzemeltető 30 napnál nem régebbi, 

nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást adjon át, vagy küldjön meg a Megbízó részére, 

vagy a kifizetés időpontjában szerepeljen a köztartozásmentes adózói adatbázisban. 

 

Pénzügyi teljesítésnek az a nap minősül, amelyen az átutalt összeggel az átutalást végző bank a 

MÁV Zrt. számláját megterhelte. Az elszámolási időszak egy naptári hónap, kivéve a szerződés 

aláírását megelőző időszakok. A kiállított számla teljesítési dátuma a mindenkor hatályos Áfa 

törvény (jelenleg annak 58. §-a) szabályainak megfelelően kerül meghatározásra. 

 

A MÁV Zrt.-vel szembeni bármilyen követelés engedményezése (ide értve annak faktorálását 

is), illetve MÁV Zrt.-vel szembeni bármilyen követelésen zálogjog alapítása csak a MÁV Zrt. 

előzetes írásos jóváhagyásával lehetséges. A MÁV Zrt. írásos jóváhagyása nélküli 

engedményezéssel, zálogjog alapítással az Üzemeltető szerződésszegést követ el a MÁV Zrt.-

vel szemben, melynek alapján az Üzemeltetőt kártérítési felelősség terheli. 

 

A szerződés teljesítésére irányadó a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bekezdése. 

 

Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételeit részletesen a Közbeszerzési Dokumentumok részét 

képező Szerződéstervezet tartalmazza. 

 

9. Többváltozatú (alternatív) ajánlattétel lehetősége: 

Ajánlatkérő nem biztosít lehetőséget a többváltozatú ajánlattételre. 

 

10. Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő a beszerzés tárgyának egy részére tehet-e 

ajánlatot:  
Részajánlat-tételi lehetőség biztosított.  
1. részajánlat: Megállapodás Kőbánya-Kispest állomás területén működő 4 darab mozgólépcső 

üzemeltetési költségeinek megosztásáról  

2. részajánlat: Megállapodás Bp. Nyugati pu. aluljárójában lévő 3db mozgólépcső üzemeltetési 

költségeinek megosztásáról 

 

11. Az ajánlatok bírálati szempontja 

Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja alapján a „legalacsonyabb ár”. 

 

Az üzemeltetési díj összege a Megállapodás 2. sz. mellékletében felsorolt, igazoltan felmerült 

üzemeltetési költségek 50 %-a, amely maximum a havi nettó keretösszeg mértékéig terjedhet. 

Ezen összeget meghaladóan a BKV Zrt. sem üzemeltetési, sem karbantartási díjként, sem 

közműdíjként, sem egyéb jogcímen semmiféle többlet-térítési vagy költségtérítési igénnyel nem 

élhet a MÁV Zrt.-vel szemben. 

 

A Megállapodás 2. mellékletében meghatározott üzemeltetési és karbantartási összesített 

költségek kapcsán ajánlatkérő a Közbeszerzési Dokumentumokban ad részletes tájékoztatást. 

 

12. Kizáró okok és az igazolás módja 

Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód: 

 

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság 

igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja 

szerinti kizáró okok valamelyikének hatálya alatt áll. 
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A kizáró okok fenn nem állását ajánlattevő vonatkozásában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 

17. § (1) bekezdése szerint kell igazolni, figyelembe véve a Korm. rendelet 18. §-a szerinti 

hatósági útmutatóban foglaltakat is. 

 

A Kbt. 114. § (2) bekezdés szerint – figyelemmel a Kbt. 67. § (1) bekezdésére - a gazdasági 

szereplő ajánlatában köteles a kizáró okok fenn nem állása tekintetében nyilatkozni, továbbá 

a Kbt. 100.§ (5) bekezdésében meghatározottak szerint köteles az ajánlat benyújtásakor a 

kizáró okok hiányára vonatkozó igazolásokat benyújtani. 

 

A Kbt. 114. § (2) bekezdés alapján a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban az 

ajánlattevőnek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjára vonatkozóan a külön 

jogszabályban meghatározottak szerint kell a részletes adatokat megadnia. Az ajánlatkérő a 

321/2015. (X. 30.) Kormányrendeletben részletezettek szerint ellenőrzi továbbá a kizáró ok 

hiányát a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból is. 

 

Az alvállalkozó vonatkozásában az ajánlattevő nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett 

gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok 

(321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 17. § (2) bek.), a Kbt. 67. § (4) bekezdés vonatkozásában a 

nyilatkozatot az ajánlattevőnek abban az esetben is szükséges az ajánlathoz csatolnia, ha a 

közbeszerzési szerződés teljesítésével összefüggésben nem kíván alvállalkozót igénybe venni. 

 

A Kbt. 62. § (1) bek. h) és j) pontjában meghatározott időtartamot mindig a kizáró ok fenn 

nem állásának ellenőrzése időpontjától kell számítani. A kizáró okokkal kapcsolatos 

nyilatkozatok nem lehetnek korábbi keltezésűek, mint az eljárást megindító felhívás 

feladásának időpontja. 

 

13. Az alkalmassági követelmények: 

 

Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (2) bekezdése alapján szakmai alkalmasságra vonatkozó alkalmassági 

feltételt nem ír elő. 

 

14. A hiánypótlás lehetősége vagy annak kizárása: 

Ajánlatkérő az eljárásban a hiánypótlást a Kbt. 71. § -ban foglaltaknak megfelelően teljes körűen 

biztosítja.  

Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (6) bekezdése nyomán tájékoztatja az ajánlattevőt, hogy amennyiben a 

hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az 

eljárásba és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, úgy ez 

esetben ajánlatkérő újabb hiánypótlást rendel el, azaz nem zárja ki az új gazdasági szereplőre 

vonatkozóan a hiánypótlást. 

 

15. Ajánlattételi határidő: 

2017. 06 13. (kedd) 10:00 óra 

 

16. Az ajánlat(ok) benyújtásának címe: 
MÁV Zrt. Pályavasúti Beszerzési Igazgatóság, Eszköz - és Vállalkozás Beszerzési Iroda  

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. III. 371. 

Címzett: dr. Jankovics Ivett közbeszerzési szakértő 

 

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő figyelmét arra, hogy a postai úton feladott ajánlatot akkor 

tekinti az ajánlattételi határidőn belül benyújtottnak, ha az ajánlatot az ajánlattételi határidő 

lejártáig az ajánlat benyújtásának címére kézbesítették. A késedelmes postai kézbesítésből, vagy 

a küldemény elvesztéséből járó összes kockázat az ajánlattevőt terheli. Az ajánlattételi 

felhívásban meghatározott helyen kívül (pl. központi iktatóban, portaszolgálatnál, stb.) 

benyújtott ajánlatok beérkezéséért az ajánlatkérő nem vállal felelősséget, érvényesen beadottnak 
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csak és kizárólag a felhívásban és a Közbeszerzési Dokumentumokban megadott helyen 

benyújtott ajánlatokat tekinti. 

 

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő figyelmét arra, hogy ajánlatkérő kapcsolattartási pontjaként 

megjelölt székházban beléptető rendszer működik, s emiatt az épületbe történő belépés a portai 

regisztráció miatt időigényes (előre láthatólag 20-25 perc). Ennek figyelembevétele az 

ajánlattevő részéről elengedhetetlen, különös tekintettel az ajánlatok benyújtásának napjára. Az 

ebből eredő bárminemű késedelemért, félrekézbesítésért ajánlatkérő felelősséget nem vállal. 

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az ajánlattételi határidő lejártát a www.pontosido.com 

weboldal „Budapest idő” adatai alapján állapítja meg. 

 

17. Az ajánlattétel nyelve: magyar. 

 

18. Az ajánlat(ok) felbontásának helye és ideje: 
A bontás helye:  

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. III. emelet 516-os tárgyaló 

 

A bontás ideje:  

2017. 06. 13. (kedd) 10:00 óra 

 

19. Az ajánlat(ok) felbontásán jelenlétre jogosultak: 

A Kbt. 68. § (3) bekezdésében meghatározott személyek. 

 

20. Ajánlati kötöttség időtartama:  

A végső ajánlatok benyújtásátóltárgyalások befejezésének időpontjától számított 60 nap. 

 

21. Az eredmény közlésének időpontja: 
A Kbt. 79. §-ában foglaltak szerint. 

 

23. A szerződéskötés tervezett időpontja: 
Tervezetten az összegezés megküldésének napját követő első munkanap. (Kbt. 131. § (8) 

bekezdés e) pontja alapján.) 

 

24. A beszerzés európai uniós forrásból valósul-e meg: nem 

  

25. Egyéb információk: 

1. A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az 

első tárgyalás időpontja: 

 

Az ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárás során tárgyalást kíván lefolytatni a Kbt. 98. § 

(2) bekezdés c) pontja, továbbá a közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos 

közbeszerzési szabályokról szóló 307/2015. (X.27.) Korm. rendelet 15.§ (1) bekezdés c) 

pontja alapján meghatározott ajánlattevővel. 

 

Ajánlatkérő a beadott alapajánlat elbírálása során megvizsgálja, hogy az alapajánlat 

megfelel-e az Ajánlattételi Felhívásban, a Közbeszerzési Dokumentumokban, illetve a 

jogszabályokban meghatározott feltételeknek, majd tárgyalás(oka)t folytat le a Kbt. 98. § 

(2) bekezdés c) pontja, továbbá a közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos 

közbeszerzési szabályokról szóló 307/2015. (X.27.) Korm. rendelet 15.§ (1) bekezdés c) 

pontja alapján meghatározott ajánlattevővel. Az ajánlatok értékelése a „legalacsonyabb 

ár” bírálati szempont alapján történik. 

 

Az ajánlatkérő az alapajánlat benyújtása után, tervezetten 2017. 06 20. (kedd) 10:00 

órakor kezdi meg az első tárgyalást, melyre tárgyalási meghívót küld. 
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A tárgyalás helye: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. III. emelet 516-os 

tárgyaló 

 

A tárgyalások célja a szerződéses feltételek és a szakmai tartalom egyeztetése. 

Ajánlatkérő a szerződéses feltételek és szakmai tartalom egyeztetésének érdekében 

tartandó tárgyalást tervezetten egy fordulóban folytatja le, de szükség esetén ettől eltérve 

több tárgyalási fordulót is megtart. Ebben az esetben a tárgyalásokra folyamatosan kerül 

sor.  

 

A tárgyalások során az ajánlattevő lehetőséget kap az értékelési szempont szerinti elem 

(üzemeltetési díj) tekintetében az ajánlat módosítására.  

 

A Kbt. 101.§ (1) bekezdése alapján végleges ajánlat írásbeli benyújtása nem szükséges. 

A tárgyalásos eljárásban a tárgyalások befejezésével áll be az ajánlattevőnek a Kbt.-ben 

rögzítettek szerinti ajánlati kötöttsége. A tárgyalás(ok) eredményére tekintettel az 

ajánlattevő fenntarthatja a korábbi ajánlatát, vagy módosíthatja azt.  

 

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy több tárgyalási forduló esetén az egyes 

fordulók között olyan módosított ajánlat benyújtását kérje, amely még nem eredményez 

ajánlati kötöttséget. Ezen igényét ajánlatkérő minden esetben írásban jelzi (vagy a 

tárgyalások alkalmával jegyzőkönyvben rögzíti). Az ajánlatkérő a szerződéses 

tárgyalások lezárását követően a beadott módosított ajánlatok elbírálása során 

megvizsgálja, hogy az ajánlat megfelel-e az ajánlattételi felhívásban, a közbeszerzési 

dokumentumokban, a tárgyalások során meghatározott feltételeknek.  

 

A tárgyaláson csak a képviseleti és nyilatkozattételi jogosultságát igazoló személy vehet 

részt az ajánlattevő részéről. Amennyiben az ajánlatban nem került benyújtásra a 

tárgyaláson részvevő személy képviseleti jogosultságát igazoló okirat, kérjük, hogy a 

cégjegyzésre jogosult személy, valamint két tanú által aláírt meghatalmazást a 

tárgyalásra hozzák magukkal. A tárgyalás megkezdését megelőzően ajánlatkérő 

képviselője a résztvevők személyazonosságát ellenőrzi. 

 

2. Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt nem köti biztosíték adásához. 

 

3. A kiegészítő tájékoztatás megadására a Kbt. 114. § (6) bekezdése megfelelően irányadó. 

(Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőt, hogy ésszerű határidőben történő 

válaszadásnak az ajánlattételi határidő lejártát megelőző harmadik napot tekinti, de a 

kiegészítő tájékoztatás-kérésre adott választ csak akkor tudja ésszerű határidőben 

megadni, ha a kérdést is ésszerű határidőben kapja. Ajánlatkérő a kérdés beérkezésére 

vonatkozóan az ajánlattételi határidő lejártát megelőző hatodik napot tekinti ésszerű 

időben érkezettnek.) 

 

4. Ajánlatkérő helyszíni bejárást tart, a bejáráson való részvétel kötelező, amelynek 

javasolt időpontjai:  

1. részajánlat tekintetében: 2017. 05. 29. 09:00 óra, a találkozó helye:  Kőbánya-

Kispest vasútállomás gyalogos felüljáró 

2. részajánlat tekintetében: 2017. 05. 29. 08:00 óra, a találkozó helye:  Nyugati pu. 

aluljáró mozgólépcsők 

 

 

A helyszíni bejáráson elhangzottakról Ajánlatkérő jegyzőkönyvet vesz fel, amelyet 

ajánlattevő részére megküld. A jegyzőkönyv mellékleteként jelenléti ív is aláírásra 

kerül. A jelenléti ív aláírása ajánlattevő felelőssége. 

 

5. Az ajánlattevőnek az eljárást megindító felhívásban, valamint a Közbeszerzési 
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Dokumentumokban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően 

kell ajánlatát elkészítenie. 

 

6. A Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő 

kifejezett nyilatkozatát az ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és 

teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.  

 

7. A Kbt. 68. § (2) bekezdése alapján az ajánlatot írásban és zártan, a jelen ajánlattételi 

felhívásban megadott pontos címre (MÁV Zrt. Pályavasúti Beszerzési Igazgatóság, 

Eszköz - és Vállalkozás Beszerzési Iroda 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. 

III. emelet 371. iroda) közvetlenül személyesen vagy postai úton kell írásban benyújtani 

az ajánlattételi határidő lejártáig. A kézbesítés késedelméből, nem megfelelőségéből 

származó felelősség ajánlattevőt terheli.  

 

8. Az ajánlattal szemben támasztott formai követelmények a következők: 

 a)  Az ajánlat eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót 

matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához kell rögzíteni, a matricát le kell 

bélyegezni, vagy az ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy 

a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen; 

b)  Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön, és oldalanként 1-gyel növekedjen. 

Elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, 

az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem 

kell, de lehet számozni. 

c)  Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az 

ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak; 

d)  Az ajánlatot zárt csomagolásban, magyar nyelven, 1 papír alapú példányban kell 

benyújtani.  

e)  Az ajánlatot a papír alapú példánnyal mindenben megegyező elektronikus 

másolati példányban (szkennelve, .pdf kiterjesztésű file formájában) is be kell 

nyújtani, CD-n vagy DVD-n, az ajánlathoz mellékelve. 

f)  Az ajánlat külső csomagolásán „Megállapodás Kőbánya-Kispest állomás 

területén működő 4 darab mozgólépcső üzemeltetési költségeinek 

megosztásáról”  /  „Megállapodás Bp. Nyugati pu. aluljárójában lévő 3db 

mozgólépcső üzemeltetési költségeinek megosztásáról”” - AJÁNLAT” 
megjelölést valamint az Ajánlattevő nevét és címét kell feltüntetni. Ajánlatkérő 

tájékoztatásul közli, hogy amennyiben a csomagoláson az ajánlattevő nem 

tünteti fel a „Az ajánlattételi határidő lejártáig (2017. 06. 13. 10:00 óra) nem 

bontható fel” feliratot, úgy nem tud felelősséget vállalni annak az ajánlattételi 

határidő előtt történő felbontásáért. 

g)  Az ajánlatban lévő, minden –az ajánlattevő vagy alvállalkozó, által készített – 

dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdasági 

szereplőnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek 

aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak. 

h)  Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen – az ajánlat beadása előtt – 

módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy 

személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni. 

i) Az ajánlat elektronikus példánya és papír alapú példánya közötti eltérés esetén a 

papír alapú példány tartalma az irányadó. 

 

9. A Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontjai alapján az ajánlatban meg kell jelölni (az a) pont 

esetén nemleges nyilatkozat is szükséges): 

a) a közbeszerzésnek azt a részét, amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő 

alvállalkozót kíván igénybe venni, 

b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor 

már ismert alvállalkozókat. 
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10. Ajánlatkérő az ajánlatok összeállítása kapcsán ezúton szeretné kiemelten felhívni az 

ajánlattevő figyelmét a Kbt. 3. § 2. pontja szerinti „alvállalkozó” fogalomra, amely 

szerint: 

                                                                           

                                                                               

         ü              kivéve 

                                                                                

                                                                                  - vagy 

                    

                                         -      ; 

 

11. Ajánlattevőnek csatolni kell a 2006. évi V. törvény (Ctv.) hatálya alá tartozó, ezért 

cégnek minősülő ajánlattevő, az alvállalkozó (személy) részéről az ajánlatot aláíró 

és/vagy nyilatkozatot tevő, kötelezettséget vállaló cégjegyzésre jogosult személy(ek) 

közjegyzői aláírás hitelesítéssel ellátott cégaláírási nyilatkozatát (aláírási 

címpéldányát/címpéldányait) vagy ügyvéd által a Ctv. 9. §-a szerint ellenjegyzett aláírás 

mintáját egyszerű másolatban. [Amennyiben az aláíró/szignáló személy nem 

cégjegyzésre jogosult az adott gazdasági szereplőnél, úgy csatolni kell az adott 

gazdasági szereplőnél cégjegyzésre jogosult személy által aláírt meghatalmazást 

legalább teljes bizonyító erejű magánokirati formában, melynek tartalmaznia kell a 

meghatalmazott aláírás mintáját, vagy az ajánlathoz csatolni kell a meghatalmazott 

személy(ek) közjegyzői aláírás hitelesítéssel ellátott vagy ügyvéd által ellenjegyzett 

aláírás mintáját egyszerű másolati formában. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő figyelmét, 

hogy az ajánlat (nyilatkozat, kötelezettségvállalás) aláírására vonatkozó meghatalmazás 

aláírására meghatalmazóként kizárólag az ajánlattevő (alvállalkozó) 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.] 

 

Az Ajánlattevőnek csatolni kell a cégnek nem minősülő jogi személy, vagy jogi 

személyiséggel nem rendelkező szervezet ajánlattevő, alvállalkozó részéről az ajánlatot 

aláíró és/vagy nyilatkozatot tevő képviselő képviseleti jogának igazolását és aláírás 

mintáját a rá vonatkozó jogszabályok szerint. Amennyiben az aláíró/szignáló személy 

nem a képviseletre  jogosult személy, úgy csatolni kell az általa aláírt meghatalmazást 

legalább teljes bizonyító erejű magánokirat formában, melynek tartalmaznia kell a 

meghatalmazott aláírását. 

 

A Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 196. § (1) bekezdése értelmében 

„a magánokirat az ellenkező bebizonyításáig teljes bizonyítékul szolgál arra, hogy 

kiállítója az abban foglalt nyilatkozatot megtette, illetőleg elfogadta, vagy magára 

kötelezőnek ismerte el, feltéve, hogy az alábbi feltételek valamelyike fennáll:  

a) a kiállító az okiratot saját kezűleg írta és aláírta;  

b) két tanú az okiraton aláírásával igazolja, hogy a kiállító a nem általa írt okiratot 

előttük írta alá, vagy aláírását előttük sajátkezű aláírásának ismerte el; az okiraton a 

tanúk lakóhelyét (címét) is fel kell tüntetni;  

c) a kiállító aláírása vagy kézjegye az okiraton bíróilag vagy közjegyzőileg hitelesítve 

van;  

d) a gazdálkodó szervezet által üzleti körében kiállított okiratot szabályszerűen aláírták;  

e) ügyvéd (jogtanácsos) az általa készített okirat szabályszerű ellenjegyzésével 

bizonyítja, hogy a kiállító a nem általa írt okiratot előtte írta alá, vagy aláírását előtte 

saját kezű aláírásának ismerte el, illetőleg a kiállító minősített elektronikus aláírásával 

aláírt elektronikus okirat tartalma az ügyvéd által készített elektronikus okiratéval 

megegyezik;  

f) az elektronikus okiraton kiállítója minősített elektronikus aláírást vagy minősített 
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tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírást helyezett el. 

g) olyan, törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott szolgáltatás keretében 

jött létre, ahol a szolgáltató az okiratot a kiállító azonosításán keresztül a kiállító 

személyéhez rendeli, és a személyhez rendelést a kiállító saját kezű aláírására 

egyértelműen visszavezethető adattal együtt vagy az alapján hitelesen igazolja; továbbá 

a szolgáltató az egyértelmű személyhez rendelésről kiállított igazolást elektronikus 

dokumentumba kapcsolt, elválaszthatatlan záradékba foglalja és azt az okirattal együtt 

legalább fokozott biztonságú elektronikus bélyegzővel és legalább fokozott biztonságú 

időbélyegzővel látja el. 

 

12. Az ajánlatban a Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján az oldalszámokkal ellátott 

tartalomjegyzéket követően a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő vagy az általa 

az ajánlat aláírására felhatalmazott személy aláírásával ellátott felolvasólapot kell 

becsatolni, amelyen szerepeltetni kell az ajánlattevő nevét, székhelyét, telefon és telefax 

számát, email címét, valamint a Kbt. 68. § (4) bekezdése alapján azokat a főbb, 

számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempontok alapján értékelésre 

kerülnek. A felolvasólap mintáját az közbeszerzési dokumentum tartalmazza. 

 

13. Tekintettel arra, hogy az eljárás magyar nyelven folyik, az ajánlattevőnek minden 

nyilatkozatot, hatósági igazolást magyar nyelven vagy magyar fordításban kell a 

benyújtania. A nem magyar nyelven benyújtott dokumentumokat legalább az ajánlattevő 

általi felelős fordításban kell csatolni. Felelős fordítás alatt az Ajánlatkérő az olyan 

fordítást érti, amely tekintetében az ajánlattevő képviseletére jogosult személy 

cégszerűen nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek. A fordítás 

tartalmának a helyességéért az ajánlattevő a felelős.  

 

14. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az eljárás (pl. ajánlat elkészítésének, 

tárgyalásoknak, szerződésnek) kizárólagos nyelve a magyar. 

 

15. Ajánlatkérő az eljárás eredménye kapcsán külön eredményhirdetést nem tart, az eljárás 

eredményéről szóló döntése és az arról szóló értesítés ajánlattevőnek történő 

megküldése során a Kbt. 79. § (1)-(2) bekezdései szerint jár el. 

 

16. Az eljárásban való részvétel minden költsége az ajánlattevőt terheli. 

 

17. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevő figyelmét arra, hogy ajánlatkérő kapcsolattartási 

pontjaként megjelölt székházban beléptető rendszer működik, s emiatt az épületbe 

történő belépés a portai regisztráció miatt időigényes (előre láthatólag 20-25 perc). 

Ennek figyelembevétele az ajánlattevő részéről elengedhetetlen, különös tekintettel az 

ajánlatok benyújtásának napjára. Az ebből eredő bárminemű késedelemért ajánlatkérő 

felelősséget nem vállal.  

 

Ajánlatkérő tájékoztatja továbbá ajánlattevőt, hogy Ajánlatkérő adminisztrációs, belső 

iktatási rendszert használ, mely esetenként növelheti a postázási időt. Ajánlatkérő azon 

dokumentumokat tekinti határidőre benyújtottnak, amelyek a kapcsolattartási pontként 

megjelölt irodába a megjelölt határidőre megérkeznek.  

 

Az ajánlat, illetőleg a jelen közbeszerzési eljárással kapcsolatos küldemények postai 

feladásából származó valamennyi kockázatot (pl. késedelmes kézbesítés, a küldemény 

megsérülése, elvesztése stb.) az Ajánlattevő viseli.   

 

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben bármely, a jelen közbeszerzési 

eljárással kapcsolatos küldemény (ajánlat, stb.) esetén az ajánlattevő a postai 

úton/futárszolgálat útján történő benyújtást választja, ebben az esetben is gondoskodnia 

kell arról, hogy a küldemény címzése (boríték, futárszolgálat részére megadott 
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kézbesítési cím, stb.) teljes mértékben megfeleljen az ajánlat benyújtási helyeként 

megjelölt pontos helyszínnek. Ennek elmulasztása esetén az esetlegesen bekövetkező 

bárminemű késedelem, ajánlatkérő szervezetén belüli belső postázásból, továbbításból 

eredő elkésettség nem minősül az ajánlatkérő hibájának, ezen késedelem tekintetében az  

ajánlatkérőt semminemű felelősség nem terheli. 

 

18. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az ajánlattételi határidő lejártát a www. 

pontosido.com weboldal „Budapest idő” adatai alapján állapítja meg. Ajánlatkérő 

felhívja ajánlattevő figyelmét arra, hogy azon dokumentumokat tekinti határidőre 

kézbesítettnek, amelyek az adott határidőig bezárólag a kapcsolattartási pontként 

meghatározott irodába megérkeznek. 

 

19. Az ajánlatok bontását követően a kapcsolattartó személyében, illetőleg adataiban 

bekövetkező változásról az ajánlatkérőt külön e-mailben vagy faxon kell tájékoztatni. 

Az ajánlatkérő csak ezen nyilatkozat kézhezvételét követően köteles a kapcsolattartó 

személyében, illetőleg adataiban bekövetkező változást figyelembe venni. Az ajánlatok 

bontását követően ajánlatkérő valamennyi értesítést (így különösen: hiánypótlás, 

összegezés) a felolvasólapon megadott faxszámra is megküldi az ajánlattevő részére. 

Amennyiben ajánlattevő a felolvasólapon megadott elérhetőséget módosítani, 

kiegészíteni kívánja, úgy erről köteles ajánlatkérőt külön e-mailben vagy faxon 

tájékoztatni. 

 

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő figyelmét, hogy kapcsolattartási adatait szíveskedjen 

úgy megadni, hogy ajánlatkérő nem vállal felelősséget azért, amennyiben a megküldött 

értesítések a címzett oldalán nem jutnak el a megfelelő kapcsolattartóhoz (technikai ok, 

szabadság stb.). (Ajánlatkérő e körben nem fogadja el az ún. „out of office” / „házon 

kívül” üzeneteket, ehelyett kéri, hogy az ajánlattevő ezen adatok módosításáról külön 

emailt/faxot szíveskedjenek küldeni). 

 

20. Amennyiben az ajánlattevő a Kbt. 44. § alapján az ajánlatának egy részét üzleti titoknak 

(ideértve a védett ismeretet is) minősíti és ezáltal annak nyilvánosságra hozatalát 

megtiltja, úgy erről nyilatkoznia kell ajánlatában. Ezzel kapcsolatban felhívjuk az 

ajánlattevő figyelmét a Kbt. 44. § (2)-(4) bekezdésében foglaltakra. Felhívjuk továbbá a 

figyelmet, hogy a fentiek alapján üzleti titoknak (ideértve a védett ismeretet is) 

minősített információkat az ajánlatban elkülönített módon, mellékletben kell közölni. 

Az üzleti titkot tartalmazó iratokat úgy kell elkészíteni, hogy azok kizárólag olyan 

információkat tartalmazzanak, amelyek nyilvánosságra hozatala az üzleti tevékenység 

végzése szempontjából aránytalan sérelmet okozna, továbbá ne tartalmazzanak a Kbt. 

44. § (2)-(3) bekezdés szerinti elemeket. A gazdasági szereplő az üzleti titkot 

tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen 

alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és 

milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet. A gazdasági szereplő által adott 

indokolás nem megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén kerül megfogalmazásra. 

Ajánlatkérő rögzíteni kívánja, hogy nem megfelelő az indoklás, amennyiben csupán 

megismétli a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket vagy általánosságot rögzít. A 

benyújtott indoklásban a gazdasági szereplőnek mindenképpen meg kell jelölnie a 

kockázatot, a veszélyeket és a valószínűsíthető sérelmet. 

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy amennyiben az ajánlattevő valamely adatot a 

Kbt. 44. § (2)-(3) bekezdésébe ütköző módon minősít üzleti titoknak és ezt az 

ajánlatkérő hiánypótlási felhívását követően sem javítja, úgy ajánlata a Kbt. 73. § (1) 

bekezdés fa) pontja alapján érvénytelen. 

 

21. Ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (4) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlatban 

nyilatkoznia kell, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 

2004. évi XXXIV. törvény szerint mikro-, kis vagy középvállalkozásnak minősül-e 
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vagy nem tartozik a törvény hatálya alá. Amennyiben az ajánlattevő a 2004. évi 

XXXIV. törvény 3. §-a alapján nem minősül mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak, 

vagy a fenti jogszabály 2. §-a értelmében nem tartozik a hivatkozott törvény hatálya alá, 

úgy ez esetben a „nem minősül mikro-, kis-, és középvállalkozásnak” nyilatkozat 

csatolandó.  

 

22. Ajánlatkérő a megfelelő ajánlattétel elősegítése érdekében tájékoztatja ajánlattevőt, 

hogy a 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerint definiált tényleges tulajdonos:  

„                         

                                                                               

                                 ü       -   P       T                     2013.     

V.                          P  .  8 2. §  4                                   - 

                                                                                  

                                                                                       

                                                                                    

                ű                                                                    

vonatkoznak, 

                                                                               

                        -   P  . 8 2. §  2                             -             

                         

                                                           ü                 

               

                                                    

1.                                                                                    

                                              

2. akine                                                 ű               

                                                 

3.                                                                                  

                                                                                

                              

re) az ra)-                                                                           

                                                                         ;” 

 

23. Ajánlatkérő a Kbt. 73. § (4) bekezdésére tekintettel előírja, hogy az ajánlattevő 

tájékozódjon a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményekről, amelyeket 

a jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a Kbt. 4. 

mellékletében felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak 

elő. Az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban tájékoztatásként közli azoknak a 

szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat a Kbt. 73. § (4) 

bekezdés szerinti azon követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni. 

Az ajánlatkérő az eljárás során ellenőrzi, hogy az ajánlatban feltüntetett információk 

nem mondanak-e ellent a Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti követelményeknek. 

 

24. Ajánlattevőnek csatolnia kell a közbeszerzési dokumentum részét képező 

szerződéstervezetet, amelyben korrektúrával kell jelölni az esetleges módosítási 

javaslatokat. A szerződéstervezet word formátumban cd-n vagy dvd-n is csatolandó. 

 
25. A szerződést megerősítő kötelezettségek: 

 

A szerződő Felek a Megállapodás nem teljesítése, hibás teljesítése, késedelmes 

teljesítése – amennyiben az Üzemeltető a Ptk. 6:142. § második mondatában foglalt 

feltételek együttes fennállásának hiányában nem mentesül a felelősség alól – 

kötbérfizetésben állapodnak meg.  

 

A kötbér alapja a szerződésszegéssel érintett üzemeltetési díj. 
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A Megállapodásban foglalt feladatoknak a jelen Megállapodás III. pontjában rögzített, 

Üzemeltető felelősségi körébe tartozó okból származó, teljesítési határidőhöz képest 

való késedelmes teljesítése esetén Üzemeltető minden késedelemmel megkezdett 

naptári napra a szerződésszegéssel érintett nettó üzemeltetési díj 1%-ával megegyező 

mértékű, de legfeljebb a szerződésszegéssel érintett nettó üzemeltetési díj 20%-ával 

megegyező mértékű késedelmi kötbért köteles fizetni a Megbízó számára. Amennyiben 

az Üzemeltetővel szemben érvényesített kötbér a szerződésszegéssel érintett nettó 

üzemeltetői díj 20%-át eléri, Megbízó jogosult a Megállapodást azonnali hatállyal 

felmondani. Megbízó a kötbért meghaladó kárának megtérítésére jogosult. 

 

 

Az Üzemeltető felelősségi körébe tartozó okból származó hibás teljesítése esetén a 

kötbér mértéke a kötbéralap 10%-a. A hibás teljesítési kötbér alkalmazásának harmadik 

esetét követően a Megbízó jogosult a Megállapodást azonnali hatályú felmondással 

megszüntetni, illetve meghiúsulási kötbért érvényesíteni. 

 

Ha az Üzemeltető szerződésszegő vagy jogsértő magatartására visszavezethető, 

felelősségi körébe tartozó okból a Megállapodás teljesítése meghiúsul, az Üzemeltető 

köteles meghiúsulási kötbért fizetni, melynek mértéke a kötbéralap 25%-a. 

 

A Megbízó jogosult a jelen pontok szerinti kötbéreket meghaladó igazolt kárainak és a 

szerződésszegésből eredő egyéb jogainak az érvényesítésére is. 

 

A szerződést megerősítő kötelezettségekre vonatkozó rendelkezéseket részletesebben a 

szerződéstervezet tartalmazza. 

 

26. Ajánlatkérő kizárja projekttársaság létrehozását. 

 

27. Amennyiben az ajánlattevő, alvállalkozó az ajánlatban – átalakulásra hivatkozással – 

jogelődje bármely adatát fel kívánja használni, az ajánlathoz csatolnia kell a jogutódlás 

tényét, körülményeit bizonyító cégiratokat egyszerű másolatban, így különösen a 

szétválási, kiválási szerződést, átalakulási cégiratokat is. 

A jogutódlás kapcsán a Kbt. 65. § (11) bekezdése is irányadó. 

28. Folyamatban levő változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz csatolni kell a 

cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a 

cégbíróság által megküldött igazolást az ajánlattevő vonatkozásában. Amennyiben 

ajánlattevő tekintetében nincs változásbejegyzési eljárás folyamatban, úgy erre 

vonatkozóan nemleges tartalmú nyilatkozat csatolása szükséges. 

 

29. Jelen ajánlattételi felhívás és közbeszerzési dokumentum közötti eltérés esetén – 

Ajánlatkérő ettől eltérő tájékoztatásának hiányában – jelen ajánlattételi felhívásban 

foglaltak az irányadók. 

 

30. Jelen ajánlattételi felhívásban és közbeszerzési dokumentumban nem szabályozott 

kérdésekben az eljárás megindításakor hatályos, közbeszerzésekről szóló 2015. évi 

CXLIII. törvény, továbbá a közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos 

közbeszerzési szabályokról szóló 307/2015. (X.27.) Korm. rendelet, illetve a a 

közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a 

közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló  321/2015. (X.30.) 

Korm. rendelet szabályai az irányadók. 

 

31. Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2017. 05. 23. 

 


