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I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐKNEK 
 
I.1. A közbeszerzési eljárás tárgya és mennyisége 

 

A MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság, mint ajánlatkérő a 

közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) XIV. fejezete szerint 

eljárva ajánlatokat kér „2015-18. évi időszakban a MÁV Zrt. Budapest, Debrecen, Miskolc, 

Pécs, Szeged, Szombathely Pályavasúti Területi Igazgatóságai számára kitérők és gyalogos 

felüljárók hó – jég – és csúszásmentesítése” tárgyú közösségi eljárásrendű nyílt közbeszerzési 

eljárásban, melynek nyertesével vállalkozási szerződést kíván kötni. 

 

I.2. A közbeszerzési eljárás tárgya: 

 

2015-18. évi időszakban a MÁV Zrt. Budapest, Debrecen, Miskolc, Pécs, Szeged, 

Szombathely Pályavasúti Területi Igazgatóságai számára kitérők és gyalogos felüljárók 

hó – jég – és csúszásmentesítése. 

 

I.3. A közbeszerzési eljárás mennyisége: 

 

Az ajánlati felhívás II.2.1) pontjában illetve jelen dokumentáció III. fejezete (szerződés 

tervezet 5. számú melléklete) szerinti mennyiségek.  

 

Az ajánlati felhívás és a dokumentáció együttesen tartalmazza az eljárással kapcsolatos 

feltételeket. A két dokumentum közötti ellentmondás esetén a Kbt. 45. § (6) bekezdése 

alkalmazandó. 

 

I.4. Előzetes kikötések 

 

Az ajánlat elkészítésének alapja az jelen dokumentáció, mely tartalmazza az ajánlat 

elkészítésével kapcsolatban az ajánlattevők részére szükséges információkról szóló 

tájékoztatást, az ajánlat részeként benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jegyzékét, az ajánlott 

igazolás- és nyilatkozatmintákat, valamint a szerződéstervezetet. Az ajánlatnak az összes 

elvégzendő feladatot tartalmaznia kell, úgy, ahogy azt az ajánlatkérő jelen dokumentációban 

előírja. 

Az ajánlattevőnek az ajánlati felhívásban, illetve a dokumentációban meghatározott tartalmi 

és formai követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie. 

Ajánlata benyújtásával az ajánlattevő teljes egészében és megkötések nélkül elfogadja a jelen 

dokumentációban meghatározott összes feltételt az ajánlattételi időszakban esetlegesen 

kiadott kiegészítéssel együtt, függetlenül az ajánlattevő saját feltételeitől, amelyektől ezennel 

eláll. 

Az ajánlattevő kötelessége, hogy teljes körű ismereteket szerezzen maga számára a 

közbeszerzési eljárás minden vonatkozásában az ajánlat benyújtása előtt. Ajánlatkérő 

feltételezi, hogy az ajánlattevő minden olyan információt beszerzett, amely az ajánlat 

elkészítéséhez és a szerződéskötéshez szükséges. 

Ajánlatkérő valamennyi ajánlattevőtől elvárja, hogy az összes tájékoztatást, követelményt, 

meghatározást, specifikációt, amelyet a dokumentáció tartalmaz, átvizsgáljon. Bármely, az 
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ajánlat által tartalmazott hiba, hiányosság az ajánlattevő kockázatára történik, és az ajánlat 

érvénytelenségét eredményezi. 

 

I.5. Az ajánlati felhívás és dokumentáció módosítása, visszavonása 

 

A Kbt. 41. §-a alapján ajánlatkérő jogosult az ajánlattételi határidőt egy alkalommal 

meghosszabbítani, azonban az ajánlattételi határidőt rövidíteni nem lehet. Az ajánlattételi 

határidő módosítását és indokát az ajánlatkérő hirdetménnyel teszi közzé. 

A Kbt. 42. §-a alapján ajánlatkérő jogosult az ajánlattételi határidő lejártáig az ajánlati 

felhívásban és dokumentációban meghatározott feltételeket módosítani. A módosításról az 

ajánlatkérő hirdetményt tesz közzé, és egyidejűleg tájékoztatja azon gazdasági szereplőket, 

akik az ajánlatkérőnél az eljárás iránt érdeklődésüket jelezték, így különösen azokat, akik a 

dokumentációt átvették vagy kiegészítő tájékoztatást kértek. 

A Kbt. 44. §-a alapján ajánlatkérő jogosult az ajánlati felhívást az ajánlattételi határidőig 

visszavonni. A visszavonásról az ajánlatkérő hirdetményt tesz közzé, és egyidejűleg 

tájékoztatja azokat a gazdasági szereplőket, akik az ajánlatkérőnél az eljárás iránt 

érdeklődésüket jelezték, így különösen azokat, akik a dokumentációt átvették vagy kiegészítő 

tájékoztatást kértek. 

 

I.6. Kapcsolattartásra vonatkozó szabályok 

 

A kapcsolattartásra a Kbt. 35. §-a vonatkozik. Az ajánlattevő kizárólagos felelőssége, hogy 

olyan telefax-elérhetőséget adjon meg, amely a megküldendő dokumentumok fogadására 24 

órában alkalmas. Ugyancsak az ajánlattevő felelőssége, hogy a szervezeti egységén belül az 

ajánlatkérő által megküldendő bármely dokumentum időben az arra jogosulthoz kerüljön. 

Ajánlatkérő kapcsolattartója az ajánlati felhívás I. 1. pontjában megjelölt személy: 

– név: Kovács Gábor 

– szervezeti egység: Beszerzési és Logisztikai Üzletág - Beszerzési Szervezet Vasúti-és 

Vállalatüzemeltetési Divízió  

– telefon: +36 30/567-3338 

– telefax: 1/511-7526 

– e-mail: kovacs.gabor8@mav-szk.hu 

 

I.7. Kiegészítő tájékoztatás 

 

Bármely gazdasági szereplő, aki a közbeszerzési eljárásban ajánlattevő lehet, a megfelelő 

ajánlattétel érdekében az ajánlati felhívásban és dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban 

írásban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet az ajánlatkérőtől. A kiegészítő tájékoztatást 

ajánlatkérő a kérés beérkezését követően a leghamarabb, valamint az ajánlattételi határidő 

lejárta előtt legkésőbb hat nappal adja meg.  

Ha a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet az ajánlattételi határidő lejártát megelőző tíz 

napon belül nyújtják be, a kiegészítő tájékoztatást az ajánlatkérőnek nem kötelező megadnia, 

de megadhatja, amennyiben úgy ítéli meg, hogy a későn érkezett kérdés megválaszolása a 

megfelelő ajánlattételhez, illetve részvételre jelentkezéshez szükséges. Az ajánlatkérő - ha a 

válaszadáshoz és a válasz figyelembevételéhez nem áll megfelelő idő rendelkezésre - ilyenkor 

is élhet a Kbt. 45.§ (4) bekezdésben foglaltak szerint az ajánlattételi határidő 

meghosszabbításának lehetőségével. 

mailto:kovacs.gabor8@mav-szk.hu
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Ajánlatkérő a beérkezett kérdésre oly módon fog írásban válaszolni, hogy a kérdéseket (a 

kérdező személyének feltüntetése nélkül) és a válaszokat egyidejűleg megküldi minden 

ajánlattevőnek. Amennyiben a kérdések időbeni eltolódása miatt az ajánlattevő több 

válaszlevelet küld meg az ajánlattevők részére, azokat folyamatos sorszámozással látja el. Az 

azonos tartalmú kérdések a válaszban csak egyszer kerülnek feltüntetésre és megválaszolásra. 

A válaszlevelek, továbbá az ajánlatkérő saját hatáskörében végzett pontosításai a  

dokumentáció részévé válnak, így azok is kötelezővé válnak az ajánlattevők számára. 

Ajánlattevő bármilyen formában kapott szóbeli információra, melyet ajánlatkérő írásban nem 

erősített meg, ajánlatában nem hivatkozhat. Ajánlattevő kizárólagos felelőssége, hogy a 

szervezeti egységén belül a kiegészítő tájékoztatás időben az arra jogosulthoz kerüljön. 

A kiegészítő tájékoztatásra vonatkozó további szabályokat a Kbt. 45. §-a tartalmazza. 

Az írásban, illetve faxon megküldött kérdéseket, e-mailben is el kell küldeni szerkeszthető 

formában az 1.6. pontban meghatározott e-mail címre: kovacs.gabor8@mav-szk.hu. 

 

I.8. Közös ajánlattételre vonatkozó szabályok 

 

A Kbt. 25. §-ában foglaltaknak megfelelően több gazdasági szereplő közösen is tehet 

ajánlatot. 

Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevőknek megállapodást (konzorciumi vagy közös 

ajánlattételi megállapodás) kell kötniük egymással, melyben szabályozzák a közös 

ajánlattevők egymás közötti és az ajánlatkérővel való kapcsolatát.  

Az ajánlatban utalni kell a közös ajánlati szándékra, s meg kell nevezni a konzorciumi tagokat 

(az egyes közös ajánlattevőket), illetve a konzorcium (közös ajánlattevő) vezető tagját, annak 

címét, egyéb elérhetőségét.  

 

Ajánlatkérő a Kbt. 27. § (2) bekezdésben foglaltakkal összhangban nem teszi lehetővé 

gazdasági társaság, illetve jogi személy létrehozását. Közös ajánlattétel esetén a közös 

ajánlattevőknek megállapodást kell kötniük egymással, melyben szabályozzák a közös 

ajánlattevők egymás közötti és az ajánlatkérővel való kapcsolatát. 

 

A konzorciumi vagy közös ajánlattételi megállapodást az ajánlathoz kell csatolni. A 

megállapodásnak az alábbi kötelező elemeket kell tartalmazni: 

– a konzorciumvezető cég megnevezése és felhatalmazása a konzorcium vezetésére, az 

ajánlatkérővel való kapcsolattartásra, valamint a teljes körű döntéshozatalra; 

– a felek egyetemleges kötelezettségvállalása a szerződés teljesítésére; 

– a közös ajánlattevők, illetve ajánlattevők egymás közötti munkamegosztása; 

– a felek egyértelmű nyilatkozata arról, hogy nyertességük esetén a megbízási szerződésben 

foglalt valamennyi kötelezettség teljesítéséig a konzorciumi szerződés ezen tartalmi 

elemein és a tagok személyén nem változtatnak. 

A szerződő tagok személye az ajánlattételi határidő lejárta után nem változhat. 

A Kbt. 26. §-a alapján, ha egy gazdasági szereplő a közbeszerzés értékének huszonöt 

százalékát meghaladó mértékben fog részt venni a szerződés teljesítésében, az ajánlatban 

közös ajánlattevőként kell szerepelnie. 

 

Az ajánlattétel költségeI.9.  
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Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos összes költség kizárólag az ajánlattevőt 

terheli. Az ajánlatkérő nem felel, vagy nem fizet semmiféle költségért vagy veszteségért, 

amely az ajánlattevőt érheti a helyszínen tett látogatásokkal vagy vizsgálatokkal kapcsolatban, 

vagy az ajánlat bármely más vonatkozásában.  

Az ajánlattevőnek nincs joga semmilyen, a dokumentációban kifejezetten megadott jogcímen 

kívüli egyéb – így különösen anyagi – igény érvényesítésére. A közbeszerzési eljárás 

eredményes vagy eredménytelen befejezésétől függetlenül az ajánlatkérővel szemben e 

költségekkel kapcsolatban semmilyen követelésnek nincs helye.  

Az ajánlatkérő kifejezetten nyilatkozik, hogy az ajánlatok elkészítéséért sem a nyertes 

ajánlattevőnek, sem másoknak nem fizet. 

 

I.10. Az ajánlattétel formája, helye és határideje 

 

Az ajánlatot zárt csomagolásban, magyar nyelven 1 papíralapú eredeti példányban és 1 a papír 

alapú eredeti példánnyal mindenben megegyező elektronikus másolati példányban (CD-n 

vagy DVD-n) kell benyújtani.  

 

Az ajánlatot sérülésmentes, zárt csomagolásban kell benyújtani az ajánlati felhívásban 

megjelölt időpontig és helyszínre. Az ajánlat benyújtására a Kbt. 61. § (1) bekezdése 

vonatkozik. Az ajánlat fenti időpontban és helyszínre való megérkezéséért a felelősség az 

ajánlattevőt terheli. 

Amennyiben az ajánlattevő ajánlatát postai úton küldi meg, a beérkezett ajánlat abban az 

esetben minősül határidőben megérkezettnek, amennyiben a kézhezvétel az ajánlattételi 

határidő lejártáig, a megjelölt helyen igazoltan megtörténik. A postázási késedelem, valamint 

a postai küldemények elirányításából, elvesztéséből eredő összes kockázat az ajánlattevőt 

terheli. 

Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 74. § (1) bekezdés a) pontja alapján az ajánlat 

érvénytelen, ha azt az ajánlati felhívásban meghatározott ajánlattételi határidő lejárta után 

nyújtották be. 

Az Ajánlatkérő az ajánlatukat késedelmesen benyújtó ajánlattevőktől indokként nem fogad el 

semmiféle akadályozó körülményre való hivatkozást (baleset, csúcsforgalom, parkolási 

probléma, beléptetési rendszerből eredő késedelem, sorban állás stb.), azaz kimentésnek helye 

nincs. 

Az elkésett ajánlatot a bontási eljárás keretén belül nem lehet felbontani, kivéve, ha a 

felbontás az ajánlattevő személyének megállapítása érdekében szükséges. Ajánlatkérő a 

késedelem okát és felelősét nem vizsgálja. Az Ajánlatkérő az elkésettség tényét 

jegyzőkönyvbe foglalja, és az elkésett ajánlatot az eljárás lezárulásától, illetve a szerződés 

teljesítésétől számított öt évig megőrzi.  

A személyesen, vagy meghatalmazott útján beadott ajánlatokat az ajánlatkérő nevében eljáró 

szervezet érkezteti, az átvétel pontos időpontját rávezeti az ajánlat csomagolására, és ezzel 

igazolja az átvétel tényét.  

Az ajánlatkérő nevében eljáró szervezet ezt külön nyilatkozatban is megteheti. 

Ha a jelen eljárás bármely szakaszában az ajánlattevő képviseletében meghatalmazott jár el, 

köteles közokirattal, vagy teljes bizonyítóerejű magánokirattal igazolni képviseleti 



 

Dokumentáció a „2015-18. évi időszakban a MÁV Zrt. Budapest, Debrecen, Miskolc, Pécs, 

Szeged, Szombathely Pályavasúti Területi Igazgatóságai számára kitérők és gyalogos 

felüljárók hó – jég – és csúszásmentesítése” tárgyában indított uniós, nyílt közbeszerzési 

eljáráshoz. 

 

7 

 

jogosultságának körét és terjedelmét, valamint a meghatalmazott aláírási mintáját. A 

meghatalmazással együtt be kell mutatni a meghatalmazó aláírási címpéldányát is 

 

Az ajánlattal szembeni formai elvárásokat az ajánlati felhívás VI.3) pontban az egyéb 

információk tartalmazzák. 
Az ajánlat elkészítésére, módosítására, visszavonására egyebekben a Kbt. 60. §-a vonatkozik. 

 

Az ajánlatok bontására az ajánlati felhívásban foglaltak szerinti helyszínen kerül sor. 

Az ajánlatok felbontásakor ajánlatkérő ismerteti az alábbi adatokat: 

– ajánlattevő neve, 

– ajánlattevő címe (székhelye, lakóhelye), 

– főbb számszerűsíthető adat, amely az összességében legelőnyösebb értékelési szempont 

alapján értékelésre kerül, 

– közbeszerzés becsült értékét, 

– szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét 

Az ajánlatok bontására vonatkozó egyéb szabályokat a Kbt. 62. §-a tartalmazza. 

 

I.11. Ajánlatok értékelése 

 

A benyújtott ajánlatok elbírálásának szempontja: Összességében legelőnyösebb ajánlat a 

következő részletezés szerint: Valamennyi részszempont esetében az értékelés relatív, más 

néven fordított arányosítás módszerével történik az alábbiak szerint. 

 

A legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, akkor az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre 

a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a 

legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat. 

azaz: 

 

  
         

          
 x(Pmax-Pmin)+Pmin 

 

ahol 

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 

Pmax: a pontskála felső határa 

Pmin: a pontskála alsó határa 

Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 

Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme 

Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme; 

 

A részszempontokra adható pontszám alsó határa 1, a felső határa 10 pont 

(Kerekítési szabály: 2 tizedes jegy pontossággal) 

 

Az ajánlatok rangsorolása: a részszempontokra adott pontok és az adott részszempont 

súlyszámának szorzatát követően valamennyi részszempontra kapott értékeket összegezzük 

majd ajánlatkérő az ajánlatokat az így kapott öszpontszámok alapján rangsorolja. A 

legmagasabb összpontszámú ajánlat a rangsorban legkedvezőbb helyezést kapja. 
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a) (1., 2., 3., 4., 5., 9. részajánlatok esetében) 

 

Kitérő takarítás nettó Ft/csoport: Súlyszámok 

·egyszerű  30 

·átszelési 30 

Készenlét nettó Ft/óra: 25 

Kivonulási idő el nem rendelt készenlét esetén (órában, max. 4 óra) 10 

Felüljáró takarítás nettó Ft/m2 5 

 

b) (6., 8., 10., 11., 12. részajánlatok esetében) 

Kitérő takarítás nettó Ft/csoport/: Súlyszámok 

·egyszerű  30 

·átszelési 30 

 Készenlét nettó Ft/óra: 30 

Kivonulási idő el nem rendelt készenlét esetén (órában, max. 4 óra) 10 

 

c) (7., részajánlat esetében) 

Kitérő takarítás nettó Ft/csoport: Súlyszámok 

·egyszerű  40 

 
 

 Készenlét nettó Ft/óra: 40 

Kivonulási idő el nem rendelt készenlét esetén (órában, max. 4 óra) 20 

 

I.12. Tájékozódási kötelezettség 

 

A Kbt. 54. § (1) bekezdésének megfelelően ajánlattevőnek az ajánlattétel során tájékozódnia 

kell a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, 

amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. 

Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevő az ajánlatában köteles nyilatkozni arról, hogy az 

ajánlattétel során figyelembe vette a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre 

vonatkozó, a teljesítés helyén hatályos kötelezettségeket.  

Ez nem érinti az aránytalanul alacsony ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat vizsgálatára 

vonatkozó Kbt. 69. § rendelkezéseinek alkalmazását. 

 

A munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó kötelezettségekről Ajánlattevő 

tájékoztatást kaphat: 

A közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó, a munkavállalók védelmére és a 

munkafeltételekre vonatkozó tájékoztatási kötelezettség eljárási szabályairól és 

díjazásáról szóló 1/2004. (I. 9.) FMM rendeletben meghatározottak szerint. 

Kérelemre (külön - külön) tájékoztatást nyújtó felügyelet: 
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Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) 
Székhely: 1097 Budapest, Gyáli út 2-6. 

Levelezési cím: 1437 Budapest, Pf. 839. 

Tel.: +36-1-476-1100 

Fax: +36-1-476-1390 

Honlap: www.antsz.hu 

 

Országos Tisztifőorvosi Hivatal 

Cím: 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6. 

Levelezési cím: 1437 Budapest, Pf. 839. 

tisztifoorvos@oth.antsz.hu 

Központi telefonszám: 06-1-476-1100 

 

Nemzetgazdasági Minisztérium 

Székhely: 1051 Budapest, József nádor tér 2-4. 

Postafiók címe: 1369 Budapest Pf.: 481. 

Telefax: +36-1-795-0716  

Telefon: 

- NGM (József nádor tér 2-4.): +36 1 795-1400 

- NGM (Kálmán Imre u. 2): +36 1 472-8000 

- NGM (Honvéd u. 13-15): +36 1 374-2700 

 

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 

Székhely: 1145 Budapest, Columbus u. 17-23. 

Levelezési cím: 1590 Budapest, Pf. 95. 

Tel.: +36-1-301-2900 

Fax: +36-1-301-2903 

E-mail:hivatal@mbfh.hu 

Honlap: www.mbfh.hu 

 

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat 

Székhely: 1089 Budapest, Kálvária tér 7.  

Levelezési cím: 1476 Budapest, Pf. 75.  

Tel.: +36-1-303-9300  

Fax: +36-1-210-4255 

Honlap: www.afsz.hu 

 

Budapest Főváros Kormányhivatala 

Munkaügyi Központ 

Cím: 1082 Budapest, Kisfaludy u. 11. 

Központi telefon: 477-5700 

Központi fax: 477-5800 

E-mail: fovaroskh-mk@lab.hu 

 

Nemzetgazdasági Minisztérium 

http://www.antsz.hu/
mailto:hivatal@mbfh.hu
http://www.mbfh.hu/
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Székhely: 1051 Budapest, József nádor tér 2-4. 

Postai cím: 1051 Budapest, József nádor tér 2-4.  

Postafiók címe: 1369 Budapest Pf.: 481. 

Telefonszám: 06-1-795-1400 

Telefax: 06-1-795-0716 

Ügyfélszolgálat telefonszám: 06-1-795-5010; 06-1-795-5011 

Ügyfélszolgálat e-mail: ugyfelszolgalat@ngm.gov.hu 

mailto:ugyfelszolgalat@ngm.gov.hu
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Igazolások, nyilatkozatok jegyzéke 

 

Melléklet a 

formanyomtatványok 

között 

Iratanyag megnevezése 

1. (a)-(l) sz. melléklet Felolvasólap 

 Oldalszámozott tartalomjegyzék 

2. a) sz. melléklet Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 60. § (3) bekezdése tekintetében 

2. b) sz. melléklet Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 60. § (5) bekezdése tekintetében 

 Nyilatkozat közös ajánlattételről (adott esetben) 

 A jelen dokumentáció I.8. pontjában meghatározott megállapodás (közös 

ajánlattétel esetében) 

3. a),3. b) sz. melléklet Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 40. § (1) bekezdés a) és b) pontja 

tekintetében 

(közös ajánlattétel esetében ajánlattevőnként külön-külön kell csatolni) 

4. a),4. b),4. c), 4. d) 4. a) Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 55. § (6) bekezdés a) és b) pontja 

tekintetében 

4. b) Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 55.§ (5) bekezdése alapján  

4. c) A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet nyilatkozata a Kbt. 55. 

§ (5) bekezdése tekintetében 

4. d) A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet nyilatkozata a Kbt. 55. 

§ (6) bekezdés c) pontja tekintetében 

(közös ajánlattétel esetében ajánlattevőnként külön-külön kell csatolni) 

5. a) – 5. f) 5. a) Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 56. § (1) bekezdés f) és i) pontja 

tekintetében 

5. b) Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) 

alpontja tekintetében 

5. c) Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 56. § (2) bekezdése szerinti kizáró 

okok hatálya alá nem tartozásáról 

5. d) Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő nyilatkozata a kizáró 

okok igazolásáról 

5. e) Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 58.§ (3) bekezdése szerint 

5. f) Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 57. §-a vonatkozásában az 

alvállalkozó és az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet 

tekintetében 

(közös ajánlattétel esetében ajánlattevőnként külön-külön kell csatolni) 
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6. sz. melléklet Nyilatkozat a közbeszerzés tárgyából származó – általános forgalmi adó 

nélkül számított – árbevételről a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § 

(1) bekezdés c) pontja szerinti alkalmassági előírás vonatkozásában a 

310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdése szerinti eset 

fennállása esetén ajánlattevő jelen pont szerinti alkalmasságát a működési 

ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó – általános forgalmi adó 

nélkül számított – árbevételéről szóló nyilatkozatával igazolhatja. 

7. sz. melléklet 7. a) Referencia nyilatkozat/igazolás a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 

15. § (3) bekezdés a) pontja szerinti alkalmassági előírás vonatkozásában  

7. b) A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekkel kapcsolatos nyilatkozat 

 

 Referencia nyilatkozat csatolása az ajánlati felhívás (Műszaki, illetve 

szakmai alkalmasság M1) pontjában előírtak szerinti igazolásmód) 

 Szakmagyakorlási jogosultság igazolására szolgáló dokumentumok, 

oklevelek, végzettséget, képzettséget igazoló papírok, engedélyek másolata 

(Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M2) pontjában előírtak szerinti 

igazolásmód) 

  

8. sz. melléklet Ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy a Kbt. 80. §-a alapján az ajánlatának 

egy részét üzleti titoknak minősíti, és ezáltal annak nyilvánosságra 

hozatalát megtiltja (adott esetben) 

9. sz. melléklet Nyilatkozat a Kbt. 54. § szerinti tájékozódási kötelezettség teljesítéséről 

  

 Felelős fordítások (adott esetben) 

10. sz. melléklet Felelős fordítás esetében az ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy a nem 

magyar nyelven kiállított dokumentum tartalma teljes mértékben 

megegyezik a magyar fordítás tartalmával (adott esetben) 

11. sz. melléklet Nyilatkozat elektronikus formátumban benyújtott ajánlatokról 

 Ajánlattevőnek az ajánlatban csatolni kell azon cégjegyzésre jogosult 

személy(ek) közjegyzői aláírás hitelesítéssel ellátott cégaláírási 

nyilatkozatát (aláírási címpéldányát) vagy ügyvéd által ellenjegyzett 

aláírásmintáját egyszerű másolati formában, akik az ajánlatot, az abban 

szereplő bármely nyilatkozatot szignálják, aláírják. [Amennyiben az 

aláíró/szignáló személy nem cégjegyzésre jogosult az adott gazdasági 

szereplőnél, úgy csatolni kell az adott gazdasági szereplőnél cégjegyzésre 

jogosult személy által aláírt felhatalmazást is, melynek tartalmaznia kell a 

meghatalmazott személy aláírását és szignómintáját is.]  

 Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevőnek 

ajánlatához csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési 

kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolását. 

 A felhívásban és a Kbt.-ben előírt egyéb kötelezően csatolandó 

dokumentumok 
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II. MELLÉKLETEK, NYILATKOZATOK 
1a) számú melléklet 

Felolvasólap 1. részajánlat esetében) 

 

 

Ajánlattevő neve:  

Ajánlattevő lakcíme / székhelye:  

Ajánlattevő levelezési címe:  

Ajánlattevő telefonszáma:  

Ajánlattevő telefaxszáma:  

Ajánlattevő kapcsolattartójának neve:  

Ajánlattevő kapcsolattartójának telefonszáma:  

Ajánlattevő kapcsolattartójának telefaxszáma:  

Ajánlattevő kapcsolattartójának e-mail címe:  

 

Közös ajánlattétel esetén*: 

Közös ajánlattevők képviselőjének 

(konzorciumvezető) neve: 

 

Közös ajánlattevők képviselőjének 

(konzorciumvezető) lakcíme / székhelye: 

 

Közös ajánlattevők képviselőjének 

(konzorciumvezető) levelezési címe: 

 

Közös ajánlattevők képviselőjének 

(konzorciumvezető) telefonszáma: 

 

Közös ajánlattevők képviselőjének 

(konzorciumvezető) telefaxszáma: 

 

 

Közös ajánlattevő neve:**  

Közös ajánlattevő lakcíme / székhelye:  

Közös ajánlattevő levelezési címe:  

Közös ajánlattevő telefonszáma:  

Közös ajánlattevő telefaxszáma:  

 

 

 

 

 

 

 

 
* Több közös ajánlattétel töltendő ki 

** Több közös ajánlattevő esetén sokszorozható  
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Kitérő takarítás – egyszerű (nettó Ft/csoport):  

 

Kitérő takarítás – átszelési (nettó Ft/csoport):  

 

Készenlét (nettó Ft/óra):  

 

Kivonulási idő el nem rendelt készenlét esetén (óra): 

maximum 4 óra! 
 

 

Felüljáró takarítás (nettó Ft/m2):  

 

 

 

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

……………….……………..….…………………………………………… (cégnév) 

cégjegyzésre jogosult képviselője – a felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi 

formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki specifikáció, kiegészítő 

tájékoztatás gondos áttekintése után jelen nyilatkozatot a Magyar Államvasutak Zrt. 

ajánlatkérő által „2015-18. évi időszakban a MÁV Zrt. Budapest, Debrecen, Miskolc, Pécs, 

Szeged, Szombathely Pályavasúti Területi Igazgatóságai számára kitérők és gyalogos 

felüljárók hó – jég – és csúszásmentesítése” tárgyában meghirdetett nyílt, uniós közbeszerzési 

eljárásban teszem. 

 

 

 

…………………….., (helység) ……….. (év) ………………. (hónap) ……. (nap) 

 

 

 

                          ………………………………… 

                             cégszerű aláírás 
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1b) számú melléklet 

Felolvasólap 2. részajánlat esetében) 

 

 

Ajánlattevő neve:  

Ajánlattevő lakcíme / székhelye:  

Ajánlattevő levelezési címe:  

Ajánlattevő telefonszáma:  

Ajánlattevő telefaxszáma:  

Ajánlattevő kapcsolattartójának neve:  

Ajánlattevő kapcsolattartójának telefonszáma:  

Ajánlattevő kapcsolattartójának telefaxszáma:  

Ajánlattevő kapcsolattartójának e-mail címe:  

 

Közös ajánlattétel esetén*: 

Közös ajánlattevők képviselőjének 

(konzorciumvezető) neve: 

 

Közös ajánlattevők képviselőjének 

(konzorciumvezető) lakcíme / székhelye: 

 

Közös ajánlattevők képviselőjének 

(konzorciumvezető) levelezési címe: 

 

Közös ajánlattevők képviselőjének 

(konzorciumvezető) telefonszáma: 

 

Közös ajánlattevők képviselőjének 

(konzorciumvezető) telefaxszáma: 

 

 

Közös ajánlattevő neve:**  

Közös ajánlattevő lakcíme / székhelye:  

Közös ajánlattevő levelezési címe:  

Közös ajánlattevő telefonszáma:  

Közös ajánlattevő telefaxszáma:  

 

 

 

 

 

 

 

 
* Több közös ajánlattétel töltendő ki 

** Több közös ajánlattevő esetén sokszorozható  
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Kitérő takarítás – egyszerű (nettó Ft/csoport):  

 

Kitérő takarítás – átszelési (nettó Ft/csoport):  

 

Készenlét (nettó Ft/óra):  

 

Kivonulási idő el nem rendelt készenlét esetén (óra): 

maximum 4 óra! 
 

 

Felüljáró takarítás (nettó Ft/m2):  

 

 

 

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

……………….……………..….…………………………………………… (cégnév) 

cégjegyzésre jogosult képviselője – a felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi 

formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki specifikáció, kiegészítő 

tájékoztatás gondos áttekintése után jelen nyilatkozatot a Magyar Államvasutak Zrt. 

ajánlatkérő által „2015-18. évi időszakban a MÁV Zrt. Budapest, Debrecen, Miskolc, Pécs, 

Szeged, Szombathely Pályavasúti Területi Igazgatóságai számára kitérők és gyalogos 

felüljárók hó – jég – és csúszásmentesítése” tárgyában meghirdetett nyílt, uniós közbeszerzési 

eljárásban teszem. 

 

 

 

…………………….., (helység) ……….. (év) ………………. (hónap) ……. (nap) 

 

 

 

                          ………………………………… 

                             cégszerű aláírás 
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1c) számú melléklet 

Felolvasólap 3. részajánlat esetében) 

 

 

Ajánlattevő neve:  

Ajánlattevő lakcíme / székhelye:  

Ajánlattevő levelezési címe:  

Ajánlattevő telefonszáma:  

Ajánlattevő telefaxszáma:  

Ajánlattevő kapcsolattartójának neve:  

Ajánlattevő kapcsolattartójának telefonszáma:  

Ajánlattevő kapcsolattartójának telefaxszáma:  

Ajánlattevő kapcsolattartójának e-mail címe:  

 

Közös ajánlattétel esetén*: 

Közös ajánlattevők képviselőjének 

(konzorciumvezető) neve: 

 

Közös ajánlattevők képviselőjének 

(konzorciumvezető) lakcíme / székhelye: 

 

Közös ajánlattevők képviselőjének 

(konzorciumvezető) levelezési címe: 

 

Közös ajánlattevők képviselőjének 

(konzorciumvezető) telefonszáma: 

 

Közös ajánlattevők képviselőjének 

(konzorciumvezető) telefaxszáma: 

 

 

Közös ajánlattevő neve:**  

Közös ajánlattevő lakcíme / székhelye:  

Közös ajánlattevő levelezési címe:  

Közös ajánlattevő telefonszáma:  

Közös ajánlattevő telefaxszáma:  

 

 

 

 

 

 

 

 
* Több közös ajánlattétel töltendő ki 

** Több közös ajánlattevő esetén sokszorozható  

 



 

Dokumentáció a „2015-18. évi időszakban a MÁV Zrt. Budapest, Debrecen, Miskolc, Pécs, 

Szeged, Szombathely Pályavasúti Területi Igazgatóságai számára kitérők és gyalogos 

felüljárók hó – jég – és csúszásmentesítése” tárgyában indított uniós, nyílt közbeszerzési 

eljáráshoz. 
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Kitérő takarítás – egyszerű (nettó Ft/csoport):  

 

Kitérő takarítás – átszelési (nettó Ft/csoport):  

 

Készenlét (nettó Ft/óra):  

 

Kivonulási idő el nem rendelt készenlét esetén (óra): 

maximum 4 óra! 
 

 

Felüljáró takarítás (nettó Ft/m2):  

 

 

 

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

……………….……………..….…………………………………………… (cégnév) 

cégjegyzésre jogosult képviselője – a felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi 

formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki specifikáció, kiegészítő 

tájékoztatás gondos áttekintése után jelen nyilatkozatot a Magyar Államvasutak Zrt. 

ajánlatkérő által „2015-18. évi időszakban a MÁV Zrt. Budapest, Debrecen, Miskolc, Pécs, 

Szeged, Szombathely Pályavasúti Területi Igazgatóságai számára kitérők és gyalogos 

felüljárók hó – jég – és csúszásmentesítése” tárgyában meghirdetett nyílt, uniós közbeszerzési 

eljárásban teszem. 

 

 

 

…………………….., (helység) ……….. (év) ………………. (hónap) ……. (nap) 

 

 

 

                          ………………………………… 

                             cégszerű aláírás 

  



 

Dokumentáció a „2015-18. évi időszakban a MÁV Zrt. Budapest, Debrecen, Miskolc, Pécs, 

Szeged, Szombathely Pályavasúti Területi Igazgatóságai számára kitérők és gyalogos 

felüljárók hó – jég – és csúszásmentesítése” tárgyában indított uniós, nyílt közbeszerzési 

eljáráshoz. 
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1d) számú melléklet 

Felolvasólap 4. részajánlat esetében) 

 

 

Ajánlattevő neve:  

Ajánlattevő lakcíme / székhelye:  

Ajánlattevő levelezési címe:  

Ajánlattevő telefonszáma:  

Ajánlattevő telefaxszáma:  

Ajánlattevő kapcsolattartójának neve:  

Ajánlattevő kapcsolattartójának telefonszáma:  

Ajánlattevő kapcsolattartójának telefaxszáma:  

Ajánlattevő kapcsolattartójának e-mail címe:  

 

Közös ajánlattétel esetén*: 

Közös ajánlattevők képviselőjének 

(konzorciumvezető) neve: 

 

Közös ajánlattevők képviselőjének 

(konzorciumvezető) lakcíme / székhelye: 

 

Közös ajánlattevők képviselőjének 

(konzorciumvezető) levelezési címe: 

 

Közös ajánlattevők képviselőjének 

(konzorciumvezető) telefonszáma: 

 

Közös ajánlattevők képviselőjének 

(konzorciumvezető) telefaxszáma: 

 

 

Közös ajánlattevő neve:**  

Közös ajánlattevő lakcíme / székhelye:  

Közös ajánlattevő levelezési címe:  

Közös ajánlattevő telefonszáma:  

Közös ajánlattevő telefaxszáma:  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

* Több közös ajánlattétel esetén töltendő ki 

** Több közös ajánlattevő esetén sokszorozható  

 



 

Dokumentáció a „2015-18. évi időszakban a MÁV Zrt. Budapest, Debrecen, Miskolc, Pécs, 

Szeged, Szombathely Pályavasúti Területi Igazgatóságai számára kitérők és gyalogos 

felüljárók hó – jég – és csúszásmentesítése” tárgyában indított uniós, nyílt közbeszerzési 

eljáráshoz. 
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Kitérő takarítás – egyszerű (nettó Ft/csoport):  

 

Kitérő takarítás – átszelési (nettó Ft/csoport):  

 

Készenlét (nettó Ft/óra):  

 

Kivonulási idő el nem rendelt készenlét esetén (óra): 

maximum 4 óra! 
 

 

Felüljáró takarítás (nettó Ft/m2):  

 

 

 

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

……………….……………..….…………………………………………… (cégnév) 

cégjegyzésre jogosult képviselője – a felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi 

formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki specifikáció, kiegészítő 

tájékoztatás gondos áttekintése után jelen nyilatkozatot a Magyar Államvasutak Zrt. 

ajánlatkérő által „2015-18. évi időszakban a MÁV Zrt. Budapest, Debrecen, Miskolc, Pécs, 

Szeged, Szombathely Pályavasúti Területi Igazgatóságai számára kitérők és gyalogos 

felüljárók hó – jég – és csúszásmentesítése” tárgyában meghirdetett nyílt, uniós közbeszerzési 

eljárásban teszem. 

 

 

 

…………………….., (helység) ……….. (év) ………………. (hónap) ……. (nap) 

 

 

 

                          ………………………………… 

                             cégszerű aláírás 

  



 

Dokumentáció a „2015-18. évi időszakban a MÁV Zrt. Budapest, Debrecen, Miskolc, Pécs, 

Szeged, Szombathely Pályavasúti Területi Igazgatóságai számára kitérők és gyalogos 

felüljárók hó – jég – és csúszásmentesítése” tárgyában indított uniós, nyílt közbeszerzési 

eljáráshoz. 
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1e) számú melléklet 

Felolvasólap 5. részajánlat esetében)* 

 

 

Ajánlattevő neve:  

Ajánlattevő lakcíme / székhelye:  

Ajánlattevő levelezési címe:  

Ajánlattevő telefonszáma:  

Ajánlattevő telefaxszáma:  

Ajánlattevő kapcsolattartójának neve:  

Ajánlattevő kapcsolattartójának telefonszáma:  

Ajánlattevő kapcsolattartójának telefaxszáma:  

Ajánlattevő kapcsolattartójának e-mail címe:  

 

Közös ajánlattétel esetén*: 

Közös ajánlattevők képviselőjének 

(konzorciumvezető) neve: 

 

Közös ajánlattevők képviselőjének 

(konzorciumvezető) lakcíme / székhelye: 

 

Közös ajánlattevők képviselőjének 

(konzorciumvezető) levelezési címe: 

 

Közös ajánlattevők képviselőjének 

(konzorciumvezető) telefonszáma: 

 

Közös ajánlattevők képviselőjének 

(konzorciumvezető) telefaxszáma: 

 

 

Közös ajánlattevő neve:**  

Közös ajánlattevő lakcíme / székhelye:  

Közös ajánlattevő levelezési címe:  

Közös ajánlattevő telefonszáma:  

Közös ajánlattevő telefaxszáma:  

 

 

 

 

 

 

 

 
* Több közös ajánlattétel töltendő ki 

** Több közös ajánlattevő esetén sokszorozható  

 



 

Dokumentáció a „2015-18. évi időszakban a MÁV Zrt. Budapest, Debrecen, Miskolc, Pécs, 

Szeged, Szombathely Pályavasúti Területi Igazgatóságai számára kitérők és gyalogos 

felüljárók hó – jég – és csúszásmentesítése” tárgyában indított uniós, nyílt közbeszerzési 

eljáráshoz. 
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Kitérő takarítás – egyszerű (nettó Ft/csoport):  

 

Kitérő takarítás – átszelési (nettó Ft/csoport):  

 

Készenlét (nettó Ft/óra):  

 

Kivonulási idő el nem rendelt készenlét esetén (óra): 

maximum 4 óra! 
 

 

Felüljáró takarítás (nettó Ft/m2):  

 

 

 

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

……………….……………..….…………………………………………… (cégnév) 

cégjegyzésre jogosult képviselője – a felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi 

formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki specifikáció, kiegészítő 

tájékoztatás gondos áttekintése után jelen nyilatkozatot a Magyar Államvasutak Zrt. 

ajánlatkérő által „2015-18. évi időszakban a MÁV Zrt. Budapest, Debrecen, Miskolc, Pécs, 

Szeged, Szombathely Pályavasúti Területi Igazgatóságai számára kitérők és gyalogos 

felüljárók hó – jég – és csúszásmentesítése” tárgyában meghirdetett nyílt, uniós közbeszerzési 

eljárásban teszem. 

 

 

 

…………………….., (helység) ……….. (év) ………………. (hónap) ……. (nap) 

 

 

 

                          ………………………………… 

                             cégszerű aláírás 

  



 

Dokumentáció a „2015-18. évi időszakban a MÁV Zrt. Budapest, Debrecen, Miskolc, Pécs, 

Szeged, Szombathely Pályavasúti Területi Igazgatóságai számára kitérők és gyalogos 

felüljárók hó – jég – és csúszásmentesítése” tárgyában indított uniós, nyílt közbeszerzési 

eljáráshoz. 
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1f) számú melléklet 

Felolvasólap 6. részajánlat esetében) 

 

 

Ajánlattevő neve:  

Ajánlattevő lakcíme / székhelye:  

Ajánlattevő levelezési címe:  

Ajánlattevő telefonszáma:  

Ajánlattevő telefaxszáma:  

Ajánlattevő kapcsolattartójának neve:  

Ajánlattevő kapcsolattartójának telefonszáma:  

Ajánlattevő kapcsolattartójának telefaxszáma:  

Ajánlattevő kapcsolattartójának e-mail címe:  

 

Közös ajánlattétel esetén*: 

Közös ajánlattevők képviselőjének 

(konzorciumvezető) neve: 

 

Közös ajánlattevők képviselőjének 

(konzorciumvezető) lakcíme / székhelye: 

 

Közös ajánlattevők képviselőjének 

(konzorciumvezető) levelezési címe: 

 

Közös ajánlattevők képviselőjének 

(konzorciumvezető) telefonszáma: 

 

Közös ajánlattevők képviselőjének 

(konzorciumvezető) telefaxszáma: 

 

 

Közös ajánlattevő neve:**  

Közös ajánlattevő lakcíme / székhelye:  

Közös ajánlattevő levelezési címe:  

Közös ajánlattevő telefonszáma:  

Közös ajánlattevő telefaxszáma:  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

* Több közös ajánlattétel esetén töltendő ki 

** Több közös ajánlattevő esetén sokszorozható  

 



 

Dokumentáció a „2015-18. évi időszakban a MÁV Zrt. Budapest, Debrecen, Miskolc, Pécs, 

Szeged, Szombathely Pályavasúti Területi Igazgatóságai számára kitérők és gyalogos 

felüljárók hó – jég – és csúszásmentesítése” tárgyában indított uniós, nyílt közbeszerzési 

eljáráshoz. 
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Kitérő takarítás – egyszerű (nettó Ft/csoport):  

 

Kitérő takarítás – átszelési (nettó Ft/csoport):  

 

Készenlét (nettó Ft/óra):  

 

Kivonulási idő el nem rendelt készenlét esetén (óra): 

maximum 4 óra! 
 

 

 

 

 

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

……………….……………..….…………………………………………… (cégnév) 

cégjegyzésre jogosult képviselője – a felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi 

formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki specifikáció, kiegészítő 

tájékoztatás gondos áttekintése után jelen nyilatkozatot a Magyar Államvasutak Zrt. 

ajánlatkérő által „2015-18. évi időszakban a MÁV Zrt. Budapest, Debrecen, Miskolc, Pécs, 

Szeged, Szombathely Pályavasúti Területi Igazgatóságai számára kitérők és gyalogos 

felüljárók hó – jég – és csúszásmentesítése” tárgyában meghirdetett nyílt, uniós közbeszerzési 

eljárásban teszem. 

 

 

 

…………………….., (helység) ……….. (év) ………………. (hónap) ……. (nap) 

 

 

 

                          ………………………………… 

                             cégszerű aláírás 

  



 

Dokumentáció a „2015-18. évi időszakban a MÁV Zrt. Budapest, Debrecen, Miskolc, Pécs, 

Szeged, Szombathely Pályavasúti Területi Igazgatóságai számára kitérők és gyalogos 

felüljárók hó – jég – és csúszásmentesítése” tárgyában indított uniós, nyílt közbeszerzési 

eljáráshoz. 
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1g) számú melléklet 

Felolvasólap 7. részajánlat esetében) 

 

 

Ajánlattevő neve:  

Ajánlattevő lakcíme / székhelye:  

Ajánlattevő levelezési címe:  

Ajánlattevő telefonszáma:  

Ajánlattevő telefaxszáma:  

Ajánlattevő kapcsolattartójának neve:  

Ajánlattevő kapcsolattartójának telefonszáma:  

Ajánlattevő kapcsolattartójának telefaxszáma:  

Ajánlattevő kapcsolattartójának e-mail címe:  

 

Közös ajánlattétel esetén*: 

Közös ajánlattevők képviselőjének 

(konzorciumvezető) neve: 

 

Közös ajánlattevők képviselőjének 

(konzorciumvezető) lakcíme / székhelye: 

 

Közös ajánlattevők képviselőjének 

(konzorciumvezető) levelezési címe: 

 

Közös ajánlattevők képviselőjének 

(konzorciumvezető) telefonszáma: 

 

Közös ajánlattevők képviselőjének 

(konzorciumvezető) telefaxszáma: 

 

 

Közös ajánlattevő neve:**  

Közös ajánlattevő lakcíme / székhelye:  

Közös ajánlattevő levelezési címe:  

Közös ajánlattevő telefonszáma:  

Közös ajánlattevő telefaxszáma:  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

* Több közös ajánlattétel esetén töltendő ki 

** Több közös ajánlattevő esetén sokszorozható  

 



 

Dokumentáció a „2015-18. évi időszakban a MÁV Zrt. Budapest, Debrecen, Miskolc, Pécs, 

Szeged, Szombathely Pályavasúti Területi Igazgatóságai számára kitérők és gyalogos 

felüljárók hó – jég – és csúszásmentesítése” tárgyában indított uniós, nyílt közbeszerzési 

eljáráshoz. 
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Kitérő takarítás – egyszerű (nettó Ft/csoport):  

 

 

Készenlét (nettó Ft/óra):  

 

Kivonulási idő el nem rendelt készenlét esetén (óra): 

maximum 4 óra! 
 

 

 

 

 

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

……………….……………..….…………………………………………… (cégnév) 

cégjegyzésre jogosult képviselője – a felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi 

formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki specifikáció, kiegészítő 

tájékoztatás gondos áttekintése után jelen nyilatkozatot a Magyar Államvasutak Zrt. 

ajánlatkérő által „2015-18. évi időszakban a MÁV Zrt. Budapest, Debrecen, Miskolc, Pécs, 

Szeged, Szombathely Pályavasúti Területi Igazgatóságai számára kitérők és gyalogos 

felüljárók hó – jég – és csúszásmentesítése” tárgyában meghirdetett nyílt, uniós közbeszerzési 

eljárásban teszem. 

 

 

 

…………………….., (helység) ……….. (év) ………………. (hónap) ……. (nap) 

 

 

 

                          ………………………………… 

                             cégszerű aláírás 

  



 

Dokumentáció a „2015-18. évi időszakban a MÁV Zrt. Budapest, Debrecen, Miskolc, Pécs, 

Szeged, Szombathely Pályavasúti Területi Igazgatóságai számára kitérők és gyalogos 

felüljárók hó – jég – és csúszásmentesítése” tárgyában indított uniós, nyílt közbeszerzési 

eljáráshoz. 
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1h) számú melléklet 

Felolvasólap 8. részajánlat esetében) 

 

 

Ajánlattevő neve:  

Ajánlattevő lakcíme / székhelye:  

Ajánlattevő levelezési címe:  

Ajánlattevő telefonszáma:  

Ajánlattevő telefaxszáma:  

Ajánlattevő kapcsolattartójának neve:  

Ajánlattevő kapcsolattartójának telefonszáma:  

Ajánlattevő kapcsolattartójának telefaxszáma:  

Ajánlattevő kapcsolattartójának e-mail címe:  

 

Közös ajánlattétel esetén*: 

Közös ajánlattevők képviselőjének 

(konzorciumvezető) neve: 

 

Közös ajánlattevők képviselőjének 

(konzorciumvezető) lakcíme / székhelye: 

 

Közös ajánlattevők képviselőjének 

(konzorciumvezető) levelezési címe: 

 

Közös ajánlattevők képviselőjének 

(konzorciumvezető) telefonszáma: 

 

Közös ajánlattevők képviselőjének 

(konzorciumvezető) telefaxszáma: 

 

 

Közös ajánlattevő neve:**  

Közös ajánlattevő lakcíme / székhelye:  

Közös ajánlattevő levelezési címe:  

Közös ajánlattevő telefonszáma:  

Közös ajánlattevő telefaxszáma:  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

* Több közös ajánlattétel esetén töltendő ki 

** Több közös ajánlattevő esetén sokszorozható  

 



 

Dokumentáció a „2015-18. évi időszakban a MÁV Zrt. Budapest, Debrecen, Miskolc, Pécs, 

Szeged, Szombathely Pályavasúti Területi Igazgatóságai számára kitérők és gyalogos 

felüljárók hó – jég – és csúszásmentesítése” tárgyában indított uniós, nyílt közbeszerzési 

eljáráshoz. 
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Kitérő takarítás – egyszerű (nettó Ft/csoport):  

 

Kitérő takarítás – átszelési (nettó Ft/csoport):  

 

Készenlét (nettó Ft/óra):  

 

Kivonulási idő el nem rendelt készenlét esetén (óra): 

maximum 4 óra! 
 

 

 

 

 

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

……………….……………..….…………………………………………… (cégnév) 

cégjegyzésre jogosult képviselője – a felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi 

formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki specifikáció, kiegészítő 

tájékoztatás gondos áttekintése után jelen nyilatkozatot a Magyar Államvasutak Zrt. 

ajánlatkérő által „2015-18. évi időszakban a MÁV Zrt. Budapest, Debrecen, Miskolc, Pécs, 

Szeged, Szombathely Pályavasúti Területi Igazgatóságai számára kitérők és gyalogos 

felüljárók hó – jég – és csúszásmentesítése” tárgyában meghirdetett nyílt, uniós közbeszerzési 

eljárásban teszem. 

 

 

 

…………………….., (helység) ……….. (év) ………………. (hónap) ……. (nap) 

 

 

 

                          ………………………………… 

                             cégszerű aláírás 

  



 

Dokumentáció a „2015-18. évi időszakban a MÁV Zrt. Budapest, Debrecen, Miskolc, Pécs, 

Szeged, Szombathely Pályavasúti Területi Igazgatóságai számára kitérők és gyalogos 

felüljárók hó – jég – és csúszásmentesítése” tárgyában indított uniós, nyílt közbeszerzési 

eljáráshoz. 
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1i) számú melléklet 

Felolvasólap 9. részajánlat esetében) 

 

 

Ajánlattevő neve:  

Ajánlattevő lakcíme / székhelye:  

Ajánlattevő levelezési címe:  

Ajánlattevő telefonszáma:  

Ajánlattevő telefaxszáma:  

Ajánlattevő kapcsolattartójának neve:  

Ajánlattevő kapcsolattartójának telefonszáma:  

Ajánlattevő kapcsolattartójának telefaxszáma:  

Ajánlattevő kapcsolattartójának e-mail címe:  

 

Közös ajánlattétel esetén*: 

Közös ajánlattevők képviselőjének 

(konzorciumvezető) neve: 

 

Közös ajánlattevők képviselőjének 

(konzorciumvezető) lakcíme / székhelye: 

 

Közös ajánlattevők képviselőjének 

(konzorciumvezető) levelezési címe: 

 

Közös ajánlattevők képviselőjének 

(konzorciumvezető) telefonszáma: 

 

Közös ajánlattevők képviselőjének 

(konzorciumvezető) telefaxszáma: 

 

 

Közös ajánlattevő neve:**  

Közös ajánlattevő lakcíme / székhelye:  

Közös ajánlattevő levelezési címe:  

Közös ajánlattevő telefonszáma:  

Közös ajánlattevő telefaxszáma:  

 

 

 

 

 

 

 

 
* Több közös ajánlattétel töltendő ki 

** Több közös ajánlattevő esetén sokszorozható  

 



 

Dokumentáció a „2015-18. évi időszakban a MÁV Zrt. Budapest, Debrecen, Miskolc, Pécs, 

Szeged, Szombathely Pályavasúti Területi Igazgatóságai számára kitérők és gyalogos 

felüljárók hó – jég – és csúszásmentesítése” tárgyában indított uniós, nyílt közbeszerzési 

eljáráshoz. 
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Kitérő takarítás – egyszerű (nettó Ft/csoport):  

 

Kitérő takarítás – átszelési (nettó Ft/csoport):  

 

Készenlét (nettó Ft/óra):  

 

Kivonulási idő el nem rendelt készenlét esetén (óra): 

maximum 4 óra! 
 

 

Felüljáró takarítás (nettó Ft/m2):  

 

 

 

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

……………….……………..….…………………………………………… (cégnév) 

cégjegyzésre jogosult képviselője – a felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi 

formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki specifikáció, kiegészítő 

tájékoztatás gondos áttekintése után jelen nyilatkozatot a Magyar Államvasutak Zrt. 

ajánlatkérő által „2015-18. évi időszakban a MÁV Zrt. Budapest, Debrecen, Miskolc, Pécs, 

Szeged, Szombathely Pályavasúti Területi Igazgatóságai számára kitérők és gyalogos 

felüljárók hó – jég – és csúszásmentesítése” tárgyában meghirdetett nyílt, uniós közbeszerzési 

eljárásban teszem. 

 

 

 

…………………….., (helység) ……….. (év) ………………. (hónap) ……. (nap) 

 

 

 

                          ………………………………… 

                             cégszerű aláírás 

  



 

Dokumentáció a „2015-18. évi időszakban a MÁV Zrt. Budapest, Debrecen, Miskolc, Pécs, 

Szeged, Szombathely Pályavasúti Területi Igazgatóságai számára kitérők és gyalogos 

felüljárók hó – jég – és csúszásmentesítése” tárgyában indított uniós, nyílt közbeszerzési 

eljáráshoz. 
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1j) számú melléklet 

Felolvasólap 10. részajánlat esetében) 

 

 

Ajánlattevő neve:  

Ajánlattevő lakcíme / székhelye:  

Ajánlattevő levelezési címe:  

Ajánlattevő telefonszáma:  

Ajánlattevő telefaxszáma:  

Ajánlattevő kapcsolattartójának neve:  

Ajánlattevő kapcsolattartójának telefonszáma:  

Ajánlattevő kapcsolattartójának telefaxszáma:  

Ajánlattevő kapcsolattartójának e-mail címe:  

 

Közös ajánlattétel esetén*: 

Közös ajánlattevők képviselőjének 

(konzorciumvezető) neve: 

 

Közös ajánlattevők képviselőjének 

(konzorciumvezető) lakcíme / székhelye: 

 

Közös ajánlattevők képviselőjének 

(konzorciumvezető) levelezési címe: 

 

Közös ajánlattevők képviselőjének 

(konzorciumvezető) telefonszáma: 

 

Közös ajánlattevők képviselőjének 

(konzorciumvezető) telefaxszáma: 

 

 

Közös ajánlattevő neve:**  

Közös ajánlattevő lakcíme / székhelye:  

Közös ajánlattevő levelezési címe:  

Közös ajánlattevő telefonszáma:  

Közös ajánlattevő telefaxszáma:  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

* Több közös ajánlattétel esetén töltendő ki 

** Több közös ajánlattevő esetén sokszorozható  

 



 

Dokumentáció a „2015-18. évi időszakban a MÁV Zrt. Budapest, Debrecen, Miskolc, Pécs, 

Szeged, Szombathely Pályavasúti Területi Igazgatóságai számára kitérők és gyalogos 

felüljárók hó – jég – és csúszásmentesítése” tárgyában indított uniós, nyílt közbeszerzési 

eljáráshoz. 
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Kitérő takarítás – egyszerű (nettó Ft/csoport):  

 

Kitérő takarítás – átszelési (nettó Ft/csoport):  

 

Készenlét (nettó Ft/óra):  

 

Kivonulási idő el nem rendelt készenlét esetén (óra): 

maximum 4 óra! 
 

 

 

 

 

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

……………….……………..….…………………………………………… (cégnév) 

cégjegyzésre jogosult képviselője – a felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi 

formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki specifikáció, kiegészítő 

tájékoztatás gondos áttekintése után jelen nyilatkozatot a Magyar Államvasutak Zrt. 

ajánlatkérő által „2015-18. évi időszakban a MÁV Zrt. Budapest, Debrecen, Miskolc, Pécs, 

Szeged, Szombathely Pályavasúti Területi Igazgatóságai számára kitérők és gyalogos 

felüljárók hó – jég – és csúszásmentesítése” tárgyában meghirdetett nyílt, uniós közbeszerzési 

eljárásban teszem. 

 

 

 

…………………….., (helység) ……….. (év) ………………. (hónap) ……. (nap) 

 

 

 

                          ………………………………… 

                             cégszerű aláírás 

  



 

Dokumentáció a „2015-18. évi időszakban a MÁV Zrt. Budapest, Debrecen, Miskolc, Pécs, 

Szeged, Szombathely Pályavasúti Területi Igazgatóságai számára kitérők és gyalogos 

felüljárók hó – jég – és csúszásmentesítése” tárgyában indított uniós, nyílt közbeszerzési 

eljáráshoz. 
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1k) számú melléklet 

Felolvasólap 11. részajánlat esetében)* 

 

 

Ajánlattevő neve:  

Ajánlattevő lakcíme / székhelye:  

Ajánlattevő levelezési címe:  

Ajánlattevő telefonszáma:  

Ajánlattevő telefaxszáma:  

Ajánlattevő kapcsolattartójának neve:  

Ajánlattevő kapcsolattartójának telefonszáma:  

Ajánlattevő kapcsolattartójának telefaxszáma:  

Ajánlattevő kapcsolattartójának e-mail címe:  

 

Közös ajánlattétel esetén*: 

Közös ajánlattevők képviselőjének 

(konzorciumvezető) neve: 

 

Közös ajánlattevők képviselőjének 

(konzorciumvezető) lakcíme / székhelye: 

 

Közös ajánlattevők képviselőjének 

(konzorciumvezető) levelezési címe: 

 

Közös ajánlattevők képviselőjének 

(konzorciumvezető) telefonszáma: 

 

Közös ajánlattevők képviselőjének 

(konzorciumvezető) telefaxszáma: 

 

 

Közös ajánlattevő neve:**  

Közös ajánlattevő lakcíme / székhelye:  

Közös ajánlattevő levelezési címe:  

Közös ajánlattevő telefonszáma:  

Közös ajánlattevő telefaxszáma:  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

* Több közös ajánlattétel esetén töltendő ki 

** Több közös ajánlattevő esetén sokszorozható  

 



 

Dokumentáció a „2015-18. évi időszakban a MÁV Zrt. Budapest, Debrecen, Miskolc, Pécs, 

Szeged, Szombathely Pályavasúti Területi Igazgatóságai számára kitérők és gyalogos 

felüljárók hó – jég – és csúszásmentesítése” tárgyában indított uniós, nyílt közbeszerzési 

eljáráshoz. 
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Kitérő takarítás – egyszerű (nettó Ft/csoport):  

 

Kitérő takarítás – átszelési (nettó Ft/csoport):  

 

Készenlét (nettó Ft/óra):  

 

Kivonulási idő el nem rendelt készenlét esetén (óra): 

maximum 4 óra! 
 

 

 

 

 

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

……………….……………..….…………………………………………… (cégnév) 

cégjegyzésre jogosult képviselője – a felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi 

formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki specifikáció, kiegészítő 

tájékoztatás gondos áttekintése után jelen nyilatkozatot a Magyar Államvasutak Zrt. 

ajánlatkérő által „2015-18. évi időszakban a MÁV Zrt. Budapest, Debrecen, Miskolc, Pécs, 

Szeged, Szombathely Pályavasúti Területi Igazgatóságai számára kitérők és gyalogos 

felüljárók hó – jég – és csúszásmentesítése” tárgyában meghirdetett nyílt, uniós közbeszerzési 

eljárásban teszem. 

 

 

 

…………………….., (helység) ……….. (év) ………………. (hónap) ……. (nap) 

 

 

 

                          ………………………………… 

                             cégszerű aláírás 

  



 

Dokumentáció a „2015-18. évi időszakban a MÁV Zrt. Budapest, Debrecen, Miskolc, Pécs, 

Szeged, Szombathely Pályavasúti Területi Igazgatóságai számára kitérők és gyalogos 

felüljárók hó – jég – és csúszásmentesítése” tárgyában indított uniós, nyílt közbeszerzési 

eljáráshoz. 

 

35 

 

1l) számú melléklet 

Felolvasólap 12. részajánlat esetében) 

 

 

Ajánlattevő neve:  

Ajánlattevő lakcíme / székhelye:  

Ajánlattevő levelezési címe:  

Ajánlattevő telefonszáma:  

Ajánlattevő telefaxszáma:  

Ajánlattevő kapcsolattartójának neve:  

Ajánlattevő kapcsolattartójának telefonszáma:  

Ajánlattevő kapcsolattartójának telefaxszáma:  

Ajánlattevő kapcsolattartójának e-mail címe:  

 

Közös ajánlattétel esetén*: 

Közös ajánlattevők képviselőjének 

(konzorciumvezető) neve: 

 

Közös ajánlattevők képviselőjének 

(konzorciumvezető) lakcíme / székhelye: 

 

Közös ajánlattevők képviselőjének 

(konzorciumvezető) levelezési címe: 

 

Közös ajánlattevők képviselőjének 

(konzorciumvezető) telefonszáma: 

 

Közös ajánlattevők képviselőjének 

(konzorciumvezető) telefaxszáma: 

 

 

Közös ajánlattevő neve:**  

Közös ajánlattevő lakcíme / székhelye:  

Közös ajánlattevő levelezési címe:  

Közös ajánlattevő telefonszáma:  

Közös ajánlattevő telefaxszáma:  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

* Több közös ajánlattétel esetén töltendő ki 

** Több közös ajánlattevő esetén sokszorozható  

 



 

Dokumentáció a „2015-18. évi időszakban a MÁV Zrt. Budapest, Debrecen, Miskolc, Pécs, 

Szeged, Szombathely Pályavasúti Területi Igazgatóságai számára kitérők és gyalogos 

felüljárók hó – jég – és csúszásmentesítése” tárgyában indított uniós, nyílt közbeszerzési 

eljáráshoz. 
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Kitérő takarítás – egyszerű (nettó Ft/csoport):  

 

Kitérő takarítás – átszelési (nettó Ft/csoport):  

 

Készenlét (nettó Ft/óra):  

 

Kivonulási idő el nem rendelt készenlét esetén (óra): 

maximum 4 óra! 
 

 

 

 

 

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

……………….……………..….…………………………………………… (cégnév) 

cégjegyzésre jogosult képviselője – a felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi 

formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki specifikáció, kiegészítő 

tájékoztatás gondos áttekintése után jelen nyilatkozatot a Magyar Államvasutak Zrt. 

ajánlatkérő által „2015-18. évi időszakban a MÁV Zrt. Budapest, Debrecen, Miskolc, Pécs, 

Szeged, Szombathely Pályavasúti Területi Igazgatóságai számára kitérők és gyalogos 

felüljárók hó – jég – és csúszásmentesítése” tárgyában meghirdetett nyílt, uniós közbeszerzési 

eljárásban teszem. 

 

 

 

…………………….., (helység) ……….. (év) ………………. (hónap) ……. (nap) 

 

 

 

                          ………………………………… 

                             cégszerű aláírás 

  



 

Dokumentáció a „2015-18. évi időszakban a MÁV Zrt. Budapest, Debrecen, Miskolc, Pécs, 

Szeged, Szombathely Pályavasúti Területi Igazgatóságai számára kitérők és gyalogos 

felüljárók hó – jég – és csúszásmentesítése” tárgyában indított uniós, nyílt közbeszerzési 

eljáráshoz. 
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2a) számú melléklet 

 

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT 

 (a Kbt. 60. § (3) bekezdésére tekintettel) 
…………………..* részajánlat 

 

 

Tisztelt Ajánlatkérő! 

 

 

Miután a MÁV Zrt. által „2015-18. évi időszakban a MÁV Zrt. Budapest, Debrecen, Miskolc, 

Pécs, Szeged, Szombathely Pályavasúti Területi Igazgatóságai számára kitérők és gyalogos 

felüljárók hó – jég – és csúszásmentesítése” tárgyában indított nyílt, uniós közbeszerzési 

eljáráshoz kapcsolódó eljárást megindító felhívást, dokumentációt, valamint a szerződéses 

feltételeket és az esetleges kiegészítő tájékoztatásokat áttanulmányoztuk, és az említett 

dokumentumokban rögzített feltételeket elfogadva ajánlatot teszünk a közbeszerzés tárgyának 

megvalósítására a Felolvasólapon (Ajánlattételi dokumentáció II. fejezet 1a)-1l). számú 

melléklet) szereplő ellenszolgáltatás mellett. 

 

 Az ajánlattételi dokumentáció III. fejezetét képező szerződéses feltételeket elfogadjuk. 

 

A közbeszerzési eljárás során az általunk képviselt cég nyertességének kihirdetése esetére 

vállaljuk a szerződés megkötését és teljesítését az ajánlatban megjelölt ellenszolgáltatás 

mellett. 

 

 

…………………….., (helység) ……….. (év) ………………. (hónap) ……. (nap) 

 

 

 

 

………………………………… 

  cégszerű aláírás 

 

*Adott részek feltüntetése  



 

Dokumentáció a „2015-18. évi időszakban a MÁV Zrt. Budapest, Debrecen, Miskolc, Pécs, 

Szeged, Szombathely Pályavasúti Területi Igazgatóságai számára kitérők és gyalogos 

felüljárók hó – jég – és csúszásmentesítése” tárgyában indított uniós, nyílt közbeszerzési 

eljáráshoz. 
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2b) számú melléklet 

 

NYILATKOZAT 

(a Kbt. 60. § (5) bekezdése tekintetében) 

…………………..** részajánlat 

 

 

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

……………….……………..… ……………………………………………………..(a 

továbbiakban: Ajánlattevő) önálló/együttes* cégjegyzésre jogosult képviselője/képviselői a 

Kbt. 60. § (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően ezennel kijelentem/kijelentjük, hogy a 

kis- és középvállalkozókról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 

(továbbiakban: Kktv.) alapján* 

a Kktv. hatálya alá tartozik és mikró-vállalkozásnak minősül 

a Kktv. hatálya alá tartozik és kisvállalkozásnak minősül 

a Kktv. hatálya alá tartozik és középvállalkozásnak minősül 

nem tartozik a Kktv. hatálya alá 

 

…………………….., (helység), ……….. (év) ………………. (hónap) ……. (nap) 

 

 

 

______________________________________________ 

cégszerű aláírás 

 

 

 

 

 
*A megfelelő aláhúzással jelölendő  
**Adott részek feltüntetése  

 



 

Dokumentáció a „2015-18. évi időszakban a MÁV Zrt. Budapest, Debrecen, Miskolc, Pécs, 

Szeged, Szombathely Pályavasúti Területi Igazgatóságai számára kitérők és gyalogos 

felüljárók hó – jég – és csúszásmentesítése” tárgyában indított uniós, nyílt közbeszerzési 

eljáráshoz. 
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3a) számú melléklet 

NYILATKOZAT 
a Kbt. 40. § (1) bekezdés a) pontja tekintetében 

 

 

 

 

Alulírot……………………….…, mint a(z) ……………………………….(cégnév) 

önálló/együttes
*
 cégjegyzésre jogosult képviselője/képviselői a Kbt. 40. § (1) bekezdés a) 

pontjában foglaltaknak megfelelően ezennel kijelentem/kijelentjük, hogy a társaság jelen 

közbeszerzési eljárásban alvállalkozó(ka)t* 

 

a) nem vesz igénybe. 

 

b) a közbeszerzés alábbi része(i) tekintetében vesz igénybe:
** 

 

 

 

 

 

 

 

Jelen nyilatkozatot a MÁV Magyar Államvasutak Zrt., mint Ajánlatkérő által „2015-18. évi 

időszakban a MÁV Zrt. Budapest, Debrecen, Miskolc, Pécs, Szeged, Szombathely Pályavasúti 

Területi Igazgatóságai számára kitérők és gyalogos felüljárók hó – jég – és 

csúszásmentesítése” tárgyú nyílt, uniós közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként 

teszem/tesszük. 

 

 

…………………….., (helység), ……….. (év) ………………. (hónap) ……. (nap) 

 

 

______________________________________________ 

cégszerű aláírás 

 

 

 

 
*A megfelelő aláhúzással jelölendő  

** Adott esetben értelemszerűen, hiánytalanul kitöltendő 

 



 

Dokumentáció a „2015-18. évi időszakban a MÁV Zrt. Budapest, Debrecen, Miskolc, Pécs, 

Szeged, Szombathely Pályavasúti Területi Igazgatóságai számára kitérők és gyalogos 

felüljárók hó – jég – és csúszásmentesítése” tárgyában indított uniós, nyílt közbeszerzési 

eljáráshoz. 
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3b) melléklet 

NYILATKOZAT 
a Kbt. 40. § (1) bekezdés b) pontja tekintetében 

 

 

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

önálló/együttes
*
 cégjegyzésre jogosult képviselője/képviselői a Kbt. 40. § (1) bekezdés b) 

pontjában foglaltaknak megfelelően ezennel kijelentem/kijelentjük, hogy a társaság jelen 

közbeszerzési eljárásban  

a Kbt. 40.§ (1) bekezdés a) pontja szerint megjelölt részek tekintetében a jelen 

közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben az alábbi alvállalkozó(ka)t 

kívánja igénybe venni a közbeszerzés következő része(i) és százalékos aránya 

tekintetében**: 

 

1. alvállalkozó 

neve:  

székhelye:  

 

közreműködésének aránya: …………………….% 

2. alvállalkozó 

neve:  

székhelye:  

 

Jelen nyilatkozatot a MÁV Magyar Államvasutak Zrt., mint Ajánlatkérő által „2015-18. évi 

időszakban a MÁV Zrt. Budapest, Debrecen, Miskolc, Pécs, Szeged, Szombathely Pályavasúti 

Területi Igazgatóságai számára kitérők és gyalogos felüljárók hó – jég – és 

csúszásmentesítése” tárgyú nyílt, uniós közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként 

teszem/tesszük. 

 

…………………….., (helység), ……….. (év) ………………. (hónap) ……. (nap) 

 

 

______________________________________________ 

cégszerű aláírás 

 
*A megfelelő aláhúzással jelölendő 

** Értelemszerűen, hiánytalanul kitöltendő 

 

 



 

Dokumentáció a „2015-18. évi időszakban a MÁV Zrt. Budapest, Debrecen, Miskolc, Pécs, 

Szeged, Szombathely Pályavasúti Területi Igazgatóságai számára kitérők és gyalogos 

felüljárók hó – jég – és csúszásmentesítése” tárgyában indított uniós, nyílt közbeszerzési 

eljáráshoz. 
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4a) melléklet 

 

 

NYILATKOZAT 

 

Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 55. § (6) bekezdés a) és b) pontja tekintetében
1

 

 
 
Alulírott, 
mint...............................................................................................................................................
....................................................................................................................................... 
(cég megnevezése, címe, cégjegyzék száma) kötelezettségvállalásra feljogosított vezetője: 
 
A Kbt. 55. § (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően kijelentem, hogy a MÁV Zrt. által 

„2015-18. évi időszakban a MÁV Zrt. Budapest, Debrecen, Miskolc, Pécs, Szeged, 

Szombathely Pályavasúti Területi Igazgatóságai számára kitérők és gyalogos felüljárók hó – 

jég – és csúszásmentesítése” tárgyában indított nyílt, uniós közbeszerzési eljárásban cégünk 

az előírt alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében más szervezet 

kapacitására kívánok támaszkodni / nem kívánok támaszkodni.* 

 

Más szervezet kapacitására támaszkodva történő megfelelés esetén**: 

 

 

a Kbt. 55.§ (6) bekezdés a) pontjának megfelelően, az alkalmasság igazolásakor bemutatott, 

más szervezet (személy) által rendelkezésre bocsátott erőforrásokat a szerződés teljesítése 

során ténylegesen igénybe fogjuk venni az alábbi módon: 

 

 

Rész 

feltüntetése 

Alkalmassági 

előírás 

megnevezése: 

Erőforrást 

biztosító 

szervezet 

(személy) 

megnevezése: 

Erőforrás 

megnevezése: 

Erőforrás 

igénybe 

vételének módja 

     

     

 

 

                                                 

 
 

 
 



 

Dokumentáció a „2015-18. évi időszakban a MÁV Zrt. Budapest, Debrecen, Miskolc, Pécs, 

Szeged, Szombathely Pályavasúti Területi Igazgatóságai számára kitérők és gyalogos 

felüljárók hó – jég – és csúszásmentesítése” tárgyában indított uniós, nyílt közbeszerzési 

eljáráshoz. 
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a Kbt. 55.§ (6) bekezdés b) pontjának megfelelően, a korábbi szolgáltatások teljesítésére 

vonatkozó alkalmassági követelményhez igénybe vett erőforrásokat biztosító más szervezetet 

(személyt) a szerződés teljesítése során az alábbi módon fogjuk bevonni***: 

 

 

 

Rész feltüntetése Alkalmassági előírás 

megnevezése: 

Erőforrást biztosító 

szervezet (személy) 

megnevezése: 

Erőforrást biztosító 

szervezet (személy) 

teljesítésbe való 

bevonásának 

módja***: 

    

    

 

 

 

 

…………………….., (helység) ……….. (év) ………………. (hónap) ……. (nap) 

 

………………………………… 

  cégszerű aláírás 

  

 

 

 
* A megfelelő aláhúzással jelölendő.  

** Amennyiben az alkalmasság igazolása során ajánlattevő más szervezet (személy) kapacitására nem 

támaszkodik, úgy a megjelölt részt nem kell kitölteni és becsatolni az ajánlatba. Az a) pont szerinti nyilatkozatot 

a Kbt. 55. § (6) bekezdés a) pontja szerinti esetben, a b) pont szerinti nyilatkozatot a Kbt. 55. § (6) bekezdés b) 

pontja szerinti esetben kell kitölteni és becsatolni az ajánlatba. 

 *** A jogalkotó álláspontjának megfelelően (a Kbt.-hez fűzött miniszteri indoklás alapján) a korábban 

megszerzett tapasztalat (referencia) a Kbt.55.§ (6) bekezdés b) pontja alapján lehetséges.  

 A táblázatban meg kell adni, azt a módot, mely ténylegesen  lehetővé teszi a szakmai tapasztalat 

felhasználást a szerződés során pl.: szakmai konzultáció keretében, stb……..), (nem kötelező 

alvállalkozóként bevonni, és amennyiben alvállalkozóval kíván megfelelni Ajánlattevő, abban az esetben 

sem tesz eleget a bevonás módjaként az alvállalkozói megjelölés) 



 

Dokumentáció a „2015-18. évi időszakban a MÁV Zrt. Budapest, Debrecen, Miskolc, Pécs, 

Szeged, Szombathely Pályavasúti Területi Igazgatóságai számára kitérők és gyalogos 

felüljárók hó – jég – és csúszásmentesítése” tárgyában indított uniós, nyílt közbeszerzési 

eljáráshoz. 
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4b) melléklet 

NYILATKOZAT 
a Kbt. 55.§ (5) bekezdése alapján  

 

 

Alulírott <képviselő / meghatalmazott neve> a(z) <cégnév> (<székhely>) mint ajánlattevő 

képviseletében a MÁV Zrt. mint ajánlatkérő által „2015-18. évi időszakban a MÁV Zrt. 

Budapest, Debrecen, Miskolc, Pécs, Szeged, Szombathely Pályavasúti Területi Igazgatóságai 

számára kitérők és gyalogos felüljárók hó – jég – és csúszásmentesítése” tárgyban indított 

nyílt, uniós eljárásban ezúton nyilatkozom, hogy az előírt alkalmassági feltételeknek önállóan 

kívánok megfelelni / más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva kívánok 

megfelelni az alábbiak szerint

: 

 

Rész 

feltüntetése 

Alkalmassági előírás megnevezése: 

(elegendő az eljárást megindító felhívás 

vonatkozó pontjának pontos megjelölése) 

Kapacitást rendelkezésre 

bocsátó szervezet (személy) 

megnevezése: 

   

   

   

 

Kelt: 

 

 

……………………………… 

 cégszerű aláírás 

 

  

                                                 

 A megfelelő nyilatkozat aláhúzandó! Nemleges nyilatkozat is csatolandó az ajánlathoz.  

Amennyiben az ajánlattevő más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva kíván megfelelni az 

alkalmassági előírásoknak, úgy a táblázatot ki kell tölteni! 

 



 

Dokumentáció a „2015-18. évi időszakban a MÁV Zrt. Budapest, Debrecen, Miskolc, Pécs, 

Szeged, Szombathely Pályavasúti Területi Igazgatóságai számára kitérők és gyalogos 

felüljárók hó – jég – és csúszásmentesítése” tárgyában indított uniós, nyílt közbeszerzési 

eljáráshoz. 
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4c) melléklet 

 

NYILATKOZAT 

 

A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet nyilatkozata a Kbt. 55. § (5) bekezdése 

tekintetében 

 

 

Alulírott <képviselő / meghatalmazott neve> a(z) <cégnév> (<székhely>) mint kapacitást 

rendelkezésre bocsátó szervezet (személy) képviseletében a MÁV Zrt. mint ajánlatkérő által 

„2015-18. évi időszakban a MÁV Zrt. Budapest, Debrecen, Miskolc, Pécs, Szeged, 

Szombathely Pályavasúti Területi Igazgatóságai számára kitérők és gyalogos felüljárók hó – 

jég – és csúszásmentesítése” tárgyban indított nyílt, uniós közbeszerzési eljárásban ezúton 

nyilatkozom, hogy a(z) <cégnév> (<székhely>) ajánlattevő részére az előírt alkalmassági 

feltételeknek való megfelelés érdekében a felajánlott, a szerződés teljesítéséhez szükséges 

erőforrásaink a szerződés teljesítésének időtartama alatt rendelkezésre fognak állni. 

 

 

< Kelt: 

 

 

……………………………… 

 cégszerű aláírás 

 

  



 

Dokumentáció a „2015-18. évi időszakban a MÁV Zrt. Budapest, Debrecen, Miskolc, Pécs, 

Szeged, Szombathely Pályavasúti Területi Igazgatóságai számára kitérők és gyalogos 

felüljárók hó – jég – és csúszásmentesítése” tárgyában indított uniós, nyílt közbeszerzési 

eljáráshoz. 
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4d) melléklet 

 

NYILATKOZAT 

 

 

A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet nyilatkozata a Kbt. 55. § (6) bekezdés c) 

pontja tekintetében* 

 

 

 

Alulírott <képviselő / meghatalmazott neve> a(z) <cégnév> (<székhely>) mint kapacitást 

rendelkezésre bocsátó szervezet (személy) képviseletében a MÁV Zrt. mint ajánlatkérő által 

„2015-18. évi időszakban a MÁV Zrt. Budapest, Debrecen, Miskolc, Pécs, Szeged, 

Szombathely Pályavasúti Területi Igazgatóságai számára kitérők és gyalogos felüljárók hó – 

jég – és csúszásmentesítése” tárgyban indított nyílt, uniós közbeszerzési eljárásban ezúton 

nyilatkozom, hogy a(z) <cégnév> (<székhely>) mint kapacitást rendelkezésre bocsátó 

szervezet (személy) a Ptk. 6:419 §-ban foglaltak szerint kezességet vállal a MÁV Zrt.-t mint 

ajánlatkérőt, az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával összefüggésben érte, és amely más 

biztosítékok érvényesítésével nem térült meg. 

 

 

Kelt: 

 

 

……………………………… 

 

 

 

 

cégszerű aláírás 


 Csak a Kbt. 55. § (6) bekezdés c) pontja szerinti esetben kell kitölteni és becsatolni az ajánlatba. 

  



 

Dokumentáció a „2015-18. évi időszakban a MÁV Zrt. Budapest, Debrecen, Miskolc, Pécs, 

Szeged, Szombathely Pályavasúti Területi Igazgatóságai számára kitérők és gyalogos 

felüljárók hó – jég – és csúszásmentesítése” tárgyában indított uniós, nyílt közbeszerzési 

eljáráshoz. 
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5a) melléklet 

 

Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 56. § (1) bekezdés f) és i) pontja tekintetében

 

 

Alulírott <képviselő / meghatalmazott neve> a(z) <cégnév> (<székhely>) mint ajánlattevő 

képviseletében a MÁV Zrt. mint ajánlatkérő által „2015-18. évi időszakban a MÁV Zrt. 

Budapest, Debrecen, Miskolc, Pécs, Szeged, Szombathely Pályavasúti Területi Igazgatóságai 

számára kitérők és gyalogos felüljárók hó – jég – és csúszásmentesítése” tárgyban indított 

közösségi, nyílt eljárásban ezúton nyilatkozom, hogy az általam képviselt ajánlattevő nem 

tartozik a Kbt. 56. § (1) bekezdés f) és i) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá. 

 

 

Kelt: 

 

 

……………………………… 

 cégszerű aláírás 

 

  

                                                 

 A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § e) pontjának alkalmazhatósága esetén irányadó; a nyilatkozatot 

közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesíttetni kell. 



 

Dokumentáció a „2015-18. évi időszakban a MÁV Zrt. Budapest, Debrecen, Miskolc, Pécs, 

Szeged, Szombathely Pályavasúti Területi Igazgatóságai számára kitérők és gyalogos 

felüljárók hó – jég – és csúszásmentesítése” tárgyában indított uniós, nyílt közbeszerzési 

eljáráshoz. 
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 5b) melléklet  

 

Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja tekintetében

 

 

Alulírott <képviselő / meghatalmazott neve> a(z) <cégnév> (<székhely>) mint ajánlattevő 

képviseletében a MÁV Zrt. mint ajánlatkérő által „2015-18. évi időszakban a MÁV Zrt. 

Budapest, Debrecen, Miskolc, Pécs, Szeged, Szombathely Pályavasúti Területi Igazgatóságai 

számára kitérők és gyalogos felüljárók hó – jég – és csúszásmentesítése” tárgyban indított 

közösségi, nyílt eljárásban a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja tekintetében ezúton 

nyilatkozom, hogy 

 

- olyan társaságnak minősülünk, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén; erre 

tekintettel, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 

megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerint definiált 

valamennyi tényleges tulajdonos neve és állandó lakóhelye:
 

 

 

Név Állandó lakóhely 

  

  

  

  

 

- olyan társaságnak minősülünk, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén, és a 

pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról 

szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerinti tényleges tulajdonosunk 

nincs;
 

 

 

VAGY 

 

- olyan társaságnak minősülünk, amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek.


 

 

 

Kelt: 

 

 

……………………………… 

 cégszerű aláírás 

 

                                                 

 A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § i) pont ib) alpontjának, valamint 4. § f) pont fc) alpontjának 

alkalmazhatósága esetén irányadó. 


 Az állítás helyessége esetén kérjük aláhúzni és kitölteni! 


 Az állítás helyessége esetében kérjük aláhúzni! 


 Az állítás helyessége esetében kérjük aláhúzni! 



 

Dokumentáció a „2015-18. évi időszakban a MÁV Zrt. Budapest, Debrecen, Miskolc, Pécs, 

Szeged, Szombathely Pályavasúti Területi Igazgatóságai számára kitérők és gyalogos 

felüljárók hó – jég – és csúszásmentesítése” tárgyában indított uniós, nyílt közbeszerzési 

eljáráshoz. 
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5c) melléklet 

  

Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 56. § (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá nem 

tartozásáról

 

 

Alulírott <képviselő / meghatalmazott neve> a(z) <cégnév> (<székhely>) mint ajánlattevő 

képviseletében a MÁV Zrt. mint ajánlatkérő által „2015-18. évi időszakban a MÁV Zrt. 

Budapest, Debrecen, Miskolc, Pécs, Szeged, Szombathely Pályavasúti Területi Igazgatóságai 

számára kitérők és gyalogos felüljárók hó – jég – és csúszásmentesítése” tárgyban indított 

közösségi, nyílt eljárásban ezúton nyilatkozom, hogy az ajánlattevő gazdasági társaságban 

közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal 

rendelkező jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nincs. 
 

Alulírott <képviselő / meghatalmazott neve> a(z) <cégnév> (<székhely>) mint ajánlattevő 

képviseletében a MÁV Zrt. mint ajánlatkérő által „2015-18. évi időszakban a MÁV Zrt. 

Budapest, Debrecen, Miskolc, Pécs, Szeged, Szombathely Pályavasúti Területi Igazgatóságai 

számára kitérők és gyalogos felüljárók hó – jég – és csúszásmentesítése” tárgyban indított 

közösségi, nyílt eljárásban ezúton nyilatkozom, hogy az ajánlattevő gazdasági társaságban 

közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal 

rendelkező jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet van, mely(ek) az 

alábbi(ak): 

 

Szervezet neve: Szervezet székhelye: 

  

 

Továbbá nyilatkozom, a fent megjelölt szervezet(ek) tekintetében a Kbt. 56. § (2) bekezdése 

szerinti kizáró feltételek nem állnak fent. 

Alulírott <képviselő / meghatalmazott neve> a(z) <cégnév> (<székhely>) mint ajánlattevő 

képviseletében a MÁV Zrt. mint ajánlatkérő által „2015-18. évi időszakban a MÁV Zrt. 

Budapest, Debrecen, Miskolc, Pécs, Szeged, Szombathely Pályavasúti Területi Igazgatóságai 

számára kitérők és gyalogos felüljárók hó – jég – és csúszásmentesítése” tárgyban indított 

közösségi, nyílt eljárásban ezúton nyilatkozom, hogy az ajánlattevőben közvetetten vagy 

közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkező jogi 

személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet van, mely(ek) az alábbi(ak): 

 

Szervezet neve: Szervezet székhelye: 

  

 

Továbbá nyilatkozom, a fent megjelölt szervezet(ek) tekintetében a Kbt. 56. § (2) bekezdése 

szerinti kizáró feltételek fennállnak. 

Kelt: 

 ……………………………… 

 cégszerű aláírás 

 

 

                                                 

 A megfelelő nyilatkozat aláhúzandó vagy a nem megfelelő nyilatkozatok törlendők! 



 

Dokumentáció a „2015-18. évi időszakban a MÁV Zrt. Budapest, Debrecen, Miskolc, Pécs, 

Szeged, Szombathely Pályavasúti Területi Igazgatóságai számára kitérők és gyalogos 

felüljárók hó – jég – és csúszásmentesítése” tárgyában indított uniós, nyílt közbeszerzési 

eljáráshoz. 
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5.d) számú melléklet 

Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő nyilatkozata a kizáró okok igazolásáról

 

Alulírott <képviselő / meghatalmazott neve> a(z) <cégnév> (<székhely>) mint ajánlattevő 

képviseletében a MÁV Zrt. mint ajánlatkérő által „2015-18. évi időszakban a MÁV Zrt. 

Budapest, Debrecen, Miskolc, Pécs, Szeged, Szombathely Pályavasúti Területi Igazgatóságai 

számára kitérők és gyalogos felüljárók hó – jég – és csúszásmentesítése” tárgyú közösségi, 

nyílt eljárásban ezúton nyilatkozom, hogy az előírt kizáró okok hatálya alá nem tartozást az 

ajánlattevő a letelepedése szerinti országban (<ország megnevezése>) az alábbi 

dokumentumokkal tudja igazolni: 

 

Kizáró ok megnevezése Dokumentum 

Kbt. 56. § (1) bekezdés a) pontja  

Kbt. 56. § (1) bekezdés b) pontja  

Kbt. 56. § (1) bekezdés c) pontja  

Kbt. 56. § (1) bekezdés d) pontja  

Kbt. 56. § (1) bekezdés e) pontja  

Kbt. 56. § (1) bekezdés f) pontja  

Kbt. 56. § (1) bekezdés h) pontja  

Kbt. 56. § (1) bekezdés i) pontja  

Kbt. 56. § (1) bekezdés j) pontja  

Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont ka) alpontja  

Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja  

Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja  

Kbt. 56. § (2) bekezdése  

Kbt. 57. § (1) bekezdés a) pontja  

Kbt. 57. § (1) bekezdés b) pontja  

Kbt. 57. § (1) bekezdés c) pontja  

Kbt. 57. § (1) bekezdés d) pontja  

Kbt. 57. § (1) bekezdés e) pontja  

Kbt. 57. § (1) bekezdés f) pontja  

 

Kelt: 

 

 

……………………………… 

 cégszerű aláírás 

                                                 

 Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő köteles csak kitölteni. 
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5e) számú melléklet 

 

AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZATA A KBT. 58.§ (3) BEKEZDÉSE SZERINT 

(Az ajánlattevő részéről kell kitölteni.) 

 

 

 

 

Alulírott, mint a(z) ...................................................... (cég megnevezése, címe) cégjegyzésre 

jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában  

 

 

n y i l a t k o z o m 

 

 

hogy ………………………………. ajánlattevő a „2015-18. évi időszakban a MÁV Zrt. 

Budapest, Debrecen, Miskolc, Pécs, Szeged, Szombathely Pályavasúti Területi Igazgatóságai 

számára kitérők és gyalogos felüljárók hó – jég – és csúszásmentesítése” tárgyú nyílt, uniós 

közbeszerzési eljárásban az általa alvállalkozóként igénybe vett gazdasági szereplő illetve 

alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 56. § (1) 

bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá. 

 

…………………….., (helység) ……….. (év) ………………. (hónap) ……. (nap) 

 

 

 

………………………………… 

  cégszerű aláírás 
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5f) számú melléklet 

Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 57. §-a vonatkozásában az alvállalkozó és az alkalmasság 

igazolására igénybe vett más szervezet tekintetében

 

 

 

Alulírott .......................................... (név), mint a(z) ...................................................(cég, 

székhely) cégjegyzésre jogosult képviselője, felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a 

MÁV Zrt. mint ajánlatkérő által „2015-18. évi időszakban a MÁV Zrt. Budapest, Debrecen, 

Miskolc, Pécs, Szeged, Szombathely Pályavasúti Területi Igazgatóságai számára kitérők és 

gyalogos felüljárók hó – jég – és csúszásmentesítése” tárgyban indított nyílt, uniós 

közbeszerzési eljárásban ezúton nyilatkozom, hogy az ajánlattevő nem vesz igénybe a Kbt. 

57. §-a szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának 

igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 57. §-a szerinti kizáró okok 

hatálya alá. 

 

Kelt: 

 

 

……………………………… 

 cégszerű aláírás 

 

                                                 

 Abban az esetben is meg kell tenni a nyilatkozatot, ha az ajánlattevő nem vesz igénybe alvállalkozót vagy 

alkalmasságának igazolására más szervezetet. A nyilatkozatot abban az esetben kell kitölteni, ha az ajánlattevő a 

310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. § a) pontja szerint jár el. Amennyiben az ajánlattevő nem kívánja a 

310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. § a) pontját alkalmazni, úgy e Korm. rendelet 10. § b) pontja 

szerint kell eljárnia ezen kizáró ok hatálya alá nem tartozás igazolása érdekében. 



 

Dokumentáció a „2015-18. évi időszakban a MÁV Zrt. Budapest, Debrecen, Miskolc, Pécs, 

Szeged, Szombathely Pályavasúti Területi Igazgatóságai számára kitérők és gyalogos 
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eljáráshoz. 

 

52 

 

6) számú melléklet 

NYILATKOZAT  

a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdése szerinti eset fennállása 

esetén a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről* 

 

 

 

 

Alulírott .......................................... (név), mint a(z) ...................................................(cég, 

székhely) cégjegyzésre jogosult képviselője, felelősségem tudatában  

 

nyilatkozom, 

 

hogy ajánlattevő működési ideje alatt a(z)  

közbeszerzés tárgya szerinti, árbevétele mindösszesen …………………… Ft volt. 

 

Jelen nyilatkozatot a MÁV Magyar Államvasutak Zrt ajánlatkérő által „2015-18. évi 

időszakban a MÁV Zrt. Budapest, Debrecen, Miskolc, Pécs, Szeged, Szombathely Pályavasúti 

Területi Igazgatóságai számára kitérők és gyalogos felüljárók hó – jég – és 

csúszásmentesítése” tárgyában meghirdetett nyílt, uniós közbeszerzési eljárásban, az ajánlat 

részeként tettem. 

 

 

 

…………………….., (helység), ……….. (év) ………………. (hónap) ……. (nap) 

 

 

………..………………. 

(cégszerű aláírás)  

*Csak a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdése szerinti eset fennállása esetén kell kitölteni és 

csatolni az ajánlatba. 

 



 

7a) számú melléklet 

Az Eljárást megindító felhívás III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M1) pontjának megfelelő referencia nyilatkozat a 310/2011. (XII. 23.) 

Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés a) pontja szerinti alkalmassági előírás vonatkozásában
2
 

 

Alulírott .......................................... (név), mint a(z) ...................................................(cég, székhely) cégjegyzésre jogosult képviselője, felelősségem 

tudatában a MÁV Magyar Államvasutak Zrt ajánlatkérő által „2015-18. évi időszakban a MÁV Zrt. Budapest, Debrecen, Miskolc, Pécs, Szeged, 

Szombathely Pályavasúti Területi Igazgatóságai számára kitérők és gyalogos felüljárók hó – jég – és csúszásmentesítése” tárgyban indított uniós, 

nyílt közbeszerzési eljárásban ezúton nyilatkozom, hogy az eljárást megindító felhívásban előírt, és az eljárást megindító felhívás feladását azaz 2015. 

09.03.-tól visszafelé számított megelőző 6 évben végzett (vasúti pályahálózatban végzett hó és jégmentesítés tárgyú) szolgáltatási munkáink az 

alábbiak szerint alakultak: 

 

  

Szerződést kötő 

másik fél 

megnevezése (név, 

székhely/lakcím): 

 

Kontaktszemély neve 

és elérhetőségei 

(legalább 

telefonszám): 

Szerződés tárgya (az 

alkalmasság megállapításához 

szükséges részletességgel pl.: 

(vasúti pályahálózatban 

végzett hó és jégmentesítés) 

 

 

Az 

ellenszolgáltatás 

összege 

 

A teljesítés 

ideje (legalább 

év, hónap), 

helye 

A teljesítés az 

előírásoknak és a 

szerződésnek 

megfelelően történt-e. 

(igen / nem): 

1.       

2.       

 

 

Kelt: 

 

 

……………………………… 

 cégszerű aláírás 

                                                 
2A 310/2011. Korm. rendelet 16. § (5) bekezdésében foglaltak szerint a szerződést kötő másik fél által adott nyilatkozattal, vagy a 
szerződést kötő másik fél által adott igazolással lehet igazolni. Kérjük hiánytalanul, minimum a feltüntetett adatok kitöltésével csatolni. 
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7b) számú melléklet 

A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek (szervezetek) bemutatása a 310/2011. (XII. 23.) 

Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés d) pontja szerinti alkalmassági előírások vonatkozásában 

 

Alulírott .......................................... (név), mint a(z) ...................................................(cég, 

székhely) cégjegyzésre jogosult képviselője, felelősségem tudatában a MÁV Magyar 

Államvasutak Zrt. ajánlatkérő által „2015-18. évi időszakban a MÁV Zrt. Budapest, 

Debrecen, Miskolc, Pécs, Szeged, Szombathely Pályavasúti Területi Igazgatóságai számára 

kitérők és gyalogos felüljárók hó – jég – és csúszásmentesítése” tárgyban indított nyílt, uniós 

közbeszerzési eljárásban ezúton nyilatkozom, hogy az eljárást megindító felhívásban előírtak 

szerint a teljesítésbe az alábbi szakembereket kívánom bevonni: 

 

Név Képzettség Szakmai 

gyakorlat 

ideje (év) 

Az alkalmassági  

követelmény  

megnevezése adott 

esetben (pozíció) 

Rész 

megnevezése 

Munkáltató 

megnevezése 

      

      

      

 

 

 

Kelt: 

 

 

……………………………… 

 cégszerű aláírás 
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8.) melléklet 

NYILATKOZAT  

(Az ajánlattevő részéről) 

 

 

 

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

jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában a Kbt. 80. § (1) bekezdésével 

összhangban  

nyilatkozom, 

 

hogy az „2015-18. évi időszakban a MÁV Zrt. Budapest, Debrecen, Miskolc, Pécs, Szeged, 

Szombathely Pályavasúti Területi Igazgatóságai számára kitérők és gyalogos felüljárók hó – 

jég – és csúszásmentesítése” tárgyában indított közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatunk 

jelen nyilatkozatban és az ajánlatban elkülönített módon megjelenített része üzleti titoknak 

minősül, és ezzel összefüggésben ezek nyilvánosságra hozatalát megtiltom.  

 

Az ajánlat fejezet száma:  ……………………  

 

                             címe/megnevezése, ……………….  

 

                             az érintett oldalszámok: …………. –tól …………….. –ig. 

 

 

…………………, ……... …………….. hónap …………. nap. 

 

 ………………………………………………. 

/cégszerű aláírás/ 

 
Megjegyzés: Felhívjuk ajánlattevő figyelmét, hogy a Kbt. 31. § (1) bekezdés e) pontja alapján ajánlatkérő a 

szerződés nyilvánosnak minősülő részét a szerződés megkötését követően közzéteszi a honlapján.  

Ajánlattevő nem tilthatja meg a Kbt. 80.§ (2) és (3) bekezdésben megjelölt ajánlati elemek nyilvánosságra 

hozatalát.  
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9) melléklet 

 

Nyilatkozat a Kbt. 54. § szerinti tájékozódási kötelezettség teljesítéséről 

 

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

jogosult képviselője kijelentem, hogy a „2015-18. évi időszakban a MÁV Zrt. Budapest, 

Debrecen, Miskolc, Pécs, Szeged, Szombathely Pályavasúti Területi Igazgatóságai számára 

kitérők és gyalogos felüljárók hó – jég – és csúszásmentesítése” tárgyában indított nyílt, uniós 

közbeszerzési eljárásban ezúton nyilatkozom, hogy tájékozódtunk a munkavállalók védelmére 

és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és 

a szerződés teljesítése során meg kell felelni. 

 

Nyilatkozom, hogy az ajánlattétel során figyelembe vettük a munkavállalók védelmére és a 

munkafeltételekre vonatkozó, a teljesítés helyén hatályos kötelezettségeket.  

 

 

Kelt: 

 

 

……………………………… 

 cégszerű aláírás 
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10) sz. melléklet 

 

 

Nyilatkozat felelős fordításról

 

 

 

 

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

jogosult képviselője kijelentem, hogy a „2015-18. évi időszakban a MÁV Zrt. Budapest, 

Debrecen, Miskolc, Pécs, Szeged, Szombathely Pályavasúti Területi Igazgatóságai számára 

kitérők és gyalogos felüljárók hó – jég – és csúszásmentesítése” tárgyában indított nyílt, uniós 

közbeszerzési eljárásban ezúton nyilatkozom, hogy a nem magyar nyelven kiállított 

dokumentum tartalma teljes mértékben megegyezik a magyar fordítás tartalmával. 

 

Kelt: 

 

 

……………………………… 

 cégszerű aláírás 

 

 

                                                 

 Abban az esetben töltendő ki, ha ajánlattevő idegen nyelvű dokumentumot csatol az ajánlatba, és annak 

fordítását nem hiteles szakfordításban nyújtotta be. 
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11) sz. melléklet 

 

 

Nyilatkozat elektronikus formátumban benyújtott ajánlatokról 
 

 

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

jogosult képviselője kijelentem, hogy a „2015-18. évi időszakban a MÁV Zrt. Budapest, 

Debrecen, Miskolc, Pécs, Szeged, Szombathely Pályavasúti Területi Igazgatóságai számára 

kitérők és gyalogos felüljárók hó – jég – és csúszásmentesítése” tárgyában indított nyílt, uniós 

közbeszerzési eljárásban ezúton nyilatkozom, hogy az ajánlatok elektronikus formátumban, 

CD-n/DVD-n becsatolt tartalma teljes mértékben megegyezik az ajánlat eredeti példányával. 

 

 

Kelt: 

 

 

……………………………… 

 cégszerű aláírás 

 

  



CPV: 90630000-2 

90620000-9 

63726200-6 

Ikt. szám: 6708/2015/SZK  

Basware: 15147407  

 

 

Tárgy: Keretszerződés tervezet a 2015-18. évi időszakban a MÁV Zrt. Budapest, Debrecen, Miskolc, Pécs, 

Szeged, Szombathely Terület Igazgatóságai számára kitérők és gyalogos felüljárók hó – jég – és 

csúszásmentesítése tárgyú uniós, közbeszerzési eljárásban. 

 

Oldal 59 / 97 

III. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS-TERVEZET 
 

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS-TERVEZET 
… . rész 

 

amely létrejött egyrészről a 

 

MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

 

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

Levelezési címe:    1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. 

Számlavezető pénzintézete:  ERSTE BANK HUNGARY Zrt. 

Számlaszáma:    11991102-02163275 

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

Számla befogadási cím:   MÁV Zrt.1426 Budapest Pf.:24 

Adószáma:     10856417-2-44 

Statisztikai számjele:  10856417-5221-114-01 

Cégbíróság és cégjegyzékszáma:  Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cg. 01-10-042272  

 

mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), 

 

Szerződéskötés során eljár:  

MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Beszerzés és Logisztika Üzletág 

H-1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60., Cg. 01 10 045838 

Képviseli:  

Bihari Lajos BLÜ üzletág vezető, és dr. Somlói József BLÜ beszerzési vezető   

(továbbiakban: MÁV SZK. Zrt.) 

 

másrészről a 

 

Név:  

Cím:  

Levelezési cím:  

Számlavezető pénzintézete:  

Számlaszáma:   

Számlázási cím:   

Adószáma:   

Statisztikai számjele:   

Cégbíróság:   

Cégjegyzék száma:   

Képviseli:   
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mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó), (a továbbiakban együttesen: Felek) között, az 

alulírott napon, az alábbi feltételekkel: 
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Preambulum 

 

Megrendelő ….
3
 számon „Keretszerződés a 2015-18. évi időszakban a MÁV Zrt. Budapest, 

Debrecen, Miskolc, Pécs, Szeged, Szombathely Terület Igazgatóságai számára kitérők és 

gyalogos felüljárók hó – jég – és csúszásmentesítése” tárgyban a közbeszerzésekről szóló 

2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) XIV. fejezete szerinti nyílt közbeszerzési 

eljárást folytatott le, melynek … része tekintetében a nyertes ajánlattevő a Vállalkozó lett. 

Felek a Szerződést ezen közbeszerzési eljárás eredményeként kötötték.  

Szerződő Felek rögzítik, hogy a szerződést a Kbt. 124. §-a rendelkezései alapján, a fent 

hivatkozott közbeszerzési eljárásra tekintettel, annak részeként írják alá. 

 

A közbeszerzési eljárás dokumentumai, így különösen a kiegészítő tájékoztatások – 

amennyiben voltak – az Ajánlati felhívás az Ajánlati Dokumentáció és Vállalkozó nyertes 

ajánlata a Szerződés elválaszthatatlan részét képezi. 

 

1. Meghatározások 

Jelen Szerződésben a következő kifejezéseket az alábbiak szerint kell értelmezni: 

 

a) Szerződés:  
az a megállapodás, melyet a Megrendelő (ajánlatkérő) és a kihirdetett nyertes 

ajánlattevő (jelen Szerződés tekintetében: Vállalkozó) kötött, beleértve az ahhoz csatolt 

összes mellékletet, valamint minden olyan okmányt, amelyet a Szerződésbe foglalt 

utalás annak részévé tett. 

 

b) Vállalkozói díj:  
a jelen Szerződés 6.2. pontjában meghatározott egységárak, és a Megrendelő által 

teljesítésigazolással igazolt, Vállalkozó által teljesített mennyiségek szorzata, melynek 

kifizetése a 7. pontban meghatározott feltételek szerint történik 

 

c)  Kapcsolt vállalkozás: 

• az a személy, amelyben a MÁV Zrt. a Ptk. rendelkezéseinek alkalmazásával 

közvetlenül, vagy közvetve többségi befolyással rendelkezik; vagy 

• az a személy, amely a MÁV Zrt.-ben a Ptk. rendelkezéseinek alkalmazásával 

közvetlenül, vagy közvetve többségi befolyással rendelkezik; vagy 

• a MÁV Zrt. és más személy, ha harmadik személy a Ptk. rendelkezéseinek 

alkalmazásával közvetlenül, vagy közvetve mindkettőjükben többségi befolyással 

rendelkezik. 

 

d) Munkanapló:  

Vállalkozó által a munkavégzésről vezetett napló, melyben Megrendelő aláírásával 

a szerződésnek megfelelően elvégzett munkát átveszi és elismeri.  
 

                                                 
3
 TED szám 
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A Munkanaplónak minimálisan az alábbiakat kell tartalmaznia: 
- Eseti megrendelés időpontját, Eseti megrendelést leadó nevét, az Eseti megrendelés 

számát 

- munkaterületre való megjelenés időpontját/munkakezdés Megrendelő által 

igazolandó időpontját (bejelentés), valamint a bejelentést nyugtázó diszpécser/hó 

készenlét ügyeletes nevét,  

- munkáscsapat létszámát,  

- a teljesített, hó- és jégmentesített kitérők számát, valamint a megtakarított gyalogos 

felüljáró helyét munkavégzés szerinti sorrendben, a Szerződés szerinti naturáliákban 

meghatározva 

- munkavégzés befejezésének időpontját, a munkaterületről történő levonulást 

igazoló, diszpécser/hó készenlét ügyeletes nevét. 

 

e) Hó-készenlétes napló:  

A Megrendelő (hó-készenlétes) által folyamatosan vezetett napló. A naplóban 

Megrendelő a vonatkozó rendeletek, utasítások által meghatározott módon rögzíti a téli 

időjárással összefüggésben, a vasúti forgalom fenntartása érdekében a munkavégzéssel, 

azok szervezésével, irányításával kapcsolatos eseményeket. 

 

2. A szerződés tárgya 

2.1. Megrendelő jelen Szerződés alapján a Szerződés hatálya alatt legfeljebb a Szerződés 

6.1. pontjában meghatározott keretösszeg (továbbiakban: Keretösszeg) mértékéig eseti 

megrendelésekkel (továbbiakban: Eseti megrendelés) megrendeli, Vállalkozó pedig a 

Szerződés 6.2. pontjában rögzített egységárakon elvégzi a Preambulumban 

meghatározott közbeszerzési eljárás … .
4
 része vonatkozásban a ………………

5
 Terület  

Igazgatósága számára kitérők és gyalogos felüljárók hó-  jég- és csúszásmentesítését.  

 

2.2. Felek megállapodnak és Vállalkozó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Szerződés 

keretjellegéből adódóan Megrendelő nem köteles a teljes keretösszegnek (továbbiakban: 

Keretösszeg) megfelelő ellenértékű Eseti megrendelésekre, Megrendelő kizárólag a 6.1. 

pontban rögzített alapösszeg (továbbiakban: Alapösszeg) erejéig vállal lehívási 

kötelezettséget. Felek rögzítik, hogy a Keretösszeg előbbiekből adódó, a 6.1. pontban 

rögzített lehívási kötelezettséggel terhelt Alapösszegen túli, nem teljes mértékű 

lehívásból eredő bevételkiesés Vállalkozó kockázata, mellyel kapcsolatban semmilyen 

jogcímen nem jogosult Megrendelő felé igénnyel fellépni. 

 

2.3. Megrendelő egyenletes lehívásokra nem kötelezett.  

 

2.4. A Szerződés keretében megrendelésre kerülő munkák nem hatósági engedély kötelesek, 

illetve nem kötöttek építési hatósági tudomásulvételi eljáráshoz. 

                                                 
4
 adott résznek megfelelően kitöltendő 

5
 adott résznek megfelelően kitöltendő 
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3. A szerződés hatálya  

3.1. A jelen Szerződés a Felek általi aláírás napjától, de az ajánlati felhívás értelmében 

legkorábban 2015. november 1-jétől 2018. április 30-ig terjedő határozott időszakra jön 

létre vagy amennyiben az hamarabb bekövetkezik, a 6.1. pontban meghatározott 

Keretösszeg kimerüléséig hatályos. 

 

4. Eseti megrendelések, a teljesítés határideje (Reakcióidő) 

4.1. Eseti megrendelésre vonatkozó általános és különös szabályok: 

4.1.1. Megrendelő a konkrét munkákat a diszpécseri szolgálat vagy a megbízott hó 

ügyeletes útján írásos formában, Eseti megrendelésekkel rendeli meg, mely 

megrendelés megküldésével a Vállalkozó oldalán teljesítési kötelezettség 

keletkezik. Az Eseti megrendelések feltételei érdemben nem térhetnek el jelen 

Szerződésben foglaltaktól, azok kizárólag e Szerződés teljesítésével összefüggő 

speciális ismereteket (pl. konkrét hely) tartalmazhatják. 

 

Az Eseti megrendelésnek minimálisan az alábbi elemeket kell tartalmaznia: 

 a kitérők helyét fajtát és számát (csoportban megadva) 

 amennyiben a megrendelés tárgyát felüljáró takarítás is képezi: a felüljáró 

helyét/helyeit  

 a felszabadítás sorrendjét 

 kapcsolattartó személy megnevezését és elérhetőségét (telefonszám és e-

mail vagy fax). 

 

4.1.2. A Megrendelő által megítélt időjárási körülményekre és a munkálatok 

sürgősségére tekintettel Megrendelő a jelen pontban foglalt rendelkezések 

betartása mellett jogosult a konkrét munkákat telefonon megrendelni. Ezen 

munkákat Megrendelő 24 órán belül, de legkésőbb a telefonos megrendelést 

közvetlenül követő első munkanapon írásban is megerősíti. Az írásbeli 

megerősítés kötelező tartalmi elemei az Eseti megrendelés minimális tartalmi 

elemeivel megegyeznek.  

 

4.2. Készenlét elrendelése: 

Készenlét elrendelése írásbeli formában történik. Az elrendelés megküldésével a 

Vállalkozó oldalán teljesítési kötelezettséget keletkezik a készenlét alábbiak szerinti 

biztosítására.  

Amennyiben azonban a készenlét elrendelésének első napja munkanapra esik, 

Megrendelő a készenlét elrendeléséről az igénybevétel előtt minimum 24 órával értesíti 

a Vállalkozót. Vállalkozó – kivéve, ha a készenlét elrendelésekor Megrendelő az 

elrendelés időpontját kifejezetten a jelen pont szerinti 24 órán túl jelöli meg – az 

elrendelést követő 24. órától Vállalkozó a készenlétet biztosítani köteles.  

Amennyiben a készenlét elrendelésének első napja nem munkanapra esik, Megrendelő a 

készenlét elrendeléséről az igénybevétel előtt minimum 36 órával értesíti a Vállalkozót. 

Vállalkozó – kivéve, ha a készenlét elrendelésekor Megrendelő az elrendelés időpontját 
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kifejezetten a jelen pont szerinti 36 órán túl jelöli meg – az elrendelést követő 36. órától 

Vállalkozó a készenlétet biztosítani köteles.  

 

4.3. Reakcióidő: 

A Reakcióidő az Eseti megrendelés Megrendelő által, a Vállalkozó részére való 

megküldésétől a Vállalkozó megfelelő helyen való, munkavégzésre alkalmas 

munkaerővel és eszközökkel történő megjelenésével a konkrét munkák Megrendelő 

által Munkanaplóban igazolt megkezdéséig tart. 

 

4.3.1. Elrendelt készenlét esetén:  
a Reakcióidő 2 óra.  

 

4.3.2. El nem rendelt készenlét esetén:  
a Reakcióidő ….

6
 óra. 

  

4.4. Az Eseti megrendelések és a készenlét lemondása: 

A Megrendelő diszpécseri vagy a megbízott hóügyeletes szolgálata útján, írásban  

történik. 

 

5. A teljesítés helye
7
 

 

6. A szerződés keretösszege, egységárak 

6.1. Keretösszeg: 

Jelen Szerződés Keretösszege …………………..,- Ft + mindenkor hatályos ÁFA, 

azaz …………………..Forint + mindenkor hatályos ÁFA, amelyből Megrendelő 

…………………..Ft + ÁFA, azaz …………………..Forint + ÁFA,
8
 mint Alapösszeg 

tekintetében vállal lehívási kötelezettséget. 

Fentiek alapján Megrendelő a Keretösszeg 15%-ig vállal lehívási kötelezettséget. 

  

6.2. A Szerződés alapján megrendelhető szolgáltatások egységárai
9
 

Egyszerű kitérő takarítása: 

nettó …………,- Ft/csoport azaz, nettó …………- Ft/csoport 

 

Átszelési kitérő takarítása: 

nettó …………,- Ft/csoport azaz, nettó …………- Ft/csoport 

 

 

                                                 
6
 Az adott rész nyertes ajánlatának megfelelően kitöltendő. 

7
 A szerződés a felhívásban és a dokumentációban foglaltak szerint, az adott részajánlatnak megfelelően 

kitöltendő. 
8
 A szerződés a felhívásban és a dokumentációban foglaltak szerint, az adott részajánlatnak megfelelően 

kitöltendő. 
9
 Az adott rész nyertes ajánlatának megfelelően kitöltendő. 
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Készenlét:  

nettó …………,- Ft/óra, azaz, nettó …………- Ft/óra 

 

Felüljáró takarítás:  

nettó …………,- Ft/m2, azaz, nettó …………- Ft/m2 

 

6.3. A fenti egységárak a Szerződés hatálya alatt nem módosíthatók, és magukba foglalják a 

teljesítés valamennyi járulékos költségét, így különösen, de nem kizárólagosan a 

Szerződés 9.18. pontjában foglalt költségeket, a szállítás, az esetleges elszállásolás 

költségeit.  

 

7. Fizetési feltételek 

7.1. A felek határozott időre szóló elszámolásban állapodnak meg. Az elszámolási időszak 

egy naptári hónap. Az elszámolás napja a tárgyhó utolsó napja. A Vállalkozó havonta, 

az elvégzett teljesítményekről nyújthatja be a számláját. Megrendelő csak tételes 

számlát fogad el. A hivatalos Eseti megrendelés nélkül elvégzett tevékenységek 

kiszámlázására Vállalkozó nem jogosult. A számla melléklete a 2. számú melléklet 

szerinti, Megrendelő által kiállított BW teljesítésigazolás. A számlán feltüntetendő 

teljesítési időpont az Áfa tv. hatályos szabályai szerint kerül megállapításra. 

 

 

A készenléti órák meghatározására a készenlét biztosításának 4.2. pontban rögzítettek 

szerinti megkezdésétől a készenlét lemondásáig terjedő időszak alapulvételével kerül 

sor. A készenléti órákat a Megrendelő Vállalkozóval való óraegyeztetéssel állapítja 

meg, és azt a Hó-készenlétes naplóban rögzíti. A készenléti időbe nem számít bele az 

Eseti megrendeléssel megrendelt konkrét munkák teljesítésével töltött tényleges 

munkavégzés időtartama (mely a Megrendelő által igazolt munka megkezdésétől a 

Megrendelő által igazolt a munka befejezéséig tart) valamint a Reakcióidő.  

 

Az elvégzett teljesítményeket a Munkanapló és a Hó-készenlétes napló alapján 

Megrendelő képviselője igazolja. Amennyiben a Munkanapló és a Hó-készenlétes napló 

között ellentmondás, eltérés mutatkozik, úgy a Hó-készenlétes naplóban foglaltakat 

tekintik felek irányadónak. 

 

7.2. A megfelelő tartalommal kiállított számla ellenértéke – az Art. 36/A. §-ának figyelembe 

vételével – a számla Megrendelő általi kézhezvételétől számított 30 napos fizetési 

esedékességgel, a Ptk. 6:130. §-a alapján átutalással kerül kiegyenlítésre a Vállalkozó 

számlájában megjelölt bankszámlára. 

 

7.3. Vállalkozó számlája azon a napon számít pénzügyileg teljesítettnek, amikor a 

Megrendelő fizetési számláját Megrendelő számlavezető pénzintézete a számla 

összegével megterhelte.  
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7.4. Jelen Szerződéssel kapcsolatos kifizetések az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. 

törvény 36/A. §-ának hatálya alá esnek, melynek értelmében a havonta összesen nettó 

200.000,- Ft-ot meghaladó kifizetések esetén a számla kifizetésének feltétele, hogy a 

Vállalkozó a tényleges kifizetés időpontjától számított 30 napnál nem régebbi 

nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást mutasson be, adjon át, vagy küldjön meg, 

amellyel igazolja, hogy az állami adóhatóságnál és a vámhatóságnál nyilvántartott 

adótartozása nincs, vagy pedig a kifizetés időpontjában szerepeljen a köztartozásmentes 

adózói adatbázisban. 

(Az együttes nemleges adóigazolás késedelmes megküldése miatti fizetési késedelem 

időszakára Vállalkozó késedelmi kamatot nem számíthat fel.) 

 

7.5. Jelen Számla elfogadásának további feltételei:  

A Vállalkozó számláját csak a Megrendelő által elektronikus úton megküldött Basware 

teljesítésigazolásának kézhezvétele után állíthatja ki, és a számlához mellékelnie kell 

annak kinyomtatott példányát. Elektronikus számla esetén mellékletként csatolandó. A 

számlát a Megrendelő csak akkor fogadja be, ha azon, illetve a mellékelt 

teljesítésigazoláson megtalálható az Eseti megrendelés rendelésszáma. A számlát 2 

(kettő) példányban kell benyújtani. A rendelésszám nélkül beérkezett számlákat a 

Megrendelő hiánypótlásra visszaküldi a Vállalkozónak. A Szerződés szerinti fizetési 

esedékesség a helyesen kiállított számla Megrendelő általi kézhezvételétől számítandó. 

A rendelésszám hiányából eredő késedelmes fizetésért a Vállalkozó késedelmi kamat 

felszámítására nem jogosult. 

 

7.6. A Felek megállapodnak, hogy a Megrendelő késedelmes fizetése esetén Vállalkozó a 

fizetési esedékességet követő naptól a pénzügyi teljesítés napjáig a késedelemmel 

érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat 8 százalékponttal növelt 

összegének megfelelő mértékű késedelmi kamat felszámítására jogosult a Ptk.-ban 

meghatározott feltételekkel. 

 

7.7. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelővel szembeni bármilyen 

követelés engedményezése (ide értve annak faktorálását is), illetve Megrendelővel 

szembeni bármilyen követelésen zálogjog alapítása csak a MÁV Zrt. előzetes írásos 

jóváhagyásával lehetséges. A MÁV Zrt. írásos jóváhagyása nélküli engedményezéssel, 

zálogjog alapítással Vállalkozó szerződésszegést követ el a MÁV Zrt.-vel szemben, 

melynek alapján a Vállalkozót kártérítési felelősség terheli. 

 

7.8. A számlázási cím:    MÁV Zrt.  

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. 

 

 A számla megküldésének címe:  MÁV Zrt.  

1426 Budapest, Pf. 24. 

 

7.9. Vállalkozó nem fizet, illetve számol el a Szerződés teljesítésével összefüggésben olyan 

költségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem 
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megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles 

jövedelmének csökkentésére alkalmasak. 

 

7.10. Vállalkozó vállalja, hogy a Szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi 

szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 125. § (5) bekezdés 

a) és b) pontjai szerinti ügyletekről az Megrendelőt haladéktalanul értesíti. 

 

7.11. Vállalkozó a Kbt. 125. § (5) bekezdés a) és b) pontjai szerinti felmondás esetén a jelen 

Szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli 

ellenértékére jogosult. 

 

7.12. A Kbt. 125. § (7) bekezdése értelmében a külföldi adóilletőségű Vállalkozó köteles a 

Szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti 

adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó 

adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. Közös ajánlattevők 

esetében az említett meghatalmazást valamennyi külföldi adóilletőségű Vállalkozó 

esetében csatolni kell. (4. sz. melléklet). 

 

7.13. Szerződő Felek rögzítik, hogy Megrendelő előleget nem fizet. 

Szerződő Felek rögzítik továbbá, hogy Megrendelő fizetési biztosítékot nem ad és 

egyéb szerződést biztosító mellékkötelezettségek nem terhelik. 

 

8. Szavatosság 

8.1. Vállalkozó szavatol azért, hogy az elvégzett munka megfelel a vonatkozó szakmai 

és jogszabályi rendelkezéseknek, illetve az alábbi a Dokumentációban valamennyi 

ajánlattevő részére rendelkezésre bocsátott előírásoknak: 
- 4/2015. (II. 6. MÁV Ért. 2.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás D4. téli 

időjárás alkalmával követendő eljárásról (6 . sz. melléklet)  

- F.1. sz. Jelzési Utasítás (http://rs1.sze.hu/KO/download/f1f2/f1.pdf) 

- F.2. sz. Forgalmi Utasítás (http://rs1.sze.hu/KO/download/f1f2/f2.pdf) 

- F.2. sz. Forgalmi utasítás Függelékei 

(http://rs1.sze.hu/KO/download/f1f2/f2_fugg.pdf) 

- MÁV Zrt. Munkavédelmi Szabályzata (7 . sz. melléklet).  

 

8.2.  A Megrendelő a Ptk. vonatkozó rendelkezései szerint érvényesíti szavatossági 

jogait. 
 

8.3. A szavatossági igények érvényesítése nem zárja ki bármely más, a Megrendelőt 

megillető polgári jogi érvényesítését. 
 

9. Vállalkozó jogai és kötelezettségei 

9.1. Vállalkozó kötelezettsége a jelen Szerződés 1. pontjában meghatározott feladatok 

Megrendelő által, az Eseti megrendelésben meghatározott helyen és időben történő 

szakszerű és szerződésszerű elvégzése. Vállalkozó köteles munkavégzésre alkalmas 
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munkaerővel és eszközökkel történő, fentieknek megfelelő megjelenésre és köteles az 

alkalmasságot a teljesítés során folyamatosan biztosítani. 

 

9.2. Vállalkozó köteles a jelen Szerződés szerinti feladatok teljesítését Munkanaplóban, 

készenlét esetében Hó-készenlétes naplóban Megrendelő által is igazoltan 

dokumentálni. 

 

9.3. Vállalkozó köteles arra, hogy a jelen Szerződés tárgyát képező feladatok teljesítését 

megfelelő szakmai képesítéssel, és a közbeszerzési eljárás keretében előírt műszaki 

alkalmasságnak megfelelő, és érvényes alkalmassági minősítéssel rendelkező 

személlyel/személyekkel végezze. 

 

9.4. A megkötött Szerződést és a Szerződésben vállalt kötelezettségeit Vállalkozó át nem 

ruházhatja, jogosult viszont a Szerződés teljesítése során alvállalkozót – azaz a Ptk. 

6:129. § szerinti közreműködőt – igénybe venni a Kbt. vonatkozó rendelkezéseinek 

megfelelően. 

 

9.5. A Szerződés teljesítésében a Szerződés értékének 10%-át meghaladó értékben igénybe 

venni kívánt alvállalkozó(k), valamint Vállalkozó alkalmasságának igazolásában részt 

vevő alvállalkozó(k) és szakember(ek) az alábbiak 

Az alvállalkozó: 

- megnevezése:---- 

- székhelye:---- 

- által végzendő munkarész(ek): ---- 

 

9.6. Megrendelő az alvállalkozóval, illetve alvállalkozókkal nem áll szerződéses 

kapcsolatban. A jogszerűen igénybe vett alvállalkozó munkájáért a Vállalkozó úgy felel, 

mint sajátjáért. Alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén Vállalkozó felelős 

minden olyan kárért is, amely annak igénybevétele nélkül nem következett volna be. 

 
9.7. Vállalkozó teljesítésében köteles közreműködni az olyan alvállalkozó és szakember, 

amely/aki a tárgyi közbeszerzési eljárásban részt vett a Vállalkozó alkalmasságának 

igazolásában. Vállalkozó köteles a Megrendelőnek a teljesítés során minden olyan – 

akár a korábban megjelölt alvállalkozó helyett igénybe venni kívánt – alvállalkozó 

bevonását bejelenteni, amelyet az ajánlatában nem nevezett meg és a bejelentéssel 

együtt nyilatkoznia kell arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem 

áll a Kbt. 56. §, valamint a Kbt. 57. § szerinti, Ajánlattételi felhívásban rögzített kizáró 

okok hatálya alatt. 

 
9.8. Az olyan alvállalkozó helyett, aki vagy amely a tárgyi közbeszerzési eljárásban részt 

vett a Vállalkozó alkalmasságának igazolásában, csak a Megrendelő hozzájárulásával és 

abban az esetben vehet részt a teljesítésben más alvállalkozó, ha a szerződéskötést 

követően – a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében – beállott lényeges 

körülmény, vagy az alvállalkozó bizonyítható hibás teljesítése miatt a Szerződés vagy 
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annak egy része nem lenne teljesíthető a megjelölt alvállalkozóval, és ha a Vállalkozó 

az új alvállalkozóval együtt is megfelel azoknak az alkalmassági követelményeknek, 

melyeknek a Vállalkozó a tárgyi közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozóval 

együtt felelt meg. 

 
9.9. Az alvállalkozó személye nem módosítható olyan esetben, amennyiben egy 

meghatározott alvállalkozó igénybevétele az érintett szolgáltatás sajátos tulajdonságait 

figyelembe véve a tárgyi közbeszerzési eljárásban az ajánlatok értékelésekor [Kbt. 63. § 

(4) bekezdése] meghatározó körülménynek minősült. 

 

9.10. Ha a Szerződés teljesítése során bármikor a Vállalkozó vagy alvállalkozója olyan 

feltételekkel találkozik, melyek akadályozzák a határidő szerinti teljesítést, a 

Megrendelőt azonnal írásban értesíteni kell a késedelem tényéről és annak várható 

időtartamáról. Az értesítés elmaradása vagy késedelmes közlés esetén annak 

minden következményét a Vállalkozó viseli. 
 

9.11. Vállalkozó kötelezettséget vállal a munka-, vagyon-, tűz- és környezetvédelmi 

előírások és más vonatkozó jogszabályok betartására. A Megrendelő kiköti, hogy 

vasúti területen, illetve annak közvetlen környeztében tüzet gyújtani csak 

tűzgyújtási engedéllyel lehet, a vasúti tűzvédelmi szabályainak alkalmazásával és 

pontos betartásával. 
 

9.12. Vállalkozó köteles a munkák végzése során rendszeres balesetvédelmi szemlét 

tartani, munkavédelmi, tűzvédelmi, balesetvédelmi oktatást végezni és mindezeket 

a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően dokumentálni. 
 

9.13. Vállalkozó a Megrendelő utasításaitól abban az esetben térhet el, ha azt a 

Megrendelő érdeke feltétlenül megköveteli, és a Megrendelő előzetes értesítésére 

már nincs mód. Ilyen esetben a Megrendelőt az utasítástól való eltéréstől írásban 

haladéktalanul értesíteni kell. 
 

9.14. Vállalkozó kérheti a Megrendelőt, hogy írásban erősítse meg bármelyik döntését 

vagy utasítását, amelyet még nem adott írásba. A Vállalkozó köteles minden 

indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatni a Megrendelőt az ilyen jellegű 

kívánságáról. 
 

9.15. Vállalkozót figyelmeztetési kötelezettség terheli a Megrendelő olyan utasításával 

szemben, amely a Szerződés teljesítése során a környezetvédelem 

követelményeinek, illetőleg előírásainak mellőzésére vonatkozik. Ha a Megrendelő 

az utasítását a figyelmeztetés ellenére is fenntartja, Vállalkozó az adott munka 

elvégzését megtagadhatja. A munkaterület átadására a szerződés hatálya alatt a 

konkrét munkavégzés megkezdése előtt kerül sor, melyet Felek Munkanaplóban 

rögzítenek. Az átadott munkaterületen a munkálatok időtartama alatt a kárveszélyt a 
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Vállalkozó viseli. A Vállalkozó köteles intézkedni annak érdekében, hogy a 

munkaterületre arra jogosulatlan személy ne juthasson be. 

 

9.16. Vállalkozó az általa, illetve alvállalkozója/i által ellátott tevékenységért, illetve 

annak eredményéért a Ptk. szerinti felelősséget vállal, ennek keretében felel 

mindazon kárért, mely nem megfelelő munkavégzésére vezethető vissza. Ezen 

körben Vállalkozó azon kárért is felel, melyet harmadik személy a Vállalkozó 

tevékenységével összefüggésben érvényesít a Megrendelővel szemben. 
 

9.17. Vállalkozó köteles a munkavégzés során keletkezett károkat a Megrendelő, 

illetőleg más károsult részére saját költségén helyreállítani. Amennyiben a 

helyreállítás nem lehetséges, a károkat meg kell térítenie. 
 

9.18. A vonatforgalom akadálymentes lebonyolítása érdekében a kivonulásokat úgy kell 

megszervezni, hogy amennyiben az Eseti megrendelésben Megrendelő azonos 

időpontra vagy időben átfedve három vagy annál több helyszínre rendel meg 

munkákat, a Vállalkozó a hó-eltakarítási/jégmentesítési munkákat egyszerre 

három állomáson meg tudja kezdeni, az Eseti megrendelés (kiértesítés) szerint. 
 

9.19. A Vállalkozó biztosítja a takarításhoz szükséges létszámot és eszközöket. A 

szerszámokról és a munkavállalók egyéni védőeszközeiről, valamint védőitalról a 

Vállalkozó gondoskodni köteles. 
 

9.20. A hó eltakarítási munka elsodrási határon belüli munkavégzéssel jár, ezért azt 

elvégezni csak vizsgázott figyelőőr biztosítása mellett szabad. A valamennyi 

alkalmassági követelménynek megfelelő figyelőőr biztosítása a fentiek betartása 

mellett a Vállalkozó feladata. A Vállalkozó minden esetben az adott állomáson 

elérhető Fejrovatos naplóban köteles a munkát előjegyezni az F.2. sz. Utasítás 18.3.1.1. 

pontjának megfelelően. KÖFI állomásokon a forgalomszabályozó állomás Fejrovatos 

naplójában kell előjegyezni a munkát (az adott Vonali Végrehajtási Utasításban [8. sz. 

melléklet] előírtaknak megfelelően.)  

 

9.21. Vállalkozó köteles gondoskodni arról, hogy a munka megkezdése és befejezése a 

Munkanaplóban Megrendelő által igazoltan, rögzítésre kerüljön.  
 

10. Megrendelő jogai és kötelezettségei  

10.1. Megrendelő köteles a munkavégzés szempontjából szükséges, a jelen Szerződés 

teljesítése során felmerülő és a Szerződés szerinti teljesítést bármilyen szempontból 

befolyásoló olyan vállalkozói kérdésében soron kívül, de legkésőbb 3 órán belül állást 

foglalni, melyet a jelen Szerződés nem rendez.  

 

10.2. Megrendelő a csúszásmentesítéshez szükséges anyagot, megfelelő mennyiségben, 

folyamatosan a helyszínen biztosítja. 
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10.3. A Vállalkozót a MÁV Zrt. megbízottja köteles a tevékenységhez kapcsolódóan 

közlekedésbiztonsági és a helyi körülményekből adódó veszélyekről kioktatni. Az 

oktatás tényét (az oktatást végző, oktatásban részesülő, oktatás tárgya és ideje 

megjelölésével) naplóban kell rögzíteni és mindkét fél részéről aláírással igazolni. 

(Munkavédelmi megállapodás melléklet alapján) Vállalkozó a kioktatás kapcsán 

Megrendelővel szorosan együttműködni köteles. 

 

11. Felek együttműködése 

11.1. Szerződő felek a Szerződés teljesítése során együttműködni kötelesek. Ennek során a 

felek minden olyan akadályról vagy körülményről, amely a Szerződés teljesítése 

szempontjából lényeges, kötelesek egymást szóban vagy írásban haladéktalanul 

értesíteni. 

 

11.2. A Felek kötelesek hivatalos értesítéseiket a megjelölt kapcsolattartó személyeknek, azok 

megjelölt elérhetőségi címeire írásban eljuttatni.  

 

11.3. Felek az egymással való kapcsolattartásra, és a szerződésben foglaltak teljesítésének 

koordinálására a jelen pontban megadott személyeket jelölik ki: 

 

 Vállalkozó részéről Megrendelő részéről 

Név:   

Cím:   

Telefo

n: 

  

e-

mail: 

  

 

11.4. Felek az adataikban bekövetkező mindennemű változást, különösen a cég címének, 

bankszámlaszámának és adószámának változását a másik féllel a változást követő 3 

napon belül írásban kötelesek közölni. Ezen bejelentési kötelezettség elmulasztásából, 

vagy késedelmes teljesítéséből fakadó minden kárért a mulasztó felet terheli a 

felelősség. 

 

11.5. A Szerződés teljesítését érintő és azzal összefüggésben megtett mindennemű 

nyilatkozat, értesítés, levél vagy jóváhagyás csak írásban érvényes – ide nem értve a 

4.1.2. pont szerinti speciális esetet –, és csak akkor fejti ki joghatását, ha a Felek azt a 

11.3. pont szerinti kapcsolattartók illetve az általuk kijelölt személyek részére 

kézbesítik.  

Az ilyen írásbeli közlést tartalmazó küldemény kézbesítettnek tekintendő az alábbiak 

szerint: 

 átvételi elismervény ellenében kézbe történő átadás esetén az átadás időpontjában, 

 futárposta esetében a küldemény átvételének napján, 
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 ajánlott-tértivevényes postai küldemény esetén a tértivevényen jelzett átvételi 

időpontban, 

 telefax esetében az igazolt feladást követő munkanapon, 

 elektronikus úton történő közlés esetén az e-mail tértivevényében (olvasási 

visszaigazolásban) jelzett időpontban, ennek hiányában a feladást követő 

munkanapon, kivéve a „Házon kívül” visszaigazolás esetében. 

 

11.6. Felek rögzítik, hogy a 11.3. pont szerinti kapcsolattartók nem jogosultak a Szerződés 

módosítására, nyilatkozatuk nem jelenthet jogról való lemondást illetve a Szerződésben 

rögzített kötelezettségeken túli kötelezettségvállalást. 

 

12. Szerződésszegés 

12.1. Szerződésszegésnek minősül minden olyan magatartás vagy mulasztás, amelynek során 

bármelyik fél jogszabály, illetve a Szerződés alapján őt terhelő bármely kötelezettségét 

nem szerződésszerűen teljesíti.  

A szerződő Felek a szerződés nem teljesítése illetve késedelmes teljesítése esetére – 

amennyiben a Vállalkozó a Ptk. 6:142. § második mondtában foglalt feltételek együttes 

fennállásának hiányában nem mentesül a felelősség alól (vagy) amennyiben a 

Vállalkozó a Ptk. 6:142. §-ban foglaltak alapján jogszerűen ki nem menti magát – a Ptk. 

és a Kbt. vonatkozó szabályai szerint kötbérfizetésben állapodnak meg. A kötbérek 

kumulatívan alkalmazhatóak. 

 

12.2. Kötbérről kiállított számviteli bizonylat a terhelőlevél. 

 

12.3. A Felek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:187.§ (2) 

bekezdésében rögzítettektől eltérően megállapodnak abban, hogy Megrendelő jogosult a 

hibás teljesítési kötbér és a szavatossági jogok együttes érvényesítésére. Amennyiben a 

vonatkozó, valamennyi jogalkalmazóra nézve kötelező érvényű, egységesített 

jogértelmezés szerint a Ptk. idézett rendelkezése nem teszi lehetővé a hibás teljesítési 

kötbér és a szavatossági jogok együttes érvényesítését, felek megállapodnak, hogy 

Megrendelő kizárólagos joga annak eldöntése, hogy hibás teljesítés esetén a hibás 

teljesítési kötbért vagy a szavatossági jogait érvényesíti. 

 

12.4. Amennyiben Vállalkozó túllépi a Szerződés 4.3. pontjában meghatározott, a 

szolgáltatásnyújtás megkezdésére vonatkozó Reakcióidőt, úgy Megrendelő késedelmi 

kötbérre jogosult.  

Megrendelő késedelem esetén az alábbi kötbért állapítja meg; 

 

a) elrendelt készenléti idő alatt a késedelem első 30 percében a késedelmi kötbér 

15%, mely a késedelem minden egyes, továbbiakban megkezdett 30 perce után 

további +5-5%-kal növekszik.  

A késedelmi kötbér alapja: a késedelemmel érintett, az Eseti megrendelésben 

meghatározott feladat nettó szerződéses értéke. 



CPV: 90630000-2 

90620000-9 

63726200-6 

Ikt. szám: 6708/2015/SZK  

Basware: 15147407  

 

 

Tárgy: Keretszerződés tervezet a 2015-18. évi időszakban a MÁV Zrt. Budapest, Debrecen, Miskolc, Pécs, 

Szeged, Szombathely Terület Igazgatóságai számára kitérők és gyalogos felüljárók hó – jég – és 

csúszásmentesítése tárgyú uniós, közbeszerzési eljárásban. 

 

Oldal 73 / 97 

Megrendelő jogosult – de nem köteles – meghiúsulásnak tekinteni az 1 (azaz: egy) 

órát meghaladó késedelmet (értesítéstől számított 3 óra). A késedelmi kötbér 

maximuma a teljesítéssel érintett szolgáltatásra eső nettó szerződéses érték 25%-a. 

 

b) el nem rendelt készenlét esetén a késedelem első 30 percében a késedelmi kötbér 

10%, mely a késedelem minden egyes, továbbiakban megkezdett 30 perce után 

további +5-5%-val növekszik.  

A késedelmi kötbér alapja: a késedelemmel érintett, az Eseti megrendelésben 

meghatározott feladat nettó szerződéses értéke. 

Megrendelő jogosult – de nem köteles – meghiúsulásnak tekinteni a 2 (azaz: két) 

órát meghaladó késedelmet (értesítéstől számított ….
10

 óra). A késedelmi kötbér 

maximuma a jelen alpont szerinti kötbéralap 25%-a. 

 

Ha a Vállalkozó a kikötött határidőre nem teljesít, úgy a Megrendelő jogosult a 

Szerződést a Vállalkozó szerződésszegése alapján azonnali hatállyal felmondani – vagy 

amennyiben annak Ptk-ban rögzített feltételei fennállnak jogosult a Szerződéstől elállni 

– vagy az Eseti megrendeléstől elállni. Megrendelő kizárólagos joga annak eldöntése, 

hogy a Szerződést azonnali hatállyal felmondja – vagy amennyiben annak Ptk-ban 

rögzített feltételei fennállnak a Szerződéstől eláll –, vagy az Eseti megrendeléstől áll el 

vagy póthatáridőt tűz a teljesítésre. Amennyiben Vállalkozó a Szerződésben rögzített 

határidőt bármely okból elmulasztja, és nem kerül sor Megrendelővel egyeztetett 

póthatáridő tűzésére, vagy a teljesítésre kitűzött póthatáridő eredménytelenül telik el az 

Eseti megrendelést nem teljesítettnek kell tekinteni. 

Vállalkozót ezen esetben kártérítés vagy kártalanítás nem illeti meg, azonban 

Megrendelő a kötbéren túlmenően jogosult a szerződésszegés kapcsán felmerült 

valamennyi kárát is érvényesíteni. 

 

12.5. Minden olyan eset hibás teljesítésnek minősül, amikor Vállalkozó szolgáltatása nem 

egyezik meg a műszaki követelményekben, a jelen Szerződésben és annak 

mellékleteiben rögzített előírásokkal. Hibás (nem szerződésszerű) teljesítés esetén 

Vállalkozó köteles a hibát saját költségén haladéktalanul, a hibás szolgáltatás újbóli, 

szerződésszerű elvégzésével kijavítani. Emellett Vállalkozó hibás teljesítés esetén hibás 

teljesítési kötbért tartozik fizetni Megrendelőnek, melynek mértéke 20%.  

A hibásteljesítési kötbér alapja: a hibás teljesítéssel érintett szolgáltatásra eső nettó 

szerződéses érték. 

Amennyiben Vállalkozó hibásan teljesít, és ezzel összefüggésben harmadik személy – 

akár a Szerződés megszűnését követően – Megrendelővel szemben kárigénnyel lép fel, 

ezt Megrendelő Vállalkozóra áthárítani jogosult. A hibás teljesítés újbóli elvégeztetése 

esetén, az elvégzett időtartam alatt készenléti díjazás nem illeti a Vállalkozót. 

 

                                                 
10 A szerződés 4.3.2. pontjában az adott rész nyertes ajánlatának megfelelően kitöltött érték + 2 órával növelt 

értékével kitöltendő.  
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12.6. A Vállalkozót meghiúsulási kötbér-fizetési kötelezettség terheli, 

- amennyiben bármely Eseti megrendelés teljesítése a Vállalkozó szerződésszegése 

okán meghiúsul, 

- a Megrendelő a Szerződést azonnali hatályú felmondással szüntetni meg, 

- amennyiben a Vállalkozó jogos ok nélkül megtagadja a teljesítést. 

Meghiúsulás esetén a meghiúsulási kötbér mértéke a jelen pontban foglalt első 

franciabekezdés esetében az Eseti megrendelés nettó értékének 25%-a, míg a jelen pont 

második és harmadik franciabekezdése esetén a 6.1. pont szerinti Keretösszegnek a 

meghiúsulás időpontjáig Eseti Megrendelésekkel le nem hívott részének 25%-a.  

Azonnali hatályú felmondás esetén Vállalkozót kártérítés nem illeti meg, azonban 

Vállalkozó köteles a meghiúsulási kötbér mellett Megrendelő valamennyi igazolt kárát 

megtéríteni (pld. magasabb áron történő beszerzés). 

 

12.7. A kötbér esedékessé válik:  

 - késedelmi kötbér esetén, ha a késedelem megszűnik, vagy a póthatáridő lejár vagy a 

kötbér maximum elérésre kerül; 

 - hibás teljesítési kötbér esetén, ha a Megrendelő a hibás teljesítéssel kapcsolatos 

igényét a Vállalkozónak bejelentette;  

 - meghiúsulási kötbér esetén, ha a Megrendelő a felmondását vagy elállását a 

Vállalkozónak bejelentette.  

 

12.8. A késedelem vagy a hibás teljesítés esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a 

teljesítés alól. 

 

12.9. A Megrendelő a kötbért meghaladó kárát is érvényesítheti a Vállalkozóval szemben. 

 

13. A Szerződés megszűnése 

13.1. A Szerződés megszűnik a 3.1. pontban meghatározottak bekövetkeztével, továbbá 

közös megállapodással bármikor megszüntethető, vagy a Megrendelő a Ptk. vonatkozó 

szabályainak megfelelően a Szerződéstől bármikor elállhat.  

 

13.2. Felek a Szerződést azonnali hatállyal, egyoldalú jognyilatkozattal is megszüntethetik 

(azonnali hatályú felmondás), ha  

 az egyik fél a Szerződésben meghatározott és vállalt kötelezettségeit nem 

teljesítette, s erre a másik fél határidő tűzésével felszólította és a határidő 

eredménytelenül telt el; 

 a másik féllel szemben indult csődeljárás esetében a vonatkozó jogszabályok 

alapján tartott tárgyaláson a hitelezőktől nem kap előzetes egyetértést a fizetési 

haladék megszerzésére; 

 bírósági döntés szerint a csődeljárás során a hitelezőkkel nem jön létre egyezség; 

 a másik fél az illetékes bíróságnál saját maga ellen felszámolási eljárás 

megindítását kéri a vonatkozó jogszabályok alapján; 

 a másik fél fizetésképtelenségét a bíróság a vonatkozó jogszabályok alapján 

jogerősen megállapítja; 
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 a másik fél végelszámolását az erre jogosult szerv elhatározza. 

 

13.3. Megrendelő jogosult továbbá a Szerződést azonnali hatállyal felmondani a 12.4. 

illetőleg 12.6. pontban foglaltak, továbbá súlyos szerződésszegés, így a 18.1. pontban 

foglaltak esetén.  

 

13.4. Megrendelő jogosult és köteles a jelen Szerződést felmondani – ha szükséges, olyan 

határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a jelen Szerződéssel érintett feladata ellátásáról 

gondoskodni tudjon – ha 

a) a Vállalkozóban közvetetten, vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni 

részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy saját személyes joga szerint 

jogképes szervezet, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában 

meghatározott feltételeknek; 

b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni 

részesedést szerez valamely olyan jogi személyben, vagy saját személyes joga 

szerint jogképes szervezetben, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) 

pontjában meghatározott feltételeknek. 

 

13.5. Megrendelő az azonnali hatályú felmondást megalapozó körülmények fennállása 

esetében a Szerződés teljesítésének Vállalkozó által igazolt megkezdése előtt választása 

szerint jogosult a Szerződéstől azonnali hatállyal elállni. 

 

13.6. Ha a teljesítési határidő lejárta előtt nyilvánvalóvá válik, hogy a Vállalkozó az 2.1. 

pontban vállalt kötelezettségeit esedékességkor nem tudja teljesíteni, és a teljesítés 

emiatt a Megrendelőnek már nem áll érdekében, a Megrendelő a Szerződés 

teljesítésének Vállalkozó által igazolt megkezdése előtt elállhat a Szerződéstől. 

 

13.7. A fenti pontokban rögzített eseteket meghaladóan Megrendelő a Ptk. szabályai szerint 

gyakorolhatja az elállás jogát. 

13.8. A Szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén a felek az addig teljesített 

szolgáltatásokkal összefüggésben egymással elszámolni tartoznak.   

 

13.9. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy jelen Szerződésnek bármilyen okból 

történő megszűnése esetén a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott iratokat, 

feljegyzéseket, bármely adathordozó berendezést vagy ilyen eszközt a Szerződés 

megszűnésének napján a Megrendelő részére visszaszolgáltatja. 

 

14. Titoktartás 

14.1. Jelen szerződés teljesítése során bármely fél tudomására jutott olyan információk, 

amelyek a másik fél üzleti tevékenységeire, termékeire, szolgáltatásaira, vagy technikai 

ismereteire vonatkoznak, üzleti titoknak minősülnek és azokat a szerződő felek 

bizalmasnak minősítik. 
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14.2. A másik Fél bizalmas információjáról tudomást szerző Fél azt kizárólag jelen 

szerződéssel kapcsolatban használhatja fel, a másik fél előzetes írásbeli hozzájárulása 

nélkül azt harmadik féllel nem közölheti, nyilvánosságra nem hozhatja, nem másolhatja, 

nem reprodukálhatja. 

 

14.3. Szerződő felek megállapodnak, hogy egymás bizalmas információit kölcsönösen, úgy 

védik, mint a sajátjukat. Minden, jelen szerződés alapján tudomásukra jutott bizalmas 

információt - beleértve az arról készített bármilyen hordozón lévő másolatot is - az 

információtulajdonos rendelkezésének megfelelően vissza kell szolgáltatni, vagy meg 

kell semmisíteni az alábbi esetekben: Szerződés teljesül, szerződés megszűnik, az 

információ tulajdonos azt megkívánja. Jelen pont szerinti titoktartási kötelezettség 

szerződés megszűnését követő 3 (három) évig fennmarad. 

 

14.4. Nem minősül jelen pont szerinti titoktartási kötelezettség megsértésének, ha bármilyen, 

jelen pont hatálya alá tartozó információ közlése vagy nyilvánosságra hozatala 

jogszabály, bírósági/hatósági határozat vagy EU jogi aktusa következtében válik 

szükségessé. 

 

15. Szerződésmódosítás 

15.1. Jelen szerződés módosítása csak a felek kölcsönös megegyezésével, írásban, a Kbt. 132. 

§ feltételei szerint lehetséges. Véleményeltérő nyilatkozattal a szerződésmódosítás – 

semmilyen kikötés esetén – nem hatályosul, az esetleges véleményeltérés 

szerződésmódosítás kezdeményezésének tekintendő. Nem minősül a szerződés 

módosításának a Felek nyilvántartott adataiban, így különösen a székhelyében, 

képviselőiben, a kapcsolattartók személyében, bankszámlaszámában bekövetkező 

változás. Ugyancsak nem minősül a szerződés módosításának, az alvállalkozók 

személyének változása, ha azt a Megrendelő a Kbt. 128. § alkalmazásával jóváhagyta. 

 

15.2. A kapcsolattartók bármilyen nyilatkozata kizárólag az operatív együttműködés 

keretében értelmezhető, nem tekinthető a jelen szerződés módosításának, tartozás 

elismerésnek, kötelezettségvállalásnak, illetve jogról való lemondásnak. Ez utóbbi 

nyilatkozatok megtételére a cégjegyzésre jogosult képviselők jogosultak. 

 

16. Eljárás jogvita esetén 

16.1. Felek megállapodnak abban, hogy a közöttük a jelen Szerződésből adódó vitás 

kérdéseket elsősorban tárgyalásos úton, peren kívül rendezik. Amennyiben ez nem vezet 

eredményre abban az esetben a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 

rendelkezései szerint hatáskörrel, illetékességgel rendelkező bíróság jogosult eljárni. 

 

17. Jogszabályok 

17.1. A jelen Szerződésben nem rögzített kérdésekben a Ptk., a Kbt., a 2015. évi 

munkaszüneti napok körüli munkarendről szóló 28/2014. (IX.24.) NGM rendelet, illetve 

a 2016, 2017 és 2018-as évekre vonatkozó hatályos vonatkozó rendelet, továbbá az 

egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései irányadóak. 
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18. Egyéb rendelkezések 

18.1. A Felek vállalják, hogy nem tanúsítanak olyan magatartást, mellyel egymás vagy 

kapcsolt vállalkozásaik jogos gazdasági érdekeit veszélyeztetnék. Ide tartozik a 

Szerződés megkötésétől a Felek vagy kapcsolt vállalkozásaik munkajogi állományába 

tartozó munkavállalók közvetett vagy közvetlen foglalkoztatása is. Ennek biztosítása 

érdekében a Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a Szerződéssel összefüggésben, 

annak teljesítése során sem a Megrendelőnél, sem annak kapcsolt vállalkozásainál 

munkaviszonyban lévő alkalmazottat sem közvetlenül, sem közreműködőik útján nem 

foglalkoztatnak kivéve, ha ebbe a Megrendelő előzetesen írásban beleegyezett. Ezen 

szabály megsértése szándékos károkozásnak minősül és a Vállalkozót teljes kártérítési 

felelősség terheli. A rendelkezés betartását a Megrendelő Biztonsági Főigazgatósága 

útján bármikor jogosult ellenőrizni. Jelen pont szerinti rendelkezések Vállalkozó általi 

be nem tartása súlyos szerződésszegésnek minősül. 

 

18.2. Megrendelő jogosult, illetve köteles a munkavégzés időszakában helyszíni szakmai, 

műszaki és biztonsági ellenőrzésre, melynek során az ott folyó munkát nem zavarhatja, 

Vállalkozó tevékenységét nem késlelteti. A MÁV Zrt. Biztonsági Főigazgatósága 

ellenőrzése kiterjed az irat és adatszolgáltatás kérésre, helyszíni ellenőrzésre és 

meghallgatásokra is, melyek teljesítési kötelezettségét a Vállalkozó engedélyezi az 

alvállalkozóira is. 

Helyszíni ellenőrzés során, a helyszínen felvonult munkavállalók személyi iratainak 

ellenőrzésére kerülhet sor, így azokat a Vállalkozó munkavállalói kötelesek maguknál 

tartani. A Megrendelő képviselőjének kérésére a munkavezető köteles felvilágosítást 

adni, arra vonatkozóan, hogy az érintett munkavállalók milyen minőségben, illetve 

milyen szerződés alapján végzik a tevékenységűket, melyet kérésre – a Megrendelő 

képviselőjével egyeztetett időpontban – iratokkal is köteles alátámasztani. 

 

18.3. Vállalkozó kijelenti, hogy megismerte és elfogadja a MÁV Etikai kódexét 

(http://www.mavcsoport.hu/mav-csoport/etikai-kodex), és az abban foglalt értékeket a 

Szerződés fennállása alatt magára nézve mérvadónak tartja. Kijelenti, hogy vitás eset 

felmerülésekor a MÁV Zrt. által lefolytatott eljárásban közreműködik a vizsgálókkal. 

Vállalja, hogy a MÁV Zrt. nevében eljáró személy(ek) etikai kódexet sértő 

cselekményeit jelzi a MÁV Zrt. által működtetett etikai bejelentő és tanácsadó csatornán 

keresztül. 

 

18.4. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy abban az esetben, ha a MÁV Zrt. „szárazföldi 

szállítást kiegészítő szolgáltatás” megnevezésű fő tevékenységét vagy a Szerződés 

szempontjából releváns tevékenységét a Szerződés hatálya alatt más gazdasági társaság 

veszi át, úgy ezen gazdasági társaság a Vállalkozó külön hozzájárulása nélkül jogosult a 

Szerződésbe a MÁV Zrt. pozíciójában belépni és annak kötelezettségeit átvállalni, 

illetve jogait gyakorolni, feltéve, hogy ezen szerződéses jogutódlás a Vállalkozó jogait 

nem csorbítja, kötelezettségeinek teljesítését nem teszi terhesebbé. 
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19. Záradék 

19.1. A Vállalkozó jelen Szerződést aláíró képviselője a Ptk. 3:31.§-ára is különös 

figyelemmel a jelen Szerződés aláírásával kijelenti és teljes körű személyes felelősséget 

vállal azért, hogy a jelen Szerződés vonatkozásában képviseleti joga nincs korlátozva, 

és nyilatkozati joga nincs feltételhez vagy jóváhagyáshoz kötve. Amennyiben az aláíró 

nyilatkozattétele feltételhez vagy jóváhagyáshoz van kötve harmadik személyekkel 

szemben, akkor jelen Szerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy a feltétel 

bekövetkezett, vagy a szükséges jóváhagyást megszerezte, illetve a korlátozás nem 

terjed ki a jelen Szerződés megkötésére és aláírására. A szerződő Felek rögzítik, hogy 

az esetleges korlátozás megszegéséből eredő teljes felelősség az aláírót terheli, a 

korlátozás a MÁV Zrt.-vel szemben nem hatályos és annak semmilyen következménye 

a MÁV Zrt.-t nem terheli. 

 

19.2. A szerződő felek jelen Szerződést elolvasták, az abban foglaltakat megértették, és mint 

akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag és cégszerűen aláírták. 

 

19.3. Jelen Szerződés 4 db egymással szó szerint megegyező példányban készült. A 

Szerződés 3 db eredeti példánya a Megrendelőt és 1 eredeti példánya pedig a 

Vállalkozót illeti meg. 

 

Mellékletek: 5 db 
1.sz.: Eseti Megrendelő;  

2. sz.: Basware teljesítésigazolás minta; 

3. sz.: Nyilatkozat munkavédelmi szabályok elfogadásáról 

4. sz.: a Kbt. 125.§ (7) bekezdése szerinti meghatalmazás (adott esetben); 

5. sz.: Műszaki leírás; 

6. sz. melléklet: 4/2015. (II. 6. MÁV Ért. 2.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói 

utasítás D4. téli időjárás alkalmával követendő eljárásról 

 

Jelen Szerződést a felek erre felhatalmazott képviselői elolvasás után, mint akaratukban 

mindenben megegyezőt jóváhagyólag, cégszerűen aláírják. 

 

Budapest, 2015. 

 

 

…………………    …………………. 

Bihari Lajos dr.     Somlói József 

         üzletágvezető        beszerzési vezető 

        MÁV SZK Zrt.        MÁV SZK Zrt. 

 

.…………………. 

 

 a Megrendelő MÁV Zrt. képviseletében 

 

Ph. 

Vállalkozó 

 

Ph. 
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1. sz. melléklet 

Eseti Megrendelő 

 
 

PÁLYAVASÚTI ÜZEMELTETÉSI FŐIGAZGATÓSÁG  
TERÜLETI IGAZGATÓSÁG ……………….. 

 

 
 

Címzett neve Iktatószám: 

Címzett beosztása Hivatkozási szám: 

Szervezet neve Tárgy: 

Helységnév Előadó: 

 Telefon: 

 E-mail: 

  

Tisztelt Cím! 

A ………………….. számú szerződés ……. sz. pontjára való hivatkozással ……………..nap 

……… órától további intézkedésig a következő létszám biztosításával készenlétet rendelünk 

el: 

 …………………….. (szolgálati hely)   …. fő 

 ……………………… (szolgálati hely)                        ….fő   

 

Amennyiben a havazás miatt takarításra lesz szükség, úgy a szerződésekben rögzített 

kapcsolattartókkal egyeztetett módon járjanak el.  

Keltezés (hely, dátum) 

 

    ……………………………………… 

Aláírás 

szervezeti egység vezető 
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2. sz. melléklet 

 

MÁV MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZRT. 

 

Basware Teljesítés Igazolás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Munka megnevezése: 

=============================== 

 

 

Munka műszaki tartalma: 

=============================== 

Ssz Leírás 
Mennyis

ég 

M

E 

Egység

ár 
Nettó ÁFA 

ÁFA 

típus 
Projekt 

Projekt 

Alfeladat 

Bevételez

és dátuma 

           

 

Teljes összeg:                          Ft + ÁFA  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Vállalkozó neve:  

Vállalkozó telephelye:  

Számlabenyújtási hely:  

Vevő neve:  

Vevő címe:  

Rendelés száma:  

Teljesítés dátuma:  

Szállítólevél száma: 

Típus: 
 

Költségviselő:  
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Átvevő neve: 

A teljesítésigazolást kiállította:  

Telefonszám: 

Szolgálati helye:  

Címzett: 

 

Kiállítás Dátuma:  
 

Kérjük Kedves Partnerünket, hogy a számla Megjegyzés rovatában feltüntetni szíveskedjenek 

a rendelés számát. 

Ezen teljesítésigazolás egy másolati példányát a számlához csatolni szíveskedjenek, ellenkező 

esetben a számlát nem áll módunkban befogadni. 
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3. sz. melléklet 

 

MUNKAVÉDELMI MEGÁLLAPODÁS 

 

Jelen nyilatkozatot a MÁV Zrt. mint Ajánlatkérő által a „Keretszerződés a 2015-18. évi 

időszakban a MÁV Zrt. Budapest, Szeged, Debrecen, Pécs, Szombathely Terület 

Igazgatóságai számára kitérők és gyalogos felüljárók hó – jég – és csúszásmentesítése” tárgyú 

ajánlatkérésben, az ajánlat részeként teszem. 

 

Alulírott XXXX mint a XXXX (cím: XXXX továbbiakban: Társaság) cégjegyzésre jogosult 

képviselője – a jelen nyilatkozat mellékletét képező munkavédelmi melléklet gondos 

áttekintése után – kijelentem, hogy a munkavédelmi mellékletben foglalt szabályokat 

tudomásul veszem, és kötelezettséget vállalok arra, hogy a benne foglaltakat, valamint a 

mindenkor hatályos munkabiztonsági szabályokat a Szerződés teljesítése során betartom, 

illetve a munkát ennek megfelelően végeztetem munkavállalkozóimmal, közreműködőimmel, 

alvállalkozóimmal. 

 

Tudomásul veszem, hogy ha a Társaság részére átadott munkaterület a vasúti egyéb 

technológia területektől munka és közlekedésbiztonsági szempontból szervezési vagy egyéb 

intézkedésekkel nem választható le, a munkavégzést a részemről munkabiztonsági feladatokat 

összehangoló (felügyelő) személyt (név: XXXX mobiltelefon: XXXX, levelezési cím: 

XXXX) vagyok köteles kijelölni. 

 

Tudomásul veszem, hogy a Társaság vezetőit és/vagy megbízottjait (legfeljebb 6 főt) a MÁV 

Szolgáltató Központ Zrt. képviseletében eljáró munkavállaló vagy megbízott (Munkavédelem 

Területi Szolgáltató Központ…………. területi munkabiztonsági szakmai vezetője jelöli ki, 

Területi munkabiztonsági vezető elérhetősége: ……………………… elérhetősége: tel.: 

………………………, e-mail: ………………………)
1
 oktatja ki. a tevékenységéhez 

kapcsolódó közlekedésbiztonsági és helyi körülményekből adódó veszélyekről. Az oktatás 

tényét oktatási naplóban, vagy más – azonos adatokat tartalmazó módon – kell rögzíteni, 

amelyet a mindkét Fél képviselője aláírással köteles igazolni (oktató neve, munkaköre, 

oktatásra kötelezettek neve, születési helye, ideje, oktatás tárgya, oktatás ideje). Tudomásul 

veszem, hogy a Társaság által végzett munka technológiájából adódó munkavédelmi 

ismeretek, valamint a végzett munkára vonatkozó országos érvényű biztonsági szabályzatok, 

jogszabályok, szabványok nem képezik a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. által megtartott 

oktatás tárgyát. 

 

Továbbá tudomásul veszem, hogy kötelességem a személyi sérüléssel járó és/vagy dologi kár 

követelményű baleseteket és veszélyeztetéseket a MÁV Zrt. képviseletében eljáró MÁV 

Szolgáltató Központ Zrt. részére (MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Munkavédelem Területi 

Szolgáltató Központ ……….., tel.:……………, e-mail: …………..,)
2
azonnal bejelenteni, 

amennyiben a bekövetkezett esemény a MÁV Csoport eszközeivel vagy munkavállalóinak 

tevékenységével összefüggésbe hozható, a vasúti közlekedés biztonságát, illetve a MÁV 

Csoport alkalmazottjainak vagy ügyfeleinek személyi biztonságát veszélyezteti. 
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Tudomásul veszem, hogy amennyiben a foglalkoztatás, a munkaeszközök használata, vagy a 

biztonsági intézkedések betartásának hiánya a MÁV Csoport munkavállalóit, ügyfeleit, a 

vasúti közlekedés biztonságát, illetve a vagyonbiztonságot veszélyezteti, úgy a felügyeletet 

ellátó, az ellenőrzésre jogosult, illetve a Társaság erre feljogosított munkavállalója a 

munkavégzést azonnal leállíthatja.  A munkavégzés leállítását az elrendelőnek írásban a 

Felek tudomására kell hozni. A Társaság képviselője köteles a munkavégzés leállítására 

vonatkozó elrendelést tudomásul venni, valamint jelen nyilatkozat aláírásával a munkavégzés 

leállítására vonatkozó jogosultságot kifejezetten tudomásul veszem.  

 

Kelt.: Budapest, 2015.…. 

……………………………….. 

 

P.H. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1,2

 - Budapest, név: Tóth József, tel.: 0630/501-0436, e-mail: toth.jozsef@mav-szk.hu  

- Szeged, név: Prorok Ferenc, tel.: 0630/945-9778, e-mail: prorok.ferenc@mav-szk.hu 

- Miskolc, név: Radványi Nóra, tel: 0630/756-1053, e-mail: radvanyi.nora@mav-szk.hu 

- Pécs, név: Németh Tibor, tel: 0630/756-1080, e-mail: nemeth.tibor@mav-szk.hu 

- Debrecen, név: Fézer György, tel: 0630/953-3997, e-mail: fezer.gyorgy@mav-szk.hu 

- Szombathely, név: Esztergályos Violetta, tel: 0630/949-3253, e-mail: esztergalyos.violetta@mav-szk.hu 

 

  

mailto:toth.jozsef@mav-szk.hu
mailto:prorok.ferenc@mav-szk.hu
mailto:radvanyi.nora@mav-szk.hu
mailto:nemeth.tibor@mav-szk.hu
mailto:fezer.gyorgy@mav-szk.hu
mailto:esztergalyos.violetta@mav-szk.hu
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MUNKAVÉDELMI MELLÉKLET 

 

Preambulum 

 

a) Jelen Munkavédelmi Melléklet a „MÁV Csoport” tagjai által kötött szerződések, 

megállapodások (továbbiakban: Szerződés) általános munkabiztonsági szabályait, feltételeit 

tartalmazza. 

 

b) A melléklet jogszabályi és egyéb normatív alapja: 

 a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 

 az idegen személyek MÁV Zrt. területén történő tartózkodásának, magáncélú 

fényképfelvétel készítésének, engedélyezésének, a külső vállalkozók MÁV Zrt. területén 

történő munkavégzésének munkavédelmi feltételeiről és engedélyezésének rendjéről (a 

továbbiakban: együtt munkabiztonsági szabályok) 

 

http://www.mosz.co.hu/new_MOSZ/frames/ertesito/content/2012/MAVertesito_2012_21_kia

das.pdf 

 

1. Általános rendelkezések 

 

1.1. Vállalkozó tudomásul veszi, és kötelezettséget vállal, hogy a munkabiztonsági 

szabályokat a Szerződés teljesítése során betartja. 

 

Vállalkozó köteles betartani a tervezési és kivitelezési munkák során a hatóság, szakhatóság 

által kiadott valamennyi munkabiztonsági, környezetvédelmi tárgyú dokumentumban 

(engedély, végzés, határozat, kötelezés stb.) foglalt követelményeket. 

 

1.2. Az 1.1. pontban meghatározott kötelezettség kiterjed mind a Vállalkozóra, mind a 

Vállalkozó alvállalkozóira, és minden olyan személyre, aki a Szerződés teljesítése érdekében 

a MÁV Zrt. területére belép (továbbiakban együttesen: „Vállalkozó”) 

  

Vállalkozó a kivitelezési munkáknál biztonsági és egészségvédelmi koordinátort köteles 

foglalkoztatni, akinek a nevét és elérhetőségét a kivitelezési munkák megkezdése előtt 5 

munkanappal a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Munkavédelem Szervezet (1087 Budapest, 

Könyves Kálmán krt. 54-60.) részére köteles bejelenti.  

 

1.3. Vállalkozó valamennyi engedélyezési-, bírálati-, kiviteli- megvalósulási 

tervdokumentáció készítésekor és a kivitelezés során köteles folyamatosan kapcsolatot tartani 

munkabiztonsági kérdésekben a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Munkavédelem 

Szervezetével. 

 

1.4. Vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy a jelen mellékletben meghatározott munkavédelmi 

követelményeket érvényesíti a vele szerződéses jogviszonyban álló további Vállalkozókkal, 

megbízottakkal, közreműködőkkel (alvállalkozó, közúti fuvarozó, szakértő stb.) szemben, 

amennyiben azokkal a MÁV Zrt. Munkaterületén végeztet a Szerződés teljesítésével 

összefüggő munkát vagy szolgáltatást. 

http://www.mosz.co.hu/new_MOSZ/frames/ertesito/content/2012/MAVertesito_2012_21_kiadas.pdf
http://www.mosz.co.hu/new_MOSZ/frames/ertesito/content/2012/MAVertesito_2012_21_kiadas.pdf
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1.5. Jelen melléklet nem tartalmazza azokat a – jogszabályban, kötelező szabványokban, 

biztonsági szabályzatokban előírt – munkavédelmi szabályokat, amelyek vonatkozó előírásait 

a Feleknek – jelen melléklettől függetlenül is – ismerni és alkalmazni kell (pl. munkaköri 

alkalmasság, emelőgép biztonsági szabályzat, kémiai anyagok biztonsága stb.). Vállalkozó 

nyilatkozik, hogy valamennyi, a Szerződéssel kapcsolatos jogszabályt, illetve szabályzatot, 

kötelező szabványt  ismeri – ideértve a munkavédelemre vonatkozó valamennyi jogszabályt, 

biztonsági előírást stb. is – és ezek betartására a munkavédelmi nyilatkozat aláírásával 

kötelezettséget vállal. 

 

1.6. Vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy a munkavégzéshez csak munkabiztonsági 

szempontból megfelelő állapotban lévő helyiséget, technológiai csatlakozású berendezést (pl. 

hatásos érintésvédelemmel ellátott villamos dugaszoló aljzatot, vízvételezési lehetőséget, 

stb.), gépeket, berendezéseket, eszközöket (pl. előírás esetén érvényes vizsgálati, üzemeltetési 

dokumentációk megléte stb.) használhat, alkalmazhat. 

Az átadott eszközökkel végzett munka személyi feltételeit, valamint a munkaeszköz 

használatának időtartama alatt a munkaeszközre vonatkozó vizsgálati, karbantartási 

kötelezettséget – eltérő megállapodás hiányában – a Vállalkozó köteles biztosítani, illetve 

teljesíteni.  

 

1.7. Állomási területen Vállalkozó köteles az átadott Munkaterületet a munkavégzés 

időtartama alatt a közforgalom elől elzárt csatlakozási pontnál jól érzékelhetően jelölni. 

 

1.8. Felek az átvett-átadott Munkaterület munkabiztonsági állapotáról írásban nyilatkoznak, 

megállapításaikat a munkabiztonsági szabályokban foglaltaknak megfelelően rögzítik. 

 

1.9. Az átadott-átvett Munkaterület, valamint az ott lévő berendezések, eszközök, 

létesítmények biztonsági állapotának megőrzéséről, munkavédelmi szabályokban 

meghatározott kötelezettségek teljesítéséről a Vállalkozó gondoskodik, és felel az ennek 

elmulasztásából eredő kárért. 

 

1.10. A Vállalkozó az átadási jegyzőkönyvben meghatározott időpont után – vagy bármely 

okból ettől eltérő időpontban – a Munkaterület a munkabiztonsági állapotáról szóló írásbeli 

nyilatkozattal köteles visszaadni. A Vállalkozó a Munkaterület visszaadásának meghatározott 

időpontjában várható módosítási igényét is köteles írásban jelezni, amelynek – közös 

megegyezéssel történő – módosítását Feleknek írásban kell rögzíteni. 

 

1.11. A MÁV Zrt. a Munkaterületet – alvállalkozó bevonása esetén – is a Vállalkozó részére 

adja át, illetve a Vállalkozótól veszi vissza. 

 

 

2. Közlekedés, anyagmozgatás, szállítás a vasúti vágányok között 

 

2.1. A vasúti vágányok közötti és a vasúti vágányokat keresztező közlekedésnél a Vállalkozó 

az egyes veszélyes tevékenységek biztonsági követelményeiről szóló szabályzatok kiadásáról 

szóló 17/1993. (VII.1.) KHVM rendelet 1. számú és 2. számú melléklet szerint köteles eljárni.  
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2.2. Vállalkozó tudomásul veszi, ha a közlekedés a vasúti vágányok között, vagy azokat 

keresztezve anyagmozgatás, szállítás céljából történik, be kell tartani a 2.1. pontban leírtakat 

valamint a „Biztonsági szabályok a vasúti vágányok közötti és a vasúti vágányokat keresztező 

anyagmozgatásnál, szállításnál” tárgyú rendelkezéseket 

2.3. Vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy a 2.1. és 2.2 pontban megjelölt utasításokat 

alvállalkozói, teljesítési segédei stb. részére átadja. 

 

3. Munkavégzés 

 

 3.1. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a munkavégzés – a belépési engedélyen kívül – 

csak írásbeli engedély birtokában kezdhető meg, ha egyéb biztonsági szabályok azt 

kötelezővé teszik (pl. villamos felsővezetékkel ellátott pályarészen végzett munkáknál, illetve 

rakodásnál). 

 

3.2. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy munkavégzésnél a Megrendelő szakmai 

utasításaiban, biztonsági szabályzatokban, egyéb kötelező előírásokban meghatározott 

biztonsági követelményektől eltérő, a személyi biztonságot csökkentő feltételeket nem enged 

meg. 

 

3.3. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a villamos vontatási berendezések közelében az 

idevonatkozó szakmai utasításokban (E.101., E.102.) foglaltaknak megfelelően köteles 

munkát végezni. 

 

4. Felügyelet alatt végezhető munkák és feltételei 

 

4.1. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy ha a részére átadott munkaterület a vasúti egyéb 

technológia területektől munka és közlekedésbiztonsági szempontból szervezési vagy egyéb 

intézkedésekkel nem választható le, a munkavégzést a Vállalkozó részéről munkabiztonsági 

feladatokat összehangoló (felügyelő) személyt köteles kijelölni. 

4.2. A munkavégzés munkabiztonsági szempontból történő összehangolását (felügyeletét) 

ellátó személy a munkavállaló(k) felügyeletét köteles úgy ellátni, hogy a munkavégzést, azt 

ellátó személyek személyi biztonságát, egészségét és a forgalom lebonyolítását ne 

veszélyeztesse. A felügyeletet ellátó személyt a munkáltatója más tevékenységgel is 

megbízhatja, ha a felügyelet ellátása nem igényel folyamatos jelenlétet vagy odafigyelést. 

4.3. A felügyelet ellátásával, tevékenységek munkabiztonsági szempontból történő 

összehangolásával megbízott munkavállaló a közlekedésbiztonságára vonatkozó utasításokat 

köteles betartani és betartatni.  

4.4. Ha felügyeletet ellátó, a tevékenységeket munkabiztonsági szempontból összehangoló 

személy a MÁV Zrt. és/vagy a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. munkavállalója, a felügyelet 

kizárólag vasútüzemi munkák jellegéből adódó biztonsági szabályok betartására irányul, de 

jogosult az általa aggályosnak vagy veszélyesnek ítélt esetekben is a 6.1. pontban 

meghatározottak szerint eljárni. A felügyelet ellátó felelőssége és kötelezettsége nem terjed ki 

a Vállalkozó – a Szerződésben foglaltak teljesítésére irányuló – szakirányú és egyéb 

tevékenységére vonatkozó biztonsági előírások és az elvárható ismeretekből következő 

magatartási szabályok betartásának ellenőrzésére vagy betartatására. 

4.5. A felügyelet ellátásával csak a tevékenység jellegének megfelelő, a felügyelet 

ellátására szakmailag és orvosilag alkalmas személy bízható meg. 
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4.6. A felügyeletet ellátó személy köteles a helyszínen vagy a helyszín áttekintésre 

alkalmas helyen tartózkodni, ha a munkavégzés jellege, a munkaterület áttekinthetősége, 

illetve a vasútüzemi és a szolgáltatásait igénybe vevők biztonsága ezt szükségessé teszi. Ha 

helyszín áttekinthetősége nem oldható meg, a felügyeletet ellátó személy és a távolabb 

tartózkodók között rádióval vagy más alkalmas módon kell a kommunikációt biztosítani. 

4.7. Ha munkaterület a vasút zárt területétől nem választható el, a kiállított munkaengedély 

birtokában szabad csak munkát végezni. A munkaengedély idő előtti visszavonásáról a 

Vállalkozót írásban kell értesíteni. 

4.8. A 4.7. pontban meghatározott esetekben a munkavégzés munkavédelmi szempontból 

történő összehangolását végző felügyeletet a Vállalkozó vasúti szakképzettséget igénylő 

esetekben is elláthatja, ha rendelkezik a vasúti, vagy egyéb szakképzettséget igénylő (pl. 

vonatvezető, mozdonyvezető, pályamester, távközlőmester, blokkmester, figyelőőr, 

tolatásvezető stb.) tevékenységhez megfelelő szakképzettséggel, érvényes vizsgával, 

vizsgákkal és egyéb kötelező feltételekkel (pl. vonalismeret, helyismeret, orvosi alkalmasság 

stb.), valamint a szakképzettség és egyéb kötelező feltételek meglétét hitelt érdemlően 

igazolta.  

 

5. Ellenőrzés 

 

5.1. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. ellenőrzésre 

jogosult munkavállalója a technológiai, személy és közlekedésbiztonságot befolyásoló 

előírások betartását jogosult ellenőrizni az átadott, elválasztott munkaterületen. 

5.2. Az ellenőrzés megkezdése előtt a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. munkavállalója 

ellenőrzési jogosultságát köteles igazolni. 

5.3. A Vállalkozó az 5.1. és 5.2. pontokban foglaltakat köteles saját munkavállalói, illetve 

alvállalkozó tudomására hozni. 

5.4. Vállalkozó – vasúti szakképzettséget igénylő – vasúti munkavégzéshez szükséges 

személyi feltételek teljesülését alvállalkozói vonatkozásában köteles ellenőrizni.    

 

6. A munkavégzés felfüggesztése 

 

6.1. Ha a foglalkoztatás, a munkaeszközök használata, vagy a biztonsági intézkedések 

betartásának hiánya a MÁV Csoport munkavállalóit, ügyfeleit, a vasúti közlekedés 

biztonságát, illetve a vagyonbiztonságot veszélyezteti, úgy a felügyeletet ellátó, az 

ellenőrzésre jogosult, illetve a Vállalkozó erre feljogosított munkavállalója a munkavégzést 

azonnal leállíthatja.  

6.2. A munkavégzés leállítását az elrendelő Félnek írásban a Felek tudomására kell hozni. 

6.3. A Vállalkozó képviselője köteles a munkavégzés leállítására vonatkozó elrendelést 

tudomásul venni.  

 

 

7. Oktatás 

 

7.1. A Vállalkozó vezetőit és/vagy megbízottjait (legfeljebb 6 főt) a MÁV Szolgáltató 

Központ Zrt. képviseletében eljáró munkavállalója vagy megbízottja bizonyíthatóan köteles a 

tevékenységéhez kapcsolódó közlekedésbiztonsági és helyi körülményekből adódó 

veszélyekről kioktatni. Az oktatás tényét oktatási naplóban, vagy más – azonos adatokat 
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tartalmazó módon – kell rögzíteni, amelyet a Vállalkozó valamint a MÁV Szolgáltató 

Központ Zrt. képviselője aláírással köteles igazolni (oktató neve, munkaköre, oktatásra 

kötelezettek neve, születési helye, ideje, oktatás tárgya, oktatás ideje).  

7.2. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az általa végzett munka technológiájából adódó 

munkavédelmi ismeretek, valamint a végzett munkára vonatkozó országos érvényű biztonsági 

szabályzatok, jogszabályok, szabványok nem képezik a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. által 

megtartott oktatás tárgyát. 

7.3. Az oktatást végzőt a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Munkavédelem Területi 

Szolgáltató Központ területi munkabiztonsági szakmai vezetője jelöli ki.   

7.4. A Vállalkozó munkavállalóinak munkavédelmi oktatására a Vállalkozó kötelezettséget 

vállal. 

7.5. A Vállalkozóval szerződéses jogviszonyban álló vállalkozók (alvállalkozók, 

fuvarozók) munkavédelmi oktatásáról a Vállalkozó köteles gondoskodni jelen munkavédelmi 

mellékletben foglaltak, továbbá a Vállalkozó részére szervezett munkavédelmi oktatáson 

elhangzottak valamint az esetlegesen részére rendelkezésére bocsátott oktatási segédanyag 

alapján. A Vállalkozó a saját munkavállalói munkavédelmi oktatására – térítés ellenében – a 

MÁV Szolgáltató Központ Zrt.-től oktatót kérhet. Ebben az esetben az oktatás tartalmát és 

formáját külön szerződésben kell meghatározni.  

 

8. Több külső vállalkozó egyidejű munkavégzése a MÁV Zrt. területén 

 

8.1. Olyan munkahelyen, ahol különböző külső vállalkozók (munkáltatók) alkalmazásában 

álló munkavállalókat egyidejűleg foglalkoztatnak és a munkavégzés, illetve a munkaterület 

szervezési vagy egyéb intézkedésekkel nem határolható el, a munkavégzés munkabiztonsági 

szempontból történő összehangolásáért a Vállalkozó helyszíni vezetője felel. 

 

9. Balesetek, rendkívüli események 

 

9.1. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy köteles a személyi sérüléssel járó és/vagy csak 

dologi kár követelményű baleseteket és veszélyeztetéseket a MÁV Zrt. képviseletében eljáró 

Szolgáltató szerv részére azonnal bejelenteni, amennyiben a bekövetkezett esemény a MÁV 

Csoport eszközeivel vagy munkavállalóinak tevékenységével összefüggésbe hozható, a vasúti 

közlekedés biztonságát, illetve a MÁV Csoport alkalmazottjainak vagy ügyfeleinek személyi 

biztonságát veszélyezteti. 

9.2. Munkabaleset vagy veszélyeztetés esetén a Felek közös vizsgálatot 

kezdeményezhetnek, amelynek minden fél köteles eleget tenni, és a vizsgálathoz indokoltan 

szükséges és a vizsgálatot végzők által írásban pontosan megjelölt okiratokat a Felek 

kötelesek a vizsgálatot végzők rendelkezésére bocsátani. 

 

10. Záró rendelkezések  

 

10.1. Vállalkozó köteles írásban jognyilatkozatot tenni arról, hogy a munkát 

munkabiztonsági szempontból a mindenkor hatályos munkabiztonsági szabályok és a 

munkavédelmi mellékletekben foglaltak szerint végzi, illetve végezteti munkavállalóival és 

képviselőivel. 

10.2. A munkavédelemre vonatkozó jogszabályokban, valamint a tervekben és a hatósági 

határozatokban foglalt munkabiztonsági szabályok nem vagy nem megfelelő tejesítéséből 
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eredő a MÁV Zrt-t és/vagy MÁV Szolgáltató Központ Zrt.-t ért közvetlen és közvetett 

károkért a Vállalkozó felel. 

10.3. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy amennyiben a MÁV Zrt.-nek – a területén hatósági 

munkabiztonsági ellenőrzéskor a kivitelezéssel kapcsolatban a Vállalkozó érdekkörében és 

vétkes közrehatása miatt –, illetve a MÁV Szolgáltató Központ Zrt.-nek bírságot kellene 

fizetnie, úgy azt a MÁV Zrt. és a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. a Vállalkozóra hárítja. 

10.4. Vállalkozó az ad-hoc látogatók számára olyan egyéni védőruházatot köteles biztosítani, 

amely egészségügyi szempontból a részükre kiadható. 

10.5.Vállalkozó vállalja, hogy az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során 

megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002. (II.20) SZCsM-

EüM. rendelet 6.§ (2) b) pontjában foglaltak szerint munkabiztonsági és egészségvédelmi 

tervet készít. 
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4. sz. melléklet 

 

Meghatalmazás a Kbt. 125.§ (7) bekezdése alapján  
(kizárólag külföldi adóilletőségű Vállalkozó által csatolandó) 
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5. sz. melléklet 

V. MŰSZAKI LEÍRÁS 
 

 

Műszaki Leírás és Mennyiségek 

 

(2015-18. évi időszakban a MÁV Zrt. Budapest, Debrecen, Miskolc, Pécs, Szeged, 

Szombathely Terület Igazgatóságai számára kitérők és gyalogos felüljárók hó – jég – és 

csúszásmentesítése- tárgyú közbeszerzési eljárás) 

A váltók üzembiztos működése érdekében a hó- és jégmentesítéseket az alábbiak szerint kell 

biztosítani.  

 A sínszéken a csúcssínek mozgását működését akadályozó továbbá a csúcssín és a tősín 

között felgyülemlett összenyomott hó- és jégréteget el kell távolítani. 

 A mozgató szerkezetet, rudazatot, zárnyelv működését és annak közvetlen környezetét 

ellepő hóréteget és jegesedést meg kell szüntetni. 

 Vízlevezetőkből, a kitérők nyomcsatornáiból a havat, jeget el kell távolítani. 

 A munkát a szakma általános előírásai szerint az általánosan elvárható intenzitással kell 

végezni. 

 Gyalogos felüljárók hó- és jégmentesítését, a felület seprését, lapátolását, hóeltakarítását 

kellő időben el kell kezdeni. A jégmentesítéshez és a csúszásveszély csökkentéséhez csak 

környezetkímélő anyagok alkalmazhatóak. (pl. apró szemű zúzalék, durva szemcséjű 

homok, salak, (homokkal kevert) fűrészpor, (zeolittal kevert) útkáli, szemcsés zeolit, stb.). 

A tartószerkezetet károsító anyag (pl. só) és/vagy módszer (pl. csákányos jégtörés) 

alkalmazása tilos! A havat, jeget – az eltakarítandó mennyiségtől és a járófelület 

szélességétől függően – a mentesítendő terület közepére, vagy egyik szélére kell 

felhalmozni úgy, hogy az a biztonságos gyalogosforgalmat ne veszélyeztesse 

(minimálisan 1,00 m, de lehetőség szerint mindkét közlekedési irányba 75-75 cm széles 

közlekedési tér biztosítandó). A gyalogos felüljárókon felhalmozott havat, jeget el kell 

távolítani. 
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A MÁV Zrt. Budapesti, Debreceni, Miskolci, Pécsi, Szegedi és Szombathelyi Pályavasúti 

Területi Igazgatóság pályahálózatán - 2015. november 01. és 2018. április 30-ig tartó 

időszakban – az alábbi kitérők és gyalogos felüljárók jégtelenítése és hó eltakarítása. 

1. részajánlat az alábbi helyszíneken 

 

Állomás 
Kitérő (csoport) 

Gyalogos 

felüljáró (m2) összesen ebből átszelési 

Érd - elágazás 3 0 0 

Érd 16 0 0 

Dunai Finomító 19 3 - 

Pusztaszabolcs 18 0 - 

Székesfehérvár személy 60 15 0 

Székesfehérvár tároló 12 0 0 

Székesfehérvár rendező 32 1 0 

Bp. Déli pu. 50 8 - 

Székesfehérvár (665+87 szelvény) - - 218 

 

2. részajánlat az alábbi helyszíneken 

 

 Állomás 
Kitérő (csoport) Gyalogos 

felüljáró (m2) összesen ebből átszelési 

Ócsa 6 0 - 

Inárcs-Kakucs 2 0 - 

Taksony, Délegyháza, Kiskunlacháza 6 1 - 

Dömsöd 6 0 - 

Kispest 8 1 124 

Pestszentimre 2 0 - 

Gyál 3 0 - 

Dabas 9 0 - 

Pécel 13 0 148 

Isaszeg 13 0 - 

Fót 2 0 - 

Veresegyház 6 0 - 

Gödöllő 16 2 153 

Tura 12 0 - 

Őrbottyán 2 0 - 

 

3. részajánlat az alábbi helyszíneken 

 

Állomás 
Kitérő (csoport) Gyalogos 

felüljáró (m2) összesen ebből átszelési 

Bp. Nyugati  50 18 - 

Leányvár 2 0 - 



CPV: 90630000-2 

90620000-9 

63726200-6 

Ikt. szám: 6708/2015/SZK  

Basware: 15147407  

 

94 

 

Esztergom-Kertváros 5 0 - 

Dorog 13 1 - 

Esztergom  12 0 - 

Tokod-elágazás 2 0 - 

Tokod 48 2 - 

Bp. Keleti 30 10 - 

Kőbánya-felső 25 7 - 

Rákos 30 10 144 

Rákosszentmihály 12 4 - 

 

4. részajánlat az alábbi helyszíneken 

 

Állomás 
Kitérő (csoport) Gyalogos 

felüljáró (m2) összesen ebből átszelési 

Rákosrendező 30 4 - 

Angyalföld elág. 4 0 - 

Angyalföld  22 1 - 

Rp. Újpest 23 3 - 

Vác 10 4 - 

Szob 10 0 205 

Göd 14 0 180 

Verőce 12 1 - 

Nagymaros 14 1 - 

Dunakeszi 24 2 - 

 

5. részajánlat az alábbi helyszíneken 

 

Állomás 
Kitérő (csoport) Gyalogos 

felüljáró (m2) összesen ebből átszelési 

Selyp 17 2 - 

Somoskőújfalu 10 1 235 

Jászboldogháza, Jánoshida 5 0 - 

Sülysáp 13 0 - 

Újszász 17 1 - 

Jászfényszaru 2 0 - 

Pusztamonostór 2 0 - 

Portelek 2 0 - 

Jászberény 18 0 - 

Hatvan szpu. 25 8 332 

Kisterenye - - 225 
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6. részajánlat az alábbi helyszíneken 

 

Állomás 
Kitérő (csoport) Gyalogos 

felüljáró (m2) összesen ebből átszelési 

Záhony 26 3 - 

 

7. részajánlat az alábbi helyszíneken 

 

Állomás 
Kitérő (csoport) Gyalogos 

felüljáró (m2) összesen ebből átszelési 

Mezőzombor 11 0 - 

Jászkisér 7 0 - 

Jászladány 5 0 - 

 

 

8. részajánlat az alábbi helyszíneken 

 

Állomás 
Kitérő (csoport) Gyalogos 

felüljáró (m2) összesen ebből átszelési 

Szabadegyháza 8 -  - 

Pincehely 8 0 -  

Rétszilas 11 2 -  

Cece 4 0 - 

Vajta 4 - - 

Siófok - -  (120) 

Balatonszemes 6 0   

Balatonfenyves    (120) 

 

9. részajánlat az alábbi helyszíneken 

 

Állomás 
Kitérő (csoport) Gyalogos 

felüljáró (m2) összesen ebből átszelési 

Mecsekalja 8 2  

Bicsérd 4 0 - 

Abaliget 5 0 - 

 

10. részajánlat az alábbi helyszíneken 

 

Állomás 
Kitérő (csoport) Gyalogos 

felüljáró (m2) összesen ebből átszelési 

Nagyrécse 4 0 - 

Somogyszob 14 2 - 

Csurgó 6 0 - 
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11. részajánlat az alábbi helyszíneken 

 

Állomás 
Kitérő (csoport) Gyalogos 

felüljáró (m2) összesen ebből átszelési 

Baja 12 0 - 

Jánoshalma 6 0 - 

Kiskőrös 8 0 - 

Kunszentmiklós-Tass 8 0 - 

Lajosmizse 6 0 - 

Gyoma  8 4 - 

Kétegyháza 6 0 - 

Sarkad 6 0 - 

Vésztő 6 2 - 

Füzesgyarmat 6 - - 

Szatymaz 6 0 - 

Hódmezővásárhely 15 1 - 

Mezőhegyes 8 4 - 

 

12. részajánlat az alábbi helyszíneken 

 

Állomás 
Kitérő (csoport) Gyalogos 

felüljáró (m2) összesen ebből átszelési 

Polgárdi-Ipartelepek 12 0 - 

Badacsonytomaj 7 0 - 

Őriszentpéter 13 1 - 

 

Az eseti munkavégzés megrendelésének száma az időjárás alakulásának függvénye. 

Ajánlatkérő a keretösszeg 15%-áig vállal lehívási kötelezettséget. 

 

Vállalkozónak az ajánlatban meg kell adni, hogy a felsorolt állomások közül melyikre 

vonatkozik az ajánlata. 

A vonatforgalom akadálymentes lebonyolítása érdekében a kivonulásokat, munkavégzéseket 

úgy kell szervezni, hogy lehetőleg a hóeltakarítási munkákat az 1;2;3;4;5 részajánlatok esetében 

minimum 1 + 4 fős csapatokkal, a 6;7;8;9;10;11;12 részajánlatok esetében 1+2 fős csapatokkal 

szükség esetén több állomáson egyszerre meg tudja kezdeni, kiértesítés szerint a Vállalkozó.  

A vállalkozónak a takarítást szükség esetén folyamatosan (fordában) biztosítani kell.  

Vállalkozónak a szerződésben vállalnia kell, hogy Megrendelő kiértesítését követő legfeljebb 4 órán 

belül, elrendelt készenlét esetén 2 órán belül megkezdi a munkavégzést, a megrendelő által megjelölt 

mentesítési és felszabadítási sorrendben.  
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6. sz. melléklet 

 


