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I. 

Pályázati Felhívás 
„Mérnöki, tervez ői szolgáltatás beszerzése a személyszállító járművek  

korszerűsítéséhez” 
tárgyú nyílt pályázathoz 

 
1. Ajánlatkér ő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) 
MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. 

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. 

Kapcsolattartási cím: 
MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Beszerzési és Logisztikai Üzletág, Beszerzési Szervezet 

Vasúti és Vállalat-üzemeltetési Divízió 

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.III. emelet 301. szoba 

Címzett: Bálint Éva 

Telefon:  (+36-1) 511-5934 

Mobil:  (+36) 30/821-2834 

E-mail: balint.eva.krisztina@mav-szk.hu 

  
2. A pályázat tárgya:  
Mérnöki szolgáltatás a személyszállító járművek korszerűsítéséhez, modernizálásához, terve-

zéséhez 

Mennyiség meghatározása: 
 

Mérnöki szolgáltatás a személyszállító járművek korszerűsítéséhez, modernizálásához, terve-

zéséhez, az alábbiak szerint: 

6000 mérnökóra keretmennyiség (várhatóan 3-6 fő tervező mérnök foglalkoztatása, a meg-

rendelői igények alakulása szerint) 

 

Ajánlatkérő a fent megjelölt keretösszeg elköltésére nem vállal semmiféle kötelezettséget, 

azaz lehetséges, hogy a jelen Szerződés hatálya alatt Megrendelő egyáltalán nem rendel meg 

munkavégzést a Vállalkozótól és a Szerződés bármiféle lehívás és teljesítés hiányában szűnik 

meg.      

3. A pályázat műszaki leírása, illetőleg a minőségi követelmények, teljesítménykövetel-
mények 

A műszaki követelményeket, valamint a szerződéstervezetet a Dokumentáció tartalmazza, 

melyet Ajánlatkérő a Pályázati felhívással együtt küld meg az Ajánlattevők részére.  

4. A szerződés meghatározása 

Vállalkozási keretszerződés  
 
5. A Szerződés időbeli hatálya, teljesítési véghatáridő: 
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A szerződés a mindkét fél általi aláírása napján lép hatályba és megszűnik, amennyiben 

mindegyik fél a szerződésben vállalt összes kötelezettségét teljesítette. Felek rögzítik, hogy a 

szerződés alapján Megrendelő legfeljebb a szerződés hatálybalépésétől számított 8. (nyolca-

dik) hónap utolsó napjáig (a továbbiakban: „Megrendelési Véghatáridő”) jogosult Lehívások 

leadására. 

Teljesítési határidő: a teljesítési határidőket az eseti megrendelések, lehívások tartalmazzák 

 
6. A teljesítés helye 
Ajánlatkérő telephelye  

MÁV-START Zrt Műszaki fejlesztés 

1045. Budapest, Elem utca 5-7 „S” épület 

 
7. Az ajánlatok bírálati szempontja 

Az elbírálás szempontja: összességében legelőnyösebb ajánlat 

Ajánlatkérő az alábbi részszempontok tekintetében végzi az érvényes ajánlatok összehason-

lítását és értékelését: 

Részszempont megnevezése 
Maximális pont-

szám 

Óradíj (nettó; HUF/óra) 2000 
3D tervezési gyakorlat 600 
Komplett vasúti jármű tervezés 300 
Vasúti jármű tervezési gyakorlat 300 
Vasúti jármű részegység Tervezés 200 
Gépgyártásban szerzett tervezési tapasztalat 200 
Inventor tervezési gyakorlat 150 
 
A pontozás részletes leírását az Excel táblázat tartalmazza, mely a dokumentáció részét ké-
pezi. 
 
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a kiadott Excel táblában megadott bírálati szem-

pontok esetében a számítások 2 tizedes jegy pontossággal történnek. A részszempontokhoz 

tartozó, az Excel táblázatban részletezett számítások alapján részszempontonként ka-

pott/kiosztott értékeket összeadja és az így kapott összértékek közül Ajánlatkérő azon érvé-

nyes ajánlatot preferálja, amelyik a legmagasabb összpontszámmal rendelkezik.  

Az ellenszolgáltatás összegét nettó Ft/óra mértékegységben kell megadni úgy, hogy az tar-

talmazzon minden a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges járulékos költséget, függetlenül azok 

formájától és forrásától. Ajánlattevők a megajánlott ellenszolgáltatási értéken felül egyéb el-

lenszolgáltatásra nem tarthatnak igényt. 

 
A benyújtandó ajánlat felolvasólapján az ajánlattevő adatain túl az ellenszolgáltatási 
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érték feltüntetendő, a többi részszempont tekintetében az ajánlatok értékelése az ajánlat 

egyéb tartalma szerint történik az Excel táblázatban meghatározott értékelési módszer alapján. 

Ajánlatkérő a bontás során az ajánlattevők adatait és az ellenszolgáltatás értékét ismerteti a 

felolvasólapok alapján. 

 
8. Kizáró okok 
Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő, aki: 

a) végelszámolás alatt áll, vagy az ellene indított csődeljárás vagy felszámolási eljárás fo-

lyamatban van, illetőleg ha az Ajánlattevő (alvállalkozó) személyes joga szerinti ha-

sonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben 

van; 

b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; 

c) gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben 

megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrá-

nyok alól nem mentesült; illetőleg akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben al-

kalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. §-a (2) be-

kezdésének b), illetőleg g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az el-

tiltás ideje alatt, illetőleg ha az Ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból 

és módon jogerősen korlátozta; 

d) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési 

kötelezettségének – a letelepedése szerinti ország vagy az Ajánlatkérő székhelye sze-

rinti ország jogszabályai alapján – nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást 

kapott; 

e) gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban – öt évnél nem régebben 

meghozott – jogerős bírósági ítéletben megállapított jogszabálysértést követett el; 

f) a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi 

LVII. törvény 11. §-a, vagy az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés 101. cikke 

szerinti – öt évnél nem régebben meghozott – jogerős és végrehajtható 

versenyfelügyeleti határozatban vagy a versenyfelügyeleti határozat bírósági felül-

vizsgálata esetén a bíróság jogerős és végrehajtható határozatában megállapított és bír-

sággal sújtott jogszabálysértést követett el versenyeztetési eljárás során; illetőleg ha az 

Ajánlattevő ilyen jogszabálysértését más versenyhatóság vagy bíróság – öt évnél nem 

régebben – jogerősen megállapította, és egyúttal bírságot szabott ki. 

 
Továbbá nem lehet ajánlattevő, aki: 
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g) nem EU-, EGT- vagy OECD-tagállamban vagy olyan államban rendelkezik adóillető-

séggel, mellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, 

vagy 

h) a szerződéssel kapcsolatban megszerzett jövedelme az adóilletősége szerinti országban 

kedvezményesebben adózna (a jövedelemre kifizetett végleges, adó-visszatérítések 

után kifizetett adót figyelembe véve), mint ahogy a gazdasági szereplő az adott or-

szágból származó belföldi forrású jövedelme után adózna. Ennek a feltételnek nem 

kell eleget tennie a gazdasági szereplőnek, ha Magyarországon bejegyzett fióktelepe 

útján fogja teljesíteni a szerződést és a fióktelepnek betudható jövedelemnek minősül-

ne a szerződés alapján kapott jövedelem, 

i) olyan nem szabályozott tőzsdén jegyzett társaság, amelynek a pénzmosás és a terro-

rizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi 

CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerinti tényleges tulajdonosa nem megismerhető. 

j) nem lehet ajánlattevő az a gazdasági szereplő, amelyben közvetetten vagy közvetlenül 

több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi sze-

mély vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amelynek tekinte-

tében a h) i) és j) pontokban meghatározott feltételek fennállnak. Amennyiben a több, 

mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati hányaddal rendelkező gazdasági társaság 

társulásként adózik, akkor az ilyen társulás tulajdonos társaságaira vonatkozóan kell a 

h) pont szerinti feltételt megfelelően alkalmazni. 

Igazolás módja: 
Cégjegyzésre jogosult személy által cégszerűen aláírt nyilatkozat.  

Amennyiben a nyilatkozatot nem cégjegyzésre jogosult személy írja alá, úgy csatolni szüksé-

ges a cégjegyzésre jogosult személy által aláírt meghatalmazást, melynek tartalmaznia kell a 

meghatalmazott aláírás mintáját is. 

 
9. Az alkalmasságot kizáró tényezők 
 
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 

Ajánlattevőnek  az ajánlathoz csatolnia kell: 

A/1. 

Cégszerűen aláírt nyilatkozatát az előző három üzleti év vonatkozásában a beszerzés tárgya 

szerinti - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, attól függően, hogy a 

gazdasági szereplő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek 

az adatok rendelkezésre állnak.  

Ajánlatkérő a beszerzés tárgya alatt az alábbiakat érti: 3D-s tervezői szoftveres tervezés. 
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Az alkalmasság minimumkövetelménye (i):  
A/1.  
Az ajánlattevőnek a beszerzés tárgya szerinti (3D-s tervezői szoftveres tervezés) – általános 

forgalmi adó nélkül számított – árbevétele az előző három üzleti évben összesen el kell érnie a 

nettó 20 millió Ft-ot. 

 

Ajánlattevőnek  az ajánlathoz csatolnia kell: 

B/1. 
Cégszerűen aláírt referencia nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az eljárást megindító 

felhívás napját megelőző húsz évben (1995. április 16-tól 2015. április 16-ig) tervezett 

nagyvasúti járművet, illetve egyéb kötöttpályás jármű korszerűsítése keretében végzett jármű 

áttervezést. Ajánlattevőnek a fentiek szerinti referencia nyilatkozatot minimum az alábbi 

tartalommal kell az ajánlatához csatolnia: 

• szerződést kötő másik fél megnevezése  

• a kontaktszemély megnevezése, elérhetősége (telefonszám és/vagy e-mail cím és/vagy 
faxszám), 

• a szerződés tárgyának bemutatása (oly módon, hogy abból az alkalmasság egyértel-
műen megállapítható legyen) 

• a teljesítés ideje, időtartama [a teljesítés kezdete, befejezése (Pontos megjelölés: év, 
hónap, nap)], 

• nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a teljesítés megfelelt-e a jogszabályoknak és a 
szerződésnek. 

 

A referencialistát a fent megjelölt minimális tartalommal olyan formában kell benyújtani, 

hogy abból egyértelműen megállapítható legyen, hogy az ajánlattevő megfelel-e az előírt al-

kalmassági követelménynek, továbbá annak érdekében, hogy az ajánlatkérő az előre jelen 

felhívásban rögzített pontozási módszer alapján az ajánlatot értékelni tudja. 

 
Az alkalmasság minimumkövetelménye (i):  
B/1. 

Ajánlattevőnek rendelkeznie kell legalább 1 db nagyvasúti jármű illetve kötöttpályás jármű 

korszerűsítése keretében végzett jármű áttervezésre vonatkozó szerződésszerűen teljesített 

referencia munkával.  

 
10. Az ajánlattételi határidő  

2015. május 4. 10:00 óra 
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11. Az ajánlat benyújtásának címe 
Megegyezik az 1. pont szerinti kapcsolattartási címmel: 

MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Beszerzési és Logisztikai Üzletág, Beszerzési Szervezet 

Vasúti és Vállalat-üzemeltetési Divízió 

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. 301. szoba  

 
12. Az ajánlattétel nyelve (nyelvei) 
Magyar (HU) 

Amennyiben az ajánlatban idegen nyelvű dokumentum szerepel, annak azzal tartalmában 

megegyező magyar nyelvű fordítását is csatolni kell az ajánlathoz. Ajánlatkérő elfogadja a 

nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi – cégszerűen aláírt – felelős 

fordítását is. Amennyiben a magyar és az idegen nyelvű változat között eltérés van, úgy a 

magyar változat az irányadó. A nem magyar nyelven benyújtott ajánlatok magyar nyelvre 

történő felelős fordítását az ajánlattevő köteles vállalni, illetve az így felmerülő költséget aján-

lattevő köteles viselni. 

 
13. Az ajánlat (ok) felbontásának helye, ideje 
Az ajánlatok felbontásának helye:  

MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Beszerzési és Logisztikai Üzletág, Beszerzési Szervezet 

Vasúti és Vállalat-üzemeltetési Divízió 

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. III. emelet 346-os tárgyaló  

Az ajánlatok felbontásának ideje: 2015. május 4. 10:00  óra 

 
14. Annak meghatározása, hogy az eljárásban lehet-e tárgyalni, vagy a benyújtott aján-

latokat tárgyalás nélkül bírálják el 
Az eljárás során Ajánlatkérő az alapajánlatok benyújtását követően tárgyalásokat kíván le-

folytatni az Ajánlattevőkkel a szerződéses feltételek és a szakmai tartalom egyeztetésének 

érdekében. A tárgyalásokat Ajánlatkérő Ajánlattevőkkel külön – külön kívánja lefolytatni 

egyenlő feltételek biztosításával, de fenntartja a jogot arra, hogy szükség esetén az Ajánlatte-

vők együttes jelenlétében folytassa le a tárgyalásokat.  

A dokumentáció részét képező szerződéstervezeteket oly módon kell csatolni az alapajánlat-

hoz, hogy a módosítási javaslatokat korrektúrával kell benne jelölni. A szerződéstervezet cd-n 

vagy DVD-n Word formátumban is csatolandó.  

A szerződéses feltételek és szakmai tárgyalások lefolytatását követően Ajánlattevők lehetősé-

get kapnak azonos feltételek mellett módosított ajánlat benyújtására (amelyben fenntarthatják 

az alapajánlatban foglalt ajánlatukat, vagy módosíthatják azt) a tárgyalások során egyeztetett 

végleges szerződéses feltételek és szakmai tartalom alapján. A módosított ajánlatok benyújtá-

sával a szerződéses feltételek és szakmai tartalom tekintetében és az ellenszolgáltatás tekinte-
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tében az ajánlati kötöttség beáll. 

A benyújtott módosított ajánlatokat Ajánlatkérő értékeli, és az eljárás eredményéről, illetve a 

szerződéskötési szándékról írásban küld értesítést az Ajánlattevők részére.  

 

A szerződéses feltételek és a szakmai tartalom egyeztetése érdekében megtartandó tárgyalá-

sokra az tervezetten 2015. május 12-én 10:00 órai kezdéssel, a III. emelet 350-es számú 

tárgyalóban kerül sor Ajánlatkérő székhelyén. (1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.)  

 

15. Ártárgyalás 
A szerződéses feltételek illetve a szakmai tartalom tekintetében megtartott tárgyalásokat kö-

vetően, illetve a módosított ajánlatok benyújtását követően Ajánlatkérő kétfordulós ártárgya-

lást kíván tartani.  

Az ártárgyalás szabályai a következők: 

• Az ártárgyalás célja új árajánlat benyújtása.  

• Az ártárgyalásra két fordulóban kerül sor.  

Az ártárgyalás a módosított ajánlatot benyújtó Ajánlattevők együttes jelenlétében történik. Az 

ajánlattevők az egyes tárgyalási fordulók lezárásaként árajánlatukat zárt borítékban nyújtják 

be az Ajánlatkérő részére (cégszerűen aláírt felolvasólapon – jelezve, hogy mely ártárgyalási 

fordulóra vonatkozik).  

Ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat mindkét fordulót követően az ajánlattevők együttes jelen-

létében ismerteti. 

Az ártárgyalás első fordulója során az ajánlatkérő számára kedvezőbb (vagyis alacsonyabb) 

értéket kell megajánlani, mint amely érték az ajánlattételi határidőre benyújtott ajánlatban, a 

Felolvasólapon szerepelt. Az ártárgyalás második fordulója során az ajánlatkérő számára ked-

vezőbb (vagyis alacsonyabb) értéket kell megajánlani, mint amely érték az első fordulóban 

benyújtott ajánlatban, a Felolvasólapon szerepelt. Ajánlatkérő minden a tárgyalásról jegyző-

könyvet készít, és azt a tárgyalás befejezését követő két munkanapon belül az ajánlattevőnek 

alá kell írnia. Ajánlatkérő az ajánlattevőnek a jegyzőkönyvből egy példányt aláírást követően 

átad, vagy két munkanapon belül azt részére megküldi. 

A tárgyaláson csak a képviseleti jogosultságát igazoló személy vehet részt az ajánlattevő ré-

széről. 

Ajánlatkérő ártárgyalást értelemszerűen csak az 1. részszempont vonatkozásában fog tartani 

(árelem). 

 

16. Az eredményhirdetés tervezett időpontja:  
Ajánlatkérő a pályázat eredményéről írásban (telefax útján, ill. e-mail-en) tájékoztatja az 



 

 

 

10

Ajánlattevőket várhatóan: 2015. június 12-ig.  

 
17. A szerződéskötés tervezett időpontja 

Tervezetten: 2015. június 30-ig. 

 
18. Egyéb információk 

• Ajánlatkérő jelen eljárásban készít Dokumentációt, melyet térítésmentesen bocsát az 

Ajánlattevők rendelkezésére. A pályázati dokumentáció Ajánlatkérőtől való átvétele 

az eljárásban való részvétel feltétele.  

• Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt nem köti biztosíték nyújtásához. 

• Ajánlatkérő az eljárásban teljes körű hiánypótlási lehetőséget biztosít. 

• Jelen eljárásban Ajánlatkérő nem biztosítja a részajánlat tétel lehetőségét.  

• Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy alternatív ajánlattételre nincs lehetőség. 

• Ajánlatkérő közli, hogy az ajánlatok bontásánál az Ajánlatkérő, az Ajánlattevők, to-

vábbá az általuk meghívott személyek vehetnek részt. Ajánlatkérő a bontásra az Aján-

lattevőknek külön meghívót nem küld. Az ajánlatok bontására a beadás sorrendjében 

kerül sor. 

• Az ajánlatot zárt csomagolásban, magyar nyelven, 1 db papír alapú példányban, va-

lamint az ajánlatot a papír alapú példánnyal mindenben megegyező elektronikus má-

solati példányban (szkennelve, pdf kiterjesztésű file formájában) is be kell nyújtani, 

CD-n vagy DVD-n kell benyújtani.  

• Az ajánlaton szerepelnie kell az Ajánlattevő nevének, székhelyének. 

• A csomagoláson az „Mérnöki, tervez ői szolgáltatás beszerzése a személyszállító 

járművek korszerűsítéséhez” megjelölést és „Az ajánlattételi határidő előtt (2015. 

május 4. 10:00 óra előtt) nem bontható fel” megjelölést is fel kell feltüntetni.  

• Az ajánlatok nyomtatott példányait összetűzve (spirálozva vagy egyéb módon) kell 

benyújtani. 

• Az ajánlat első oldalaként cégszerűen aláírt felolvasólapnak kell szerepelnie, 

amelyben közölni kell az alábbi adatokat: az Ajánlattevő nevét, székhelyét, telefon- és 

faxszámát, e-mail címét, illetve az ajánlati árat. A felolvasólap mintáját jelen doku-

mentáció tartalmazza. 

• Ajánlattevőnek fentieken túl az alábbi dokumentumok egyszerű másolatát kell az 

ajánlathoz csatolni: 

� az ajánlattételi határidőt megelőző 45 napnál nem régebben kiállított: 

cégkivonat egyszerű másolati példányát. (a http://www.e-cegjegyzek.hu 

honlapról letölthető változat is elfogadható.)  
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Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében elektronikusan 

meg kell küldeni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet 

tartalmazó e-aktát, valamint a benyújtás tényét igazoló elektronikus térti-

vevényt jelen ajánlatkérés 1. pontjában megadott kapcsolattartó személy 

e-címére (balint.eva.krisztina@mav-szk.hu)  

Egyéni vállalkozók esetében vállalkozói igazolvány másolata, vagy a 

közhiteles adatbázisból kinyomtatott igazolás csatolandó. 

� az ajánlatot aláíró cégjegyzésre jogosult személy aláírási címpéldányát 

vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintáját egyszerű másolati pél-

dányban.  

� Amennyiben az ajánlatot nem a cégjegyzésre jogosult személy írja alá, 

úgy csatolni szükséges a cégjegyzésre jogosult személy által aláírt meg-

hatalmazást, melynek tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírás mintáját 

is. 

� Ajánlattevőnek az Excel mellékletben megadott pontozási rendszerben 

meghatározott alkalmasság megítélése érdekében az ajánlatához csatolnia 

kell az alábbi dokumentumokat: 

- Excel melléklet 3. részszempontja tekintetében: referencia 

munkák felsorolását tartalmazó nyilatkozat  

� a teljesítésbe bevonni kívánt tervező szakemberek szakmai önéletrajzát 

 

Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét arra, hogy az Excel mellékletekben részlete-

zett pontozási módszer alapján Ajánlattevőnek minimum 3 fő tervező mérnök szakemberrel 

kell rendelkezniük.   

 
• Ajánlattevőnek az ajánlatához csatolnia kell ajánlata részeként a dokumentáció részét 

képező szerződéstervezetet a megfelelő részeken kitöltve, a módosítási javaslatokat 

korrektúrával jelölve , szignálva. A szerződéstervezet cd-n vagy DVD-N Word for-

mátumban is csatolandó. 

• Ajánlattevő az ajánlattételi határidőtől számítva 60 napig kötve van ajánlatához. 

• Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség 

az Ajánlattevőt terheli. 

• Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot indoklás nélkül az eljárás 

bármely szakaszában eredménytelennek nyilvánítsa. 
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• Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét arra, hogy amennyiben a benyújtott 

ajánlatok értékelése folyamán indokoltnak tartja, kérheti az Ajánlattevőktől az aján-

lat részeként beadott referencia munkák leírásának benyújtását a hiánypótlási felhí-

vás keretében. 

• Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét arra, hogy a szakmai önéletrajzok kitöl-

tésénél a munkakörök pontos megnevezése, az adott munkakörben eltöltött idő meg-

adása (év, hónap, nap) kiemelten fontos, az egyes tervező szakemberre vonatkozó 

gyakorlati idő illetve vasúti tervezési gyakorlat megállapítása valamint a rögzített ér-

tékelési móddal történő pontozás érdekében. 

• Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a székhelyén beléptető rendszer műkö-

dik, a regisztrációval együtt járó adminisztráció esetenként 20 percet is igénybe vehet. 

Ajánlattevő felelőssége, hogy az ajánlatkérő által a pályázat során kért dokumentumok 

a megadott határidőre ajánlatkérő székházán belül meghatározott irodába késedelem 

nélkül megérkezzen. Ajánlatkérő a postai úton, vagy futárszolgálattal megküldött do-

kumentumok késve történő kézbesítéséért sem vállal felelősséget. A késve érkező do-

kumentumok az ajánlat érvénytelenségét vonhatják maguk után. 

Érvénytelen az ajánlat, ha: 
• az ajánlattételi határidőn túl érkezik; 

• a pályázatban részvételi feltételként kért igazolások és nyilatkozatok nem, vagy nem 

megfelelő módon igazolják Ajánlattevő alkalmasságát; 

• a pályázatban részvételi feltételként kért igazolásokat és nyilatkozatokat Ajánlattevő a 

hiánypótlási felhívás ellenére sem nyújtja be a megadott határidőre a pályázati felhí-

vásnak megfelelően; 

• a pályázati felhívásban, illetve dokumentációkban Ajánlatkérő által tervezett teljesítési 

ütemezést Ajánlattevő nem tudja vállalni, teljesíteni; 

• a pályázati felhívásban és mellékleteiben előírt követelményeknek nem felel meg, il-

letve az előírt feltételeket Ajánlattevő nem tudja igazolni, teljesíteni; 

• a pályázati felhívásban és mellékleteiben nevesített tartalom tekintetében Ajánlattevő 

nem ad teljes körű ajánlatot; 

• az Ajánlattevő az ajánlatához nem csatolta a kitöltött Felolvasólapot;  

• az ajánlatban valótlan adat vagy nyilatkozat szerepel; 

• az Ajánlattevő csőd- vagy felszámolási eljárás alatt áll. 
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Ajánlattevők az alapajánlat összeállításának érdekében írásban kérdéseket tehetnek fel ajánlatké-

rő felé (e-mailben az 1. pont szerint) az ajánlattételi határidő lejárata előtti 3. munkanap 16:00 

óráig (2015. április 28. 16:00 óráig). A kérdésekre ajánlatkérő 2015. április 29. 16:00 óráig 

megküldi válaszait.  

 

19. A pályázati felhívás közzétételének napja  
2015. április 16. 
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II. 
MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ 

 

3D-s tervezői szoftveres tervezés  
 
Szállítandó termék/szolgáltatás megnevezése, mennyisége: 

• Vasúti személyszállító és egyéb vontató, illetve vontatott jármű, mérnöki tervezési 

munkái,  

• Egyéb gépész-, levegős és féktechnikai és belső berendezések műszaki tervezése,  

• Műszaki tervezés, dokumentáció-, kezelési- és karbantartási utasítás készítés 

 
A szállítandó termék/szolgáltatás műszaki meghatározása: 

Vasúti járművek tervezése. Gépészeti, belsőtéri, levegős és féktechnikai.  

A feladat végrehajtási helye: Vállalkozó telephelye 

Használható tervezői szoftverek: Gépészeti – inventor 2014 3D tervezői szoftver  

A munkavégzéshez szükséges irodai elhelyezést, hardware és software eszközöket a Vállalkozó 

biztosítja.  

A termékkel/szolgáltatással együtt szállítandó dokumentumok: 

Minden dokumentumot kötelezően a MÁV-START Zrt. számozási rendszerének megfelelően 

kell készíteni. A dokumentumokat, rajzokat, darabjegyzékeket, műszaki leírásokat, a MÁV-

START Zrt. eljárási utasításának megfelelően kell elkészíteni, jóváhagyatni és leadni. 

A vonatkozó utasításból a nyertes pályázó munkatársai oktatást kapnak, és ahhoz a későbbi-

ekben is hozzáférhetnek.  
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III.  
FELOLVASÓLAP  

 
 

 

Ajánlattevő neve:     …………………………………………. 

Ajánlattevő székhelye (lakóhelye):             …………………………………………. 

Telefon: ……………  Telefax: ………….  E-mail: ……………………… 

 

Közös ajánlattétel esetén*: 

Ajánlattevő neve:     …………………………………………. 

Ajánlattevő székhelye (lakóhelye):             …………………………………………. 

Telefon: ……………  Telefax: ………….  E-mail: ……………………… 

 

Ajánlattevő(k) kapcsolattartó személyének neve: …………………………………………. 

Levelezés címe: …………………………………………. 

Telefon: ……………  Telefax: ………….  E-mail: ……………………… 

Ajánlati ár:  

Inventor 3D –s szoftveres tervezés 

 

Ellenszolgáltatás értéke  

(Excel táblázat, 1. bírálati részszempont) 
Nettó …………………………. Ft/óra + ÁFA 

 

Az ellenszolgáltatás összegét nettó Ft/óra mértékegységben kell megadni úgy, hogy az tar-

talmazzon minden a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges járulékos költséget, függetlenül azok 

formájától és forrásától. Ajánlattevők a megajánlott ellenszolgáltatási értéken felül egyéb el-

lenszolgáltatásra nem tarthatnak igényt. 

 

Alulírott, …………….,mint a(z) ………………………………… (cégnév) cégjegyzésre jo-

gosult képviselője – a pályázati felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi formai 

és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki adatok gondos áttekintése után ezennel 

kijelentem, hogy a pályázati felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi feltételt 

megismertük, megértettük, azokat a jelen nyilatkozattal elfogadjuk és nyertesség esetén a 

szerződést az ajánlatunkban foglalt tartalommal teljesítjük. 
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Jelen nyilatkozat a MÁV-START Zrt. Ajánlatkérő által „Mérnöki, tervez ői szolgáltatás 

beszerzése a személyszállító járművek korszerűsítéséhez” tárgyban kiírt pályázat részeként 

tettem. 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

………..………………. 

(cégszerű aláírás) 

* Valamennyi közös ajánlattevő nevét fel kell tüntetni azzal, hogy fel kell tüntetni egyúttal a közös ajánlattevők által kijelölt vezető ajánlat-
tevőt is. A vezető ajánlattevő minősül a beszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőnek. 
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IV. 
NYILATKOZAT A KIZÁRÓ OKOKRÓL 

 

 

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

zésre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy az általam jegyzett cég nem tartozik az alábbi 

kizáró okok hatálya alá: 

 

c) gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben meg-

állapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem 

mentesült; illetőleg akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi 

intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. §-a (2) bekezdésének b), illetőleg g) pontja 

alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, illetőleg ha az Ajánlatte-

vő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta; 

d) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési köte-

lezettségének – a letelepedése szerinti ország vagy az Ajánlatkérő székhelye szerinti ország 

jogszabályai alapján – nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott; 

f)a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. 

törvény 11. §-a, vagy az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés 101. cikke szerinti – öt 

évnél nem régebben meghozott – jogerős és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban 

vagy a versenyfelügyeleti határozat bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság jogerős és végre-

hajtható határozatában megállapított és bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el verse-

nyeztetési eljárás során; illetőleg ha az Ajánlattevő ilyen jogszabálysértését más versenyható-

ság vagy bíróság – öt évnél nem régebben – jogerősen megállapította, és egyúttal bírságot 

szabott ki. 

g)nem EU-, EGT- vagy OECD-tagállamban vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, 

mellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy 

h)a szerződéssel kapcsolatban megszerzett jövedelme az adóilletősége szerinti országban ked-

vezményesebben adózna (a jövedelemre kifizetett végleges, adó-visszatérítések után kifizetett 

adót figyelembe véve), mint ahogy a gazdasági szereplő az adott országból származó belföldi 

forrású jövedelme után adózna. Ennek a feltételnek nem kell eleget tennie a gazdasági szerep-

lőnek, ha Magyarországon bejegyzett fióktelepe útján fogja teljesíteni a szerződést és a fiókte-

lepnek betudható jövedelemnek minősülne a szerződés alapján kapott jövedelem, 

i)olyan nem szabályozott tőzsdén jegyzett társaság, amelynek a pénzmosás és a terrorizmus 

finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § 

r) pontja szerinti tényleges tulajdonosa nem megismerhető. 

j)nem lehet ajánlattevő az a gazdasági szereplő, amelyben közvetetten vagy közvetlenül több, 

mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy jogi 

személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amelynek tekintetében a h) i) és j) pon-

tokban meghatározott feltételek fennállnak. Amennyiben a több, mint 25%-os tulajdoni rész-

szel vagy szavazati hányaddal rendelkező gazdasági társaság társulásként adózik, akkor az 
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ilyen társulás tulajdonos társaságaira vonatkozóan kell a h) pont szerinti feltételt megfelelően 

alkalmazni. 
 
 
Jelen nyilatkozatot a MÁV-START Zrt. Ajánlatkérő által indított „Mérnöki, tervez ői szol-

gáltatás beszerzése a személyszállító járművek korszerűsítéséhez” tárgyú eljárás vonatko-

zásában az ajánlat részeként tettem. 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

………..………………. 

(cégszerű aláírás) 

 



 

 

 

19

V. 
Nyilatkozat árbevételről 

 
 

 

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

zésre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy az előző három üzleti évben a beszerzés tárgya 

szerinti – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételünk az alábbiak szerint alakult: 

 

 

Jelen nyilatkozatot a MÁV-START Zrt.  mint ajánlatkérő által Mérnöki szolgáltatás a sze-

mélyszállító járművek korszerűsítéséhez, modernizálásához, tervezéséhez tárgyban megindí-

tott beszerzési eljárásban, az ajánlat részeként teszem. 

 
 

Kelt(helység, év, hónap, nap) 
 
 
 
………..……………… 
(cégszerű aláírás) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Üzleti év 
Beszerzés tárgya szerinti – általános forgalmi adó 

nélkül számított – árbevétel (nettó HUF) 

  

  

  



 

 

 

20

 
VI. 

 
NYILATKOZAT A TELJESÍTÉSBE BEVONNI KÍVÁNT SZAKEMBEK RŐL 

 
 

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

zésre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy a szerződés teljesítésébe a következő szakembe-

reket kívánjuk bevonni: 

 

 
Szakember neve Szakember  

végzettsége/képzettsége 
Szakmai tapasztalat  

(év) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    
 

Jelen nyilatkozatot a MÁV-START Zrt. Ajánlatkérő által indított „ Mérnöki szolgáltatás a 

személyszállító járművek korszerűsítéséhez, modernizálásához, tervezéséhez”  tárgyú eljárás 

vonatkozásában az ajánlat részeként tettem. 

 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

………..………………. 

(cégszerű aláírás) 
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VII.  
SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 

 
SZEMÉLYES ADATOK  

Név:  
Születési idő:  
Állampolgárság:  
 

ISKOLAI VÉGZETTSÉG/KÉPZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK  
(Kezdje a legfrissebbel, és úgy haladjon az időben visszafelé!) 

Mettől meddig (év) 
 

Intézmény megnevezése Végzettség és szakirány / kép-
zettség 

   
   
   
   
   
 

MUNKAHELYEK, MUNKAKÖRÖK  
(Kezdje az aktuálissal, és úgy haladjon az időben visszafelé!) 

Mettől meddig (év) Munkahely megnevezése Betöltött munkakör 
   
   
   
   
   
   
   
 

JELENTŐSEBB, BESZERZÉS TÁRGYÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ PROJEKTEK  
ISMERTETÉSE  

* 
• 3 D tervezési gyakorlat bemutatása (Excel táblázat, 2. részszempont) 
• vasúti jármű tervezési gyakorlat bemutatása (Excel táblázat, 3. részszempontjai) 
• vasúti részegység tervezési gyakorlat bemutatása (Excel táblázat, 5. részszempontjai) 
• gépgyártásban szerzett tervezési gyakorlat bemutatása (Excel táblázat, 6. részszempontjai) 
• Inventor programban szerzett tervezési gyakorlat bemutatása (Excel táblázat, 7. részszem-

pontjai) 
 
 (Kezdje az aktuálissal, és úgy haladjon az időben visszafelé!) 

 
 

Időpont megjelölése: mettől meddig  
(év, hónap, nap) 

Ellátott funkciók és feladatok, kifejtett tevé-
kenység bemutatása 

Területek megjelölése, melyen a szakember 
szakmai gyakorlatot szerzett  

  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
EGYÉB: 
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Kelt:   
 

……………………………… 

szakember saját kezű aláírása 

 

*  Hivatkozva a jelen dokumentáció részeként kiadott Excel mellékletben részletezett értékelé-

si szempontokra, a szakemberek tekintetében minimum 3 fő tervező megnevezése illetve 

szakmai önéletrajzának csatolása szükséges!  
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IX.  
SZÁNDÉKNYILATKOZAT* 

(az VI. sz. mellékletben megjelölt valamennyi szakembernek ki kell töltenie) 

 
Alulírott …………………………….……. (szakértő neve) nyilatkozom, hogy a 

……………………………….. (ajánlattevő neve) ajánlatának nyertessége esetén a szer-

ződés teljesítése során a ……………………………….. (ajánlattevő neve) rendelkezé-

sére állok.  

Nyilatkozom továbbá, hogy a szerződés teljesítésének időszakában nincs más olyan 

kötelezettségem, amely a szerződés teljesítésében való közreműködésemet akadályozná.  

 

Jelen nyilatkozatot a MÁV-START Zrt., mint ajánlatkérő által indított, „Mérnöki szol-

gáltatás a személyszállító járművek korszerűsítéséhez, modernizálásához, tervezé-

séhez” tárgyú eljárásban teszem. 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

 

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

aláírás  
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 X. 

 

TERVEZÉSI KERETSZERZ ŐDÉS TERVEZET 

Külön dokumentumként kerül becsatolásra. 
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XI. 

ÉRTÉKEL Ő EXCEL TÁBLÁZAT 

(Külön dokumentumként kerül becsatolásra)
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XII. 
REFERENCIA NYILATKOZAT  

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

zésre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy a pályázati felhívás megküldésétől visszafele 

számított húsz  év (1995. ...................-től 2015.    ..............-ig) vonatkozásában  nagyvasúti 

jármű illetve kötöttpályás jármű korszerűsítése keretében végzett jármű áttervezési szolgálta-

tásaink az alábbiak voltak: 

 

Szerződést 

kötő fél pon-

tos megne-

vezése 

Kontaktszemély 

megnevezése, 

elérhetősége 

 

Szerződés tárgyá-

nak megadása 
(oly módon, hogy 

abból az alkalmasság 
egyértelműen megál-

lapítható legyen) 

A teljesítés ideje, 

időtartama 

(Pontos megjelölés: év, 

hónap, nap) 

Teljesítés megfelelt-
e a jogszabályok-

nak és a szerződés-
nek. 

(Igen/Nem) 

     

     

     

     

     
 

Jelen nyilatkozatot a MÁV-START Zrt. Ajánlatkérő által indított „ Mérnöki szolgáltatás a 

személyszállító járművek korszerűsítéséhez, modernizálásához, tervezéséhez”  tárgyú eljárás 

vonatkozásában az ajánlat részeként tettem. 

 

 

 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

………..………………. 

(cégszerű aláírás) 

 


