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A J Á N L A T K É R É S  

Ballonos ásványvíz biztosítása vízadagoló automata üzemeltetésével értékalapú keretszerződés 

keretében tárgyú pályáztatáshoz 

1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) 

 

MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített 

cégnevén: MÁV-START Zrt.) 

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

Számlázási cím: 1426 Budapest, Pf.27. 

Számlavezető bank: Raiffeisen Bank Zrt. 

Számlaszám: 12001008-00154206-00100003 

IBAN kód: SWIFT: UBRTHUHB 

Adóigazgatási szám: 13834492-2-44 

Statisztikai számjel: 13834492-4910-114-01 

Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 

Cégjegyzék száma: 01-10-045551 

Kapcsolattartási cím: MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. nevében és 

megbízásából 

 MÁV Zrt. 

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

emelet 307. szoba 

Kapcsolattartó megnevezése: Kajzinger Zsoltné 

Kapcsolattartó elérhetőségei: Mobil: (+36-30) 6809433 

 Fax: (+36-1) 511-4128 

  E-mail: kajzinger.zsoltne@mav.hu 

 

 

2. A Pályázat tárgya: 

 

 Ballonos ásványvíz biztosítása vízadagoló automata üzemeltetésével értékalapú 

keretszerződés keretében, az alábbi kalkulált mennyiségekkel:  
 

 vízadagoló berendezések telepítésének tervezett darabszáma: 113 db 

 19 literes vizes ballon szállításának becsült mennyisége: 18000 db/év 

 5 kg-os étkezési szénsav palack szállításának  becsült mennyisége: 220 db/év 

 műanyag pohár becsült mennyisége: 2700 db/év 

 műanyag pohártartó tervezett mennyisége: 10 db (különböző teljesítési helyeken) 
 

 

Az Ajánlatkérő által meghatározott általános műszaki és kereskedelmi elvárásokat a Pályázati 

felhívás külön melléklete (1. számú melléklet) tartalmazza. 

 

3. A Pályázat műszaki leírása, illetőleg a minőségi követelmények, teljesítménykövetelmények: 

Az általános műszaki követelményeket az ajánlatkérés műszaki melléklete tartalmazza. 

4. A szerződés meghatározása: 

 [ ] Szolgáltatással egybekötött adás-vételi keretszerződés 

5. A szerződés időbeli hatálya, teljesítési határidő(k): 

A szerződés időbeli hatálya: 2 plusz 1 év. A Szerződés alapján Megrendelő legfeljebb a Szerződés 

hatálybalépésétől számított 36 hónap utolsó napjáig jogosult Lehívások leadására. 
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6. A teljesítés helye: [ ] Ajánlatkérő Telephelye(i), előzetes kalkuláció 

alapján megközelítőleg 100 helyszín Magyarország 

területén. 

 Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, 

biztosítékok: 

Az igazolt teljesítést követően, a mindkét Fél által aláírt szerződés feltételeinek megfelelően 

kiállított számla és a szerződés szerint kötelezően csatolandó okmányok kézhezvételétől számított 

30 napon belül. 

Ajánlatkérő előleget, kötbért nem fizet, és semmiféle fizetési biztosítékot nem nyújt. 

A szerződésszerű teljesítést biztosító jogintézmények és mellékkötelezettségek: 

[ ] késedelmi kötbér, 

[ ] hibás teljesítési kötbér, 

[ ] meghiúsulási kötbér, 

[ ] teljesítési biztosíték, 

[ ] jóteljesítési biztosíték, 

[ ] egyéb szerződést biztosító mellékkötelezettségek a 

szerződéstervezetben meghatározottak szerint. 

7. Az ajánlati árra vonatkozó elvárások: 

Az ajánlatokat nettó HUF pénznemben kérjük megadni! 

Pályázat/Ajánlattétel során nem forintban rendelkezésre álló adatok (árbevétel, referencia) forintra 

történő átszámítására Ajánlatkérő a Pályázat/Ajánlattétel bontásának napján érvényes MNB 

devizaárfolyamot alkalmazza. 

Az ajánlati egységárat nettó magyar egész forintban (HUF) úgy kell megadni, hogy az 

tartalmazzon minden járulékos (forgalmazással és a meghatározott telephelyre történő 

kiszállítással összefüggő, valamint a vízadagoló automata üzemeltetésével kapcsolatos) költséget 

és a 2011. évi CLVI. törvény szerinti környezetvédelmi termékdíjat. Amennyiben a 

környezetvédelmi termékdíjat Ajánlatkérőnek kell megfizetnie, úgy Ajánlattevő nettó ajánlati 

egységárát a termékdíj összegével csökkenteni kell. A megajánlott összegen felül Ajánlattevő 

semmilyen egyéb ellenszolgáltatásra nem tarthat igényt. 

 

 

8. Az ajánlathoz csatolandó dokumentumok:  

    

M1) Ajánlattevő csatolja a megajánlott ásványiz/ek ásványi anyag tartalmára 

vonatkozó, az ajánlattételi határidőt megelőző fél évnél nem régebbi keltezésű, 

független, akkreditált laboratórium által, a természetes ásványvíz, a forrásvíz, az 

ivóvíz, az ásványi anyaggal dúsított ivóvíz és az ízesített víz palackozásának és 

forgalomba hozatalának szabályairól szóló hatályos  65/2004. (IV.27.) FVM-

ESzCsM-GKM együttes rendeletben meghatározott követelményekkel összhangban 

kiállított vizsgálati jegyzőkönyvet. A megajánlott víz összes ásványianyag tartalma 

nem haladhatja meg a 650 mg/liter értéket, melyet a becsatolt vizsgálati 

jegyzőkönyvvel igazol az ajánlattevő. 

 

M2) Ajánlattevő csatolja a megajánlott ballonos ásványvízre valamint vízadagoló 

automatára vonatkozó fényképet, termékismertetőt, műszaki leírást, oly módon, hogy 

abból az alábbiakban meghatározott követelmények egyértelműen megállapíthatóak 

legyenek.  

A megajánlott víz 19 literes kiszerelésnél nem lehet kisebb, valamint a hozzá tartozó 

víz adagoló automatának meg kell felelnie legalább az alábbi feltételeknek:  
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- hideg és meleg víz biztosítása 

- szénsavas víz vételezésének lehetősége 5 kg-os CO2 gáztöltéssel, mely legyen képes 

4,5 gramm/liter CO2 tartalommal palackcsere nélkül legalább 500 liter szénsavas vizet 

biztosítani 

- a CO2 gázpalack elhelyezése kizárólag a vízadagoló automatán belül kerül 

elhelyezésre, vagy az automatához közvetlenül, zárt burkolattal rögzítve helyezhető el.  

- műanyag pohár és külső pohártartó biztosítása lehetséges. 

 

M3) Ajánlattevő csatolja az általa megajánlott vízadagoló automatára vonatkozó 

érvényes CE tanúsítvány másolatát.  

 

 

 

9. Az ajánlattétel nyelve, nyelvei: 

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. 

10. Ajánlattételi határidő: 

2016. március 23. 11 óra.  

11. Az ajánlat benyújtásának címe:  

Az ajánlatok kizárólag az alább megadott elérhetőségen nyújthatók be az ajánlattételi határidő (13. 

pont) lejártáig (megegyezik az 1. pont szerinti kapcsolattartási címmel): 

 

 

MÁV Zrt. 

 

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. 

 III. emelet 307. szoba 

Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy Székhelyén beléptető rendszer működik, és a 

regisztrációval együtt járó adminisztráció esetenként 20 percet is igénybe vehet. Ajánlatkérő 

tájékoztatja továbbá Ajánlattevőket, hogy Ajánlatkérő adminisztrációs és belső iktatási rendszert 

használ, mely esetenként növelheti a postázási időt. 

Ajánlattevő felelőssége, hogy az Ajánlatkérő által a Pályázat során kért dokumentumok a 

megadott határidőre Ajánlatkérő székházán belül meghatározott irodába késedelem nélkül 

megérkezzen. 

Ajánlatkérő a postai úton, vagy futárszolgálattal megküldött dokumentumok késve történő 

kézbesítéséért sem vállal felelősséget. 

A késve érkező dokumentumok az ajánlat érvénytelenségét vonhatják maguk után. 

12. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: ajánlattételtől számított 30 nap. 

13. Egyéb információk: 
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13.1. Nyilatkozatminták átvétele: 

Ajánlatkérő jelen Pályázatban nyilatkozatmintákat készített, melyet térítésmentesen bocsát 

az Ajánlattevők rendelkezésére. 

A Pályázati nyilatkozatmintákat Ajánlatkérő elektronikus úton közzéteszi a 

www.mavcsoport.hu honlapon a beszerzések menüpont alatt. A nyilatkozatminták 

átvételéről a minták között lévő nyilatkozatot kell Ajánlattevőnek cégszerűen aláírva 

visszaküldeni, mellyel igazolja, hogy az ajánlatkérés dokumentumait elektronikus úton 

átvette. . 

13.2. Ajánlati biztosíték: 

Ajánlatkérő a pályázatban való részvételt nem köti biztosíték nyújtásához. 

13.3. Konzultáció: 

Ajánlattevők az alapajánlat összeállításának érdekében írásban kérdéseket tehetnek fel 

Ajánlatkérő felé (e-mailben az 1. pont szerint) az ajánlattételi határidő lejártának napját 

megelőző 3. napig, mely kérdésekre Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejártának napját 

megelőző 1. napjáig megküldi válaszait. 

Az előzőekben megjelölt határidőn túl, vagy egyéb módon érkezett kérdések, vagy a 

Pályázat tárgyától eltérő kérdések megválaszolásától Ajánlatkérő indoklás nélkül 

eltekinthet. 

Az eljárással kapcsolatos minden információkérést kizárólag az 1. pontban megjelölt 

kapcsolattartó személynél, írásban, e-mail útján lehet benyújtani. 

13.4. Az ajánlatok benyújtása: 

Az ajánlatot a felhívás és műszaki adatszolgáltatás (1. számú melléklet) szerint kérjük 

megadni. 

 Az ajánlat minden oldalát kitörölhetetlen tintával, vagy géppel elkészítve, valamennyi 

oldalt (az üres oldalakat is) folyamatos sorszámmal, a cégjegyzésre jogosult, vagy az 

általa az ajánlat aláírására meghatalmazott személy kézjegyével ellátva, zárt 

csomagolásban, magyar nyelven, 1 papír alapú (1 eredeti) és 1 elektronikus másolati 

(CD-n, vagy DVD-n) példányban kell benyújtani. 

 Eltérés esetén a „papír alapú” példány tartalma az irányadó. 

A csomagoláson a „Ballonos ásványvíz biztosítása vízadagoló automata üzemeltetésével 

értékalapú keretszerződés keretében” megjelölést és „Az ajánlattételi határidő (2016. március 23 

11.00 óra) előtt nem bontható fel” megjelölést is fel kell feltüntetni. 

 Az ajánlatok nyomtatott példányát összetűzve (spirálozva, vagy egyéb módon) kell 

benyújtani. 

 Az ajánlat első oldalaként cégszerűen aláírt Felolvasólapnak kell szerepelnie, amelyben 

közölni kell az alábbi adatokat: 

az Ajánlattevő nevét, székhelyét, telefon- és faxszámát, e-mail címét, illetve a 

bírálati szempontok szerinti ajánlatot. A Felolvasólap mintáját jelen 

„Nyilatkozatminták” tartalmazza. 

13.5. Ajánlat tartalma: 

Ajánlattevőnek az alábbi dokumentumokat kell az ajánlathoz csatolni: 

1. a cégszerűen aláírt Felolvasólapot (ajánlattételi lap) kitöltve az Ajánlat adataival 

(nyilatkozatminta szerint); 

2. a cégjegyzésre jogosult személy(ek) közjegyző által készített aláírási 

címpéldányát, vagy a Ctv. 9. §-a szerinti, ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-

mintáját egyszerű másolati példányban. Amennyiben az ajánlatot nem a 

cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő írja alá, úgy csatolni szükséges a 

cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő által aláírt meghatalmazást, melynek 

http://www.mavcsoport.hu/
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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. 

3. Ajánlattevő csatolja cégszerűen aláírt nyilatkozatát, hogy a megajánlott víz 

megfelel 

a fogyasztóvédelemről szóló – hatályos - 1997. évi CLV. törvényben meghatározott 

követelményeknek 

az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló – hatályos - 2008. évi XLVI 

törvényben meghatározott követelményeknek 

az élelmiszerek jelöléséről szóló - hatályos - 19/2004.(II.26.) FVM-SzCsM-GKM 

együttes rendeletben meghatározott követelményeknek. 

a természetes ásványvíz, a forrásvíz, az ivóvíz, az ásványi anyaggal dúsított ivóvíz és 

az ízesített víz palackozásának és forgalomba hozatalának szabályairól szóló  - 

hatályos - 65/2004. (IV.27.) FVM-ESzCsM-GKM együttes rendeletben meghatározott 

követelményeknek. 

arról, hogy a megajánlott víz eltarthatóság ideje bontás nélkül, illetve bontás után: 

Minimális elvárás, hogy a megajánlott termék(ek) eltarthatósága  felbontás nélkül 

minimum a palackozástól számított 12 hónap legyen. 

arról, hogy a megajánlott (felhasznált) víz: 

védett, felszín alatti vízadó rétegből – egy vagy több természetes vagy mesterségesen 

feltárt forrásból vagy kútból származik 

összetétele közel állandó, vagy a természetes ingadozás határain belül van 

mikrobiológiai szempontból megfelel a 65/2004. (IV.27.) FVM-ESzCsM-GKM 

együttes rendelet 5.§ előírásainak.  

palackozása a vízkivételi hely környezetében történi. A vízkivételi hely és a palackozó 

hely egybefüggő zárt rendszert alkot.   

kizárólag a 65/2004. (IV.27.) FVM-ESzCsM-GKM együttes rendeletben 

meghatározott módon kezelt. 

4. A megajánlott víz(ek) vonatkozásában ajánlattevő csatolja az érvényes Vízjogi 

Üzemeltetési Engedély másolatát. Amennyiben az engedély érvényessége a 

pályázati eljárás ideje alatt lejár, úgy Ajánlattevő csatolja nyilatkozatát az 

engedély meghosszabbításának szándékáról. A szerződéskötés feltétele az 

érvényes Vízjogi Üzemeltetési Engedély bemutatása.  

5. Ajánlattevőnek csatolni kell a megajánlott víz(ek) vonatkozásában az Országos 

Tisztiorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdőügyi Főigazgatóságnak 

a természetes ásványvíz minősítésről szóló határozat másolatát. 

6.  A megajánlott víz vonatkozásában ajánlattevő csatolja a jogszabályban – vagy 

hatósági előírásban - meghatározott esetekben, előírt gyártmánylap-vezetési 

kötelezettség esetén a megajánlott termékre vonatkozó gyártmánylap másolatát, 

vagy a gyártmánylap jogszabályi előírásainak megfelelő tartalommal rendelkező 

dokumentumot. 

7. A vízadagoló berendezések rendelkezzenek a használatukhoz szükséges gyártói 

megfelelőségi nyilatkozattal és az előírás szerinti használthoz szükséges 

használati útmutatóval, melyet ajánlattevő ajánlatához csatoljon.  

8. A beszállított étkezési szénsav rendelkezzen Biztonságtechnikai Adatlappal, mely 

információt ad a gáz kezeléséhez, tárolásához, valamint tájékoztat a használata 
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során fellépő esetleges kockázatáról és elsősegélynyújtásról. A Biztonsági 

adatlapot ajánlattevő ajánlatához csatolja.  

 

 

13.6. Egyéb feltételek: 

Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az 

Ajánlattevőt terheli. 

Ajánlatkérőt szerződéskötési kötelezettség nem terheli. 

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét arra, hogy a pályázati felhívás 

visszavonása, módosítása, továbbá a Pályázati eljárás bármely okból történő 

eredménytelenné nyilvánítása, az Ajánlatkérő az Ajánlattevő(k) számára kár-, 

költségtérítést semmilyen jogcímen nem fizet, vele szemben semmiféle igény, 

követelés nem érvényesíthető. 

Ajánlattevők az Ajánlatkérő azon döntése kapcsán, mely ajánlatukat érvénytelennek 

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

igény érvényesítésére nem jogosultak. 

 

14. A Pályázati felhívás megjelentetésének napja: 

Budapest, 2016. március 16.  

15. Mellékletek: 

Műszaki leírás  

Nyilatkozatminták  

Árajánlati adatlap 
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NYILATKOZATMINTÁK 
Ballonos ásványvíz biztosítása vízadagoló automata 

üzemeltetésével értékalapú keretszerződés keretében 
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FELOLVASÓLAP 

a MÁV–START Zrt., mint Ajánlatkérő által „Ballonos ásványvíz biztosítása vízadagoló automata 

üzemeltetésével értékalapú keretszerződés keretében” tárgyban kiírt Pályázat/Ajánlattétel 
részeként. 

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

Ajánlattevő székhelye (lakóhelye):   ..............................................................................  

Telefon:  ..............................................................................  

Fax:  ..............................................................................  

E-mail:  ..............................................................................  

Ajánlattevő(k) kapcsolattartó személyének neve:  ..............................................................................  

Levelezési címe:   ..............................................................................  

Telefon:  ..............................................................................  

Fax:  ..............................................................................  

E-mail:  ..............................................................................  

AJÁNLATI ÖSSZÁR: nettó ………………………………….HUF + Áfa 
 Nyilatkozom, hogy ajánlatom vonatkozásában legalább az ajánlattételi határidő lejártától 
számított 30 napig ajánlati kötöttséget vállalok. 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

………..………………. 
(cégszerű aláírás) 

* Valamennyi közös Ajánlattevő nevét fel kell tüntetni azzal, hogy fel kell tüntetni egyúttal a 
közös ajánlattevők által kijelölt vezető ajánlattevőt is. A vezető ajánlattevő minősül a beszerzési 
eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőnek. 
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NYILATKOZAT AZ AJÁNLATKÉRÉSI FELHÍVÁS SZERINT 

Alulírott  .............................................................................................................................................................. , 

mint a(z) (ajánlattevő megnevezése)  ....................................................................................................  

cégjegyzésre jogosult képviselője, az ajánlattevő nevében és képviseletében eljárva nyilatkozom, 
hogy a megajánlott víz megfelel 

 

a.) a fogyasztóvédelemről szóló – hatályos - 1997. évi CLV. törvényben meghatározott 
követelményeknek 

b.) az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló – hatályos - 2008. évi XLVI törvényben 
meghatározott követelményeknek 

c.) az élelmiszerek jelöléséről szóló  - hatályos - 19/2004.(II.26.) FVM-SzCsM-GKM együttes 
rendeletben meghatározott követelményeknek, nem kizárólag, de különösen az alábbiaknak:  

ca.) az általam ………….. néven megajánlott természetes ásványvíz nem ütközik a 65/2004 
(IV.27.) FVM-ESzCsM-GKM együttes rendelet 7.§ (10) bekezdésében meghatározottakba, mely 
szerit tilos ugyanazon forrásból származó természetes ásványvizet egynél több név alatt 
kereskedelmi forgalomba hozni. 

cb.) az általam ………….. néven megajánlott természetes ásványvíz nem ütközik a 65/2004 
(IV.27.) FVM-ESzCsM-GKM együttes rendelet 4.§ (8) bekezdésében meghatározottakba 

mely szerint tilos bármilyen fertőtlenítési kezelés alkalmazása, vagy bakteriosztatikus anyagok 
hozzáadása, illetve bármely olyan kezelési eljárás, amely várhatóan megváltoztathatja a 
természetes ásványvíz életképes mikrobáinak telepszámát.  

cc.)  az általam ………….. néven megajánlott természetes ásványvíz 1,5 mg/l értéket meghaladó 
fluorid-koncentrációjú természetes ásványvíz, így a 65/2004 (IV.27.) FVM-ESzCsM-GKM 
együttes rendelet 7.§ (6) bekezdése alapján az ásványvíznél a jelölések tartalmazzák az „1,5 
mg/l értéknél több fluoridot tartalmaz: csecsemők és 7 évesnél fiatalabb gyermekek általi 
rendszeres fogyasztásra nem alkalmas feliratot. A Rendelet 7.§ (8) bekezdése alapján a termék 
tényleges fluorid tartalma …………………mg/l, mely a terméken is feltüntetésre került.1 

vagy 

cd.) az általam ………….. néven megajánlott természetes ásványvíz  nem 1,5 mg/l értéket 
meghaladó fluorid-koncentrációjú természetes ásványvíz, így a 65/2004 (IV.27.) FVM-ESzCsM-
GKM együttes rendelet 7.§ (6)  és (8) bekezdésében meghatározott jelölést a termék nem 
tartalmazza.  

 

d.) a természetes ásványvíz, a forrásvíz, az ivóvíz, az ásványi anyaggal dúsított ivóvíz és az 
ízesített víz palackozásának és forgalomba hozatalának szabályairól szóló  - hatályos - 65/2004. 
(IV.27.) FVM-ESzCsM-GKM együttes rendeletben meghatározott követelményeknek. 

                                                 
1 A cc.) vagy cd.) pontok közül a megajánlott terméknek megfelelő jelölendő (aláhúzással). 
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e.) arról, hogy a megajánlott ásványvíz eltarthatóság ideje bontás nélkül, illetve bontás után: a 
megajánlott termék(ek) eltarthatósága  felbontás nélkül minimum a palackozástól számított 12 
hónap. 

f.) arról, hogy a megajánlott termék beszállítása nyertesség esetén a gyártás napjától számított 3 
hónapon belül megtörténik, ennek megfelelően az eltarthatósági ideje beszállítást követően 
minimum 9 hónap. 

g.) arról, hogy a megajánlott (felhasznált) víz: 

- védett, felszín alatti vízadó rétegből – egy vagy több természetes vagy mesterségesen feltárt 
forrásból vagy kútból származik 

- összetétele közel állandó, vagy a természetes ingadozás határain belül van 

- mikrobiológiai szempontból megfelel a 65/2004. (IV.27.) FVM-ESzCsM-GKM együttes rendelet  
5.§ előírásainak.  

- palackozása a  vízkivételi hely környezetében történik. A vízkivételi hely és a palackozó hely 
egybefüggő zárt rendszert alkot.   

- a széndioxidon kívül más idegen anyagot nem tartalmaz 

- kizárólag a 65/2004. (IV.27.) FVM-ESzCsM-GKM együttes rendeletben meghatározott módon 
kezelt. 

 

Nyilatkozom továbbá, hogy 

a palackozásra kerülő víz minőségében, összetételében bekövetkező, az egészségre negatív 
kihatással bíró. vagy ennek veszélyét hordozó változást, illetve víz és/vagy vízkivételi hely 
szennyezett állapotba kerülését, vagy ennek közvetlen veszélye bekövetkezését ajánlatkérő 
részére haladéktalanul bejelenteni köteles vagyok, a bejelentési kötelezettségnek eleget teszek.  

 

Jelen nyilatkozatot a MÁV-START ZRT,. mint ajánlatkérő által kiírt „Ballonos ásványvíz 
biztosítása vízadagoló automata üzemeltetésével értékalapú keretszerződés keretében ” 
tárgyban megindított ajánlatkérésben, az ajánlat részeként teszem. 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

…………………………….........................................................................................................................................  

Ajánlattevő cégszerű aláírása 
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ÁTVÉTELI NYILATKOZAT 

az elektronikus átvételhez 

A  „Ballonos ásványvíz biztosítása vízadagoló automata üzemeltetésével értékalapú keretszerződés 

keretében” tárgyú ajánlatkérés és a hozzá tartozó Nyilatkozatmintákat a mai napon 

elektronikusan letöltöttük. 

Ajánlattevő a dokumentáció letöltését a kézhezvételét ezúton visszaigazolja. 

 ....................... , 2016.  ...................................  

Ajánlattevő cég neve, címe:  ............................................................................................................................  

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

Kapcsolattartó telefonszáma:  ............................................................................................................................  

Kapcsolattartó faxszáma:  ............................................................................................................................  

Kapcsolattartó e-mail címe:  ............................................................................................................................  

 ……………………………. ........  
 Ajánlattevő cégszerű aláírása 
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MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK 
Ballonos ásványvíz biztosítása vízadagoló automata 

üzemeltetésével értékalapú keretszerződés keretében 
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MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK 

 

Ballonos ásványvíz vízadagoló automata biztosításával, az automatához kapcsolódó 
üzemeltetési szolgáltatással  

 
1.) A beszerzés tárgya és mennyisége: 
 
Ballonos a sva nyví z sza llí ta sa, ví zadagolo  automata k telepí te se az ala bbi berendeze sekre, 
Terme kekre e s kiege szí to kre vonatkozo an: 

 
 ví zadagolo  berendeze sek 19 literes a sva nyvizes ballon  
 5 kg-os e tkeze si sze nsav palack  
 mu anyag poha r  
 mu anyag poha rtarto   

 
 

A ví zadagolo  automata knak alkalmasnak kell lenniu k sze nsavas e s sze nsavmentes, valamint 
hideg e s meleg ví z adagola sa ra.  
 
A ví zadagolo  automata knak CO2 ga zpalackkal ella tottaknak kell lenni, a CO2 ga zpalack 
elhelyeze se  kiza ro lag a ví zadagolo  automata n belu l keru lhet elhelyeze sre, vagy az automata hoz 
ko zvetlenu l, za rt burkolattal ro gzí tve helyezheto  el.   
 
Sze nsavas a sva nyví z ve teleze se nek leheto se ge 5 kg-os CO2 ga zto lte ssel, mely legyen ke pes 4,5 
gramm/liter CO2 tartalommal palackcsere ne lku l legala bb 500 liter sze nsavas a sva nyvizet 
biztosí tania.  
 
A ví zadagolo  berendeze sek biztosí tsa k a megfelelo  ho me rse kletu  a sva nyví zet a ko vetkezo k 
szerint: 

 
Hideg elo í rt ho me rse klete: 8-10 ˚C 
Meleg  elo í rt ho me rse klete: legala bb + 50 ˚C 

 
2.) A teljesítés várható formája 
 
Aja nlattevo  kisza llí tja e s telepí ti az Aja nlatke ro  a ltal megjelo lt telephelyekre a új vízadagoló 
automatákat e s a szerzo de s hata lya alatt folyamatosan biztosí tja a ví zadagolo  automata k 
u zemeltete se t, valamint a csere khez szu kse ges ballonokat, sze nsavas palackokat, mu anyag 
poharakat e s poha rtarto kat. 
 
Az új vízadagoló automata kifejezés alatt Ajánlatkérő a használatra kész, de eddig üzembe 
még nem helyezett automatát érti. Ajánlatkérő nem fogad el olyan automatát, mely bárhol 
és/vagy bármikor már használatban volt, vagy használatban nem volt, de telepített és 
használatra kész állapotban volt.  
 
A a sva nyví z szavatossa gi ideje a besza llí ta sto l sza mí tott minimum 9 ho nap. 
 
 
A ví zadagolo  berendeze sek rendelkezzenek a haszna latukhoz szu kse ges CE tanu sí tva nnyal e s az 
elo í ra s szerinti haszna lthoz szu kse ges haszna lati u tmutato val. 

 
A besza llí tott e tkeze si sze nsav rendelkezzen Biztonsa gtechnikai Adatlappal, mely informa cio t ad 
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a ga z kezele se hez, ta rola sa hoz, valamint ta je koztat a haszna lata sora n felle po  esetleges 
kocka zata ro l e s elso sege lynyu jta sro l. 
A netto  egyse ga raknak tartalmaznia kell a szerzo de sszeru  teljesí te shez szu kse ges o sszes 
ja rule kos gya rta si, munka-, anyag-, sza llí ta si e s egye bko ltse geket – idee rtve a fuvaroza s, ta rola s, 
rakoda s, csomagola s, hato sa gi engede lyek ko ltse geit is – valamint a ku lo nfe le va mko ltse geket e s 
ado kat az a ltala nos forgalmi ado  kive tele vel. 
 
 
 
Elado nak a szerzo de s teljesí te se sora n elo re egyeztetett ido pontban gondoskodnia kell a 
Berendeze s(ek) rendeltete sszeru  haszna lata sora n felle po  hiba k e s hia nyossa gok elha rí ta sa ro l, 
vagy ha a hiba az Elado  do nte se alapja n nem javí thato  a meghiba sodott alkatre szek csere je ro l. 
Vevo  az Elado  sza ma ra a hibaelha rí ta s, e s csere ve grehajta sa hoz szu kse ges felte teleket ko teles 
megteremteni 
Vevo  elo zetes ige nye esete n Elado nak csereke szu le ket kell biztosí tania Vevo  re sze re a hiba 
elha rí ta sa nak ideje re. 
Elado  abban az esetben is elha rí tja a hiba t, illetve ve grehajtja a csere t, amennyiben azt nem 
rendeltete sszeru  haszna lat tette szu kse gesse . A hibaelha rí ta sro l, illetve csere elve gze se ro l, e s 
annak ido pontja ro l a Vevo t az Elado  ta je koztatja, e s Vevo  ko teles az Elado  sza ma ra a 
hibaelha rí ta s, e s csere ve grehajta sa hoz szu kse ges felte teleket megteremteni.  
A nem rendeltete sszeru  haszna lattal - amennyiben Vevo  elismeri ennek te nye t - kapcsolatban 
felmeru lt valamennyi ko ltse g, ka r Vevo t terheli, e s Vevo  sza ma ra kisza mla za sra keru l, illetve a 
Vevo  a ltal ige nyelt, nem a Berendeze s(ek) hiba ja ra visszavezetheto  ge pcsere esete n felmeru lt, 
szu kse ges, e s elo í rt higie niai ge ptisztí ta s ko ltse ge a Vevo  elo zetes ta je koztata sa t ko veto en 
sza ma ra a szerzo de sben ro gzí tett a ron 30 napos fizete si hata rido vel kisza mla za sra keru l. 
 
A Berendeze seken meghata rozott ido ko zo nke nt Elado nak higie niai tisztí ta st e s karbantarta st 
kell ve geznie.  
Ennek elve gze se re Vevo  biztosí tja a leheto se get elo re egyeztetett ido pontban. A higie niai tisztí ta s 
e s karbantarta s elve gze se minimum ha rom havonta, de maximum 6 havonta kell, hogy 
elve gze sre keru ljo n. 
Elado nak az elso  tisztí ta st, karbantarta s a ge p helyszí nre sza llí ta sakor, annak beu zemele sekor 
kell elve geznie, a ko vetkezo  esede kes ido pontot etto l a da tumto l kell sza molni, erre Vevo  
figyelme t Elado nak kell felhí vni, annak esede kesse ge t jelezni.  
Amennyiben Vevo  nem biztosí tja a tisztí ta s, karbantarta s leheto se ge t Elado  sza ma ra, u gy az 
abbo l ado do  ka rok Vevo t terhelik.  
Amennyiben Elado  nem jelzi Vevo  fele  az tisztí ta s, karbantarta s esede kesse ge t vagy nem ve gzi el 
az elo re egyeztetett ido pontban, u gy az ebbo l eredo  ka rok Elado t terhelik.  
 
A kisza llí ta skor az u res csereballonok elvitele Elado  feladata, mely sora n a csereballonok sza ma 
illetve a Vevo  a ltal a megrendele s alapja n a tvett bontatlan, se rtetlen ballonok sza ma nem 
felte tlenu l egyezik meg.  
 


