
17897-4/2017/MAV 

1/32 
 

 

MÁV Zrt.  

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

 

 17897-4/2017/MAV 

 
1./ Az ajánlatkérő neve: 

 
MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 

Levelezési cím:   1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 54-60. 

Számlavezető pénzintézete:  Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. 

Számlaszáma:    10200971-21522347-00000000 

Számlázási cím:   MÁV Zrt. 1087 Budapest, Könyves Kálmán 54-60. 

Adószáma:    10856417-2-44 

Statisztikai jelzőszáma:   10856417-5221-114-01 

Nyilvántartó hatóság:   Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság  

Cégjegyzék száma:   Cg. 01-10-042272 

Aláírási joggal felruházott  

Képviselő:   Dr. Kovács Krisztián PBI EVBI Irodavezető 

Kapcsolattartó/Beszerző:  Hodos Anett 

Telefon: 06/30-599-6483 

Fax: 06/1 511 7526 

Email: hodos.anett@mav.hu 

 

2./ Ajánlatkérés alapvető adatai 

2.1. Az ajánlatkérés tárgya:  

„Szállítási, rakodási munkák” 
(A munkálatok műszaki tartalmi elemeit részletesen jelen felhívás 1. sz. melléklete tartalmazza.) 

 

2.2. Teljesítés helye:  

1. részajánlat: MÁV Zrt. Pályavasúti Területi Igazgatóság Miskolc területéhez tartozó 

Távközlési Főnökség illetékességi területe. 

2. részajánlat: MÁV Zrt. Pályavasúti Területi Igazgatóság Miskolc területéhez tartozó 

Biztosítóberendezési Főnökség területe. 

3. részajánlat: Pályavasúti Területi Igazgatóság Pályalétesítményi Osztály Miskolc, 

Pályafenntartási Főnökség Szakaszai (Vámosgyörk, Kál – Kápolna, Füzesabony, 

Nyékládháza, Miskolc – Rendező, Miskolc – Gömöri, Sajószentpéter, Hidasnémeti, Szerencs, 

HIDÁSZ) és azokhoz tartozó területek. Továbbá a MÁV központi raktáraiból (Lábatlan 

Betonelemgyár, Bp. Madridi út) történő szállítás a fent megjelölt szakaszok területére. 

4. részajánlat: MÁV Zrt. Pályavasúti Területi Igazgatóság Debrecen területéhez tartozó 

Pályafenntartási Főnökség Debrecen: 

Pályafenntartási Szakasz Kisújszállás:  

 Törökszentmiklós-Kisújszállás, 

 Kál-Kápolna – Kisújszállás 
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Pályafenntartási Szakasz Karcag: 

 Kisújszállás - Püspökladány,  

 Karcag – Tiszafüred – Füzesabony 

Pályafenntartási Szakasz Püspökladány: 

 Püspökladány – Hajdúszoboszló, 

 Püspökladány – Biharkeresztes Országhatár 

Pályafenntartási Szakasz Tócóvölgy: 

 Debrecen – Sáránd – Nagykereki,  

 Sáránd – Létavértes, 

 Tócóvölgy – Ohat-Pusztakócs - Tiszafüred 

Pályafenntartási Szakasz Debrecen II.: 

 Debrecen – Hajdúszoboszló, 

 Debrecen – Tócóvölgy - Hajdúdorog 

Pályafenntartási Szakasz Debrecen I.: 

 Debrecen – Nyíregyháza, 

 Debrecen – Nyírábrány Országhatár 

5. részajánlat: MÁV Zrt. Pályavasúti Területi Igazgatóság Debrecen területéhez tartozó 

Pályafenntartási Főnökség Nyíregyháza: 

Pályafenntartási Szakasz Nyírbátor:  

 Apafa-Nyírbátor, Nyírbátor-Mátészalka 

 Nagykállói elágazás - Nyíradony 

 Nyíregyháza - Nyírbátor 

 Ágerdőmajor oh. – Métészalka 

Pályafenntartási Szakasz Mátészalka: 

 Mátészalka - Fehérgyarmat 

 Fehérgyarmat - Zajta 

 Kocsord alsó - Csenger 

 Mátészalka - Záhony 

Pályafenntartási Szakasz Görögszállás: 

 Mezőzőmbor - Nyíregyháza 

 Ohat-Pusztakócs - Polgár 

 Polgár - Görögszállás 

 Hajdúdorog - Tiszavasvári 

 Tiszavasvári - Tiszalök 

 Északi delta 

Pályafenntartási Szakasz Nyíregyháza: 

 Nyíregyháza - Vásárosnamény 

 Nyíregyháza -Átrakó - Balsai Tiszapart 

 Balsa - Balsai Fűtőház 

 Tiszaberceli elágazás - Ibrányi elágazás 

 Balsai Fűtőház - Balsai Tiszaparti elágazás 

 Herminatanya - Dombrád 

 Nyíregyháza állomás 

 Nyíregyháza - Sóstóhegy 

Pályafenntartási Szakasz Demecser: 

 Nyíregyháza - Kisvárda 

Pályafenntartási Szakasz Fényeslitke: 

 Fényeslitke - Fényeslitke-Déli rendező 

 Záhony-Záhony MÁVAG vontató 
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 Fényeslitke - Fényeslitke Fogadó 

 Záhony-Fehérolaj átfejtő ipvk. - Záhony Fehérolaj átfejtő 

 Fényeslitke - Komoró 

 Komoró (sz.) - Záhony oh. (sz.) 

 Záhony (sz.) - Záhony fehérolaj kihúzó (sz.) 

 Záhony 518 kitérő (sz.) - Záhony 502 kitérő (sz.) 

 Záhony fehérolaj átfejtő ipvk. (sz.) - Záhony fehérolaj 

Pályafenntartási Szakasz Eperjeske: 

 Komoró - Eperjeske átrakó 

 Tuzsér - Eperjeske határ 2 

 Eperjeske-Fogadó - Mándok-Átrakó 

 Eperjeske-Átrakó elágzás - Eperjeske-Átrakó darus 

 Tuzsér (sz.) - Eperjeske oh. (sz.) 

 Eperjeske-Fogadó (sz.) - Tornyospálca-Átrakó (sz.) 

 Záhonyi elágazás (sz.) - Eperjeskei elágazás 

 Eperjeske-Rendező (sz.) - Eperjeske-Átrakó darus (sz.) 

 Eperjeske-Rendezői elágazás (sz.) - Eperjeske-Átrakó ömlesztett (sz.) 

Pályafenntartási Szakasz Záhony: 

 Kisvárda - Záhony oh. 

 

2.3. Szerződés meghatározása: 

Vállalkozási keretszerződés  

 

2.3.1. Szerződéses feltételek 

A Megrendelő előleget nem fizet, fizetési biztosítékot nem ad, egyéb szerződést biztosító 

mellékkötelezettség nem terheli. 

 

A megfelelő tartalommal kiállított számla ellenértéke a számla Megrendelő általi 

kézhezvételétől számított 30 napos fizetési esedékességgel, átutalással kerül kiegyenlítésre. 

A Felek megállapodnak, hogy késedelmes fizetés esetén a Vállalkozó a fizetési esedékességet 

követő naptól a pénzügyi teljesítés napjáig a késedelemmel érintett naptári félév első napján 

irányadó jegybanki alapkamat 8 százalékponttal növelt összegének megfelelő mértékű 

késedelmi kamat felszámítására jogosult a Ptk.-ban meghatározott feltételekkel. 

 

Vállalkozó az általa a Szerződés keretében elvégzett munkákért, illetve az általa felhasznált, 

illetve eszközökért az átadás-átvételi eljárás befejezésétől számított 12 hónapos jótállást vállal.  
 

 

2.3.2. Kötbér, biztosítékok 

2.3.2.1. Amennyiben a Vállalkozó a Szerződést megszegi, kötbér és kártérítési felelősséggel tartozik.  

2.3.2.2. A kötbér összege a Vállalkozó esedékes számlájának kifizetésekor pénzügyileg 

beszámítható. 

2.3.2.3. A Vállalkozó késedelmes teljesítés esetén késedelmi kötbér, hibás teljesítés esetén hibás 

teljesítési kötbér, Vállalkozó felelősségi körébe tartozó okból történő meghiúsulás esetén 

meghiúsulási kötbér megfizetését vállalja.  

2.3.2.4. A Vállalkozó hibás teljesítés esetén az 1. pont szerinti adott résznek megfelelő nettó 

vállalkozási díj 10 %-ának megfelelő hibás teljesítési kötbért köteles megfizetni 

2.3.2.5. A Szerződés Vállalkozó felelősségi körébe tartozó okból történő meghiúsulása esetén 

Vállalkozó az 1. pont szerinti adott résznek megfelelő nettó Vállalkozói Díj 30 %-ának megfelelő 

mértékű kötbér megfizetésére köteles. A meghiúsulási kötbérbe nem számítható be a késedelmi 
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kötbér címén megfizetett összeg. A Megrendelő jogosult a nem teljesítési kötbér érvényesítése 

mellett a Szerződést azonnali hatállyal felmondani. Vállalkozót ezen esetben kártérítés vagy 

kártalanítás nem illeti meg, azonban Vállalkozó köteles a Megrendelő valamennyi igazolt kárát 

megtéríteni (pl. magasabb áron történő beszerzés, javítás). 

2.3.2.6. A Megrendelő a kötbér bizonylatolására terhelőlevelet állít ki. 

A vasúti pályahálózathoz történő nyílt hozzáférés szabályairól szóló 101/2007 (XII. 22.) GKM 

rendelet értelmében a vasúti hálózati zavart okozó tevékenység pénzügyi hátrányt okoz. Az ilyen 

tevékenységek csökkentése illetve szankcionálása érdekében a Felek rögzítik, hogy a kiadott 

pályaműködtetői kapacitásigénytől eltérő lebonyolítás (pl. vágányzár túllépés, lassúment eltérő 

alkalmazása, stb.) esetén – amennyiben azért a Vállalkozó felelős – a Vállalkozó az 1/2010. (II. 26. 

MÁV Ért. 6.) ÜÁVIGH szám alatt megjelent Utasítás szerinti kötbért köteles Megrendelő részére 

megfizetni, hibás teljesítési kötbér címén.  

2.3.2.7. Amennyiben a Vállalkozó felelősségi körébe tartozó okból nem tudja tartani a jelen 

szerződés 4.2. pontjában foglalt határidőt/ket, akkor napi 0,5 %-os késedelmi kötbért köteles fizetni 

Megrendelő részére. A késedelmi kötbér alapja az 1. pont szerinti adott résznek megfelelő 

Vállalkozási díj nettó értéke. A késedelmi kötbér címén kifizetett összeg nem haladhatja meg az 1. 

pont szerinti adott résznek megfelelő nettó Vállalkozói Díj 20%-át. Amennyiben a késedelem a 30 

napot eléri, vagy meghaladja Megrendelő jogosult – a Vállalkozó szerződésszegése miatt – választása 

szerint a Szerződéstől azonnali hatállyal elállni, vagy a Szerződést azonnali hatállyal felmondani. 

2.3.2.8. A kötbér esedékessé válik:  

- késedelmi kötbér esetén, ha a késedelem megszűnik, vagy a kötbér eléri maximumát 

- hibás teljesítési kötbér esetén, ha a Megrendelő a hibás teljesítésével kapcsolatos igényét a 

Vállalkozónak bejelentette, 

- meghiúsulási kötbér esetén, ha a Megrendelő felmondását/elállását a Vállalkozónak bejelentette. 

- egyéb esetben ha Megrendelő számára Vállalkozó szerződésszegése nyilvánvalóvá válik. 

2.3.2.9. A Vállalkozó minden kötbér- és kártérítés-fizetési kötelezettségét köteles 30 Napon belül 

teljesíteni. A Szerződésben szereplő kötbérek megfizetése nem érinti a jogszabályból és jelen 

szerződésből Megrendelőt megillető bármely más igény érvényesítésének lehetőségét. 

 

 

2.4. A kivitelezési munkák teljesítési határideje: A keretszerződés tárgyának teljesítési 

határideje a 2.4.1. pontban megadott határidők és ütemezés szerinti véghatáridők. A Vállalkozó 

előteljesítésre jogosult. 

2.4.1. Vállalkozó a keretszerződésben vállalt feladatait az alábbiak alapján vállalja elvégezni: 

1. részajánlat 

• MÁV Zrt. Pályavasúti Területi Igazgatóság Miskolc területéhez tartozó kábelezési 

munkák során felmerülő szállítási, daruzási tevékenység: 

A teljesítés határideje: a keretszerződés mindkét fél aláírásával lép érvénybe a munkák teljesítési 

véghatáridejével szűnik meg, a szerződéskötés aláírását követően 3 évig – vagy amennyiben az 

hamarabb bekövetkezik, a meghatározott keretösszeg kimerüléséig hatályos. Nyertes ajánlattevő 

az ajánlatkérő jóváhagyásával előteljesítésre jogosult. 

2. részajánlat 

• MÁV Zrt. Pályavasúti Területi Igazgatóság Miskolc területéhez tartozó karbantartási és 

hibaelhárítási munkák elvégzése során felmerülő szállítási, daruzási tevékenység: 

A teljesítés határideje: a keretszerződés mindkét fél aláírásával lép érvénybe a munkák teljesítési 

véghatáridejével szűnik meg, a szerződéskötés aláírását követően 3 évig – vagy amennyiben az 

hamarabb bekövetkezik, a meghatározott keretösszeg kimerüléséig hatályos. Nyertes ajánlattevő 



17897-4/2017/MAV 

5/32 
 

az ajánlatkérő jóváhagyásával előteljesítésre jogosult. 

3. részajánlat 

 MÁV Zrt. Pályavasúti Területi Igazgatóság Miskolc területéhez tartozó Karbantartási 

és hibaelhárítási munkálatoknál betonaljak, talpfák, sín, kitérőalkatrészek, különféle 

betonelemek (peronok, hidak, stb) karbantartásához vagonokból történő ki és 

berakodás, és azok helyszínre történő elszállítása, illetve a beépítésnél közreműködés: 

A teljesítés határideje: a keretszerződés mindkét fél aláírásával lép érvénybe a munkák teljesítési 

véghatáridejével szűnik meg, a szerződéskötés aláírását követően 1 évig – vagy amennyiben az 

hamarabb bekövetkezik, a meghatározott keretösszeg kimerüléséig hatályos. Nyertes ajánlattevő 

az ajánlatkérő jóváhagyásával előteljesítésre jogosult. 

4. részajánlat 

 MÁV Zrt. Pályavasúti Területi Igazgatóság Debrecen területéhez tartozó 2.2. pontban 

felsorolt PFT Szakaszok vasúti pálya karbantartásához szükséges szakanyagok 

szállítása, rakodása, valamint rakterületek felszabadítása OH anyagok tárolására: 

A teljesítés határideje: a keretszerződés mindkét fél aláírásával lép érvénybe a munkák teljesítési 

véghatáridejével szűnik meg, a szerződéskötés aláírását követően 24 hónapig – vagy amennyiben 

az hamarabb bekövetkezik, a meghatározott keretösszeg kimerüléséig hatályos. Nyertes 

ajánlattevő az ajánlatkérő jóváhagyásával előteljesítésre jogosult. 

5. részajánlat 

 MÁV Zrt. Pályavasúti Területi Igazgatóság Debrecen területéhez tartozó 2.2. pontban 

felsorolt PFT Szakaszok vasúti pálya karbantartásához szükséges szakanyagok 

szállítása, rakodása, valamint rakterületek felszabadítása OH anyagok tárolására: 

A teljesítés határideje: a keretszerződés mindkét fél aláírásával lép érvénybe a munkák teljesítési 

véghatáridejével szűnik meg, a szerződéskötés aláírását követően 24 hónapig – vagy amennyiben 

az hamarabb bekövetkezik, a meghatározott keretösszeg kimerüléséig hatályos. Nyertes 

ajánlattevő az ajánlatkérő jóváhagyásával előteljesítésre jogosult. 

 

3./ Az ajánlat benyújtásával kapcsolatos tudnivalók 

3.1. Az ajánlattétel határideje: 

2017.07.05. 11:00 óra 

A határidőn túl érkezett ajánlat érvénytelen! Ajánlatkérő az ajánlatát késedelmesen benyújtó 

ajánlattevőtől indokként nem fogad el semmiféle akadályozó körülményt (baleset, 

csúcsforgalom, parkolási probléma, beléptetési rendszerből eredő késedelem, sorolás, stb.) 

 

Az ajánlatokat zárt borítékban kérjük eljuttatni „Szállítási, rakodási munkák” 

megjelöléssel. 

 

 

3.2. Az ajánlat benyújtásának címe: 
Pályavasút Beszerzési Igazgatóság Eszköz- és vállalkozás beszerzési iroda, 1087 Budapest, 

Könyves Kálmán krt. 54–60. III/301. szoba 

Címzett:  Hodos Anett  

Telefon:  +36-30-599-6483 

E-mail:  hodos.anett@mav.hu  

Fax:   +36-1-511-7526  

 

3.3. Többváltozatú ajánlat nem tehető. 
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3.4 Az egyes részfeladatok elvégzésére külön ajánlat tehető.  

Ebben az esetben az ajánlattételben meg kell jelölni, hogy az melyik részfeladat elvégzésére 

irányul. 

 

4./ Az elbírálás szempontja: 

Az összes rész tekintetében az ajánlatok bírálati szempontja a legjobb ár-érték arány. 

Előírt alkalmassági referenciák megléte.  

1-3. rész tekintetében: 

Értékelési szempontok és súlyszámok az alábbiak: 

szempont súlyszám 

daruzás díja (nettó 
Ft/üzemóra) 

 

50 

Szállítás díja (nettó Ft/km) 
 

50 

 

Az ajánlati árat (árelemek) úgy kell megadni, hogy azok tartalmazzák Ajánlattevőnek a 

szerződés teljesítésével összefüggésben felmerült minden költségét, Ajánlattevő további 

díjazásra, költségtérítésre nem tarthat igényt. 

 

4-5. rész tekintetében: 

Ssz. szempont súlyszám 

1 Billenős tehergépkocsi 5-8 tonnáig (Ft/üzemóra) 10 

2 Billenős tehergépkocsi 6 tonnáig KCR-rel (Ft/üzemóra) 10 

3 Nyerges vontató (tonna/km) 5 

4 Tréler (Ft/km) 10 

5 Autódaru 5 tonnáig (Ft/üzemóra) 15 

6 Autódaru 5-12 tonnáig (Ft/üzemóra) 10 

7 Forgórakodó (Ft/üzemóra) 15 

8 Homlokrakodó (Ft/üzemóra) 15 

9 Csipkedő kanalas rakodó (Ft/üzemóra) 10 

 Az ajánlatokat soronként, az 1. sz. mellékletben megadott gépekre kérjük megadni. 

 Ajánlatkérő elvárja, hogy az ajánlati ár a meghatározott műszaki/szakmai tartalomnak és a 

részletes szerződéses feltételeknek megfelelő teljesítés reális ellenértékét jelentse. 

 Az ajánlati árat úgy szükséges megadni, hogy az egységár a teljesítéshez kapcsolódó valamennyi 

járulékos költséget tartalmazza, így a vállalkozói díj kizárólagos eleme, beleértve üzemanyagár, 

olajár, bér, munkaterületre történő be és kiállási költség, kiszállási díj, rendelkezésre állás díja, e-



17897-4/2017/MAV 

7/32 
 

útdíj. Az ajánlati árat nettó magyar forintban (HUF) kell megadni, s az nem köthető semmilyen 

más külföldi fizetőeszköz árfolyamához. 

 

5./ Szakmai követelmények 

Jelen felhívás 1. sz. Mellékletében meghatározott műszaki követelményrendszerben foglaltak, 

valamint a hatályos jogszabályok, és a teljesítés helyén érvényben lévő helyi előírások szerint. 

5.1. Alkalmassági követelmények 

a.) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság: 

Ajánlattevőnek rendelkeznie kell az összes rész tekintetében az ajánlattételi felhívás megjelenésétől 

visszafelé számított kettő üzleti évben összesen legalább 30.000.000,- Ft általános forgalmi adó 

nélkül számított teljes árbevétellel. 

 

b.) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság  

 

Alkalmas az ajánlattevő, amennyiben rendelkezik  

- 1. rész tekintetében:  

 az ajánlattételi felhívás megjelenésétől visszafelé számított 3 évben legalább 3.000.000 Ft 

értékben végzett az ajánlattétel tárgyának megfelelő munka.  

 az 1. sz. mellékletben meghatározott járművekkel, melyek rendelkeznek üzemóra 

számlálóval, a tehergépjárművek menetíró berendezéssel (szállítás és daruzáshoz 

szükséges tehergépjármű). 

 a járművek kezeléséhez megfelelő jogosultsággal rendelkező szakemberek. 

- 2. rész tekintetében:  

 az ajánlattételi felhívás megjelenésétől visszafelé számított 3 évben legalább 2.000.000 Ft 

értékben végzett, a tárgynak megfelelő, szállítási, daruzási munkával. 

 az 1. sz. mellékletben meghatározott járművekkel, melyek rendelkeznek üzemóra 

számlálóval, a tehergépjárművek menetíró berendezéssel (szállítás és daruzáshoz 

szükséges tehergépjármű). 

 a járművek kezeléséhez megfelelő jogosultsággal rendelkező szakemberek. 

- 3. rész tekintetében: 

 az ajánlattételi felhívás megjelenésétől visszafelé számított 3 évben legalább 15.000.000 

Ft értékben végzett szállítás, rakodási munka. 

 az 1. sz. mellékletben meghatározott járművekkel, melyek rendelkeznek üzemóra 

számlálóval, a tehergépjárművek menetíró berendezéssel (szállítás és daruzáshoz 

szükséges tehergépjármű) 

 a járművek kezeléséhez megfelelő jogosultsággal rendelkező szakemberek. 

- 4. rész tekintetében: 

 az ajánlattételi felhívás megjelenésétől visszafelé számított 3 évben legalább 30.000.000 

Ft értékben végzett az ajánlattétel tárgyának megfelelő munka. 

 az 1. sz. mellékletben meghatározott járművekkel, melyek rendelkeznek üzemóra 

számlálóval, a tehergépjárművek menetíró berendezéssel, melyek az elszámolás alapját 

képezik. (billenős tehergépkocsi, nyerges vontató, tréler, autódaru, forgórakodó, 
homlokrakodó, csipkedő kanalas rakodó).   

 a járművek kezeléséhez megfelelő jogosultsággal rendelkező szakemberek. 

- 5. rész tekintetében: 

 az ajánlattételi felhívás megjelenésétől visszafelé számított 3 évben legalább 30.000.000 

Ft értékben végzett az ajánlattétel tárgyának megfelelő munka. 

 az 1. sz. mellékletben meghatározott járművekkel, melyek rendelkeznek üzemóra 

számlálóval, a tehergépjárművek menetíró berendezéssel, melyek az elszámolás alapját 
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képezik.  (billenős tehergépkocsi, nyerges vontató, tréler, autódaru, forgórakodó, 

homlokrakodó, csipkedő kanalas rakodó).   

 a járművek kezeléséhez megfelelő jogosultsággal rendelkező szakemberek. 

Ajánlattevő csatolja ajánlatához az 5. pontban felsorolt szempontok alapján kitöltött referencia 

nyilatkozatait.  

Csatolandó dokumentumok: 

A teljesítésbe bevonandó szakemberek megnevezése, végzettségüknek, képzettségüknek ismertetése 

az alábbiak szerint: 

• a szakemberek bevonására, ismertetésére vonatkozó nyilatkozat, pontosan megjelölve, hogy 

melyik szakember melyik alkalmassági feltételnek való megfelelés céljából kerül bevonásra; 

• a szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza, olyan részletezettséggel, hogy annak 

alapján az alkalmasság minimumkövetelményei között előírt feltételek megléte egyértelműen 

megállapítható legyen; 

• a végzettséget és képzettséget igazoló dokumentumok, 

• a szakember által aláírt, rendelkezésre állási, valamint arra vonatkozó nyilatkozata, hogy az 

eljárásba történő bevonásáról tudomással bír. 

Amennyiben ajánlattevő nem felel meg a szakmai alkalmassági feltételnek, úgy ajánlata 

érvénytelennek minősül. 

5.2. Összeférhetetlenségi nyilatkozat 

Az Ajánlattevő az összeférhetetlenség kezelésére vonatkozóan is nyilatkoznia kell, hogy 

tulajdonosi szerkezetében, és választott tisztségviselőinek vonatkozásában, vagy 

alkalmazottjaként sem közvetlen, sem közvetett módon nem áll jogviszonyban MÁV-os 

tisztségviselővel, az ügyletben érintett alkalmazottal, vagy annak Törvény (Ptk. 685. § (b)) 

szerint értelmezett közeli hozzátartozójával (6. sz. melléklet 3. számú dokumentum). 

5.3. Kizáró okok 

Ajánlattevő kizárásra kerül, amennyiben az alábbi kizáró okok bármelyike vele szemben fennáll az 

összes rész tekintetében: 

- végelszámolás alatt áll, vagy az ellene indított csődeljárás vagy felszámolási eljárás 

folyamatban van; 

- tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; 

- gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben 

megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő 

hátrányok alól nem mentesült; illetőleg akinek tevékenységét a jogi személlyel 

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

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

korlátozta, az eltiltás ideje alatt, illetőleg ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság 

hasonló okból és módon jogerősen korlátozta; 

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

kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye 

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

halasztást kapott; 

- a 2013. június 30-ig hatályban volt, a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. 

törvény szerinti bűnszervezetben részvétel – ideértve a bűncselekmény 

bűnszervezetben történő elkövetését is –, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi 

kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, költségvetési csalás, az európai 

közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése vagy pénzmosás bűncselekményt, illetve 
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a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény XXVII. Fejezetében 

meghatározott korrupciós bűncselekmények, bűnszervezetben részvétel – ideértve 

bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is –, hűtlen kezelés, hanyag 

kezelés, költségvetési csalás vagy pénzmosás bűncselekményt, illetve személyes joga 

szerinti hasonló bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a bűncselekmény 

elkövetése jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez 

fűződő hátrányok alól nem mentesült; 

- három évnél nem régebben súlyos, jogszabályban meghatározott szakmai 

kötelezettségszegést vagy külön jogszabályban meghatározott szakmai szervezet etikai 

eljárása által megállapított, szakmai etikai szabályokba ütköző cselekedetet követett 

el. 

- korábbi közbeszerzési eljárás alapján vállalt szerződéses kötelezettségének 

megszegését két éven belül kelt jogerős közigazgatási vagy bírósági határozat 

megállapította. 

 

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

melléklet) 

 

6./ Elektronikus aukció 

Ajánlatkérő az ajánlattételt követően elektronikus aukció lebonyolítását tervezi. Ajánlatkérő 

az ajánlatok megvizsgálását követően meghívja Ajánlattevőket a végső árat meghatározó, az 

Ajánlattevők közötti végső ár csökkenésére irányuló elektronikus aukcióra. 

Az ajánlatadás ezen köre elektronikus aukciós eszközön kerül lebonyolításra. 

 

Az Ajánlatkérő a részletes adatokat az érvényes ajánlatot benyújtó Ajánlattevők számára 

egyidejűleg, faxon és email-en az aukciót megelőzően az Aukciós felhívásban adja meg. 

Az elektronikus aukciót 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 elektronikus aukció lebonyolítására szolgáló informatikai rendszer jellemzőiről az alábbi 

linken található információ: 

https://mav.arlejtes.hu/  

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 

Internet böngésző: Microsoft Internet Explorer 5.5, 6.0 és 7.0, Mozilla Firefox 1.5, 2.0 vagy 

újabb verziók. 

 

7./ Ajánlat kötelező tartalmi és formai követelményei 

7.1. Az ajánlatokat magyar nyelven, 2 példányban (1 eredeti és 1 digitális) egy db zárt, 

cégjelzéses borítékban kérjük eljuttatni, „Szállítási, rakodási munkák ” megjelöléssel. 
Eltérés esetén az „eredeti” példány tartalma a mérvadó. A digitális példányban szereplő 

dokumentumok pdf, a táblázatok szerkeszthető xls, vagy xlsx formátumban kerüljenek 

leadásra. 

mailto:aukcio@electool.com
https://mav.arlejtes.hu/
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7.2. Ajánlatkérő elvárja, hogy az ajánlati ár a meghatározott műszaki-szakmai tartalomnak, 

valamennyi hatályos jogszabálynak és helyi előírásnak, valamint a részletes szerződéses 

feltételeknek megfelelő teljesítés reális ellenértékét jelentse. 

 

Az ajánlati ár magában foglalja a meghatározott műszaki-szakmai tartalom megvalósításának 

teljes ellenértékét (amennyiben szükséges, bele értve a tervezést is), valamint a vállalkozó 

valamennyi szerződéses kötelezettségét így különösen, de nem kizárólagosan: munka- és 

anyagköltséget, segédanyagokat, kiszállási díjat, raktározási költséget hatósági eljárási 

költséget, díjat, illetéket, késedelmi díjat, szerzői vagyoni jogok ellenértékét, jogdíjakat, 

valamint a teljesítés során felmerülő valamennyi egyéb költséget (pl.: nyomtatványok, 

irodaszerek). 

 

Az ajánlati árat nettó magyar forintban (HUF) kell megadni, az nem köthető semmilyen 

más külföldi fizetőeszköz árfolyamához. 

 

7.3. Az ajánlatot egybefűzve kell beadni, olyan módon, hogy abból állagsérelem nélkül lapot 

kivenni ne lehessen. Az ajánlat valamennyi oldalát folyamatos sorszámozással kell ellátni. 

 

7.4. Az Ajánlattevő részéről az aláírásra jogosult személynek az eredeti ajánlatban a 

nyilatkozatokat cégszerű aláírásával kell ellátnia. Az ajánlat többi oldalát (az ajánlat minden, 

szöveget tartalmazó oldalát) pedig az aláírásra jogosult személyeknek, vagy az általa erre 

felhatalmazott személy(ek)nek szignálnia kell. 

 

7.5. Ajánlattevő ajánlatában nyilatkozzon arról, hogy az ajánlatkérés és a szerződéses feltételeket 

elfogadja és magára nézve kötelezőnek tekinti, továbbá nyertessége esetén a szerződést a 

konkrétumokkal kiegészítve aláírja (lásd 2. sz. melléklet) 

 

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

becsatolni (lásd 3. sz. melléklet). 

 

7.7.  Amennyiben Ajánlattevő ajánlatát nem a 7. pontban előírt formai vagy tartalmi 

követelményeknek megfelelően nyújtja be, úgy Ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelennek 

tekinti, és az elbírálás további szakaszában nem veszi figyelembe. (segítségül az Ajánlattevők 

részére „Ellenőrző listát” csatoltunk 4. sz. Mellékletként) 

 

7.8. Ajánlattevő köteles csatolni aláírási címpéldánya egyszerű másolatát, valamint kizárólag 

abban az esetben, ha nem az aláírásra jogosult írja alá az ajánlatot, vagy vesz részt a 

tárgyaláson, illetve írja alá a szerződést, az aláírásra jogosulttól származó, cégszerűen aláírt 

eredeti meghatalmazást. 

 

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

 

 

8./ Egyéb információk: 

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

 

8.2.  A számla ellenértékét a Megrendelő a képviselője által igazolt, helyesen kiállított számla 

kézhezvételétől számított 30. naptári napon belül átutalással egyenlíti ki. Vállalkozó 

Megrendelő késedelmes fizetése esetén a fizetés esedékességét követő naptól a pénzügyi 
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teljesítés napjáig a mindenkori jegybanki alapkamattal megegyező késedelmi kamat 

felszámítására jogosult. 

 

8.3.  Ajánlatkérő nyilvános ajánlati bontást nem tart. Ajánlattevők által benyújtott ajánlatok bírálati 

szempont szerinti tartalmi elemeit az Ajánlatkérő az elektronikus aukcióra történő felhívásban 

közli az Ajánlattevőkkel. 

 

8.4.   Jelen felhívás nem jelent az Ajánlatkérő részéről szerződéskötési kötelezettséget. Az 

Ajánlatkérő bármikor úgy dönthet, hogy nem hirdet eredményt, illetőleg nem köt szerződést. 

Ajánlatkérő a döntését külön indokolni nem köteles. Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a 

bírálati szempontokkal összefüggésben nem álló szerződéses feltétételeken a szerződő féllel 

történő egyeztetést követően változtathasson. 

 

8.5.  Az ajánlatkérés visszavonásából, illetve eredménytelenné nyilvánításából eredő károkért 

Ajánlatkérő semmilyen felelősséget nem vállal. 

 

8.6.  Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét teljes körűen biztosítja. 

 

8.7. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevőket, hogy regisztráljanak a MÁV Csoport Szállítói 

Minősítési Rendszerében (http://www.mavcsoport.hu/mav-csoport/szallitominosites) 

Amennyiben az ajánlattevő még nem regisztrált, a regisztrációs kérdőívek és a 

regisztrációs útmutató elérhető az alábbi címen: 

http://www.mavcsoport.hu/file/20941/download?token=NGI9mnne 

 

Mellékletek: 

1.sz.  Műszaki dokumentáció  

2.sz.  Ajánlattevői nyilatkozat minta 

3.sz.  Ajánlattételi lap minta 

4.sz.  Ellenőrző lista 

5.sz.  Teljességi nyilatkozat 

6.sz.  Szakmai alkalmasság igazolásának dokumentumai 

7.sz.  Nyilatkozat kizáró okokról 

 

2017.06.26.                          

                                            
                                                          dr. Kovács Krisztián 
                                                                   irodavezető 

                                                         MÁV Zrt. PBI EVBI 
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1. sz. melléklet 
 

 

 
 

 

MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ 

 

 

 

 

 

MÁV Zrt.  

2017.  
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Műszaki tartalom 
 

PV TIG Miskolc 

 

1. rész: MÁV Zrt. Pályavasúti Területi Igazgatóság Miskolc területéhez tartozó 

kábelezési munkák során felmerülő szállítási, daruzási tevékenység: 

 

A szállítás és daruzáshoz szükséges tehergépjármű műszaki elvárások  

- A gépjármű daruja tudjon helyben min. 5-tonnát és 10m – vízszintesen mért - távolságra 

min. 3 tonnát emelni. 

 

a)  A munkálatok elvégzéséhez szükséges gépjármű műszaki állapota a mindenkori 

hatályos jogszabályoknak és rendelkezéseknek megfelelő legyen, erről a Vállalkozó 

nyilatkozatot tegyen. 

b) A megvalósítás módját befolyásoló körülmények, szolgáltatások: A megvalósítás-

munkavégzés a Miskolc Területi Igazgatóság illetékes területén történhet, minden esetben 

előzetes egyeztetés alapján. A szolgáltatás áru és szakanyag szállítása esetenként emelő daru 

használatával. 

c) Egyéb: Az ajánlattételt lényegesen befolyásoló, azzal együtt elvégzendő feladatok: 

Műszaki kapcsolattartó: Vadászi György    

Tel.: 06-1 514-1699 

A nyertes Ajánlattevő feladatát képezi szállítási, daruzási feladatok ellátása Ajánlatkérő eseti 

megrendeléseiben meghatározottak szerint. 

 

Kábelezési munkák során felmerülő szállítási, daruzási munkák elvégzésére vonatkozó 

megrendelés esetén a nyertes Ajánlattevőnek az értesítéstől (eseti megrendelés 

megküldésétől) számított 24 órán belül rendelkezésre kell állnia. 

d)  Elvégzendő feladatok: 

 A szerződés teljesítése során elvégzendő feladatok: kábelezési munkák során felmerülő 

szállítási, daruzási tevékenység.  

 A konkrét feladat meghatározást a teljesítés során eseti megrendelésekben jelzi az 

Ajánlatkérő a nyertes Ajánlattevő részére.  

 Ajánlattevőnek a járművekkel a szükséges feladatokat közúton, vasúti pálya melletti 

földúton, valamint vasúti pálya melletti terepen is el kell tudnia végezni. 

 A szerződés teljesítése során a munka elvégzéséhez szükséges a daruhoz tartozó kötöző 

anyagokat, eszközöket és munkavédelmi felszerelést, valamint a járművek biztosítása az 

Ajánlattevő feladata. A kisegítő személyzetet a lerakodás helyén az Ajánlatkérő 

biztosítja.  

 Egyéb teljesítéssel kapcsolatos információk: 

 A teljesítéshez előnyt jelent, hogy a nyertes Ajánlattevő rendelkezzen MÁV 

helyismerettel az állomások és útátjáró viszonylatában. Ennek elősegítése érdekében 

Ajánlatkérő a teljesítés során település, utca, házszám, hrsz., GPS koordinátákat biztosít a 

nyertes Ajánlattevő részére.  

 Továbbá a nyertes Ajánlattevőnek a vasúti felsővezeték közelében/alatta történő 

munkavégzés szabályai, azaz az E101, E102, F2 MÁV utasítások alapján kell eljárnia 

MÁV felügyelettel. 

 

 



  

14/32 
 

2. rész: MÁV Zrt. Pályavasúti Területi Igazgatóság Miskolc területéhez tartozó 

karbantartási és hibaelhárítási munkák elvégzése során felmerülő szállítási, daruzási 

tevékenység  
A szállítás és daruzáshoz szükséges tehergépjármű műszaki elvárások: 

 min 7,5 t raksúly 

 min 4,5 m rakfelület hossz 

 min 2 t daruval felszerelt  

a) A munkálatok elvégzéséhez szükséges gépjármű műszaki állapota a mindenkori 

hatályos jogszabályoknak és rendelkezéseknek megfelelő legyen, erről a Vállalkozó 

nyilatkozatot tegyen. 

b) Munkavégzés helye a Területi Igazgatóság teljes területe. 

Műszaki kapcsolattartó Farkas Miklós,  

Tel.: 30/3158318 

c) Egyéb: A nyertes Ajánlattevő feladatát képezi szállítási, daruzási feladatok ellátása 

Ajánlatkérő eseti megrendeléseiben meghatározottak szerint. 

 

Hibaelhárítással kapcsolatos szállítási, daruzási munkák elvégzésére vonatkozó megrendelés 

esetén a nyertes Ajánlattevőnek az értesítéstől (eseti megrendelés megküldésétől) számított 24 

órán belül, egyéb nem hibaelhárítással (előre tervezett munkával) kapcsolatos szállítási, 

daruzási munkák elvégzésére vonatkozó megrendelés esetén pedig 72 órán belül 

rendelkezésre kell állnia. 

 

d)  Elvégzendő feladatok: 

 A szerződés teljesítése során elvégzendő feladatok: karbantartási és hibaelhárítási 

munkák elvégzése során felmerülő szállítási, daruzási tevékenység.  

 A konkrét feladat meghatározást a teljesítés során eseti megrendelésekben jelzi az 

Ajánlatkérő a nyertes Ajánlattevő részére.  

 Ajánlattevőnek a járművekkel a szükséges feladatokat közúton, vasúti pálya melletti 

földúton, valamint vasúti pálya melletti terepen is el kell tudnia végezni. 

 A szerződés teljesítése során a munka elvégzéséhez szükséges a daruhoz tartozó kötöző 

anyagokat, eszközöket és munkavédelmi felszerelést, valamint a járművek biztosítása az 

Ajánlattevő feladata. A kisegítő személyzetet a lerakodás helyén az Ajánlatkérő 

biztosítja.  

 Egyéb teljesítéssel kapcsolatos információk: 

 A teljesítéshez szükséges, hogy a nyertes Ajánlattevő rendelkezzen MÁV helyismerettel 

az állomások és útátjáró viszonylatában. Ennek elősegítése érdekében Ajánlatkérő a 

teljesítés során vasúti térképet biztosít a nyertes Ajánlattevő részére.  

 Továbbá a nyertes Ajánlattevőnek a vasúti felsővezeték közelében/alatta történő 

munkavégzés szabályai, azaz az E101, E102, F2 MÁV utasítások alapján kell eljárnia 

MÁV felügyelettel. Az utasítások a dokumentáció részeként csatolásra kerülnek. 

 

 

3. rész: MÁV Zrt. Pályavasúti Területi Igazgatóság Miskolc területéhez tartozó 

Karbantartási és hibaelhárítási munkálatoknál betonaljak, talpfák, sín, 

kitérőalkatrészek, különféle betonelemek (peronok, hidak, stb) karbantartásához 

vagonokból történő ki és berakodás, és azok helyszínre történő elszállítása, illetve a 

beépítésnél közreműködés 

 

a) Szállítandó anyagok: Talpfa, kitérőfa, vasbetonalj, sín, kitérő alkatrész, zúzottkő, 

szóródó anyag stb. 

b) Az anyagok méretei: 
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 Talpfa, kitérőfa 2,60 – 5,40 mh/db. 0,1 – 0,3 t/db. 

 Betonalj, kitérő betonalj 2,60 – 5,40 mh/db. 0,2 - 0,7 t/db. 

 Sín, szigetelt sín, dilatációs szerkezet 6,00 – 24,00 mh/db., 2 – 3,5 t/db. 

 Kitérő alkatrész 5,0 – 35,5 mh/db. 0,4 – 15,5 t/db 

 Zúzottkő stb. 1,5 -2,5 t/m3 

c) Egyéb: Az anyagok felrakása szállítójárműre, valamint lerakása szállítójárműről a 

vállalkozó feladata. A sínek, kitérőalkatrészek, egyéb vasanyagok rakodását emelőgerendával 

kell végezni. A rakodási munka során, ha szükséges a darukötöző biztosítása Vállalkozó 

feladata. 

d) Vagonból kirakandó anyagok: Talpfa, kitérőfa, vasbetonalj, sín, kitérő alkatrész, 

konténer, diplori bakok, szállító kocsik stb. 

e) Az anyagok méretei:  

 Talpfa, kitérőfa 2,60 – 5,40 mh/db 0,1 – 0,3 t/db. 

 Betonalj, kitérő betonalj 2,60 – 5,40 mh/db 0,2 - 0,7 t/db. 

 Sín, szigetelt sín, dilatációs szerkezet 6,00 – 24,00mh/db, 2 – 3,5 t/db. 

 Kitérő alkatrész 5,0 – 35,5 mh/db. 0,4 – 15,5 t/db. 

 Diplori bak, szállító kocsik 0,015-0,15 t/db 

f) Egyéb: A sínek, kitérőalkatrészek, egyéb vasanyagok rakodását emelőgerendával kell 

végezni. A rakodási munka során, ha szükséges a darukötöző biztosítása Vállalkozó feladata. 

 

A nyertes Ajánlattevő feladatát képezi szállítási, daruzási feladatok ellátása Ajánlatkérő eseti 

megrendeléseiben meghatározottak szerint.  

 

Hibaelhárítással kapcsolatos szállítási, daruzási munkák elvégzésére vonatkozó megrendelés 

esetén a nyertes Ajánlattevőnek az értesítéstől (eseti megrendelés megküldésétől) számított 24 

órán belül, egyéb nem hibaelhárítással (előre tervezett munkával) kapcsolatos szállítási, daruzási 

munkák elvégzésére vonatkozó megrendelés esetén pedig 72 órán belül rendelkezésre kell állnia.  

 

A munkavégzés helye: Miskolc Területi Igazgatóság területe: 

 

Pályavasúti Területi Igazgatóság Pályalétesítményi Osztály Miskolc, Pályafenntartási Főnökség 

Szakaszai (Vámosgyörk, Kál – Kápolna, Füzesabony, Nyékládháza, Miskolc – Rendező, 

Miskolc – Gömöri, Sajószentpéter, Hidasnémeti, Szerencs, HIDÁSZ) és azokhoz tartozó 

területek. Továbbá a MÁV központi raktáraiból (Lábatlan Betonelemgyár,Bp. Madridi út ) 

történő szállítás a fent megjelölt szakaszok területére. 

 

A szállítási, daruzási tevékenység jellemzően közúton megközelíthető helyszíneket érint, de 

esetenként előfordulhat a vasúti pálya mellett nehezebben megközelíthető (sáros, poros, gödrös, 

magas aljnövényzettel borított földút) helyszíneken is a tevékenység elvégzése. 

 

i) Elvégzendő feladatok: 

 A szerződés teljesítése során elvégzendő feladatok: betonaljak, talpfák, sín, 

kitérőalkatrészek, különféle betonelemek peronok, hidak, stb. karbantartásához 

vagonokból történő ki és berakodás, és azok helyszínre történő elszállítása, illetve a 

beépítésnél közreműködés.  

 A konkrét feladat meghatározást a teljesítés során eseti megrendelésekben jelzi az 

Ajánlatkérő a nyertes Ajánlattevő részére.  

 Ajánlattevőnek a járművekkel a szükséges feladatokat közúton, vasúti pálya melletti 

földúton, valamint vasúti pálya melletti terepen is el kell tudnia végezni. 
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 A szerződés teljesítése során a munka elvégzéséhez szükséges a daruhoz tartozó kötöző 

anyagokat, eszközöket és munkavédelmi felszerelést, valamint a járművek biztosítása az 

Ajánlattevő feladata. A kisegítő személyzetet a lerakodás helyén az Ajánlatkérő 

biztosítja.  

 Egyéb teljesítéssel kapcsolatos információk: 

 A teljesítéshez szükséges, hogy a nyertes Ajánlattevő rendelkezzen MÁV helyismerettel 

az állomások és útátjáró viszonylatában. Ennek elősegítése érdekében Ajánlatkérő a 

teljesítés során vasúti térképet biztosít a nyertes Ajánlattevő részére.  

 Továbbá a nyertes Ajánlattevőnek a vasúti felsővezeték közelében/alatta történő 

munkavégzés szabályai, azaz az E101, E102, F2 MÁV utasítások alapján kell eljárnia 

MÁV felügyelettel. Az utasítások a dokumentáció részeként csatolásra kerülnek. 

 

PV TIG Debrecen 

 

4. rész: MÁV Zrt. Pályavasúti Területi Igazgatóság Debrecen területéhez tartozó 

Pályafenntartási Főnökség Debrecen szakaszain vasúti pálya karbantartásához szükséges 

szakanyagok szállítása, rakodása, valamint rakterületek felszabadítása OH anyagok 

tárolására: 

a) Elvégzendő feladatok: 

 A szerződés teljesítése során elvégzendő feladatok: Vasúti pálya karbantartásához 

szükséges szakanyagok szállítása, rakodása, daruzása, valamint rakterületek 

felszabadítása anyagok tárolására eseti megrendelések alapján.  

 A konkrét feladat meghatározást a teljesítés során eseti megrendelésekben jelzi az 

Ajánlatkérő a nyertes Ajánlattevő részére.  

 Ajánlattevőnek a járművekkel a szükséges feladatokat közúton, vasúti pálya melletti 

földúton, valamint vasúti pálya melletti terepen is el kell tudnia végezni. 

 A szerződés teljesítése során a munka elvégzéséhez szükséges a daruhoz tartozó kötöző 

anyagokat, eszközöket és munkavédelmi felszerelést, valamint a járművek biztosítása az 

Ajánlattevő feladata. A kisegítő személyzetet a lerakodás helyén az Ajánlatkérő 

biztosítja.  

 Egyéb teljesítéssel kapcsolatos információk: 

 A teljesítéshez szükséges, hogy a nyertes Ajánlattevő rendelkezzen MÁV helyismerettel 

az állomások és útátjáró viszonylatában. Ennek elősegítése érdekében Ajánlatkérő a 

teljesítés során vasúti térképet biztosít a nyertes Ajánlattevő részére.  

 Továbbá a nyertes Ajánlattevőnek a vasúti felsővezeték közelében/alatta történő 

munkavégzés szabályai, azaz az E101, E102, F2 MÁV utasítások alapján kell eljárnia 

MÁV felügyelettel. Az utasítások a dokumentáció részeként csatolásra kerülnek. 

b) A szállítás és daruzáshoz szükséges tehergépjármű műszaki elvárások: 

Ssz. Gép megnevezése Elszámolási egység 

1 Billenős tehergépkocsi 5-8 tonnáig Ft/üzemóra 

2 Billenős tehergépkocsi 6 tonnáig KCR-rel Ft/üzemóra 

3 Nyerges vontató tonna/km 

4 Tréler Ft/km 

5 Autódaru 5 tonnáig Ft/üzemóra 
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6 Autódaru 5-12 tonnáig Ft/üzemóra 

7 Forgórakodó Ft/üzemóra 

8 Homlokrakodó Ft/üzemóra 

9 Csipkedő kanalas rakodó Ft/üzemóra 

 Az ajánlatokat soronként, az 1. sz. mellékletben megadott gépekre kérjük megadni. 

 Ajánlatkérő elvárja, hogy az ajánlati ár a meghatározott műszaki/szakmai tartalomnak és 

a részletes szerződéses feltételeknek megfelelő teljesítés reális ellenértékét jelentse. 

 Az ajánlati árat úgy szükséges megadni, hogy az egységár a teljesítéshez kapcsolódó 

valamennyi járulékos költséget tartalmazza, így a vállalkozói díj kizárólagos eleme, 

beleértve üzemanyagár, olajár, bér, munkaterületre történő be és kiállási költség, 

kiszállási díj, rendelkezésre állás díja, e-útdíj. Az ajánlati árat nettó magyar forintban 

(HUF) kell megadni, s az nem köthető semmilyen más külföldi fizetőeszköz 

árfolyamához. 

 Alkalmas az Ajánlattevő, ha rendelkezik az 1. sz. mellékletben meghatározott 

járművekkel, melyek rendelkeznek üzemóra számlálóval, a tehergépjárművek menetíró 

berendezéssel. 

 Érvényes közúti belföldi árufuvarozási engedély 

c)  Egyéb: A szállítási, daruzási tevékenység jellemzően közúton megközelíthető 

helyszíneket érint, de esetenként előfordulhat a vasúti pálya mellett nehezebben 

megközelíthető (sáros, poros, gödrös, magas aljnövényzettel borított földút) helyszíneken is a 

tevékenység elvégzése. 

A nyertes Ajánlattevő feladatát képezi szállítási, daruzási feladatok ellátása Ajánlatkérő eseti 

megrendeléseiben meghatározottak szerint.  

 

Vasúti pálya karbantartásához szükséges szakanyagok szállítása, rakodása, valamint 

rakterületek felszabadítása OH anyagok tárolására vonatkozó megrendelés esetén a nyertes 

Ajánlattevőnek az értesítéstől (eseti megrendelés megküldésétől) számított 72 órán belül, 

rendelkezésre kell állnia. 

5. rész: MÁV Zrt. Pályavasúti Területi Igazgatóság Debrecen területéhez tartozó 

Pályafenntartási Főnökség Nyíregyháza szakaszain vasúti pálya karbantartásához 

szükséges szakanyagok szállítása, rakodása, valamint rakterületek felszabadítása OH 

anyagok tárolására: 

a) Elvégzendő feladatok: 

 A szerződés teljesítése során elvégzendő feladatok: Vasúti pálya karbantartásához 

szükséges szakanyagok szállítása, rakodása, daruzása, valamint rakterületek 

felszabadítása anyagok tárolására eseti megrendelések alapján.  

 A konkrét feladat meghatározást a teljesítés során eseti megrendelésekben jelzi az 

Ajánlatkérő a nyertes Ajánlattevő részére.  

 Ajánlattevőnek a járművekkel a szükséges feladatokat közúton, vasúti pálya melletti 

földúton, valamint vasúti pálya melletti terepen is el kell tudnia végezni. 

 A szerződés teljesítése során a munka elvégzéséhez szükséges a daruhoz tartozó kötöző 

anyagokat, eszközöket és munkavédelmi felszerelést, valamint a járművek biztosítása az 

Ajánlattevő feladata. A kisegítő személyzetet a lerakodás helyén az Ajánlatkérő 

biztosítja.  

 Egyéb teljesítéssel kapcsolatos információk: 
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 A teljesítéshez szükséges, hogy a nyertes Ajánlattevő rendelkezzen MÁV helyismerettel 

az állomások és útátjáró viszonylatában. Ennek elősegítése érdekében Ajánlatkérő a 

teljesítés során vasúti térképet biztosít a nyertes Ajánlattevő részére.  

 Továbbá a nyertes Ajánlattevőnek a vasúti felsővezeték közelében/alatta történő 

munkavégzés szabályai, azaz az E101, E102, F2 MÁV utasítások alapján kell eljárnia 

MÁV felügyelettel. Az utasítások a dokumentáció részeként csatolásra kerülnek. 

b) A szállítás és daruzáshoz szükséges tehergépjármű műszaki elvárások: 

Ssz. Gép megnevezése Elszámolási egység 

1 Billenős tehergépkocsi 5-8 tonnáig Ft/üzemóra 

2 Billenős tehergépkocsi 6 tonnáig KCR-rel Ft/üzemóra 

3 Nyerges vontató tonna/km 

4 Tréler Ft/km 

5 Autódaru 5 tonnáig Ft/üzemóra 

6 Autódaru 5-12 tonnáig Ft/üzemóra 

7 Forgórakodó Ft/üzemóra 

8 Homlokrakodó Ft/üzemóra 

9 Csipkedő kanalas rakodó Ft/üzemóra 

 Az ajánlatokat soronként, az 1. sz. mellékletben megadott gépekre kérjük megadni. 

 Ajánlatkérő elvárja, hogy az ajánlati ár a meghatározott műszaki/szakmai tartalomnak és 

a részletes szerződéses feltételeknek megfelelő teljesítés reális ellenértékét jelentse. 

 Az ajánlati árat úgy szükséges megadni, hogy az egységár a teljesítéshez kapcsolódó 

valamennyi járulékos költséget tartalmazza, így a vállalkozói díj kizárólagos eleme, 

beleértve üzemanyagár, olajár, bér, munkaterületre történő be és kiállási költség, 

kiszállási díj, rendelkezésre állás díja, e-útdíj. Az ajánlati árat nettó magyar forintban 

(HUF) kell megadni, s az nem köthető semmilyen más külföldi fizetőeszköz 

árfolyamához. 

 Alkalmas az Ajánlattevő, ha rendelkezik az 1. sz. mellékletben meghatározott 

járművekkel, melyek rendelkeznek üzemóra számlálóval, a tehergépjárművek menetíró 

berendezéssel. 

 Érvényes közúti belföldi árufuvarozási engedély 

c)  Egyéb: A szállítási, daruzási tevékenység jellemzően közúton megközelíthető 

helyszíneket érint, de esetenként előfordulhat a vasúti pálya mellett nehezebben 

megközelíthető (sáros, poros, gödrös, magas aljnövényzettel borított földút) helyszíneken is a 

tevékenység elvégzése. 

A nyertes Ajánlattevő feladatát képezi szállítási, daruzási feladatok ellátása Ajánlatkérő eseti 

megrendeléseiben meghatározottak szerint.  

 

vasúti pálya karbantartásához szükséges szakanyagok szállítása, rakodása, valamint 

rakterületek felszabadítása OH anyagok tárolására vonatkozó megrendelés esetén a nyertes 

Ajánlattevőnek az értesítéstől (eseti megrendelés megküldésétől) számított 72 órán belül, 

rendelkezésre kell állnia.
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2.sz. melléklet 

 

 

Ajánlattételi nyilatkozat minta 
 

 

 

 

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

…….. rész tekintetében 

 

 

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

jogosult képviselője – az ajánlatkérésben foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény 

gondos áttekintése után – kijelentem, hogy az ajánlatkérésben és a szerződéses 

feltételekben foglalt valamennyi feltételt, a kivitelezés helyszínét szakértőtől elvárható 

gondossággal megismertük, megértettük, valamint, hogy azokat jelen nyilatkozattal 

elfogadjuk, és nyertességünk esetén a szerződést a konkrétumokkal kiegészítve aláírjuk. 

 

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

 

Jelen nyilatkozatot a MÁV Zrt., mint Ajánlatkérő által a ……../2017/MAV. sz. „Szállítási, 

rakodási munkák ” tárgyú ajánlatkérésben, az ajánlat részeként teszem. 

 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

 

 

………..………………. 

(cégszerű aláírás) 
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3.sz. melléklet 

 

 

Ajánlattételi lap minta 
 

 

 

A J Á N L A T T É T E L I   L A P 

 

„Szállítási, rakodási munkák ” 

……../2017/MAV 

Ajánlattevő neve: 

 

Ajánlattevő székhelye (lakóhelye): 

 

Levelezési címe: 

 

Telefon:                                               Telefax:                  E-mail: 

 

 

Értékelésre kerülő tartalmi elem:
1
 

1. rész tekintetében:  

Ssz. Megnevezés Elszámolási egység 

1 daruzás díja  
 

………. Ft/üzemóra+ …. % ÁFA 

2 Szállítás díja  
 

nettó …….Ft/km+ …. % ÁFA 

 

2. rész tekintetében:  

Ssz. Megnevezés Elszámolási egység 

1 daruzás díja  
 

………. Ft/üzemóra+ …. % ÁFA 

2 Szállítás díja  
 

nettó …….Ft/km+ …. % ÁFA 

                                                 

1 Kérjük, hogy csak a megfelelő rész kitöltését. Azon részeknél, ahol nem tesz Ajánlattevő ajánlatot, azt kérem 
törölni. 
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3. rész tekintetében: 

Ssz. Megnevezés Elszámolási egység 

1 daruzás díja  
 

………. Ft/üzemóra+ …. % ÁFA 

2 Szállítás díja  
 

nettó …….Ft/km+ …. % ÁFA 

 

4. rész tekintetében: 

Ssz. Gép megnevezése Elszámolási egység 

1 Billenős tehergépkocsi 5-8 tonnáig ……..Ft/üzemóra+ …. % ÁFA 

2 Billenős tehergépkocsi 6 tonnáig KCR-rel ……..Ft/üzemóra+ …. % ÁFA 

3 Nyerges vontató ……..tonna/km+ …. % ÁFA 

4 Tréler ………Ft/km+ …. % ÁFA 

5 Autódaru 5 tonnáig ………Ft/üzemóra+ …. % ÁFA 

6 Autódaru 5-12 tonnáig ………Ft/üzemóra+ …. % ÁFA 

7 Forgórakodó ……….Ft/üzemóra+ …. % ÁFA 

8 Homlokrakodó ……….Ft/üzemóra+ …. % ÁFA 

9 Csipkedő kanalas rakodó ……….Ft/üzemóra+ …. % ÁFA 

 

5. rész tekintetében: 

Ssz. Gép megnevezése Elszámolási egység 

1 Billenős tehergépkocsi 5-8 tonnáig ……..Ft/üzemóra+ …. % ÁFA 

2 Billenős tehergépkocsi 6 tonnáig KCR-rel ……..Ft/üzemóra+ …. % ÁFA 

3 Nyerges vontató ……..tonna/km+ …. % ÁFA 

4 Tréler ………Ft/km+ …. % ÁFA 

5 Autódaru 5 tonnáig ………Ft/üzemóra+ …. % ÁFA 

6 Autódaru 5-12 tonnáig ………Ft/üzemóra+ …. % ÁFA 

7 Forgórakodó ……….Ft/üzemóra+ …. % ÁFA 
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8 Homlokrakodó ……….Ft/üzemóra+ …. % ÁFA 

9 Csipkedő kanalas rakodó ……….Ft/üzemóra+ …. % ÁFA 

 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

 

……………………. 

(cégszerű aláírás) 
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4.sz. melléklet 

 

Ellenőrző lista 
 

 

 

 

1. Tartalmi követelmények 

 

Fedőlap (eljárás tárgya, ajánlattevő megnevezése)  

Ajánlattevői nyilatkozat (2. sz. Melléklet)  

Ajánlattételi lap (3. sz. Melléklet)  

Teljességi nyilatkozat (5. sz. melléklet)  

Alkalmassági kritériumok (6. sz. melléklet)  

Nyilatkozat kizáró okokról (7. sz. melléklet)  

Az Ajánlattevő részéről az aláírásra jogosult személynek az eredeti 

ajánlatban a nyilatkozatokat cégszerű aláírásával kell ellátnia.  

 

Aláírási címpéldány/aláírás minta egyszerű másolata  

 

 
2. Formai követelmények 

 

2 példány (1 eredeti és 1 digitális)   
Ajánlat egybefűzve került beadásra, olyan módon, hogy abból 

állagsérelem nélkül lapot kivenni ne lehessen 
 

Az ajánlat valamennyi oldalát folyamatos sorszámozással kell 

ellátni 
 

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

pedig az aláírásra jogosult személyeknek, vagy az általa erre 

felhatalmazott személy(ek)nek szignálnia kell 

 

1 db zárt, cégjelzéses boríték, címmel ellátva  
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5.sz. melléklet 

Teljességi nyilatkozat 
…….. rész tekintetében 

 

 

 

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

képviselője kijelenti, hogy a ………………………………………………-ra a MÁV Zrt. 

által kiírt eljárásban kiadott ajánlattételi dokumentációt, a rendelkezésére bocsátott 

műszaki dokumentációban rögzítetteket megismerte, az abban foglaltakat megvalósításra 

alkalmasnak ítéli, továbbá ezen dokumentumok, illetve a helyszín alapos ismeretében 

…… rész tekintetében a 2. számú mellékletben megadott árajánlatát a létesítmény teljes 

körű megvalósítására adja. 

 

Tudomásul veszi, hogy az elszámolás során az ajánlati kiírás, a tervek, valamint a feltett 

kérdés-válaszok bármelyikében rögzített munkanemek esetében azok be nem árazásából 

eredő többlet, valamint mennyiségi többlet elszámolására lehetőség nincs. 

 

 

Dátum: ………………………… 

        ………….……………………… 

          Aláírás 
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6.sz. melléklet 

1 sz. dokumentum 

 

R E F E R E N C I A N Y I L A T K O Z A T 

…….. rész tekintetében 

 

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

cégjegyzésre jogosult képviselője kijelentem, hogy a …………………….....(cégnév) 

2014/2015/2016. évben, az ajánlatkérés tárgya szerinti tevékenységnek minősülő 

munkákat végeztük: 

 

 
A szerződést 

kötő másik fél 

megnevezése 

A szolgáltatás megnevezése 
Ellenszolgáltatás 

nettó összege 

Teljesítés 

ideje (év) 

Teljesítés 

időtartama 

(nap) 

1.      

2.      

3.      

4.      

 

Jelen nyilatkozatot a MÁV Zrt., mint Ajánlatkérő által a ………./2017/MAV isz. „Szállítási, 

rakodási munkák ” tárgyú ajánlatkérésben, az ajánlat részeként teszem. 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

 

…………………………. 

(cégszerű aláírás) 
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6.sz. melléklet 

2. számú dokumentum 

 

 

AJÁNLATTEVŐ SZAKEMBEREINEK BEMUTATÁSA
2
 

…….. rész tekintetében 

 

 

A szakemberek bemutatása az alábbi adatok megadásával és igazolásával történik: 

 

Név: 

Felelős műszaki vezetői jogosultság: 

Kamarai nyilvántartási szám: 

Gyakorlati idő: 

Szakvizsga típusa: 

Szakvizsga megszerzésének dátuma: 

Bizonyítvány száma: 

Aláírás: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                 

2 Az ajánlattételi felhívás 5. pontjának megfelelően. 
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NYILATKOZAT 

SZAKEMBEREK BEVONÁSÁRÓL 

 

…….. rész tekintetében 

 

A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakemberek felsorolása 

 

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

cégjegyzésre jogosult képviselője/cégjegyzésre jogosult által meghatalmazott személy a 

MAV Zrt. mint ajánlatkérő által „Szállítási, rakodási munkák ” tárgyban indított beszerzési 

eljárásban ezúton nyilatkozom, hogy az ajánlattételi felhívás 5. pontjában rögzített 

alkalmassági minimumkövetelményei vonatkozásában a szerződés teljesítésébe az alábbi 

szakembereket kívánjuk bevonni: 

 

Alkalmassági feltétel megjelölése 

a felhívás 5. pontja szerinti 

alkalmassági 

minimumkövetelményeknek 

megfelelően 

 

Szakember neve, 

képzettség, végzettség 

megjelölése és a projekt 

keretében betöltött 

szerepköre 

Munkáltató, foglalkoztató 

társaság, (ha egyéni 

vállalkozó a szakember, 

úgy ezen tényt és az egyéni 

vállalkozói nyilvántartási 

számot kérjük megadni) 

   

   

 

Az itt feltüntetett szakemberek képzettségének és egyéb adatainak részletes bemutatását az 

ajánlathoz csatolt szakmai önéletrajz tartalmazza. 

 

Nyilatkozom, hogy a megnevezett szakember vonatkozásában az ajánlattételben csatoljuk az 

alábbi dokumentumokat: 

- szakmai önéletrajz, 

- a képzettséget igazoló okirat(ok)at, igazolás(ok)at (különös tekintettel az egyetemi vagy 

főiskolai diploma oklevél) egyszerű másolatban. 

 

 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

 

 

  ………………………………………… 

  (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen 

  meghatalmazott képviselő aláírása) 
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MINTA
3
 

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ
4
 

 

SZEMÉLYES ADATOK 

Név:  

Születési idő:  

Állampolgárság:  

Lakcím:  

 

ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK 

(Kezdje a legfrissebbel, és úgy haladjon az időben visszafelé!) 

Mettől meddig (év) Intézmény megnevezése / Végzettség 

  

  

 

FOGLALKOZTATÁSI JOGVISZONYOK BEMUTATÁSA 

(Kezdje az aktuálissal, és úgy haladjon az időben visszafelé!) 

Mettől meddig (év) Foglalkoztatás formája, Foglalkoztató megnevezése, ellátott 

feladat 

  

  

 

SZAKMAI TAPASZTALAT IGAZOLÁSA 

(Kezdje a legutolsóval, és úgy haladjon az időben visszafelé!) 

A közbeszerzés 

tárgya szerinti 

releváns 

korábbi 

projektek 

Projekt 

Megrendelőjének 

adatai (név, cím, 

kapcsolattartó és 

elérhetőségei) 

Szakmai 

tapasztalat 

megszerzésének 

helye és ideje 

(év/hónap) 

Mely 

jogviszony 

alapján történt a 

tevékenység 

elvégzése 

Végzett 

tevékenység 

részletes 

bemutatása 

     

     

NYELVISMERET 

(A KÖZÖS EURÓPAI LÉPTÉKRE ÉPÜLŐ ÉRTÉKELÉSI TÁBLÁZAT ALAPJÁN – 

A1, A2, B1, B2, C1, C2) 

Szövegértés Beszéd Írás 

   

                                                 

3 amennyiben az önéletrajzot nem ennek a mintának a felhasználásával készítik el, úgy önálló, aláírt okiratként csatolja a személy teljes terjedelmében a 

rendelkezésre állásról szóló nyilatkozatát, amely a jelen okirat második oldalán található. 
4
 Ajánlattevőnek nem kötelező jelen iratminta alkalmazása, azonban mindenképp olyan önéletrajzot kell csatolni az ajánlathoz, amely tartalmát tekintve 

megfelel az ajánlatkérő által az ajánlati felhívásban meghatározottaknak (név, képzettség, szakmai tapasztalat ismertetése, gyakorlat megjelölése), és abból az 

alkalmasság megállapítható. 
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Vállalom, hogy ………………………….Ajánlattevő nyertessége esetén feltétel nélkül 

rendelkezésre állok az Ajánlatkérő által a „Szállítási, rakodási munkák , törmelék 

eltávolítás ” tárgyú beszerzési eljárás alapján kötendő szerződés teljesítésében az Ajánlatkérő, 

mint megrendelő elvárásainak megfelelően, a szerződés teljes időtartama alatt.  

 

Kijelentem, hogy az Ajánlatkérő által a „Szállítási, rakodási munkák , törmelék 

eltávolítás,” tárgyú beszerzési eljárás alapján kötendő szerződés teljesítésének teljes időszaka 

alatt nem áll fenn és nem fog fennállni olyan más jogviszonyom, amely a jelen eljárás alapján 

kötendő szerződés szerinti kötelezettség teljesítését az ajánlat nyertessége esetén hátrányosan 

befolyásolja.  

 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

 

…………………………….. 

Szakember saját kezű aláírása 
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RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSI NYILATKOZAT 

(arra az esetre, ha nem a minta szerinti önéletrajzot nyújtaná be a szakember) 

…….. rész tekintetében 

 

 

Alulírott ............................................név.....................................végzettség kijelentem, hogy az 

Ajánlatkérő által a „Szállítási, rakodási munkák , törmelék eltávolítás” tárgyú beszerzési 

eljárás alapján kötendő szerződés teljesítésének teljes időszaka alatt nem áll fenn és nem fog 

fennállni olyan más jogviszonyom, amely a jelen eljárás alapján kötendő szerződés szerinti 

kötelezettség teljesítését az ajánlat nyertessége esetén hátrányosan befolyásolja.  

 

 

 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

 

 

…………………………….. 

Szakember saját kezű aláírása 
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6.sz. melléklet 

3. számú dokumentum 

 

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT AZ ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGRŐL 

 

 

 

 

 

Alulírott nyilatkozom, az összeférhetetlenség kezelésére vonatkozóan, hogy Vállalkozásunk 

tulajdonosi szerkezetében, és választott tisztségviselőinek vonatkozásában, vagy 

alkalmazottjaként sem közvetlen, sem közvetett módon nem áll jogviszonyban MÁV-os 

tisztségviselővel, az ügyletben érintett alkalmazottal, vagy annak Törvény (Ptk. 685.§ (b)) 

szerint értelmezett közeli hozzátartozójával.  

 

 

 

 

 

Dátum:…………………………… 

 

 

 

 

…………………………. 

(cégszerű aláírás) 
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7.sz melléklet 

Nyilatkozat kizáró okokról 

…….. rész tekintetében 

 
Alulírott …………………………………………………………  

 

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

 

Az alábbiakban részletezett kizáró okok velem szemben nem állnak fenn: 

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

eljárás folyamatban van; 

b. tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; 

c. gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági 

ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez 

fűződő hátrányok alól nem mentesült; illetőleg akinek tevékenységét a jogi 

személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi 

CIV. törvény 5. §-a (2) bekezdésének b), illetőleg g) pontja alapján a bíróság 

jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, illetőleg ha az ajánlattevő 

tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta; 

d. egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási 

járulékfizetési kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az 

ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján - nem tett eleget, 

kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott; 

e. a 2013. június 30-ig hatályban volt, a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. 

évi IV. törvény szerinti bűnszervezetben részvétel – ideértve a bűncselekmény 

bűnszervezetben történő elkövetését is –, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi 

kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, költségvetési csalás, az 

európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése vagy pénzmosás 

bűncselekményt, illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 

XXVII. Fejezetében meghatározott korrupciós bűncselekmények, 

bűnszervezetben részvétel – ideértve bűncselekmény bűnszervezetben történő 

elkövetését is –, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, költségvetési csalás vagy 

pénzmosás bűncselekményt, illetve személyes joga szerinti hasonló 

bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a bűncselekmény elkövetése jogerős 

bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő 

hátrányok alól nem mentesült; 

f. három évnél nem régebben súlyos, jogszabályban meghatározott szakmai 

kötelezettségszegést vagy külön jogszabályban meghatározott szakmai 

szervezet etikai eljárása által megállapított, szakmai etikai szabályokba ütköző 

cselekedetet követett el. 

g. korábbi közbeszerzési eljárás alapján vállalt szerződéses kötelezettségének 

megszegését két éven belül kelt jogerős közigazgatási vagy bírósági határozat 

megállapította. 
 
Kelt: 
 
 

……………………………… 
cégszerű aláírás 

 


