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MÁV Zrt 

Pályavasúti Beszerzési Igazgatóság 

Eszköz- és Vállalkozás Beszerzési Iroda 

 

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA  

a 

 

 

„Kisvárda állomás utazási színvonal javítás II. ütem”  

 

tárgyban 

 

 

a …../S …-…. számon indult, a közbeszerzésekről szóló 2015.évi CXLIII. törvény, 

valamint, a közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési 

szabályokról szóló 307/2015. (X.27.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti, közösségi 

értékhatárt elérő tárgyalásos közbeszerzési eljárás 

 

ajánlattételi szakaszának megindítására 

 

 

 

 

 

Ajánlattételi határidő: 2017. …………..   10:00 óra 

Helye: 1087 Budapest, Könyves K. krt. 54-60. III. emelet 371. 
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1. Az Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma: 

 

Hivatalos név: 
MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság (MÁV Zrt.) 

Postai cím: 
Könyves Kálmán krt. 54-60. 

Város/Község  

Budapest  

Postai irányítószám: 

1087  

Ország: 
Magyarország  

Kapcsolattartási pont(ok): Pályavasúti Beszerzési Igazgatóság 

Eszköz- és Vállalkozás Beszerzési Iroda Könyves Kálmán krt. 54-

60. III. em. 371. iroda 

Címzett: 
Csótó Emese   

Telefon: 

+36 (30) 624- 9351 

E-mail: 

csoto.emese@mav.hu 

Fax: 

+36 (1) 511-75-26 

 

2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: 

 

Tárgya: Kisvárda állomás utazási színvonal javítás II. ütem 

Mennyisége: 
Alapajánlat szerint 

• két  vagy több vágányt keresztező új gyalogos- és kerékpáros aluljáró építése 

• az átmenő  ővágányok átépítése        vkm  osszban al-és  elépítménnyel együtt  a 

meglévő vágányok részleges bontásával 

• Ideiglenes szigetperon építése ideiglenes térvilágítás és ideiglenes távközlés 

átépítésével 

• az új vágány álózatnak meg elelően váltakozó áramú villamos  elsővezeték bontása 

átépítése       7 km hosszban 

• meglévő, 24 csoport villamos állítású váltót vezérlő – 75 Hz jel eladással kiegészített 

D55 tip. jelfogós állomási biztosítóberendezés pályaépítés  ázisainak meg elelő átalakítása 

 

Opció jellemző mennyiségei 

• az átmenő  ővágányok és kitérőinek átépítése        vkm  osszban  a meglévő 

vágányok részleges bontásával 

• új peronaluljáró építése 

• új SK+55 cm magas szigetperon építése térvilágítás és távközlés átépítésével 

• az új vágány álózatnak meg elelően váltakozó áramú villamos  elsővezeték bontása 

átépítése         km  osszban 

• meglévő villamos állítású váltót vezérlő – 75 Hz jel eladással kiegészített D55 tip. 

jel ogós állomási biztosítóberendezés pályaépítés  ázisainak meg elelő átalakítása 

 

 

3. Hivatkozás a közzétett részvételi felhívásra: A Kbt. második rész szerinti uniós 

értékhatárt elérő értékű, tárgyalásos eljárás. 

 

mailto:csoto.emese@mav.hu


 

3 
 

A részvételi  el ívás …. számon jelent meg a TED adatbankban, illetve a Közbeszerzési 

Értesítőben a ………. számon.  

 

4.A Közbeszerzési Dokumentumok elektronikus elérhetőségének helye: 

A Közbeszerzési Dokumentumokat ajánlatkérő a Kbt. 3 . § ( ) bekezdése alapján 

elektronikus úton  közvetlenül  korlátlanul és teljeskörűen  térítésmentesen  ozzá ér etővé 

teszi az ajánlatkérők  számára az Ajánlatkérő  onlapján (www.mavcsoport.hu). 

Ha a részvételi szakasz eredményes  meg elelő  atáridő tűzésével az ajánlatkérő az 

alkalmasnak minősített jelentkezőknek az ajánlattételi  el ívást - a részvételi jelentkezésben 

megadott elektronikus címre - a Kbt. 4 . §-ában meg atározott módok egyikén egyidejűleg 

megküldeni. 

A Közbeszerzési Dokumentumokat az ajánlatkérő ingyenesen bocsátja az ajánlattevő 

rendelkezésére. Az ajánlattételi  el ívás átvétele az eljárás ajánlattételi szakaszában való 

részvétel  eltétele. 

 

5. Az ajánlat tartalma: 

 

Az ajánlatnak az alábbi nyilatkozatokat  igazolásokat és dokumentumokat kell tartalmaznia: 

 

- a Kbt. 66. § (2) bekezdése /Közbeszerzési Dokumentumok VI/2. sz. melléklete/ 

szerinti nyilatkozatot az ajánlattételi  el ívás  eltételeire, a szerződés megkötésére és 

teljesítésére  valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan  továbbá ajánlattevő 

nyilatkozatát arra vonatkozóan   ogy az ajánlattevő illetve alvállalkozója valamint az 

alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet az eljárás ajánlattételi szakaszában sem 

tartozik a kizáró okok  atálya alá; kapcsolattartási pontok megjelölése 

- a Kbt. 66. § (5) bekezdése szerinti nyilatkozatot ( elolvasólapot) /Közbeszerzési 

Dokumentumok VI/ . sz. melléklete és  /  és ½. sz. melléklete/ kell tartalmaznia a 

Kbt. 6 . § (4) bekezdése szerinti in ormációkkal; 

- korrektúrázott szerződéstervezetet  

- árazott költségvetést  

- Nyilatkozatot arról   ogy a papír alapú ajánlat mindenben megegyezik az elektronikus 

 ormában CD-n/DVD-n benyújtott ajánlattal. /Közbeszerzési Dokumentumok VI/3. sz. 

melléklete/; 

- Nyilatkozat üzleti titokról Ajánlattevő részéről (adott esetben) /Közbeszerzési 

Dokumentumok VI/4. sz. melléklete/ 

- Nyilatkozat változásbejegyzési eljárásról (adott esetben) 

- Hiteles  ordításról szóló nyilatkozatot (adott esetben) 

- Nyilatkozat a Kbt.  35. § (7) bekezdése alapján az előleg vissza izetési biztosíték 

rendelkezésére bocsátásáról 

- Nyilatkozat a Kbt.  34. § (5) bekezdése alapján a teljesítési és a jólteljesítési 

biztosítékok rendelkezésére bocsátásáról 

- Nyilatkozat a Kbt.  4. § ( ) bekezdés d) pontja szerint a kizáró okok  enn nem 

állásáról 

   

Az „M/2.2., M/2.3., M/2.4. alkalmassági feltételben megjelölt szakember esetén az 

előírton felüli (36 hónap) szakmai tapasztalat időtartama” bírálati részszempontra 

vonatkozó ajánlat csak egész szám lehet, negatív érték nem ajánlható meg, a negatív, 

vagy nem egész számú megajánlást tartalmazó ajánlat érvénytelen. 

 

http://www.mavcsoport.hu/
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Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az időben párhuzamos gyakorlati idők 

csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe; 

 

Ajánlatkérő a benyújtott értékelési szemponthoz tartozó előírton felüli (36 hónap) 

szakmai tapasztalat időtartamának bemutatása a M/2.2., M/2.3., M/2.4. alkalmassági 

feltételben megjelölt szakember esetén (1/2. számú melléklet) tárgyú nyilatkozat alapján 

az év/hónap meghatározott szakmai gyakorlatokat összeadja. Az így kapott összesen 

értéket fogja a fenti leírás szerint pontozni. Ajánlattevőnek a hivatkozott nyilatkozat 

mintában kizárólag az előírton felüli szakmai gyakorlatot kell megadnia. Ajánlatkérő a 

pontkiosztás során az alkalmassági követelményként előírt 36 hónapot nem veszi 

figyelembe, azt nem értékeli. 

Az alkalmassági és az értékelési szempontok vonatkozásában kizárólag ugyanazon 

szakember mutatható be.  

 

A felolvasó lapon és az 1/2. sz. mellékletben Ajánlattevőnek kizárólag a 36 hónapon 

felüli értéket kell feltüntetnie! 

 

A felolvasólapon befejezett gyakorlati évként kizárólag pozitív egész szám adható meg, a 

nem egész vagy negatív érték feltüntetése az ajánlat érvénytelenségét eredményezi. 

 

Ajánlattevőnek ki kell töltenie az értékeléshez a Felolvasólap mellékletét képező 1/2. 

számú mellékletet, amely alapján Ajánlatkérő kizárólag az alkalmassági feltételként 

előírton felüli szakmai tapasztalatot kívánja értékelni, mint bírálati szempontot és nem 

Ajánlattevő alkalmasságát. Azonban Ajánlatkérő vizsgálja a szakmai gyakorlat rövid 

bemutatása oszlopban feltüntetett leírást a meghatározott alkalmassági követelmény 

vonatkozásában.  

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a jogosultság megszerzésére vonatkozó idő, illetve 

az alkalmassághoz előírt 36 hónapon felüli megajánlást értékeli. 

 

A fent felsorolt dokumentumok elvárt tartalmának részletezése a 13. pontban található. 

 

6. A hiánypótlás lehetősége vagy annak kizárása:  

Az Ajánlatkérő a Kbt. 71.§ (1) bekezdése alapján teljes körben le etőséget biztosít a 

 iánypótlásra, és a nem egyértelmű kijelentés(ek)  nyilatkozat(ok)  igazolás(ok) tartalmának 

tisztázása érdekében az ajánlattevőktől ajánlatkérő  elvilágosítást kér.  

 

 

7.   Adminisztratív információk 

 

7.1. Az ajánlattételi határidő: 2  7…………..   .   óra.  

 

7.2. Az ajánlat benyújtásának címe:  

MÁV Zrt. Pályavasúti Beszerzési Igazgatóság Eszköz- és Vállalkozás Beszerzési Iroda 
Könyves Kálmán krt. 54-60. III. em . 371.iroda, Csótó Emese részére 

7.3. Az ajánlattétel nyelve: 

Magyar. 

 

7.4. Az ajánlatok felbontásának helye, ideje: 

MÁV Zrt. Pályavasúti Beszerzési Igazgatóság Eszköz- és Vállalkozás Beszerzési Iroda 

Könyves Kálmán krt. 54-60., III. emeleti 346. tárgyaló 
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Időpontja: 2017. …………..   .   óra.  

 

7.5. Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak: Kbt. 68.§ (3) bekezdésben 

meg atározott személyek. 

Fel ívjuk T. Ajánlattevők  igyelmét  a Kbt. 68. § (3) bekezdésére  mely szerint az ajánlatok 

 elbontásánál csak az ajánlatkérő  az ajánlattevők valamint az általuk meg ívott személyek 

le etnek jelen. Ezen szakaszra  igyelemmel a bontáson való jelenlét jogosultságát ajánlatkérő 

ellenőrzi. 

 

7.6. Az ajánlati kötöttség időtartama: Kbt. 87. § (4) bekezdése alapján az ajánlatkérő a 

közbeszerzési dokumentumokban meg atározott  eltételek ez  az ajánlattevő az ajánlatá oz a 

tárgyalások be ejezésének időpontjától van kötve.  

 Az ajánlati kötöttség tartama: a tárgyalások be ejezésétől számított 6  nap. 

 

8.  Bírálati szempontok 

 

8.1. Az ajánlatok elbírálásának szempontja:  

Az ajánlatokat az Ajánlatkérő a legjobb ár-értékarány bírálati szempontja alapján bírálja el 

[Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pont]  az alábbi bírálati szempontok szerint: 

 

 . Ár – Súlyszám: 7  

2. Minőségi kritérium - Jótállás időtartama az Ajánlattételi  el ívásban meg atározott 

minimum 36  ónapon  elül (max 24  ónap) / Súlyszám: 6 

3. Minőségi kritérium - Név: A részvételi  el ívás III. .3) M/2.2. pontjában meg atározott 36 

 ónap szakmai tapasztalaton túli releváns szakmai tapasztalat ( ónapban megadva) (max. 24 

 ónap) / Súlyszám:  2 

4. Minőségi kritérium - Név: A részvételi  el ívás III. .3) M/2.3. pontjában meg atározott 36 

 ónap szakmai tapasztalaton túli releváns szakmai tapasztalat ( ónapban megadva) (max. 24 

 ónap) / Súlyszám: 6 

5. Minőségi kritérium - Név: A részvételi  el ívás III. .3) M/2.4. pontjában meg atározott 36 

 ónap szakmai tapasztalaton túli releváns szakmai tapasztalat ( ónapban megadva) (max. 24 

 ónap) / Súlyszám: 6 
 

 A bírálati szempontoknál a pontszám alsó és  első  atára:  

 0-10 

 

 

Bírálati módszer: 

 . Ár:  ordított arányosítás 

2-5. Jótállás  szakmai tapasztalat: egyenes arányosítás 

 

Bírálati módszer: 

Az  . értékelési részszempont vonatkozásában 

Értékelési rendszer:  ordított arányosítás: értékelés során a legjobb (legalacsonyabb) ajánlati 

tartalmi elem maximális pontot kap  a többi pedig  a legjobb oz viszonyítva arányosítással 

kerül kiszámításra  árom tizedesjegy pontossággal  a kerekítés általános szabályai szerint. 

 

Az arányosítás során alkalmazott képlet: 

 

 



 

6 
 

 

azaz  

 

 
 

ahol: 

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 

Pmax: a pontskála  első  atára 

Pmin: a pontskála alsó  atára 

Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 

Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme. 

 

A 2-5. értékelési részszempont vonatkozásában 

Értékelési rendszer: egyenes arányosítás: értékelés során a legjobb (legmagasabb) ajánlati 

tartalmi elem maximális pontot kap  a többi pedig  a legjobb oz viszonyítva arányosítással 

kerül kiszámításra  árom tizedesjegy pontossággal  a kerekítés általános szabályai szerint. 

 

Az arányosítás során alkalmazott képlet: 

 

 
 

azaz  

 

 
 

ahol:  

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 

Pmax: a pontskála  első  atára 

Pmin: a pontskála alsó  atára 

Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 

Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme. 

 

Az értékelés módszertanával kapcsolatos részletes in ormációt a Közbeszerzési 

Dokumentumok tartalmazza. 

8.2. A tárgyalás szabályai 

A tárgyalás tervezetten több  ordulóban zajlik: a műszaki  eltételekről  a szerződéses 

 eltételekről  valamint az árról. 

A tárgyalás során a közbeszerzés tárgya és  eltételei nem változ atnak olyan módon   ogy 

a) a részvételi  el ívásban  az ajánlattételi  el ívásban és a Közbeszerzési Dokumentumokban 

közölt  eltételek olyan jelentős mértékben módosulnak vagy egészülnek ki  amely torzítja a 

versenyt vagy sérti a gazdasági szereplők esélyegyenlőségét  különösen  a az új  eltételek 

ismerete alapvetően be olyásol atta volna az érdekelt gazdasági szereplők arra vonatkozó 

döntését   ogy a közbeszerzési eljárásban tudnak-e részvételre jelentkezni  vagy a változás 

következtében valamelyik ajánlattevő nem lenne képes a tárgyalások be ejezésével végleges 

ajánlatot tenni  

b) az értékelés szempontjai vagy módszere változna, 
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c) az ajánlatkérő által meg atározott  a Kbt.  7. § ( ) bekezdése szerinti 

minimumkövetelmények változzanak. 

A szerződéses tárgyalások lezárásakor Ajánlatkérő véglegesíti a Közbeszerzési 

Dokumentumokban meg atározott szerződéses  eltételekre vonatkozó előírásait és a műszaki 

tartalmat  melyet megküldi valamennyi ajánlattevő részére. Az ajánlattevőknek az ajánlatkérő 

által megadott  atáridőn belül nyilatkozni kell a megküldött szerződéses  eltételek és a 

műszaki tartalom el ogadásáról. Amennyiben az el ogadásra nem kerül sor  az ajánlatkérőnek 

le etősége van újabb tárgyalási  orduló tartására.  

Amennyiben a szerződésre nem érkezik észrevétel  vagy ajánlatkérő és ajánlattevő a 

tárgyaláson meg tudnak állapodni a szerződéses  eltételekről  ezt a tényt egy jegyzőkönyvben 

a  elyszínen rögzítik. Ha az ajánlattevő és ajánlatkérő a műszaki tartalomról a  elyszínen meg 

tud állapodni  és ajánlattevő kijelenti   ogy nem igényli az egyeztetett műszaki tartalom és 

szerződés-tervezet megküldését  mert a  elek tisztában vannak a szerződés-tervezetben 

meg atározott egyeztetett  eltételekkel  és az egyeztetett műszaki tartalommal  és azt 

el ogadják  nem kerül a műszaki tartalom és a szerződés-tervezet megküldésére sor. Felek ezt 

a tényt jegyzőkönyvbe veszik  és a tárgyalás ezen szakaszát lezárják. 

A következő, harmadik tárgyalási szakaszban kizárólag az értékelési szempontokra kerül sor. 

A tárgyalás szabályai a következők: 

 

 Ajánlatkérő nem  ogalmaz meg a tárgyalásra vonatkozó  minimumkövetelményeket  

azaz a műszaki  eltételekről  a szerződéses  eltételekről valamint az árról is tárgyalni 

kíván. 

• A tárgyalás célja új  kedvezőbb ajánlat (az összes bírálati szempont vonatkozásában) 

benyújtása.  

• A tárgyalásra szükség szerint több  ordulóban kerül sor.  

• A tárgyalás az ajánlattevők együttes jelenlétében történik. A tárgyalás úgy zajlik   ogy 

az ajánlattevők a bírálati szempontot tartalmazó  elolvasólapokat valamint az ajánlati árat 

megalapozó tételes ajánlatot kitöltik. Az ajánlattevők az egyes tárgyalási  ordulók 

lezárásaként ajánlatukat ajánlati részszempontonként zárt borítékban nyújtják be az 

Ajánlatkérő részére.  

Ajánlatkérő minden egyes tárgyalásról jegyzőkönyvet készít  és azt a tárgyalás következő 

 ordulójának megkezdéséig (utolsó  orduló esetén a tárgyalás be ejezését követő két 

munkanapon belül) minden  az adott tárgyalási  ordulóban részt vevő ajánlattevőnek alá kell 

írnia. Ajánlatkérő az ajánlattevőknek a jegyzőkönyvből egy példányt aláírást követően átad  

vagy két munkanapon belül azt részükre megküldi. 

A tárgyalások során az ajánlatkérő meg elelően alkalmazza a Kbt. 68. § (4) bekezdéseinek 

rendelkezéseit.  

Az ajánlatkérő egyértelműen az ajánlattevők tudomására  ozza   ogy a tárgyalásokat mikor 

zárja le. A tárgyalások lezárásaként az ajánlatkérő – amennyiben a tárgyalások miatti 

változások nagyságrendje indokolja  új Közbeszerzési Dokumentumok rendelkezésre 

bocsátásával – az ajánlattevőket egy végleges ajánlat írásban és zártan történő beadására  ívja 

 el. Amennyiben csak egy ajánlattevő tett ajánlatot  a végleges ajánlat a tárgyaláson is 

megte ető. Az ajánlati ár vonatkozásában történő változás esetén a tételes ajánlatot is be kell 

nyújtani a végleges ajánlatban. Ajánlatkérő ennek  igyelembe vételével meg elelő  atáridőt ad 

a végleges ajánlattételre.  
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A végleges ajánlat nem más  mint az étékelési szempontok tárgyalás utolsó  ordulójának 

keretei között ajánlattevő által adott és ajánlatkérő által ismertetett  ajánlati kötöttséggel 

terhelt, a bírálati szempontokra vonatkozó  jegyzőkönyvben rögzített utolsó ajánlatot 

tartalmazó  valamint a szerződéses tárgyalások eredményének teljes körű el ogadására 

vonatkozó  cégszerűen aláírt nyilatkozat. 

A tárgyalásokon az ajánlattevőt nyilatkozattételre és kötelezettségvállalásra jogosult személy 

vagy az általa meg atalmazott személy képvisel eti  utóbbi esetben a meg atalmazás eredeti 

vagy másolati példányát a tárgyalás megkezdése előtt ajánlatkérő részére át kell adni. A 

tárgyalások be ejezésével ajánlati kötöttség jön létre. 

Ajánlatkérő  el ívja ajánlattevők  igyelmét   ogy az ajánlat (nyilatkozat  

kötelezettségvállalás) aláírására vonatkozó meg atalmazás aláírására meg atalmazóként 

kizárólag az ajánlattevő (alvállalkozó  kapacitást nyújtó szervezet) vezető tisztségviselője 

jogosult  a cégvezető és a képviseletre  eljogosított munkavállaló a Ptk. 3:  6. § (3) bekezdés 

alapján az ajánlat (nyilatkozat  kötelezettségvállalás) aláírására meg atalmazást érvényesen 

nem adhat. 

Az első tárgyalás időpontja: 2017. …………. 10:00 óra …….. tárgyaló 

A tárgyalások be ejezését követően ajánlatkérő alkalmazza a Kbt.   . § c) pontját  és 

le olytatja a 6 . § (4)-(9) bekezdése szerinti eljárást  vagyis a következő eljárási 

cselekményeket  olytatja le: 

 

(4) Az eljárás eredményéről szóló döntés meg ozatalát megelőzően az ajánlatkérő köteles az 

értékelési szempontokra  igyelemmel legkedvezőbbnek tekint ető ajánlattevőt meg elelő 

 atáridő tűzésével  el ívni a kizáró okok  az alkalmassági követelmények  valamint - adott 

esetben - a 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési 

dokumentumokban előírt igazolások benyújtására. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó 

szervezetnek csak az alkalmassági követelmények tekintetében kell az igazolásokat 

benyújtani. A gazdasági szereplő által ajánlatában  részvételi jelentkezésében az ajánlatkérő 

erre vonatkozó  e § szerinti  el ívása nélkül benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő  igyelmen 

kívül  agy atja és elegendő azokat csak az eljárást lezáró döntést megelőzően  kizárólag azon 

ajánlattevők tekintetében bevonni a bírálatba  amely ajánlattevőket ajánlatkérő az igazolások 

benyújtására kívánt  el ívni. Amennyiben az ajánlattevő az igazolásokat korábban 

benyújtotta  az ajánlatkérő nem  ívja  el az ajánlattevőt az igazolások ismételt benyújtására  

 anem úgy tekinti  mint a a korábban benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő  el ívására 

nyújtották volna be - és szükség szerint  iánypótlást rendel el vagy  elvilágosítást kér. 

 

(6) Az ajánlatkérő az eljárást lezáró döntés meg ozatalát megelőzően dönt et úgy   ogy a (4) 

bekezdésben  oglaltak szerint nemcsak a legkedvezőbb   anem az értékelési sorrendben azt 

követő meg atározott számú következő legkedvezőbb ajánlattevőt is  el ívja az igazolások 

benyújtására. Az ajánlatkérő az összegezésben csak akkor nevez eti meg a második 

legkedvezőbb ajánlattevőt   a az eljárást lezáró döntés meg ozatalát megelőzően őt is  el ívta 

az igazolások benyújtására. Az e bekezdés szerinti le etőséggel az ajánlatkérő akkor él et   a 

az értékelés módszerét  igyelembe véve valamelyik ajánlat  igyelmen kívül  agyása esetén az 

ajánlattevők egymás oz viszonyított sorrendje nem változik. 

 

A csatolandó dokumentumok jegyzékét a jelen  el ívás és a Közbeszerzési Dokumentumok 

tartalmazza. Az ajánlatkérő az eljárást lezáró döntésben csak olyan ajánlattevőt nevez et meg 

nyertes ajánlattevőként  aki az alkalmassági követelmények  és a kizáró okok tekintetében a 
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Kbt-ben és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendeletben  oglaltak szerint előírt igazolási 

kötelezettségének eleget tett. 

 

9. Az eredményhirdetés:  
Ajánlatkérő valamennyi ajánlattevőt írásban tájékoztatja az eljárás eredményéről  az 
eljárás eredménytelenségéről  az ajánlattevő kizárásáról  a szerződés teljesítésére 
vonatkozó alkalmatlanságának megállapításáról  ajánlatának a Kbt. 73-74. §-a szerinti 
érvénytelenné nyilvánításáról  valamint ezek részletes indoklásáról. Az ajánlatkérő 
előbbiek szerinti tájékoztatást a döntését követően a le ető leg amarabb  de legkésőbb 
 árom munkanapon belül megküldi. Ajánlatkérő az ajánlattevőket az eljárás 
eredményéről szóló összegezés közvetlen megküldésével értesíti  melyet az ajánlattevők 
számára egyidejűleg  e-mailen és tele axon küld meg. A további szabályokat a Kbt. 7 - 
§-a tartalmazza. 
Az eljárás eredménytelenségi okai a Kbt. 75. §-ában talál atóak. 

 

10. A szerződés megkötésének tervezett időpontja:  

 

Az összegezés megküldésének napját  a Kbt.  3 . § (5)  (6) és ( ) bekezdése szerint az 

esetleges szerződéskötési moratórium lejártát követően Amennyiben ez a nap nem 

munkanap  úgy az azt követő első munkanap. 

Ajánlatkérő az eljárás második  ajánlattételi szakaszában a Kbt.  3 . § (4) bekezdése 

alapján csak az eljárás nyertesével  vagy – az eljárás nyertesének visszalépése esetén – az 

ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített 

szervezettel (személlyel) –  a őt az ajánlatok elbírálásáról szóló összegzésben megjelölte – 

köti meg a szerződést. A szerződéskötésre egyebekben a Kbt.  3 . §-a vonatkozik. 

 

11. Szerződés meghatározása:  
 

Vállalkozási szerződés „ Kisvárda állomás utazási színvonal javítás II. ütem” tárgyában. 

 

 12. Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja:   

 

    2017. …………... 

 

13. Egyéb információk: 

 

Ajánlatkérő a 322/2  5. (X.3 .) Korm. rendelet 24.§ ( ) bekezdésében előírt szakmai 

ajánlatnak az Ajánlattevő által megajánlott jótállást és a megajánlott szakember szakmai 

tapasztalaton túli releváns szakmai tapasztalatát tekinti. A jótállás időtartamának ajánlatkérő 

által meg atározott minimuma (legkedvezőtlenebb vállalás) 36  ónap  és a maximuma 

(legkedvezőbb vállalás) 60  ónap  az M/2.2.  M/2.3 és M/2.4 pontjában meg atározott 36 

 ónap szakmai tapasztalaton túli releváns szakmai tapasztalat (min.    ónap-max. 24  ónap) 

 

Ajánlatkérő nem teszi le etővé a részekre történő ajánlattételt az alábbi indokkal: a  atáridőre 

és jó minőségben történő munkavégzés  a  elelősségi körök  az egyes szakágak 

garanciavállalásainak egymástól történő el atárolása és  eltételeinek meg atározása nagy 

körültekintetést és a teljes munkára való egységes rálátást kíván. 

 

- Az ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bek. e) pont alapján eredménytelenné nyilvánítja az eljárást  

 a a részvételi szakaszban nem nyújtottak be a részvételi  atáridőben legalább két részvételi 

jelentkezést vagy az ajánlattételi szakaszban az ajánlattételi  atáridőben legalább két ajánlatot 
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- A Kbt. 66. § ( ) bekezdése alapján az ajánlatot az ajánlattevőnek az ajánlattételi 

 el ívásban és a Közbeszerzési Dokumentumokban meg atározott tartalmi és  ormai 

követelményeknek meg elelően kell elkészítenie és benyújtania. 

 

- A Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az 

ajánlattevő ki ejezett nyilatkozatát az ajánlattételi  el ívás  eltételeire  a szerződés 

megkötésére és teljesítésére  valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. Az ajánlat 

68. § (2) bekezdése szerint benyújtott egy eredeti példányának a 66. § (2) bekezdése 

szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia. 

 

- A Kbt.  4. § ( ) bekezdés d) pontja szerint az ajánlatnak tartalmaznia kell az  

ajánlattevőnek a kizáró okok  enn nem állásáról szóló nyilatkozatát 

 

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

 el ívásban megadott címre (MÁV Zrt. Pályavasúti Beszerzési Igazgatóság Eszköz- és 

Vállalkozás Beszerzési Iroda Könyves Kálmán krt. 54-60. III. em. 371 Iroda) 

közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi  atáridő lejártáig. A 

kézbesítés késedelméből  nem meg elelőségéből származó  elelősség ajánlattevőt ter eli. 

 

- Az eredeti ajánlattal szemben támasztott  ormai követelmények a következők: 

 Az ajánlatokat a nem bont ató kötésben  magyar nyelven  az ajánlattételi  el ívás 7.2. 

pontjában meg atározott címre  Ajánlatkérő kapcsolattartójának megjelölésével kell 

benyújtani. Az ajánlatokat zárt  sérülésmentes csomagolásban    db  cégszerűen aláírt 

eredeti papír alapú példányban   edőlapján az "eredeti" megjelöléssel  valamint 1 db az 

eredeti példánnyal mindenben megegyező  nem újraír ató adat ordozón (cd/dvd 

 ormában) elektronikus másolati példányban (az eredeti ajánlat oz mellékelve) kell 

benyújtani. A csomagoláson  el kell tüntetni az alábbi szöveget: „ Kisvárda állomás 

utazási színvonal javítás II. ütem”. Ajánlatkérő tájékoztatásul közli   ogy amennyiben 

a csomagoláson ajánlattevők nem tüntetik  el a „Az ajánlattételi  atáridő lejártáig 

(2017. …   :   óra) nem bont ató  el”  eliratot  úgy nem tud  elelősséget vállalni 

annak ajánlattételi  atáridő előtt történő  elbontásáért. Az ajánlat elektronikus 

példánya és papír alapú példánya közötti eltérés esetén a papír alapú példány tartalma 

az irányadó. 

 Az ajánlatban lévő  minden dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az 

adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek  vagy 

személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos  el atalmazást kaptak. Az 

ajánlat minden olyan oldalát  amelyen – a jelentkezés beadása előtt - módosítást 

 ajtottak végre  az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a 

módosításnál is kézjeggyel kell ellátni. 

 Az ajánlatot úgy kell össze űzni   ogy abból állagsérelem nélkül lap ne legyen 

eltávolít ató  továbbá egy zárt borítékba/dobozba kell csomagolni. Az ajánlatkérő a 

spirálozást önmagában nem tekinti meg elelő rögzítési módnak. Az ajánlat eredeti 

példányát zsinórral  lapoz atóan össze kell  űzni  a csomót matricával az ajánlat első 

vagy  átsó lapjá oz rögzíteni  a matricát le kell bélyegezni  vagy a ajánlattevő részéről 

erre jogosultnak alá kell írni  úgy  ogy a bélyegző  illetőleg az aláírás legalább egy 

része a matricán legyen 

 Az ajánlat oldalszámozása 1-gyel kell kezdődjön és oldalanként  -gyel növekedjen. 

Elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni  az üres 

oldalakat nem kell  de le et. A címlapot ( edőlapot) és  átlapot (ha vannak) nem kell, 
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de le et számozni. Az ajánlat  edőlapja – ha van-   amin  el kell tüntetni az eljárás 

tárgyát és az eljárás azonosítót. 

 Az ajánlatnak a  edőlapot követő oldalon első oldalként tartalmaznia kell egy 

oldalszámokkal ellátott tartalomjegyzéket. 

 Az ajánlat tartalomjegyzéket követő oldala tartalmazza a cégszerűen aláírt 

 elolvasólapot  amelyen kerüljön  eltüntetésre a Kbt. 6 . § (4) bekezdése szerinti 

adatok (az ajánlattevőneve  szék elye (amennyiben eltér a szék elytől a postázási 

címe is), telefon- és  axszáma  e-mail címe  a kapcsolattartó személy neve és 

beosztása  valamint azokat a  őbb  számszerűsít ető adatokat  amelyek az értékelési 

szempontok alapján értékelésre kerülnek). 

 Az ajánlat eredeti és másolati példányának esetleges eltérése/ellentmondása esetén 

Ajánlatkérő az eredeti példányt tekinti mérvadónak. 

 

Az ajánlat eredeti és elektronikus másolati példánya közötti eltérés esetében az ajánlatkérő az 

eredeti ajánlat tartalmát tekinti irányadónak. 

 A Közbeszerzési Dokumentumok átvételét követően a kapcsolattartó személyében  

illetőleg adataiban bekövetkező változásról az ajánlatkérőt külön e-mailben vagy 

 axon kell tájékoztatni. Az ajánlatkérő ezen nyilatkozat kéz ezvételét követően köteles 

a kapcsolattartó személyében  illetőleg adataiban bekövetkező változást  igyelembe 

venni.  

 

- Az ajánlatok bontását követően Ajánlatkérő valamennyi értesítést (így különösen: 

jegyzőkönyv  összegezés) a  elolvasólapon megadott  axszámra is megküldi az 

ajánlattevők részére. Ajánlatkérő  el ívja ajánlattevők  igyelmét   ogy kapcsolattartási 

adataikat szíveskedjenek a  elolvasólapon úgy megadni   ogy ajánlatkérő nem vállal 

 elelősséget azért  amennyiben a megküldött értesítések a címzett oldalán nem jutnak el a 

meg elelő kapcsolattartó oz (tec nikai ok  szabadság stb.). Amennyiben ajánlattevő a 

 elolvasólapon megadott elér etőséget módosítani  kiegészíteni kívánja  úgy erről köteles 

ajánlatkérőt külön e-mailben vagy  axon tájékoztatni. (Ajánlatkérő e körben nem  ogadja 

el az ún. „out o  o  ice” / „ ázon kívül” üzeneteket  e elyett kéri   ogy az ajánlattevők 

ezen adatok módosításáról külön emailt szíveskedjenek küldeni). 

 

- Az ajánlatkérő által a Közbeszerzési Dokumentumok részeként átadott 

szerződéstervezetet az esetleges javítási  módosítási  eltételek jelölésével (korrektúrázva, 

az elektronikus példányokat .pd   ormátumban) kell az első ajánlat oz csatolni. A 

szerződéstervezettel kapcsolatban jelzett ajánlattevői vélemények képezik a szerződéses 

tárgyalások alapját. A tárgyalások során a szerződésen javasolt és el ogadott 

módosításokat ajánlatkérő átvezeti a szerződésen  és megküldi az ajánlattevőknek. A 

nyertesként ki irdetett ajánlattevőnek  a saját adataival  eltöltve a végleges szerződést 

vissza kell küldenie az ajánlatkérő részére .doc vagy .docx  ormátumban a megküldéstől 

számított két napon belül.. 

 

- Ajánlatkérő  el ívja a  igyelmet arra   ogy az ajánlatok elkészítésének  a tárgyalásoknak 

és a szerződésnek a kizárólagos nyelve a magyar. Amennyiben bármely  az ajánlat oz 

csatolt okirat  igazolás  nyilatkozat  stb. nem magyar nyelven kerül kiállításra  úgy azt az 

ajánlattevő  iteles vagy  elelős magyar nyelvű  ordításban is köteles becsatolni. A Kbt. 

47. § (2) bekezdése alapján ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok 

ajánlattevő általi  elelős  ordítását is el ogadja. A  elelős  ordítás tartalmának 

 elyességéért az ajánlattevő  elel. Felelős  ordítás alatt ajánlatkérő az olyan  ordítást érti  

amely tekintetében az ajánlattevő képviseletére jogosult személy cégszerűen nyilatkozik  



 

12 
 

hogy az mindenben meg elel az eredeti szövegnek. A  ordítás tartalmának a  elyességéért 

az ajánlattevő a  elelős  erre vonatkozó nyilatkozatmintát a Közbeszerzési 

Dokumentumok tartalmaz. VI/ . Nyilatkozat  ordításról (adott esetben) 

 

 

- Amennyiben az ajánlattevő ajánlatát postai úton küldi meg  úgy a postai kézbesítésből 

származó bizonytalanságok (különösen az ajánlattételi  atáridő lejártát követő kézbesítés  

a csomag megsérülése) esetleges bekövetkezése saját kockázatát képezik. 

- A személyesen (beleértve a kézbesítőket vagy  utárszolgálatokat) átnyújtott ajánlatokról 

az ajánlatkérő átvételi elismervényt állít ki. 

- Ajánlatkérő az ajánlatukat késedelmesen benyújtó ajánlattevőktől indokként nem  ogad el 

semmi éle akadályozó körülményt (baleset  csúcs orgalom   orgalomelterelés  parkolási 

probléma  stb.). 

 

- Ajánlatkérő  el ívja ajánlattevők  igyelmét arra   ogy ajánlatkérő kapcsolattartási 

pontjaként megjelölt szék ázban beléptető rendszer működik  s emiatt az épületbe történő 

belépés a portai regisztráció miatt időigényes (előre lát atólag 2 -25 perc). Ennek 

 igyelembevétele az ajánlattevők részéről elenged etetlen  különös tekintettel az 

ajánlatok benyújtásának napjára. Az ebből eredő bárminemű késedelemért ajánlatkérő 

 elelősséget nem vállal. Ajánlatkérő azon dokumentumokat tekinti  atáridőre 

benyújtottnak  amelyek a kapcsolattartási pontként megjelölt irodába a megjelölt 

 atáridőre megérkeznek. Ajánlatkérő  el ívja a  igyelmet   ogy az ajánlattételi  atáridő 

lejártát a www.pontosido. u weboldal „Budapest idő” adatai alapján állapítja meg.  

 

- Amennyiben az ajánlattevő a Kbt. 44. § ( ) bekezdése alapján ajánlatának egy részét 

üzleti titoknak minősíti és ezáltal annak nyilvánosságra  ozatalát megtiltja  úgy erről 

nyilatkoznia kell az ajánlatában. Ezzel kapcsolatban  el ívjuk az ajánlattevők  igyelmét a 

Kbt. 44. § (2) bekezdésében  oglaltakra  valamint arra   ogy az ajánlattevőnek arról is 

ki ejezetten nyilatkoznia kell   a az ajánlatának egyik részét sem minősíti üzleti titoknak. 

Fel ívjuk a  igyelmet arra is   ogy az üzleti titkot tartalmazó  elkülönített irat oz az 

ajánlattevő indokolást köteles csatolni  amelyben részletesen alátámasztja   ogy az adott 

in ormáció vagy adat nyilvánosságra  ozatala miért és milyen módon okozna számára 

aránytalan sérelmet. Az indokolás nem meg elelő  amennyiben az általánosság szintjén 

kerül meg ogalmazásra. Fel ívjuk továbbá a  igyelmet   ogy a  entiek alapján üzleti 

titoknak minősített in ormációkat az ajánlatban elkülönített módon  külön  ejezetben és 

mellékletben kell közölni. A Kbt. 44. § (4) bekezdése alapján   a az ajánlattevő az 

adatainak üzleti titokká nyilvánítása során nem tartja be a Kbt. 44. § ( )-(3) bekezdésében 

 oglalt rendelkezéseket  úgy az Ajánlatkérő  iánypótlás keretében  el ívja részvételre 

jelentkezőt a meg elelő tartalmú dokumentum benyújtására. Fel ívjuk a T. ajánlattevők 

 igyelmét – a Kbt. 73. § ( ) bekezdés  ) pontja alapján – az ajánlat érvénytelenségét 

von atja maga után az üzleti titokkal kapcsolatos rendelkezések be nem tartása! 

- A részvételi jelentkezés benyújtását követően indult    olyamatban lévő 

változásbejegyzési eljárás esetében  az ajánlat oz a 32 /2  5. (X.3 .) Korm. rendelet  3. 

§-a szerint csatolni kell a cégbíróság oz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az 

annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást  továbbá ajánlattevő 

cégszerűen aláírt nyilatkozatát a változásbejegyzés tartalmáról /Ajánlatkérő a 

Közbeszerzési Dokumentumok VI/7. sz. mellékletében biztosított iratmintát/. 

 

- Amennyiben az ajánlatban szereplő iratokat a részvételi jelentkezéstől eltérő személy írja 

alá az ajánlattevő/az alvállalkozó/az alkalmasság igazolásába bevont szervezet részéről  
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az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevő/alvállalkozó/alkalmasság igazolásában részt 

vevő más szervezet azon képviselőjének/képviselőinek aláírási 

címpéldányát/címpéldányait vagy a Ctv.  . §-a szerinti aláírási mintáját vagy a 

letelepedése szerinti országban el ogadott más  a cégjegyzésre jogosultságot igazoló 

dokumentumát egyszerű másolatban  akik aláírásukkal az ajánlatban szereplő iratokat 

ellátták. Amennyiben az ajánlatban szereplő bármely iratot nem a cégjegyzésre 

jogosult(ak) írt(ák) alá  az ajánlatban csatolni kell a meg atalmazott aláírását is 

tartalmazó meg atalmazás egyszerű másolati példányát.  

 

- Az ajánlat oz csatolni kell a Közbeszerzési Dokumentumok mellékletét képező árazatlan 

költségvetés alapján kitöltött árazott költségvetést. Az árazott költségvetés valamennyi 

egységára és a  elolvasólapon rögzítendő, bírálati szempontként megadott árak is nettó 

Ft-ban értendők.  A  elolvasólapon rögzített árelem az árazatlan költségvetés alapján 

kitöltendő árazott költségvetés bírálati alszempontonként rögzített Összesen soraiban 

rögzített nettó árelemek összegének kell   ogy meg eleltet etők legyenek. A 

 elolvasólapon rögzítendő nettó ajánlati ár nem köt ető kül öldi  izetőeszköz 

ár olyamá oz. 

 

- Az ajánlatkérő  enntartja a jogot a Kbt.  3 . § (4) bekezdésében  oglaltak adott esetben 

történő alkalmazására  azaz az eljárás nyertesének visszalépése esetén az ajánlatkérő az 

ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített 

szervezettel (személlyel) köt szerződést   a őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli 

összegezésben megjelöli.  

- Ajánlatkérő külön  el ívására az értékelési szempontok szerint legjobbnak és második 

 elyezettnek ítélt ajánlattevők kötelesek csatolni a kizáró okok  valamint az alkalmasság 

igazolásá oz szükséges dokumentumokat. A kizáró okok igazolásá oz a 32 /2  5. 

(X.30.) kormányrendelet  . § 10 § és  2- 6. §-ában meg atározott igazolási módok 

szerint kell a kizáró okok  atálya alá nem tartozásról nyilatkozatot benyújtani  az 

alkalmasság igazolásá oz ugyanezen kormányrendelet   . § ( ) bekezdés c) pontja  és a 

2 . § (2) bekezdése a) és b) alpontja  valamint a 22. § (3) bekezdése szerint kell az 

igazolást benyújtani. 

 

- A Kbt. 6 . § (  ) bekezdése alapján nem kér ető igazolás benyújtása   a az ajánlatkérő 

az Európai Unió bármely tagállamában működő  – az adott tagállam által az e-Certis 

rendszerben igazolásra alkalmas adatbázisként  eltüntetett – ingyenes elektronikus 

adatbázisba belépve közvetlenül  ozzájut at az igazolás oz vagy egyéb releváns 

in ormáció oz. Nem magyar nyelvű nyilvántartás esetén az ajánlatkérő kéri a releváns 

igazolás vagy in ormáció magyar nyelvű  ordításának benyújtását. A magyarországi 

nyilvántartások közül a  atósági nyilvántartások  valamint a külön jogszabályban 

nevesített nyilvántartások tekintendőek az igazolás benyújtásának kiváltására alkalmas 

nyilvántartásnak. A magyarországi ilyen nyilvántartások listájának az e-Certis 

rendszerben való közzétételéről a Közbeszerzési Hatóság gondoskodik.  Ha az 

ajánlatkérő a Kbt. 6 . § (  ) bekezdésében  oglaltaknak meg elelően közvetlenül 

 ozzá ér a kizáró okok  iányát  valamint az alkalmassági  eltételeket igazoló 

adatbázisok oz  a gazdasági szereplőknek ezen adatbázisok elér etőségét is  el kell 

tüntetniük a  ormanyomtatvány meg elelő részeiben. A 32 /2  5. (X.3 .) 

kormányrendelet 6. § (2) bekezdése értelmében a gazdasági szereplőknek az Egységes  

Európai Közbeszerzési Dokumentumban  el kell tüntetniük azt is   ogy a 32 /2  5. 

(X.3 .) kormányrendelet III. és IV.  ejezete szerinti igazolások kiállítására mely szerv 

jogosult.  
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-  Ha az Európai Unión kívül letelepedett ajánlattevő letelepedési  elye szerinti országban 

a Kbt. által megkövetelt igazolás nem létezik  az ajánlatkérő a Kbt. 47. § (3) bekezdése 

alapján jogosult el ogadni az adott igazolással egyenértékű igazolást  illetve 

dokumentumot is. 

- Amennyiben az ajánlattevő  alvállalkozó vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő 

gazdasági szereplő valamely a  el ívásban vagy a Közbeszerzési Dokumentumokban 

előírt igazolás  elyett a Kbt. 6 . § (  ) bekezdése szerint kíván tényt vagy adatot 

igazolni, abban az esetben az ajánlattevő  alvállalkozó  az alkalmasság igazolásában részt 

vevő gazdasági szereplő nyilatkozatban köteles megadni   ogy melyik tényt vagy adatot 

kívánja a Kbt. 6 . § (  ) bekezdése szerint igazolni  és  ogy mi az ezen tényt vagy adatot 

tartalmazó ingyenes  a közbeszerzési eljárás nyelvén rendelkezésre álló  elektronikus  

 atósági nyilvántartás elektronikus elér etősége. 

 

- Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket   ogy nyertességük esetén, amennyiben 

szerződéskötésig –melynek vár ató időpontja az összegezés megküldését követő   . nap-   

a szerződéskötési  eltételeket a nyilatkozat(ok) benyújtásával nem igazolja  akkor az az  

ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131.§ (4) bekezdése 

alapján  mely következtében ajánlatkérő a jogszabályi és ténybeli le etőség  ennállása 

esetén a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval jogosult megkötni a szerződést.  

 

- Jelen eljárás a 320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szerinti ellenőrzési  olyamatba 

bekapcsolt közbeszerzési eljárás  ezért jelen  el ívás 7.6 pontjában az ajánlati kötöttség 

időtartama erre való tekintettel került meg atározásra. 

 

 

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a következőkre: 

- Érvényesen csak és kizárólag az ajánlattételi  el ívásban meg atározott  elyen (MÁV 

Zrt. Pályavasúti Beszerzési Igazgatóság Eszköz- és Vállalkozás Beszerzési Iroda 

Könyves Kálmán krt. 54-60. III. em 371. iroda) le et benyújtani az ajánlatokat. 

 

- Az eljárás irataiba való betekintés le etőségét ajánlatkérő a Kbt. 45. §-ában  oglaltak 

szerint biztosítja.  

- Ajánlatkérő  el ívja a  igyelmet   ogy adott esetben él et a Kbt.  7. § (6) bekezdésében 

 oglalt jogával. 

- A 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet. 2 . § ( ) bekezdésében  oglaltak alapján az uniós 

érték atárt meg aladó értékű építési beru ázás esetén a nyertes ajánlattevő a kivitelezés 

során külön jogszabályban meg atározott tartalmú mintavételi és meg elelőség-igazolási 

tervet készíttet. 

- Nyertes ajánlattevő köteles a Szerződés tárgyára vonatkozó teljeskörű (valamennyi  a 

tevékenységgel okozati össze üggésben álló kárra kiterjedő) építési-szerelési 

 elelősségbiztosítási szerződést kötni  illetve a meglévő biztosítási szerződését jelen 

beszerzés tárgyára kiterjeszteni  illetve azt a szerződés teljes időtartama alatt köteles 

 enntartani. A Vállalkozó által biztosítandó  elelősségbiztosítás összege legalább a 

szerződés szerinti nettó vállalkozási díj összege a szerződés teljes időtartamára  és 

legalább nettó vállalkozási díj 3 %-a káreseményenként. A biztosítást legkésőbb a 

szerződéskötés időpontjára meg kell kötni  illetve ki kell terjeszteni. A 

 elelősségbiztosításra vonatkozó részletes rendelkezéseket a szerződéstervezet 

tartalmazza. 

- Nyertes ajánlattevő köteles megvalósulási ütemtervet benyújtani. 
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Helyszíni bejárás: 

 

Az ajánlatkérő a meg elelő ajánlattétel elősegítése érdekében a Kbt. 56.§ (7) bekezdése 

alapján  elyszíni bejárást tart az alábbiak szerint: 

 

időpontja: 2017. ………….. 10 óra 

találkozási  ely:  

kapcsolattartó:  

 

A  elyszíni bejáráson való részvétel nem kötelező. 

 

Budapest, 2017.  

 

 

____________________ 

dr. Kovács Krisztián 

irodavezető 

MÁV Zrt. 

 

Ajánlatkérő nevében 

 


