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Nyílt pályázati felhívás 

„Irodabútorok beszerzése a MÁV-START Zrt. Szeged vezénylési hely részére” tárgyú 

beszerzési eljárás kapcsán 

 

Ajánlatkérő: MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. 

Székhelye:  1087 Budapest, Könyves Kálmán Krt. 54-60 

 

1. Kapcsolattartási cím:  

      MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Beszerzés és Logisztika Üzletág 
Címe: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. 

Ügyintéző: Nyíri Krisztina 

Telefon: (+36)-30-216-8493 

Telefax: (+36)-1/511-8534 

E-mail: nyiri.krisztina@mav-szk.hu 

 

2. A beszerzés tárgya és mennyisége: 

„Irodabútorok beszerzése a MÁV-START Zrt. Szeged vezénylési hely részére” az 

alábbiak szerint: 

 

 20 db tárgyalószék, étkezőszék 

 8 db íróasztal (I.) 

 4 db görgős irodai konténer 

 8 db asztal (II.) 

 2 db kétajtós iratszekrény (magas) 

 6 db nyitott iratszekrény (magas) 

 2 db kétajtós akasztós szekrény 

 2 db kétajtós iratszekrény (félmagas) 

 4 db ruhafogas (álló) 

  

Az ajánlatkérés tárgyát képező tételek elvárt műszaki paramétereit a pályázati felhívás 

1. sz. melléklete tartalmazza. 

 

A nyertes ajánlattevő feladatát képezi az ajánlatkérés tárgyát képező tételek leszállítása, 

be- illetve összeszerelése, rögzítése és üzembe helyezése (adott esetben) a szerződésben 

foglaltak szerint. 

 

3. A teljesítés határideje, a Szerződés időbeli hatálya: 

Adásvételi szerződés. A teljesítés véghatárideje: a Szerződés hatálybalépésétől számított 

legfeljebb 30 nap. 

4. A teljesítés helye:  

MÁV-START Zrt. TSZVI Szeged  

6725 Szeged, Indóház tér 2. 

 

5. Részajánlat tétel lehetősége: Jelen beszerzési eljárásban ajánlatkérő a részajánlattétel 

lehetőségét kizárja, a teljes körű ajánlattétel kötelező. 
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6. Többváltozatú ajánlat tétel lehetősége: Ajánlatkérő jelen beszerzési eljárásban a 

többváltozatú ajánlat tételét kizárja. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a 

többváltozatú ajánlat érvénytelennek minősül.   

 

7. Az ajánlat nyelve: Magyar 

 

Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy a pályázati eljárás nyelve magyar. 
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. 

 

8. Kizáró okok és az igazolás módja: 

Ajánlattevő cégjegyzékbe bejegyzett gazdasági társaság, vagy egyéni vállalkozó lehet 

(Ajánlatkérő ellenőrzi a www.cegjegyzek.hu, illetve a www.nyilvantarto.hu oldalon); 

 

Ajánlattevő nem állhat csődeljárás, felszámolás vagy végelszámolás alatt, vele szemben 

nem lehet folyamatban végrehajtási eljárás (Ajánlatkérő ellenőrzi a www.cegjegyzek.hu 

oldalon); 

 

Az igazolás módja: A kizáró okok fenn nem állására vonatkozóan Ajánlattevőnek az 

ajánlatában nyilatkoznia kell.  

 

9. Az alkalmassági követelmények, az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a 

megkövetelt igazolási mód: 

 

Pénzügyi, gazdasági alkalmasság 

 

Az alkalmasság megállapításához szükséges igazolási mód: 

 

Ajánlattevőnek az ajánlathoz csatolnia kell a cégszerűen aláírt nyilatkozatát a felhívás 

közzétételét megelőző üzleti év (2014) vonatkozásában a teljes – általános forgalmi adó 

nélkül számított – árbevételéről. 

 

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):  

 

Ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben a teljes – általános forgalmi adó nélkül számított –

árbevétele a felhívás közzétételét megelőző üzleti évben (2014-ben) nem érte el legalább 

a nettó 1.500.000- Ft-ot. 

 

Műszaki, szakmai alkalmasság  

 

Ajánlattevőnek az ajánlathoz csatolnia kell: 

A jelen felhívás tárgyában (irodabútorok szállítása) a felhívás közzétételét megelőző két 

év (azaz 2013, 2014) legjelentősebb teljesített szolgáltatásainak ismertetését minimálisan 

az alábbi tartalommal (lásd 5. sz. melléklet): 



 szerződést kötő másik fél megnevezése, címe, székhelye, 

 a kontaktszemély megnevezése, elérhetősége (cím, telefonszám, esetleg e-mail,), 

 a szerződés tárgyának ismertetése (oly módon, hogy abból az alkalmasság 

egyértelműen megállapítható legyen!), 

 a teljesítés ideje, időtartama (kezdet és befejezés megjelölésével; év, hónap 

pontossággal), 

 a teljesítés helye, 

 az ellenszolgáltatás nettó összege (HUF-ban). 

 Nyilatkozat annak vonatkozásában, hogy a teljesítés szerződésszerű volt-e. 

 

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):  

 

Ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben nem rendelkezik a felhívás közzétételét megelőző 

két évben (azaz 2013, 2014) minimum 1 darab szerződésszerűen teljesített irodabútor 

szállítására vonatkozó referenciával, mely(ek)nek a szerződéses értéke összesen 

legalább nettó 1.500.000 Ft. 

 

10. A hiánypótlás lehetősége vagy annak kizárása: 

Hiánypótlás során az ajánlati ár nem módosulhat, azonban az ajánlat érvényességéhez 

szükséges dokumentumokat lehet benyújtani. Hiánypótlásban olyan adat, információ, 

dokumentum nem pótolható, amely az ajánlati árat befolyásolja, módosítja. Hiánypótlás 

során Ajánlatkérő által nem kért dokumentumok is pótolhatóak. A hiánypótlási határidő 

elmulasztása egyben az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után. Hiánypótlási 

lehetőség nem vonatkozik a Felolvasólap benyújtására. A hiánypótlás vagy a 

hiánypótlás keretében kért felvilágosítás kérés határidőre való nem teljesítése esetén 

Ajánlatkérő kizárólag az eredeti ajánlatot veheti figyelembe az ajánlatok elbírálása 

során, feltéve, hogy az eredeti ajánlat nem minősül érvénytelennek.  

 

11. Ajánlat benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók: 

Az ajánlattétel határideje: 2015. május 5. 10 óra. 

 

Az ajánlattétel módja: az ajánlatokat a Sourcing Tool elektronikus tendereztető 

rendszerében történő feltöltéssel kérjük benyújtani a fenti határidőig. Az ajánlatban 

ajánlati árként rögzített, a végső ajánlat benyújtásától a teljesítésig érvényes, áfa 

nélküli összárat, valamint a tételenkénti egységárakat kérjünk megadni magyar 

Forintban. Az ajánlati ár nem köthető semmilyen más külföldi fizetőeszköz 

árfolyamához, valamint az nem tartalmazhat semmilyen ármódosító képletet, számítást. 

Az ajánlati árnak magában kell foglalnia az ajánlattevő szerződés szerinti feladatai 

szerződésszerű teljesítésének összes költségét; erre tekintettel ajánlattevő ajánlatkérővel 

szemben semmiféle többlet-térítési vagy költségtérítési igénnyel, semmilyen jogcímen 

nem élhet. 

 

Az ajánlati összár mellett a felolvasólapon és a műszaki ajánlatban az ajánlati 

egységárakat is kérjük megjelölni. 

 

Az ajánlathoz csatolni kell (az elektronikus tendereztető rendszerbe fel kell tölteni) 

azon cégjegyzésre jogosult személy(ek) közjegyzői aláírás hitelesítéssel ellátott 

cégaláírási nyilatkozatát (aláírási címpéldányát) vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás 

mintáját egyszerű másolati formában, akik az ajánlatot, az abban szereplő bármely 



nyilatkozatot szignálják, aláírják. [Amennyiben az aláíró/szignáló személy nem 

cégjegyzésre jogosult az adott gazdasági szereplőnél, úgy csatolni kell az adott 

gazdasági szereplőnél cégjegyzésre jogosult személy által aláírt meghatalmazást is, 

melynek tartalmaznia kell a meghatalmazott személy aláírását és szignómintáját is.] 

 

12. A beszerzési eljárás lefolytatásának folyamata: 
Ajánlatkérő az ajánlatok beérkezését és értékelését követően elektronikus aukciót 

folytat le, amelyre az érvényes ajánlatot tett Ajánlattevőket kívánja meghívni; 

Az online aukció lefolytatásának menetét az alapajánlatok kiértékelését követően az 

Ajánlattevők részére megküldött aukciós felhívás fogja tartalmazni. 

Az elektronikus aukciót követően Ajánlatkérő elbírálja a végleges ajánlatokat, majd 

döntést hoz. 

 

13. Az elbírálás szempontja: 

Az ajánlatok értékelése a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás szempontja alapján 

történik. 

 

14. Elektronikus árlejtés: 

1. Ajánlatkérő az érvényes ajánlatot benyújtott Ajánlattevőkkel elektronikus árlejtést (e-

aukció) folytat le. Ajánlattevők a módosított 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. 

Szolgáltató megnevezése, adatai: 

 

Cégnév: Electool Hungary Kft. 

Iroda: 1123 Budapest, Alkotás utca 53. MOM Park C ép. III. em. 

Cégjegyzékszám: 01-09-711910 

E-mail: aukcio@electool.com 

Magyar nyelvű 

ügyfélszolgálat: 

 

+36-1-8555-999 
 

2. Az elektronikus aukció tervezett időpontja: az ajánlattételi határidőt követő 5 

munkanapon, hiánypótlás esetén legkésőbb 7 munkanapon belül. 

Az e-aukció részletes ütemezéséről és eljárási cselekményeiről Ajánlatkérő külön 

értesítésben tájékoztatja az érvényes ajánlatot benyújtott Ajánlattevőket. 

 

15.  Szerződéses feltételek: 
A szerződés-tervezetet  jelen pályázati felhívás 6. sz. melléklete tartalmazza. 

Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy a jelen Felhívásban és annak 

mellékleteiben foglalt valamennyi feltételt korlátozás nélkül elfogadja. (5. sz. melléklet) 

 

16. Érvénytelen az ajánlat, ha: 

 az ajánlattételi határidőn túl érkezik, illetve a pályázati kiírásban megjelölt helytől eltérő 

helyen vagy módon nyújtották be; 

 a pályázati felhívásban kért igazolások, nyilatkozatok és egyéb csatolandó 

dokumentumok nem, vagy nem megfelelő módon igazolják Ajánlattevő alkalmasságát, 



illetve a kizáró okok fennállásának hiányát és azok a hiánypótlás keretében nem vagy 

ismételten nem megfelelően kerülnek benyújtásra; 

 a pályázati felhívásban részvételi feltételként kért igazolásokat és nyilatkozatokat 

Ajánlattevő a hiánypótlási felhívás ellenére sem nyújtja be a megadott határidőre a 

pályázati felhívásnak megfelelően; 

 az ajánlati felhívásban és mellékleteiben előírt követelményeknek nem felel meg, illetve 

az előírt feltételeket Ajánlattevő nem tudja igazolni, teljesíteni; 

 Ajánlattevő ajánlatában a szolgáltatását illetve a vonatkozó ellenszolgáltatást nem 

egyértelműen határozta meg, vagy azokat más ajánlatához vagy feltételhez kötötte; 

 az Ajánlattevő az ajánlatához nem csatolja a cégszerűen aláírt, hiánytalanul kitöltött 

Felolvasólapot eredetiben;  

 az ajánlatban valótlan adat vagy nyilatkozat szerepel; 

 

Az Ajánlattevők az Ajánlatkérő azon döntése kapcsán, mely ajánlatukat érvénytelennek 

minősíti, sem jogorvoslatra, sem semmilyen kártérítésre, kártalanításra vagy egyéb 

megtérítési igény érvényesítésére nem jogosultak. 

 

A jelen pályázati felhívásban nem részletezett kérdésekben a pályázati felhívás 

mellékletét képező szerződéstervezet és annak mellékletei, valamint a vonatkozó hatályos 

jogszabályok az irányadóak. 

 

Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő visszalépése esetén a második legkedvezőbb ajánlatot 

tevővel köthet szerződést.  

 

Ajánlatkérő jogosult a jelen beszerzési eljárást, az eljárás bármely szakaszában, indoklás 

nélkül eredménytelenné nyilvánítani. 

 

Az Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra vonatkozóan, hogy a beszerzési igényétől és a 

szerződés megkötésétől a szerződéskötés előtt bármikor, indoklás nélkül elálljon, illetve a 

beszerzési eljárást eredménytelenné nyilvánítsa. Ajánlattevők a jelen eljárásban 

kifejezetten csak saját költségükre és kockázatukra vehetnek részt; a pályázat 

szerződéskötés előtti eredménytelennek nyilvánításából vagy visszavonásából eredően 

ajánlatkérővel szemben semmiféle igény nem érvényesíthető. 

 

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. 

 

17. Egyéb információk: 

a. Minőségi átvevő: MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.  

b. A pénzügyi ellenszolgáltatás feltételei: Az Ajánlatkérő a teljesített szolgáltatás 

ellenértékét a számla és mellékletei hiánytalan átvételét követő 30 naptári napon 

belül, előlegfizetés nélkül, forintban, átutalással egyenlíti ki. Késedelmes 

számlafizetés esetén a késedelmi kamat mértéke legfeljebb a mindenkori 

jegybanki alapkamat nyolc százalékkal növelt összegével megegyező. 



c. Ajánlatkérő elvárja, hogy az ajánlati ár a meghatározott műszaki/szakmai 

tartalomnak megfelelő teljesítés reális ellenértékét jelentse. 

 

 

18. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: ajánlattételtől számított 60 nap 
 

 

Budapest, 2015. április 21. 

 



 

 
 

 

 

 

1. számú melléklet 

Műszaki tartalom  

 

 Tárgyalószék, étkezőszék  20 db 

fém vázas, karfa nélküli, rétegelt lemez ülő és hátlappal, terhelhetőség 120 kg 

Méret: szélesség ~40 -50 cm; ülésmagasság ~42-45 cm, mélység ~40-45 cm. 

 

 Íróasztal   8 db 

fém asztalláb (oldalpanel), laminált bútorlapos asztallap, középső kábelkivezető, 

Méret: szélesség: ~160cm; mélység: ~80 cm. magasság: ~70-75 cm. 

 

 Görgős irodai konténer   4 db 

asztal alatti, 3 fiókos, zárható, laminált bútorlapból 

Méret: magasság: 50-53 cm, Szélesség: 40-44 cm, Mélység: 48-52 cm. 

Kivitel: görgős lábakkal, három fiókkal; 

Az egyik fiók kulccsal zárható legyen. 

 

 Asztal  8 db 

fém asztallábak, keretesen összefogva, műanyag csúszó talppal, könnyen tisztítható, 

laminált bútorlapos asztallap 

Méret: szélesség: ~120 cm; mélység: ~80 cm; magasság: ~72-75 cm. 

 

 Kétajtós iratszekrény (magas)  2 db 

laminált bútorlapból, 5 fix polcos, zárható (pótkulccsal). 

Méret: szélesség: ~80 cm, magasság:190-215 cm, mélység: 40-45 cm (hasznos 

mélység min. 35 cm). 

 

 Kétajtós iratszekrény (magas nyitott)  6 db 

laminált bútorlapból, 5 fix polcos, nyitott. 

Méret: szélesség: ~80 cm, magasság:190-215 cm, mélység: 40-45 cm (hasznos 

mélység min. 35 cm). 

 

 Kétajtós akasztós szekrény, lapos  2 db 

laminált bútorlapból, zárható (pótkulccsal), 1 fix kalaptartó polc, fogastartó rúd,  

Méret: szélesség: ~80 cm, magasság: 190-215 cm, mélység: 40-45 cm 

 ~ 4 fő kapacitású 

 

 Kétajtós iratszekrény (félmagas)  2 db 

laminált bútorlapból, 2 fix polcos, zárható (pótkulccsal). 

Méret: szélesség: ~80 cm, magasság:100-110 cm, mélység: 40-45 cm (hasznos 

mélység min. 35 cm) 

 

 Ruhafogas álló  4 db 

fém állófogas, minimálisan 4 akasztóval, esernyőtartóval, 170-185 cm magas 

 

Bútorok 18-25 mm-es laminált bútorlapból, 2 mm-es ABS él zárással,  

Szín: augsburgi bükk, (vagy világos bükk) 



  10/16 

 

2. számú melléklet 

FELOLVASÓLAP 

 

Az Ajánlattevő neve: 

Önálló ajánlattétel esetén: Közös Ajánlattevő / Konzorcium esetén: 

 Konzorcium neve: 

Vezető cég: 

Tag 1.*: 

Tag 2.*: 

Stb.* 

Székhelye: 

 Vezető cég: 

Tag 1.*: 

Tag 2.*: 

Stb.* 

Képviselője: 

 Vezető cég: 

Tag 1.*: 

Tag 2.*: 

Stb.* 

Kapcsolattartó 

személy: 
 

Kapcsolattartási 

postacím: 
 

Kapcsolattartási  

e-mail cím: 
 

Telefonszám:  

Telefax-szám:  

 

Nettó ajánlati összár  
Nettó …………………………. HUF + 

ÁFA 
 

Nettó ajánlati egységárak (HUF/DB+ÁFA)  

Tárgyalószék, étkezőszék 
Nettó …………………………. HUF/DB + 

ÁFA 

Íróasztal (I.) 
Nettó …………………………. HUF/DB + 

ÁFA 

Görgős irodai konténer 
Nettó …………………………. HUF/DB + 

ÁFA 

Asztal (II.) 
Nettó …………………………. HUF/DB + 

ÁFA 

Kétajtós iratszekrény (magas) 
Nettó …………………………. HUF/DB + 

ÁFA 
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Nyitott iratszekrény (magas) 
Nettó …………………………. HUF/DB + 

ÁFA 

Kétajtós akasztós szekrény 
Nettó …………………………. HUF/DB + 

ÁFA 

Kétajtós iratszekrény (félmagas) 
Nettó …………………………. HUF/DB + 

ÁFA 

Ruhafogas (álló) 
Nettó …………………………. HUF/DB + 

ÁFA 
 

 

 

Alulírott ..................................mint a ...................................... (cégnév) 
1
 képviselője a 

„Irodabútorok beszerzése a MÁV-START Zrt. Szeged vezénylési hely részére” tárgyú 

beszerzési eljárásban nyilatkozom, hogy az Ajánlattevő a beszerzési eljárásban a 

Felolvasólapon szereplő tartalommal ajánlatot kíván tenni.  

 

 

 

…………..(helység, év/hónap/nap) 

 

 

 

……………………………… 

(Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra  

jogosult/jogosultak, vagy aláírás  

a meghatalmazott/meghatalmazottak részéről) 
 

 

 

 

 

 

  

                                                           
1
 Közös ajánlattétel esetén a felolvasólapot a konzorcium vezetőjének kell aláírnia, és a konzorciumi 

megállapodást az ajánlathoz csatolni kell! 
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3. számú melléklet 

 

Ajánlattételi nyilatkozat minta 
 

 

 

 

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

jogosult képviselője – az ajánlatkérésben és a szerződéstervezetben foglalt valamennyi formai 

és tartalmi követelmény gondos áttekintése után – kijelentem, hogy az ajánlatkérésben és a 

szerződés tervezetben foglalt valamennyi feltételt szakértőtől elvárható gondossággal 

megismertük, megértettük, valamint azokat jelen nyilatkozattal elfogadjuk és 

nyertességünk esetén a teljesítést ezen dokumentumokban foglaltak szerint vállaljuk. 

 

Kijelentem, hogy ajánlatomhoz az ajánlattételi felhívás 18. pontjában meghatározott ideig 

kötve vagyok. 

 

Jelen nyilatkozatot a „Irodabútorok beszerzése a MÁV-START Zrt. Szeged vezénylési hely 

részére” tárgyú ajánlatkérésben, az ajánlat részeként teszem. 

 

 

 

…………..(helység, év/hónap/nap) 

 

 

……………………………….. 

Cégszerű aláírás 
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5. számú melléklet 

 

Nyilatkozat a pályázati felhívás (irodabútorok szállítása) tárgyára vonatkozó 

árbevételről és referenciákról 

 

 

Alulírott ……………………… mint a(z) …………………(cégnév) képviselője a 

„Irodabútorok beszerzése a MÁV-START Zrt. Szeged vezénylési hely részére” tárgyú 

beszerzési eljárásban ezúton nyilatkozom, hogy az – általános forgalmi adó nélkül számított – 

árbevételünk a pályázati felhívásban előírt időszakban az alábbiak szerint alakult: 

 

Üzleti év Teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétel: 

  

 

Továbbá nyilatkozom, hogy a pályázati felhívás közzétételét megelőző két év legjelentősebb, 

a pályázati felhívás tárgyának megfelelő teljesített szállításaink az alábbiak: 

 

 

…………..(helység, év/hónap/nap) 

 

………………………….. 

(Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra  

jogosult/jogosultak, vagy aláírás  

a meghatalmazott/meghatalmazottak részéről) 

 

 

 

 

 

 
  

Szerződést kötő 

másik fél 

megnevezése 

(név, 

székhely/lakcím): 

Kontaktszemély 

neve és 

elérhetőségei 

(cím, 

telefonszám, 

esetleg e-mail, 

fax): 

Szerződ

és 

tárgya: 

A teljesítés 

ideje, 

időtartama 

(kezdet és 

befejezés 

megjelölésé

vel; év, 

hónap, nap 

pontosságga

l) 

A 

teljesítés 

helye: 

Az 

ellenszolgáltatás 

összege: 

Szerződés

szerű 

teljesítés 

(igen / 

nem): 
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6. számú melléklet 

 

Szerződéstervezet 

Külön dokumentumként csatolva 
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7. számú melléklet 

 

NYILATKOZAT KÖZÖS AJÁNLATTÉTELRŐL
2
 

 

 

Alulírottak: név mint a(z) cégnév (székhely, cégjegyzékszám) ajánlattevő és név mint a(z) 

cégnév (székhely, cégjegyzékszám) ajánlattevő képviselői nyilatkozunk, hogy a MÁV-

START Vasúti Személyszállító Zrt., mint ajánlatkérő által indított „Irodabútorok beszerzése 

a MÁV-START Zrt. Szeged vezénylési hely részére”tárgyú beszerzési eljárásban a(z) 

cégnév (székhely), valamint a(z) cégnév (székhely) közös ajánlatot nyújt be. 

 

A közös ajánlattevők egymás közötti és külső jogviszonyára a Polgári Törvénykönyvről szóló 

2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:29. §-ában és 6:30. §-ában foglaltak irányadóak. 

 

Közös akarattal ezennel úgy nyilatkozunk, hogy a közös ajánlattevők képviseletére, a 

nevükben történő eljárásra a(z) cégnév (székhely) teljes joggal jogosult. 

 

Kijelentjük továbbá, hogy az ajánlatunkhoz csatoljuk az általunk, mint közös ajánlattevők 

által kötött megállapodást, amely részletesen rendelkezik a felelősség (kötelező egyetemleges 

felelősség), a képviselet és a feladatmegosztás kérdéseiről. 

 

Kelt: 

 

……………………………… ……………………………… 

<cégszerű aláírás> <cégszerű aláírás> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
2
 Kizárólag közös ajánlattétel esetén kell kitölteni! 
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8. számú 

melléklet 

NYILATKOZAT A KIZÁRÓ OKOKRÓL 

 

 

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

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

az Ajánlattételi felhívás 8. pontjában foglalt  kizáró okok hatálya alá: 

 

 

Jelen nyilatkozatot a MÁV-START Zrt. Ajánlatkérő által indított „Irodabútorok beszerzése 

a MÁV-START Zrt. Szeged vezénylési hely részére” tárgyú eljárás vonatkozásában az 

ajánlat részeként tettem. 

 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

………..………………. 

(cégszerű aláírás) 

 


