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vagy eredménytelen befejezésétől függetlenül az 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. számú iroda 

Címzett: Horváth Csaba Miklós Beszerzési koordinátor 

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 – IC+ projekt – Forgóváz, 
fékberendezés és flexball-vezeték beszerzésére” „Határidő (2016. május hónap 5. nap 14.00 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. 

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.  













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. 

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
• beárazott tétellistát (.xls formátumban is)
• az ajánlattételi felhívás szerinti nyilatkozatokat, dokumentumokat
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