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Útmutató az ajánlattevők részére 

Az Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy ajánlatukat az ajánlati felhívás, az 

Ajánlatkérési dokumentáció szerint, valamint a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 

(továbbiakban Kbt.) előírásai alapján és egyéb jogszabályi rendelkezések együttes 

figyelembevételével készítsék el. 

1. A közbeszerzési eljárás lefolytatásának ütemterve: 

1. .............. Ajánlattételi határidő: 2016.  április 25. 11: 00 óra 

2. ................. Ajánlatok bontása:  2016. április 25. 11: 00 óra 

2. Az ajánlati részvétel költségeiről: 

Az ajánlattételi dokumentáció elkészítésének, és az ajánlat elkészítésével és benyújtásával 

kapcsolatosan felmerülő összes költséget az ajánlattevőnek kell viselnie.  

Az ajánlatkérő semmiféle módon nem tehető felelőssé vagy kötelessé ezekkel a költségekkel 

kapcsolatban, az eljárás lefolytatásától vagy kimenetelétől függetlenül.  

Az ajánlatkérőtől a benyújtott ajánlat nem igényelhető vissza. 

3. A többváltozatú ajánlat lehetőségéről: 

Az Ajánlatkérő többváltozatú ajánlatot nem fogad el, a jelen közbeszerzési eljárásban alternatív, 

azaz a kiadott műszaki dokumentációban leírtaktól eltérő műszaki megoldásra ajánlat nem tehető. 

4. Kiegészítő tájékoztatás kéréséről: 

4.1. Az Ajánlattevők a megfelelő ajánlattétel érdekében – az ajánlati felhívásban és az Ajánlatkérési 

dokumentációban foglaltakkal kapcsolatosan – írásban (!) kiegészítő tájékoztatást kérhetnek a 

következő címen: 

Szervezet:  MÁV ZRT. 

 PÁLYAVASÚTI BESZERZÉSI IGAZATÓSÁG 

 ANYAGBESZERZÉSI OSZTÁLY 

Cím: Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. 

Postai irányítószám: 1087 

Kapcsolattartási pont: Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. III. emelet 307. szoba 
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Címzett: Kajzinger Zsoltné kategória menedzser 

Telefon: 00361 511 4128;  

Telefaxszáma: 00361 511 4253 

E-mail:  kajzinger.zsoltne@mav.hu  

Ajánlattevők a Kbt. 56.§ (1) bekezdésében foglaltak alapján a közbeszerzési dokumentumokban 

foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő tájékoztatást kérhet  az ajánlatkérőtől. 

Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást a kérés beérkezését követően ésszerű határidőn belül, de az 

ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb hat nappal, megadja. (Kbt. 56.§ (2) bekezdés) 

A Kbt. 56.§ (3) bekezdésében meghatározottak szerint, ha a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet a 

Kbt. 56.§ (2) bekezdésben foglalt válaszadási határidőt megelőző negyedik napnál később 

nyújtották be, a kiegészítő tájékoztatást az ajánlatkérőnek nem kötelező megadnia. 

Ha a tájékoztatást az ajánlatkérő nem tudja az 56.§ (2) bekezdés szerinti határidőben megadni, vagy 

a kiegészítő tájékoztatással egyidejűleg a közbeszerzési dokumentumokat módosítja, az 52. § (4) 

bekezdése szerint kell eljárni, azaz az ajánlatkérő köteles meghosszabbítani az ajánlattételi vagy 

részvételi határidőt, 

a) ha a kiegészítő tájékoztatást, annak ellenére, hogy azt a gazdasági szereplő az 57. §-ban 

meghatározottak szerint időben kérte, nem tudja az előírt határidőben [57. § (2) bekezdés] 

teljesíteni, vagy 

b) ha a közbeszerzési dokumentumokat módosítja. 

Ajánlatkérő az esélyegyenlőség biztosítása mellett a tájékoztatás teljes tartalmát az ajánlattevők 

számára hozzáférhetővé teszi, illetőleg részükre megküldi. (56.§ (5) bekezdés)  

4.2. Az Ajánlatkérő valamennyi Ajánlattevő figyelmét felhívja arra, hogy a közbeszerzési eljárás 

folyamán csak és kizárólag írásban tehető meg mindenfajta közlés, észrevétel, vagy tájékoztatás. 

5. Ajánlatok benyújtásának követelményeiről: 

5.1. Formai követelmények 

Az ajánlatokat az ajánlati felhívás VI.3) További információk ; 12 pontjában valamint az 

alábbiakban leírtak szerint kell benyújtani. 

Ajánlatkérő felhívja valamennyi Ajánlattevő figyelmét arra, hogy az ajánlat papír alapú és 

elektronikus adathordozón benyújtandó példányát közös csomagba kell tenni, mely sérülésmentesen 

nem bontható módon fogja össze a dokumentumokat. 

mailto:kajzinger.zsoltne@mav.hu
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Az ajánlati példányok (papír és elektronikus) közös, sérülésmentesen nem bontható csomagolását 

úgy kell elkészíteni, hogy az óvja az ajánlati példányokat, azokat csak a csomagoláson látható 

fizikai sérülés árán lehessen a csomagból kivenni, vagy azokba csak a csomagoláson látható fizikai 

sérülés árán lehessen betekinteni. Ez biztosítja, hogy az ajánlatok tartalmát a bontásáig ne lehessen 

megismerni. 

A Kbt. 66.§ (1) bekezdése meghatározza, hogy az ajánlatot az ajánlattevőnek az ajánlati 

felhívásban, valamint a dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek 

megfelelően kell elkészítenie és benyújtania. Ajánlatkérő az ajánlatok formai követelményeit az 

alábbiak szerint írja elő: 

a) Az ajánlat papír alapú eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót 

matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy 

az ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az 

aláírás legalább egy része a matricán legyen; 

b) Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként 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. Az 

ajánlatkérő az ettől kismértékben eltérő számozást (pl. egyes oldalaknál a /A, /B 

oldalszám) is elfogadja, ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelműen 

azonosítható és az iratok helyére a Kbt. 71-72. § alkalmazása esetén egyértelműen lehet 

hivatkozni; 

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

szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak; 

d) Az ajánlatot 1 eredeti, és 1 db elektronikus adathordozón (cd, pendrive), a papír alapú 

példánnyal mindenben megegyező elektronikus másolati példányban kell benyújtani - az 

az ajánlati VI.3) További információk ; 12. pontjában meghatározottak szerint - kell 

beadni.  

e) Az elektronikus adathordozón benyújtott példánynak meg kell egyeznie a papír 

alapú példányon benyújtott ajánlattal. Az elektronikus adathordozón található 

dokumentum(ok)nak jelszó nélkül olvashatónak, de nem módosítható, pdf 

fájlformátumúnak kell lennie, kivétel azon dokumentumok melyeket Ajánlatkérő 

külön megjelöl (pl. excel formátumú fájlok) 

f) Ajánlattevő csatolja be eredetiben vagy egyszerű másolatban azon cégjegyzésre 

jogosult(ak) aláírási címpéldányát, vagy a Ctv. 9. §-a szerinti aláírási mintáját, aki/akik az 

ajánlattevő, az alvállalkozók vagy a kapacitást nyújtó szervezet (személy) részéről az 

ajánlatban szereplő nyilatkozatokat aláírja/aláírják, külföldi ajánlattevő esetén a 
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letelepedés országa előírásai szerinti igazolást a cégjegyzési jogosultságról. Amennyiben a 

cégjegyzésre jogosult és a nyilatkozatokat aláíró személye különböző, a nyilatkozatokat 

aláíró személy aláírását is tartalmazó, a cégjegyzésre jogosult személy által cégszerűen 

aláírt meghatalmazás eredeti vagy másolati példányát is csatolni kell.; 

g) 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. 

5.2. Tartalmi követelmények 

Az Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét arra, hogy a közbeszerzési eljárás és az értékelés 

lebonyolításának megkönnyítése érdekében az ajánlat összeállítása során tartsák be az alábbi 

sorrendet: 

1) Fedőlap 

2) Tartalomjegyzék 

Az Ajánlattevő nyilatkozatai: 

3) Felolvasólap 

4) Ajánlattételi nyilatkozat 

5) Nyilatkozat a Kbt. 66.§ (6) bekezdés 

6) Nyilatkozat az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőről (adott 

esetben) 

7) Nyilatkozatok a kizáró okok tekintetében (egységes közbeszerzési dokumentum) 

8) Változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött 

igazolást (adott esetben) 

Pénzügyi és gazdasági igazolások és nyilatkozatok: 

9) Ajánlattevő csatolja az ajánlati felhívás feladását megelőző három (3) lezárt 

pénzügyi évre vonatkozóan saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti 

beszámolójának eredmény-kimutatását egyszerű másolatban (ha a gazdasági szereplő 

letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét).Amennyiben az ajánlatkérő 

által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a 

beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján 

megtalálható eredmény kimutatás csatolása az ajánlatban nem szükséges. 

Amennyiben ajánlattevő az előírt időszakra vonatkozó beszámolóval azért nem 

rendelkezik, mert az ajánlatkérő által kért teljes időszak kezdete után kezdte meg 

működését, a közbeszerzés tárgyából (természetes ásványvíz szállítása) származó – 

általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételről szóló nyilatkozat csatolása 
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szükséges a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdés alapján. 

Az alkalmasság igazolása során a Kbt. 65. § (6)–(8) bekezdése alkalmazandó. 

Műszaki illetve szakmai igazolások és nyilatkozatok: 

10) az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 év szerződésszerűen 

teljesített, a jelen közbeszerzés tárgyának megfelelő (természetes ásványvíz szállítása) 

tárgyú legjelentősebb szállításainak ismertetését tartalmazó cégszerűen aláírt nyilatkozatát 

és adott esetben a referencia igazolást is. [a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (1)-(2) 

bekezdése szerint igazolva.] (M1) 

11) Ajánlattevő csatolja a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés i) pontja 

alapján a megajánlott ásványiz/ek ásványi anyag tartalmára vonatkozó, az ajánlattételi 

határidőt megelőző fél évnél nem régebbi keltezésű, független, akkreditált laboratórium 

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

az ízesített víz palackozásának és forgalomba hozatalának szabályairól szóló hatályos  

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

követelményekkel összhangban kiállított vizsgálati jegyzőkönyvet. (M2) 

12) Ajánlattevő csatoljon a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1)  bek. h)   pontja 

alapján a felhívás II.2.1. pontjában, valamint a dokumentációban  meghatározott kiszerelés 

szerinti az ajánlattevő által megajánlott természetes ásványvízből 1-1 gyűjtő csomagolásos  

mintapéldányt. (M3) 

13) Ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. § (1)  bek. a) pontja alapján 

legyen bejegyezve a cégnyilvántartásba, nem Magyarországon letelepedett gazdasági 

szereplő esetén legyen bejegyezve a 2014/24/EU irányelv XI. melléklete szerinti hasonló 

nyilvántartásba, valamint teljesítse az említett mellékletben foglalt bármely egyéb 

követelményt.  (SZ1) 

14) Az Korm. rendelet 26. § (1) bekezdés a) pontja szerinti követelmény tekintetében az 

alkalmasság igazolására a Korm rendelet 26. § (2) bekezdése az irányadó. 

Egyéb információk: 

15) Aláírási címpéldány(ok) vagy ügyvéd által készített aláírási minta/minták 

16) Nyilatkozat arról, hogy az Ajánlattevő a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük 

támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül. 

17) Közös ajánlattétel esetén az Ajánlattevők megállapodása 

18) Megajánlott ásványvíz(ek) vonatkozásában ajánlattevő csatolja az érvényes Vízjogi 

Üzemeltetési Engedély másolatát. Amennyiben az érvényes Vízjogi Üzemeltetési 
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Engedély módosításként került kiadásra, úgy a módosítás alapját képező eredeti 

Vízjogi Üzemeltetési engedély másolatának csatolása is szükséges.  

19) A megajánlott ásványvíz(ek) vonatkozásában az Országos Tisztiorvosi Hivatal 

Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdőügyi Főigazgatóságnak a természetes ásványvíz 

minősítésről szóló határozat másolata. 

20) a megajánlott ásványvíz vonatkozásában ajánlattevő csatolja a jogszabályban – vagy 

hatósági előírásban - meghatározott esetekben, előírt gyártmánylap-vezetési 

kötelezettség esetén a megajánlott termékre vonatkozó gyártmánylap másolatát, 

vagy a gyártmánylap jogszabályi előírásainak megfelelő tartalommal rendelkező 

dokumentumot. Ajánlattevő a szerződés időtartama alatt nem teljesíthet más 

márka/fantázianevű termékkel mint amit ajánlatában megajánlott. 

 

21) Ajánlattevő nyilatkozata az ajánlati felhívás VI.3.19. pontjában foglaltakra 

vonatkozóan. 

22) Egyéb iratok(pl. nemleges nyilatkozat a változásbejegyzésről, nyilatkozat a 

különböző példányok (papír alapú és elektronikus) egyezőségéről, stb.) 

23) Ajánlattevői adatlap 

 

5.3. Az Ajánlattevőnek az ajánlat elkészítése során figyelemmel kell lennie az Ajánlatkérési 

dokumentációban meghatározott tartalmi követelményekre. 

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy ajánlatukat a Felolvasólapon tegyék meg!  

Ajánlatkérő az ajánlatok bontásakor a Kbt. 66.§ (5) bekezdése szerinti felolvasólapon szereplő 

értékeket olvassa fel és rögzíti a bontási jegyzőkönyvben. Ajánlatkérő csak azon ajánlati értéket 

tekinti az értékelési szempont tekintetében tett ajánlatnak, amely a felolvasólapon szerepel. 

5.4 Az árajánlat elkészítése során az Ajánlattevők az alábbi szempontokra is legyenek tekintettel:  

 Ajánlatkérő előleget nem fizet. 

 Az Ajánlattevőnek rögzített, egyösszegű árra kell ajánlatot tennie. 

 Ajánlatkérő a legjobb ár-érték arányt megjelenítő  ajánlat értékelési szempontja alapján 

bírálja el az ajánlatokat. (Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja). 

 Az ajánlatban szereplő összegeket teljes egészében magyar forintban kell megadni. 

 Az ajánlati ár kialakításánál figyelemmel kell lenni, hogy annak minden költséget 

tartalmazni kell, mely a szerződés teljesítése során felmerülhet. 
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 A tételes excel táblázatban megadott súlyszámok kizárólag az ajánlatok értékeléséhez 

szükségesek, azok nem jelentenek Ajánlatkérő részéről kötelezettséget, tekintettel arra, 

hogy a beszerzés értékbeni keretszerződés megkötésére irányul.  

 

6. Az ajánlatok bírálata 

Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 69.§-ában meghatározottak szerint folytatja le.  

Az ajánlatok elbírálása során Ajánlatkérő a vonatkozó rendelkezések alapján köteles elbírálni, hogy 

mely ajánlat érvénytelen és hogy van-e olyan gazdasági szereplő, akit az eljárásból ki kell zárni.  

Ajánlatkérő a bírálat során az alkalmassági követelmények, a kizáró okok és a 82.§ (5) bekezdése 

szerinti kritériumok előzetes ellenőrzésére elfogadja az egységes európai közbeszerzési 

dokumentumban foglalt nyilatkozatot, valamint minden egyéb tekintetben az ajánlat megfelelőségét 

ellenőrzi, szükség szerint a Kbt. 71-72.§ szerinti eljárási cselekményeket elvégzi.  

A Kbt.69.§ (2) bekezdésében foglaltak alapján megfelelőnek talált ajánlatokat az ajánlatkérő az 

ajánlati felhívásban meghatározott értékelési szempont alapján értékeli.  

Az értékelést követően –de a döntés meghozatala előtt – Ajánlatkérő az értékelési szempontokra 

figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt öt munkanapos határidő tűzésével felhívja a 

kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint az eljárást megindító felhívásban előírt 

igazolások benyújtására.  A kapacitás rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági 

követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtania.  

Ajánlatkérő a benyújtott dokumentumok vizsgálata során a Kbt. 69.§ (5) és döntése alapján a (6) 

bekezdésében foglaltak alapján jár el.  

 

7. Hiánypótlásról és felvilágosítás kérésről 

7.1. Ajánlatkérő a Kbt. 71.§ (1) bekezdésben meghatározottak szerint az összes ajánlattevő 

számára a hiánypótlás lehetőségét azonos feltételekkel biztosítja. 

A hiányok pótlására a Kbt. 71. § (3), (4), (8), (9) bekezdései az irányadóak. 

6.2. Az Ajánlatkérő a hiánypótlási felhívásban pontosan megjelölt hiányokról, a hiánypótlási 

határidőről egyidejűleg, közvetlenül, írásban tájékoztatja az összes ajánlattevőt. 

6.3. A Kbt. 71.§ (10) bekezdésben előírtak alapján az ajánlatkérő köteles meggyőződni arról, hogy a 

hiánypótlás vagy a felvilágosítás megadása a Kbt. 71.§-ban foglaltaknak megfelel. A Kbt. (3) vagy 

(7) –(9) bekezdés rendelkezéseinek megsértése esetén, vagy ha a hiánypótlást, felvilágosítás 
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megadását nem, vagy nem az előírt határidőben teljesítették, ajánlatkérő kizárólag az eredeti, papír 

alapú ajánlati példányt veszi figyelembe az elbírálás során. 

7. A számítási hiba javítása és az irreális ajánlati elem 

7.1. Ha az ajánlatban az ajánlatkérő értékelés eredményére kiható számítási hibát észlel, annak 

javítását az ajánlatkérő végzi el úgy, hogy a közbeszerzés tárgya elemeinek tételesen meghatározott 

értékeit (az alapadatokat) alapul véve számítja ki az összesített ellenértéket vagy más - az ajánlatban 

megtalálható számításon alapuló - adatot. A számítási hiba javításáról ajánlatkérő az összes 

ajánlattevőt egyidejűleg, közvetlenül, írásban tájékoztatja. (Kbt. 71.§ (11) bekezdés). 

7.2. Az ajánlatkérő 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 önálló értékelésre kerülő eleme tekintetében.  

7.4. A Kbt. 72.§ (1)–(6) bekezdésben foglalt eljárásrendet megfelelően alkalmazni kell arra az 

esetre is, ha az ajánlatnak valamely egyéb eleme tartalmaz teljesíthetetlennek ítélt 

kötelezettségvállalást. Ebben az esetben az ajánlatkérő érvénytelennek nyilvánítja az ajánlatot, ha a 

közölt információk nem indokolják megfelelően, hogy az adott kötelezettségvállalás teljesíthető. 

8. Az ajánlatok értékelési szempontrendszer szerinti bírálata 

8.1. Az Ajánlatkérő az ajánlati felhívás IV.2.1.) pontjában értékelési szempontként a legjobb ár 

érték arányt megjelenítő ajánlat szempontját határozta meg. 

Ajánlati ár meghatározása: 

A kitöltendő Excel formátumú tételes listában feltüntetett súlyszámok az ajánlati ár kialakításához 

kerültek megadásra. A súlyszámok oszlopa előtt található egységár oszlopot kell kitölteni (egész 

forint értékkel), amely kitöltését követően a táblázatba épített képlet segítségével automatikusan 

megadja soronként az adott dologra vonatkozó összesen árat, az egységár és súlyszám szorzataként. 

Az egységárat minden termék minden sora tekintetében meg kell adni. A minden termékre és sorra 

megadott szorzat eredménye a Főösszesítő sorba kell megjeleníteni, mely kapott eredmény (nettó 

ajánlati ár) adja meg az ajánlati árat, melyet a felolvasólapon kell feltüntetni. 
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Felhívjuk ajánlattevők figyelmét, hogy minden termék minden sorára kötelezően ajánlatot kell 

tenni, a nem minden termékre és sorra adott ajánlat az egész ajánlat érvénytelenségét vonja maga 

után!  

 

A kitöltött és az egységárakat feltüntető Excel formátumú táblázatot nyomtatott és elektronikus 

(CD, DVD) formátumban is csatolni kell az ajánlathoz. A nyomtatott formátumú változatot a 

Felolvasó lapot követően kell csatolni. Eltérés esetén a nyomatott formátum az irányadó! 

 

Az ajánlati ár kialakításánál figyelemmel kell lenni, hogy annak minden költséget tartalmazni kell, 

mely a szerződés teljesítése során felmerülhet.  

Értékelés módszere:  

Ajánlatkérő a fordított arányosítás módszere alapján értékeli az ajánlatokat az ajánlati ár 

vonatkozásában. 

A természetes ásványvíz nátrium tartalma 

Az ajánlattevő által megajánlott forgalomba hozatali engedéllyel rendelkező természetes ásványvíz 

nátrium tartalma az akkreditált vizsgálati jegyzőkönyv alapján mg/liter egységben kifejezve /max 

30 mg/l/. A meghatározott értéket meghaladó nátrium tartalom esetén Ajánlatkérő az ajánlatot a 

Kbt. 73.§ (e) pontja alapján érvénytelennek nyilvánítja. 

Az értékelés módszere:  

Ajánlatkérő az  abszolút értékelés módszere alapján értékeli az ajánlatokat. 

Nátrium tartalom (mg/l) Értékelési pont 

0 – 5 –ig 10 

5,1 – 10 –ig 8 

10,1 – 15 –ig 6 

15,1 – 20 –ig 4 

20,1 – 25 –ig 2 

25,1 – 30 –ig 1 
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A vízkezelések száma 

Az ajánlattevő által benyújtott jelen dokumentációban meghatározott nyilatkozat alapján, a 

nyilatkozatban (és ezáltal a Felolvasó lapon) megadott vízkezelések darabszámát veszi figyelembe 

és az alábbi értékek között az ott meghatározott pontozási rendszert alkalmazza.  

Ajánlattevőnek a darabszám meghatározásakor a 65/2004. (IV. 27.) FVM-ESzCsM-GKM együttes 

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

ízesített víz palackozásának és forgalomba hozatalának szabályairól) 4.§ (1) bekezdésében 

meghatározott kezeléseket vegye figyelembe, azaz a rendelet hivatkozott bekezdésében felsorolt a), 

b), c, és d) kezelés közül melyiket alkalmazza. A külön nyilatkozatban alkalmazott kezelésként 

megjelölt kezelések darabszáma kerül figyelembe vételre az értékelésnél, és ezen kezelések 

darabszámát kell a Felolvasólapra is feltüntetnie Ajánlattevőnek.  

Az értékelés módszere:  

Ajánlatkérő az  abszolút értékelés módszere alapján értékeli az ajánlatokat. 

Vízkezelés darabszáma Értékelési pont 

0 10 

1 5 

2 3 

3 vagy több 1 

 

8.3. Eredménytelen eljárás 

Ajánlatkérő eredménytelennek nyilvánítja az eljárást, ha a Kbt. 75. § (1)-(2) bekezdés pontjainak 

valamelyike fennáll. 

9. A szerződéskötésről 

Ajánlatkérő a Kbt. 131. § (4) bekezdés alapján a nyertes ajánlattevővel, vagy annak visszalépése 

esetén a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel köt szerződést, ha őt 

az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte. 
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10. Egyéb tudnivalók, előírások 

10.1. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 66.§ (6) bekezdés a) és b) pontjaira vonatkozóan. 

A Kbt. 66..§ (1) bekezdés a) pontja szerinti nyilatkozatában ajánlattevőnek meg kell jelölnie a 

közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván 

igénybe venni.  

Amennyiben nincs olyan része a közbeszerzésnek, amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő 

alvállalkozót kíván igénybe venni, akkor az ajánlatában az erre vonatkozó nemleges nyilatkozatot 

kell csatolnia.  

A Kbt. 66.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti nyilatkozatában ajánlattevőnek meg kell jelölnie a Kbt. 

66.§ (1) a) pontja szerinti nyilatkozatában megjelölt részek tekintetében igénybe venni kívánt és az 

ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.  

 

Amennyiben nincs olyan alvállalkozó, amely az ajánlat benyújtásakor már ismert, akkor az 

ajánlatában az erre vonatkozó nemleges nyilatkozatot kell csatolnia. 

10.2. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. –ben a verseny biztosítása érdekében 

meghatározott 36.§ (1) bekezdésében foglaltakra, miszerint az ajánlattevő ugyanabban a 

közbeszerzési eljárásban - részajánlat-tételi lehetőség biztosítása esetén ugyanazon rész tekintetében 

- nem tehet másik ajánlatot más ajánlattevővel közösen 

- más ajánlattevő alvállalkozójaként sem vehet részt 

- más ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező szerződés teljesítésére való alkalmasságát 

nem igazolhatja [65. § (7) bekezdés]. 

10.3. Ajánlattevőnek a Kbt. 66.§ (2) bekezdése szerinti nyilatkozatát az ajánlati felhívás feltételeire, 

a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.  

Az ajánlatban az ajánlattevőnek a Kbt. 66.§ (4) bekezdése alapján nyilatkoznia kell arról, hogy a 

kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy 

középvállalkozásnak minősül-e.  

10.4. Az ajánlattevők a Kbt. 65.§ (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek 

igazolása érdekében más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a 

közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül (alkalmasság igazolásában részt vevő 

gazdasági szereplő). Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az ajánlati 
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felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), 

melynek igazolása érdekében az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező ezen szervezet erőforrására 

vagy arra is támaszkodik.  

A Kbt. 65.§ (8) bekezdésben foglalt eset kivételével csatolni kell az ajánlatban 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. 

Felhívjuk Ajánlattevők figyelmét, a Kbt. 65.§ (8) illetve (9) bekezdésében foglaltakra miszerint:  

(8) Az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező a gazdasági és 

pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként 

felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével 

összefüggésben ért kár megtérítéséért. 

(9) A külön jogszabályban foglaltak szerint előírt, szakemberek – azok végzettségére, 

képzettségére – rendelkezésre állására vonatkozó követelmény, valamint a releváns szakmai 

tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására a gazdasági 

szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet valósítja meg 

azt az építési beruházást, szolgáltatást vagy szállítást amelyhez e kapacitásokra szükség van. Az 

(1) bekezdés c) pontja szerinti követelmény igazolására akkor vehető igénybe más szervezet 

kapacitása, ha az adott szervezet valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a 

nyilvántartásban szereplés, szervezeti tagság vagy engedéllyel rendelkezés kötelezettsége fennáll. 

A (7) bekezdés szerint csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania. 

 

10.5. A kizáró okok és azok fenn nem állásának igazolása 

Kizáró okok 

Ajánlatkérő az ajánlati felhívás III.1.1.) pontjában az alábbi kizáró okok alkalmazását írta elő: 

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági 

szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)-p) pontokban foglalt kizáró okok bármelyike 

fennáll. 

Az eljárásban nem lehet továbbá ajánlattevő, akivel szemben a Kbt. 62. § (2) bekezdésében foglalt 

kizáró ok fenn áll. 

Az Ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt, alvállalkozót, az alkalmasság 

igazolásában résztvevő gazdasági szereplőt, aki a Kbt. 62.§ (1) bekezdés b) és f) pontjaiban foglalt 
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kizáró okok hatálya alá tartozik, illetőleg akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés b) és f) 

pontjaiban meghatározott kizáró okok az eljárás során következnek be.  

A Kbt. 63.§ (3) bekezdése alapján az ajánlatkérő köteles kizárni az eljárásból azt a gazdasági 

szereplőt, amelyre vonatkozóan valamelyik, az eljárásban alkalmazandó kizáró ok fennáll.  

A Kbt. 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjai kivételével a kizáró okokra a Kbt. 64.§ (1) bekezdése is  

irányadó.   

 

Igazolási mód: 

Az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.)  Korm. rendelet 8. és 10. §-i szerint köteles igazolni, illetve 

nyilatkozni – figyelemmel a Korm. rendelet 1.§ (1)-(2) bekezdésében valamint a 15.§-ban 

foglaltakra - arról, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá. 

Az alvállalkozó, az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő valamint azon 

alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő 

tekintetében ajánlattevő köteles nyilatkozni az ajánlattételben arról, hogy a szerződés teljesítéséhez 

nem vesz igénybe Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az 

alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő sem tartozik a Kbt. 62. § szerinti kizáró 

okok hatálya alá.  Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság 

igazolásában az ajánlattevő Kbt. 67.§ (4) bekezdése is irányadó. 

A kizáró okok igazolására ajánlattevőnek az ajánlati felhívás feladásának napjánál (ajánlati felhívás 

VI.5) pont szerint) nem régebbi keltezésű nyilatkozat(ok)at kell benyújtaniuk. 

 

10.6. Aláírási címpéldány vagy ügyvéd által készített aláírási minta 

Az ajánlattevőnek valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek az 

ajánlathoz csatolni kell az ajánlatot cégszerűen aláírók aláírási címpéldányát vagy ügyvéd által 

készített aláírási A nevezett dokumentumok egyszerű másolatban is benyújthatóak.  

Amennyiben egyedüli aláíró hivatott a cégkivonat tanúsága szerint cégszerűen aláírni – és az 

ajánlatban a cégszerű aláírás esetén minden esetben ezen személy írta alá az ajánlatban benyújtott 

iratot - , akkor elegendő ezen személy aláírási címpéldánya vagy ügyvéd által készített aláírási 

mintája, amennyiben együttes aláírási jogosultsággal bírnak az aláírók a cégszerű aláíráshoz, úgy az 

ajánlatot cégszerűen aláírók aláírási címpéldánya vagy ügyvéd által készített aláírási mintája 

szükséges az érvényes ajánlathoz. 

Ajánlatkérő a cégszerű aláírás hitelességét a hatályos cégkivonat és az aláírási címpéldányok / 

ügyvéd által készített aláírási minták alapján ellenőrzi. 
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10.7. Közös ajánlattétel 

Több gazdasági szereplő közösen is nyújthat be ajánlatot. Közös ajánlattevők kötelesek az 

ajánlatban megjelölni a nevükben eljárni jogosult képviselőt a Kbt. 35.§ (2) bekezdése szerint, 

valamint a nevükben tett valamennyi nyilatkozaton fel kell tüntetni minden közös ajánlattevőt (Kbt. 

35.§ (3) bekezdés). Kötelesek emellett nyilatkozatot csatolni arról, hogy a szerződés teljesítéséért 

egyetemleges kötelezettséget és felelősséget vállalnak. Ajánlatkérő a közös ajánlattevő nyertesek 

esetén nem teszi lehetővé gazdasági társaság létrehozását, de a közös ajánlattevőket kizárólag akkor 

fogadja el, ha ajánlattevők kifejezetten elismerik közös vállalkozásuk teljesítéséért fennálló 

egyetemleges felelősségüket, és teljes jogkörű közös képviselőt hatalmaznak meg. 

Az ajánlatban csatolni kell a közös ajánlatot benyújtó ajánlattevők által cégszerűen aláírt 

együttműködési nyilatkozatot, amelyben egyértelműen megadják a képviseletre feljogosított 

ajánlattevő nevét, valamint nyilatkoznak az egyetemleges felelősségvállalásukról és ismertetik a 

közös ajánlattétellel összefüggő, egymás közötti jogaikat és kötelezettségeiket a képviseletre 

jogosult ajánlattevő cég teljes jogú meghatalmazását tartalmazó okirat egyidejű csatolásával. 

Közös ajánlattevők megállapodása és meghatalmazás: 

Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 73.§ (1) bekezdésének e) pontja alapján érvénytelen az ajánlat, ha 

ahhoz nem csatolták a közös ajánlattevők által cégszerűen aláírt megállapodást, amely megfelel 

valamennyi alábbi követelménynek: 

a) tartalmazza a közös ajánlattevők közös fellépése formájának ismertetését, és 

b) tartalmazza az ajánlat aláírása módjának ismertetését, és 

c) tartalmazza a részesedés mértékének feltüntetését, és 

d) tartalmazza a vezető tag (a képviselő) megjelölését azzal, hogy a képviselő korlátozás 

nélkül jogosult valamennyi tagot képviselni az ajánlatkérővel szemben a jelen 

közbeszerzési eljárásban, és az ahhoz kapcsolódó esetleges további Kbt. szerinti 

eljárásokban az ajánlatkérő által az ajánlattevő, illetve az ajánlattevő által az ajánlatkérő 

felé megteendő illetve megtehető jognyilatkozatok tekintetében, és egyebekben is 

kapcsolatot tartani az ajánlatkérővel, és 

e) tartalmazza, hogy a képviselő felel a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő 

szerződés végrehajtásáért, a kifizetéseket is beleértve.  

f) tartalmazza az ajánlatban vállalt kötelezettségek megosztásának ismertetését, és 

g) tartalmazza valamennyi tag nyilatkozatát arról, hogy egyetemleges felelősséget vállalnak 

a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés szerződésszerű 

teljesítéséhez szükséges munkák megvalósításáért, és 
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h) az ajánlat benyújtásának napján érvényes és hatályos, és hatálya, teljesítése, 

alkalmazhatósága vagy végrehajthatósága nem függ felfüggesztő (hatályba léptető), 

illetve bontó feltételtől; és 

i) harmadik személy illetve hatóság jóváhagyásától nem függ.  

Az ajánlattevő által a felolvasólapon megjelölt kapcsolattartóval közöltek a közbeszerzési eljárás 

további szakaszában valamennyi közös ajánlattevő vonatkozásában joghatályos közlésnek 

minősülnek. Az eljárás bármely szakaszában a kapcsolattartó személynél megjelölt faxszámra, 

elektronikus levélcímre küldött bármilyen üzenet, dokumentum a sikeres elküldés 

visszaigazolásának pillanatában valamennyi közös ajánlattevő részére joghatályosan kézbesítettnek 

tekintendő. 

10.8. Szerződés (tervezet) 

Az ajánlattevőnek ajánlatához nem szükséges csatolnia a kitöltött szerződéstervezetet. 

 

11. Az ajánlati felhívás VI.3. (egyéb információk) pontját kiegészítő információk 

 

Ajánlatkérő az ajánlati felhívás VI.3. 13.) pontjában az alábbiakra hívta fel ajánlattevők figyelmét:  

 

Felhívjuk ajánlattevők figyelmét, hogy a TED karakterkorlátozása miatt a dokumentáció a 

beszerzés tárgyával, az ajánlatok értékelésével kapcsolatban további előírásokat, információkat 

tartalmaz. Ezek figyelmen kívül hagyása az ajánlat érvénytelenségét okozhatja. 

 

A hivatkozott pont alapján ajánlatkérő a dokumentációban az előzőekben közölt információk 

mellett az alábbiakat írja elő.  

 

1) Az eljárásban való részvétele feltétele a dokumentáció átvétele. 

A dokumentáció átvételére az érdeklődő gazdasági szereplőknek két lehetősége van:  

1.a) A dokumentáció ingyenesen letölthető a http://www.mavcsoport.hu/mav-csoport/beszerzesi-

hirdetmenyek/folyamatbanlinkről. A dokumentáció letöltéséről az érdeklődő gazdasági szereplőnek 

a dokumentációban található nyilatkozattal kell Ajánlattevőt tájékoztatnia. A nyilatkozatot a 

kajzinger.zsoltne@mav.hu e-mail címre kell megküldeni, cégszerűen aláírva. pdf. formátumban. 

Ajánlatkérő a dokumentációt teljes terjedelemben térítésmentesen biztosítja.  
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1.b.) Ajánlatkérő a dokumentációt teljes terjedelmében papír alapon is biztosítja az érdeklődő 

gazdasági szereplők részére, amennyiben az gazdasági szereplő kéri. A papír alapú példányt az 

érdeklődő gazdasági szereplő az ajánlati felhívás I.1. pontjában megadott elérhetőségen veheti át. A 

dokumentáció átvétele során az érintett gazdasági szereplő regisztrálásra kerül. A regisztrálás során 

a dokumentációt átvevő képviselőnek a gazdasági szereplő nevét, székhelyét, kapcsolattartó 

személy nevét, elérhetőségeit (e-mail, fax, telefon) kell megadnia.  

2) Az ajánlati kötöttség időtartama 60 nap a Kbt. 81. § (11) bekezdés alapján (folyamatba épített 

ellenőrzés mellett lefolytatott eljárás) 4) Ajánlatkérő a hiánypótlás és a felvilágosítás-adás 

lehetőségét a Kbt. 71. §-a szerinti feltételekkel és körben biztosítja, és nem alkalmazza a 71. § (6) 

bekezdésében lehetővé tett korlátozást.  

3) Ajánlattevőnek kell viselnie minden, az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatosan 

felmerülő költséget.  

4) Ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (1) bekezdése alapján az ajánlati felhívásban, valamint a 

dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie 

ajánlatát.  

5) Az ajánlatokat 1 (egy) eredeti, papír alapú példányban és 1 (egy), az eredeti papír alapú 

példánnyal mindenben megegyező elektronikus másolati példányban kell benyújtani (PDF). 

Ajánlatevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a papír alapú és az elektronikus példányok 

egyezőségéről. A papír alapú és az elektronikus példányok eltérése esetén Ajánlatkérő a papír alapú 

példányt tekinti irányadónak. Az ajánlat eredeti, papír alapú példányát zsinórral, lapozhatóan, 

roncsolásmentesen össze kell fűzni, a csomót matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához 

rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni, 

úgy hogy a bélyegző, vagy az aláírás legalább egy része a matricán legyen. Az összeállított ajánlatot 

zárt csomagolásban kell benyújtani személyesen vagy postai úton a “MÁV Zrt., 1087 Budapest, 

Könyves Kálmán krt. 54-60. 307. sz. iroda” címre. A benyújtott ajánlatok csomagolását az alábbi 

felirattal kell ellátni: „A nyári védőitalok - ásványvíz - adásvétele értékalapú keretszerződés 

keretében”. Nem bontható fel az ajánlattételi határidő lejárta előtt!” A személyesen, vagy futár 

útján benyújtott ajánlatok átvételét az ajánlatkérő által felhatalmazott személy által aláírt 

elismervény igazolja. A postán feladott ajánlatot ajánlatkérő akkor tekinti határidőn belül 

benyújtottnak, ha annak kézhezvételére a fent megjelölt címen az ajánlattételi határidő lejártáig sor 

kerül. A postán feladott ajánlatokat tartalmazó csomagon fel kell tüntetni: „Iktatóban nem bontható 

fel, azonnal a címzetthez továbbítandó.”. Az ajánlat, vagy az azzal kapcsolatos postai küldemények 

elvesztéséből eredő kockázatot ajánlattevő viseli. Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és 

oldalanként eggyel növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó 

oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket 
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kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján 

megtalálhatóak; 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 cégjegyzésre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy 

személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak. 

6) A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése alapján Ajánlatkérő tájékoztatja a t. 

ajánlattevőket, hogy a közbeszerzési eljárásban a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez 

képest szigorúbban állapította meg az ajánlattevők pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, 

illetőleg szakmai alkalmasságának feltételeit és azok igazolását az ajánlati felhívás III. 1.2. pont P1) 

alpontjában, valamint III.1.3. pont M1.; M2.; M3. és a III.1.1. SZ1) alpontjában.  

7) A közbeszerzési eljárás során benyújtandó dokumentumok a Kbt. 47.§ (2) bekezdésének 

rendelkezése alapján - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - egyszerű másolatban is 

benyújthatók. Ajánlattevőnek a Kbt. 66.§ (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot eredeti példányban 

szükséges benyújtania.  

8) Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 66. § (5) bekezdés szerinti felolvasólapot.  

9) Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevő Kbt. 66.§ (2) és (4) bekezdése szerinti cégszerűen 

aláírt nyilatkozatát, az ott meghatározott tartalommal.  

10) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő Kbt. 66.§ (6) bekezdés a) és b) pontja szerinti, 

cégszerűen aláírt nyilatkozatát, nemleges tartalommal is.  

11) Ajánlattevő csatolja be eredetiben vagy egyszerű másolatban azon cégjegyzésre jogosult(ak) 

aláírási címpéldányát, vagy a Ctv. 9. §-a szerinti aláírási mintáját, aki/akik az ajánlattevő, az 

alvállalkozók vagy a kapacitást nyújtó szervezet (személy) részéről az ajánlatban szereplő 

nyilatkozatokat aláírja/aláírják, külföldi ajánlattevő esetén a letelepedés országa előírásai szerinti 

igazolást a cégjegyzési jogosultságról. Amennyiben a cégjegyzésre jogosult és a nyilatkozatokat 

aláíró személye különböző, a nyilatkozatokat aláíró személy aláírását is tartalmazó, a cégjegyzésre 

jogosult személy által cégszerűen aláírt meghatalmazás eredeti vagy másolati példányát is csatolni 

kell. Ajánlatkérő felhívja az 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. Ajánlatkérő 

felhívja továbbá az Ajánlattevők figyelmét, hogy az ún. aláírás-bélyegző használata nem minősül 

cégszerű aláírásnak.  

12) Amennyiben cégügyben el nem bírált módosítás van folyamatban, akkor csatolandó az 

elektronikusan kitöltött változásbejegyzési kérelem kinyomtatott változata, valamint a benyújtást 
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igazoló digitális tértivevény kinyomtatott változata, cégszerűen aláírva. Amennyiben nincs 

változásbejegyzési kérelem folyamatban, úgy Ajánlattevőnek erre vonatkozó nemleges 

nyilatkozatát kell ajánlatában csatolnia.  

13) A külföldi letelepedésű (székhelyű) ajánlattevőnek cégszerűen aláírt nyilatkozatot kell 

benyújtaniuk arról, hogy a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 10 §. meghatározott igazolásokat az 

adott ország mely hatósága jogosult kiállítani és az igazolásokat azzal összhangban - magyar 

fordításban - kell benyújtani.  

14) Ajánlattevőnek ajánlatában meg kell jelölnie azt a szervezetet vagy személyt, akinek a 

kapacitására az alkalmassági követelményeknek megfelelés végett támaszkodik, valamint meg kell 

jelölnie azon alkalmassági követelményt, melyet ezen szervezettel vagy személlyel igazol.  

15) A megajánlott ásványvíz(ek) vonatkozásában ajánlattevő csatolja az érvényes Vízjogi 

Üzemeltetési Engedély másolatát. Amennyiben az engedély érvényessége a közbeszerzési eljárás 

ideje alatt lejár, úgy Ajánlattevő csatolja nyilatkozatát az engedély meghosszabbításának 

szándékáról. A szerződéskötés feltétele az érvényes Vízjogi Üzemeltetési Engedély bemutatása. 

Amennyiben az érvényes engedély, már egy meghosszabbított engedély, úgy az eredeti engedély 

másolatának becsatolása is szükséges.  

16) Ajánlattevőnek csatolni kell a megajánlott ásványvíz(ek) vonatkozásában az Országos 

Tisztiorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdőügyi Főigazgatóságnak a megajánlott 

természetes ásványvíz minősítésről szóló határozat másolatát.  

17) a megajánlott ásványvíz vonatkozásában ajánlattevő csatolja a jogszabályban - vagy hatósági 

előírásban - meghatározott esetekben, előírt gyártmánylap-vezetési kötelezettség esetén a 

megajánlott termékre vonatkozó gyártmánylap másolatát, vagy a gyártmánylap jogszabályi 

előírásainak megfelelő tartalommal rendelkező dokumentumot. Ajánlattevő a szerződés időtartama 

alatt nem teljesíthet más márka/fantázianevű termékkel mint amit ajánlatában megajánlott.  

18) ajánlattevő csatolja cégszerűen aláírt nyilatkozatát, hogy a megajánlott ásványvíz megfelel 

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

követelményeknek b.) az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló - hatályos - 2008. évi 

XLVI törvényben meghatározott követelményeknek c.) az élelmiszerek jelöléséről szóló - hatályos - 

19/2004.(II.26.) FVM-SzCsM-GKM együttes rendeletben meghatározott követelményeknek, nem 

kizárólag, de különösen az alábbiaknak: ca.) az általam ………….. néven megajánlott természetes 

ásványvíz nem ütközik a 65/2004 (IV.27.) FVM-ESzCsM-GKM együttes rendelet 7.§ (10) 

bekezdésében meghatározottakba, mely szerit tilos ugyanazon forrásból származó természetes 

ásványvizet egynél több név alatt kereskedelmi forgalomba hozni. cb.) az általam ………….. néven 

megajánlott természetes ásványvíz nem ütközik a 65/2004 (IV.27.) FVM-ESzCsM-GKM együttes 

rendelet 4.§ (8) bekezdésében meghatározottakba mely szerint tilos bármilyen fertőtlenítési kezelés 
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alkalmazása, vagy bakteriosztatikus anyagok hozzáadása, illetve bármely olyan kezelési eljárás, 

amely várhatóan megváltoztathatja a természetes ásványvíz életképes mikrobáinak telepszámát. cc.) 

az általam ………….. néven megajánlott természetes ásványvíz 1,5 mg/l értéket meghaladó fluorid-

koncentrációjú természetes ásványvíz, így a 65/2004 (IV.27.) FVM-ESzCsM-GKM együttes 

rendelet 7.§ (6) bekezdése alapján az ásványvíznél a jelölések tartalmazzák az „1,5 mg/l értéknél 

több fluoridot tartalmaz: csecsemők és 7 évesnél fiatalabb gyermekek általi rendszeres fogyasztásra 

nem alkalmas feliratot. A Rendelet 7.§ (8) bekezdése alapján a termék tényleges fluorid tartalma 

…………………mg/l, mely a terméken is feltüntetésre került vagy cd.) az általam ………….. 

néven megajánlott természetes ásványvíz nem 1,5 mg/l értéket meghaladó fluorid-koncentrációjú 

természetes ásványvíz, így a 65/2004 (IV.27.) FVM-ESzCsM-GKM együttes rendelet 7.§ (6) és (8) 

bekezdésében meghatározott jelölést a termék nem tartalmazza. a palackozásra kerülő víz 

minőségében, összetételében bekövetkező, az egészségre negatív kihatással bíró. vagy ennek 

veszélyét hordozó változást, illetve víz és/vagy vízkivételi hely szennyezett állapotba kerülését, 

vagy ennek közvetlen veszélye bekövetkezését ajánlatkérő részére haladéktalanul bejelenteni 

köteles vagyok, a bejelentési kötelezettségnek eleget teszek. a természetes ásványvíz, a forrásvíz, az 

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

hozatalának szabályairól szóló - hatályos - 65/2004. (IV.27.) FVM-ESzCsM-GKM együttes 

rendeletben meghatározott követelményeknek. arról, hogy a megajánlott ásványvíz vonatkozásában 

vállalja, hogy a leszállított termék eltarthatósága felbontás nélkül a leszállítástól számítottan 

minimum 9 hónap. arról, hogy a megajánlott (felhasznált) víz: védett, felszín alatti vízadó rétegből - 

egy vagy több természetes vagy mesterségesen feltárt forrásból vagy kútból származik összetétele 

közel állandó, vagy a természetes ingadozás határain belül van mikrobiológiai szempontból 

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

vízkivételi hely környezetében történi. A vízkivételi hely és a palackozó hely egybefüggő zárt 

rendszert alkot. a széndioxidon kívül más idegen anyagot nem tartalmaz kizárólag a 65/2004. 

(IV.27.) FVM-ESzCsM-GKM együttes rendeletben meghatározott módon kezelt, amennyiben 

kezelésre kerül.  

19) Több gazdasági szereplő közösen is nyújthat be ajánlatot. Közös ajánlattevők kötelesek az 

ajánlatban megjelölni a nevükben eljárni jogosult képviselőt a Kbt. 35.§ (2) bekezdése szerint, 

valamint a nevükben tett valamennyi nyilatkozaton fel kell tüntetni minden közös ajánlattevőt (Kbt. 

35.§ (3) bekezdés). Kötelesek emellett nyilatkozatot csatolni arról, hogy a szerződés teljesítéséért 

egyetemleges kötelezettséget és felelősséget vállalnak (Kbt. 35.§ (6) bekezdés). Ajánlatkérő a közös 

ajánlattevő nyertesek esetén nem teszi lehetővé gazdasági társaság létrehozását, de a közös 

ajánlattevőket kizárólag akkor fogadja el, ha ajánlattevők kifejezetten elismerik teljesítéséért 

fennálló egyetemleges felelősségüket, és teljes jogkörű közös képviselőt hatalmaznak meg. Az 
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ajánlatban csatolni kell a közös ajánlatot benyújtó ajánlattevők által cégszerűen aláírt 

együttműködési nyilatkozatot, amelyben egyértelműen megadják a képviseletre feljogosított 

ajánlattevő nevét, valamint nyilatkoznak az egyetemleges felelősségvállalásukról és ismertetik a 

közös ajánlattétellel összefüggő, egymás közötti jogaikat és kötelezettségeiket a képviseletre 

jogosult ajánlattevő cég teljes jogú meghatalmazását tartalmazó okirat egyidejű csatolásával. 

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 35.§ (4) bekezdése alapján az eljárás során 

a dokumentumokat, értesítéseket, felhívásokat, stb. Ajánlatkérő a megjelölt képviselőnek küldi 

meg.  

20) Ajánlattevő az általa külföldi pénznemben megadott adatokat, illetve azok értékét számolja át 

magyar forintra a jelen ajánlati felhívás EU Hivatalos Lapjában történő közzétételének napján 

érvényes a Magyar Nemzeti Bank által honlapján közzétett hivatalos középárfolyamon. Referenciák 

tekintetében a teljes időpontban érvényes devizaárfolyam az irányadó. Az ajánlatban szereplő, nem 

magyar forintban megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a 

kérdéses dokumentum mögé kell Ajánlattevőnek csatolnia.  

21) Az eljárás nyelve a magyar nyelv, az ajánlatokat is magyar nyelven kell elkészíteni és beadni. 

Minden idegen nyelven kiállított igazolás/dokumentum mellé csatolni kell azok hiteles magyar 

nyelvű fordítását is, a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerésétől szóló 2001. évi C. törvény 

vagy a szakfordításról és tolmácsolásról szóló 24/1986. (VI.26.) MT rendelet és a 7/1986 . (VI.26.) 

IM rendelet előírásainak megfelelően. A Kbt. 47. § (2) bekezdése szerint ajánlatkérő - a hiteles 

magyar nyelvű fordítás helyett - elfogadja az ajánlattevő általi felelős fordítást is, ebben az esetben 

a lefordított anyagot ajánlattevőnek alá kell írnia és a következő megjegyzéssel kell ellátnia: „A 

magyar nyelvű fordítások tartalmukban és értelmükben teljes egészében megegyeznek az idegen 

nyelvű eredeti iratok tartalmával”. Ajánlatkérő csak a magyar nyelvű dokumentumokat veszi 

figyelembe az eljárás során, továbbá ajánlattevő a fordítások tartalmáért felelősséggel tartozik.  

22) Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy az eljárással kapcsolatos valamennyi 

határidővel kapcsolatosan a közép-európai idő az irányadó.  

23) Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban nem kéri azon tények, adatok igazolását, illetve az 

ajánlattevőnek vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetnek nem kell igazolnia azokat 

a tényeket, adatokat, amelyek ellenőrzésére az ajánlatkérő magyar nyelven rendelkezésre álló, 

elektronikus, hatósági nyilvántartásból ingyenesen jogosult. A közbeszerzési eljárások tárgyát 

tekintve gyakran alkalmazandó - elektronikus, hatósági, illetőleg közhiteles nyilvántartások köréről 

és internetes elérhetőségéről a Közbeszerzési Hatóság útmutatót adott ki. Amennyiben az irányadó 

nyilvántartás a Közbeszerzési Hatóság útmutatójában nem szerepel, úgy ajánlattevőnek vagy az 

alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetnek a közbeszerzési eljárásban meg kell jelölnie az 

érintett nyilvántartást.  
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24) Az ajánlatkérő az ajánlattevőktől kiegészítő tájékoztatás körében érkező kérdéseket és a 

kérdésekre adott válaszokat elektronikusan (faxon) megküldi az eljárás iránt érdeklődők valamint a 

kiegészítő tájékoztatást kérő gazdasági szereplők részére. Megfelelően alkalmazandóak a Kbt. 56.§-

ában foglaltak.  

25) Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevő(k) figyelmét, hogy az ajánlattevő az ajánlatában, 

hiánypótlásában valamint a 72. § szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot 

(ide értve a védett ismeretet is) [Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:47. §] 

tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó iratokat - 

figyelemmel a Kbt. 44.§-ban foglaltakra - úgy kell elkészíteni, és azokat az ajánlatban lehetőleg 

elkülönítetten elhelyezni, hogy azok az információs önrendelkezési jogról es 

azinformációszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 27. § (3) bekezdésére figyelemmel 

kizárólag olyan információkat tartalmazzanak, amelyek nyilvánosságra hozatala az üzleti 

tevékenység végzése szempontjából aránytalan sérelmet okozna.  

26.) Amennyiben ajánlattevő - átalakulásra hivatkozással - jogelődje bármely adatát fel kívánja 

használni, az ajánlatban csatolnia kell a jogutódlás tényét, körülményeit bizonyító cégiratokat 

egyszerű másolatban, így különösen a szétválási, kiválási szerződést, átalakulási cégiratokat. 

Kizárólag a jogszabályi rendelkezésen alapuló jogutódlás esetében használhatók fel a jogelőd 

adatai, a szerződéses jogutódlás ténye nem vehető figyelembe. A jogutódlással kapcsolatosan 

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 65.§ (11) bekezdésére.  

27.) Ajánlatkérő az eljárás nyertesével köt szerződést, illetőleg amennyiben az ajánlatkérő második 

helyezettet hirdet, úgy a nyertes visszalépése esetén vele köt szerződést a Kbt. 131. § (4) bekezdése 

szerint eljárva.  

28.) A Kbt. 131. § (5) bekezdése szerint a nyertes ajánlattevő és - amennyiben második 

összességében legkedvezőbb ajánlattevőként megjelölésre kerül, úgy - a második összességében 

legkedvezőbb ajánlattevő ajánlati kötöttsége további 30 nappal meghosszabbodik. A szerződés 

megkötésére ezen időszakon belül, de az írásbeli összegezés megküldését követő 10. napot 

követően kerül sor.  

29.) Ajánlatkérő a Kbt. 141.§ (4) bekezdése a) pontja alapján fenntartja a jogot, hogy a 

dokumentációban tájékoztató jelleggel meghatározott teljesítési helyeket- megrendelő igényei 

alapján - változtassa (bővíthesse vagy szűkíthesse). A helyszín változásáról - és bővülés esetén 

annak főbb paramétereiről - a szerződésben meghatározott módon értesíti Szállítót.  

30.) Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy jelen eljárásban szerződő felek az alábbi 

gazdasági szereplők: MÁV Magyar Államvasutak Zrt. 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. 

MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. MÁV FKG 
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Felépítménykarbantartó és Gépjavító Kft. 5137 Jászkisér, Jászladányi út 10. MÁV Szolgáltató 

Központ Zrt. 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.  

31.) Az Ajánlattevő által megadott nettó egységár a Szerződés időtartama alatt kizárólag a KSH 

által a tárgyévet megelőző évre vonatkozóan közzétett fogyasztói inflációs index 80%-os 

mértékével változhat egy alkalommal a szerződéstervezetben meghatározott feltételek szerint.  

32.) A bírálati szempont: a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat (Kbt. 76.§ (2) bekezdés c) 

pontja) jelen pontban leírt részszempontok alapján. A legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat 

kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi 

elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10 pont. Az ajánlatkérő az 

érvényesnek minősített ajánlatokat az alábbi részszempontok alapján értékeli. Az elbírálás 

részszempontjai Súlyszám 1. Ellenszolgáltatás összege (nettó HUF) 60 2. Természetes ásványvíz 

nátrium tartalma (mg/liter) 20 3. A természetes ásványvíz kezelésének száma: 20. A legjobb ár-

érték arányt megjelenítő ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszer 

(módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a fenti ponthatárok közötti pontszámot: A 

súlyszám és az értékelési szempontra adott pontszám szorzata adja a részszempontok 

összpontszámát. Az 1. bírálati részszempont (Ellenszolgáltatás összege) esetén a bírálat alapja a 

következő: Termékenként az Ajánlatkérő által tájékoztató jelleggel megadott mennyiséget és az 

Ajánlattevő által megadott egységárat össze kell szorozni, majd az így kapott értékeket a 

valamennyi termék vonatkozásában össze kell adni. Az így kapott összeg képezi az 1 . bírálati 

részszempont alapját. A 2. bírálati részszempont (Természetes ásványvíz nátrium tartalma ) esetén a 

bírálat alapja a következő: Az ajánlattevő által megajánlott forgalomba-hozatali engedéllyel 

rendelkező természetes ásványvíz nátrium tartalma az akkreditált vizsgálati jegyzőkönyv alapján 

mg/liter egységben kifejezve /max 30 mg/l/. A meghatározott értéket meghaladó nátrium tartalom 

esetén Ajánlatkérő az ajánlatot a Kbt. 73.§ (e) pontja alapján érvénytelennek nyilvánítja. 

Amennyiben az eltérő kiszerelésű és a szén-dioxid tartalmú ásványvizek esetében az ajánlattevő 

nem egységesen azonos fantázianevű, márkanevű terméket szerepeltet ajánlatában, akkor a 

megajánlott termékek közül a legmagasabb nátriumtartalmú termék képezi az értékelés alapját. Az 

1. részszempont tekintetében Ajánlatkérő a fordított arányosítás módszere alapján értékeli az 

ajánlatokat a Közbeszerzések Tanácsa 2/2004. sz. módosított ajánlása alapján. Ennek képlete: 

P=Alegjobb/Avizsgált(Pmax-Pmin)+Pmin ahol: P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra 

vonatkozó pontszáma Pmax: a pontskála felső határa Pmin: a pontskála alsó határa A legjobb: a 

legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme; Az 2. és 3. 

részszempont tekintetében Ajánlatkérő az abszolut értékelés módszere alapján értékeli az 

ajánlatokat. 2. rész szempont esetében: Értékelési skála: Nátrium tartalom (mg/l) Értékelési pont 0 - 

5 -ig 10 5,1 - 10 -ig 8 10,1 - 15 -ig 6 15,1 - 20 -ig 4 20,1 - 25 -ig 2 25,1 - 30 -ig 1 3. rész szempont 
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esetében: A természetes ásványvíz kezelésének darab száma Pontszám 1-10 Az ajánlattevő által 

benyújtott jelen dokumentációban meghatározott nyilatkozat alapján, a nyilatkozatban (és ezáltal a 

Felolvasó lapon) megadott vízkezelések darabszámát veszi figyelembe és az alábbi értékek között 

az ott meghatározott pontozási rendszert alkalmazza.  Ajánlattevőnek a darabszám 

meghatározásakor a 65/2004. (IV. 27.) FVM-ESzCsM-GKM együttes rendelet (a természetes 

ásványvíz, a forrásvíz, az ivóvíz, az ásványi anyaggal dúsított ivóvíz és az ízesített víz 

palackozásának és forgalomba hozatalának szabályairól) 4.§ (1) bekezdésében meghatározott 

kezeléseket vegye figyelembe, azaz a rendelet hivatkozott bekezdésében felsorolt a), b), c, és d) 

kezelés közül melyiket alkalmazza. A külön nyilatkozatban alkalmazott kezelésként megjelölt 

kezelések darabszáma kerül figyelembe vételre az értékelésnél, és ezen kezelések darabszámát kell 

a Felolvasólapra is feltüntetnie Ajánlattevőnek.  Értékelési skála: Vízkezelés darabszáma Értékelési 

pont 0 10 1 5 2 3 3 vagy több 1 A fenti módszerek alapján kiszámított pontszámok a súlyszámokkal 

megszorzásra, majd összeadásra kerülnek. Az így legtöbb pontot elérő ajánlat minősül a legjobb ár-

érték arányt megjelenítő ajánlatnak.  Ajánlatkérő a számítás során kettő tizedesjegyig kerekít a 

matematikai kerekítés szabályai szerint. Azonos pontszám esetén az alacsonyabb ellenszolgáltatást 

tartalmazó ajánlat kerül elfogadásra.  

33.) Jelen eljárás során a mindenkori magyar jog az irányadó.   

34.) Szerződés a mindkét Fel általi aláírása napján lép hatályba, és a hatálybalépésétől számított 24. 

hónap végéig leadott Eseti és Raktári megrendelésekkel kapcsolatos kötelezettségek Felek általi 

teljesítéséig, vagy - amennyiben az hamarabb bekövetkezik - a Keretösszeg kimerüléséig hatályos.   

35.) Ajánlatkérő nem kívánja az eljárást részekre bontani, tekintettel  arra, hogy az eljárást a MÁV 

Zrt. valamint leányvállalatai dolgozóinak egységes humánellátására figyelemmel, azaz azonos 

minőségű, márkájú ásványvíz ellátása érdekében határozta meg jelen formában. A részekre bontás 

esetén sem területileg, sem pedig Ajánlatkérőnként nem látjuk biztosítva az egységes humánellátást. 
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ELSŐ RÉSZ / II. FEJEZET 

MELLÉKLETEK 

(IRATMINTÁK) 
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Kajzinger Zsoltné részére  

 

R E G I S Z T R Á C I Ó S     L A P 

 

Nyári védőitalok – természetes ásványvíz – beszerzése érték alapú adásvételi 

keretszerződésben 

tárgyú közbeszerzési eljáráshoz 

 

 

 

A közbeszerzési eljárás dokumentumait elektronikusan letöltő cég adatai: 

 

Neve:   

 

Székhelye:  

 

Tel:    

 

Fax:     

 

Kapcsolattartó személy neve:  

 

Telefonszáma:  

 

E-mail: 

 

 

 

Kitöltve elküldendő  a kajzinger.zsoltne@mav.hu e-mail címre az ajánlattételi határidő lejártáig! 

 

 

 

 

 

 

        ……………………. 

                cégszerű aláírás 

 

 

 

 

 

A regisztrációs lap visszaküldésével kell jelezni az Ajánlatkérő számára, ha valaki a meghirdetett 

közbeszerzési eljárásban, mint lehetséges ajánlattevő kíván szerepelni. 

Ajánlatkérő biztosítja, hogy a fent megadott adatokat csak és kizárólag az adott közbeszerzési 

eljárással kapcsolatosan használja fel, harmadik személy számára azokat ki nem adja.

mailto:kajzinger.zsoltne@mav.hu
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1.számú nyomtatvány  

 

FELOLVASÓLAP 

Nyári védőitalok – természetes ásványvíz – beszerzése érték alapú adásvételi 

keretszerződésben 

I. Ajánlattevő neve:  

Ajánlattevő székhelye (lakóhelye):  

 

II. Ajánlati ár: 

Az értékelésre kerülő bírálati szempont: 

 

1. Ellenszolgáltatás összege (nettó):       Ft 

2. Természetes ásványvíz nátrium tartalma       (mg/liter) 

3. A természetes ásványvíz kezelésének száma      db 

 

 

 
 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

   .....................................................  

  az ajánlattevő cégszerű aláírása 
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2. számú nyomtatvány 

AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT 

a Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján 

 

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

cégjegyzésre jogosult képviselője, ajánlattevőként és a(z) ……………………… (név) 

……………………… (cím) közös ajánlattevő képviseletében
1
 

 

n y i l a t k o z o m , hogy 

 az ajánlati felhívásban és dokumentációban foglalt valamennyi előírást, szerződéses 

feltételeket megismertük, megértettük és azokat jelen nyilatkozattal elfogadjuk, vállaljuk a 

szerződés megkötését és teljesítését. 

 A dokumentációban ismertetetteket minden vonatkozásban kielégítőnek tartjuk, az 

egyértelmű az ajánlat megadása vonatkozásában. Jelen ajánlat elkészítésével ajánlatot 

teszünk az ajánlati felívásban és dokumentációban meghatározott szabályoknak, szerződéses 

és egyéb szakmai feltételeknek megfelelő módon történő teljesítésére, az ajánlat részét 

képező felolvasólapon szereplő ajánlati áron. 

 Tudomásul vesszük, hogy az ajánlatunkhoz az ajánlattételi határidő lejártától kötve 

vagyunk, valamint, hogy az ajánlati kötöttségünk az ajánlattételi határidő lejártától számított 

60 napig tart. 

 Kijelentjük és teljeskörű felelősséget vállalunk arra, hogy az ajánlati dokumentációt és az 

abban foglaltakat a jelen közbeszerzési eljáráson kívül egyéb célra sem közvetlenül, sem 

közvetetten nem használjuk fel az Önök erre vonatkozó írásos hozzájárulása nélkül. 

 

 

Kelt: …………… ……….. év ……………….. hónap …. napján 

 

 

 

 

(cégszerű aláírás) 

 

 

 

Jelen nyilatkozatot a MÁV ZRT, mint ajánlatkérő által kiírt „Nyári védőitalok – természetes 

ásványvíz – beszerzése érték alapú adásvételi keretszerződésben” tárgyban megindított 

közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként teszem. 

                                                           
1

 

  Közös ajánlattétel esetén kitöltendő (szükség szerint további sorokkal bővítendő), egyébként törlendő. 
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Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

  .....................................................  

  az ajánlattevő cégszerű aláírása 
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3. számú nyomtatvány „A” változat 

Nyilatkozat a Kbt. 66.§ (6) bekezdés a) és b) pontja szerint 

(A változat) 

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

mint a(z)  .......................................................................................................................................  

cégjegyzésre jogosult képviselője, az ajánlattevő nevében és képviseletében eljárva  

 

Kbt. 66.§ (6) bekezdés a) pontja alapján a közbeszerzés azon részét, amelynek teljesítéséhez az 

ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, az alábbiakban jelölöm meg: 

  ......................................................................................................................................................  

  ......................................................................................................................................................  

  ......................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................  

 

Kbt. 66.§ (6) bekezdés b) pontja alapján a fent megjelölt részek tekintetében igénybe venni kívánt 

és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat az alábbiakban nevezem meg.  

 .......................................................................................................................................................  

  ......................................................................................................................................................  

  ......................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................  

 

 

Jelen nyilatkozatot a MÁV ZRT,  mint ajánlatkérő által kiírt „Nyári védőitalok – természetes 

ásványvíz – beszerzése érték alapú adásvételi keretszerződésben” tárgyban megindított 

közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként teszem. 
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Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

  .....................................................  

  az ajánlattevő cégszerű aláírása 

(Megjegyzés: Az Ajánlattevőnek, ha nyertessége esetén a szerződés teljesítéséhez alvállalkozót kíván igénybe venni, akkor az „A” változat szerinti 

nyilatkozatban meg kell jelölnie a közbeszerzés azon részét, amelynek teljesítéséhez alvállalkozót kíván igénybe venni.  
Ha az Ajánlattevő nem kíván a szerződés teljesítéséhez alvállalkozót igénybe venni, úgy a „B” változat szerinti nemleges nyilatkozatot kell 

benyújtania.) 
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3. számú nyomtatvány „B” változat 

Nyilatkozat a Kbt. 66.§ (6) bekezdés a) és b) pontja szerint 

(B változat) 

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

mint a(z)  .......................................................................................................................................  

cégjegyzésre jogosult képviselője, az ajánlattevő nevében és képviseletében eljárva akként 

nyilatkozom, hogy nyertességünk esetén a szerződés teljesítéséhez nem fogunk alvállalkozót 

igénybe venni. 

Jelen nyilatkozatot a MÁV ZRT,  mint ajánlatkérő által kiírt „Nyári védőitalok – természetes 

ásványvíz – beszerzése érték alapú adásvételi keretszerződésben” tárgyban megindított 

közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként teszem. 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

  .....................................................  

  az ajánlattevő cégszerű aláírása 

(Megjegyzés: Az Ajánlattevőnek, ha nyertessége esetén a szerződés teljesítéséhez alvállalkozót kíván igénybe venni, akkor az „A” változat szerinti 

nyilatkozatban meg kell jelölnie a közbeszerzés azon részét, amelynek teljesítéséhez alvállalkozót kíván igénybe venni.  
Ha az Ajánlattevő nem kíván a szerződés teljesítéséhez alvállalkozót igénybe venni, úgy a „B” változat szerinti nemleges nyilatkozatot kell 

benyújtania.) 
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5. számú nyomtatvány 

Nyilatkozat az alkalmasság igazolásában részt vevő 

gazdasági szereplőről (Kbt. 55. § (5) bekezdése) 

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

mint a(z)  .......................................................................................................................................  

cégjegyzésre jogosult képviselője, az ajánlattevő nevében és képviseletében eljárva kijelentem, 

hogy társaságunk előírt alkalmassági követelményeknek igazolása érdekében az alábbiakban 

megjelölt gazdasági szereplő alábbiakban megjelölt kapacitására kíván támaszkodni: 

A gazdasági szereplő neve:  ..........................................................................................................  

A gazdasági szereplő címe:  ..........................................................................................................  

Az alkalmassági követelmény megnevezése (felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével) 

melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik: 

  ......................................................................................................................................................  

Jelen nyilatkozat után csatoljuk kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet nyilatkozatát, mely 

szerint a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés 

teljesítésének időtartama alatt. 

A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet a felhívásban előírt módon igazolja az adott 

alkalmassági feltételnek történő megfelelést, melyet szintén az ajánlatba csatolunk. 

Jelen nyilatkozatot a MÁV ZRT,  mint ajánlatkérő által „Nyári védőitalok – természetes 

ásványvíz – beszerzése érték alapú adásvételi keretszerződésben” tárgyban megindított 

közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként teszem. 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

  .....................................................  

  az ajánlattevő cégszerű aláírása 

(Megjegyzés: Több – az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet igénybe vétele esetén valamennyi ilyen szervezetet külön – külön 

nyilatkozaton meg kell jelölni.) 
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6./ A számú nyomtatvány 

EGYSÉGES EURÓPAI KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM 

„Nyári védőitalok – természetes ásványvíz – beszerzése érték alapú adásvételi keretszerződésben” 

tárgyú eljárás során  

 

 

A hivatkozott dokumentum külön, szerkeszthető word formátumú fájlként kerül csatolásra, 

kitöltési útmutatóval.  

Ugyanezen dokumentum megtalálható a Közbeszerzési Hatóság honlapján is. 

http://kozbeszerzes.hu/mutat/1523/  

 

 

http://kozbeszerzes.hu/mutat/1523/
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6./ B számú nyomtatvány 

Nyilatkozat  

a Kbt. 62. § (1) kc) pontja  tekintetében 

 

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

mint a(z)  .......................................................................................................................................  

cégjegyzésre jogosult képviselője, az ajánlattevő nevében és képviseletében eljárva kijelentem, 

hogy  

a) nincs olyan jogi személy vagy személyes joga szerinti jogképes szervezet, amelyik az ajánlattevő 

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

rendelkezik.* 

 

vagy 

 

b) van olyan jogi személy vagy személyes joga szerinti jogképes szervezet, amelyik az ajánlattevő 

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

rendelkezik. Ez(ek) a gazdasági társaság(ok) a következő(k):*: 

 

cégnév székhely 

  

  

 

Ezen társaság(ok) vonatkozásában a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontjának kc) alpontjában   

meghatározott kizáró okok nem állnak fenn. 

  

  

  

 

 

Jelen nyilatkozatot a MÁV ZRT, mint ajánlatkérő által kiírt „Nyári védőitalok – természetes 

ásványvíz – beszerzése érték alapú adásvételi keretszerződésben” tárgyban megindított 

közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként teszem. 

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

  az ajánlattevő cégszerű aláírása 

* A megfelelő válasz aláhúzandó! 
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6./ C számú nyomtatvány 

Nyilatkozat  

a Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) pontja tekintetében 

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

mint a(z)  .......................................................................................................................................  

cégjegyzésre jogosult képviselője, az ajánlattevő nevében és képviseletében eljárva kijelentem, 

hogy a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében társaságunk
2
 

 

a)  olyan társaságnak minősül, amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek 

vagy 

b)   olyan társaságnak minősül, amelyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén és a 

pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról  szóló 

2007. évi CXXXVI. törvény 3.§ r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerinti tényleges 

tulajdonosa: 

A tényleges tulajdonos(ok) adatai 

név: állandó lakóhely: 

  

  

vagy  

c)  olyan társaságnak minősül, amelyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén és a 

pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 

2007. évi CXXXVI. törvény 3.§ r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd)alpontja szerinti tényleges 

tulajdonosa* nincsen,  

 

  

  

  

 

Jelen nyilatkozatot a MÁV ZRT ,  mint ajánlatkérő által kiírt „Nyári védőitalok – természetes 

ásványvíz – beszerzése érték alapú adásvételi keretszerződésben” tárgyban megindított 

közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként teszem. 

                                                           
2
  Kérjük tegyen a választásának megfelelő jelölő négyzetbe + vagy X jelet 
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Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

  .....................................................  

  az ajánlattevő cégszerű aláírása 

 

 

* A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról
 
 szóló 2007. 

évi CXXXVI. törvény 

„3. § E törvény alkalmazásában:  

r) tényleges tulajdonos:  

ra) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben 

közvetlenül vagy - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) 

bekezdésében meghatározott módon - közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt 

százalékával rendelkezik, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a 

szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű 

nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak,  

rb) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben - a 

Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében meghatározott- meghatározó befolyással rendelkezik,  

rc) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást végrehajtanak, 

rd) alapítványok esetében az a természetes személy, 

1. aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő 

kedvezményezetteket már meghatározták, 

2. akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem 

határozták meg, vagy 

3. aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának 

legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár, továbbá 

re) az ra)-rb) alpontokban meghatározott természetes személy hiányában a jogi személy vagy jogi 

személyiséggel nem rendelkező szervezet vezető tisztségviselője; 
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6./ D számú nyomtatvány 

Nyilatkozat a Kbt. 67.§ (4) bekezdése alapján  

 

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

mint a(z)  .......................................................................................................................................  

cégjegyzésre jogosult képviselője, az ajánlattevő nevében és képviseletében eljárva kijelentem, 

hogy ajánlattevő nem vesz igénybe olyan alvállalkozót, valamint az alkalmasság igazolására 

igénybe vett más szervezetet, aki a Kbt. 62. §-ban meghatározott kizáró ok hatálya alá tartozik. 

 

 

 

Jelen nyilatkozatot a MÁV ZRT, mint ajánlatkérő által kiírt „Nyári védőitalok – természetes 

ásványvíz – beszerzése érték alapú adásvételi keretszerződésben” tárgyban megindított 

közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként teszem. 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

  .....................................................  

  az ajánlattevő cégszerű aláírása 
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7. számú nyomtatvány 

Nyilatkozat a gazdasági és pénzügyi alkalmasságról 
(adott esetben) 

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

mint a(z)  .......................................................................................................................................  

cégjegyzésre jogosult képviselője, a cégünk nevében és képviseletében eljárva nyilatkozom, az 

működésünk óta a közbeszerzés tárgya (természetes ásványvíz szállítása) szerinti nettó 

árbevételünkről: 

Üzleti év Teljes nettó árbevétel összege (HUF) 

A közbeszerzés tárgya  

(természetes ásványvíz szállítása) szerinti  

nettó árbevétel összege (Ft) 

   

Jelen nyilatkozatot a MÁV ZRT , mint ajánlatkérő által kiírt „Nyári védőitalok – természetes 

ásványvíz – beszerzése érték alapú adásvételi keretszerződésben” tárgyban megindított 

közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként teszem. 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

  .....................................................  

  cégszerű aláírás 

* Kérem a megfelelő négyzetbe tegyen „X” – et, illetve nyilatkozatának megfelelően csatolja ajánlatába a szükséges 

dokumentumot, illetve nyilatkozatot! 
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8.a számú nyomtatvány 

Referencia nyilatkozat  

(a közbeszerzés tárgya szerinti természetes ásványvíz szállításáról)* 
(minta**) 

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

mint a(z)  .......................................................................................................................................  

cégjegyzésre jogosult képviselője, a cégünk nevében és képviseletében eljárva nyilatkozom, hogy 

társaságunk az alábbi referenciákat teljesítette: 

A szerződést kötő másik fél megnevezése:  ..................................................................................  

A szerződést kötő másik fél adatai (név, cím, 

kapcsolattartó):…………………………………………………………………………………... 

A szállítás teljesítésére vonatkozó adatok:  

A szállítás 

tárgya 

A teljesítés ideje 

(kezdő és befejező 

időpont 

[év/hónap/nap]): 

A teljesítés 

helye 

Az ellenszolgáltatás 

nettó összege 

    

    

    

 

Egyéb információk:  ......................................................................................................................  

 

A szállítás teljesítése az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt 

   igen 

   nem 

A szállítást, mint referenciamunkát konzorcium tagjaként teljesítette   igen 

   nem 

Konzorciumi teljesítés esetén a jelen nyilatkozatban szereplő szállító részesedésének megfelelő 

teljesítés értéke …………………………. forint. 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

  .....................................................  
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  cégszerű aláírás 

*A beadott referenciából egyértelműen megállapíthatónak kell lenni, hogy ajánlattevő megfelel az ajánlati felhívás 

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M1 pontjában előírt feltételeknek.! 

**A táblázat a szükséges sorokkal bővíthető, illetve formátuma változtatható. 
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8.b számú nyomtatvány 

Referencia igazolása  

(a közbeszerzés tárgya szerinti természetes ásványvíz szállításáról)* 
(minta**) 

Igazolom, hogy ………………………………………………………………… nevű gazdasági 

szereplő, amelynek székhelye 

………………………………………………………………………… az alábbi adatokkal 

jellemzett szállítást teljesítette. 

A szerződést kötő másik fél neve:  ................................................................................................  

A szerződést kötő másik fél adatai (név, cím, 

kapcsolattartó):……………………….…………………………...…………………………………

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

A szállítás teljesítésére vonatkozó adatok:  

A szállítás 

tárgya 

A teljesítés ideje 

(kezdő és befejező 

időpont 

[év/hónap/nap]): 

A teljesítés 

helye 

Az ellenszolgáltatás 

nettó összege 

    

    

    

 

Egyéb információk:  ......................................................................................................................  

 

A szállítás teljesítése az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt   igen 

   nem 

A referenciamunkát konzorcium tagjaként teljesítette   igen 

   nem 

Konzorciumi teljesítés esetén a jelen nyilatkozatban szereplő szállító részesedésének megfelelő 

teljesítés értéke …………………………. forint. 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

  .....................................................  
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  cégszerű aláírás 

Az igazolást kiállító szervezet:  ....................................................................................................  

Az igazolást kiállító személy neve, beosztása:   

*A beadott referenciából egyértelműen megállapíthatónak kell lenni, hogy ajánlattevő megfelel az ajánlati felhívás 

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M1 pontjában előírt feltételeknek.! 

**A táblázat a szükséges sorokkal bővíthető, illetve formátuma változtatható. 
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9. számú nyomtatvány 

NYILATKOZAT 

a Kbt. 66. § (4) bekezdés szerint a mikro-, kis-, vagy középvállalkozói minőségről 

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

mint a(z)  .......................................................................................................................................  

cégjegyzésre jogosult képviselője, az ajánlattevő nevében és képviseletében eljárva nyilatkozom, 

hogy az általam képviselt cég a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. 

évi XXXIV. törvény alapján: 

a)  mikrovállalkozás 

b)  kisvállalkozás 

c)  középvállalkozás 

d)  nem tartozik az a-c) kategóriákba.* 

Jelen nyilatkozatot a MÁV ZRT ,  mint ajánlatkérő által kiírt „Nyári védőitalok – természetes 

ásványvíz – beszerzése érték alapú adásvételi keretszerződésben” tárgyban megindított 

közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként teszem. 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

  .....................................................  

  az ajánlattevő cégszerű aláírása 
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10. számú nyomtatvány 

 

NYILATKOZAT 

a dokumentáció 11. pontja szerintpontja szerint 

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

mint a(z)  .......................................................................................................................................  

cégjegyzésre jogosult képviselője, az ajánlattevő nevében és képviseletében eljárva nyilatkozom, 

hogy a megajánlott ásványvíz megfelel 

 

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

követelményeknek 

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

meghatározott követelményeknek 

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

rendeletben meghatározott követelményeknek, nem kizárólag, de különösen az alábbiaknak:  

ca.) az általam ………….. néven megajánlott természetes ásványvíz nem ütközik a 65/2004 

(IV.27.) FVM-ESzCsM-GKM együttes rendelet 7.§ (10) bekezdésében meghatározottakba, mely 

szerit tilos ugyanazon forrásból származó természetes ásványvizet egynél több név alatt 

kereskedelmi forgalomba hozni. 

cb.) az általam ………….. néven megajánlott természetes ásványvíz nem ütközik a 65/2004 

(IV.27.) FVM-ESzCsM-GKM együttes rendelet 4.§ (8) bekezdésében meghatározottakba 

mely szerint tilos bármilyen fertőtlenítési kezelés alkalmazása, vagy bakteriosztatikus anyagok 

hozzáadása, illetve bármely olyan kezelési eljárás, amely várhatóan megváltoztathatja a természetes 

ásványvíz életképes mikrobáinak telepszámát.  

cc.)  az általam ………….. néven megajánlott természetes ásványvíz 1,5 mg/l értéket meghaladó 

fluorid-koncentrációjú természetes ásványvíz, így a 65/2004 (IV.27.) FVM-ESzCsM-GKM 

együttes rendelet 7.§ (6) bekezdése alapján az ásványvíznél a jelölések tartalmazzák az „1,5 

mg/l értéknél több fluoridot tartalmaz: csecsemők és 7 évesnél fiatalabb gyermekek általi 

rendszeres fogyasztásra nem alkalmas feliratot. A Rendelet 7.§ (8) bekezdése alapján a 

termék tényleges fluorid tartalma …………………mg/l, mely a terméken is feltüntetésre került.3 

                                                           
3   A cc.) vagy cd.) pontok közül a megajánlott terméknek megfelelõ jelölendõ (aláhúzással). 
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vagy 

cd.) az általam ………….. néven megajánlott természetes ásványvíz  nem 1,5 mg/l értéket 

meghaladó fluorid-koncentrációjú természetes ásványvíz, így a 65/2004 (IV.27.) FVM-ESzCsM-

GKM együttes rendelet 7.§ (6)  és (8) bekezdésében meghatározott jelölést a termék nem 

tartalmazza.  

 

d.) a természetes ásványvíz, a forrásvíz, az ivóvíz, az ásványi anyaggal dúsított ivóvíz és az ízesített 

víz palackozásának és forgalomba hozatalának szabályairól szóló  - hatályos - 65/2004. (IV.27.) 

FVM-ESzCsM-GKM együttes rendeletben meghatározott követelményeknek. 

e.) vonatkozásában vállalja, hogy a leszállított termék eltarthatósága felbontás nélkül a leszállítástól 

számítottan minimum 9 hónap. 

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

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

forrásból vagy kútból származik 

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

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

5.§ előírásainak.  

- palackozása a  vízkivételi hely környezetében történik. A vízkivételi hely és a palackozó hely 

egybefüggő zárt rendszert alkot.   

- a széndioxidon kívül más idegen anyagot nem tartalmaz 

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

kezelt. 

 

Nyilatkozom továbbá, hogy 

a palackozásra kerülő víz minőségében, összetételében bekövetkező, az egészségre negatív 

kihatással bíró. vagy ennek veszélyét hordozó változást, illetve víz és/vagy vízkivételi hely 

szennyezett állapotba kerülését, vagy ennek közvetlen veszélye bekövetkezését ajánlatkérő részére 

haladéktalanul bejelenteni köteles vagyok, a bejelentési kötelezettségnek eleget teszek.  

 

Jelen nyilatkozatot a MÁV ZRT,. mint ajánlatkérő által kiírt „Nyári védőitalok – természetes 

ásványvíz – beszerzése érték alapú adásvételi keretszerződésben” tárgyban megindított 

közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként teszem. 
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Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

  .....................................................  

  az ajánlattevő cégszerű aláírása 
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11. számú nyomtatvány 

NYILATKOZAT A TERMÉSZETES ÁSVÁNYVÍZ KEZELÉSÉNEK 

SZÁMÁRÓL 

65/2004. (IV.27.) FVM-ESZCSM-GKM EGYÜTTES RENDELET4.§ (1) BEKEZDÉSÉBEN FOGLALTAK 

ALAPJÁN 

Alulírott  ........................................................................................................................................ , mint 

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

cégjegyzésre jogosult képviselője, az ajánlattevő nevében és képviseletében eljárva nyilatkozom, 

hogy a megajánlott ásványvíz megfelel 65/2004. (IV.27.) FVM-ESZCSM-GKM együttes rendelet 4.§ (1) 

bekezdésében foglaltak alapján a terészetes ásványvíz az alábbi kezeléseken esett át:  

Kezelés Igen Nem 

4.§ (1) bekezdés a) : a nem stabil elemeknek, a vas- és kénvegyületeknek szűréssel 

vagy ülepítéssel (dekantálással) történő kiválasztása, amelyet esetlegesen 

előzetesen oxigénnel való telítéssel lehet elősegíteni, feltéve, hogy a kezelés nem 

változtatja meg a víz összetételét, jellegzetes tulajdonságait meghatározó 

összetevőit,  

  

4.§ (1) bekezdés b): a vas-, mangán- és kénvegyületek, valamint az arzén 

kiválasztása a természetes ásványvizekből ózonnal dúsított levegőt felhasználó 

kezelési eljárással,  

  

4. § (1) bekezdés  c): az a) és a b) pontokban meghatározott alkotóelemektől eltérő, 

egyéb nemkívánatos alkotóelemek kiválasztása,  

  

4. § (1) bekezdés d.) : a szabad szén-dioxid, kizárólag fizikai módon történő teljes 
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vagy részleges eltávolítása  

Jelen nyilatkozatot a MÁV ZRT,. mint ajánlatkérő által kiírt „Nyári védőitalok – természetes 

ásványvíz – beszerzése érték alapú adásvételi keretszerződésben” tárgyban megindított 

közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként teszem. 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

  .....................................................  

  az ajánlattevő cégszerű aláírása 
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12. számú nyomtatvány 

NYILATKOZAT AZ EREDETI PAPÍR ALAPÚ PÉLDÁNY ÉS AZ 

ELEKTRONIKUS PÉLDÁNY EGYEZŐSÉGÉRŐL 

Alulírott  ........................................................................................................................................ , mint 

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

cégjegyzésre jogosult képviselője, az ajánlattevő nevében és képviseletében eljárva nyilatkozom, 

hogy az általam papír alapon benyújtott ajánlat valamint annak mellékleteként benyújtott 

elektronikus példány tartalma mindenben megegyezik.  

Esetleges eltérés esetén elfogadom, hogy Ajánlatkérő a papír alapú példányt tartja irányadónak.  

 

Jelen nyilatkozatot a MÁV ZRT,. mint ajánlatkérő által kiírt „Nyári védőitalok – természetes 

ásványvíz – beszerzése érték alapú adásvételi keretszerződésben” tárgyban megindított 

közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként teszem. 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

  .....................................................  

  az ajánlattevő cégszerű aláírása 
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13. számú nyomtatvány 

NYILATKOZAT NEMLEGES VÁLTOZÁSBEJEGYZÉSI 

ELJÁRÁSRÓL 

Alulírott  , mint a(z) (ajánlattevő megnevezése)   cégjegyzésre jogosult képviselője, az 

ajánlattevő nevében és képviseletében eljárva nyilatkozom, hogy az általam jegyzett cégre 

vonatkozóan nincs változásbejegyzési eljárás folyamatban.  

 

Jelen nyilatkozatot a MÁV ZRT,. mint ajánlatkérő által kiírt „Nyári védőitalok – természetes 

ásványvíz – beszerzése érték alapú adásvételi keretszerződésben” tárgyban megindított 

közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként teszem. 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

  .....................................................  

  az ajánlattevő cégszerű aláírása 
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14. számú nyomtatvány 

NYILATKOZAT A RAKLAPRA VONATKOZÓAN 

Alulírott  , mint a(z) (ajánlattevő megnevezése)   

cégjegyzésre jogosult képviselője, az ajánlattevő nevében és képviseletében eljárva nyilatkozom, 

hogy a szállítás során az egy raklapon az alábbi mennyiségű termék fér el:  

 

1. tétel: Szén-dioxiddal dúsított természetes ásványvíz 0,5 literes, eldobható műanyag palackban 

kiszerelve 

……………………………………………………………………. db 

 

2. tétel: Szén-dioxiddal dúsított természetes ásványvíz 1 literes eldobható műanyag palackban 

kiszerelve; 

……………………………………………………………………. db 

 

3. tétel: Szén-dioxiddal dúsított természetes ásványvíz 1,5 literes, eldobható műanyag palackban 

kiszerelve; 

……………………………………………………………………. db 

 

4. tétel: Szén-dioxidmentes természetes ásványvíz 0,5 literes eldobható műanyag palackban 

kiszerelve; 

……………………………………………………………………. db 

 

5. tétel: Szén-dioxidmentes természetes ásványvíz 1 literes eldobható műanyag palackban 

kiszerelve; 

……………………………………………………………………. db 

 

6. tétel: Szén-dioxidmentes természetes ásványvíz 1,5 literes eldobható műanyag palackban 

kiszerelve 

……………………………………………………………………. db 

 

Jelen nyilatkozatot a MÁV ZRT,. mint ajánlatkérő által kiírt „Nyári védőitalok – természetes 

ásványvíz – beszerzése érték alapú adásvételi keretszerződésben” tárgyban megindított 

közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként teszem. 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

  .....................................................  

  az ajánlattevő cégszerű aláírása 
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15. sz. melléklet 

 

IGAZOLÁSOK ÉS NYILATKOZATOK JEGYZÉKE 

 

 

IGAZOLÁS, NYILATKOZAT ELNEVEZÉSE 

 

REGISZTRÁCIÓS LAP  

Felolvasó lap  

Ajánlattételi nyilatkozat a Kbt. 66.§ (2) bekezdés alapján  

Nyilatkozat a Kbt. 66.§ (6) bekezdés a) és b) pontja alapján A és B változat  

Nyilatkozat az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőről (Kbt. 

55. § (5) bekezdése) 

 

EGYSÉGES EURÓPAI KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM  

Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) kc) pontja  tekintetében  

Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) pontja tekintetében  

Nyilatkozat a Kbt. 67.§ (4) bekezdése alapján  

Nyilatkozat a gazdasági és pénzügyi alkalmasságról 

(adott esetben) 

 

Referencia nyilatkozat (a közbeszerzés tárgya szerinti természetes ásványvíz 

szállításáról) 

 

Referencia igazolása (a közbeszerzés tárgya szerinti természetes ásványvíz 

szállításáról) 

 

NYILATKOZAT a Kbt. 66. § (4) bekezdés szerint a mikro-, kis-, vagy 

középvállalkozói minőségről 

 

NYILATKOZAT az ajánlati felhívás VI.3.2019. pontja szerint  

NYILATKOZAT A TERMÉSZETES ÁSVÁNYVÍZ KEZELÉSÉNEK 

SZÁMÁRÓL 

 

NYILATKOZAT AZ EREDETI PAPÍR ALAPÚ PÉLDÁNY ÉS AZ 

ELEKTRONIKUS PÉLDÁNY EGYEZŐSÉGÉRŐL 

 

Nyilatkozat nemleges változásbejegyzési eljárásról  

NYILATKOZAT A RAKLAPRA VONATKOZÓAN  

AJÁNLATTEVŐI ADATLAP  
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16. számú nyomtatvány 

AJÁNLATTEVŐI ADATLAP
4
 

Ajánlattevő neve:     

Ajánlattevő székhelye (lakóhelye)   

Adószáma:      

Cégjegyzék száma     

Statisztikai számjele:     

Pénzintézetének neve:    

Bankszámlaszáma:     

Kapcsolattartójának neve:    

Telefon:      

Telefax:      

E – mail:      

Aláírási joggal felruházott képviselő:  

Jelen nyilatkozatot a MÁV ZRT., mint ajánlatkérő által kiírt „Nyári védőitalok – természetes 

ásványvíz – beszerzése érték alapú adásvételi keretszerződésben” tárgyban megindított 

közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként teszem. 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

  .....................................................  

  az ajánlattevő cégszerű aláírása 

 

 

                                                           
4

 

  Közös ajánlattevők esetében minden ajánlattevő vonatkozásában kérjük kitölteni.  



58 

 

ELSŐ RÉSZ / III. FEJEZET 

NYÁRI VÉDŐITALOK – TERMÉSZETES ÁSVÁNYVÍZ – ÉRTÉK 

ALAPÚ ADÁSVÉTELI KERETSZERZŐDÉS 

(TERVEZET) 

(Külön dokumentumban, csatolva a dokumentációhoz) 
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Második rész 

AJÁNLATKÉRÉSI MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ 
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1. Beszerzés tárgya és mennyisége 

1.1. Tárgya  

1.. tétel: Szén-dioxiddal dúsított természetes ásványvíz 0,5 literes, eldobható műanyag palackban 

kiszerelve; 

2. tétel: Szén-dioxiddal dúsított természetes ásványvíz 1 literes eldobható műanyag palackban 

kiszerelve; 

3. tétel: Szén-dioxiddal dúsított természetes ásványvíz 1,5 literes, eldobható műanyag palackban 

kiszerelve; 

4. tétel: Szén-dioxidmentes természetes ásványvíz 0,5 literes eldobható műanyag palackban 

kiszerelve; 

5. tétel: Szén-dioxidmentes természetes ásványvíz 1 literes eldobható műanyag palackban 

kiszerelve; 

6. tétel: Szén-dioxidmentes természetes ásványvíz 1,5 literes eldobható műanyag palackban 

kiszerelve 

1.2. Mennyisége 

Ajánlatkérő jelen dokumentáció mellékletét képező excel alapú táblázatban (ártáblázat) a 

mennyiségekre vonatozó súlyszámokat adott meg. A súlyszámok az ajánlatok összehasonlítása 

érdekében kerül megadásra, az összesen ajánlati ár kialakításához. 

Tekintettel arra, hogy jelen közbeszerzési eljárás értékalapú keretszerződés megkötésére irányul, a 

megadott súlyszámok (mennyisége) nem jelentenek Ajánlatkérő (Vevő) részéről megrendelési 

kötelezettséget. A megadott tájékoztató jellegű adatok alapján a felhasználás a jövőre nézve a 

szélsőséges időjárási körülmények bekövetkezése miatt jelentősen eltérő lehet.  

Az előző évek felhasználásai alapján számítottan a palackok havi megoszlását az alábbi táblázat 

tartalmazza. Jelen beszerzésben a korábbi évekhez képest új tétel is bevezetésre kerül, így a táblázat 

összességében jelöli egyes hónapokban a várható megoszlást, százalékos arányban.  
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Palackok havi megoszlása 

január február március április május június július augusztus szeptember október november december Összesen 

5,2% 4,7% 6,8% 8,9% 14,5% 13,5% 14,9% 9,7% 6,8% 6,1% 5,6% 3,2% 100% 

2. Teljesítési helyek 

2.1. Eseti kiszállítás 

Eseti kiszállításnál a teljesítési helyeket jelen dokumentáció kiegészítése tartalmazza („A” 

melléklet).  

A dokumentáció összeállításakor 774 helyszínre történő kiszállítást valószínűsít Ajánlatkérő, ez 

azonban kb. 130 települést jelent országosan.  

A kiszállítások az Eseti megrendelések vonatkozásában legalább havonta egy alkalommal történik, 

az előző hónap 10-ig beérkezett megrendelések alapján.  

2.2. Raktári szállítás 

A Raktári szállítás csak a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. által történő megrendelések 

vonatkozásában történik.  

A Raktári szállításnál a teljesítési helyeket jelen dokumentáció kiegészítése tartalmazza („B” 

melléklet).  

A dokumentáció összeállításakor 12 helyszínre történő kiszállítást valószínűsít Ajánlatkérő 

országosan, mely 12 települést jelent.  

A Raktári szállítás esetében sürgősségi kiszállítást is tartalmaz a szerződés, mely esetekben a 12 

helyszín közül 8 helyszín került megjelölésre, mint lehetséges kiszállítási pont.  
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3. Termékre vonatkozó előírások 

Figyelemmel az ajánlati felhívás III.2.3. pontjára a megajánlott termék összes ásványi anyag 

tartalma nem haladhatja meg a 650 mg/liter értéket.  

3.1. A megajánlott termék(ek)nek meg kell felelnie az alábbi előírásoknak.  

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

követelményeknek 

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

meghatározott követelményeknek 

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

rendeletben meghatározott követelményeknek, nem kizárólag, de különösen az alábbiaknak:  

ca.) a ………….. néven megajánlott természetes ásványvíz nem ütközik a 65/2004 (IV.27.) FVM-

ESzCsM-GKM együttes rendelet 7.§ (10) bekezdésében meghatározottakba, mely szerit tilos 

ugyanazon forrásból származó természetes ásványvizet egynél több név alatt kereskedelmi 

forgalomba hozni. 

cb.) a ………….. néven megajánlott természetes ásványvíz nem ütközik a 65/2004 (IV.27.) FVM-

ESzCsM-GKM együttes rendelet 4.§ (8) bekezdésében meghatározottakba 

mely szerint tilos bármilyen fertőtlenítési kezelés alkalmazása, vagy bakteriosztatikus anyagok 

hozzáadása, illetve bármely olyan kezelési eljárás, amely várhatóan megváltoztathatja a természetes 

ásványvíz életképes mikrobáinak telepszámát.  

cc.)  ………….. néven megajánlott természetes ásványvíz 1,5 mg/l értéket meghaladó fluorid-

koncentrációjú természetes ásványvíz, így a 65/2004 (IV.27.) FVM-ESzCsM-GKM együttes 

rendelet 7.§ (6) bekezdése alapján az ásványvíznél a jelölések tartalmazzák az „1,5 mg/l értéknél 

több fluoridot tartalmaz: csecsemők és 7 évesnél fiatalabb gyermekek általi rendszeres fogyasztásra 

nem alkalmas feliratot. A Rendelet 7.§ (8) bekezdése alapján a termék tényleges fluorid tartalma 

…………………mg/l, mely a terméken is feltüntetésre került 

vagy 

cd.) az általam ………….. néven megajánlott természetes ásványvíz  nem 1,5 mg/l értéket 

meghaladó fluorid-koncentrációjú természetes ásványvíz, így a 65/2004 (IV.27.) FVM-ESzCsM-
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GKM együttes rendelet 7.§ (6)  és (8) bekezdésében meghatározott jelölést a termék nem 

tartalmazza. 

d.) a palackozásra kerülő víz minőségében, összetételében bekövetkező, az egészségre negatív 

kihatással bíró. vagy ennek veszélyét hordozó változást, illetve víz és/vagy vízkivételi hely 

szennyezett állapotba kerülését, vagy ennek közvetlen veszélye bekövetkezését ajánlatkérő részére 

haladéktalanul bejelenteni köteles Eladó.. 

e.) a természetes ásványvíz, a forrásvíz, az ivóvíz, az ásványi anyaggal dúsított ivóvíz és az ízesített 

víz palackozásának és forgalomba hozatalának szabályairól szóló  - hatályos - 65/2004. (IV.27.) 

FVM-ESzCsM-GKM együttes rendeletben meghatározott követelményeknek. 

f.) a megajánlott ásványvíz vonatkozásában a leszállított termék eltarthatósága felbontás nélkül a 

leszállítástól számítottan minimum 9 hónap. 

g) a megajánlott (felhasznált) víz: 

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

forrásból vagy kútból származik 

összetétele közel állandó, vagy a természetes ingadozás határain belül van 

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

5.§ előírásainak.  

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

egybefüggő zárt rendszert alkot.   

a széndioxidon kívül más idegen anyagot nem tartalmaz 

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

kezelt, amennyiben kezelésre kerül. 

3.2. A termék vonatkozásában csatolandó dokumentumok:  

- gyártmánylap-vezetési kötelezettség esetén a megajánlott termékre 

vonatkozó gyártmánylap másolatát, vagy a gyártmánylap jogszabályi 

előírásainak megfelelő tartalommal rendelkező dokumentumot. 
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- érvényes Vízjogi Üzemeltetési Engedély másolatát. Amennyiben az 

engedély érvényessége a közbeszerzési eljárás ideje alatt lejár, úgy 

Ajánlattevő csatolja nyilatkozatát az engedély meghosszabbításának 

szándékáról. A szerződéskötés feltétele az érvényes Vízjogi Üzemeltetési 

Engedély bemutatása. Amennyiben az érvényes engedély, már egy 

meghosszabbított engedély, úgy az eredeti engedély másolatának 

becsatolása is szükséges. 

- az Országos Tisztiorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdőügyi 

Főigazgatóságnak a természetes ásványvíz minősítésről szóló határozat 

másolatát. 

Ajánlattevőnek szükséges megadnia a megajánlott termék(ek) márkáját, a szerződés ideje alatt az 

ajánlatban megjelölt márká(k)tól eltérni nem lehet.  

Az ásványvizet eldobható műanyag (PET) palackokban, műanyag csavarzárral, LOT számmal, 

illetve a minőség megőrzési idő végét (nap hó év) jelöléssel ellátva kell szállítani.  

Az ásványvizet raklapon, egységcsomagolásban, fóliázva kell szállítani. Az így csomagolt 

leszállított termékek raklapjai a következő beszállításkor kerülnek nyertes Ajánlattevőnek átadásra. 

Az egyes raklapok csere anyagok, nem kerülnek leszámlázásra.  

3.3. Az elvárt kiszerelés: 

1. tétel: Szén-dioxiddal dúsított természetes ásványvíz 0,5 literes, eldobható műanyag palackban: 

12-től 20 db-ig terjedő zsugorfóliás kiszerelés; 

2. tétel: Szén-dioxiddal dúsított természetes ásványvíz 1 literes eldobható műanyag palackban: 6-tól 

8 db-ig terjedő zsugorfóliás kiszerelés; 

3. tétel: Szén-dioxiddal dúsított természetes ásványvíz 1,5 literes, eldobható műanyag palackban: 6-

tól 8 db-ig terjedő zsugorfóliás kiszerelés; 

4. tétel: Szén-dioxidmentes természetes ásványvíz 0,5 literes eldobható műanyag palackban: 12-től 

20 db-ig terjedő zsugorfóliás kiszerelés; 

5. tétel: Szén-dioxidmentes természetes ásványvíz 1 literes eldobható műanyag palackban: 6-tól 8 

db-ig terjedő zsugorfóliás kiszerelés; 
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6. tétel: Szén-dioxidmentes természetes ásványvíz 1,5 literes eldobható műanyag palackban: 6-tól 8 

db-ig terjedő zsugorfóliás kiszerelés; 
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„A” melléklet 

Eseti megrendelés helyszínek 

(Külön excel formátumú dokumentumban megadva) 
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„B” melléklet 

Raktári megrendelés helyszínek 
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Terítési 
helyek Terítési cím Kapcsolattartó 

Soron kívüli 
megrendelési 

helyszín 
(igen/nem) 

1. Budapest, Péceli u. 1. Kalcsóné Szabó Mária IGEN 

   06-1-511-6712  

2. Szeged Rendező pu. Dett Tiborné IGEN 

   06-1-516-2104  

3. Békéscsaba, Kertész u.1 Juhász Pál NEM 

   06-1-516-3122  

4. Szolnok, Téglagyári u.5 Gulyásné Ádám Margit IGEN 

   06-1-512-1124  

5. Nagykanizsa, Csengeri u 84. Harcz Lajos NEM 

   06-1-515-41-26  

6. Celldömölk, Pápai u. 1 Tóth Imre IGEN 

   06-1-517-6120  

7. Székesfehérvár, Déli vasút u.  Pásztoriné Gubics Ágnes IGEN 

   06-1-512-4423  

8. 
Szombathely, Puskás Tivadar 
u. Schermann László IGEN 

   06-1-517-19-23  

9. 
 Nyíregyháza, Erkel 
Ferencu.10. Mecsei Dániel NEM 

   06-1-513-4121  

10. Záhony, Baross G.u 3 Lázár Zoltán NEM 

   06-1-513-31-23  

11. Miskolc Dugonics út 12/a Toporcsány Judit IGEN 

   061/514-1122  

12. Debrecen Tompa Mihály út Tályai Imréné IGEN 

   061/513-2917  

 


