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1. Ajánlatkérő 

 
Ajánlatkérő:  

MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.  

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. 

 

Beszerzési eljárást lefolytató szervezet: 

Név: MÁV Szolgáltató Központ Zrt. 

Székhely: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. 

Kapcsolattartó: Oláh Mariann 

Telefon: +36-1-511-5308 

Mobil: +36-30-599-6494 

Telefax: +36-1-511-7526 

e-mail: olah.mariann@mav-szk.hu 

Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy a jelen beszerzés nem tartozik a 

közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény hatálya alá, tekintettel arra, hogy a 

beszerzés tárgyát képező szolgáltatás nem éri el a vonatkozó közbeszerzési értékhatárt. 

 

2. Ajánlattevő 

 

Ajánlattevő cégjegyzékbe bejegyzett gazdasági társaság, vagy egyéni vállalkozó lehet.  

Ajánlatot az Ajánlatkérő által ajánlattételre közvetlenül felkért, illetve az eljáráson való 

részvételi szándékot az olah.mariann@mav-szk.hu elérhetőségen jelző Ajánlattevő(k) 

tehetnek.  

 

Közös Ajánlattevők 

Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot. 

 

Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban utalni kell az ajánlattételi szándékra, s meg kell 

nevezni a közös Ajánlattevőket, illetve az Ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a 

beszerzési eljárásban az Ajánlati lapon a közös Ajánlattevők nevében eljárni jogosult 

képviselőt megjelölni (név, cím, kapcsolattartó feltüntetésével). Az ajánlatkérő a közös 

ajánlattevőknek szóló értesítését, tájékoztatását, illetve felhívását a közös ajánlattevők 

nevében eljárni jogosult képviselőnek küldi meg. Az ily módon megjelölt kapcsolattartóval 

közöltek a beszerzési eljárás további szakaszában valamennyi közös ajánlattevő 

vonatkozásában joghatályos közlésnek minősülnek. 

A közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen 

tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését. 

Az Ajánlati lapot cégszerűen kell aláírni, közös ajánlat esetén valamennyi ajánlatot tevő cég 

képviselőjének el kell látnia aláírásával. 

A közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen felelnek. 

 

Közös ajánlattétel esetén a közös Ajánlattevőknek megállapodást kell kötniük egymással, 

melyben szabályozzák a közös Ajánlattevők egymás közötti és az Ajánlatkérővel való 

kapcsolatát. Ezen megállapodást közös ajánlattevőknek az ajánlatukhoz csatolniuk kell. 

A megállapodásnak az alábbi kötelező elemeket kell tartalmazni: 

a) tartalmazza a közös ajánlattevők közös fellépése formájának ismertetését és  

b) tartalmazza az ajánlat aláírása módjának ismertetését, és  

c) tartalmazza a részesedés mértékének feltüntetését, és  

mailto:olah.mariann@mav-szk.hu
mailto:olah.mariann@mav-szk.hu
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d) tartalmazza a vezető tag (a képviselő) megjelölését azzal, hogy a képviselő korlátozás 

nélkül jogosult valamennyi közös ajánlattevőt képviselni az ajánlatkérővel szemben a jelen 

beszerzési eljárásban, az ajánlatkérő által az ajánlattevő, illetve az ajánlattevő által az 

ajánlatkérő felé megteendő illetve megtehető jognyilatkozatokban, és  

e) tartalmazza az ajánlatban vállalt kötelezettségek megosztásának ismertetését, és  

f) tartalmazza az ajánlatban vállalt kötelezettségeken belül azokat, amelyeket:  

• az egyes ajánlattevők külön-külön teljesítenek (az érintett ajánlattevő megnevezésével),  

• amelyeket egynél több ajánlattevő együttesen teljesít (az érintett ajánlattevők 

megnevezésével),  

• és azon kötelezettségeket, amelyek tekintetében harmadik személlyel kívánnak szerződést 

kötni. 

g) tartalmazza azon megállapodást, miszerint közös ajánlattevők a szerződésben vállalt 

valamennyi kötelezettség teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak. 

h) az ajánlat benyújtásának napján érvényes és hatályos, és hatálya, teljesítése, 

alkalmazhatósága vagy végrehajthatósága nem függ felfüggesztő (hatályba léptető), illetve 

bontó feltételtől és harmadik személy illetve hatóság jóváhagyásától sem függ. 

 

Az ajánlattevők személye közös ajánlattétel esetén az ajánlattételi határidő lejárta után nem 

változhat. 

 

3. A beszerzés tárgya, teljesítés 

 

Tárgya: Budapest JBI Istvántelek TH BDV csarnok padozatának javítása, műgyanta burkolat 

kialakítása 

A beszerzés tárgyának pontos leírását az 1. és a 2. sz. függelék tartalmazza. 

 

Ajánlatkérő a részajánlattétel lehetőségét kizárja, a teljes körű ajánlattétel kötelező. 

 

Teljesítés: A teljesítés határideje: a munkaterület átadás-átvételétől számított 60 naptári nap 

 

4. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek 

 

A Vállalkozó nem teljesítése, késedelmes teljesítése, illetve hibás teljesítés esetére kötbér 

megfizetésére kötelezett. A kötbér alapja a szerződésszegéssel érintett bruttó vállalkozói díj. 

 

A kötbér mértéke:  

- késedelem esetén: napi 1 %, de legalább 1000 Ft/nap 

- nem teljesítés esetén 30 %,  

- hibás teljesítés esetén 20 %. 

 

A Vállalkozónak a teljesítést követően legalább 60 hónap teljes körű jótállást kell vállalnia. 

 

5. Ajánlattevő alkalmasságának minimális feltételei 

 

P/1. Alkalmassági feltétel: 

Alkalmatlan az Ajánlattevő: 

Ha a mérleg szerinti eredménye az utolsó két lezárt üzleti év mindegyikében negatív volt. 

Amennyiben Ajánlattevő a P1 pontban előírt időszak kezdete után kezdte meg működését, 

alkalmatlan az Ajánlattevő, ha a működési ideje alatt a jelen beszerzés tárgyából (műgyanta 

burkolat kialakítása) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele nem éri 

el a nettó 5.000 000 Ft-ot. 
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Az alkalmassági feltételek igazolásának módja: 

Ajánlattevőnek az ajánlatához csatolnia kell az utolsó két lezárt üzleti évre szóló, számviteli 

jogszabályoknak megfelelő beszámolójának egyszerű másolatát. 

 

P/2. Alkalmassági feltétel: 

Alkalmatlan az Ajánlattevő: 

Ha az eljárás megindításának napjától visszafelé számított 3 üzleti év vonatkozásában a jelen 

beszerzés tárgyából (műgyanta burkolat kialakítása) származó – általános forgalmi adó 

nélkül számított – árbevétele nem éri el a nettó 10.000 000 Ft-ot. 

Amennyiben Ajánlattevő a P1 pontban előírt időszak kezdete után kezdte meg működését, 

alkalmatlan az ajánlattevő, ha a működési ideje alatt a beszerzés tárgyából (műgyanta 

burkolat kialakítása) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele nem éri 

el a nettó 5.000 000 Ft-ot. 

 

Az alkalmassági feltételek igazolásának módja: 

Ajánlattevőnek az ajánlatához csatolni kell az eljárás megindításának napjától visszafelé 

számított 3 üzleti évre vonatkozóan a jelen beszerzés tárgyából (műgyanta burkolat 

kialakítása) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről szóló, 

cégszerűen aláírt nyilatkozatát. 

 

M/1. Alkalmassági feltétel: 

Alkalmatlan az Ajánlattevő: 

Ha nem rendelkezik az eljárás megindításának napjától visszafelé számított 36 hónapra 

vonatkozóan az alábbi referenciával: 

- összesen legalább nettó 15 millió forint értékű, a beszerzés tárgya szerinti (műgyanta 

burkolat kialakítása) szerződésszerűen teljesített referencia munkával. 

 

Az alkalmassági feltételek igazolásának módja: 

Ajánlattevőnek az ajánlatához csatolnia kell az eljárás megindításának napjától visszafelé 

számított 36 hónapban a beszerzés tárgyával megegyező (műgyanta burkolat kialakítása) 

legjelentősebb, befejezett  ismertetését, minimálisan az alábbi tartalommal: 

- szerződést kötő másik fél megnevezése, címe, székhelye, 

- a kontaktszemély megnevezése, elérhetősége (cím, telefonszám, esetleg e-mail, fax), 

- a szerződés tárgyának bemutatása (oly módon, hogy abból az alkalmasság egyértelműen 

megállapítható legyen) 

- a teljesítés ideje, időtartama [a szolgáltatás kezdete, befejezése (év, hónap, nap)], 

- a teljesítés helye 

- az ellenszolgáltatás összege 

- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés a szerződésszerű volt-e. 

 

M/2. Alkalmassági feltétel:  

Alkalmatlan az Ajánlattevő: 

Ha nem rendelkezik legalább az alábbi, a szerződés teljesítésébe bevonandó szakemberrel: 

a) az építési műszaki ellenőri, valamint a felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási 

jogosultság részletes szabályairól szóló 244/2006. (XII.5.) Korm rendeletben előírt 

feltételeknek megfelelő, felelős műszaki vezetői névjegyzékben szereplő  és/vagy 

a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. sz. mellékelt IV. 1. rész táblázatának 2. 

pontja szerinti, 1 fő „MV-É” kategóriás szakemberrel (vagy azzal egyenértékű), 

aki legalább felsőfokú műszaki végzettséggel és minimum 5 év, felelős műszaki 

vezetőként szerzett szakmai gyakorlattal rendelkeznek. 
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Az alkalmassági feltételek igazolásának módja: 

Ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell az  M2) pontban meghatározott szakemberek 

rendelkezésre állási nyilatkozatát, a szakember képzettségét, végzettségét igazoló okirat 

egyszerű másolatát, valamint a szakember szakmai önéletrajzát, melyből egyértelműen 

kiderül a felelős műszaki vezetőként szerzett szakmai gyakorlata is. Amennyiben bármely 

alkalmasságot igazoló dokumentum nem magyar nyelven kerül benyújtásra Ajánlattevő 

részéről, abban az esetben Ajánlattevő a dokumentumok magyar nyelvű fordítását is csatolni 

köteles. Felhívjuk Ajánlattevő figyelmét, hogy Ajánlatkérő a magyar nyelvű dokumentumot 

tekinti irányadónak. 

 

Felhívjuk a T. Ajánlattevők figyelmét arra, hogy közös ajánlattétel esetén a Közös 

Ajánlattevőknek (Konzorciumnak) együttesen kell a megjelölt alkalmassági követelményeknek 

való megfelelésüket igazolni. 

Az alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés alvállalkozó bevonásával is 

igazolható. Utóbbi esetben az alvállalkozónak a fent bemutatott módon kell igazolnia az 

alkalmassági követelménynek való megfelelést. 

 

6. Kizáró okok 

 

Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő, Alvállalkozó, aki: 

a) végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági 

végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, 

vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, 

vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van; 

b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; 

c) gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben 

megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő 

hátrányok alól nem mentesült; illetőleg akinek tevékenységét a jogi személlyel 

szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. §-a 

(2) bekezdésének b), vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az 

eltiltás ideje alatt, illetőleg ha az Ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból 

és módon jogerősen korlátozta; 

d) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési 

kötelezettségének – a letelepedése szerinti ország vagy az Ajánlatkérő székhelye 

szerinti ország jogszabályai alapján – nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére 

halasztást kapott; 

e) a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában nincs bejegyezve; 

f) gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban – öt évnél nem régebben 

meghozott – jogerős bírósági ítéletben megállapított jogszabálysértést követett el; 

g) a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi 

LVII. törvény 11. §-a, vagy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 101. cikke 

szerinti – öt évnél nem régebben meghozott – jogerős és végrehajtható 

versenyfelügyeleti határozatban vagy a versenyfelügyeleti határozat bírósági 

felülvizsgálata esetén a bíróság jogerős és végrehajtható határozatában megállapított 

és bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el versenyeztetési eljárás során; illetőleg 

ha az Ajánlattevő ilyen jogszabálysértését más versenyhatóság vagy bíróság – öt évnél 

nem régebben – jogerősen megállapította, és egyúttal bírságot szabott ki. 
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Továbbá nem lehet ajánlattevő, aki: 

h) nem EU-, EGT- vagy OECD-tagállamban vagy olyan államban rendelkezik 

adóilletőséggel, mellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló 

egyezménye van, vagy 

i) a szerződéssel kapcsolatban megszerzett jövedelme az adóilletősége szerinti országban 

kedvezményesebben adózna (a jövedelemre kifizetett végleges, adó-visszatérítések 

után kifizetett adót figyelembe véve), mint ahogy a gazdasági szereplő az adott 

országból származó belföldi forrású jövedelme után adózna. Ennek a feltételnek nem 

kell eleget tennie a gazdasági szereplőnek, ha Magyarországon bejegyzett fióktelepe 

útján fogja teljesíteni a szerződést és a fióktelepnek betudható jövedelemnek 

minősülne a szerződés alapján kapott jövedelem, 

j) olyan nem szabályozott tőzsdén jegyzett társaság, amelynek a pénzmosás és a 

terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi 

CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerinti tényleges tulajdonosa nem megismerhető 

k) nem lehet ajánlattevő az a gazdasági szereplő, amelyben közvetetten vagy közvetlenül 

több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi 

személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amelynek tekintetében a h), 

i) és j) pontokban meghatározott feltételek fennállnak. Amennyiben a több, mint 25%-

os tulajdoni résszel vagy szavazati hányaddal rendelkező gazdasági társaság 

társulásként adózik, akkor az ilyen társulás tulajdonos társaságaira vonatkozóan kell a 

h) pont szerinti feltételt megfelelően alkalmazni. 

 

Igazolás módja: 

Az a)-b) és e) pontok tekintetében az igazolás módja: 

az ajánlattételi határidőt megelőző 45 napnál nem régebben kiállított cégkivonat 

egyszerű másolati példányának benyújtása. (a http://www.e-cegjegyzek.hu honlapról 

letölthető változat is elfogadható.) 

 

A c)-d), illetve f)-g), valamint h)-k) pontok tekintetében az igazolás módja: 

az ajánlattevő cégszerűen aláírt nyilatkozata, a jelen ajánlati felhívás 5. sz. mellékletét 

képező nyilatkozatminta értelemszerű kitöltésével. Amennyiben a nyilatkozatot nem 

cégjegyzésre jogosult személy írja alá, úgy csatolni szükséges a cégjegyzésre jogosult 

személy által aláírt meghatalmazást, melynek tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírás 

mintáját is. 

 

7. Ajánlati kötöttség 

 

Az ajánlati kötöttség időtartama az ajánlattételi határidő lejártától/végső ajánlat megadásától 

kezdődően (ártárgyalás és/vagy elektronikus árlejtés esetén) kezdődően 60 naptári napig tart. 

 

8. Helyszíni bejárás 

 

Ajánlatkérő az Ajánlattevők számára helyszíni bejárást biztosít. 

 

A helyszíni bejáráson való részvétel az ajánlattétel előfeltétele, melynek elmulasztása 

esetén az eljárásban érvényes ajánlat nem nyújtható be! 

 

A helyszíni bejáráson való részvételi szándékot kérjük jelezni az 1. pontban megjelölt 

kapcsolattartó részére az ott megadott e-mail címre küldött levélben, a helyszíni bejárás alábbi 

időpontja előtt legkésőbb 1 munkanappal. 

 

http://www.e-cegjegyzek.hu/
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Helyszín: 1045 Budapest, Elem utca 5-7. (JBI Istvántelek TH BDV csarnok) 

Időpont: 2015. május 26. (kedd) 13.00 óra 

Találkozó:1045 Budapest, Elem u. 5-7. Istvántelek telephely Elem utca felőli bejáratánál. 

 

9. Az ajánlat benyújtására vonatkozó információk 

 

Ajánlattételi határidő: 2015. június 3. (szerda) 14.00 óra 

 

Az ajánlattétel módja: az ajánlatokat a Fluenta Sourcing (e-Tendering) felületére pdf 

(szkennelt) formátumban kérjük feltölteni a fenti határidőig. 

 

Az ajánlat késedelmes érkezéséből eredő kockázat az Ajánlattevőt terheli.  

 

A Fluenta Sourcing rendszer 2013. július 1-jétől nem támogatja az Internet Explorer 5.5 és 6.0 

böngészők használatát. 

 

9. Az ajánlat formai előírásai 

 

Az ajánlattétel nyelve a magyar (HU). 

Amennyiben az ajánlatban idegen nyelvű dokumentum szerepel, annak azzal tartalmában 

megegyező magyar nyelvű fordítását is csatolni kell az ajánlathoz. Ajánlatkérő elfogadja a 

nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi – cégszerűen aláírt – felelős 

fordítását is. Amennyiben a magyar és az idegen nyelvű változat között eltérés van, úgy a 

magyar változat az irányadó.  

A nem magyar nyelven benyújtott ajánlatok magyar nyelvre történő felelős fordítását az 

Ajánlattevő köteles vállalni, illetve az így felmerülő költséget Ajánlattevő köteles viselni. 

 

Az Ajánlattevő részéről aláírásra jogosult személynek az eredeti ajánlatban a nyilatkozatokat 

cégszerű aláírásával kell ellátnia. 

Ajánlati ár kizárólag magyar Forintban (HUF) adható meg. Az ajánlati ár nem köthető 

semmilyen más külföldi fizetőeszköz árfolyamához, valamint nem tartalmazhat ármódosító 

képletet, számítást.  

Az ajánlati árat úgy kell megadni, hogy az tartalmazza jelen ajánlattételi felhívásban 

meghatározott műszaki/szakmai tartalom megvalósításának valamennyi költségét, az összes 

szolgáltatás, feladat és kötelezettség ellenértékét. Az ajánlati ár a szerződés teljes időbeli 

hatálya alatt érvényes, rögzített ár. 

 

Ajánlattevő a jelen ajánlattételi felhívásban, és a csatolt függelékeiben foglaltakkal 

kapcsolatban, írásban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet 2015. május 27. (szerda) 

16:00 óráig, a Fluenta Sourcing (e-Tendering) rendszer felületére feltöltve. 

 

10. Az ajánlat kötelező részei 

 

a) Ajánlati lap – 3. sz. függelék (Teljes körűen kitöltve, cégszerű aláírással ellátva); 

b) P/1. Alkalmassági feltételnek megfelelően az utolsó két lezárt üzleti évre szóló, 

számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolójának egyszerű másolatát; 

c) P/2. Alkalmassági feltételnek megfelelően az eljárás megindításának napjától 

visszafelé számított 36 hónap vonatkozóan a jelen beszerzés tárgyából (műgyanta 

burkolat kialakítása) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételről 

szóló, cégszerűen aláírt nyilatkozatot; 
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d) M/1. Alkalmassági feltételnek megfelelően a cégszerűen aláírt referencia nyilatkozat – 

4. sz. függelék (Teljes körűen kitöltve, cégszerű aláírással ellátva); 

e) M/2. Alkalmassági feltételnek megfelelően a szakember rendelkezésre állási 

nyilatkozatát. 

f) M/2. Alkalmassági feltételnek megfelelően a szakember képzettségét, végzettségét 

igazoló okirat egyszerű másolatát valamint szakmai önéletrajzát 

g) Ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell egy árazott költségvetést. A költségvetésben 

az általa megajánlott ajánlati árat tételes költségelemekre kell bontani. 

h) Ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell egy részletes műszaki leírást az általa tett 

árajánlathoz kapcsolódóan – annak megértését és elbírálását elősegítve, a későbbi 

félreértéseket elkerülve – melyben részletesen taglalja, hogy a Műszaki 

Dokumentációban Ajánlatkérő által előírt pontokon túl milyen műszaki 

megoldásokkal kívánja a munkát kivitelezni. A műszaki leírásban a munkálatok 

kivitelezését, a felhasználandó anyagok minőségét, mennyiségét és minden egyéb – a 

kivitelezés szempontjából fontos – jellemzőjét kell kifejteni részletesen. 

i) Ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell egy részletes műszaki ütemtervet, melyben a 

tervezett munkálatok ütemezését prezentálja a munkaterület átadásától a készre 

jelentésig. 

j) Ajánlattevő nyilatkozata a kizáró okokra vonatkozóan 5. sz. függelék (Teljes körűen 

kitöltve, cégszerű aláírással ellátva) 

k) Hatályos cégkivonat egyszerű másolata. (Hatályos cégkivonat alatt Ajánlatkérő az 

Ajánlattevő aktuális helyzetét tükröző, az ajánlattételi határidőt megelőző 60 (hatvan) 

napnál nem régebbi cégkivonatot érti. Ajánlatkérő a http://www.e-cegjegyzek.hu 

honlapról letölthető változatot is elfogadja.) 

Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlathoz csatolni kell a 

cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a 

cégbíróság által megküldött igazolást. 

Egyéni vállalkozók esetében a vállalkozói igazolvány másolata vagy a közhiteles 

adatbázisból kinyomtatott igazolás csatolandó 

(Amennyiben releváns, az alvállalkozó vonatkozásában is csatolandók a megjelölt 

dokumentumok.) 

l) Ajánlattevőnek az ajánlatában csatolnia kell azon cégjegyzésre jogosult személy(ek) 

közjegyző által készített  aláírási címpéldányát) vagy a Ctv. 9. § (3) bek. szerinti 

ügyvéd által ellenjegyzett aláírásmintáját. Amennyiben az ajánlatot nem a 

cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő írja alá, úgy csatolni szükséges a 

cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő által aláírt meghatalmazást, melynek 

tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírás mintáját is. Ajánlatkérő felhívja az 

Ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlat (nyilatkozat, kötelezettségvállalás) aláírására 

vonatkozó meghatalmazás aláírására meghatalmazóként kizárólag az Ajánlattevő 

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. 

m) Ajánlattevő cégszerűen aláírt nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a szerződéstervezet 

megértették, azt változatlan tartalommal elfogadják, és a teljesítés során az abban 

foglaltakat betartják. – 6. sz. függelék 

n) Közös ajánlattétel esetén csatolandó a közös ajánlattevők által kötött megállapodás. 

(amennyiben releváns) 

o) Közös ajánlattétel esetén csatolni kell a közös ajánlattételi nyilatkozatot is. – 7. sz. 

függelék (amennyiben releváns) 

p) Cégszerűen aláírt nyilatkozat alvállalkozók igénybevételéről – 8. sz. függelék 

(amennyiben releváns) 
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q) Szerződéskötéshez szükséges adatokat tartalmazó nyilatkozat. A megadott 

információkkal kerül kitöltésre és aláírásra a szerződés Ajánlattevő nyertessége esetén. 

– 9. sz. függelék (Az ajánlathoz nem kell csatolni a szerződéstervezetet.) 

 

11. Az ajánlatok értékelése 

 

Az ajánlatok értékelési szempontja: a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. 

 

A jelen ajánlattételi felhívásban foglalt feltételeknek eleget tevő, a szerződéses feltételeket 

maradéktalanul vállaló és az ajánlattételi eljárás szerint szabályos ajánlatok közül a 

legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó, érvényes ajánlat kerül kiválasztásra, 

mint nyertes ajánlat. 

 

12. Hiánypótlás, a benyújtott ajánlat érvényessége 

 

Ajánlatkérő a hiánypótlás kérésének jogát fenntartja magának. 

Hiánypótlás során az ajánlat nem módosulhat, azonban az ajánlat érvényességéhez szükséges 

dokumentumokat lehet benyújtani. Hiánypótlásban olyan adat, információ, dokumentum nem 

pótolható, amely az ajánlati árat befolyásolja, módosítja. Hiánypótlás során Ajánlatkérő által 

nem kért dokumentumok is pótolhatóak. A hiánypótlási határidő elmulasztása egyben az 

ajánlat érvénytelenségét vonhatja maga után. A hiánypótlás vagy a hiánypótlás keretében kért 

felvilágosítás kérés határidőre való nem teljesítése esetén Ajánlatkérő kizárólag az eredeti 

ajánlatot veheti figyelembe az ajánlatok elbírálása során, feltéve, hogy az eredeti ajánlat nem 

minősül érvénytelennek.  

 

Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy az eljárás során tárgyalás(oka)t tartson, melynek 

helyszínéről és időpontjáról a későbbiekben, írásban tájékoztatja az Ajánlattevőt. 

 

Érvénytelennek minősül a benyújtott az ajánlat, ha: 

 az ajánlattételi határidőn túl érkezik, illetve a pályázati kiírásban megjelölt helytől 

eltérő helyen vagy módon nyújtották be; 

 a pályázati felhívásban kért igazolások, nyilatkozatok és egyéb csatolandó 

dokumentumok nem, vagy nem megfelelő módon igazolják Ajánlattevő 

alkalmasságát, illetve a kizáró okok fennállásának hiányát és azok a hiánypótlás 

keretében nem vagy ismételten nem megfelelően kerülnek benyújtásra; 

 a pályázati felhívásban részvételi feltételként kért igazolásokat és nyilatkozatokat 

Ajánlattevő a hiánypótlási felhívás ellenére sem nyújtja be a megadott határidőre a 

pályázati felhívásnak megfelelően; 

 az ajánlati felhívásban és mellékleteiben előírt követelményeknek nem felel meg, 

illetve az előírt feltételeket Ajánlattevő nem tudja igazolni, teljesíteni; 

 Ajánlattevő ajánlatában a nyújtandó szolgáltatás tulajdonságait illetve a vonatkozó 

ellenszolgáltatást nem egyértelműen határozta meg, vagy azokat más ajánlatához 

vagy feltételhez kötötte; 

 az ajánlatban valótlan adat vagy nyilatkozat szerepel; 

  az ajánlati felhívásban részletezett kizáró okok fennállnak az Ajánlattevővel 

szemben; 

 a hiánypótlásnak az Ajánlattevő az előírt módon nem tett eleget, vagy a 

hiánypótlás határidőn túl érkezett, 

 az Ajánlattevő nem vesz rész a 8. pont szerinti helyszíni bejáráson, 

 az Ajánlattevő a fenti érvénytelenségi okokon túlmenően nem felel meg a 

pályázati kiírásban valamint a jogszabályban foglaltaknak.    
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Az Ajánlattevők az Ajánlatkérő azon döntése kapcsán, mely ajánlatukat érvénytelennek 

minősíti, sem jogorvoslatra, sem semmilyen kártérítésre, kártalanításra vagy egyéb 

megtérítési igény érvényesítésére nem jogosultak. 

 

Az érvénytelen ajánlatot benyújtó Ajánlattevő az eljárás további szakaszában nem vehet részt. 

 
Amennyiben nyertes Ajánlattevő visszalép a szerződés teljesítésétől, Ajánlatkérő felvezetheti 

Ajánlattevőt a szerződéskötéstől való visszalépésének napjától számított 24 hónapra az ún. 

Tiltott beszállítói listára. Ajánlatkérő további beszerzései során a Tiltott beszállítói listán 

szereplő vállalkozástól ajánlatot nem fogad el, részére megrendelést nem küld és vele 

szerződést nem köt. 

 
13. Elektronikus árlejtés, ártárgyalás 

 
Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattételi határidő lejárta után, az ajánlatok 

érvényességének vizsgálatát, és az esetleges hiánypótlást követően, kizárólag az érvényes 

ajánlatot benyújtók részvételével elektronikus árlejtést vagy ártárgyalást tartson.  

Ajánlatkérő az elektronikus árlejtés szabályait tartalmazó dokumentumot, vagy az 

ártárgyalásra szóló meghívót az érvényes ajánlatot benyújtó Ajánlattevők részére egyidejűleg 

megküldi az ajánlattételi határidőt követően. 

Az elektronikus árlejtés, illetve ártárgyalás során az Ajánlattevők kizárólag a benyújtott 

ajánlatuknál kedvezőbb ajánlatot adhatnak meg.  

Ajánlatkérő a végső ajánlatok megadása után kialakult sorrend szerint a legkedvezőbb 

ajánlatot benyújtó Ajánlattevőt választja ki az eljárás nyertesének. 

A nyertes Ajánlattevő Ajánlati költségvetésében feltüntetett egyes vállalási egységárak az 

általa eredetileg benyújtott összesített nettó ajánlati ár és az elektronikus árlejtésen és/vagy 

ártárgyaláson megajánlott végleges összesített nettó ajánlati ár közötti arányban kerülnek 

csökkentésre. 

 

Elektronikus árlejtés esetén az Ajánlatkérő a részletes adatokat az érvényes ajánlatot benyújtó 

Ajánlattevők számára egyidejűleg, az aukciót megelőzően az Aukciós felhívásban adja meg.  

Az elektronikus árlejtést Ajánlatkérő az erre jogosult szolgáltató rendszere segítségével 

bonyolítja le.  

 

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 elektronikus aukció lebonyolítására szolgáló informatikai rendszer jellemzőiről az alábbi 

linken található információ: 

http://www.electool.com/hu/megoldasok/elektronikus-arlejtes/attekintes.html 

  

Az elektronikus aukciós rendszer használatát az Electool Hungary Kft. az alábbi 

szoftverkörnyezetben támogatja: 

• Operációs rendszer: Microsoft 95/98/ME/NT/2000/XP/Vista/GNU/Linux 

mailto:aukcio@electool.com
http://www.electool.com/hu/megoldasok/elektronikus-arlejtes/attekintes.html
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• Internet böngésző: Microsoft Internet Explorer 5.5, 6.0 és 7.0, Mozilla Firefox 1.5, 2.0 

vagy újabb verziók 

 

A Fluenta Auction a rendszer 2013. július 1-jétől nem támogatja az Internet Explorer 5.5 és 

6.0 böngészők használatát. 

 
14. Eredményhirdetés, szerződéskötés 

 
Ajánlatkérő az értékelés eredményéről az ajánlatkérési eljárást követően értesítést küld az 

érvényes ajánlatot benyújtó Ajánlattevőknek. 

Ajánlatkérő az eredményhirdetéssel jogosulttá válik a nyertes Ajánlattevővel szerződést kötni 

a végső ajánlatában szereplő áron a szerződéstervezet által meghatározott tartalommal. 

Az Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét arra, hogy az eljárás bármely szakaszában az 

ajánlati felhívás visszavonása, módosítása, valamint a beszerzési eljárás bármely okból 

történő eredménytelenné nyilvánítása vagy a szerződés aláírásának egyéb okból való 

meghiúsulása okán az Ajánlatkérő az Ajánlattevő(k) számára kártérítést, kártalanítást,vagy  

költségtérítést semmilyen jogcímen nem fizet. 

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot indoklás nélkül az eljárás bármely 

szakaszában eredménytelennek nyilvánítsa. Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra vonatkozóan, 

hogy a beszerzési igényétől és a szerződés megkötésétől a szerződéskötés előtt bármikor, 

indoklás nélkül elálljon, illetve a beszerzési eljárást – indoklási kötelezettség nélkül – részben 

vagy egészben eredménytelenné nyilvánítsa. Ajánlattevők a jelen eljárásban kifejezetten csak 

saját költségükre és kockázatukra vehetnek részt; a pályázat szerződéskötés előtti 

eredménytelennek nyilvánításából vagy visszavonásából eredően Ajánlatkérővel szemben 

semmiféle igény nem érvényesíthető.  Ajánlatkérő továbbá fenntartja a jogot, hogy az 

eredményhirdetést követően a nyertes Ajánlattevő bármely okból történő visszalépése esetén 

a szerződést más Ajánlattevővel kösse meg. 

 Ajánlatkérő a Ptk. 6:74. § (1) bekezdésének, illetve a Ptk. 6:76.§ (1) alkalmazását kizárja. A 

szerződés a nyertes kihirdetésével nem jön létre, Ajánlatkérőt szerződéskötési kötelezettség 

nem terheli. 

Az Ajánlatkérő részéről szerződéses kötelezettségvállalásnak csak az írásbeli szerződés 

aláírása tekinthető. Ajánlattevő semmilyen követeléssel vagy igénnyel nem léphet fel az 

Ajánlatkérővel szemben jelen Ajánlattételi felhívás kapcsán. 

 

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a szerződéskötés érdekében az ajánlati kötöttség 

meghosszabbítására kérje fel az Ajánlattevőket. 

 

15. További információk, követelmények 

 

a) Ajánlatkérő és Ajánlattevők egyaránt kötelesek bizalmasan kezelni a jelen beszerzési 

eljárás során tudomásukra jutó, az Ajánlatkérővel, ill. az Ajánlattevőkkel, az 

ajánlattételi felhívással és dokumentációval, illetve a benyújtott ajánlatokkal 

kapcsolatos bármilyen információt. 

 

b) Az ajánlat elkészítésével kapcsolatban felmerülő valamennyi költség Ajánlattevőt 

terheli. 

 

c) Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy az ajánlattételi felhívásban, és függelékeiben 

rögzítettek nem megfelelő tanulmányozására visszavezethető kár és költség minden 

esetben ajánlattevőt terheli. 
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d) Ajánlatkérő az ajánlattétel segítése érdekében nyilatkozat mintákat készített, és ad át 

ajánlattevők részére a jelen ajánlattételi felhívás függelékeiben. 

 

e) Az Ajánlatkérő a többváltozatú ajánlat tételét kizárja. 

 

f) Alvállalkozó igénybe vétele esetén csatolni kell a cégszerűen aláírt nyilatkozatot az 

alábbi tartalommal:  

a) Alvállalkozó neve, székhelye; 

b) Beszerzésnek az(ok) a része(i), amelynek teljesítéséhez Ajánlattevő 

alvállalkozót vesz igénybe; 

c) Teljesítésnek az a százalékos aránya, amelyben a megjelölt alvállalkozó 

közreműködik; 

d) Alkalmasság igazolása esetén az alkalmassági követelmény megjelölése, 

melyek igazolására Ajánlattevő az alvállalkozót igénybe veszi; 

e) Az ajánlattételi felhívásban rögzített kizáró okok az Alávállalkozóval szemben 

sem állnak fenn. 
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Függelékek 

 

1. sz. függelék: Szerződéstervezet  

2. sz. függelék: Műszaki  dokumentáció 

3. sz. függelék: Ajánlati lap 

4. sz. függelék: Nyilatkozat árbevételről 

5. sz. függelék: Nyilatkozat referenciákról 

6. sz. függelék: Nyilatkozat kizáró okokról 

7. sz. függelék: Nyilatkozat szerződéstervezet elfogadásásról 

8. sz. függelék: Nyilatkozat közös ajánlattételről 

9. sz. függelék: Nyilatkozat alvállakozók igénybevételéről 

10. sz. függelék: Nyilatkozat szerződéskötéshez szükséges adatokról 
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1. sz. függelék: 

 
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 

tervezet 
  

Az Ajánalttételi felhavás mellékletét képezi. 
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2. sz. függelék: 

 

 

Műszaki  dokumentáció 
 

Az Ajánalttételi felhavás mellékletét képezi. 
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3. sz. függelék: 

 

Ajánlati lap 
 

„Budapest JBI Istvántelek TH BDV csarnok padozatának javítása, műgyanta burkolat 

kialakítása” 

 
Ajánlattevő neve:  ……………………………………………………………….. 

Székhelye:   ……………………………………………………………….. 

Kapcsolattartó neve:  ……………………………………………………………….. 

Telefonszáma:   ……………………………………………………………….. 

Telefax száma:   …........................................................................................ 

E-mail címe:   ……………………………………………………………….. 

 

Közös ajánlattétel esetén: 

Közös ajánlattevők képviselőjének (konzorciumvezető) adatai: 

Képviselő neve:  ……………………………………….…………….. 

Székhelye:   ……………………………………….…………….. 

Telefonszáma:   ……………………………………….…………….. 

Telefax száma:   ……………………………………….…………….. 

E-mail címe:   ……………………………………….…………….. 

Közös ajánlattevő neve
1
: ……………………………………….…………….. 

Székhelye:    ……………………………………….…….. 

Telefonszáma:   ……………………………………….…………….. 

Telefax száma:   ……………………………………….…………….. 

E-mail címe:    ……………………………………….…………….. 

 

 

Társaságunk ezúton tesz ajánlatot az azonos tárgyú ajánlattételi felhívásban előírtaknak megfelelő 

szolgáltatás teljesítésére vonatkozóan a MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. részére. 

 

Megnevezés Összesített nettó ajánlati ár 

Budapest JBI Istvántelek TH BDV csarnok 

padozatának javításának, műgyanta 

burkolat kialakításának összesített nettó 

ajánlati ára 

nettó ………………… Ft + ÁFA 

 

 

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

cégjegyzésre jogosult képviselője által meghatalmazott személy
2
 képviselője – a felhívásban 

foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki adatok gondos 

áttekintése után ezennel kijelentem, hogy a felhívásban foglalt valamennyi feltételt megismertük, 

megértettük, azokat a jelen nyilatkozattal elfogadjuk és nyertesség esetén a szerződést az 

ajánlatunkban foglalt tartalommal teljesítjük. 

                                                 
1
 Több közös ajánlattevő esetén a szükséges számban ismételhető 

2
 A nem megfelelő rész törlendő/áthúzandó. 
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Ajánlattevőként kinyilvánítjuk, hogy ajánlatunkhoz az ajánlattételi határidő lejártától/végső ajánlat 

megadásától kezdődően (ártárgyalás és/vagy elektronikus árlejtés esetén) kezdődően 60 naptári 

napig kötve vagyunk.  

 

 

 

Kelt: …………..…., 2015. ………… hó ……….. nap 
 

 

 

 

        ……………………………….. 

            cégszerű aláírás 
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4. sz. függelék 

 

Nyilatkozat árbevételről 
 

 

Alulírott ………………………………… ajánlattevő (székhely: …………………………) a 

MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt., mint Ajánlatkérő által indított „Budapest JBI 

Istvántelek TH BDV csarnok padozatának javítása, műgyanta burkolat kialakítása”  

tárgyú beszerzési eljárásban nyilatkozom, hogy az Ajánlattételi felhívás megküldését 

megelőző három üzleti év vonatkozásában  
 

 

 

A beszerzés tárgya (műgyanta burkolat kialakítása) szerinti – általános forgalmi adó nélkül 

számított – árbevételünk: 

 

 

1. üzleti év: 201... év ……… (hónap, nap)  - 201… év …….. (hónap, nap) 

 

__________________ nettó forint 

 

2. üzleti év: 201... év ……… (hónap, nap)  - 201… év …….. (hónap, nap ) 

 

__________________ nettó forint 

  

3. üzleti év: 201... év ……… (hónap, nap)  - 201… év …….. (hónap,  nap) 

 

 __________________ nettó forint 

 

 

 

 

Kelt: …..……., 2015. ………… hó ……….. nap 

 

     

 ……………………………… 

                     cégszerű aláírás 
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5. sz. függelék 

 

Nyilatkozat referenciákról 

Alulírott …………………………… ajánlattevő (székhely: …………………………………) 

a MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt., mint Ajánlatkérő által indított „Budapest JBI 

Istvántelek TH BDV csarnok padozatának javítása, műgyanta burkolat kialakítása” 

tárgyú beszerzési eljárásban – az ajánlattételi felhívásban foglalt valamennyi formai és 

tartalmi követelmény, műszaki leírás gondos áttekintése után - ezennel kijelentem, hogy 

Társaságunknak az eljárás megindításának napjától visszafelé számított 36 hónapban 

teljesített - az ajánlattételi felhívás tárgya szerinti - referenciái az alábbiak: 

 

A szerződést 

kötő másik fél 

megnevezése, 

székhelye 
 

A 

kapcsolattartó 

személy 

megnevezése, 

elérhetősége 

(telefonszám, 

esetleg e-mail) 

Az 

elvégzett 

munka 

leírása 
 

A teljesítés 

ideje [a 

projekt 

befejezése 

(év, hónap, 

nap)] 
 

A 

teljesítés 

helye 
 

Az 

ellenszolgáltatás 

nettó összege 
 

A teljesítés 

szerződésszerű 

volt IGEN/NEM 

       

       

       

       

(A táblázat sorai szükség szerint bővíthetőek. A szerződést kötő másik fél által adott referencia igazolásoknak 

egyezniük kell jelen nyilatkozatban feltüntetett munkák adataival.) 

 

Kelt: ………., 2015. ………… hó ……….. nap 

  ..............................................  

         cégszerű aláírás 
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6. sz. függelék 

Nyilatkozat kizáró okokról 

Alulírott ……………………………………………………………………………… mint a(z) 

……….……………………………………………………………..………..(cégnév, székhely)  

önálló cégjegyzésre jogosult képviselője / együttes cégjegyzésre jogosult képviselői / 

meghatalmazás alapján aláírásra jogosult képviselője * a MÁV-START Vasúti Személyszállító 

Zrt., mint Ajánlatkérő által indított „Budapest JBI Istvántelek TH BDV csarnok 

padozatának javítása, műgyanta burkolat kialakítása” tárgyú beszerzési eljárásban 

nyilatkozom/nyilatkozunk, hogy 

Vállalkozásunkkal szemben nem állnak fent az ajánlati felhívásban foglalt kizáró okok, 

mely szerint nem lehet Ajánlattevő aki:  

     a) végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági 

végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, 

vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, 

vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van; 

      b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; 

c) gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben 

megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő 

hátrányok alól nem mentesült; illetőleg akinek tevékenységét a jogi személlyel 

szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. §-a 

(2) bekezdésének b), illetőleg g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, 

az eltiltás ideje alatt, illetőleg ha az Ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló 

okból és módon jogerősen korlátozta; 

d) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési 

kötelezettségének – a letelepedése szerinti ország vagy az Ajánlatkérő székhelye 

szerinti ország jogszabályai alapján – nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére 

halasztást kapott; 

e) a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában nincs bejegyezve; 

f) gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban – öt évnél nem régebben 

meghozott – jogerős bírósági ítéletben megállapított jogszabálysértést követett el; 

g) a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi 

LVII. törvény 11. §-a, vagy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 101. cikke 

szerinti – öt évnél nem régebben meghozott – jogerős és végrehajtható 

versenyfelügyeleti határozatban vagy a versenyfelügyeleti határozat bírósági 

felülvizsgálata esetén a bíróság jogerős és végrehajtható határozatában megállapított és 

bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el versenyeztetési eljárás során; illetőleg ha 

az Ajánlattevő ilyen jogszabálysértését más versenyhatóság vagy bíróság – öt 

évnél nem régebben – jogerősen megállapította, és egyúttal bírságot szabott ki, 
h) nem EU-, EGT- vagy OECD-tagállamban vagy olyan államban rendelkezik 

adóilletőséggel, mellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló 

egyezménye van, vagy 

i) a szerződéssel kapcsolatban megszerzett jövedelme az adóilletősége szerinti országban 

kedvezményesebben adózna (a jövedelemre kifizetett végleges, adó-visszatérítések 

után kifizetett adót figyelembe véve), mint ahogy a gazdasági szereplő az adott 

országból származó belföldi forrású jövedelme után adózna. Ennek a feltételnek nem 

kell eleget tennie a gazdasági szereplőnek, ha Magyarországon bejegyzett fióktelepe 
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útján fogja teljesíteni szerződést és a fióktelepnek betudható jövedelemnek minősülne 

a szerződés alapján kapott jövedelem, 

j) olyan nem szabályozott tőzsdén jegyzett társaság, amelynek a pénzmosás és a 

terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi 

CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerinti tényleges tulajdonosa nem megismerhető. 

k) nem lehet ajánlattevő az a gazdasági szereplő, amelyben közvetetten vagy közvetlenül 

több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi 

személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet  amelynek tekintetében a h), 

i) és j) pontokban meghatározott feltételek fennállnak. Amennyiben a több, mint 25%-

os tulajdoni résszel vagy szavazati hányaddal rendelkező gazdasági 

társaságtársulásként adózik, akkor az ilyen társulás tulajdonos társaságaira 

vonatkozóan kell a h) pont szerinti feltételt megfelelően alkalmazni. 

 

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni 

 

 

Kelt: …………..…., 2015. ………… hó ……….. nap 

 

 

 
    

 ……………………………… 
cégszerű aláírás 
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7. sz. függelék 

 

Nyilatkozat szerződéses feltételekről 
 

 

 

 

 

Alulírott ……………………………………………………………………………… mint a(z) 

……….……………………………………………………………..………..(cégnév, székhely)  

önálló cégjegyzésre jogosult képviselője / együttes cégjegyzésre jogosult képviselői / 

meghatalmazás alapján aláírásra jogosult képviselője * ezennel kijelentem (kijelentjük), hogy 

a MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt., mint Ajánlatkérő által indított „Budapest JBI 

Istvántelek TH BDV csarnok padozatának javítása, műgyanta burkolat kialakítása” 

tárgyú beszerzési eljárásban a szerződéstervezetben foglalt valamennyi feltételt megismertük, 

megértettük, azokat változatlan tartalommal a jelen nyilatkozattal elfogadjuk és magunkra 

nézve kötelezőnek ismerjük el, valamint az abban foglaltakat a teljesítés során betartjuk. 

 

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni 

 

 

 

 

 

Kelt: …………..…., 2015. ………… hó ……….. nap 

 

 

 

 

 
    

 ……………………………… 
cégszerű aláírás 
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8. sz. függelék 

 

Nyilatkozat közös ajánlattételről 
 

 

Alulírottak …………………… (név) mint a(z) …………………….. (cégnév, székhely)  

Ajánlattevő önálló cégjegyzésre jogosult képviselője / együttes cégjegyzésre jogosult 

képviselői / meghatalmazás alapján aláírásra jogosult képviselője* és …………………… 

(név) mint a(z) …………………….. (cégnév, székhely) Aánlattevő önálló cégjegyzésre 

jogosult képviselője / együttes cégjegyzésre jogosult képviselői / meghatalmazás alapján 

aláírásra jogosult képviselője* nyilatkozunk, hogy a MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt., 

mint Ajánlatkérő által indított „Budapest JBI Istvántelek TH BDV csarnok padozatának 

javítása, műgyanta burkolat kialakítása” tárgyú beszerzési eljárásban a(z) 

…………………….. (cégnév, székhely), valamint a(z) …………………….. (cégnév, 

székhely) közös ajánlatot nyújt be. 

 

A közös ajánlattevők egymás közötti és külső jogviszonyára a Polgári Törvénykönyvről szóló 

2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:29. §-ában és 6:30. §-ában foglaltak irányadóak. 

 

Közös akarattal ezennel úgy nyilatkozunk, hogy a közös ajánlattevők képviseletére, a 

nevükben történő eljárásra a(z) …………………….. (cégnév, székhely) teljes joggal jogosult. 

 

Kijelentjük továbbá, hogy az ajánlatunkhoz csatoljuk az általunk, mint közös ajánlattevők 

által kötött megállapodást, amely részletesen rendelkezik a felelősség (kötelező egyetemleges 

felelősség), a képviselet és a feladatmegosztás kérdéseiről. 

 

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni 

 

 

 

 

Kelt: …………..…., 2015. ………… hó ……….. nap 

 

 

 

 

 

……………………………… 

 

 

 

 

……………………………… 

<cégszerű aláírás> <cégszerű aláírás> 
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9. sz. függelék 

 

Nyilatkozat alvállalkozók igénybevételéről 
 

 

 

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

cégjegyzésre jogosult képviselője / együttes cégjegyzésre jogosult képviselői / meghatalmazás 

alapján aláírásra jogosult képviselője * ezennel kijelentem (kijelentjük), hogy a MÁV-START 

Vasúti Személyszállító Zrt., mint Ajánlatkérő által a „Budapest JBI Istvántelek TH BDV 

csarnok padozatának javítása, műgyanta burkolat kialakítása” tárgyban indított 

eljárásban nyilatkozom, hogy*  

 

 

Alvállalkozót nem veszünk igénybe* 

 

 

VAGY 

 

a fent nevezett beszerzési eljárásban az alábbi alvállalkozókat vesszük igénybe: 

 

Alvállalkozó neve, 

székhelye 

Beszerzésnek az(ok) a 

része(i), amelynek 

teljesítéséhez 

alvállalkozót veszünk 

igénybe 

Teljesítésnek az a 

százalékos aránya, 

amelyben a 

megjelölt 

alvállalkozó 

közreműködik 

Alkalmasság 

igazolása esetén az 

alkalmassági 

követelmény 

megjelölése, melyek 

igazolására 

Ajánlattevő az 

alvállalkozót igénybe 

veszi 

    

    

    

    

 

 

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni 

 

Nyilatkozom továbbá, hogy az igénybe venni kívánt alvállalkozó(k) vonatkozásában nem 

állnak fenn a jelen ajánlattételi felhívásban rögzített kizáró okok. 

 

 

Kelt: …………..…., 2015. ………… hó ……….. nap 

 

 

 
    

 ……………………………… 
cégszerű aláírás 
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10. sz. függelék 

 

Szerződéskötéshez szükséges adatok 
„Budapest JBI Istvántelek TH BDV csarnok padozatának javítása, műgyanta burkolat 

kialakítása” 
 

 

Alulírott ……….………….…..(név), mint a ……………………..……. (cégnév, székehely) 

önálló cégjegyzésre jogosult képviselője / együttes cégjegyzésre jogosult képviselői / 

meghatalmazás alapján aláírásra jogosult képviselője* nyilatkozom, hogy nyertes 

ajánlattevőként történő kiválasztásunk esetén az alábbi adatok a szerződéshez 

felhasználhatóak.   

 

Vállalkozó  

név: 

rövidített név: 

képviselő: 

székhely:  

levelezési cím: 

számlavezető pénzintézet: 

bankszámlaszám: 

adószám:  

statisztikai jelzőszám: 

cégjegyzékszám: 

telefax szám: 

e-mail cím:  

kapcsolattartó neve, beosztása és telefonszáma: 

(Ajánlattevő nyertessége esetén az alábbi adatokkal kerül megkötésre a szerződés.) 

 

(Közös ajánlattétel esetén valamennyi vállalkozónak külön-külön, saját adatokkal kitöltve 

szükséges benyújtania jelen nyilatkozatot.) 

 

Kelt: …………..…., 2015. ………… hó ……….. nap 

 

       ……………………………….. 

           cégszerű aláírás 

 

 

 

 


