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I. 

Pályázati Felhívás 
„Roncsolásos és roncsolásmentes anyagvizsgálatok végzése fém és gumitermékek 

esetében a szúrópróbaszerű minőség-ellenőrzés érdekében” 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:  
 

Roncsolásos és roncsolásmentes anyagvizsgálatok végzése fém- és gumitermékek 

esetében a szúrópróbaszerű minőség-ellenőrzés biztosítása érdekében  

Teljes keretösszeg meghatározása: 30.000.000,-Ft + ÁFA  
 

Részekre történő ajánlattétel biztosított, az alábbiak szerint: 
 

1. részajánlat: Fém termékek roncsolásos és roncsolásmentes anyagvizsgálata:  

20.000.000,-Ft + ÁFA 

2. részajánlat: Gumi termékek roncsolásos és roncsolásmentes anyagvizsgálata:  

10.000.000,-Ft + ÁFA 

 

Ajánlatkérő a fent megjelölt keretösszeg elköltésére egyik részajánlat tekintetében sem 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.  

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a fent egy adott részajánlaton belül csak teljes körű 

ajánlat tehető.  

 



 

 

 

4

3. A pályázat műszaki leírása, illetőleg a minőségi követelmények, 
teljesítménykövetelmények 

 

A műszaki követelményeket, valamint a szerződéstervezeteket a Dokumentáció tartalmazza, 

melyet Ajánlatkérő az ajánlatkéréssel együtt küld meg az Ajánlattevők részére. 

 

4. A szerződés meghatározása 
 
Mindkét részajánlat tekintetében: Vállalkozási keretszerződés 
 
Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy amennyiben mindkét részajánlat tekintetében 

ugyanazon ajánlattevő válik nyertessé, a két rész vonatkozásában egy keretszerződést kössön: 

30.000.000,- Ft + ÁFA értékben, mely keretösszeg a két rész vonatkozásában Ajánlatkérő 

igénye szerint szabadon felhasználható. 

 
5. A Szerződés időbeli hatálya, teljesítési határidő 

A szerződés a mindkét fél általi aláírás napján lép hatályba. Felek rögzítik, hogy a szerződés 

alapján Megrendelő legfeljebb a szerződés hatályba lépésétől számított 24. hónap utolsó 

napjáig vagy a keretösszeg kimerüléséig (a továbbiakban: „Megrendelési véghatáridő”) 

jogosult Lehívások leadására.   

A Lehívások maximális teljesítési határideje: 30 naptári nap. 

 
6. A teljesítés helye 

Mindkét rész tekintetében a Vállalkozó, vagy az ajánlatában megnevezett alvállalkozó 

telephelye. 

 
7. Az ajánlatok bírálati szempontja 

Ajánlatkérő az ajánlatokat mindkét részajánlat tekintetében a legalacsonyabb összegű 

ellenszolgáltatás kiválasztása bírálati szempont szerint értékeli.  

Ajánlattevőknek a vállalási árat egy vizsgálati egységre vonatkozóan kell megadniuk a 

dokumentáció részét képező ajánlattételi Excel táblában.  

Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét arra, hogy adott részajánlaton belül csak teljes 

körű ajánlat tehető, azaz az ajánlattételi Excel tábla minden sora kitöltendő a megfelelő nettó 

egységárakkal.  

Ajánlatkér ő nem kéri az adott anyagvizsgálati módokhoz tartozóan megadott nettó 

egységárak felszorzását a várható vizsgálati eseményszámmal.  
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Az ajánlattételi tábla a fenti számítást az adott vizsgálati módhoz tartozó egységárak 

megadását követően előre programozottan számolja és az így kapott szorzatokat 

részajánlatonként összesíti. Az ellenszolgáltatás összesen értékét (nettó Ft + ÁFA 

mértékegységben) az I. részajánlat tekintetében az E13 cella, a II. részajánlat tekintetében 

pedig az E23 cella mutatja.  

Ajánlattevőknek a Felolvasólapon az E13, és az E23 cellájában keletkezett összesített 

ellenszolgáltatási értéket kell feltüntetni.  

Ajánlatkér ő felhívja az Ajánlattevők figyelmét arra, hogy az ajánlattételi Excel tábla 

kitöltve, cégszerűen aláírva az ajánlathoz csatolandó!   

 

Az ellenszolgáltatás összegét nettó Ft/vizsgálat mértékegységben kell megadni úgy, hogy az 

tartalmazzon minden a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges járulékos költséget, függetlenül 

azok formájától és forrásától (pl.: szállítási költség, mérő eszközök, segédeszközök, vegyi 

anyagok, egyéb mérést elősegítő körülmények, kiszállítási díj, mintatest kimunkálásának 

összes költsége). Az ajánlattételi Excel táblában megadott árelemeken túl egyéb árelem, 

költség nem adható meg és elszámolására nincs mód.  

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

a) végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági 

végzést közzétettek vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték , 

illetőleg ha az Ajánlattevő (alvállalkozó) személyes joga szerinti hasonló eljárás van 

folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van; 

b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; 

c) gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben 

megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő 

hátrányok alól nem mentesült; illetőleg akinek tevékenységét a jogi személlyel 

szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. §-a 

(2) bekezdésének b), illetőleg g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, 

az eltiltás ideje alatt, illetőleg ha az Ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló 

okból és módon jogerősen korlátozta; 

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

kötelezettségének – a letelepedése szerinti ország vagy az Ajánlatkérő székhelye 

szerinti ország jogszabályai alapján – nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére 

halasztást kapott; 



 

 

 

6

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 Közösséget létrehozó 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 végrehajtható határozatában megállapított 

és bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el versenyeztetési eljárás során; illetőleg 

ha az Ajánlattevő ilyen jogszabálysértését más versenyhatóság vagy bíróság – öt évnél 

nem régebben – jogerősen megállapította, és egyúttal bírságot szabott ki. 

 

Továbbá nem lehet Ajánlattevő, aki: 

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 

kedvezményesebben adózna (a jövedelemre kifizetett végleges, adó-visszatérítések 

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

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

kell eleget tennie a gazdasági szereplőnek, ha Magyarországon bejegyzett fióktelepe 

útján fogja teljesíteni a szerződést és a fióktelepnek 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) pontokban meghatározott feltételek fennállnak. Amennyiben 

a több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati hányaddal rendelkező gazdasági 

társaság társulásként adózik, akkor az ilyen társulás tulajdonos társaságaira 

vonatkozóan kell a h) pont szerinti feltételt megfelelően alkalmazni. 

Igazolás módja: 
Az ajánlattevő - cégjegyzésre jogosult – képviselője/képviselői által cégszerűen aláírt 

nyilatkozat; az igénybe venni kívánt alvállalkozó/alvállalkozók vonatkozásában is.  
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Amennyiben a nyilatkozatot nem cégjegyzésre jogosult személy írja alá, úgy csatolni 

szükséges a cégjegyzésre jogosult személy által aláírt meghatalmazást, melynek tartalmaznia 

kell a meghatalmazott aláírás mintáját is. 

 
9. Az alkalmasságot kizáró tényezők 
 
A) Pénzügyi, gazdasági alkalmassági követelmény: 
 
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a teljes - általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele a 

pályázati felhívás közzétételét megelőző 3 üzleti évben összesen nem érte el az I. rész 

esetében a nettó 10 millió Ft-ot, a II. rész esetében a nettó 5 millió Ft-ot 

Az igazolás módja: 

Ajánlattevőknek részajánlatonként csatolniuk kell a cégjegyzésre jogosult személy (vagy 

meghatalmazottja) által aláírt nyilatkozatukat a pályázati felhívás közzétételét megelőző 

három üzleti év teljes általános forgalmi adó nélkül számított árbevételéről.  

 
Több részajánlatra történő jelentkezés esetén a megpályázni kívánt részajánlatok közül 
a nagyobbik értékű elvárás az irányadó. 
 
B) Műszaki, szakmai alkalmassági követelmények: 
 
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás dátumától 

visszafelé számított 3 év vonatkozásában legalább egy, a jelen beszerzés tárgyával 

megegyező tárgyú (I. részajánlat esetében Fém termékek roncsolásos és roncsolásmentes 

anyagvizsgálata II. részajánlat esetében Gumi termékek roncsolásos és roncsolásmentes 

anyagvizsgálata tárgyú) referencia munkával. 

 
Igazolás módja: 

Ajánlattevő csatolja az pályázat tárgyára vonatkozó referencia nyilatkozatát az alábbi 

tartalommal: 

• Szerződés teljesítésének ideje (év, hó, nap pontos megjelölésével) 

• A teljesítés helye 

• Szerződést kötő másik fél  

(név; cím; kontaktszemély neve, elérhetősége, telefonszáma, e-mail címe) 

• Szerződés tárgya 

• A teljesítés az előírásoknak és szerződésnek megfelelően történt-e. 

 

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

hogy abból egyértelműen megállapítható legyen, hogy az ajánlattevő megfelel-e az előírt 
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alkalmassági követelménynek. 

 

Ajánlatkér ő felhívja az Ajánlattevők figyelmét arra, hogy mindkét részajánlatra történő 

jelentkezés esetén a Műszaki, szakmai alkalmassági követelmények (referencia munkák) 

vonatkozóan támasztott követelménynek külön – külön kell megfelelni, tekintettel arra, 

hogy a beszerzés tárgya részajánlatonként különböző.  

 
10. Az ajánlattételi határidő  

2015. április 13.  10.00 óra  

 
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.III. emelet 301. szoba (Bálint Éva) 

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

MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Beszerzési és Logisztikai Üzletág BSZ Beruházási Divízió 

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. III. emelet 355/a tárgyaló   

Az ajánlatok felbontásának ideje: 2015. április 13.  10.00 óra 

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

ajánlatokat tárgyalás nélkül bírálják el 
Az eljárás során Ajánlatkérő egyik részajánlat tekintetében sem kíván tárgyalásokat 

lefolytatni az ajánlattevőkkel a szerződéses feltételekről és szakmai tartalomról, de fenntartja 

magának a jogot arra, hogy ettől indokolás nélkül eltérjen. Fentiek alapján ajánlattevőknek 

részajánlatonként csatolniuk kell a dokumentáció részét képező szerződéstervezetet a 

megfelelő helyeken kitöltve, szignálva, egyebekben változatlan szövegtartalommal. 

Az ajánlatkérő a beadott ajánlatok elbírálása során részajánlatonként megvizsgálja, hogy az 
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ajánlatok megfelelnek-e az ajánlattételi felhívásban, a dokumentációban, valamint a 

jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Az érvényes ajánlatokat a jelen pályázati 

felhívásban és a dokumentációban foglaltak szerint részajánlatonként értékeli. 

Amennyiben egy adott részajánlatra vonatkozóan egynél több ajánlat érkezik a megadott 

határidőre, úgy ajánlatkérő elektronikus árlejtést tart az adott részajánlat tekintetében, 

amelynek pontos időpontjáról és helyszínéről az ajánlatok bontását követően haladéktalanul 

tájékoztatja az adott részajánlatra érvényes ajánlatot adót ajánlattevőket. Ha egy adott 

részajánlatra vonatkozóan csak egy ajánlattevő által kerül ajánlat benyújtásra, ajánlatkérő 

fenntartja magának a jogot, hogy fenti rendelkezést ártárgyalásra módosítsa. 

 

14.1. Elektronikus árlejtés: 

Ajánlatkérő az érvényes ajánlatok részvételével részajánlatonként külön – külön elektronikus 

árlejtést (e-aukció) tart. Az elektronikus árlejtés során Ajánlattevők az ajánlatukat egy 

elektronikus aukciós felületen tudják megtenni. A felületre történő regisztráció és az e-

aukción történő részvétel díjtalan. Az Ajánlatkérő az elektronikus licitet erre jogosult 

Szolgáltató rendszerének segítségével bonyolítja le. 

 

Az elektronikus árlejtés során Ajánlattevők az adott részajánlatra vonatkozó vizsgálati 

eseményekre külön – külön tehetnek ajánlatot, nettó Ft/vizsgálat mértékegységben. 

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy adott részajánlatra vonatkozóan továbbra is csak 

teljes körű ajánlattétel lehetséges!  

Ajánlattevőnek az aukciót követően (az aukció során tett végső ajánlati egységárak 

megerősítéseként) az Ajánlattételi táblát a végső vállalási egységárakkal feltöltve, 

cégszerűen aláírva vissza kell küldenie.    

Szolgáltató megnevezése, adatai: 

Cégnév: Electool Hungary Kft. 

Iroda:  1139 Budapest, Váci út 91. 

Cégjegyzékszám: 01-09-711910 

E-mail: aukcio@electool.com 

Telefonszám 

(Helpdesk): 

+36-20-539-99-00 

Faxszám: +36-1-239-98-96 
 
Az e-aukció részletes ütemezéséről és eljárási cselekményeiről Ajánlatkérő külön értesítésben 
tájékoztatja az érvényes ajánlatot benyújtott Ajánlattevőket. 

 
14.2 Ártárgyalás 
 

Abban az esetben, ha részajánlatonként egy érvényes ajánlat érkezik, Ajánlatkérő arra 

vonatkozó értesítése esetén Ajánlattevőnek az ellenszolgáltatás tekintetében kell új ajánlatot 
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benyújtania az ártárgyalás alkalmával.  

Az ártárgyalás szabályai a következők: 

• Az ártárgyalás célja mindkét részajánlat tekintetében új árajánlat benyújtása.  

• Az ártárgyalásra minkét részajánlat tekintetében két fordulóban kerül sor. 

 

Ajánlatkérő az ártárgyalás szabályait mindkét részajánlat tekintetében azonos feltételek 

mellett alkalmazza. Az ártárgyalás az ajánlattevő jelenlétében történik. Ajánlattevő az első 

tárgyalási forduló lezárásaként árajánlatát zárt borítékban nyújtja be az Ajánlatkérő részére 

(cégszerűen aláírt felolvasólapon).  

Az ártárgyalás első fordulója során az adott részajánlatra vonatkozóan minden árelem 

tekintetében az ajánlatkérő számára kedvezőbb (vagyis alacsonyabb) ellenszolgáltatási értéket 

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

Felolvasólapon szerepelt. Az ártárgyalás második fordulója során az adott részajánlatra 

vonatkozóan minden árelem tekintetében az ajánlatkérő számára kedvezőbb (vagyis 

alacsonyabb) összesen ellenszolgáltatási értéket kell megajánlani, mint amely érték az első 

fordulóban benyújtott ajánlatban, a Felolvasólapon szerepelt. 

Ajánlatkérő minden a tárgyalásról jegyzőkönyvet készít, és azt a tárgyalás befejezését követő 

két munkanapon belül az ajánlattevőnek alá kell írnia. Ajánlatkérő az ajánlattevőnek a 

jegyzőkönyvből egy példányt aláírást követően átad, vagy két munkanapon belül azt részére 

megküldi. A tárgyaláson csak a képviseleti jogosultságát igazoló személy vehet részt az 

ajánlattevő részéről. 
 

Az ártárgyaláson a részvétel kötelező, amennyiben nem kerül ajánlat benyújtásra az 

ártárgyalás során, úgy az az ajánlat érvénytelenségét vonhatja maga után. 

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy az ártárgyaláson való részvétel nem jelenti 

automatikusan a benyújtott ajánlat/alapajánlat érvényességét. 
 

15. Az eredményhirdetés tervezett időpontja: 

Ajánlatkérő a pályázat eredményéről írásban (telefax útján, ill. e-mail-en) tájékoztatja az 

Ajánlattevőket várhatóan 2015. május 24-ig.  
 
16. A szerződéskötés tervezett időpontja 

Tervezetten: 2015. május 30. 

 
17. Egyéb információk 

• Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt nem köti biztosíték nyújtásához. 

• Ajánlatkérő az eljárásban mindkét részajánlat tekintetében teljes körű hiánypótlási 

lehetőséget biztosít. A hiánypótlás során az ajánlati ár nem változhat, azonban az 

ajánlat érvényességéhez szükséges dokumentumokat be lehet nyújtani. Ajánlatkérő a 

hiánypótlást mindkét részajánlat tekintetében többször is elrendelheti, de a korábban 

megjelölt hiányok a későbbi hiánypótlás során nem pótolhatóak. A hiánypótlás során 

az Ajánlatkérő által nem kért dokumentumok (mindkét részajánlat tekintetében) is 
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pótolhatóak. A hiánypótlás vagy hiánypótlás keretében kért felvilágosítás kérés 

határidőre való nem teljesítése esetén Ajánlatkérő kizárólag az eredeti ajánlatot veszi 

figyelembe az ajánlatok elbírálása során.  

• Jelen eljárásban Ajánlatkérő biztosítja a részajánlat tétel lehetőségét, de felhívja a 

figyelmet arra, hogy adott részajánlaton belül csak teljes körű ajánlattétel lehetséges,  

• Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy alternatív ajánlattételre egyik részajánlat 

tekintetében sincs lehetőség. 

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

továbbá az általuk meghívott személyek vehetnek részt. Ajánlatkérő a bontásra az 

Ajánlattevőknek külön meghívót nem küld. Az ajánlatok bontására a beadás 

sorrendjében kerül sor. 

• Az ajánlatot zárt csomagolásban, magyar nyelven és 1 db papír alapú eredeti 

példányban kell benyújtani. Az ajánlatot a papír alapú példánnyal mindenben 

megegyező elektronikus másolati példányban (szkennelve,pdf kiterjesztésű file 

formájában) is be kell nyújtani, CD-n vagy DVD-n, a jelentkezéshez mellékelve.  

• A csomagoláson az „Roncsolásos és roncsolásmentes anyagvizsgálatok végzése 

acél – és gumitermékek esetében a szúrópróbaszerű minőség-ellenőrzés 

érdekében ” megjelölést és „Az ajánlattételi határidő előtt (2015. április 13.  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 árakat minden árelemre vonatkozóan. A 

felolvasólap mintáját jelen dokumentáció tartalmazza. 
• Ajánlattevőnek fentieken túl az alábbi dokumentumok egyszerű másolatát kell az 

ajánlathoz csatolni: 

- az ajánlattevő által cégszerűen aláírt nyilatkozatot a kizáró okok vonatkozásában 

- az ajánlatot aláíró cégjegyzésre jogosult személy aláírási címpéldányát vagy 

ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintáját egyszerű másolati példányban.  

- Amennyiben az ajánlatot nem a cégjegyzésre jogosult személy írja alá, úgy 

csatolni szükséges a cégjegyzésre jogosult személy által aláírt meghatalmazást, 

melynek tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírás mintáját is. 

- fentieken túl csatolni kell az ajánlattételi határidőt megelőző 45 napnál nem 

régebben kiállított: cégkivonat egyszerű másolati példányát. (a http://www.e-

cegjegyzek.hu honlapról letölthető változat is elfogadható.)  

Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében elektronikusan meg kell 

küldeni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet tartalmazó e-aktát, 

valamint a benyújtás tényét igazoló elektronikus tértivevényt jelen ajánlatkérés 1. 
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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. 

• Ajánlattevőnek csatolnia kell ajánlata részeként a dokumentáció részét képező 

szerződéstervezetet a megfelelő helyeken kitöltve, szignálva, egyebekben változatlan 

szövegtartalommal  

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

• Ajánlattevőnek csatolnia kell ajánlata részeként a dokumentáció részét képező 

Ajánlattételi Excel táblát (adott részajánlatra vonatkozóan teljes körűen kitöltve), 

cégszerűen aláírva.  

• Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség 

az Ajánlattevőt terheli. 

• Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy a feladat teljesítéséhez szükséges 

erőforrások rendelkezésre állását a szerződés időtartama alatt végig garantálja. 

• Az Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét arra, hogy az eljárás bármely 

szakaszában az ajánlati felhívás visszavonása, módosítása, valamint a beszerzési 

eljárás bármely okból történő eredménytelenné nyilvánítása vagy a szerződés 

aláírásának egyéb okból való meghiúsulása okán az Ajánlatkérő az Ajánlattevő(k) 

számára kártérítést, kártalanítást,vagy  költségtérítést semmilyen jogcímen nem fizet. 

• Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a székhelyén beléptető rendszer 

működik, 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 dokumentumok késve történő kézbesítéséért sem vállal 

felelősséget. A késve érkező dokumentumok az ajánlat érvénytelenségét vonhatják 

maguk után. 

• Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat stb. nem 

magyar nyelven került kiállításra, legalább az ajánlattevő általi felelős fordításban kell 

csatolni. Felelős fordítás alatt az Ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely tekintetében 

az Ajánlattevő képviseletére jogosult személy cégszerűen nyilatkozik, hogy az 

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

ajánlattevő a felelős. 

• 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; 
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− a pályázatban részvételi feltételként kért igazolásokat és nyilatkozatokat 

Ajánlattevő a hiánypótlási felhívás ellenére sem nyújtja be a megadott 

határidőre a pályázati felhívásnak megfelelően; 

− a pályázati felhívásban és mellékleteiben előírt követelményeknek nem felel 

meg, illetve az előírt feltételeket Ajánlattevő nem tudja igazolni, teljesíteni; 

− a pályázati felhívásban és mellékleteiben nevesített tartalom tekintetében adott 

részajánlatra vonatkozóan Ajánlattevő nem ad teljes körű ajánlatot; 

− Ajánlattevő az ajánlatához nem csatolta a kitöltött, cégszerűen aláírt 

Ajánlattételi táblát (dokumentáció mellékleteként kiküldött Excel tábla) 

− az ajánlatban valótlan adat vagy nyilatkozat szerepel; 

− az Ajánlattevő csőd- vagy felszámolási eljárás alatt áll. 

 

• Ajánlattevők az alapajánlat összeállításának érdekében írásban kérdéseket tehetnek fel 

ajánlatkérő felé (e-mailben az 1. pont szerint) az ajánlattételi határidő lejárata előtti 3. 

munkanap 16:00 óráig (2015. április 8. 16:00 óráig). A kérdésekre ajánlatkérő 2015. 

április 9.  16:00 óráig megküldi válaszait.  
 
 

18. A pályázati felhívás közzétételének napja  

2015. március 30. 
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II. 
MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ 

 
A szállítandó termék/szolgáltatás megnevezése, mennyisége: 

Roncsolásos és roncsolásmentes anyagvizsgálatok végzése fém- és gumitermékek esetében 

a szúrópróbaszerű minőség-ellenőrzés érdekében  

 

A szállítandó termék/szolgáltatás műszaki meghatározása: 

A vizsgálatokat mindkét részajánlat tekintetében az adott termékre vonatkozó vizsgálati -, és 

termékszabványok, előírások, és az alábbi táblázatban szereplő szabványokban meghatározott 

próbatest darabszámok figyelembevételével kell elvégezni.  

A vizsgálati eseményhez tartozó szükséges méretű és darabszámú mintadarabokat mindkét 

részajánlat  tekintetében az Ajánlatkérő biztosítja. 

A Vállalkozó feladatát képezi mindkét részajánlat tekintetében a vizsgálati eseményekhez 

tartozó szükséges méretű és darabszámú próbatestek kimunkálása, melynek ellenértékét az 

ajánlati árnak tartalmaznia kell.  

A vizsgálandó termékek/minták vizsgálóhelyre történő elszállítása az ajánlattevő kötelezettsége. 

Maximális szállítható súly: 500 kg. (Amennyiben az egyszerre szállítandó tömeg meghaladja az 

500 kg-ot, úgy az 500 kg feletti rész szállításáról Ajánlatkérő gondoskodik.) 

Ajánlatkérő adott esetben (100 kg tömeget meghaladó fémtermékek esetén) a vizsgálandó 

termékekből a megfelelő számú próbatestek elkészítéséhez elegendő mennyiségű 

termékdarabokat ad át mintaként, a szállítandó súly, illetve térfogat csökkentése érdekében. 

 

A vizsgálatra átadott fém- és gumitermékek visszaszállítása nem képezi a Vállalkozó feladatát. 

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy Vállalkozó köteles a részére átadott próbatesteket és 

mintadarab maradványokat saját felelősségre a vonatkozó jogszabályok szerint ártalmatlanítani.  

A vizsgálandó termékek átadási helye a Megrendelő alábbi telephelyei (vizsgálandó 

termékek tervezett átadási gyakorisága 4 hét mindkét átadási helyen): 

- Istvántelek 

- Szolnok VJT 
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 Termék  Ssz. Vizsgálat Szabvány Tájékoztató mennyiség (Vizsgálati esemény) Db  

1. Vegyi összetétel ISO/TR 9769 270 
2. Szakítópróba jellemzők MSZ EN ISO 6892-1 200 
3. Keménységi jellemzők EN ISO 6506-1 250 
4. Ütővizsgálati jellemzők EN ISO 148-1 200 
5. Törési szívósság jellemzője MSZ EN ISO 12737 5 
6. Mikrográfiai tisztaság ISO 4967:1998 5 
7. Belső sértetlenség (integritás) ISO 5948:1994 5 
8. Maradófeszültség MSZ EN 13262 5 
9. Felületi sértetlenség (integritás) ISO 6933 5 

I. 
ré

sz
aj

án
la

t 

F
ém

  t
er

m
ék

ek
 

    

1. 
Gumi keménységének 
meghatározása MSZ 494:1983 50 

2. 
Gumi folyadékállóságának 
meghatározása MSZ 8614:1986 15 

3. 

Szabványos gumivizsgálati 
módszer. Hőöregítés 
légcirkulációs 
szárítószekrényben MSZ 493:2001 25 

4. 

Gumi vagy hőre lágyuló 
elasztomer. Húzófeszültség-
nyúlási tulajdonságok 
meghatározása MSZ ISO 37:2003 50 

II.
 r

és
za

já
nl

at
 

5. 

Gumik vagy termoplasztikus 
elasztomerek. A maradó 
nyúlás meghatározása normál 
- év nagy hőmérsékleten MSZ ISO 2285:1994 10 

 

G
um

i t
er

m
ék

ek
 

6. 

Gumik és termoplasztikus 
elasztomerek maradó 
deformációjának 
meghatározása környezeti, 
nagy vagy kis hőmérsékleten  MSZ ISO 815 10 

 

A szolgáltatás garanciális követelményei: 

Ajánlattevő/vállalkozó felelős az anyagvizsgálatok szakszerűségéért, anyagvizsgálati 

jegyzőkönyvek valóságtartalmáért.  

Az anyagvizsgálati jegyzőkönyv minimum tartalmi elemei: 

• Az alkalmazott vizsgálati eljárás valamint a vonatkozó szabvány pontos megnevezése  

• Mérést végző szervezet megnevezése  

• Mérés helyének megadása  

• Megrendelő megnevezése (név, telephely feltüntetésével) 

• Mintadarab származási helyének megadása (pl: MÁV START Zrt. Istvánteleki telephely) 
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• Mintadarab megnevezése, száma (egyedi azonosítószám) 

• A mérésnél felhasznált műszerek, eszközök megnevezése (funkció, típus, gyártó 

megadásával),  

• A kiállított Vizsgálati jegyzőkönyv egyedi azonosító száma, amely lehívásonként eltérő 

és dokumentálható 

• Vizsgáló helyre történő beérkezés időpontja (év, hónap, nap bontásban) 

• Vizsgálat időpontja (év, hónap, nap bontásban) 

• Adott esetben a Jegyzőkönyvhöz csatolt egyéb dokumentumok azonosítói 

• Vizsgálati eredmények közlése 

• A mérés szöveges értékelése, állásfoglalás a mérés eredményére vonatkozólag.  

 
Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét arra, hogy a mérést követően átadásra kerülő 

Vizsgálati jegyzőkönyvnek  

• a mérést/anyagvizsgálatot végző szervezettől kell származnia 

• Ajánlatkérő számára kizárólag az eredeti példányban átadott Mérési jegyzőkönyv 

elfogadható.  

• A vizsgálatot követően kiállított Mérési jegyzőkönyvet cégszerű aláírással kell ellátni. 

• Mintadarabonként, vizsgálati eseményenként külön – külön, sorszámozott jegyzőkönyv 

kiállítása szükséges. 

 

A vizsgálati jegyzőkönyvnek a mérést/anyagvizsgálatot követő 1 munkanapon belül e-mail 

formájában illetve a mérést követő 5 munkanapon belül pedig papír alapon, eredeti, a fentiekben 

megadott tartalomnak megfelelően kell megérkeznie Ajánlatkérő részére.  

A feladat elvégzésének eredményterméke:  

A vizsgálati eredményeket és értékelést tartalmazó vizsgálati jegyzőkönyv.  

 



 

 

 

17

 

III. 
NYILATKOZATMINTÁK 
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FELOLVASÓLAP  
 

Ajánlattevő neve: …………………………………………. 

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

Kapcsolattartó megjelölése:  …………………………………………. 

Telefon:          ………………………………………….  

Telefax:                …………………………………………. 

 E-mail:                 …………………………………………. 

 

AJÁNLATI ÁR:  

1. rész:  

Fém termékek roncsolásos és roncsolásmentes anyagvizsgálata  
 
Az ellenszolgáltatás összesen értéke 
  
(Ajánlattételi tábla E13 cellája alapján) 

 
nettó …………………………..Ft+ ÁFA 

 

2. rész:  

Gumi termékek roncsolásos és roncsolásmentes anyagvizsgálata  
 
Az ellenszolgáltatás összesen értéke 
  
(Ajánlattételi tábla E23 cellája alapján) 

 
nettó …………………………..Ft+ ÁFA 

Csak azon részajánlat tekintetében töltendő ki, amelyikre az ajánlatot ajánlattevő be kívánja nyújtani.  
Az ellenszolgáltatás értékét a fenti részszempontok (vizsgálati fajták) tekintetében nettó 

Ft/vizsgálat + ÁFA mértékegységben kell megadni úgy, hogy az tartalmazzon minden a 

szolgáltatás teljesítéséhez szükséges járulékos költséget, függetlenül azok formájától és 

forrásától. 

Jelen nyilatkozat a MÁV-START Zrt. Ajánlatkérő által „Roncsolásos és roncsolásmentes 

anyagvizsgálatok végzése fém és gumitermékek esetében a szúrópróbaszerű 

minőség-ellenőrzés érdekében” tárgyban kiírt pályázat részeként tettem. 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

………..………………. 

(cégszerű aláírás) 
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NYILATKOZAT A KIZÁRÓ OKOKRÓL 

 
 
 

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

cégjegyzésre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy az általam jegyzett cég nem tartozik az 

alábbi kizáró okok hatálya alá: 

a) végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában az ellene indított csődeljárás elrendeléséről 

szóló bírósági végzést közzétettek vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen 

elrendelték  folyamatban van, illetőleg ha az Ajánlattevő személyes joga szerinti hasonló 

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

b)  tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették 

c) gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben 

megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól 

nem mentesült; illetőleg akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható 

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

g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, illetőleg ha az 

Ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta; 

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

kötelezettségének – a letelepedése szerinti ország vagy az Ajánlatkérő székhelye szerinti 

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

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

törvény 11. §-a, vagy az Európai Közösséget létrehozó 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 

végrehajtható határozatában megállapított és bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el 

versenyeztetési eljárás során; illetőleg ha az Ajánlattevő ilyen jogszabálysértését más 

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

bírságot szabott ki, 

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 

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

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

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. 

 

Jelen nyilatkozatot a MÁV-START Zrt. Ajánlatkérő által indított „Roncsolásos és 

roncsolásmentes anyagvizsgálatok végzése fém és gumitermékek esetében a 

szúrópróbaszerű minőség-ellenőrzés érdekében ” tárgyú eljárás vonatkozásában az 

ajánlat részeként tettem. 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

………..………………. 

(cégszerű aláírás) 
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NYILATKOZAT ÁRBEVÉTELR ŐL 

MINDEN MEGPÁLYÁZNI KÍVÁNT RÉSZ VONATKOZÁSÁBAN KÜLÖN -KÜLÖN CSATOLANDÓ! 

 
 

 

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

cégjegyzésre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy az előző három  üzleti évben a teljes – 

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

 
 

 
Több részajánlatra történő jelentkezés esetén a megpályázni kívánt részajánlatok közül 
a nagyobbik értékű elvárás az irányadó. 

 

 
Jelen nyilatkozatot a MÁV-START Zrt. Ajánlatkérő által indított „Roncsolásos és 

roncsolásmentes anyagvizsgálatok végzése fém és gumitermékek esetében a 

szúrópróbaszerű minőség-ellenőrzés érdekében ” tárgyú eljárás vonatkozásában az 

ajánlat részeként tettem. 

 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

………..………………. 

(cégszerű aláírás) 

 

 

Üzleti év 
Teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – 

árbevétel (nettó HUF) 

 …………………… 

 …………………… 

 …………………… 
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REFERENCIA NYILATKOZAT 

MINDEN MEGPÁLYÁZNI KÍVÁNT RÉSZ VONATKOZÁSÁBAN KÜLÖN -KÜLÖN CSATOLANDÓ! 
 

………. rész 
 

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

cégjegyzésre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy a pályázati felhívás közzétételétől 

visszafele számított megelőző három évben (azaz megelőző 36 hónapban) a legjelentősebb 

………………………………………..anyagvizsgálatra  irányuló szolgáltatásaink az alábbiak 

voltak: 

 

Szerződés 

teljesítésének ideje 

(év, hó) 

A teljesítés 

helye 

 

Szerződést kötő 

másik fél (név; 

cím; 

kontaktszemély 

neve, 

elérhetősége, 

telefonszáma, e-

mail címe) 

Szerződés tárgya Szerződésszerű 

teljesítés  

(igen / nem): 

     

     

     

     
 

Ajánlatkér ő felhívja az Ajánlattevők figyelmét arra, hogy mindkét részajánlatra történő 

jelentkezés esetén a Műszaki, szakmai alkalmassági követelmények (referencia munkák) 

vonatkozóan támasztott követelménynek külön – külön kell megfelelni, tekintettel arra, 

hogy a beszerzés tárgya részajánlatonként különböző.  
 

Jelen nyilatkozatot a MÁV-START Zrt. Ajánlatkérő által indított „Roncsolásos és 

roncsolásmentes anyagvizsgálatok végzése fém és gumitermékek esetében a 

szúrópróbaszerű minőség-ellenőrzés érdekében ” tárgyú eljárás vonatkozásában az 

ajánlat részeként tettem. 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

………..………………. 

(cégszerű aláírás) 
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IV. 
SZERZŐDÉSTERVEZETEK 

külön dokumentumként kerülnek becsatolásra 
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V. 
AJÁNLATTÉTELI TÁBLA 

külön dokumentumként kerülnek becsatolásra 

 


