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Nyílt pályázati felhívás
„Három egyengető, betétező álláshely fölé híddaruk (3 db) tervezése, engedélyeztetése,
beszerzése, telepítése”
tárgyú beszerzési eljárás kapcsán
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1. A beszerzés tárgya és mennyisége:


Három egyengető, betétező álláshely fölé híddaruk (3 db) tervezése,
engedélyeztetése, beszerzése, telepítése
 Mennyiség: 3 db (teherbírás : 2x1 tonna/db)

Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a jelen beszerzés nem tartozik a
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény hatálya alá, tekintettel arra, hogy a
beszerzés tárgyát képező tervezési és kivitelezési feladatok becsült értéke nem éri el a
vonatkozó közbeszerzési értékhatárt.
2. Szerződéses feltételek:
Szerződés meghatározása: Vállalkozási keretszerződés
A szerződéstervezetet a dokumentáció 9. sz. melléklete tartalmazza.
Megrendelő nem vállal kötelezettséget a keretösszeg elköltésére.
A szerződést biztosító és egyéb mellékkötelezettségek:
[X] késedelmi kötbér,
[X] hibás teljesítési kötbér,
[X] meghiúsulási (nemteljesítési) kötbér,
[X] ellenőrzési jog meghiúsítása miatti kötbér
[X] jótállás,
[X] felelősségbiztosítás,
[X] egyéb járulékos kötelezettségek a szerződés-tervezetben meghatározottak szerint
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3. A teljesítés helye:
MÁV-START ZRT. Szolnok Vasútijármű Javítási Telephely
5000 Szolnok, Kőrösi út 1-3.
4. Műszaki leírás:
A pályázati felhívás (a továbbiakban: felhívás) tárgyát képező híddaru elvárt műszaki
paramétereit a dokumentáció 10. sz. melléklete tartalmazza.
5. Ajánlati ár:
Az ajánlati ár meghatározásánál az alábbi mennyiségeket kérjük figyelembe venni:
Ajánlattevőnek ajánlatban meg kell adnia a felolvasólapon a teljes ellenszolgáltatás
(vállalkozói díj) nettó összértékét (nettó összeg + ÁFA formában).
Az árat magyar forintban (HUF) kell megadni, s az nem köthető semmilyen más külföldi
fizetőeszköz árfolyamához, valamint az nem tartalmazhat ármódosító képletet, számítást.
Az ajánlati ár a szerződés teljes időbeli hatálya alatt érvényes, rögzített ár.
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell minden járulékos költséget (beleértve a tervezési,
engedélyeztetési, szállítási, telepítési, üzembe helyezési , vám, stb. költségeket). A
megajánlott ellenszolgáltatás összegén felül Ajánlattevő semmilyen jogcímen nem tarthat
igényt további díjazásra, költségtérítésre, egyéb ellenszolgáltatásra.
Ajánlatkérő elvárja, hogy az ajánlati ár a meghatározott műszaki-szakmai tartalomnak,
valamennyi hatályos jogszabálynak és helyi előírásnak, valamint a részletes szerződéses
feltételeknek megfelelő teljesítés reális ellenértékét jelentse.
6. A teljesítés végső határideje:
A szerződés a mindkét Fél részéről történő aláírása napján lép hatályba és az abból eredő
kötelezettségek maradéktalan teljesítésével szűnik meg. A szerződő Felek rögzítik, hogy
a szerződés alapján Megrendelő legfeljebb a szerződés mindkét fél általi aláírásától
számított 36 hónapig jogosult lehívás leadására. A határidőben leadott Lehívásokat
Vállalkozó köteles teljesíteni.
7. Részajánlat tétel lehetősége:
Nincs lehetőség részajánlat tételére, kizárólag teljes körű ajánlat tehető. Az Ajánlatkérő
felhívja az Ajánlattevő figyelmét arra, hogy a nem teljes körű ajánlat érvénytelen.
8. Többváltozatú ajánlat tétel lehetősége:
Többváltozatú ajánlat érvényesen nem tehető.
9. Az ajánlat nyelve:
magyar
Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy a pályázati eljárás nyelve magyar.
Amennyiben az ajánlatban idegen nyelvű dokumentum szerepel, annak azzal tartalmában
megegyező magyar nyelvű fordítását is csatolni kell az ajánlathoz. Ajánlatkérő elfogadja
a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok Ajánlattevő általi – cégszerűen aláírt –
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felelős fordítását is. Amennyiben a magyar és az idegen nyelvű változat között eltérés
van, úgy a magyar változat az irányadó.
A nem magyar nyelven benyújtott ajánlatok magyar nyelvre történő felelős fordítását az
Ajánlattevő köteles vállalni, illetve az így felmerülő költséget Ajánlattevő köteles viselni.
10. Kizáró okok és az igazolás módja:
Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő vagy Ajánlattevő által igénybe venni kívánt
alvállalkozó(k) (továbbiakban: alvállalkozó(k)), aki az alábbi kizáró okok hatálya alatt áll:
a) végelszámolás alatt áll, vagy az ellene indított csődeljárás vagy felszámolási eljárás
folyamatban van, illetőleg ha az Ajánlattevő (alvállalkozó) személyes joga szerinti
hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben
van;
b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;
c) gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben
megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő
hátrányok alól nem mentesült; illetőleg akinek tevékenységét a jogi személlyel
szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. §a (2) bekezdésének b), illetőleg g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében
korlátozta, az eltiltás ideje alatt, illetőleg ha az Ajánlattevő tevékenységét más bíróság
hasonló okból és módon jogerősen korlátozta;
d) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési
kötelezettségének – a letelepedése szerinti ország vagy az Ajánlatkérő székhelye
szerinti ország jogszabályai alapján – nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére
halasztást kapott;
e) a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában nincs bejegyezve;
f) felfüggesztett adószámmal rendelkezik;
g) gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban – öt évnél nem régebben
meghozott – jogerős bírósági ítéletben megállapított jogszabálysértést követett el;
h) a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi
LVII. törvény 11. §-a, vagy az Európai Unió Működéséről szóló szerződés 101. és
skk. cikkei szerinti – öt évnél nem régebben meghozott – jogerős és végrehajtható
versenyfelügyeleti határozatban vagy a versenyfelügyeleti határozat bírósági
felülvizsgálata esetén a bíróság jogerős és végrehajtható határozatában megállapított
és bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el versenyeztetési eljárás során; illetőleg
ha az Ajánlattevő ilyen jogszabálysértését más versenyhatóság vagy bíróság – öt évnél
nem régebben – jogerősen megállapította, és egyúttal bírságot szabott ki.
Továbbá nem lehet ajánlattevő, aki:
i) nem EU-, EGT- vagy OECD-tagállamban vagy olyan államban rendelkezik
adóilletőséggel, mellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló
egyezménye van, vagy
j) a szerződéssel kapcsolatban megszerzett jövedelme az adóilletősége szerinti országban
kedvezményesebben adózna (a jövedelemre kifizetett végleges, adó-visszatérítések
után kifizetett adót figyelembe véve), mint ahogy a gazdasági szereplő az adott
országból származó belföldi forrású jövedelme után adózna. Ennek a feltételnek nem
kell eleget tennie a gazdasági szereplőnek, ha Magyarországon bejegyzett fióktelepe
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útján fogja teljesíteni a szerződést és a fióktelepnek betudható jövedelemnek
minősülne a szerződés alapján kapott jövedelem,
k) olyan nem szabályozott tőzsdén jegyzett társaság, amelynek a pénzmosás és a
terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi
CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerinti tényleges tulajdonosa nem megismerhető.
l) nem lehet ajánlattevő az a gazdasági szereplő, amelyben közvetetten vagy közvetlenül
több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi
személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amelynek
tekintetében az i), j) és k) pontokban meghatározott feltételek fennállnak. Amennyiben
a több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati hányaddal rendelkező gazdasági
társaság társulásként adózik, akkor az ilyen társulás tulajdonos társaságaira
vonatkozóan kell a h) pont szerinti feltételt megfelelően alkalmazni.
Igazolás módja:
Az a)-b) és e)-f) pontok tekintetében az igazolás módja:
az ajánlattételi határidőt megelőző 45 napnál nem régebben kiállított cégkivonat egyszerű
másolati példányának benyújtása (a http://www.e-cegjegyzek.hu honlapról letölthető
változat is elfogadható).
Az c)-d), illetve f)-g) illetve h)-k) pontok tekintetében az igazolás módja:
az ajánlattevő cégszerűen aláírt nyilatkozata. Amennyiben a nyilatkozatot nem
cégjegyzésre jogosult személy írja alá, úgy csatolni szükséges a cégjegyzésre jogosult
személy által aláírt meghatalmazást is, melynek tartalmaznia kell a meghatalmazott
aláírás mintáját is.
Alvállalkozó(k) tekintetében ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés
teljesítésekor nem vesz igénybe a kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
11. Az alkalmassági követelmények, az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a
megkövetelt igazolási mód:
Pénzügyi, gazdasági alkalmasság
Alkalmatlan az Ajánlattevő
P1) ha nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban. Ajánlatkérő a
http://nav.gov.hu oldalon ellenőrzi, hogy Ajánlattevő szerepel-e a köztartozásmentes
adózói adatbázisban.
P2) ha az ajánlatkérés megküldésétől számított előző kettő lezárt üzleti évben az
általános forgalmi adó nélkül számított teljes árbevétele összesen nem éri el legalább
a nettó 12.000.000 forintot.
Az igazolás módja:
P1) Amennyiben Ajánlattevő és az alvállalkozó(k) nem szerepelnek a köztartozásmentes
adózói adatbázisban, abban az esetben Ajánlattevőnek / alvállalkozó(k)nak az
ajánlattételi határidő lejártát megelőző 30 napnál nem régebbi NAV igazolást kell
csatolni, mely szerint Ajánlattevőnek /alvállalkozó(k)nak nincs egy évnél régebben
lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettsége kivétel, ha igazolja, hogy fizetési halasztást kapott.
P2) A saját vagy jogelődje utolsó kettő üzleti évéről szóló, a számviteli jogszabályoknak
megfelelő beszámolója egyszerű másolata, amennyiben az ajánlatkérő által kért
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beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait
az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható
beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges. Továbbá Ajánlattevő nyilatkozzon
saját vagy jogelődje utolsó kettő üzleti évének árbevételéről (A nyilatkozatmintát a
dokumentáció 7. sz. melléklete tartalmazza.)
Műszaki, szakmai alkalmasság
Alkalmatlan az Ajánlattevő
M1) ha nem rendelkezik a felhívás feladásától visszafele számított 5 évben legalább 2 db,
egyenként legalább 4.000.000,- Ft értékű, jelen felhívás szerinti min. 1-1 db híddaru
telepítésére vonatkozó referenciával.
M2) ha nem rendelkezik 47/1999. (VIII.4.) GM rendeletben (Emelőgép Biztonsági
Szabályzat) meghatározott 1 fő emelőgép szakértővel, aki rendelkezik a Magyar
Mérnöki Kamara által kiadott G-D-36 kódjelű (daruk, emelőberendezések,
emelőszerkezetek szakterületen végzett tevékenység) jogosultsággal és legalább 5
éves szakmai gyakorlattal.
Az igazolás módja:
M1) Az Ajánlattevő csatolja az eljárást megindító felhívás feladásától visszafele számított
5 évben teljesített jelen eljárás tárgyához hasonló legjelentősebb híddaru telepítési
beruházásainak ismertetését. (A nyilatkozatmintát a dokumentáció 5. sz. melléklete
tartalmazza.)
A referencia nyilatkozatban meg kell adni legalább az alábbi adatokat:
- a szerződést kötő másik fél megnevezése
- a kontaktszemély megnevezése, elérhetősége (cím, telefonszám, esetleg e-mail),
- a szerződés tárgya,
- a teljesítés ideje [teljesítési igazolás kiállításának dátuma],
- a korábbi szolgáltatás mennyiségére utaló adat megjelölése
- az ellenszolgáltatás összege;
- nyilatkozat arról, hogy a szerződés teljesítése az előírásoknak, és a szerződésnek
megfelelően történt-e.
M2) Az Ajánlattevő csatolja a szakember jogosultságát igazoló, a Magyar Mérnöki
Kamara által kiállított érvényes Tanúsítvány egyszerű másolati példányát. Továbbá
csatolja a szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát, úgy, hogy az
önéletrajzból egyértelműen derüljön ki az alkalmassági feltételként előírt
követelményeknek való megfelelés. (A nyilatkozatmintát a dokumentáció 8. sz.
melléklete tartalmazza.)
Ajánlattevő alkalmatlannak minősül az elbírálás során amennyiben nem
rendelkezik a 11. pontban meghatározott alkalmassági feltételekkel.
12. Kiégészítő tájékoztatás és hiánypótlás
Ajánlatkérő az eljárásban – a felolvasólap kivételével – teljes körű hiánypótlási
lehetőséget biztosít.
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Bármely pályázó, aki az adott beszerzési eljárásban Ajánlattevő lehet - a megfelelő
ajánlattétel érdekében a felhívásban illetve dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban
írásban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet az Ajánlatkérőtől.
A kiegészítő tájékoztatást a kérés beérkezését követően ésszerű határidőn belül, de az
ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb három nappal Ajánlatkérő megadja.
Ajánlatkérő az összes Ajánlattevő számára azonos feltételekkel lehetőséget biztosít a
kizáró okokkal, az alkalmassággal kapcsolatos igazolások és nyilatkozatok, illetőleg az
ajánlati felhívásban vagy az ajánlati dokumentációban az ajánlat részeként benyújtásra
előírt egyéb iratok utólagos csatolására, hiányosságainak pótlására, valamint egyéb, az
ajánlattal kapcsolatos formai hiányosságok pótlására.
Hiánypótlás során az ajánlat nem módosulhat, azonban az ajánlat érvényességéhez
szükséges dokumentumokat be lehet nyújtani. Hiánypótlásban olyan adat, információ,
dokumentum nem pótolható, amely az ajánlati árat befolyásolja, módosítja. A
hiánypótlási határidő elmulasztása egyben az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után.
Hiánypótlási lehetőség nem vonatkozik a Felolvasólap benyújtására, valamint nem teljes
körű árajánlat adása esetén az árajánlat kiegészítésére. A pótolható hiányosságok körében
az Ajánlatkérő írásban hívja fel az Ajánlattevőket hiánypótlásra , melyben a határidő
megjelölésével tételesen felsorolja a pótlandó dokumentumokat. Minderről valamennyi
Ajánlattevőt egyidejűleg tájékoztatja. (Amennyiben a hiánypótlást nem vagy nem
megfelelően teljesítették, Ajánlatkérő kizárólag az eredeti ajánlati példányt veszi
figyelembe az elbírálás során, feltéve, hogy az eredeti ajánlat nem minősül
érvénytelennek.)
Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy a hiányok pótlása – melynek során
az ajánlati felhívásban szereplő iratokat módosítani és kiegészíteni is lehet – csak arra
irányulhat, hogy az ajánlat megfeleljen az ajánlati felhívás, a dokumentáció vagy a
jogszabályok előírásainak.
Mindaddig, amíg bármely Ajánlattevő számára hiánypótlási határidő van folyamatban, az
Ajánlattevő pótolhat olyan hiányokat, amelyekre nézve Ajánlatkérő nem hívta fel
hiánypótlásra.
13. Az ajánlatkérés megküldésének / megjelenésének napja:
2015. szeptember 1.
14. Az ajánlattételi határidő:
2015. szeptember 24. 10:00 óra
15. Az ajánlat benyújtásának címe, módja: postai úton/személyesen/futár útján
MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Beszerzési és Logisztikai Üzletág
Vasúti és Vállalat-üzemeltetési Divízió
1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. III. emelet 371. szoba
Címzett: Krönung Judit
Telefon: +36 30 553-2067
Tárgy: Pályázati felhívás
Eljárás: „Három egyengető, betétező álláshely fölé híddaruk (3 db) tervezése, engedélyeztetése, beszerzése,
telepítése”
Ügyintéző: Krönung Judit
Tel./E-mail: 30-553-2067/kronung.judit@mav-szk.hu
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Fax: +36 1 511-7526
E-mail: kronung.judit@mav-szk.hu
Az ajánlat minden oldalát kitörölhetetlen tintával vagy géppel elkészítve, valamennyi
oldalt (az üres oldalakat is) folyamatos sorszámmal, a cégjegyzésre jogosult vagy az
általa az ajánlat aláírására meghatalmazott személy kézjegyével ellátva, zárt
csomagolásban, magyar nyelven 2 db papíralapú (1 eredeti, 1 másolat) és 1, a papíralapú
eredeti példánnyal mindenben megegyező elektronikus másolati példányban (CD-n vagy
DVD-n) kell benyújtani. Az elektronikus másolati példányt PDF formátumban kérjük
benyújtani. A CD-n vagy DVD-n tüntessék fel az Ajánlattevő nevét, az eljárás tárgyát,
valamint az ajánlat benyújtásának dátumát, továbbá csatoljanak nyilatkozatot arra
vonatkozólag, hogy a CD/DVD tartalma megegyezik a papíralapon benyújtottal. (A
nyilatkozatmintát a dokumentáció 6. sz. melléklete tartalmazza.) A külső csomagoláson
az „Három egyengető, betétező álláshely fölé híddaruk (3 db) tervezése,
engedélyeztetése, beszerzése, telepítése” megjelölést kérjük feltüntetni.
Az ajánlaton szerepelnie kell az „eredeti” vagy a „másolati” megjelölésnek, továbbá az
Ajánlattevő nevének, székhelyének.
Eltérés esetén az „eredeti” példány tartalma a mérvadó.
A csomagoláson a „Három egyengető, betétező álláshely fölé híddaruk (3 db) tervezése,
engedélyeztetése, beszerzése, telepítése” megjelölést is fel kell feltüntetni.
A borítékon kérjük feltüntetni, hogy az „Ajánlat az ajánlattételi határidő lejártáig, azaz
2015. szeptember 24. 10:00 óráig nem bontható fel!” valamint az „Iktatóban nem
bontható fel!” feliratot.
16. Az ajánlatok felbontásának helye, ideje:
2015. szeptember 24. 10:00 óra 350 tárgyaló
Ajánlatkérő közli, hogy az ajánlatok bontásánál az Ajánlatkérő, az Ajánlattevők
képviselői vehetnek részt. Ajánlatkérő a bontásra az Ajánlattevőknek külön meghívót
nem küld.
17. Annak meghatározása, hogy az eljárásban lehet-e tárgyalni, vagy a benyújtott
ajánlatokat tárgyalás nélkül bírálják el, ártárgyalás vagy elektronikus aukció
információi
Az Ajánlatkérő az ajánlatok bontását követően fenntartja a jogot elektronikus aukció
vagy ártárgyalás tartására.
Ajánlatkérő nem kíván tárgyalásokat lefolytatni jelen pályázati kiírásban a szerződéses
feltételek és a szakmai tartalom tekintetében, de fenntartja magának a jogot arra, hogy
ettől minden indokolás nélkül eltérjen.
A tárgyalás vagy az elektronikus aukció tartásáról és annak időpontjáról az Ajánlatkérő
írásban (fax vagy e-mail útján) küld értesítést.
Tárgy: Pályázati felhívás
Eljárás: „Három egyengető, betétező álláshely fölé híddaruk (3 db) tervezése, engedélyeztetése, beszerzése,
telepítése”
Ügyintéző: Krönung Judit
Tel./E-mail: 30-553-2067/kronung.judit@mav-szk.hu
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17.1. Elektronikus aukció
Ajánlatkérő kizárólagos joga annak eldöntése, hogy elektronikus aukciót tart,
amennyiben Ajánlatkérő az ajánlatok megvizsgálását követően elektronikus aukció
tartásáról határoz, meghívja Ajánlattevőket a végső árat meghatározó, az Ajánlattevők
közötti, végső ár csökkentésére irányuló elektronikus aukcióra.
Az ajánlatadás ezen köre elektronikus aukciós eszközön kerül lebonyolításra.
Az Ajánlatkérő a részletes adatokat az érvényes ajánlatot benyújtó Ajánlattevők számára
egyidejűleg, email-en az aukciót megelőzően az Aukciós felhívásban adja meg.
Az elektronikus aukciót az Ajánlatkérő erre jogosult szolgáltató rendszere segítségével
bonyolítja le.
Szolgáltató megnevezése, adatai:
Cégnév:
Iroda:
Cégjegyzékszám:
E-mail:
Telefonszám (Helpdesk):
Faxszám:

Electool Hungary Kft.
1139 Budapest, Váci út 91.
01-09-711910
aukcio@electool.com
+36-20-539-99-00
+36-1-239-98-96

Az elektronikus aukció lebonyolítására szolgáló informatikai rendszer jellemzőiről az
alábbi linken található információ:
https://mav.arlejtes.hu/
Az elektronikus aukciós rendszer használatát az Electool Hungary Kft. az alábbi
szoftverkörnyezetben támogatja:
Operációs rendszer: Microsoft 95/98/ME/NT/2000/XP/Vista/GNU/Linux
Internet böngésző: Microsoft Internet Explorer 5.5, 6.0 és 7.0, Mozilla Firefox 1.5, 2.0
vagy újabb verziók.
Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy az aukció után eredménytelennek minősítheti az
eljárást.
Ajánlatkérő tájékoztatásul közli, hogy az ajánlati árra az aukció során bekövetkezett
változtatások alapján ajánlatkérő az elektronikus úton (pdf. formátumban) benyújtott
ajánlat részét képező költségvetés minden sorát arányosan csökkentettnek tekinti (az
elektronikus formában benyújtott ajánlatban megadott ajánlati ár és az árlejtés
eredményeképpen kialakult ajánlati ár között kialakult különbség alapján számított
százalékos aránnyal).

Tárgy: Pályázati felhívás
Eljárás: „Három egyengető, betétező álláshely fölé híddaruk (3 db) tervezése, engedélyeztetése, beszerzése,
telepítése”
Ügyintéző: Krönung Judit
Tel./E-mail: 30-553-2067/kronung.judit@mav-szk.hu
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17.2. Ártárgyalás
Egy érvényes ajánlat esetében Ajánlatkérő arra vonatkozó értesítése esetén
Ajánlattevőnek az ellenszolgáltatás tekintetében kell új ajánlatot benyújtaniuk az
ártárgyalás alkalmával. Amennyiben ártárgyalásra nem kerül sor, úgy az ajánlat
benyújtásával az ellenszolgáltatás tekintetében is beáll az ajánlati kötöttség.
Az ártárgyalás szabályai a következők:
 Az ártárgyalás célja új árajánlat benyújtása.
 Az ártárgyalásra tervezetten két fordulóban kerül sor.
 Az ártárgyalás az Ajánlattevők együttes jelenlétében történik. Az Ajánlattevő a
tárgyalási forduló lezárásaként árajánlatát zárt borítékban nyújtja be az Ajánlatkérő
részére (cégszerűen aláírt felolvasólapon).
 Az ártárgyalás első fordulója során az Ajánlatkérő számára kedvezőbb (vagyis
alacsonyabb) értéket kell megajánlani, mint amely árajánlat az ajánlattételi határidőre
benyújtott ajánlatban szerepelt. Az ártárgyalás második fordulója során az
Ajánlatkérő számára kedvezőbb (vagyis alacsonyabb) értéket kell megajánlani, mint
amely árajánlat az első fordulóban benyújtott ajánlatban szerepelt.
Ajánlatkérő minden tárgyalásról jegyzőkönyvet készít, és azt a tárgyalás befejezését
követő két munkanapon belül az Ajánlattevőnek alá kell írnia. Ajánlatkérő az
Ajánlattevőnek a jegyzőkönyvből egy példányt aláírást követően átad, vagy két
munkanapon belül azt részére megküldi.
18. Az elbírálás szempontja:
Az ajánlatok értékelése a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás bírálati szempont
alapján történik.
19. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei:
Vállalkozó 3 ütemben jogosult a teljes Vállalkozói Díj leszámlázására a dokumentáció 9.
sz. mellékletében található szerződéstervezet 6. pontja alapján.
Fizetési mód:
30 napos fizetési határidővel, átutalással, az egyes számlák és mellékletei MÁV-START
Zrt-hez történő beérkezésétől számítva. Késedelmes számlafizetés esetén a késedelmi
kamat mértéke legfeljebb a mindenkori jegybanki alapkamat nyolc százalékkal növelt
összegével megegyező.
Ajánlatkérő előleget nem fizet, fizetési biztosítékot nem nyújt, szerződést biztosító
mellékkötelezettségek nem terhelik.
A fizetési feltételeket részletesen a szerződés tartalmazza.
Vállalkozó köteles megfelelő összkockázatú vagyon- és felelősségbiztosítást kötni
legkésőbb a Munkaterület átadásáig a dokumentáció 9. sz. mellékletében található
szerződéstervezet 9. pontában foglaltaknak megfelelően.
Tárgy: Pályázati felhívás
Eljárás: „Három egyengető, betétező álláshely fölé híddaruk (3 db) tervezése, engedélyeztetése, beszerzése,
telepítése”
Ügyintéző: Krönung Judit
Tel./E-mail: 30-553-2067/kronung.judit@mav-szk.hu
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Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a szerződéskötés feltétele a nyertes
Vállalkozó kivitelezői nyilvántartásban való szereplése.
20. Érvénytelen az ajánlat, ha:
- az ajánlattételi határidőn túl érkezik, illetve a pályázati kiírásban megjelölt helytől
eltérő helyen vagy módon nyújtották be;
- a pályázati felhívásban kért igazolások, nyilatkozatok és egyéb csatolandó
dokumentumok nem, vagy nem megfelelő módon igazolják Ajánlattevő és
alvállalkozó(k) alkalmasságát, illetve a kizáró okok fennállásának hiányát és azok a
hiánypótlás keretében nem vagy ismételten nem megfelelően kerülnek benyújtásra;
- a pályázati felhívásban részvételi feltételként kért igazolásokat és nyilatkozatokat
Ajánlattevő a hiánypótlási felhívás ellenére sem nyújtja be a megadott határidőre a
pályázati felhívásnak megfelelően;
- az ajánlati felhívásban előírt követelményeknek nem felel meg, illetve az előírt
feltételeket Ajánlattevő nem tudja igazolni, teljesíteni;
- Ajánlattevő ajánlatában a szolgáltatandó áru tulajdonságait illetve a vonatkozó
ellenszolgáltatást nem egyértelműen határozta meg, vagy azokat más ajánlatához
vagy feltételhez kötötte;
- az Ajánlattevő az ajánlatához nem csatolja a cégszerűen aláírt, hiánytalanul
kitöltött Felolvasólapot eredetiben;
- az ajánlatban valótlan adat vagy nyilatkozat szerepel;
- a hiánypótlási határidő elmulasztása az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után
- a hiánypótlásnak az Ajánlattevő az előírt módon nem tett eleget, vagy a
hiánypótlás határidőn túl érkezett;
- az Ajánlattevő ajánlata nem teljeskörű vagy ha az Ajánlattevő több változatú
ajánlatot tett;
- az adóhatósági eljárás alapján Ajánlattevő felfüggesztett adószámmal rendelkezik
- az Ajánlattevő, vagy alvállalkozója, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő
szervezet nem felel meg az összeférhetetlenségi követelményeknek, a felhívásban
részletezett kizáró okok fennállnak az Ajánlattevővel vagy alvállalkozójával
szemben;
- amennyiben Ajánlattevő elmulasztja a szerződési feltételekkel kapcsolatos
elfogadó nyilatkozatát becsatolni;
- az Ajánlattevő nem tett részletes és kötelező erejű jognyilatkozatokat az ajánlatával
kapcsolatban, azzal kapcsolatban nem vállalt ajánlati kötöttséget;
- aránytalanul alacsony ajánlati árat tartalmaz - Ajánlatkérő az aránytalanul alacsony
ár megítélésekor korábbi tapasztalataira, a beszerzést megelőzően végzett
piacfelmérés eredményére és a beszerzést megelőzően a becsült érték
meghatározásához felhasznált egyéb adatokra van figyelemmel;
- lehetetlen vagy túlzottan magas vagy alacsony mértékű, illetve kirívóan aránytalan
kötelezettségvállalást tartalmaz
- az ajánlat/ajánlattevő a fentieken túlmenően nem felel meg az ajánlati felhívásban
valamint a jogszabályokban foglaltaknak
Az Ajánlattevők az ajánlatkérő azon döntése kapcsán, mely ajánlatukat érvénytelennek
minősíti, sem jogorvoslatra, sem semmilyen kártérítésre, kártalanításra vagy egyéb
megtérítési igény érvényesítésére nem jogosultak.
Tárgy: Pályázati felhívás
Eljárás: „Három egyengető, betétező álláshely fölé híddaruk (3 db) tervezése, engedélyeztetése, beszerzése,
telepítése”
Ügyintéző: Krönung Judit
Tel./E-mail: 30-553-2067/kronung.judit@mav-szk.hu
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A jelen pályázati felhívásban nem részletezett kérdésekben a dokumentáció mellékletét
képező szerződéstervezet és annak mellékletei, valamint a vonatkozó hatályos
jogszabályok az irányadóak.
Ajánlatkérő a nyertes Ajánlattevő visszalépése esetén a második legkedvezőbb ajánlatot
tevővel köthet szerződést.
Ajánlatkérő jogosult a jelen beszerzési eljárást, az eljárás bármely szakaszában, indoklás
nélkül eredménytelenné nyilvánítani.
Ajánlatkérő a Ptk. 6:74. § (1) bekezdésének illetve a Ptk. 6:76.§ (1) alkalmazását kizárja.
Az Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra vonatkozóan, hogy a beszerzési igényétől és a
szerződés megkötésétől a szerződéskötés előtt bármikor, indoklás nélkül elálljon, illetve a
beszerzési eljárást eredménytelenné nyilvánítsa. Ajánlattevők a jelen eljárásban
kifejezetten csak saját költségükre és kockázatukra vehetnek részt; a pályázat
szerződéskötés előtti eredménytelennek nyilvánításából vagy visszavonásából eredően
Ajánlatkérővel szemben semmiféle igény nem érvényesíthető. A szerződés a nyertes
kihirdetésével nem jön létre, Ajánlatkérőt szerződéskötési kötelezettség nem terheli.
Az Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét arra, hogy az eljárás bármely szakaszában
az ajánlati felhívás visszavonása, módosítása, valamint a beszerzési eljárás bármely okból
történő eredménytelenné nyilvánítása vagy a szerződés aláírásának egyéb okból való
meghiúsulása okán az Ajánlatkérő az Ajánlattevő(k) számára kártérítést,
kártalanítást,vagy költségtérítést semmilyen jogcímen nem fizet.
Az ajánlatnak, annak elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az
ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak. Ajánlatkérő nem
helyezett el az ajánlati dokumentációban valamennyi, az ajánlatba csatolandó
dokumentum tekintetében iratmintát. Ezért felhívjuk az Ajánlattevők fokozott figyelmét,
hogy a csatolandó dokumentumok sorrendjét követve – az ajánlati dokumentációban
elhelyezett iratmintákat is figyelembe véve – készítsék el ajánlatukat, és ahol nem
találnak megfelelő iratmintát az Ajánlati dokumentációban, ott csatolják be a csatolandó
dokumentumok között felsorolt, - és az opcionálisan adott esetben benyújtandó iratokat is
figyelembe véve - szükséges nyilatkozatokat, igazolásokat a megfelelő tartalommal. Az
ajánlatnak tartalmaznia kell kifejezetten és különösen az ajánlati felhívás szerinti
igazolásokat és nyilatkozatokat.
Az ajánlatban lévő, minden – az Ajánlattevő vagy alvállalkozó, vagy alkalmasság
igazolásában részt vevő szervezet által készített – dokumentumot (nyilatkozatot) a végén
alá kell írnia az adott gazdasági szereplőnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek,
vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak.
Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen – az ajánlat beadása előtt – módosítást hajtottak
végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is
kézjeggyel kell ellátni.
Tárgy: Pályázati felhívás
Eljárás: „Három egyengető, betétező álláshely fölé híddaruk (3 db) tervezése, engedélyeztetése, beszerzése,
telepítése”
Ügyintéző: Krönung Judit
Tel./E-mail: 30-553-2067/kronung.judit@mav-szk.hu
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21. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
A pályázó ajánlatához 90 napig kötve van. Az ajánlati kötöttség az ajánlattételi határidőt
követően áll be és a szerződés megkötéséig áll fenn. Társaság ezen időtartamon belül a
pályázatot megnyert Ajánlattevővel szerződést köt, vagy közli, hogy a pályázatot
eredménytelennek minősíti.
22. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban utalni kell az ajánlattételi szándékra, s meg kell
nevezni a Közös Ajánlattevőket, illetve az Ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a
Pályázati eljárásban a közös Ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni
(név, cím, kapcsolattartó, elérhetőség feltüntetésével).
Közös ajánlattétel esetén a közös Ajánlattevőknek megállapodást kell kötniük
egymással, melyben szabályozzák a közös ajánlattevők egymás közötti és az
Ajánlatkérővel való kapcsolatát.
A Megállapodásnak az alábbi kötelező elemeket kell tartalmaznia:
- a közös Ajánlattevők közös fellépési formájának ismertetését és
- az ajánlat aláírási módjának ismertetését, és
- a részesedés mértékének feltüntetését, és
- a vezető tag (a képviselő) megjelölését azzal, hogy a képviselő korlátozás
nélkül jogosult valamennyi közös ajánlattevőt képviselni az ajánlatkérővel
szemben a jelen Pályázati eljárásban, az ajánlatkérő által az ajánlattevő,
illetve az ajánlattevő által az ajánlatkérő felé tett jognyilatkozatokban, és
- az ajánlatban vállalt kötelezettségek megosztásának ismertetését, és
- az ajánlatban vállalt kötelezettségeken belül azokat, amelyeket:
i. az egyes Ajánlattevők külön-külön teljesítenek (az érintett
ajánlattevő megnevezésével),
ii. amelyeket egynél több Ajánlattevő együttesen teljesít (az érintett
ajánlattevők megnevezésével),
iii. és azon kötelezettségeket, amelyek teljesítése érdekében harmadik
személlyel kívánnak szerződést kötni.
- azon megállapodást, miszerint közös Ajánlattevők a szerződésben vállalt
valamennyi kötelezettség teljesítéséért egyetemleges felelősséget
vállalnak, és
- az ajánlat a benyújtásának napján érvényes és hatályos, annak teljesítése,
alkalmazhatósága vagy végrehajthatósága felfüggesztő (hatályba léptető),
bontó feltételtől, illetve harmadik személy vagy hatóság jóváhagyásától
nem függ.
Az ajánlattevők személye közös ajánlattétel esetén az ajánlattételi határidő
lejárta után nem változhat.
Közös ajánlattétel esetén csatolni kell a közös Ajánlattételi nyilatkozatot
(Nyilatkozatminta szerint)illetve a fentiek szerinti megállapodást.
23. Egyéb információk:
Ajánlatkérő jelen eljárásban készít dokumentációt, melyet térítésmentesen bocsát az
Ajánlattevők rendelkezésére. Az ajánlati dokumentáció Ajánlatkérőtől való átvétele az
eljárásban való részvétel feltétele. Az ajánlati dokumentáció beszerzésének határideje:
2015. szeptember 24. 10:00 óra. Az ajánlati dokumentáció – előzetes telefonos egyeztetés
után – átvehető személyesen vagy meghatalmazott útján, a MÁV SZK Zrt. Beszerzési és
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Logisztikai Üzletág Vasúti és Vállalat-üzemeltetési Divíziócímén (1087 Budapest,
Könyves Kálmán krt. 54-60. III. emelet 371. szoba), munkanapokon 9.00-14.00 óráig (az
ajánlattételi határidő lejártának napján 10:00 óráig). Ajánlatkérő írásban beérkező kérésre
elektronikus úton megküldi a dokumentációt (ebben az esetben nincs szükség a
dokumentáció személyes átvételére). Az ajánlati dokumentáció átvevőjének írásos,
cégszerűen aláírt meghatalmazással kell rendelkeznie.
Elektronikusan küldött Ajánlati dokumentáció esetén a pályázatban való részvétel
feltétele a dokumentáció átvételének e-mailben vagy faxon történő visszaigazolása.
Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt nem köti biztosíték nyújtásához.
Az ajánlatok nyomtatott példányait összetűzve (spirálozva vagy egyéb módon) kell
benyújtani.
Az ajánlat első oldalaként cégszerűen aláírt felolvasólapnak kell szerepelnie, amelyben
közölni kell az alábbi adatokat: az Ajánlattevő nevét, székhelyét, telefon- és faxszámát, email címét, illetve az értékelésre kerülő tartalmi elemek szerinti ajánlatot. A felolvasólap
mintáját jelen dokumentáció tartalmazza.
Az ajánlatnak tartalmazni kell a cégadatokkal kitöltött – egyebekben változatlan
szövegtartalmú – szerződéstervezetet.
Ajánlattevőnek fentieken túl az alábbi dokumentumok egyszerű másolatát kell az
ajánlathoz csatolni:
 a cégjegyzésre jogosult személy(ek) közjegyző által készített aláírási címpéldányát,
vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintáját.
 Amennyiben az aláíró/szignáló személy nem cégjegyzésre jogosult az adott
gazdasági szereplőnél, úgy továbbá csatolni kell az adott gazdasági szereplőnél
cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő által aláírt meghatalmazást legalább teljes
bizonyító erejű magánokirati formában, melynek tartalmaznia kell a meghatalmazott
aláírását/szignómintáját is. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az
ajánlat (nyilatkozat, kötelezettségvállalás) aláírására vonatkozó meghatalmazás
aláírására meghatalmazóként kizárólag az ajánlattevő (alvállalkozó, kapacitást nyújtó
szervezet) vezető tisztségviselője jogosult, a cégvezető és a képviseletre feljogosított
munkavállaló a Ptk. 3:116. § (3) bekezdés alapján az ajánlat (nyilatkozat,
kötelezettségvállalás) aláírására meghatalmazást érvényesen nem adhat.
 Cégszerűen aláírt Felolvasólapot, melynek hiánya illetve hiányos kitöltése az ajánlat
érvénytelenségét vonja maga után, annak hiánypótlására lehetőséget az Ajánlatkérő
nem biztosít.
 Az ajánlati felhívás 10. és 11. pontjában meghatározott dokumentumokat.
 Nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az ajánlat tárgyát képező szerződésszerű
teljesítéshez alvállalkozó(ka)t kíván-e igénybe venni, illetve hogy az általa a
szerződés teljesítése során igénybe venni kívánt alvállalkozók vonatkozásában a
kizáró okok nem állnak fenn.
 Nyilatkozatát arról, hogy az ajánlatkérés és a szerződéstervezet feltételeit elfogadja
– a dokumentáció mellékletét képező szerződéstervezetre vonatkozóan módosító
javaslatok benyújtása nem lehetséges. Ajánlatkérő jelen eljárásban nem kíván
tárgyalni, azonban fenntartja a jogot az ettől való eltérésre.
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Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy a feladat teljesítéséhez szükséges
erőforrások rendelkezésre állását a szerződés időtartama alatt végig garantálja.
Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a székhelyén beléptető rendszer működik, a
regisztrációval együtt járó adminisztráció esetenként 20 percet is igénybe vehet.
Ajánlatkérő tájékoztatja továbbá Ajánlattevőket, hogy Ajánlatkérő adminisztrációs, belső
iktatási rendszert használ, mely esetenként növelheti a postázási időt. Ajánlattevő
felelőssége, hogy az Ajánlatkérő által a pályázat során kért dokumentumok a megadott
határidőre Ajánlatkérő székházán belül meghatározott irodába késedelem nélkül
megérkezzen. Ajánlatkérő a postai úton, vagy futárszolgálattal megküldött
dokumentumok késve történő kézbesítéséért nem vállal felelősséget. A késve érkező
ajánlat, ill. dokumentumok az ajánlat érvénytelenségét vonják maguk után.
Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az ajánlattevői érdekkörben felmerülő illetve vis
maiorból eredő késedelmes ajánlattételért, így különösen rendszerhibából eredő
késedelemért.
Ajánlatkérő az eljárás eredményéről külön eredményhirdetést nem tart. Ajánlatkérő az
Ajánlattevőket az erről hozott döntést követően írásban, valamennyi Ajánlattevőnek
telefaxon vagy elektronikus úton történő megküldésével tájékoztatja.
A jelen felhívás nem jelent az Ajánlatkérő részéről szerződéskötési kötelezettséget. Az
Ajánlatkérő bármikor úgy dönthet, hogy nem hirdet eredményt, illetőleg nem köt
szerződést. Ajánlatkérő a döntését külön indokolni nem köteles.
Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az
Ajánlattevőt terheli.
24. Helyszíni bejárás:
Ajánlatkérő az ajánlattevők számára helyszíni bejárást tart, az azon való részvétel
feltétele az érvényes ajánlat megtételének. Ajánlatkérő csak egy, az alábbiakban jelzett
időpontban tart helyszíni bejárást.
A részvételi szándékot kérjük jelezni a felhívásban meghatározott kapcsolattartó felé a
helyszíni bejárás alábbi időpontja előtt legkésőbb 1 munkanappal, telefonos elérhetőség
megadásával.
Bejárás helyszíne: 5000 Szolnok, Kőrösi út 1-3. irodaépület
Bejárás időpontja: 2015. szeptember 14. 10:00
A 3 db 2x1 tonna teherbírású híddaru telepítési helyszínének kialakítása jelenleg még
előkészítési fázisban van. A csarnok tervdokumentációja rendelkezésre áll, amely ezen
projekt iránt érdeklődő partnerek számára bemutatásra kerül a helyszíni bejárás során. A
telepítés ütemezése, valamint annak helyszíne miatt az ajánlatkérő - a telepítési
kockázatok csökkentése miatt - csak a helyszíni bejárásos részt vett ajánlattevő
jelentkezését fogadja el.
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