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I. Útmutató 

A) Útmutató a részvételre jelentkezők részére 

1. Általános tudnivalók 

Jelen közbeszerzési eljárás olyan két szakaszból álló eljárás, amelynek első, részvételi 

szakaszában az ajánlatkérő a részvételre jelentkezőknek a szerződés teljesítésére való 

alkalmasságáról vagy alkalmatlanságáról dönt. 

2. Előzetes kikötések 

A részvételi jelentkezés elkészítésének alapja a Közbeszerzési Dokumentumok című irat, 

mely tartalmazza a részvételi jelentkezés elkészítésével kapcsolatban a részvételre jelentkezők 

részére szükséges információkról szóló tájékoztatást, a részvételi jelentkezés részeként 

benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jegyzékét, az Egységes Európai Közbeszerzési 

Dokumentum mintáját, valamint a további ajánlott igazolás- és nyilatkozatmintákat. 

 

A részvételre jelentkezőnek a részvételi felhívásban, valamint a Közbeszerzési 

Dokumentumok hivatkozott pontjaiban, valamint a Kbt.-ben és a kapcsolódó jogszabályokban 

meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell részvételi jelentkezését 

elkészítenie. 

 

A Közbeszerzési Dokumentumokat Ajánlatkérő a részvételi felhívás közzétételének 

időpontjától, korlátlanul és teljes körűen, a részvételi felhívás I.3) pontjában megadott 

http://www.mavcsoport.hu/mav-csoport/beszerzesi-hirdetmenyek/folyamatban honlapon, 

elektronikus úton, térítésmentesen teszi hozzáférhetővé a gazdasági szereplők számára. 

 

A Közbeszerzési Dokumentumokat részvételi jelentkezésenként legalább egy részvételre 

jelentkezőnek, vagy a részvételi jelentkezésében megnevezett alvállalkozónak elektronikus 

úton el kell érnie a részvételi határidő lejártáig. A Közbeszerzési Dokumentumok „elérése” 

alatt Ajánlatkérő az erre a célra rendszeresített regisztrációs adatlap kitöltését, az ajánlatkérő 

kapcsolattartója részére történő megküldését és annak a kapcsolattartó általi visszaigazolását 

érti. 

 

A részvételre jelentkező kötelessége, hogy teljes körű ismereteket szerezzen a maga számára a 

közbeszerzési eljárás minden vonatkozásában a részvételi jelentkezés benyújtása előtt. 

Ajánlatkérő feltételezi, hogy a részvételre jelentkező minden olyan információt beszerzett, 

amely a részvételi jelentkezés elkészítéséhez szükséges. 

Ajánlatkérő valamennyi részvételre jelentkezőtől elvárja, hogy az összes tájékoztatást, 

követelményt, meghatározást, specifikációt, amelyet a Közbeszerzési Dokumentumok 

tartalmaznak, átvizsgáljon. 

A részvételre jelentkező kizárólagos felelőssége, hogy a részvételi jelentkezési határidő 

lejártáig figyelemmel kövesse Ajánlatkérőnek a Közbeszerzési Dokumentumok hozzáférésére 

rendszeresített honlapját; a részvételre jelentkező nem hivatkozhat valamely dokumentum, 

adat vagy információ nem megismerésére a részvételi jelentkezés valamely hibája kapcsán. 

http://www.mavcsoport.hu/mav-csoport/beszerzesi-hirdetmenyek/folyamatban
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Bármely, a részvételi jelentkezés által tartalmazott hiba, hiányosság a részvételre jelentkező 

kockázatára történik, és adott esetben a részvételi jelentkezés érvénytelenségét 

eredményezheti. 

3. Az eljárást megindító felhívás és a részvételi jelentkezés visszavonása 

A Kbt. 53. § (1) bekezdése alapján Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást a részvételi 

határidő lejártáig vonhatja vissza. A visszavonásról hirdetményt kell feladni és egyidejűleg 

tájékozatni kell azokat a gazdasági szereplőket, akik az ajánlatkérőnél érdeklődésüket 

jelezték. 

A részvételre jelentkező a részvételi határidő lejártáig vonhatja vissza részvételi jelentkezését. 

4. A részvételi felhívás és egyéb Közbeszerzési Dokumentumok, a részvételi jelentkezés 

módosítása 

A Kbt. 55. §-ában foglaltak szerint Ajánlatkérő a részvételi felhívás tartalmát (ideértve a 

részvételi határidő meghosszabbítását is) a részvételi határidő lejártáig, hirdetmény 

közzétételével módosíthatja. A hirdetmény közzétételével egyidejűleg tájékoztatja azokat a 

gazdasági szereplőket, akik az ajánlatkérőnél az eljárás iránt érdeklődésüket jelezték, így 

különösen, akik a Közbeszerzési Dokumentumokat elektronikusan elérték vagy kiegészítő 

tájékoztatást kértek. 

A részvételre jelentkező a részvételi határidő lejártáig teljes körű, új részvételi jelentkezés 

benyújtásával módosíthatja a részvételi jelentkezését. Ebben az esetben az elsőként benyújtott 

részvételi jelentkezést visszavontnak kell tekinteni. 

5. Kapcsolattartásra vonatkozó szabályok 

A kapcsolattartásra a Kbt. 41. §-a vonatkozik. A részvételre jelentkező kizárólagos 

felelőssége, hogy olyan telefax-elérhetőséget adjon meg, amely a megküldendő 

dokumentumok fogadására 24 órában alkalmas. Ugyancsak a részvételre jelentkező 

felelőssége, hogy a szervezeti egységén belül az ajánlatkérő által megküldendő bármely 

dokumentum időben az arra jogosulthoz megérkezzen. 

Ajánlatkérő kapcsolattartója a részvételi felhívás I.1) pontjában megjelölt személy. 

Referencia igénylésével kapcsolatos központi elérhetőség: referenciakeres@mav-start.hu
1 

6. Kiegészítő tájékoztatás 

Bármely gazdasági szereplő, aki a közbeszerzési eljárásban részvételre jelentkező lehet, a 

megfelelő részvételi jelentkezés érdekében a Közbeszerzési Dokumentumokban foglaltakkal 

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

kérdéseket e-mail-ben, szerkeszthető formátumban (pl.: .doc/egyéb Word-formátum) is 

szükséges megküldeni.) 

 

A kiegészítő tájékoztatást Ajánlatkérő a kérés beérkezését követően ésszerű határidőn belül, 

de a részvételi határidő lejárta előtt legkésőbb négy nappal adja meg. 

                                                           
1
 Amennyiben a szerződést kötő másik fél (vagy jogutódja) a MÁV-START Zrt. 

mailto:referenciakeres@mav-start.hu
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Ha a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet a részvételi határidő lejártát megelőző nyolcadik 

napnál később nyújtották be, a kiegészítő tájékoztatást az ajánlatkérőnek nem kötelező 

megadnia. 

Ha a tájékoztatást az ajánlatkérő nem tudja határidőben megadni, vagy a kiegészítő 

tájékoztatással egyidejűleg a Közbeszerzési Dokumentumokat módosítja, a Kbt. 52. § (4) 

bekezdésében foglaltakat is értelemszerűen alkalmazza. 

Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatás teljes tartalmát a részvételi felhívás I.3) pontjában 

megjelölt honlapon hozzáférhetővé teszi, illetve egyidejűleg megküldi valamennyi gazdasági 

szereplő részére, amely érdeklődését az eljárás iránt az ajánlatkérőnél jelezte. 

A kiegészítő tájékoztatás megadása során az ajánlatkérő nem jelöli meg, hogy a kérdést 

melyik gazdasági szereplő tette fel, valamint hogy válaszát az ajánlatkérő mely gazdasági 

szereplőknek küldte még meg. 

Amennyiben a kérdések időbeni eltolódása miatt az ajánlatkérő több kiegészítő tájékoztatást 

is ad, az egyes tájékoztatásokat folyamatos sorszámozással látja el. Az azonos tartalmú 

kérdések a válaszban csak egyszer kerülnek feltüntetésre és megválaszolásra. 

A kiegészítő tájékoztatás(ok), továbbá az ajánlatkérő saját hatáskörében végzett pontosításai a 

Közbeszerzési Dokumentumok részévé válnak, így azok is kötelező érvényűek a részvételre 

jelentkezők számára. 

A részvételre jelentkező bármilyen formában kapott szóbeli információra, melyet az 

ajánlatkérő írásban nem erősített meg, részvételi jelentkezésében nem hivatkozhat. 

 

A kiegészítő tájékoztatás(ok) tartalmának megismerése az érdekelt gazdasági szereplő 

kizárólagos felelőssége, ezért nem hivatkozhat arra részvételre jelentkezőként, hogy a 

kiegészítő tájékoztatás tartalmát nem ismerte meg. 

 

A kiegészítő tájékoztatás nyújtására egyebekben a Kbt. 56. §-ban foglaltak értelemszerűn 

irányadók. 

 

7. Közös részvételi jelentkezésre vonatkozó szabályok 

A Kbt. 35. §-ában foglaltaknak megfelelően több gazdasági szereplő közösen is benyújthat 

részvételi jelentkezést. 

Közös részvételi jelentkezés benyújtása esetén a részvételre jelentkezésben utalni kell a közös 

részvételi jelentkezési szándékra, s meg kell nevezni a közös részvételre jelentkezőket, illetve 

a Kbt. 35. § (2) bekezdése nyomán a részvételre jelentkezők kötelesek maguk közül egy, a 

közbeszerzési eljárásban a közös részvételre jelentkezők nevében eljárni jogosult képviselőt 

megjelölni (név, cím, kapcsolattartó feltüntetésével). 

 

Közös részvételi jelentkezés esetén a közös részvételre jelentkezőknek írásbeli megállapodást 

kell kötniük egymással, melyben szabályozzák a közös részvételre jelentkezők egymás 

közötti és az ajánlatkérővel való kapcsolatát. A részvételi jelentkezésben utalni kell a közös 

részvételi szándékra, s meg kell nevezni a tagokat, illetve a vezető tagot, annak címét, egyéb 

elérhetőségét. Az együttműködési megállapodást a részvételi jelentkezéshez csatolni kell. 
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A megállapodásnak az alábbi kötelező elemeket kell tartalmazni: 

 a közös részvételre jelentkezők közös fellépési formájának ismertetését és 

 a részvételi jelentkezés aláírása módjának ismertetését, és 

 a részesedés mértékének feltüntetését, és 

 a vezető tag (a képviselő) megjelölését azzal, hogy a képviselő korlátozás nélkül 

jogosult valamennyi közös részvételre jelentkezőt képviselni az ajánlatkérővel 

szemben a jelen közbeszerzési eljárásban, az ajánlatkérő által a részvételre jelentkező, 

illetve a részvételre jelentkező által az ajánlatkérő felé megteendő, illetve megtehető 

jognyilatkozatokban, és 

 a részvételi jelentkezésben vállalt kötelezettségek megosztásának ismertetését, és 

 a részvételi jelentkezésben vállalt kötelezettségeken belül azokat, amelyeket: 

a) az egyes részvételre jelentkezők külön-külön teljesítenek (az érintett részvételre 

jelentkező megnevezésével), 

b) amelyeket egynél több részvételre jelentkező együttesen teljesít (az érintett részvételre 

jelentkezők megnevezésével), 

c) és azon kötelezettségeket, amelyek tekintetében harmadik személlyel kívánnak 

szerződést kötni, 

 azon megállapodást, miszerint közös részvételre jelentkezők a szerződésben vállalt 

valamennyi kötelezettség teljesítéséért az Ajánlatkérő felé egyetemleges felelősséget 

vállalnak, és 

 a részvételi jelentkezés benyújtásának napján érvényes és hatályos, és hatálya, 

teljesítése, alkalmazhatósága vagy végrehajthatósága nem függ felfüggesztő (hatályba 

léptető), illetve bontó feltételtől és/vagy harmadik személy, illetve hatóság 

jóváhagyásától. 

 

A közös részvételi jelentkezést benyújtó gazdasági szereplők személyében a részvételi 

határidő lejárta után változás nem következhet be. 

 

A közös részvételre jelentkezők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak 

egyértelműen tartalmaznia kell a közös részvételre jelentkezők megjelölését. 

 

Továbbá Ajánlatkérő kizárja projekttársaság létrehozását. 

8. A részvételre jelentkezés költsége 

A részvételi jelentkezés elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos összes költség a 

részvételre jelentkezőt terheli. 

Az ajánlatkérő nem felel és/vagy nem fizet semmiféle költségért vagy veszteségért, kárért, 

amely a részvételre jelentkezőt érheti a részvételi jelentkezéssel kapcsolatban. A részvételre 

jelentkezőnek nincs joga semmilyen, a releváns Közbeszerzési Dokumentumokban 

kifejezetten jelzett jogcímen kívüli egyéb – így különösen anyagi – igény érvényesítésére. A 

közbeszerzési eljárás eredményes vagy eredménytelen befejezésétől függetlenül az 
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ajánlatkérővel szemben e költségekkel, veszteségekkel, károkkal kapcsolatban semmilyen 

követelésnek nincs helye. 

Az ajánlatkérő kifejezetten nyilatkozik, hogy a részvételre jelentkezések elkészítéséért sem a 

részvételre jelentkezőknek, sem másoknak semmilyen ellenértéket nem fizet. 

9. A részvételi jelentkezés formája, benyújtásának helye és határideje 

A részvételi jelentkezést egy eredeti papír alapú, és egy, a papír alapú példánnyal mindenben 

megegyező, .pdf formátumú (szkennelt), adathordozón (Pl. CD, DVD) elhelyezett 

elektronikus másolati példányban kell benyújtani. 

A részvételi jelentkezést közvetlenül, vagy postai úton, írásban, sérülésmentes, zárt 

csomagolásban kell benyújtani a részvételi felhívásban megjelölt részvételi határidő lejártáig 

az alábbi helyszínre: 

Helyszín: MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. Beszerzési Igazgatóság, Gépészeti 

Beszerzési Szervezet 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. 129. iroda 

Címzett: dr. Sztezsarán Viktória  

 

A részvételi jelentkezés benyújtására a Kbt. 68. § (2) bekezdése vonatkozik. A részvételi 

jelentkezésnek a részvételi határidőre, a fenti helyszínre való megérkezéséért a felelősség a 

részvételre jelentkezőt terheli. 

 

A részvételi jelentkezés csomagolásán a „Részvételi jelentkezés – „Lengéscsillapítók 

javítása” „Határidő (2016. május 23. 10:00 óra) előtt nem bontható fel!” feliratot kell 

feltüntetni. 

A részvételi jelentkezés eredeti példányát állagsérelem nélkül nem szétbontható módon, 

lapozhatóan kell összefűzni, mely feltételnek önmagában a spirálozás nem felel meg. 

Ajánlatkérő ezen formai követelmény teljesítésére javasolja, hogy a részvételi jelentkezés 

zsinórral kerüljön összefűzésre, melynek csomója matricával a részvételre jelentkezés első 

vagy hátsó lapjához kerüljön rögzítésre, a matrica legyen lebélyegezve, vagy a részvételre 

jelentkező részéről erre jogosult aláírásával ellátva úgy, hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás 

legalább egy része a matricán legyen. 

A részvételi jelentkezés oldalait folyamatos számozással kell ellátni oly módon, hogy az 

oldalszámozás eggyel kezdődjön, és oldalanként eggyel növekedjen. Elegendő a szöveget 

vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de 

lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. 

A részvételi jelentkezésnek az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján a 

részvételi jelentkezésben szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak. 

 

A részvételi jelentkezésben a Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján az oldalszámokkal ellátott 

tartalomjegyzéket követően a cégjegyzésre jogosult személy vagy az általa a részvételi 

jelentkezés aláírására felhatalmazott személy aláírásával ellátott felolvasólapot kell becsatolni, 

amelyen szerepeltetni kell a részvételre jelentkező (közös részvételi jelentkezés esetén 

valamennyi részvételre jelentkező) nevét, székhelyét, telefon- és faxszámát, e-mail címét, a 

kapcsolattartó személy nevét. 
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A részvételi jelentkezés minden írott oldalát részvételre jelentkező cégjegyzésre 

jogosultjának, vagy a vezető tisztségviselő által erre meghatalmazott személy(ek)nek 

szignóval kell ellátnia. 

A részvételi jelentkezés minden olyan oldalát, amelyen – a részvételi jelentkezés beadása előtt 

– módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a 

módosításnál is kézjeggyel kell ellátni. 

Ajánlatkérő a postán feladott, a részvételi jelentkezési határidő lejárta után beérkezett 

részvételi jelentkezéseket nem értékeli, azt a Kbt. 73. § (1) bekezdés a) pontja értelmében 

érvénytelennek nyilvánítja. A Kbt. 68. § (6) bekezdése alapján a határidő után beérkezett 

részvételi jelentkezés benyújtásáról és bontásáról Ajánlatkérő jegyzőkönyvet vesz fel, és azt 

az összes - beleértve az elkésett - részvételre jelentkezőnek megküldi.  

A késedelmes postai kézbesítésből, vagy a küldemény elvesztéséből járó összes kockázat a 

részvételre jelentkezőket terheli. A részvételi felhívásban meghatározott helyen kívül (pl. 

központi iktatóban, portaszolgálatnál, stb.) benyújtott részvételi jelentkezések beérkezéséért 

az ajánlatkérő nem vállal felelősséget, érvényesen beadottnak csak és kizárólag a felhívásban 

és a Közbeszerzési Dokumentumokban megadott helyen benyújtott jelentkezéseket tekinti. 

Részvételi jelentkezések beadásának helye: MÁV-START Zrt., Beszerzési Igazgatóság, 

Gépészeti Beszerzés 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. 129-es iroda. 

Ajánlatkérő arra feljogosított képviselője a személyesen, vagy futár által közvetlenül 

benyújtott részvételi jelentkezés átvételét írásban, elismervény kiadásával igazolja. 

Ajánlatkérő felhívja az részvételre jelentkezők figyelmét arra, hogy ajánlatkérő 

kapcsolattartási pontjaként megjelölt székházban beléptető rendszer működik, és emiatt az 

épületbe történő belépés a portai regisztráció miatt időigényes (előre láthatólag 20-25 perc). 

Ennek figyelembevétele az részvételre jelentkezők részéről elengedhetetlen, különös 

tekintettel a részvételi jelentkezések benyújtásának napjára. Az ebből eredő bárminemű 

késedelemért ajánlatkérő felelősséget nem vállal. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a 

részvételi határidő lejártát a http://www.pontosido.com weboldalon található „Pontos idő 

Budapest” adatai alapján állapítja meg. 

 

A részvételi jelentkezések bontására a részvételi felhívásban foglaltaknak megfelelően, az ott 

meghatározott helyszínen kerül sor. 

A részvételi jelentkezések felbontásakor ajánlatkérő (részenként) ismerteti az alábbi adatokat: 

- részvételre jelentkező neve, 

- részvételre jelentkező címe (székhelye, lakóhelye). 

A részvételre jelentkezések bontására vonatkozó egyéb szabályokat a Kbt. 68. §-a 

tartalmazza. 

10. A részvételi jelentkezés nyelve 

Tekintettel arra, hogy az eljárás magyar nyelven folyik, a részvételre jelentkezőnek minden 

nyilatkozatot, hatósági igazolást magyar nyelven vagy magyar fordításban kell benyújtania. A 

nem magyar nyelven benyújtott dokumentumokat legalább a részvételre jelentkező általi 
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felelős fordításban kell csatolni. (Ajánlatkérő erre vonatkozóan a Közbeszerzési 

Dokumentumok V. fejezetében külön nyilatkozatmintát bocsát rendelkezésre.) 

Felelős fordítás alatt az ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely tekintetében a részvételre 

jelentkező képviseletére jogosult személy cégszerűen nyilatkozik, hogy az mindenben 

megfelel az eredeti szövegnek. A fordítás tartalmának a helyességéért a részvételre jelentkező 

a felelős.  

 

11. Üzleti titok 

Amennyiben részvételre jelentkező a Kbt. 44. § alapján a részvételi jelentkezésének egy 

részét üzleti titoknak (ideértve a védett ismeretet is) minősíti, és ezáltal annak nyilvánosságra 

hozatalát megtiltja, úgy erről nyilatkoznia kell részvételi jelentkezésében. (Ajánlatkérő erre 

vonatkozóan a Közbeszerzési Dokumentumok V. fejezetében külön nyilatkozatmintát bocsát 

rendelkezésre.) 

Ezzel kapcsolatban Ajánlatkérő felhívja a részvételre jelentkezők figyelmét a Kbt. 44. § (2)-

(4) bekezdésében foglaltakra. 

Felhívja továbbá a figyelmet, hogy a fentiek alapján üzleti titoknak (ideértve a védett 

ismeretet is) minősített információkat a részvételi jelentkezésben elkülönített módon, 

mellékletben kell közölni. Az üzleti titkot tartalmazó iratokat úgy kell elkészíteni, hogy azok 

kizárólag olyan információkat tartalmazzanak, amelyek nyilvánosságra hozatala az üzleti 

tevékenység végzése szempontjából aránytalan sérelmet okozna, továbbá ne tartalmazzanak a 

Kbt. 44. § (2)-(3) bekezdés szerinti elemeket. A részvételre jelentkező az üzleti titkot 

tartalmazó , elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, 

hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna 

számára aránytalan sérelmet. A részvételre jelentkező által adott indokolás nem megfelelő , 

amennyiben csupán megismétli a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket vagy általánosságot 

rögzít, azaz az általánosság szintjén kerül megfogalmazásra. A benyújtott indoklásban a 

részvételre jelentkezőnek mindenképpen meg kell jelölnie a kockázatot, a veszélyeket és a 

valószínűsíthető sérelmet. 

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy amennyiben a részvételre jelentkező valamely adatot a 

Kbt. 44. § (2)-(3) bekezdésébe ütköző módon minősít üzleti titoknak és ezt az ajánlatkérő 

hiánypótlási felhívását követően sem javítja, úgy részvételi jelentkezése a Kbt. 73. § (1) 

bekezdés fa) pontja alapján érvénytelen. 

12. Kapacitást nyújtó szervezet igénybe vétele 

Részvételre jelentkezőnek a részvételi jelentkezésében az Egységes Európai Közbeszerzési 

Dokumentumba foglalva, valamennyi rész vonatkozásában külön-külön nyilatkozni kell a 

tekintetben, hogy a Kbt. 65. § (7) bekezdése nyomán az előírt alkalmassági követelmények 

közül bármelyiknek bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva kíván-e 

megfelelni. A részvételre jelentkező arra vonatkozóan is nyilatkozni köteles, amennyiben nem 
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vesz igénybe kapacitást nyújtó szervezetet az alkalmassági minimumkövetelmények 

igazolására. 

Abban az esetben amennyiben az előírt alkalmassági követelmények bármelyikének a 

részvételre jelentkezők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva 

kívánnak megfelelni, úgy a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján meg kell jelölni a részvételi 

jelentkezésben ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának 

megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása 

érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.  

Amennyiben részvételre jelentkező az előírt alkalmassági feltételek bármelyikének igazolása 

esetén bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva kíván megfelelni – 

kivéve a Kbt. 65. § (8) bekezdése szerinti esetkört – a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján 

csatolni kell a részvételi jelentkezésben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan 

szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely 

alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd 

a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Az okiratnak minimálisan az alábbi tartalmi 

elemeknek kell megfelelnie: 

- tartalmazza a részvételre jelentkező és a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet 

képviseletében eljárók cégszerű aláírását; 

- az okiratból egyértelműen ki kell derülnie, hogy az eljárást megindító felhívás mely 

alkalmassági követelményének vonatkozásában írták alá az okiratot; 

- az okirat tartalmazza a kapacitást nyújtószervezet részéről azon kötelezettségvállalást, 

hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a 

szerződés teljesítésének időtartama alatt; továbbá 

amennyiben az adott alkalmassági követelmény tekintetében releváns a Kbt. 65. § (9) 

bekezdése, ebben az esetben  

- az okiratban nem elegendő csupán nyilatkozni az erőforrások rendelkezésre állásáról, 

hanem az okiratból ki kell derülnie (az okiratnak alá kell támasztania), hogy az adott 

alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet valósítja meg az árubeszerzés azon részét, 

melyhez a rendelkezésre bocsátott kapacitásokra szükség van. 

Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy a Kbt. 65. § (9) bekezdése nem azt 

követeli meg, hogy a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet teljesítse ténylegesen az adott 

beszerzést, hanem hogy szakmai tapasztalatát ténylegesen a kapacitásait igénybe vevő 

rendelkezésére bocsássa, és ily módon a szerződés teljesítésében való részvétellel a referencia 

által igazolt szakmai tapasztalatát nyújtsa a teljesítés során. 

Amennyiben a részvételre jelentkező a gazdasági és pénzügyi alkalmasságot bármely más 

szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva igazolja, abban az esetben az a szervezet, 

amelynek adatait a részvételre jelentkező az alkalmasság igazolásához felhasználta, a Ptk. 
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6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az Ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének 

elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért. 

Amennyiben részvételre jelentkező a részvételi felhívás III.1.2) pontja szerinti alkalmassági 

feltétel igazolása esetén más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva kíván 

megfelelni, ebben az esetben részvételre jelentkezőnek a részvételi jelentkezésében csatolni 

kell nyilatkozatát a kapacitást nyújtó szervezet adataira vonatkozóan. 

13. A részvételi jelentkezések bírálata 

Az eljárás részvételi szakaszában a részvételre jelentkező ajánlatot nem tehet. Amennyiben a 

részvételre jelentkező ajánlatot tesz, úgy az ajánlatkérő a részvételi jelentkezést a Kbt. 73. § 

(3) bekezdése alapján köteles érvénytelenné nyilvánítani. 

 

Az ajánlatkérő köteles megállapítani, hogy mely részvételi jelentkezés érvénytelen, és hogy 

van-e olyan gazdasági szereplő, akit az eljárásból ki kell zárni. Az ajánlatkérő a bírálat során 

az alkalmassági követelmények valamint a kizáró okok előzetes ellenőrzésére köteles az 

Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumba foglalt nyilatkozatot elfogadni. 

 

Ajánlatkérő köteles a részvételi jelentkezéseket elbírálni, kivéve, ha a részvételi határidő 

lejártát követően beállott, ellenőrzési körén kívül eső és általa előre nem látható körülmény 

miatt a szerződés teljesítésére nem lenne képes, vagy ilyen körülmény miatt a szerződéstől 

való elállásnak vagy a szerződés felmondásának lenne helye [Kbt. 53. § (4) bekezdése]. 

A részvételi jelentkezések elbírálása során Ajánlatkérő értelemszerűen alkalmazza a Kbt. 71. 

§-ában foglaltakat. 

 

Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (6) bekezdése nyomán tájékoztatja a részvételre jelentkezőket, hogy 

amennyiben a hiánypótlással a részvételre jelentkező a részvételi jelentkezésben korábban 

nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba és e gazdasági szereplőre tekintettel 

lenne szükséges az újabb hiánypótlás, úgy ez esetben ajánlatkérő nem korlátozza és nem zárja 

ki az új gazdasági szereplőre vonatkozóan a hiánypótlást. 

 

A részvételi jelentkezés érvénytelenségi eseteit a Kbt. 73. §-a tartalmazza; a részvételre 

jelentkező, alvállalkozó vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet kizárására a 

Kbt. 74. §-a vonatkozik. 

 

Ajánlatkérő külön is felhívja a részvételre jelentkezők figyelmét, hogy az eljárás részvételi 

szakaszában a Kbt. 66. § (3) bekezdése alapján a részvételre jelentkező nem tehet ajánlatot. 

Amennyiben a részvételi jelentkezésben a részvételre jelentkező ajánlatot tesz, úgy azt az 

ajánlatkérő érvénytelennek fogja nyilvánítani a Kbt. 73. § (3) bekezdésének alapján. 

 

A részvételi jelentkezések felbontása után sem a részvételre jelentkezők, sem más, a részvételi 

jelentkezések elbírálásában hivatalosan részt nem vevő személyek nem kaphatnak információt 
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a részvételi jelentkezések értékelésével kapcsolatban az Összegezés a részvételi jelentkezések 

elbírálásáról szóló dokumentum megküldéséig. 

14. A részvételi szakaszt lezáró döntés 

Ajánlatkérő valamennyi részvételre jelentkezőt írásban tájékoztatja a részvételi szakasz 

eredményéről, a részvételi szakasz eredménytelenségéről, a részvételre jelentkező kizárásáról, 

a szerződés teljesítésére vonatkozó alkalmatlanságának megállapításáról, részvételi 

jelentkezésének a Kbt. 73. §-a szerinti érvénytelenné nyilvánításáról, valamint ezek részletes 

indokolásáról. 

Ajánlatkérő a fenti tájékoztatást a részvételre jelentkezők számára a döntését követően a 

lehető leghamarabb, de legkésőbb három munkanapon belül adja meg. Ajánlatkérő a 

részvételi jelentkezések elbírálásának befejezésekor írásbeli összegezést készít a részvételi 

jelentkezésekről, melyet a részvételre jelentkezők számára egyidejűleg, e-mailen és/vagy 

telefaxon küld meg. A további szabályokat a Kbt. 79. §-a tartalmazza. 

 

Az eljárás eredménytelenségének lehetséges eseteit a Kbt. 75. §-a tartalmazza. 

15. További információk 

1. A részvételi jelentkezésnek tartalmaznia kell a részvételre jelentkezőnek a Kbt. 66. § (4) 

bekezdés szerinti nyilatkozatát arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük 

támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis vagy középvállalkozásnak minősül-e, vagy a 

törvény hatálya alá nem tartozónak minősül. 

Amennyiben a részvételre jelentkező a törvény hatálya alá nem tartozónak minősül, úgy erre 

vonatkozóan kizárólag az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumban kell 

nyilatkoznia. 

2. A részvételi jelentkezésben lévő, minden – a részvételre jelentkező vagy alvállalkozó, vagy 

Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti szervezet által készített – dokumentumot (nyilatkozatot) a 

végén cégszerűen alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy 

olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos 

meghatalmazást kaptak. 

3. A részvételi jelentkezéshez csatolni kell a részvételre jelentkező, az alvállalkozó vagy a 

kapacitást nyújtó szervezet (személy) részéről a jelentkezést aláíró és/vagy nyilatkozatot tevő, 

kötelezettséget vállaló cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát/címpéldányait 

vagy a Ctv. 9. §-a szerinti aláírási mintát egyszerű másolatban. 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 a részvételre jelentkezők figyelmét, hogy a részvételi jelentkezés 

(nyilatkozat, kötelezettségvállalás) aláírására vonatkozó meghatalmazás aláírására 

meghatalmazóként kizárólag a részvételre jelentkező (alvállalkozó, kapacitást nyújtó 

szervezet) vezető tisztségviselője jogosult, a cégvezető és a képviseletre feljogosított 
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munkavállaló a Ptk. 3:116. § (3) bekezdés alapján a részvételi jelentkezés (nyilatkozat, 

kötelezettségvállalás) aláírására meghatalmazást érvényesen nem adhat. 

4. A részvételi felhívás III.1.2) és III.1.3) pont kiegészítéseként ajánlatkérő közli, hogy a nem 

forintban rendelkezésre álló adatokat (árbevétel, referencia) eredeti devizanemben kéri 

megadni. Az idegen devizanemben megadott értékek, adatok forintra történő átszámítására 

ajánlatkérő a részvételi felhívás feladásának napján érvényes MNB devizaárfolyamot 

alkalmazza, illetve ennek hiányában az ECB által ugyanebben az időpontban jegyzett devizák 

keresztárfolyamából számított árfolyam kerül alkalmazásra. 

5. Amennyiben a részvételre jelentkező- átalakulásra hivatkozással – jogelődje bármely adatát 

fel kívánja használni, a részvételre jelentkezéshez csatolnia kell a jogutódlás tényét, 

körülményeit bizonyító cégiratokat egyszerű másolatban, így különösen a szétválási, kiválási 

szerződést, átalakulási cégiratokat. 

A Kbt. 65. § (11) bekezdése alapján nem használhatja fel a részvételre jelentkező 

alkalmassága igazolására azokat az adatokat, amelyek felhasználására jogutódlás 

eredményeként - a jogelőd a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti bevonása nélkül - maga lenne 

jogosult, ha a jogelőd részvételre jelentkező tekintetében az eljárásban alkalmazandó 

valamely kizáró ok fennáll, vagy - ha a jogelőd megszűnt - megszűnése hiányában fennállna. 

A részvételre jelentkező ebben az esetben is élhet a 64. § szerinti lehetőséggel és 

felhasználhatja a jogelődnek az alkalmasság igazolására szolgáló adatait, ha a korábban 

felmerült kizáró okkal összefüggésben igazolja megbízhatóságát. 

6. Amennyiben cégügyben el nem bírált módosítás van folyamatban, akkor csatolandó az 

elektronikusan kitöltött változásbejegyzési kérelem kinyomtatott változata, valamint a 

benyújtást igazoló digitális tértivevény kinyomtatott változata, cégszerűen aláírva. 

7. Ajánlatkérő valamennyi értesítést (így különösen: jegyzőkönyv, összegezés) a 

felolvasólapon megadott faxszámra és/vagy e-mailen is megküldi az részvételre jelentkezők 

részére. Ajánlatkérő felhívja részvételre jelentkezők figyelmét, hogy kapcsolattartási adataikat 

szíveskedjenek a felolvasólapon úgy megadni, hogy ajánlatkérő nem vállal felelősséget azért, 

amennyiben a megküldött értesítések a címzett oldalán nem jutnak el a megfelelő 

kapcsolattartóhoz (technikai ok, szabadság stb.). Amennyiben részvételre jelentkező a 

felolvasólapon megadott elérhetőséget módosítani, kiegészíteni kívánja, úgy erről köteles 

ajánlatkérőt külön e-mailben vagy faxon tájékoztatni. (Ajánlatkérő e körben nem fogadja el az 

ún. „out of office” / „házon kívül” üzeneteket, ehelyett kéri, hogy a részvételre jelentkezők 

ezen adatok módosításáról külön e-mailt szíveskedjenek küldeni). 

8. Ajánlatkérő a javítandó alkatrészek méretezett műszaki rajzait, a javításra vonatkozó 

technológiát, műszaki utasítást nem tudja átadni, tekintettel arra, hogy a rajzdokumentáció – 

mint szellemi termék – harmadik személyek részére történő átadásához szükséges, a szerzői 

jogi jogosult által adott felhasználási jogokkal nem rendelkezik. 

9. A részvételi felhívásban és a Közbeszerzési Dokumentumokban nem szabályozottakra a 

közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, valamint a hozzá kapcsolódó végrehajtási 
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rendeletek [különös tekintettel a 307/2015. (X.27.) Korm. rendelet, a 321/2015. (X.30.) Korm. 

rendelet] és a hatályos Ptk. előírásai irányadóak. 

10. Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az alkalmassági követelmény előzetes 

igazolására vonatkozóan, az eljárás részvételi szakaszában kizárólag az Egységes Európai 

Közbeszerzési Dokumentumba foglalt nyilatkozatot tudja figyelembe venni az előzetes igazolási 

kötelezettség teljesítésére; e tekintetben Ajánlatkérő nem veszi figyelembe és nem értékeli a részvételi 

jelentkezésben, adott esetben becsatolásra kerülő bármilyen más, az igazolni kívánt alkalmassági 

követelményhez kapcsolódó igazolást, egyéb – nem a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 5. § (1) 

bekezdésének megfelelő – nyilatkozatot, dokumentumot. 

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése alapján Ajánlatkérő felhívja a gazdasági 

szereplők figyelmét, hogy az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum formanyomtatványának 

IV. részét az alábbiak figyelembe vételével köteles kitölteni. 

Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján kéri az Egységes Európai 

Közbeszerzési Dokumentum formanyomtatványának IV. részében szereplő részletes információk 

megadását, továbbá felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy a megkövetelt alkalmassági 

követelményeket pontosan fel kell tüntetni a formanyomtatványban, annak kitöltésekor. 

Az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumban, az alkalmassági követelmények előzetes 

igazolása során megadni kért információk az egyes alkalmassági követelmények tekintetében: 

M/1: 

Az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum formanyomtatványának a Közbeszerzési 

Dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott mintájában az érintett alkalmassági 

követelményhez (IV. rész C 1b) pont) kapcsolódóan a formanyomtatvány jobb oldali oszlopában 

feltüntetett információk. 

M/2: 

Az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum formanyomtatványának a Közbeszerzési 

Dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott mintájában az érintett alkalmassági 

követelményhez (IV. rész D) kapcsolódóan a formanyomtatvány jobb oldali oszlopában feltüntetett 

információk. 

M/3: 

Az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum formanyomtatványának a Közbeszerzési 

Dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott mintájában az érintett alkalmassági 

követelményhez (IV. rész C 9) pont) kapcsolódóan arra vonatkozó nyilatkozat, hogy rendelkezik-e a 

minimumkövetelmény szerinti kalibrálási jegyzőkönyvvel. 

M/4: 

Az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum formanyomtatványának a Közbeszerzési 

Dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott mintájában az érintett alkalmassági 

követelményhez (IV. rész C 2) pont) kapcsolódóan a minimumkövetelmény előzetes igazolása 

keretében a bemutatni kívánt szakember(ek) megnevezése, annak végzettsége/képzettsége, valamint a 

szakmai tapasztalat időtartama. 
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B) Útmutató az ajánlattevők részére 

1. Általános tudnivalók 

Jelen közbeszerzési eljárás második, ajánlattételi szakaszában kizárólag azon gazdasági 

szereplők tehetnek ajánlatot, akiket az ajánlatkérő az eljárás első, részvételi szakaszában 

alkalmasnak minősített a szerződés teljesítésére, és érvényes részvételi jelentkezést nyújtottak 

be (továbbiakban: ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők). 

Ha a részvételi szakasz eredményes, az eredménynek a részvételre jelentkezőkkel történt 

közlésétől számított öt munkanapon belül az ajánlatkérő köteles az alkalmasnak minősített 

jelentkezőknek az ajánlattételi felhívást egyidejűleg megküldeni. 

2. Előzetes kikötések 

Az ajánlatok elkészítésének alapja a Közbeszerzési Dokumentumok, mely tartalmazza az 

ajánlatok elkészítésével kapcsolatban az ajánlattevők részére szükséges információkról szóló 

tájékoztatást, az ajánlatok részeként benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jegyzékét, az 

egységes európai közbeszerzési dokumentum mintáját, valamint a további ajánlott igazolás- 

és nyilatkozatmintákat. 

 

Az ajánlattevőnek az ajánlattételi felhívásban, valamint a Közbeszerzési Dokumentumok 

hivatkozott pontjaiban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell 

ajánlatát elkészítenie. 

 

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

közbeszerzési eljárás minden vonatkozásában az ajánlat benyújtása előtt. Ajánlatkérő 

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

elkészítéséhez szükséges. 

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

meghatározást, specifikációt, amelyet a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmaz, 

átvizsgáljon. Bármely, az ajánlat által tartalmazott hiba, hiányosság az ajánlattevő kockázatára 

történik, és adott esetben az ajánlat érvénytelenségét eredményezheti. 

3. Kiegészítő tájékoztatás 

Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők – a Kbt. 56. §-ában foglaltak szerint – a 

megfelelő ajánlat elkészítése érdekében, a Közbeszerzési Dokumentumokban foglaltakkal 

kapcsolatban írásban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhetnek. (A kérdéseket e-mail-

ben, szerkeszthető formátumban (pl.: .doc/egyéb Word-formátum) is szükséges megküldeni.) 

Ajánlatkérő válaszát a kérés beérkezését követően ésszerű határidőn belül, de az ajánlattételi 

határidő lejárta előtt legkésőbb 6 nappal köteles megadni. Ha a kiegészítő tájékoztatás iránti 

kérelmet a válaszadási határidőt megelőző negyedik napnál később nyújtották be, a kiegészítő 

tájékoztatást ajánlatkérő nem köteles megadni. 
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A kiegészítő tájékoztatást Ajánlatkérő egyidejűleg és közvetlenül, elektronikus úton küldi 

meg az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők részére. 

4. Ajánlattal kapcsolatos költségek, ajánlatok kezelése 

Ajánlattevőnek kell viselnie minden, az ajánlatának összeállításával és benyújtásával 

kapcsolatos költséget. Ajánlatkérő semmilyen esetben sem tehető felelőssé e költségek 

felmerüléséért, függetlenül a közbeszerzési eljárás lefolytatásától vagy végkimenetelétől. 

5. Az ajánlatok összeállításával kapcsolatos információk 

Az ajánlatnak tartalmaznia kell: 

 az ajánlat fedlapját 

 tartalomjegyzéket, oldalszám jelöléssel 

 felolvasólapot (adott esetben részenként) 

 beárazott tétellistát (.xls formátumban is, adott esetben részenként) 

 az ajánlattételi felhívás szerinti nyilatkozatokat, dokumentumokat 

 az ajánlatkérő által a Közbeszerzési Dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott 

szerződéstervezetet az esetleges javítási, módosítási javaslatok jelölésével 

(korrektúrázva) kell az első ajánlathoz csatolni. A szerződéstervezet CD-n vagy DVD-

n, WORD formátumban is csatolandó (korrektúrázva) 

 egyéb, az ajánlattevő részéről fontosnak tartott információkat 

Az ajánlattevőnek az ajánlathoz nem kell csatolni azt az igazolást, nyilatkozatot, amelyet a 

részvételi jelentkezéshez már csatolt, kivéve, ha a korábban benyújtott igazolás vagy 

nyilatkozat már nem alkalmas az előírtak bizonyítására. 

Az ajánlatban lévő, minden, ajánlattevő, vagy alvállalkozója által készített dokumentumot 

(nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak 

vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos 

felhatalmazást kaptak. 

Az ajánlat összeállítására egyebekben a Kbt. 66. §-a vonatkozik. 

6. Az ajánlat formája, benyújtásának helye és határideje 

Az ajánlatot egy eredeti papír alapú, és egy, a papír alapú példánnyal mindenben megegyező, 

.pdf formátumú (szkennelt), adathordozón (Pl. CD, DVD) elhelyezett elektronikus másolati 

példányban kell benyújtani. 

 

Az ajánlatot közvetlenül, vagy postai úton, írásban, sérülésmentes, zárt csomagolásban kell 

benyújtani az ajánlattételi felhívásban megjelölt ajánlattételi határidő lejártáig az alábbi 

helyszínre: 

Helyszín: MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. Beszerzési Igazgatóság, Gépészeti 

Beszerzési Szervezet 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. 129 iroda 

Címzett: dr. Sztezsarán Viktória  

Az ajánlattételi határidő lejártát megelőző 15 percben a bontás helyszíneként megadott 

tárgyaló. 
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Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét arra, hogy az ajánlatkérő kapcsolattartási 

pontjaként megjelölt székházban beléptető rendszer működik, s emiatt az épületbe történő 

belépés a portai regisztráció miatt időigényes (előre láthatólag 20-25 perc). Ennek 

figyelembevétele az ajánlattevők részéről elengedhetetlen, különös tekintettel az ajánlatok 

benyújtásának napjára. Az ebből eredő bárminemű késedelemért ajánlatkérő felelősséget nem 

vállal. Ajánlatkérő azon dokumentumokat tekinti határidőre benyújtottnak, amelyek a 

kapcsolattartási pontként megjelölt irodába a megjelölt határidőre megérkeznek. Ajánlatkérő 

felhívja a figyelmet, hogy az ajánlattételi határidő lejártát a www.pontosido.com weboldal 

„Pontos idő Budapest ” adatai alapján állapítja meg. 

Az ajánlat benyújtására a Kbt. 68. § (2) bekezdése vonatkozik. Az ajánlatnak az ajánlattételi 

határidőre, a fenti helyszínre való megérkezéséért a felelősség az ajánlattevőt terheli. 

 

Az eredeti ajánlaton meg kell jelölni, hogy az az eredeti, a zárt csomagon „AJÁNLAT –

Lengéscsillapítók javítása” „Ajánlattételi határidő (2016. hónap, nap …:… óra) előtt nem 

bontható fel” megjelöléseket kell feltüntetni. 

Az ajánlat eredeti példányát állagsérelem nélkül nem szétbontható módon, lapozhatóan kell 

összefűzni, mely feltételnek önmagában a spirálozás nem felel meg. Ajánlatkérő ezen formai 

követelmény teljesítésére javasolja, hogy az ajánlat zsinórral kerüljön összefűzésre, melynek 

csomója matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához kerüljön rögzítésre, a matrica legyen 

lebélyegezve, vagy az ajánlattevő részéről erre jogosult aláírásával ellátva úgy, hogy a 

bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen. 

Az ajánlat oldalait folyamatos számozással kell ellátni oly módon, hogy az oldalszámozás 

eggyel kezdődjön, és oldalanként eggyel növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat 

vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A fedlapot és 

hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. 

Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban 

szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak. 

Az ajánlat minden írott oldalát ajánlattevő cégjegyzésre jogosultjának, vagy a vezető 

tisztségviselő által erre meghatalmazott személynek szignóval kell ellátnia. 

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. 

 

Az ajánlatok bontására az ajánlattételi felhívásban foglaltaknak megfelelően, az ott 

meghatározott helyszínen kerül sor. 

 

A (végleges) ajánlatok bontását megelőzően ajánlatkérő ismerteti a szerződés teljesítéséhez 

rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét. 

Az ajánlatok felbontásakor ajánlatkérő ismerteti az alábbi adatokat: 

- ajánlattevők neve, 

- ajánlattevők címe (székhelye, lakóhelye), 

- a Kbt. 68. § (4) bekezdése alapján a főbb, számszerűsíthető adatok, amelyek az 
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értékelési szempont (részszempontok) alapján értékelésre kerülnek 

7. Az ajánlattétel nyelve 

Az eljárás és az ajánlattétel hivatalos nyelve a magyar, tehát azokról a dokumentumokról, 

amelyek idegen nyelven íródtak, csatolni kell a magyar nyelvű felelős fordítást is. 

(Ajánlatkérő erre vonatkozóan a Közbeszerzési Dokumentumok V. fejezetében külön 

nyilatkozatmintát bocsát rendelkezésre.) 

Ajánlatkérő elfogadja a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi 

felelős fordítását is, amelyen ajánlattevő képviseletére jogosult személy nyilatkozik arról, 

hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek. A fordítás tartalmának helyességéért az 

ajánlattevő a felelős. 

Amennyiben a magyar és az idegen nyelvű dokumentumok között eltérés van, úgy a magyar 

példány tartalma az irányadó. 

8. Üzleti titok 

Amennyiben ajánlattevő a Kbt. 44. § alapján ajánlatának egy részét üzleti titoknak (ideértve a 

védett ismeretet is) minősíti, és ezáltal annak nyilvánosságra hozatalát megtiltja, úgy erről 

nyilatkoznia kell ajánlatában. (Ajánlatkérő erre vonatkozóan a Közbeszerzési Dokumentumok 

V. fejezetében külön nyilatkozatmintát bocsát rendelkezésre.) 

Ezzel kapcsolatban Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 44. § (2)-(4) 

bekezdésében foglaltakra. 

Felhívja továbbá a figyelmet, hogy a fentiek alapján üzleti titoknak (ideértve a védett 

ismeretet is) minősített információkat az ajánlatban elkülönített módon, mellékletben kell 

közölni. Az üzleti titkot tartalmazó iratokat úgy kell elkészíteni, hogy azok kizárólag olyan 

információkat tartalmazzanak, amelyek nyilvánosságra hozatala az üzleti tevékenység 

végzése szempontjából aránytalan sérelmet okozna, továbbá ne tartalmazzanak a Kbt. 44. § 

(2)-(3) bekezdés szerinti elemeket. 

Az ajánlattevő az üzleti titkot tartalmazó , elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni, 

amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra 

hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet. Az ajánlattevő által 

adott indokolás nem megfelelő , amennyiben csupán megismétli a vonatkozó jogszabályi 

rendelkezéseket vagy általánosságot rögzít, azaz az általánosság szintjén kerül 

megfogalmazásra. A benyújtott indoklásban az ajánlattevőnek mindenképpen meg kell 

jelölnie a kockázatot, a veszélyeket és a valószínűsíthető sérelmet. 

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy amennyiben az ajánlattevő valamely adatot a Kbt. 44. § 

(2)-(3) bekezdésébe ütköző módon minősít üzleti titoknak és ezt az ajánlatkérőohiánypótlási 

felhívását követően sem javítja, úgy ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés fa) pontja alapján 

érvénytelen; továbbá ha az ajánlattevő indokolása a hiánypótlást követően sem megfelelően, 

úgy az ajánlat a Kbt. 73. § (1) bekezdés fb) pontja alapján érvénytelen. 
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9. Az ajánlatok bírálata és értékelése 

Az ajánlatok bírálatát az ajánlatkérő több szakaszban végzi: 

Az ajánlattételi felhívásban meghatározott ajánlattételi határidőre benyújtott, ajánlati 

kötöttséget nem eredményező első ajánlat vonatkozásában az ajánlatkérő megvizsgálja, hogy 

az megfelel-e a Közbeszerzési Dokumentumokban, a Kbt-ben és a kapcsolódó 

jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Az ajánlatot a tárgyalások megkezdését 

megelőzően akkor kell érvénytelenné nyilvánítani, ha az ajánlat olyan okból érvénytelen, 

amellyel kapcsolatban a tárgyalások során vagy hiánypótlás keretében nincs lehetőség az 

ajánlat megfelelővé tételére. A tárgyalások megkezdését megelőzően csak akkor lehet az 

ajánlat érvénytelenségét a szakmai ajánlat nem megfelelő volta miatt megállapítani, ha a 

szakmai ajánlat nem felel meg az ajánlatkérő által meghatározott 

minimumkövetelményeknek. Az ajánlatban foglalt egyéb nyilatkozatokkal, 

dokumentumokkal kapcsolatos hiányokat a tárgyalások befejezéséig kell pótolni. 

A tárgyalások befejezését követően az ajánlatkérő megvizsgálja, hogy a végleges ajánlatok 

megfelelnek-e a Közbeszerzési Dokumentumok tárgyalás befejezéskori tartalmának, valamint 

a jogszabályokban meghatározott feltételeknek és szükség szerint alkalmazza a Kbt. 71. §-

ában és a 72. §-ában foglaltakat. Azon nyilatkozatokra, dokumentumokra vonatkozó hiányok, 

amelyeket az első ajánlattal kapcsolatban a tárgyalások befejezéséig kellett volna pótolni, ezt 

követően már nem pótolhatóak. 

Az ajánlatkérő a Kbt. 72. § (1) bekezdése alapján az értékelés szempontjából lényeges ajánlati 

elemek tartalmát megalapozó adatokat, valamint indokolást köteles írásban kérni és erről a 

kérésről a többi ajánlattevőt egyidejűleg, írásban értesíteni, ha az ajánlat a megkötni tervezett 

szerződés tárgyára figyelemmel aránytalanul alacsony összeget tartalmaz az értékelési 

szempontként figyelembe vett ár vagy költség, vagy azoknak valamely önállóan értékelésre 

kerülő eleme tekintetében. 

Az ajánlatkérő köteles érvénytelennek nyilvánítani az ajánlatot, ha a közölt információk nem 

indokolják megfelelően, hogy a szerződés az adott áron vagy költséggel teljesíthető. 

A végleges ajánlatokat az ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerint, a 

legalacsonyabb ár étékelési szempontnak megfelelően értékeli, és a Kbt. 69. § (4)-(6) 

bekezdései szerint jár el. 

10. A tárgyalások menete 

Az Ajánlattételi Felhívás 12. pontjában foglaltaknak megfelelően történik. 

11. Szerződéstervezet 

A vállalkozási keretszerződés tervezete a Közbeszerzési Dokumentumok részét képezi (III. 

fejezet). 

Az ajánlatkérő által a Közbeszerzési Dokumentumok részeként kiadott szerződéstervezetet az 

esetleges javítási, módosítási feltételek jelölésével (korrektúrázva) kell az alapajánlathoz 

csatolni. Az esetlegesen módosított, javaslatokkal ellátott szerződéstervezet CD-n vagy DVD-

n, WORD formátumban is csatolandó (korrektúrázva). 
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12. Ajánlatkérő tájékoztatása a Kbt. 73. § (5) bekezdése alapján 

 

Ajánlatkérő ezúton tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a környezetvédelmi, szociális és 

munkajogi követelményekre vonatkozó kötelezettségekről az alábbiak szerint kérhető 

tájékoztatás: 

 

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  

 

Nemzetgazdasági Minisztérium Munkafelügyeleti Főosztály 

Székhely: 1086 Budapest, Szeszgyár u. 4. 

Tel.: +36-1- 299-9090 

Fax: +36-1- 299-9093 

Honlap: www.ommf.gov.hu  

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  

 

Nemzetgazdasági Minisztérium 

Székhely: 1051 Budapest, József nádor tér 4. 

Telefonszám:06-1-795-1400 

Telefax: 06-1-795-0716 

E-mail: ugyfelszolgalat@ngm.gov.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.munka.hu  

A tájékoztatással és tanácsadással kapcsolatos feladatok ellátása 2012. január 19-től az 

alábbiak szerint működik: A megyeszékhelyeken, a helyszínen, a Fővárosi, Megyei 

http://www.antsz.hu/
http://www.ommf.gov.hu/
mailto:hivatal@mbfh.hu
http://www.mbfh.hu/
mailto:ugyfelszolgalat@ngm.gov.hu
http://www.munka.hu/
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Kormányhivatalok Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének Munkavédelmi 

Felügyelősége (elérhetőségeik megtalálhatók a http://www.ommf.gov.hu/index.php honlap 

„Elérhetőségek” Munkavédelmi Felügyelőségek menüben) segíti tájékoztatással és 

tanácsadással a munkáltatókat és munkavállalókat, a munkavédelmi képviselőket, továbbá az 

érdekképviseleteket munkavédelemmel kapcsolatos jogaik gyakorlásában, kötelezettségeik 

teljesítésében. 

A Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatósága továbbra is 

működteti központi munkavédelmi információs rendszerét, az ingyenesen hívható zöld 

számon: 

Munkavédelmi Információs Szolgálat (MISZ) elérhetőségek 

Tel.: 06-80/204-292 

és információs elektronikus postacímén: 

E-mail: munkaved-info@ommf.gov.hu „ 

13. További információk 

1. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy a mindenkori 

teljesítéskor a műszaki specifikációban előírt paramétereknek megfelelő szolgáltatást nyújt. 

2. Ha a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tesz 

meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, 

illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének 

egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a "vagy azzal 

egyenértékű" kifejezés szerepel. 

3. •Az ajánlathoz csatolni szükséges a vasúti járművek alkatrészeinek javítása, karbantartása, 

vagy lengéscsillapító javítás, vagy lengéscsillapító gyártás tevékenységi területre vonatkozó, 

az ajánlattételi határidő lejártának napján érvényes hegesztőüzemek minőségi 

követelményeire vonatkozó EN 15085-2 számú szabványban megfogalmazott CL 1 tanúsítási 

szintű hegesztő üzemi tanúsítványt, vagy ezekkel egyenértékű tanúsítványok egyszerű 

másolatát, vagy a minőség biztosítása érdekében tett intézkedéseinek bemutatását.  

4. A tárgyalások során az Ajánlatkérő pontosítani kívánja különösen, de nem kizárólagosan a 

szerződést biztosító mellékkötelezettségeket, azok mértékét, a teljesítés menetét, a műszaki 

paramétereket, és mindezekkel összefüggésben az ajánlati ár esetleges csökkentésének 

lehetőségeit. 

 

5. Az Ajánlatkérő a Kbt. 131. § (4) bekezdés szerinti szervezettel megkötendő szerződés 

keretösszegének 50 %-ára vállal lehívási kötelezettséget. Az Ajánlatkérő – a Kbt. 131. § (4) 

bekezdés szerinti szervezettel megkötendő szerződés időbeli hatálya alatt – a döntésének 

megfelelő részletekben és ütemezés szerint hívhatja le a szerződésben meghatározott 

termékeket a keretösszeg mértékéig azzal, hogy a keretösszeg lehívási kötelezettséggel nem 

terhelt részének részleges vagy teljes kimerítésére kötelezettséget nem vállal. A Vállalkozó a 

keretösszeg lehívási kötelezettséggel nem terhelt része részleges vagy teljes kimerítésének 

elmaradása okán semmilyen kártérítési, kártalanítási vagy egyéb igénnyel nem léphet fel az 

Ajánlatkérővel szemben. 

http://www.ommf.gov.hu/index.php
mailto:munkaved-info@ommf.gov.hu
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6. A Kbt. 131. § (4) bekezdés szerinti szervezettel megkötendő szerződés a Felek részéről 

történő aláírás napján lép hatályba és szerződésből eredő kötelezettségek mindkét fél általi 

maradéktalan teljesítésével szűnik meg, azzal, hogy a Megrendelő legfeljebb a szerződés 

hatályba lépésétől számított 36. hónap utolsó napjáig adhat le lehívást. 
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II. Műszaki leírás 

 

 

 

 Tétellista/műszaki tartalom részletes leírása 

Tétellista melléklet szerint 

Műszaki tartalom  

Vasúti gördülőállomány hidraulikus lengéscsillapító és alkatrész javítás, gyártás 

műszaki, szállítási feltételei 

 

A vasúti lengéscsillapító és lengéscsillapító alkatrészek javítása, gyártása a tételhez tartozó 

lengéscsillapító (rajzszám), valamint tételhez megadott alkatrész rajzszám alapján történjen. 

 

Fém alkatrészek  

A vasúti lengéscsillapító alkatrészek anyagában, méretében, meg kell, hogy feleljen az 

alkatrész katalógus rajzszámon megadottaknak, szabványoknak, előírásoknak és 

feltételeknek. 

A lengéscsillapító alkatrészek javításához, gyártásához a gyártási dokumentációban előírt 

minőségű, műbizonylattal rendelkező anyagokat szabad felhasználni. 

Javítás, gyártás végén ellenőrizendők az alkatrészek méretei, az előírt tűrések és a felületi 

érdességek. 

A kész alkatrészeket konzerváló anyaggal kell bevonni. A szelepek nyomásértékeit jelölni 

kell a szelepeken. 

Gumi, fém-gumi alkatrészek 

A gumi elem (gumipersely, gumipogácsa, gumigyűrű, alsógumi, gumirugó) feleljen meg a 

rajzon megadott gumi minőségnek, keménység, szakítószilárdság, szakadási nyúlás, olaj és 

időjárás állóság jellemzők szempontjából. 

Az „O” gyűrűk anyagminősége, mérete, felületi és alakpontossága feleljen meg a vonatkozó 

szabványok előírásainak. 

Hidraulikus lengéscsillapító 

A lengéscsillapító feleljen meg a tételsoron megadott jellemzőknek csillapítás és beköthetőség 

szempontjából, valamint a megadott jármű beépítési helyének (primer, szekunder, 
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keresztirányú, kígyózásgátló) és a beépítési hely geometriai méreteinek. A lengéscsillapító 

por ellen kellően tömített legyen, olajszivárgás nem megengedett. 

A lengéscsillapítók csillapítóerejének nagysága a dugattyú sebességétől függ, azaz, a 

dugattyúsebesség növekedésével arányosan a csillapítóerők is nőnek, aminek mértékét a 

szelep beállítása szabja meg. 

A lengéscsillapító által létrehozott csillapítóerők nagyságát, valamint a lengéscsillapítók 

előírásszerű működését speciális lengéscsillapító-vizsgáló próbapadon kell ellenőrizni, 

amelynek író / regisztráló berendezése képes a csillapítóerőt a dugattyú elmozdulás 

függvényében regisztrálni. 

A speciális próbapadon végzett méréskor a lengéscsillapító dugattyúját a lengéscsillapító 

típusra lengéscsillapító rajzon előírt annak megfelelő paraméterekkel (húzó / nyomóerő, löket, 

sebesség) mozgatva az elmozdulás függvényében kell felvenni a létrehozott mindenkori 

csillapítóerőket (F = f(s) működési diagram). A diagram ad tájékoztat arról, hogy a szelepek 

kifogástalanul működnek-e. 

Az alábbi diagram az erő-út diagram [F = f(s)] vázlatos ábrázolása. 

 
1. számú ábra 

A vizsgálatokat minden darabnál el kell végezni. A diagram fejlécének tartalmaznia kell 

lengéscsillapító egyedi azonosítóit (lengéscsillapító típusjele, sorszáma, sebesség, nyomó és 

húzó csillapítóerő nagysága) a vizsgálat időpontját és a lengéscsillapító ellenőrzését végző 

cégszerű aláírását. 

A lengéscsillapító próbapad kalibrálása érvényes legyen. A próbapadon mérést 20°C ± 2°C 

környezeti hőmérsékleten kell végezni, miközben a dugattyúsebesség maximális értéke a 

névleges dugattyúsebességgel megegyezik. A diagram felvétele előtt a lengéscsillapítót 

legalább 10 percig járatni kell. 

A próbakészülék által rajzolt erő-út diagramot a készülék kalibrálásakor meghatározott lépték 

alapján kell kiértékelni. 

A lengéscsillapító típusra előírt névleges dugattyúsebességgel mért csillapító erő nagysága 

feleljen meg a lengéscsillapító típusjelével megadott névleges csillapítóerőkkel és a tűréseivel 

meghatározott minimális és maximális csillapítóerőnek (N). A ténylegesen mért csillapítóerő 

az előbbiek alapján meghatározott minimális és maximális csillapítóerőktől kisebb, illetve 

nagyobb nem lehet, valamint a diagram alakjának az 1. számú ábra névleges csillapítóerő 

görbének megfelelőnek kell lennie. 
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Névleges csillapítóerő a névleges dugattyúsebességnél fellépő erő. Névleges 

dugattyúsebesség az a megállapodás szerinti sebesség, amelynél a lengéscsillapítók 

ellenőrzése során a névleges csillapítóerőt megállapítják. 

Felületvédelem: A lengéscsillapító légköri hatásoknak kitett, nem működő felületeit korrózió 

gátló alapozás után a megrendelő által előírt bevonattal kell ellátni, rétegvastagság  

250-300 μm. A személykocsi, motorkocsi, mozdony lengéscsillapító bevonata palaszürke 

(RAL 7015). 

Lengéscsillapító jelölése 

A lengéscsillapítók egyedileg legyenek azonosíthatók. A lengéscsillapítókat azonosító 

táblával, vagy matricával, vagy gravírozással kell megjelölni. A táblán lévő azonosítók 

nagysága legalább öt mm legyen. 

A jelölés tartalmazza a következő adatokat: 

- a  javító, gyártó jelét. 

- a lengéscsillapító típusjelét, 

- a gyártási sorszámot, 

- a javítás, gyártás évét és hónapját. 

A lengéscsillapító típusjellel megadott lengéscsillapítók azonosítása: 

Példa a típusjelre: XXX YYY ZZ UU W 

XXX: Típus azonosítója 

YYY: Lökethossz ( mm) 

 ZZ: Csillapítási erő százada összenyomáskor (0,01 Fny) 

UU: Csillapítási erő százada széthúzáskor (0,01 Fh) 

 W: bekötés típusa (gumipersely, gumipogácsás, vegyes kialakítás) 

     Fny, Fh:       csillapító erőt jelöli összenyomáskor és széthúzáskor [N]) 

Átvétel: 

A MÁV-START Zrt képviselője a lengéscsillapító és alkatrészek átadásánál, a 

lengéscsillapító vizsgálatnál nincs jelen a gyártó telephelyén, de a MÁV-START Zrt 

fenntartja magának a jogot arra, hogy a MÁV-START Zrt képviselője a lengéscsillapító 

kimérésénél, ellenőrzésénél alkalomszerűen jelen legyen. 

Átadandó bizonylatok: 

Lengéscsillapító: 

Lengéscsillapítók vizsgálatáról az MSZ EN 10204 3.1-es típusú Szakértői Minőségi 

Bizonyítványt vagy az MSZ EN 10168 szabvány szerinti tartalmú Szakértői Minőségi 

Bizonyítványt és a csillapítóerő - út diagramot [F = f(s)] kell átadni. 

Alkatrészek: 

Az alkatrészekről az MSZ EN 10204 2.2-es típusú megfelelősség azonossági 

nyilatkozat, vagy MSZ EN ISO/EC 17050-1 szerinti gyártói megfelelőségi nyilatkozat, 

illetve MSZ EN 10204 3.1-el jelölt tételek esetében az MSZ EN 10204 3.1-es típusú 

Szakértői Minőségi Bizonyítvány vagy az MSZ EN 10168 szabvány szerinti tartalmú 

Szakértői Minőségi Bizonyítvány átadása szükséges. 
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A gumi elem (gumipersely, gumipogácsa, gumigyűrű, alsógumi, gumirugó) esetében 

megfelelősség azonossági nyilatkozat / megfelelőségi nyilatkozat mellett az elvégzett 

vizsgálatok alapján a gumi jellemzőinek, minőségnek bizonylatát át kell adni. 

 

…………………………… 
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III. Szerződéstervezet 
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