
2. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez 

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍT Ő 

 a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja 

 Ajánlati/részvételi felhívás 

 A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében. 

 I. szakasz: Ajánlatkérő 

 I.1) Név és címek1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) 

 Hivatalos név: MÁV Magyar Államvasutak Zrt.  Nemzeti azonosítószám: 
AK15784 

 Postai cím: Könyves Kálmán körút 54-60. 
 Város: Budapest  NUTS-kód:  Postai irányítószám: 1087  Ország: Magyarország 
 Kapcsolattartó személy: Mihó Anita  Telefon: +36 5996491 
 E-mail: miho.anita@mav.hu   Fax:+3615117526 
 Internetcím(ek) 
Az ajánlatkérő általános címe: www.mavcsoport.hu 
A felhasználói oldal címe: (URL)  

 I.2) Közös közbeszerzés 

 □ A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg. 
   o Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül. 
   o Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét) 
   o Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a 
szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát) 
□ Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.  
□ A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda. 

 I.3) Kommunikáció 

 X A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő 
címen: www.mavcsoport.hu  
o A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető 
el: (URL) 
 További információ a következő címen szerezhető be 
o a fent említett cím 
o másik cím: (adjon meg másik címet) 
 Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó 
□ elektronikus úton: (URL) 
o a fent említett címre 
o a következő címre: (adjon meg másik címet) 
 □ Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan 
hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők 
a következő címen: (URL) 

 I.4) Az ajánlatkérő típusa 

 □ Központi szintű 
□ Regionális/helyi szintű 
□ Közjogi szervezet 

 X Közszolgáltató 
□ Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]  
□ Egyéb: 

 I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében) 

 □ Általános közszolgáltatások 
□ Honvédelem 
□ Közrend és biztonság 
□ Környezetvédelem 
□ Gazdasági és pénzügyek 

 □ Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció 
□ Szociális védelem 
□ Szabadidő, kultúra és vallás  
□ Oktatás 
□ Egyéb tevékenység:  



□ Egészségügy 

 I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) 

 □ Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása 
□ Villamos energia 
□ Földgáz és kőolaj kitermelése 
□ Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése 
□ Víz 
□ Postai szolgáltatások 

 X Vasúti szolgáltatások 
□ Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-
szolgáltatások 
□ Kikötői tevékenységek 
□ Repülőtéri tevékenységek 
□ Egyéb tevékenység: 

 II. szakasz: Tárgy 

 II.1) Meghatározás 

 II.1.1) Elnevezés: A MÁV Zrt. üzemeltetésében lévő Nagy-Budapest és Szolnok 10 
kV-os hálózatok, a hozzájuk tartozó alállomás, kapcsoló- és transzformátorházak, 
valamint a 10 kV-os kábelhálózatok karbantartása, és eseti megrendelés alapján hálózat 
működésében keletkezett hibák elhárítása, ill. a szükséges javítási munkák elvégzése. 

 Hivatkozási szám:2 

 II.1.2) Fő CPV-kód: 50532400-7; Kiegészítő CPV-kód: 50532200-5 
 II.1.3) A szerződés típusa Építési beruházás o Árubeszerzés X Szolgáltatásmegrendelés 
 II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: A MÁV Zrt. üzemeltetésében lévő Nagy-Budapest és Szolnok 10 kV-os 
hálózatok, a hozzájuk tartozó alállomás, kapcsoló- és transzformátorházak, valamint a 10 kV-os kábelhálózatok 
karbantartása, és eseti megrendelés alapján hálózat működésében keletkezett hibák elhárítása, ill. a szükséges javítási 
munkák elvégzése. 
 II.1.5) Becsült érték: [                 ] Pénznem: [ ][ ][ ] 
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás 
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke) 
 II.1.6) Részekre bontás 
□ Részajánlat tételére lehetőség van. 
Ajánlatok benyújthatók   o valamennyi részre o legfeljebb a következő számú részre: [ ] o csak egy részre 
□ Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma: [ ] 
□ Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda 
szerződéseket: 
X Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.  
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): 
Részajánlat tétele sem műszaki, sem gazdasági szempontból nem indokolt. 

 II.2) A közbeszerzés ismertetése 

 II.2.1) Elnevezés: A MÁV Zrt. üzemeltetésében lévő Nagy-Budapest és Szolnok 10 
kV-os hálózatok, a hozzájuk tartozó alállomás, kapcsoló- és transzformátorházak, 
valamint a 10 kV-os kábelhálózatok karbantartása, és eseti bejelentés alapján hálózat 
működésében keletkezett hibák elhárítása, ill. a szükséges javítási munkák 
elvégzése. 

Rész száma:  

 II.2.2) További CPV-kód(ok): 
Fő CPV-kód:1 50532400-7; Kiegészítő CPV-kód: 50532200-5 
 II.2.3) A teljesítés helye: 
NUTS-kód:1 HU A teljesítés helye: Budapest, Szolnok 
 II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: 
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények 
meghatározása) 
A MÁV Zrt. üzemeltetésében lévő Nagy-Budapest és Szolnok 10 kV-os hálózatok, a hozzájuk tartozó alállomás, 
kapcsoló- és transzformátorházak, valamint a 10 kV-os kábelhálózatok karbantartása, és eseti bejelentés alapján 
hálózat működésében keletkezett hibák elhárítása, ill. a szükséges javítási munkák elvégzése. 
 II.2.5) Értékelési szempontok 
o Az alábbi értékelési szempontok 
□ Minőségi szempont - Megnevezés: / Súlyszám: 
o Költség szempont - Megnevezés: / Súlyszám: 
X Ár szempont - Megnevezés: / Súlyszám: 
 



 Részszempont Súlyszám 

1. 
Ajánlati ár a MÁV Zrt. által üzemeltetett 10kV-os villamos energiaellátó 
hálózat (Nagy-Budapest, Szolnok) karbantartási terv alapján elvégzett 
karbantartásának havi nettó díja 

50 

2. 

Hibaelhárítási, javítási feladatainak nettó rezsióradíja a MÁV Zrt. által 
üzemeltetett 10 kV-os villamos energiaellátó hálózat (Nagy-Budapest, 
Szolnok) szükségessé váló üzemzavar és hibaelhárítási, javítási 
feladatainak elvégzése 

50 

 

 II.2.6) Becsült érték: 
Érték Áfa nélkül: [           ] Pénznem: [ ][ ][ ] 
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy 
dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke) 
 II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama 
Időtartam hónapban: [12 ] vagy napban: [ ] 
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn) 
A szerződés meghosszabbítható o igen X nem        A meghosszabbítás leírása: 
 II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó 
információ 
(nyílt eljárás kivételével) 
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma): [ ] 
vagy 
Tervezett minimum: [ ] / Maximális szám: [ ] 
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: 
 II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk 
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) o igen X nem 
 II.2.10) Opciókra vonatkozó információ 
Opciók o igen X nem              Opciók leírása: 
 II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról 
□ Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell 
tartalmazniuk 
 II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk 
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos o igen X nem 
Projekt száma vagy hivatkozási száma: 
 II.2.13) További információ 

 III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk 

 III.1) Részvételi feltételek 

 III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság 
A kizáró okok felsorolása:  
 
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 hatálya alá tartozik.  
 
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: 
 
Ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (2) bekezdése és a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok 
igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. 
rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 17. § (1) bekezdése alapján nyilatkozni kell arról, hogy vele szemben nem állnak 
fenn a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-ka) és kc), továbbá az m) és q)  pontja szerinti kizáró okok.  

Az Ajánlattevő a Kbt. 114. § (2) bekezdés és a Rendelet 17. § (1) bekezdése értelmében a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) kb) 
alpontja szerinti kizáró ok hiányát a Rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontja szerint köteles 
igazolni figyelembe véve a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 18. §-a szerinti hatósági útmutatóban foglaltakat is. 



Ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése és a Rendelet 17. § (2) bekezdése alapján, előzetes igazolásként nyilatkozatot 
kell benyújtania arról, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1) bekezdése g)-ka) és kc), 
továbbá az m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti 
nyilatkozatot az ajánlattevőnek abban az esetben is szükséges az ajánlathoz csatolnia, amennyiben a közbeszerzési 
szerződés teljesítésével összefüggésben nem kíván alvállalkozót igénybe venni. 

A kizáró okok tekintetében becsatolt dokumentumoknak a felhívás megküldésének napjánál nem régebbi 
keltezésűeknek kell lenniük. 

Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az 
ajánlattevő a Rendelet 7. § szerinti – korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált – egységes európai közbeszerzési 
dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az 
ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes 
európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. 

A Kbt. 63. § (3) bekezdés alapján a Kbt. 62. § (1) bekezdés h), j) pontjában meghatározott időtartamot mindig a kizáró 
ok fenn nem állásának ellenőrzése időpontjától kell számítani. 

A Kbt. 64. § (1) pontja alapján a Kbt. 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely 
egyéb kizáró ok fennállása ellenére az ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági 
szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése 
szerinti - vagy bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság a 188. § (5) bekezdése szerinti - jogerős határozata kimondta, 
hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket 
hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát, valamint a Kbt. 64. § (2) 
pontja alapján, ha a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti - vagy bírósági felülvizsgálata esetén a 
bíróság a 188. § (5) bekezdése szerinti - jogerős határozata kimondja az adott kizáró ok hatálya alatt álló gazdasági 
szereplő megbízhatóságát, az ajánlatkérő mérlegelés nélkül köteles azt elfogadni. A jogerős határozatot a gazdasági 
szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentummal egyidejűleg köteles benyújtani. 

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét, hogy a Kbt. 74.§ (4) bekezdés rednelkezése is irányadó. 
 III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság 
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: 

 

A Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján az ajánlattevő az 
ajánlatához köteles csatolni arra vonatkozó nyilatkozatát, 
hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények 
teljesülnek, azonban az alkalmassági követelmények 
teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles 
megadni. 

A gazdasági szereplő az alkalmassági követelmények 
teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó saját 
nyilatkozatait az alkalmassági követelmények tekintetében 
az igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint az 
ajánlatkérő 69. § szerinti külön felhívására köteles 
benyújtani. 

P.1. Ajánlattevő az Ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti külön 
felhívására köteles benyújtani: 

- A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) 
pontja alapján Ajánlattevőnek az ajánlatkérő 69. § szerinti 
külön felhívására be kell nyújtania cégszerűen aláírt 
nyilatkozatát az ajánlati felhívás megküldését megelőző 
három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen 
elért teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – 

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): 
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha 

P.1.  az ajánlati felhívás megküldését megelőző három, 
mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen - az 
általános forgalmi adó nélkül számított – teljes  árbevétele 
nem érte el a nettó 30 millió Ft-ot, azaz nettó 
Harmincmillió Forintot. 

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdés 
szerinti eset fennállása esetén, vagyis ha az ajánlattevő a 
321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés b) 
vagy c) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert 
olyan jogi formában működik, amely tekintetében a 
beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat 
benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban 
előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett 
bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb 
nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi 
és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő 
kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, 
hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a 
beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat 
benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e 
pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és 



árbevételéről. 

Amennyiben Ajánlattevő a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerint 
más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodik az 
alkalmasság igazolása során, úgy csatolni kell az 
ajánlatban – nem a 69. § szerinti külön felhívására - a 
kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan 
szerződéses vagy előszerződésben vállalt 
kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely 
alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges 
erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés 
teljesítésének időtartama alatt. 

 Az okiratnak minimálisan az alábbi tartalmi elemeknek 
kell megfelelnie: 

1/ az ajánlattevő és a kapacitásait rendelkezésre 
bocsátó szervezet által egyaránt, cégszerűen aláírt okirat 
szükséges 

2/ az okiratból egyértelműen ki kell derülnie, hogy az 
eljárást megindító felhívás mely alkalmassági 
követelményének vonatkozásában írták alá a felek az 
okiratot 

3/ az okiratban nem elegendő csupán nyilatkozni az 
erőforrások rendelkezésre állásáról, hanem a Kbt. 65. § (9) 
bekezdése nyomán ki kell derülnie az okiratból (az 
okiratnak alá kell támasztania), hogy az adott alkalmasság 
igazolásában részt vevő szervezet valósítja meg a 
szolgáltatás megrendelés azon részét, melyhez a 
rendelkezésre bocsátott kapacitásokra szükség van. 

A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján, ha az előírt 
alkalmassági követelményeknek Ajánlattevő más szervezet 
kapacitására támaszkodva felel meg, a Kbt. 69. § szerinti 
utólagos igazolási eljárásban e szervezetnek - kizárólag az 
alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt 
igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott 
alkalmassági feltételnek történő megfelelést. 

Az alkalmasság igazolása során a Kbt. 65. § (6) bekezdései 
alapján a P.1. pontban előírt alkalmassági 
követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is 
megfelelhetnek, illetve azon követelményeknek, amelyek 
értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a 
gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük egy felel meg. 

A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján, ha az előírt 
alkalmassági követelményeknek az Ajánlattevő más 
szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, a Kbt. 69. § 
szerinti utólagos igazolási eljárásban e szervezetnek - 
kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében - az 
előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az 
adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést. 

 

igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának 
ajánlatkérő által elfogadott módjáról. 



A Kbt. 65. § (8) bekezdés értelmében a gazdasági és 
pénzügyi alkalmasság igazolása során, ha az adott 
alkalmassági követelmények nem a teljesítéskor 
ténylegesen rendelkezésre bocsátható erőforrásokra 
vonatkoznak, az a szervezet, amelynek adatait az 
ajánlattevő az alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 
6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az 
ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával 
vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár 
megtérítéséért. 
 
 III.1.3) M űszaki, illetve szakmai alkalmasság 

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: 
 
A Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján az ajánlattevő az 
ajánlatához köteles csatolni arra vonatkozó nyilatkozatát, 
hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági 
követelmények teljesülnek, azonban az alkalmassági 
követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat 
nem köteles megadni. 
 
A gazdasági szereplő az alkalmassági követelmények 
teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó saját 
nyilatkozatait az alkalmassági követelmények 
tekintetében az igazolások benyújtására vonatkozó 
szabályok szerint az ajánlatkérő 69. § szerinti külön 
felhívására köteles benyújtani. 
 
M.1. Ajánlattevő az Ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti külön 
felhívására köteles benyújtani: 
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) 
pontja alapján az ajánlati felhívás megküldésétől visszafelé 
számított megelőző 3 év legjelentősebb, befejezett (sikeres 
műszaki átadás-átvételi eljárással lezárt, teljesítésigazolás 
kiállítása), középfeszültségű, illetve nagyfeszültségű 
hálózat karbantartásáról, hibaelhárításáról szóló 
referenciájának ismertetését a 321/2015. (X. 30.) Korm. 
rendelet 23. § szerint ajánlattevő, vagy az alkalmassági 
igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, 
vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolással 
lehet igazolni legalább a következő tartalommal: 

•  a teljesítés ideje, [tól-ig (év, hónap, nap)], 

• a szerződést kötő másik fél megnevezése, címe 
(székhelye),  

• a szerződés tárgya, (egyértelmű leírását, amely 
igazolja, hogy az alkalmassági követelményként 
előírt munka elvégzése megtörtént), 

• az ellenszolgáltatás összege (nettó HUF) vagy 
szolgáltatás mennyisége (db),  

• a kontaktszemély megnevezése ( az ajánlattevővel 
vagy az alkalmassági igazolásában részt vevő más 
szervezettel szerződést kötő másik fél részéről) , 
elérhetősége (cím vagy telefonszám, esetleg e-

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): 
 
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M.1. nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás 
megküldésétől visszafelé számított 3 évben legalább nettó 
20 millió Ft értékű, befejezett, középfeszültségű illetve 
(és/vagy) nagyfeszültségű hálózat karbantartására és 
hibaelhárítására vonatkozó referenciával, vagy 
legalább az alábbi befejezett, középfeszültségű illetve 
(és/vagy) nagyfeszültségű hálózat karbantartására, és 
hibaelhárítására vonatkozó  referenciával: 
- 6 db középfeszültségű és/vagy nagyfeszültségű 
kábelhiba hely meghatározás, 
- 6 db középfeszültségű és/vagy nagyfeszültségű 
kábelhiba helyreállítás, 
- 2 db középfeszültségű és/vagy nagyfeszültségű 
kapcsoló berendezésen végzett hibaelhárítás, 
-  2 db középfeszültségű és/vagy nagyfeszültségű 
legalább 400kVA transzfromátoron végzett 
üzemzavarelhárítás, amelyek közül az egyik a 
transzformátor elszállítását igénylő nagyjavítás, 
- 40 db középfeszültségű és/vagy nagyfeszültségű 
transzformáror állomás karbantartása. A transzformátor 
állomások közül legalább 20 darabnak épített cellásnak 
kell lennie, és nem karbantartás mentes, nem élettartamra 
tokozott primer kapcsoló berendezésekből kell felépülnie. 
 
A referenciaként megnevezett szerződés(ek) csak akkor 
alkalmas az M1) alkalmassági minimumkövetelmény 
megvalósulásának igazolására, ha a referencia tárgya az 
alkalmassági minimumkövetelményként előírt valamennyi 
tevékenység együttes elvégzése (karbantartás és 
hibaelhárítás).  



mail),  

• a teljesítés helye,  

• továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az 
előírásoknak és a szerződésnek megfelelően 
történt-e. 

A referenciáknak teljesítésigazolással lezárt, megrendelő 
által átvett munkákra kell vonatkozniuk. A referencia 
időpontjaként a teljesítésigazolás kiállításának dátuma 
tekintendő.  

A benyújtott igazolásokból egyértelműen 
megállapíthatónak kell lennie az előírt alkalmassági 
követelmények teljesítése, akkor is, ha ajánlattevő a 
csatolni kívánt referenciát konzorciumi tagként, 
fővállalkozóként vagy alvállalkozóként teljesítette, az 
Ajánlatkérő ilyen esetekben kizárólag az ajánlattevő saját 
teljesítésének tárgyát, mennyiségét és értékét veszi 
figyelembe az alkalmasság elbírálása során. 

Ajánlatkérő tájékoztatásul közli, hogy – a 321/2015. (X. 
30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdésében rögzítettek 
kivételével – a közös ajánlattevőként (tagként) vagy 
alvállalkozóként teljesített referencia esetében az 
ajánlatkérő a referenciát bemutató által teljesített 
munkarészeket fogadja el. 

A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján, ha az előírt 
alkalmassági követelményeknek az Ajánlattevő más 
szervezet kapacitására támaszkodva felel meg e 
szervezetnek - kizárólag az alkalmassági követelmények 
tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon 
kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő 
megfelelést. 

Amennyiben Ajánlattevő a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerint 
más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodik az 
alkalmasság igazolása során, úgy csatolni kell az 
ajánlatban – nem a 69. § szerinti külön felhívására -a 
kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan 
szerződéses vagy előszerződésben vállalt 
kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely 
alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges 
erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés 
teljesítésének időtartama alatt. 

Az okiratnak minimálisan az alábbi tartalmi elemeknek kell 
megfelelnie: 

1/ az ajánlattevő és a kapacitásait rendelkezésre 
bocsátó szervezet által egyaránt, cégszerűen aláírt okirat 
szükséges 

2/ az okiratból egyértelműen ki kell derülnie, hogy az 
eljárást megindító felhívás mely alkalmassági 
követelményének vonatkozásában írták alá a felek az 

Az alkalmassági minimumkövetelményként 
meghatározott érték egy, vagy több szerződéssel 
teljesíthető. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



okiratot 

3/ az okiratban nem elegendő csupán nyilatkozni az 
erőforrások rendelkezésre állásáról, hanem a Kbt. 65. § (9) 
bekezdése nyomán ki kell derülnie az okiratból (az 
okiratnak alá kell támasztania), hogy az adott alkalmasság 
igazolásában részt vevő szervezet valósítja meg a 
szolgáltatás megrendelés azon részét, melyhez a 
rendelkezésre bocsátott kapacitásokra szükség van. 

 
 
M2) Ajánlattevő az Ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti külön 
felhívására köteles benyújtani: 
Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) a 321/2015. (X. 30.) 
Kormányrendelet 21. § (3) bekezdés i) pontja szerint 
csatolnia kell azoknak az eszközöknek, berendezéseknek, 
műszaki felszereltségnek a leírását, amely a teljesítés 
érdekében rendelkezésére áll, vagy szerződéskötés esetén 
rendelkezésére fog állni. 
Az ajánlattevő által cégszerűen aláírt nyilatkozatnak 
tartalmaznia kell a bemutatott eszközök, berendezések 
műszaki paramétereit (különös tekintettel a konkrét 
gyártmánynév, valamint a típusnév megnevezésre), továbbá 
az eszköz berendezés tulajdonjogára vonatkozó 
információkat. Amennyiben a bemutatott eszköz, 
berendezés nem áll ajánlattevő tulajdonában, a 
nyilatkozatnak ki kell térnie arra is, hogy szerződéskötés 
esetén milyenmódon kerül ajánlattevő használatába az 
érintett eszköz, illetve berendezés. 

Amennyiben Ajánlattevő a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerint 
más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodik az 
alkalmasság igazolása során, úgy csatolni kell az 
ajánlatban – nem a 69. § szerinti külön felhívására - a 
kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan 
szerződéses vagy előszerződésben vállalt 
kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely 
alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges 
erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés 
teljesítésének időtartama alatt. 

Az okiratnak minimálisan az alábbi tartalmi elemeknek kell 
megfelelnie: 

1/ az ajánlattevő és a kapacitásait rendelkezésre 
bocsátó szervezet által egyaránt, cégszerűen aláírt okirat 
szükséges 

2/ az okiratból egyértelműen ki kell derülnie, hogy az 
eljárást megindító felhívás mely alkalmassági 
követelményének vonatkozásában írták alá a felek az 
okiratot 

3/ az okiratban nem elegendő csupán nyilatkozni az 
erőforrások rendelkezésre állásáról, hanem a Kbt. 65. § (9) 
bekezdése nyomán ki kell derülnie az okiratból (az 
okiratnak alá kell támasztania), hogy az adott alkalmasság 

 

 

 

 

 

 

 

 

M2) ha nem rendelkezik legalább az alábbi eszközökkel, 
berendezésekkel: 

- 1 db nagyfeszültségű kábelhiba behatárolásához és 
kábelnyomvonal kereséshez szükséges speciális 
mérőberendezés 

- 1 db kábelek szigetelési ellenállás vizsgálatára, 
öregségének megfelelő feszültség próba elvégzésére és 
szivárgó áram mérésére alkalmas vizsgáló eszköz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



igazolásában részt vevő szervezet valósítja meg a 
szolgáltatás megrendelés azon részét, melyhez a 
rendelkezésre bocsátott kapacitásokra szükség van. 

A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján, ha az előírt 
alkalmassági követelményeknek Ajánlattevő más szervezet 
kapacitására támaszkodva felel meg, a Kbt. 69. § szerinti 
utólagos igazolási eljárásban e szervezetnek - kizárólag az 
alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt 
igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott 
alkalmassági feltételnek történő megfelelést. 

M.3. Ajánlattevő az Ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti külön 
felhívására köteles benyújtani: 

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) 
pontja alapján Ajánlattevő csatolja azoknak a 
szakembereknek a bemutatását, akiket be kíván vonni a 
teljesítésbe az alábbiak szerint: 

1. csatolni kell a szakemberek megnevezését és bemutatását 
tartalmazó cégszerűen aláírt nyilatkozatot, amely 
nyilatkozatot azon gazdasági szereplőnek kell cégszerűen 
aláírni, amely az adott szakembert rendelkezésre bocsátja.  

A nyilatkozatban minimálisan az alábbiakat kell 
megjelölni: 

- az adott szakember nevét,  

- végzettséget, 

- névjegyzéki/kamarai szám (adott esetben), 

- a szakember munkáltatójának valamint 

- azon alkalmassági feltétel pontos megjelölését, hogy 
milyen szakemberként kívánja bevonni az adott szakembert 
a szerződés teljesítésébe. 

2. csatolni kell a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek 
saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát, az alábbi 
minimális tartalommal: 

2.1. név,  

2.2. születési idő, 

2.3. jelenlegi munkahely (munkáltató) megnevezése, 

2.4. a minimumfeltételek igazolásához szükséges  
végzettség bemutatása, a végzettséget igazoló intézmény 
megnevezésével  

2.5. a szakember által megszerzett, a minimumfeltételek 
igazolásához szükséges gyakorlat feltüntetése, minimálisan 
az alábbi adatok megadásával: 

 - az egyes alkalmassági előírásokra vonatkozóan külön-
külön megjelölt gyakorlat rövid bemutatása  

 - gyakorlat kezdete (év, hónap, nap), vége (év, hónap, nap) 

 

 

 

 

 

 

 

M.3. ha nem rendelkezik összesen minimum 4 fő, a 
teljesítésbe bevonni kívánt alábbi szakemberrel: 

-  Legalább 1 fő erősáramú villamosmérnöki 
végzettségű, a munkavégzést irányító szakemberrel, 
legalább 3 év szakmai gyakorlattal 

- Legalább 3 fő Villanyszerelő vagy középfokú vagy 
felsőfokú erősáramú végzettség  (erősáramú) 
végzettséget igazoló iskolai bizonyítvánnyal 
rendelkező szakember 

- A fenti két bekezdésben meghatározott legalább 4 fős 
létszámból legalább két főnek rendelkeznie kell 
villamos alállomás kezelő (OKJ-száma: 35 522 11) és 
villamoshálózat kezelő (OKJ-száma: 35 522 14) vagy 
ezekkel egyenértékű szakképesítéssel, valamint 1 év 
szakmai gyakorlattal,  
 
Az első két bekezdésben meghatározott legalább 4 fő 
szakembernek tetszőleges bontásban az alábbi 
szakképesítésekkel kell rendelkezniük:  

- 1 fő érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló OKJ 
335220400013301 számú vagy ezzel egyenértékű 
szakképesítés és legalább 1 év szakmai gyakorlat 

- 1 fő erősáramú berendezések időszakos felülvizsgáló 
OKJ 33522040013302 számú vagy ezzel egyenértékű 
szakképesítés valamint 1 év szakmai gyakorlat; 

- 1 fő kábelszerelő OKJ: 335220400013304 számú vagy 
ezzel egyenértékű szakképesítés valamint 1 év szakmai 
gyakorlat; 

 
Szakmai gyakorlati időként ajánlatkérő a 266/2013. 
(VII.11.) Korm. rendelet 11. § (1)-(2) bekezdésében 
foglaltaknak megfelelő tevékenységet fogadja el. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3. A szakmai önéletrajzhoz mellékelni kell a végzettséget 
igazoló okirat(ok)at, igazolás(ok)at, egyszerű másolatban. 

Az alkalmasság igazolása során a Kbt. 65. § (6)-(11) 
bekezdése alkalmazandó. 

Csatolandó továbbá az Ajánlattevővel, illetve alkalmasság 
igazolására bevont más szervezettel munkaviszonyban nem 
álló szakember esetén rendelkezésre állásra vonatkozó 
nyilatkozat.  

A szakmai önéletrajzból egyértelműen ki kell derülnie az 
alkalmassági feltételként előírt adatoknak, információknak, 
a szakmai önéletrajznak igazolnia kell minden feltételt, 
melyet a szakemberek vonatkozásában az alkalmassági 
minimumkövetelmények előírnak.  

 

Ajánlattevő valamennyi szakember vonatkozásában 
nyilatkozni köteles arról, hogy név szerint mely szakembert 
mely pozícióra jelöli, azaz mely alkalmassági követelmény 
teljesítésére kívánja igénybe venni. 

 

Ajánlatkérő a gyakorlati idő meglétét az önéletrajz alapján 
ellenőrzi.  

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az időben 
párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele 
az adott szakember gyakorlati idejébe. 

 

Amennyiben a bemutatott szakember szerepel a 
szakmavégzési jogosultságot igazoló kamarai 
nyilvántartásban, Ajánlattevő a névjegyzéki/kamarai 
számának megadásával teljesíti az Ajánlatkérő által előírt 
szakmai gyakorlatot és az előírt végzettséget. Ebben az 
esetben elegendő a teljesítésbe bevonni kívánt szakember 
(szervezet) megnevezése, névjegyzéki/kamarai számának, 
továbbá munkáltatójának feltüntetése (Önéletrajz csatolása 
nem szükséges) 

 

Amennyiben Ajánlattevő a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerint 
más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodik az 
alkalmasság igazolása során, úgy csatolni kell az ajánlatban 
– nem a 69. § szerinti külön felhívására - a kapacitásait 
rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy 
előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó 
okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés 
teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak 
majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.  

Az okiratnak minimálisan az alábbi tartalmi elemeknek kell 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



megfelelnie: 

1/ az ajánlattevő és a kapacitásait rendelkezésre 
bocsátó szervezet által egyaránt, cégszerűen aláírt okirat 
szükséges 

2/ az okiratból egyértelműen ki kell derülnie, hogy az 
eljárást megindító felhívás mely alkalmassági 
követelményének vonatkozásában írták alá a felek az 
okiratot 

2/ az okiratban nem elegendő csupán nyilatkozni az 
erőforrások rendelkezésre állásáról, hanem a Kbt. 65. § (9) 
bekezdése nyomán ki kell derülnie az okiratból (az 
okiratnak alá kell támasztania), hogy az adott alkalmasság 
igazolásában részt vevő szervezet valósítja meg a 
szolgáltatás megrendelés azon részét, melyhez a 
rendelkezésre bocsátott kapacitásokra szükség van. 

- A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján, ha az előírt 
alkalmassági követelményeknek Ajánlattevő más szervezet 
kapacitására támaszkodva felel meg, a Kbt. 69. § szerinti 
utólagos igazolási eljárásban e szervezetnek - kizárólag az 
alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt 
igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott 
alkalmassági feltételnek történő megfelelést. 

Az alkalmasság igazolása során a Kbt. 65. § (6) bekezdései 
alapján az M.1-M.3. pontban előírt alkalmassági 
követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is 
megfelelhetnek, illetve azon követelményeknek, amelyek 
értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a 
gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük egy felel meg. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került 
meghatározásra, ennek indokolása: - 

 III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) 
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése: 
 III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk2 
□ A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő 
vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja 
□ A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik 
□ A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott 
 III.1.6) A szerződés biztosítékai: 
 
Jótállás: 
A Vállalkozó az általa elvégzett munkákra, és a munkák során beépített anyagokra berendezésekre 12 hónap 
időtartamra jótállást vállal. A jótállás időtartama a sikeres átadás-átvételi jegyzőkönyv, illetve a karbantartáshoz 
tartozó munkalapok aláírásának időpontjától kezdődik. A jótállási kötelezettség keretében a Vállalkozó köteles a 
Megrendelő által bejelentett hibát a jelen szerződésben meghatározottak alapján térítésmentesen elhárítani. 
Amennyiben a Vállalkozó jótállási kötelezettségének nem tesz eleget jelen vállalkozási szerződésben rögzítettek 
szerint, a Megrendelő a kijavítást mással (harmadik féllel) elvégeztetheti, a Vállalkozó költségére. A harmadik féllel 
történő munkavégzés költségeit a Vállalkozó nem vitathatja, azt köteles elfogadni. 
 

Késedelmi kötbér: 
Karbantartási feladatok: Megrendelő késedelmi kötbérként a késedelem megszűnéséig naptári naponként 100.000,-
(százezer) Ft-ra jogosult, ha Vállalkozó a jóváhagyott karbantartási ütemterv szerint az adott hónapban esedékes 
Karbantartási feladatokat a hónap utolsó napjáig nem vagy nem megfelelően végzi el, vagy az éves illetve havi 
karbantartási tervet nem adja le határidőre.. A Vállalkozó egy adott tárgyhavi – Vállalkozó felelősségi körében 
bekövetkezett - késedelembe esésére tekintettel fizetendő késedelmi kötbér összege nem haladhatja meg a 1.000.000-



(egymillió) Ft-ot. 10 napot meghaladó késedelem a szerződés szerint súlyos szerződésszegésnek minősül. Ilyen esetben 
– függetlenül attól, hogy él-e rendkívüli felmondással – Megrendelő az adott munkát Vállalkozó költségére maga 
elvégezheti vagy mással elvégeztetheti. 

Üzemzavar felszámolás, vagy egyéb sürgős munkák: a Megrendelő késedelmi kötbérként – Vállalkozó felelősségi 
körében bekövetkezett esetben - amennyiben a bejelentés (riasztás) és a hibaelhárítás megkezdése között eltelt idő   90
és 150 perc közé esik abban az esetben, eseményenként 100.000,- (Százezer) Ft-ra, amennyiben 150-180 perc közé esik 
abban az esetben, eseményenként 200.000,- (kétszázezer) Ft-ra jogosult, a 180 percet meghaladó esetben, 
eseményenként 300 000,-Ft (Háromszázezer) Ft-ra jogosult illetve  Felek a 180 percet meghaladó késedelmet a 
szerződés  szerint súlyos szerződésszegésnek minősítik.  

Valamennyi hibaelhárítás üzemzavar felszámolásnak és sürgős munkának nem minősülő munkák: a Megrendelő 
késedelmi kötbérként - Vállalkozó felelősségi körében bekövetkezett esetben - a késedelem megszűnéséig naptári 
naponként 100.000,- (Százezer) Ft-ra jogosult, ha Vállalkozó valamely hibaelhárítási feladatát a szerződés szerinti 
határidőben nem, vagy nem megfelelően végzi el. A Vállalkozó egy adott késedelembe esésére tekintettel fizetendő 
késedelmi kötbér összege nem haladhatja meg a 1.000.000- (Egymillió) Ft-ot. 10 napot meghaladó késedelem a 
szerződés szerint súlyos szerződésszegésnek minősül. Ilyen esetben – függetlenül attól, hogy él-e rendkívüli 
felmondással – a Megrendelő az adott munkát a Vállalkozó költségére maga elvégezheti vagy mással elvégeztetheti.  
 
Felelősségbiztosítási okmány illetve díjfizetési bizonylat hiánya: a Megrendelő késedelmi kötbérként – Vállalkozó 
felelősségi körében bekövetkezett esetben - a késedelem megszűnéséig minden késedelemmel megkezdett naptári 
naponként 40.000,- (Negyvenezer) Ft-ra jogosult, ha a Vállalkozó a szerződés szerinti felelősségbiztosítási okmányt ill. 
díjfizetési bizonylatot határidőben nem küldi meg. A késedelmi kötbér összege nem haladhatja meg a 400.000-
(Négyszázezer) Ft-ot. 10 napot meghaladó késedelem a szerződés szerint súlyos szerződésszegésnek minősül. 
 
Meghiúsulási kötbér: Vállalkozónak felróható okból bekövetkező meghiúsulása esetén Vállalkozómeghiúsulási 
kötbérként – Vállalkozó felelősségi körében bekövetkezett esetben - a Karbantartási feladatok háromhavi nettó 
díjazásának megfelelő összeget fizet a Megrendelőnek. 
 
 
 III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi 
rendelkezésekre: 
 
Az ellenszolgáltatás teljesítése a Kbt. 135. §-ában és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében előírtaknak megfelelően 
történik, az eljárás lezárásaként megkötött szerződésben foglalt feltételek szerint.  
 
A Vállalkozó a műszaki teljesítésigazolások és a BASWARE teljesítésigazolás alapján a tárgyhónapot követő hó 1.-15. 
napja között havonta 1 db számlát a karbantartási és 1db számlát a hibaelhárítási munkák összesítését követően jogosult 
benyújtani. A számlákat 1-1 példányban kell benyújtani. 
 
 A Megrendelő a vállalkozói díjat a számla és mellékleteinek kézhezvételétől számított 30 (harminc) naptári napon 
belül utalja át a Vállalkozó számláján megjelölt bankszámlaszámra. 
 
A szerződés, az elszámolás és a kifizetés pénzneme a forint (HUF). 
 
Késedelmes fizetés esetén a nyertes Ajánlattevő a fizetés esedékességét követő naptól a pénzügyi teljesítés napjáig a 
Ptk. 6:155. § (1) bekezdésében meghatározott - a késedelemmel érintett naptári félév első napján irányadó jegybanki 
alapkamat 8 százalékponttal növelt összegének megfelelő – mértékű késedelmi kamat felszámolására jogosult. 
 
Megrendelő nem jogosult megfizetni, illetve elszámolni a Szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, 
melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében 
merülnek fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.  
 
A finanszírozási és fizetési feltételekre a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) és (10)-(11) bekezdései is irányadók. 
 
A Megrendelő – eltérő tartalmú, kötelezően alkalmazandó jogszabályi előírás hiányában - előleget nem fizet, fizetési 
biztosítékot nem ad, egyéb szerződést biztosító mellékkötelezettség nem terheli. 
 
Jelen közbeszerzési eljárás alapján megkötendő szerződés és annak teljesítése esetén a kifizetés az adózás rendjéről 



szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. § hatálya alá esik. 
 
A fizetési feltételek részletes szabályait a szerződéstervezet tartalmazza. 
 
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az eljárásra, illetve az eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződésre az 
alábbi jogszabályok is vonatkozik: 
  
- a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény. 
- a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény. 
- az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény. 
 
 III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet: 
Ajánlatkér ő a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé a Kbt. 35. § (9) bekezdése alapján 
projekttársaság létrehozását sem az önálló, sem a közös Ajánlattevők tekintetében. 
 

 III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek 

 III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében) 
□ A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve 
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: 
 III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek: - 
 
 III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ  
X Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét 
A Kbt. 66. § (6) bekezdése alapján Ajánlatkérő előírja, hogy ajánlattevőnek az ajánlatában meg kell jelölnie: 
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, 
 b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. 

 IV. szakasz: Eljárás 

 IV.1) Meghatározás 

 IV.1.1) Az eljárás fajtája 
 (klasszikus ajánlatkérők esetében) 
o Nyílt eljárás 
     □ Gyorsított eljárás 
         Indokolás: 
o Meghívásos eljárás 
     □ Gyorsított eljárás 
         Indokolás: 
o Tárgyalásos eljárás  
     □ Gyorsított eljárás  
         Indokolás: 
o Versenypárbeszéd 
o Innovációs partnerség 

(közszolgáltató ajánlatkérők esetében) 
X Nyílt eljárás 
o Meghívásos eljárás 
o Tárgyalásos eljárás 
o Versenypárbeszéd 
o Innovációs 

 IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk 
□ A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul 
   o Keretmegállapodás egy ajánlattevővel 
   o Keretmegállapodás több ajánlattevővel 
    A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma: [ ]  
□ A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul 
    □ A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják 
Keretmegállapodások esetén - klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:  
Keretmegállapodások esetén - közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása: 
 IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő 
csökkentesére irányuló információ 
□ Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a 
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát. 
 IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében) 
□ Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje 
oda. 



 IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk 
X Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni 
További információk az elektronikus árlejtésről: A 257/2007.(X.4.) Korm. rendeletben foglalt szabályok az irányadók. 

 IV.2) Adminisztratív információk 

 IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel 
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: [ ][ ][ ][ ][ ]/[ ][ ][ ][ ] (KÉ-szám/évszám) 
 IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő 
Dátum: (2017/07/03) Helyi idő: (10:00) 
 IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének 
tervezett napja 
(részvételi felhívás esetében) 
Dátum: (éééé/hh/nn) 
 IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: magyar 
 IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében) 
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn) 
vagy 
Az időtartam hónapban: [ ] vagy napban: 60 [X] (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)  
 IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei  
Dátum: (2017/07/03) Helyi idő: (10:00) Hely: MÁV Magyar Államvasutak Zrt. 1087 Budapest, Könyves Kálmán 
körút 54-60. 217-es tárgyaló. Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlat felbontásánál csak a Kbt. 
68. § (3) bekezdésében meghatározott személyek lehetnek jelen. E személyek a bontáson a felolvasólapba 
betekinthetnek. 

 VI. szakasz: Kiegészítő információk 

 VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk 

 A közbeszerzés ismétlődő jellegű o igen X nem 
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 

 VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról 

 □ A megrendelés elektronikus úton történik  
□ Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak 
□ A fizetés elektronikus úton történik 
VI.3) További információk:  
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés 
□ Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely 
meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő 
lejártát követően következik be. 
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása: 
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében) 
□ Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.  
Az ajánlati biztosíték mértéke: 
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: 
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk 
□ Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.  
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye: 
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele 
X Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a 
részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az 
ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert 
alvállalkozókat. 
A Kbt. 66. § (6) bekezdése alapján Ajánlatkérő előírja, hogy ajánlattevőnek az ajánlatában meg kell jelölnie: 
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, 
b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. 
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében 
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása 
esetében újabb hiánypótlás elrendelése X igen o nem 
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében: 



VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében 
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné 
nyilvánítja 
Rész száma: [ ] Érték ÁFA nélkül: [ ] Pénznem: [ ][ ][ ] 
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ 
□ Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.  
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka: 
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 
 
Az adható pontszámok alsó és felső határa: 1-10 pont. 
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot 
megadásra kerül: 
 
Az értékelési szempont a legalacsonyabb ár, ami a következő értékelési részszempontokat a következő 
súlyszámokkal tartalmazza: 

 Részszempont Súlyszám 

1. 
Ajánlati ár a MÁV Zrt. által üzemeltetett 10kV-os villamos energiaellátó 
hálózat (Nagy-Budapest, Szolnok) karbantartási terv alapján elvégzett 
karbantartásának havi nettó díja 

50 

2. 

Hibaelhárítási, javítási feladatainak nettó rezsióradíja a MÁV Zrt. által 
üzemeltetett 10 kV-os villamos energiaellátó hálózat (Nagy-Budapest, 
Szolnok) szükségessé váló üzemzavar és hibaelhárítási, javítási 
feladatainak elvégzése 

50 

   

 
Értékelési módszer: 
Kiosztható pontok 1-10, minden részszempont esetén azonos. 
 
Az 1. és 2. értékelési részszempont vonatkozásában az értékelési módszer:  
 
Ezen értékelési részszempontokra tett ajánlati elemet ajánlatkérő a fordított arányosítás módszerével, a Közbeszerzési 
Hatóság Közbeszerzési Értesítő 147. számában, 2016. december 21-én megjelent,  a nyertes ajánlattevő kiválasztására 
szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutatójának 1. sz. melléklet A.1. ba)  pontjában foglaltak 
szerint értékeli : értékelés során a legkedvezőbb (legalacsonyabb) ajánlati tartalmi elem maximális pontot kap, a többi 
pedig, a legjobbhoz viszonyítva arányosítással kerül kiszámításra három tizedesjegy pontossággal, a kerekítés 
általános szabályai szerint. 
 
P= Alegjobb  
 --------------- ×(Pmax-Pmin)+Pmin 
             Avizsgált  
 
ahol 
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma  
Pmax: a pontskála felső határa  
Pmin: a pontskála alsó határa  
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme  
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 
 
Összpontszám megállapításának módja: az adott értékelési részszemponthoz tartozó értékelési módszerrel kiszámított, 
majd az értékelési szemponthoz tartozó súlyszámmal megszorozott és a matematika szabályai szerint három tizedes 
jegyig kerekített szorzatokat (pontszámokat) ajánlatkérő összeadja. Az így kapott összérték lesz ajánlattevő 
összpontszáma. Az az ajánlat a legkedvezőbb, amelynek összpontszáma a legnagyobb. 
 



A Kbt. 69. § szerinti eljárás keretében, az értékelést követően ajánlatkérő – legalább két ajánlat esetében - a két 
összességében legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevőt megfelelő határidő tűzésével hívja fel a Kbt. 69. § (4) 
bekezdése szerinti igazolások benyújtására.  
 
A Kbt. 77. § (4) bekezdése értelmében az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az értékelési szempontok szerint a 
legkedvezőbb ajánlatot tette és ajánlata érvényes. 
 
 
 VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ 
□ Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-
számítási módszer alkalmazásával határozza meg. 
 VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében) 
□ Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok 
értékelését követően végzi el. 
□ Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát - az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján - 
az ajánlatok értékelését követően végzi el. 
 VI.3.12) További információk:  

 
1. Az ajánlatkérő jelen eljárást a közszolgáltatói tevékenységének biztosítása céljából folytatja le. 
2. Ajánlatkérő a Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja, és (2) bekezdése, továbbá a közszolgáltatók közbeszerzéseire 

vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról szóló 307/2015. (X.27.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján 
nyílt eljárást alkalmaz. 

3. Az ajánlattételhez szükséges közbeszerzési dokumentumok rendelkezésre bocsátásának módja: 

- Az Ajánlatkérési dokumentációt (a továbbiakban: Dokumentáció) Ajánlatkérő a Kbt. 39. § (1) bekezdése 
alapján elektronikus úton térítésmentesen hozzáférhetővé teszi Ajánlattevők számára az Ajánlatkérő honlapján: 
www.mavcsoport.hu.  

- Ajánlatkérő a Kbt. 57. § (2) bekezdése szerint előírja, hogy közbeszerzési dokumentumokat ajánlattételhez 
legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie az 
ajánlattételi határidő lejártáig. A Közbeszerzési Dokumentumok „elérése” alatt Ajánlatkérő az erre a célra 
rendszeresített regisztrációs adatlap kitöltését, az ajánlatkérő kapcsolattartója részére történő megküldését és 
annak a kapcsolattartó általi visszaigazolását érti. 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. Igazolások benyújtása: Ajánlattevőknek a Kbt.-ben, valamint a Kbt. végrehajtási rendeleteiben előírt igazolásokat 

ajánlatukhoz nem kell csatolniuk, kivéve azokat, amelyeket Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentációban az 
ajánlattal egyidejűleg kér benyújtani. A Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdésében írtak alapján – összhangban a Kbt. 114. 
§ (2) bekezdésében foglaltakkal – Ajánlatkérő az eljárást eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően 
kizárólag a legkedvezőbbnek tekinthető Ajánlattevőt, valamint az értékelési sorrendben az azt követő Ajánlattevőt 
hívja fel megfelelő határidő tűzésével a kizáró okokkal, az alkalmassági követelményekkel kapcsolatos igazolások 
benyújtására. 

 

5. Ajánlattétel szemben támasztott formai követelmények: 
- Az ajánlatot a Kbt. 68. § (2) bekezdése alapján nem bontható kötésben, magyar nyelven, kell benyújtani. Az 

ajánlatot zárt, sérülésmentes csomagolásban, 1 db, cégszerűen aláírt eredeti papír alapú példányban, fedőlapján 
az "eredeti" megjelöléssel, valamint 1 db az eredeti példánnyal mindenben megegyező, nem újraírható 
adathordozón (cd/dvd formában) elektronikus másolati példányban (az eredeti ajánlathoz mellékelve) kell 
benyújtani. - Az ajánlatot írásban és zártan jelen Ajánlati Felhívásban megadott címre MÁV Zrt. 
Pályavasút Beszerzési Igazgatóság Eszköz- és Vállalkozás Beszerzési Iroda (1087 Budapest, Könyves Kálmán 
krt. 54-60.) III. emelet 371. iroda közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő 
lejártáig. A csomagoláson fel kell tüntetni az alábbi szöveget: „A MÁV Zrt. üzemeltetésében lévő Nagy-
Budapest és Szolnok 10 kV-os hálózatok, a hozzájuk tartozó alállomás, kapcsoló- és transzformátorházak, 
valamint a 10 kV-os kábelhálózatok karbantartása, és eseti bejelentés alapján hálózat működésében keletkezett 
hibák elhárítása, ill. a szükséges javítási munkák elvégzése.” „Ajánlattételi határidő lejártáig (2017.07.03. 
10:00 óra) nem bontható fel!”. Ajánlatkérő tájékoztatásul közli, hogy amennyiben a csomagoláson az 
ajánlattevő nem tüntetik fel a „Ajánlattételi határidő lejártáig (2017.07.03. 10.00 óra) nem bontható fel” 
feliratot, úgy nem tud felelősséget vállalni annak az ajánlattételi határidő előtt történő felbontásáért. 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 felhatalmazást kaptak. Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen – a beadása előtt -
módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is 
kézjeggyel kell ellátni. 

- Az ajánlatot úgy kell összefűzni, hogy abból állagsérelem nélkül lap ne legyen eltávolítható, továbbá egy zárt 
borítékba/dobozba kell csomagolni. Az ajánlatkérő a spirálozást önmagában nem tekinti megfelelő rögzítési 
módnak. Az ajánlat eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az ajánlat 
első vagy hátsó lapjához 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. 

- Az ajánlat oldalszámozása eggyel kell 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 
(fedőlapot) és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. Az ajánlat fedőlapja – ha van, amin fel kell 
tüntetni az eljárás tárgyát és az eljárás azonosítót. 

- Az ajánlatnak a fedőlapot követő oldalon első oldalként tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az 
ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak. 

- Az ajánlat tartalomjegyzéket követő oldala tartalmazza a cégszerűen aláírt felolvasólapot, amelyen kerüljön 
feltüntetésre az ajánlattevő neve, székhelye (amennyiben eltér a székhelytől a postázási címe is), telefon- és 
faxszáma, e-mail címe, a kapcsolattartó személy neve és beosztása. 

 
6. Az ajánlatkérő - figyelemmel a Kbt. 55. § (1) bekezdésében foglaltakra – azt tekinti az eljárás iránt érdeklődését 

jelző gazdasági szereplőnek, aki a közbeszerzési dokumentumokat elektronikusan elérték vagy kiegészítő 
tájékoztatást kértek, és az ajánlati felhívás I.1. pontjában írt kapcsolattartási pontra e-mailt küldtek a Közbeszerzési 
Dokumentumok letöltéséről a Közbeszerzési Dokumentumokban meghatározott módon, és az ott feltüntetett 
nyomtatvány alkalmazásával, és arról visszaigazolást kaptak. Egyidejűleg meg kell adni az írásbeli kapcsolattartási 
forma alkalmazása során használható e-mail címet és/vagy faxszámot, amelyre ajánlatkérő a Kbt.-ben előírt 
tájékoztatásokat küldi az érdeklődését jelző gazdasági szereplőnek. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 41. §-
ában foglalt, a közbeszerzési eljárás során alkalmazható írásbeli kapcsolattartási szabályokra. 
 

7. Az Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az ajánlatok elkészítésének, és a szerződésnek is a kizárólagos 
nyelve a magyar. Az eljárás során mindennemű közlés magyar nyelven történik, kommunikáció semmilyen más 
nyelven nem fogadható el. Az idegen nyelvű iratokat felelős magyar fordításban is csatolni kell, figyelemmel a 
Kbt. 47. § (2) bekezdésére. 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, erre vonatkozó nyilatkozatmintát a 
Közbeszerzési Dokumentumok tartalmaz. 
 

8. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. Kbt. 47.§ (2) bekezdésében foglaltakra. Ahol a Kbt. 
törvény vagy Kbt., illetve a felhatalmazása alapján megalkotott külön jogszabály alapján az ajánlatkérő a 
közbeszerzési eljárás során valamely dokumentum benyújtását írja elő, a dokumentum – ha jogszabály eltérően 
nem rendelkezik - egyszerű másolatban is benyújtható. Az ajánlatkérő előírja az olyan nyilatkozat eredeti vagy 
hiteles másolatban történő benyújtását, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál 
(különösen: garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat). 

 

9. Előzetes igazolásként a Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltak alapján, az ajánlattal együtt Ajánlatkérő kéri 
benyújtani az Ajánlattevő eredeti, aláírt, kifejezett nyilatkozatát az ajánlati vagy ajánlati felhívás feltételeire, a 
szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. Ajánlatnak tartalmaznia 
kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a felhívásban és a Közbeszerzési Dokumentumokban 
meghatározott tartalmi és formai feltételeire vonatkozóan. 

 
10. Előzetes igazolásként, az ajánlattal együtt Ajánlatkérő kéri benyújtani Ajánlattevő nyilatkozatát, hogy a kis- és 

középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Törvény) 
szerint mikro-, kis vagy középvállalkozásnak minősül-e. Amennyiben az Ajánlattevő Törvény 3. §-a alapján nem 
minősül mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak, vagy Törvény 2. §-a értelmében nem tartozik a hivatkozott törvény 
hatálya alá, úgy ez esetben a „nem minősül mikro-, kis-, és középvállalkozásnak” nyilatkozat csatolandó. [Kbt. 66. 
§ (4) bekezdés] 



 
11. A Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontjai alapján az ajánlat benyújtásával egyidejűleg meg kell jelölni  

a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe 
venni, 

b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. 
 

12. Mindkét hivatkozott pont esetében a nemleges nyilatkozat becsatolása is szükséges! Amennyiben Ajánlattevő a 
Kbt. 65. § (7) bekezdés szerint más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodik az alkalmasság igazolása 
során, úgy köteles ajánlatához csatolni az erről szóló nyilatkozatot. Nemleges nyilatkozat is csatolandó! 
 
A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján amennyiben Ajánlattevő a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján igazolta a gazdasági 
és pénzügyi alkalmasságot, abban az esetben az Ajánlatkérő és azon szervezet között, amelynek adatait az 
Ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználta, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. 
évi V. törvény 6:419 §-a szerinti kezességi szerződés jön létre olyan módon, hogy a fentiek szerinti írásbeli 
kezességvállalásnak az Ajánlatkérő általi elfogadásáról a kezességet vállaló személyt (szervezetet) írásban értesíti 
az Ajánlatkérő. Erre tekintettel a kezességet vállaló köteles az ajánlatban megadni székhelyét (postacímét), 
telefonszámát, faxszámát, e-mail címét. 

 

13. Amennyiben az Ajánlattevő a Kbt. 44. § (1) bekezdése alapján az ajánlatának egy részét üzleti titoknak minősíti és 
ezáltal, annak nyilvánosságra hozatalát megtiltja, úgy erről nyilatkoznia kell ajánlatában. Ezzel kapcsolatban 
felhívjuk az Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 44. § (2) bekezdésében foglaltakra, valamint arra, hogy Ajánlattevőnek 
arról is kifejezetten nyilatkoznia kell, ha ajánlatának egyik részét sem minősíti üzleti titoknak. Felhívjuk továbbá a 
figyelmet, hogy a fentiek alapján üzleti titoknak minősített információkat az ajánlatban elkülönített módon, külön 
fejezetben és mellékletben kell közölni. A Kbt. 44. § (4) bekezdése alapján, ha Ajánlattevő az adatainak üzleti 
titokká nyilvánítása során nem tartja be a Kbt. 44. § (1)-(3) bekezdésében foglalt rendelkezések, úgy az Ajánlatkérő 
hiánypótlás keretében felhívja Ajánlattevőt a megfelelő tartalmú dokumentum benyújtására.  
 
Felhívjuk a T. Ajánlattevők figyelmét – a Kbt. 73. § (1) bekezdés f) pontja alapján – az ajánlat érvénytelenségét 
vonhatja maga után az üzleti titokkal kapcsolatos rendelkezések be nem tartása! 
Nemleges nyilatkozat is csatolandó! 
 

14. Az ajánlathoz csatolni kell a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. 
törvény (a továbbiakban: Ctv.) hatálya alá tartozó, ezért cégnek minősülő ajánlattevő, az alvállalkozó vagy a 
kapacitást nyújtó szervezet (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 ajánlattevők figyelmét, hogy az 
ajánlat (nyilatkozat, kötelezettségvállalás) aláírására vonatkozó meghatalmazás aláírására meghatalmazóként 
kizárólag az ajánlattevő (alvállalkozó, kapacitást nyújtó szervezet) 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 az ajánlathoz csatolni kell a cégnek nem minősülő jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezet ajánlattevő, alvállalkozó vagy kapacitást nyújtó szervezet (személy) 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 tanúsítványon alapuló fokozott 
biztonságú elektronikus aláírást helyezett el. 

 
15. Ajánlatkérő az aláírási jogosultságok ellenőrzése céljából az ajánlattevő(k), alvállalkozók, ajánlatban nyilatkozatot 

tevő egyéb szervezet(ek) adatait a www.e-cegjegyzek.hu weboldalon ellenőrzi. Folyamatban levő 
változásbejegyzési eljárás esetében, az Ajánlattevőnek az előzetes igazolás keretén belül, az ajánlatához csatolni 
kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött 
igazolást mind az ajánlattevő, mind pedig adott esetben az ajánlatban megjelölt alvállalkozó(k) és/vagy kapacitásait 
rendelkezésre bocsátó szervezet(ek) vonatkozásában. Amennyiben ajánlattevő tekintetében nincs 
változásbejegyzési eljárás folyamatban, úgy a nemleges tartalmú nyilatkozat csatolása szükséges. 
 

16. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-ára figyelemmel kell eljárni. A közös ajánlattevők közötti megállapodást az 
ajánlathoz csatolni kell, melyben a közös ajánlattevők szabályozzák egymás közötti és az ajánlatkérővel való 
kapcsolatukat. A megállapodás tartalmára vonatkozó előírásokat a Dokumentáció tartalmazza. 

 
Az eljárásban kizárólag azok a gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot, amelyeknek az ajánlatkérő az eljárást 
megindító felhívást megküldte. Bármely gazdasági szereplő, amelynek az ajánlatkérő az eljárást megindító 
felhívást megküldte, jogosult közösen ajánlatot tenni, illetve közösen részvételi jelentkezést benyújtani olyan 
gazdasági szereplővel is, amelynek az ajánlatkérő nem küldött eljárást megindító felhívást. Az ajánlatkérő az 
ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések bontásakor ismerteti, hogy mely gazdasági szereplőknek küldte meg 
saját kezdeményezésére az eljárást megindító felhívást. 

17. Ajánlattevőnek csatolnia kell a szerződés kitöltésének érdekében egy, az Ajánlattevő adatait tartalmazó 
nyilatkozatot (ezen nyilatkozat mintát a dokumentáció tartalmazza). A szerződés tervezetet változatlan formában el 
kell fogadni, annak csatolása az ajánlatban nem szükséges. 

 
 

18. Az Ajánlati Felhívás III.1.2. és III.1.3. pontokban meghatározott alkalmassági követelményeknél nem forintban 
megadott összegeket ajánlatkérő a Magyar Nemzeti Banknak a tárgyi közbeszerzési eljárás ajánlati felhívása 
megküldésének napján érvényes hivatalos devizaárfolyamon számítja ki. A III.1.2. és III.1.3. pont kiegészítéseként 
ajánlatkérő közli, hogy a nem forintban rendelkezésre álló adatokat (árbevétel, referencia) eredeti devizanemben 
kéri megadni. Az idegen devizanemben megadott értékek, adatok forintra történő átszámítására ajánlatkérő 
referenciák esetében az azok teljesítésekor, árbevételre vonatkozóadatok esetében az üzleti év fordulónapján 
hatályos MNB deviza-árfolyamot, illetve ennek hiányában az ECB által ugyanebben az időpontban jegyzett 
devizák keresztárfolyamából számított árfolyamot alkalmazza. 

 
19. Az ajánlatok elbírálásának szempontja: a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontjában foglalt „legalacsonyabb ár”. 

 
20. Amennyiben az Ajánlattevő – átalakulásra hivatkozással – jogelődje bármely adatát fel kívánja használni, 

ajánlatához csatolnia kell a jogutódlás tényét, körülményeit bizonyító cégiratokat egyszerű másolatban, így 
különösen a szétválási, kiválási szerződést, átalakulási cégiratokat. 

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (11) bekezdésében foglaltakra, mely szerint nem használhatja fel 
a gazdasági szereplő alkalmassága igazolására azokat az adatokat, amelyek felhasználására jogutódlás 
eredményeként – a jogelőd a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti bevonása nélkül – maga lenne jogosult, ha a 
jogelőd gazdasági szereplő tekintetében az eljárásban alkalmazandó valamely kizáró ok fennáll, vagy – ha a 
jogelőd megszűnt – megszűnése hiányában fennállna. A gazdasági szereplő ebben az esetben is élhet a Kbt. 
64. § szerinti lehetőséggel és felhasználhatja a jogelődnek az alkalmasság igazolására szolgáló adatait, ha a 
korábban felmerült kizáró okkal összefüggésben igazolja megbízhatóságát. 

21. A hiánypótlás keretében lehet új gazdasági szereplőt bevonni az eljárásba. Ajánlatkérő a hiánypótlás során 
benyújtott, új gazdasági szereplő tekintetében a hiánypótlás általános szabályai szerint 1 (egy) körben rendel el 
hiánypótlást. 



 
22. Az Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. § -ban foglaltaknak megfelelően biztosítja. Kiegészítő 

tájékoztatás a Dokumentációban részletezett szabályok szerint nyújt Ajánlatkérő. 
 

23. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése szerint tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy 
jelen közbeszerzési eljárásban az alkalmassági minimumkövetelményeket – P.1.; és M.1.; M.2. M3. alkalmassági 
feltételek tekintetében – szigorúbban határozta meg a minősített ajánlattevők jegyzékébe kerülés követelményeihez 
képest, ezért a minősített ajánlattevőknek is igazolniuk kell a szerződés teljesítésére való alkalmasságukat.  

 
24. Az eljárásban való részvétel minden költsége az ajánlattevőt terheli. Ajánlatkérő az eljárás dokumentumainak 

kézbesítéséért nem felel. Ajánlattevő által megadott kapcsolattartási pontok (fax, e-mail) helyessége és 
rendelkezésre állása kizárólag ajánlattevő felelőssége és kockázata, ilyen különösen, ha a hibásan megadott 
elérhetőség vagy az ajánlattevőnél fennálló rendszer hibája miatt az eljárás dokumentumai nem kézbesíthetők. 

 
25. Az ajánlatok bontását követően Ajánlatkérő valamennyi értesítést (így különösen: jegyzőkönyv, összegezés) a 

felolvasólapon megadott faxszámra is megküldi az ajánlattevők részére. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők 
figyelmét, hogy kapcsolattartási adataikat szíveskedjenek pontosan a felolvasólapon megadni, hogy Ajánlatkérő 
nem vállal felelősséget azért, amennyiben a megküldött értesítések a címzett oldalán nem jutnak el a megfelelő 
kapcsolattartóhoz (technikai ok, szabadság stb.). Amennyiben Ajánlattevő a felolvasólapon megadott elérhetőséget 
módosítani, kiegészíteni kívánja, úgy erről köteles ajánlatkérőt külön e-mailben vagy faxon tájékoztatni. 
(Ajánlatkérő e körben nem fogadja el az ún. „out of office” / „házon kívül” üzeneteket, ehelyett kéri, hogy az 
ajánlattevők ezen adatok módosításáról külön e-mailt szíveskedjenek küldeni). 

 
26.  Amennyiben az ajánlattevő ajánlatát postai úton küldi meg, úgy a postai kézbesítésből származó 

bizonytalanságok (különösen az ajánlattételi határidő lejártát követő kézbesítés, a csomag megsérülése) esetleges 
bekövetkezése saját kockázatát képezik. A személyesen (beleértve a kézbesítőket vagy futárszolgálatokat) 
átnyújtott jelentkezésekről az ajánlatkérő átvételi elismervényt állít ki. Ajánlatkérő az ajánlatukat késedelmesen 
benyújtó ajánlattevőktől indokként nem fogad el semmiféle akadályozó körülményt (baleset, csúcsforgalom, 
forgalomelterelés, parkolási probléma, stb.). Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevő figyelmét arra, hogy ajánlatkérő 
székházában beléptető rendszer működik, és emiatt az épületbe történő belépés a portai regisztráció miatt 
időigényes (előre láthatólag 20-25 perc). Ennek figyelembevétele az ajánlattevők részéről elengedhetetlen, különös 
tekintettel az ajánlatok benyújtásának napjára. Az ebből eredő bárminemű késedelemért ajánlatkérő felelősséget 
nem vállal. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az ajánlattételi határidő lejártát a www.pontosido.hu weboldal 
„Budapest idő” adatai alapján állapítja meg. 

 
27. Felhívjuk a figyelmet, hogy Ajánlatkérő a nála irányadó munkaidőn kívül beérkező ajánlatok átvételét nem tudja 

biztosítani. (H-Cs: 8:30 – 16:30 P: 8:30 – 14:00, az ajánlattételi határidő lejártának napján 8.00-10.00 között lehet 
benyújtani) 

 

28. Ajánlattevőnek ajánlat részeként csatolnia kell cégszerűen aláírt nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy elfogadja a 
MÁV Zrt. által előírt munkabiztonsági szabályokat. 

 

29. A munkaterületet a megrendelő képviselője írásban adja át a vállalkozó képviselője részére.  
 

30. Ajánlatkérő a Dokumentációban tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől az 
Ajánlattevő tájékoztatást kaphat a Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti azon környezetvédelmi, szociális és munkajogi 
követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni. 

 
31. Az eljárás nyertese: Az eljárás nyertese az az Ajánlattevő, aki az Ajánlatkérő részére az eljárást megindító 

felhívásban és a Dokumentációban meghatározott feltételek alapján a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette. 
Ajánlatkérő az eljárás nyertesével köti meg a szerződést, vagy - a Kbt. 131. § (4) bekezdésében rögzített körülmény 
fennállása esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel 
(személlyel), ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte. 

 
32. Az Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az ajánlatok, valamint az ajánlatok elkészítésének, és a szerződésnek 

is a kizárólagos nyelve a magyar. Ajánlatkérő rögzíti, hogy jelen közbeszerzési eljárás vonatkozásában a 



megkötendő szerződésre a magyar jog az irányadó. 
33. Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt nem köti ajánlati biztosíték adásához. 
34. Ha az Európai Unión kívül letelepedett ajánlattevő letelepedési helye szerinti országban az e törvény által 

megkövetelt igazolás nem létezik, az ajánlatkérő a Kbt. 47. § (3) bekezdése alapján jogosult elfogadni az adott 
igazolással egyenértékű igazolást, illetve dokumentumot is. 

35. Nem kérhető igazolás benyújtása, ha az ajánlatkérő az Európai Unió bármely tagállamában működő, – az adott 
tagállam által az e-Certis rendszerben igazolásra alkalmas adatbázisként feltüntetett – ingyenes elektronikus 
adatbázisba belépve közvetlenül hozzájuthat az igazoláshoz vagy egyéb releváns információhoz. Nem magyar 
nyelvű nyilvántartás esetén az ajánlatkérő kérheti a releváns igazolás vagy információ magyar nyelvű fordításának 
benyújtását. A magyarországi nyilvántartások közül a hatósági 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. Amennyiben az ajánlattevő, alvállalkozó vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő 
gazdasági szereplő valamely a felhívásban vagy a Közbeszerzési Dokumentumokban előírt igazolás helyett a Kbt. 
69. § (11) bekezdése szerint kíván tényt vagy adatot igazolni, abban az esetben a ajánlattevő, alvállalkozó, az 
alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nyilatkozatban köteles megadni, hogy melyik tényt vagy 
adatot kívánja a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerint igazolni, és hogy mi az ezen tényt vagy adatot tartalmazó 
ingyenes, a közbeszerzési eljárás nyelvén rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági nyilvántartás elektronikus 
elérhetősége. 

36. A Kbt. 136. § (2) bekezdésében foglalt jogszabályi előírások értelmében a külföldi adóilletőségű nyertes 
ajánlattevő köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti 
adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az 
országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. Erre vonatkozó nyilatkozat-mintát Ajánlatkérő a 
szerződéstervezetben bocsátja rendelkezésre. 

37. Az egyenértékűség fennállásának igazolása az ajánlati felhívás és a Közbeszerzési Dokumentumok valamennyi 
egyenértékűséggel érintett előírása tekintetében (azaz az ajánlatkérő által elfogadottnak jelölt egyenértékűség 
esetében) az ajánlattevő kötelezettsége.  

38. Az eljárás nyertese: Az eljárás nyertese az az Ajánlattevő, aki az Ajánlatkérő részére az eljárást megindító 
felhívásban és a Dokumentációban meghatározott feltételek alapján a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette. 
Ajánlatkérő az eljárás nyertesével köti meg a szerződést, vagy - a Kbt. 131. § (4) bekezdésében rögzített körülmény 
fennállása esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel 
(személlyel), ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte. 

39. Ajánlatkérő biztosítja a Közbeszerzési Dokumentumokba történő betekintés lehetőségét a felhívás megjelenése 
napjától az ajánlattételi határidőig bezárólag az alábbi címen: MÁV Zrt. Pályavasúti Beszerzési Igazgatóság 
Eszköz- és Vállalkozás Beszerzési Iroda (1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.) III. emelet 371. iroda. 

40. Közös ajánlat benyújtása esetén az ajánlatban utalni kell a közös ajánlattételi szándékra, s meg kell nevezni a közös 
ajánlattevőket, illetve a Kbt. 35. § (2) bekezdése alapján az ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a 
közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni (név, cím, 
kapcsolattartó feltüntetésével). A közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak 
egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését. Be kell csatolni az ajánlattevők megállapodását, 
amelyben rögzítik a Kbt. 35. § (6) bekezdésében előírt egyetemleges felelősségvállalást a szerződés teljesítéséért, 
továbbá meg kell adni a közös ajánlattevők munkamegosztását a feladatok és azok részaránya tekintetében. Az 
eljárásban az ajánlattevőknek küldendő értesítéseket ajánlatkérő a kijelölt képviselő részére küldi meg. Ebben az 
esetben ajánlatkérő nyertesség esetén a közös ajánlattevőként ajánlatot benyújtó szervezetekkel köt szerződést 
(Kbt. 131.§ (1)). Szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé a Kbt. 35. § (6) bekezdésének megfelelően 
egyetemlegesen felelnek). 
Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-ára figyelemmel kell eljárni. A közös ajánlattevők közötti megállapodást az 
ajánlathoz csatolni kell, melyben a közös ajánlattevők szabályozzák egymás közötti és az ajánlatkérővel 

41. Az ajánlat bontási ideje megegyezik azok beadásának határidejével: 2017.07.03. 10.00 óra, helye: MÁV Magyar 
Államvasutak Zrt. székhelyén (Magyarország, 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. III. emelet 217-es
tárgyaló). Az ajánlat felbontásánál csak a Kbt. 68. § (3) bekezdésében meghatározott személyek lehetnek jelen. E 
személyek a bontáson a felolvasólapba betekinthetnek. 

42. Ajánlatkérő a közbeszerzés becsült értékét és a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét 
a Kbt. 68. § (4) bekezdésében foglaltaktól eltérően nem az ajánlatok bontásának megkezdésekor, hanem az 
elektronikus árlejtés lezárását követő tájékoztatás [257/2007. (X. 4.) Korm. rend. 24. § (3) bekezdés] során 
ismerteti. 
Az elektronikus árlejtés lefolytatásának menete: 
Az Ajánlatkérő a folyamat részeként az ajánlattételt követően a Kbt. 69.§ (3) bekezdése szerinti értékelést 
követően érvényes ajánlatot benyújtó Ajánlattevőket meghívja végső árat meghatározó, az Ajánlattevők közötti 



végső ár csökkentésére irányuló elektronikus árlejtésre a 257/2007. (X.4) Korm. rendelet 19.§ (6) bekezdésében 
foglaltak figyelembevételével. 
Az ajánlatadás e köre elektronikus árlejtés eszközön kerül lebonyolításra. 
 Az árlejtéssel kapcsolatos általános információkat jelen dokumentum tartalmazza. Az Ajánlatkérő a részletes 
adatokat az érvényes ajánlatot benyújtó Ajánlattevők számára egyidejűleg, elektronikus úton az Árlejtési 
felhívásban adja meg.  
 
Az elektronikus árlejtést az Ajánlatkérő erre jogosult Szolgáltató rendszere segítségével bonyolítja le.  
 
 Szolgáltató megnevezése, adatai: 
Cégnév: Electool Hungary Kft. 
Iroda: 1139 Budapest, Váci út 91. 
Cégjegyzékszám: 01-09-711910 
E-mail: aukcio@electool.com 
 
Telefonszám (Helpdesk): +36-20-539-99-00 
Faxszám: +36-1-239-98-96 
Az Ajánlatkérő az árlejtést a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás vonatkozásában folytatja le. 
Árlejtéssel kapcsolatos információk elérésének időpontja: 
 Az árlejtési felhívás tartalmazza az árlejtéssel kapcsolatos részletes információkat, amelynek megküldésének 
időpontja az Árlejtés kezdő időpontját legalább 5 munkanappal megelőző munkanap.  
 Az Ajánlattevők ajánlataikat a rendszer (melyre vonatkozó adatokat a felkérő levél tartalmazza) 
igénybevételével, a felkérő levélben (Árlejtési felhívás) meg-jelölt időponttól kezdődően tehetik meg.  
 A 257/2007. (X.4.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdése alapján az elektronikus árlejtés megkezdését 
megelőzően az Ajánlattevő köteles feltölteni az elektronikus árlejtést támogató informatikai rendszerbe a bírálati 
részszempont tekintetében a Kbt. 69. §-ának (3) bekezdése szerint értékelt érvényes ajánlatában sze-replő 
értékeket.  
 Az Ajánlattevő nem köteles az elektronikus árlejtésben új ajánlatot tenni, viszont köteles a rendszerbe 
regisztrálni, illetve a szempontra tett ajánlatát feltölteni a rendszerbe.  
 Az elektronikus eljárás menete és az alkalmazott szabályok: 
 Az Ajánlatkérő az elektronikus árlejtést több szakaszban bonyolíthatja le. Az első szakasz időtartama 30 perc. 
Amennyiben az árlejtés utolsó 2 percében olyan érvényes ajánlat érkezik, amely az ajánlatok sorrendjét módosítja/ 
érvényes – árlejtés szabályainak is megfelelő – ajánlat érkezik, az aukció időtartama 5 perccel meghosszabbodik. 
Ez a folyamat addig ismétlődik, amíg az utolsó szakasz lezárását megelőző 2 percben érkezik az ajánlatok 
sorrendjét megváltoztató módosítás (licit).  
 az elektronikus árlejtés lebonyolítása során a rendszerbe bevihető értékek közötti minimális különbség 
200.000,- Ft 
 
 Az eljárás során tizedes jegyekre licitálni nem lehet. 
 A beérkező ajánlatokat az elektronikus árlejtést támogató rendszer automatikusan – utoljára adott licit alapján 
– értékeli, és egyidejűleg, elektronikus úton közli az Ajánlattevőkkel az Ajánlattevők rangsorában elfoglalt 
helyezését valamint információval látja el az ajánlattevőket más ajánlattevők által tett ajánlatokban foglalt 
értékekkel továbbá ajánlattevők számával kapcsolatban a 257/2007 (X.4) Korm. rendelet 23.§ (1) –(3) 
bekezdéseiben foglaltakkal összhangban. 
 Az árlejtés során holtverseny kialakítása nem megengedett. Azokat az ajánlatokat, amelyekkel az adott 
részajánlatra nézve holtverseny keletkezne a rendszer nem fogadja be. 
 Az Ajánlattevő az elektronikus árlejtés során a 257/2007 (X.4) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdésének a) 
pontja szerinti – ellenszolgáltatás mértékére vonatkozó árlejtés esetében kizárólag kedvezőbb ajánlatot tehet. 
 A rendszer további szabályairól a felhasználói kézikönyv rendelkezik, ami a rendszerből elérhető és letölthető 
lesz. 
 Az elektronikus árlejtés lebonyolítására szolgáló informatikai rendszer jellemzőiről az alábbi linken található 
információ: http://www.electool.com/hu/megoldasok/elektronikus-arlejtes.html 
 Az elektronikus árlejtés rendszer használatát az Electool Hungary Kft. az alábbi szoftverkörnyezetben 
támogatja: 
 Operációs rendszer: Microsoft 95/98/ME/NT/2000/XP/Vista/GNU/Linux 
 Internet böngésző: Microsoft Internet Explorer 5.5 , 6.0 és 7.0, MozillaFirefox 1.5, 2.0 vagy újabb verziók 
 Amennyiben az Ajánlattevő az árlejtés során nem módosítja írásban benyújtott ajánlatát, akkor az árlejtés 
lezárását követően kötöttsége a papír alapon benyújtott ajánlata vonatkozásában áll be. 
 Az elektronikus árlejtés lezárásakor az Ajánlatkérő az árlejtés során érvényes ajánlatot tett Ajánlattevőket 
elektronikus levélben és faxon tájékoztatja az árlejtés során kialakult rangsorról. 



 Az árlejtés eredményes lebonyolításához az árlejtésre meghívottak külön tájékoztatást kapnak a következőkről: 
(I) az árlejtés részletei, (II) árlejtés típusa, (III) meghívás az árlejtési rendszerbe (amennyiben új résztvevőről van 
szó), (IV) ár-lejtés kiírása, (V) árlejtés lebonyolítása, (VI) riportok készítése az Ajánlattevői oldalról.   

43. A jelen felhívásban és Dokumentációkban nem szabályozottakra az alábbi jogszabályok rendelkezési irányadóak:  
� a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, 
� a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, 
� a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési 

műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet, 
� az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki 

szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet, 
� a közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról szóló 307/2015. (X. 

27.) Korm. rendelet  

 VI.4) E hirdetmény kiküldésének dátuma: (2017/06/21) 

 Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés 
biztosítása az ajánlatkérő felelőssége. 

 1 szükség szerinti számban ismételje meg 
2 adott esetben 
4 ha az információ ismert 
20 súlyszám helyett fontosság is megadható 
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges 
 

 


