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I. 

Pályázati Felhívás 

„Homlokvillás robbanásbiztos targonca és gyalogkíséretű elektromos emelő targonca 

beszerzése a MÁV-START Zrt részére” tárgyú nyílt pályázathoz 

 

1. Ajánlatkérő 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 

IT és Eszközbeszerzési divízió 

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. III. emelet 310. szoba 

Címzett: Fekete Márta 

Mobil:  +36 1 511 4321 

E-mail: marta.fekete@mav-szk.hu 

  

2. Beszerzés tárgya, mennyisége, teljesítés helye 

 

2.1  1.rész: 3,5 tonna teherbírású homlokvillás targonca  szállítása ( 1db) 

Teljesítés helye: MÁV-START Zrt., Szolnok  Vasútijármű  Javítási  Telephely   

                            5000  Szolnok, Kőrösi út  1-3. 

 

2.2  2.rész: 2 tonna teherbírású önjáró emelő (gyalogkíséretű elektromos emelő targonca) 

szállítása (1 db ) 

Teljesítés helye: MÁV-START Zrt., Szolnok Vasútijármű  Javítási  Telephely   

                            5000  Szolnok, Kőrösi út 1-3. 

 

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

teljesítménykövetelmények 

A szerződést és a részletes műszaki követelményeket a Fluenta Sourcing Tool felületen 

lehet elérni. A felület használatához internet hozzáférés és regisztráció szükséges. A 

regisztrációt, amennyiben Ajánlattevő még nem rendelkezik vele, a jelen Pályázati 

Felhívás 1. pontjában megadott kapcsolattartónál kell kezdeményezni, aki a további 

teendőkről az ajánlattevőt egyénileg tájékoztatja.  

A regisztráció, illetve az elektronikus felületre feltöltött dokumentáció letöltése és 

megismerése az eljárásban történő részvétel feltétele.  

 

4. A szerződés meghatározása 

Adásvételi szerződés  

Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a jelen beszerzés nem tartozik a 

közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény hatálya alá. A szerződést biztosító és 

egyéb mellékkötelezettségek: 

[X] késedelmi kötbér, 

[X] hibás teljesítési kötbér, 

[X] meghiúsulási (nemteljesítési) kötbér, 

[X] ellenőrzési jog meghiúsítása miatti kötbér, 

mailto:csornai.janos@mav-szk.hu
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[X] A szerződés 7.1. pontja szerint, 

[X] egyéb járulékos kötelezettségek a szerződés-tervezetben meghatározottak szerint 

 

5. A Szerződés időbeli hatálya, a teljesítés véghatárideje: 

A jelen Szerződés a mindkét Fél részéről történő aláírása napján lép hatályba és a jelen 

Szerződésből eredő kötelezettségek maradéktalan teljesítésével szűnik meg. A teljesítési 

véghatárideje a szerződés mindkét Fél részéről történő aláírásától számított 100 naptári 

nap. 

 

6. A teljesítés helye: Megrendelő telephelye 

MÁV-START Zrt. Szolnok Vasútijármű Javítási Telephely (5000 Szolnok, Kőrösi  út  1-

3.) 

 

7. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei: 

Fizetési mód: 30 napos fizetési határidővel, átutalással, az egyes számlák és mellékletei 

MÁV-START Zrt-hez történő beérkezésétől számítva. 

Ajánlatkérő előleget nem fizet, fizetési biztosítékot nem nyújt, szerződést biztosító 

mellékkötelezettségek nem terhelik. 

 

8. Ajánlati ár:  

Az árakat nettó magyar forintban (HUF) kérjük megadni, s az nem köthető semmilyen 

más külföldi fizetőeszköz árfolyamához, valamint az nem tartalmazhat ármódosító 

képletet, számítást. Az ajánlati ár a szerződés teljes időbeli hatálya alatt érvényes, 

rögzített ár.  

 

Az ajánlati árat úgy kell meghatározni termékenként, hogy annak tartalmaznia kell 

minden járulékos költséget (beleértve a szállítási, telepítési, üzembe helyezési , vám, stb. 

költségeket). A megajánlott ellenszolgáltatás összegén felül ajánlattevő semmilyen 

jogcímen nem tarthat igényt további díjazásra, költségtérítésre, egyéb ellenszolgáltatásra.  

 

9. Az ajánlatok bírálati szempontja 

Legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás mind a két részajánlat esetén.  

  

10. Részajánlat tétel lehetősége: Ajánlatkérő jelen beszerzési eljárásban részajánlattételi 

lehetőséget biztosít a kettő tételcsoportra külön-külön is. Az Ajánlatkérő felhívja az 

Ajánlattevő figyelmét arra, hogy a nem teljes körű (rész)ajánlat érvénytelennek minősül. 

 

11. Többváltozatú ajánlat tétel lehetősége: Ajánlatkérő jelen beszerzési eljárásban 
többváltozatú ajánlat tételét kizárja. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a 

többváltozatú ajánlat érvénytelennek minősül.   

 

12. Kizáró okok és az igazolás módja:  

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, aki az alábbi kizáró okok hatálya alatt áll: 

a) végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló 

bírósági végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen 

elrendelték, vagy ha az Ajánlattevő személyes joga szerinti hasonló eljárás van 

folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van; 
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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) nem EU-, EGT- vagy OECD-tagállamban vagy olyan államban rendelkezik 

adóilletőséggel, mellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló 

egyezménye van, vagy 

e) 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, 

f)  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. 

g) 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 személyes joga szerint jogképes szervezet, amelynek 

tekintetében az e) f) és g) 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 az e) pont szerinti feltételt megfelelően 

alkalmazni,gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban – öt évnél 

nem régebben meghozott – jogerős bírósági ítéletben megállapított jogszabálysértést 

követett el; 

h) 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 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. 

 

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

ajánlatában nyilatkoznia kell. 

 

13. Az alkalmasságot kizáró tényezők 

A) Pénzügyi, gazdasági alkalmassági követelmény: 
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Ajánlattevőnek az ajánlathoz csatolnia kell: 

P/1.  

Cégszerűen aláírt nyilatkozatát az előző kettő üzleti év vonatkozásában a teljes – 

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. 

 

Alkalmas az Ajánlattevő, ha teljes – általános forgalmi adó nélkül számított –árbevétele 

eléri az előző kettő üzleti évben összesen: 

 

1. rész vonatkozásában: 19.000.000,- Ft 

2.  rész vonatkozásában: 2.000.000,- Ft 

 

Ajánlatkérő az egyértelműség kedvéért rögzíteni kívánja, hogy amennyiben valamely 

jelentkező több részre kíván ajánlatot benyújtani, úgy ahhoz, hogy valamennyi 

megpályázott részre alkalmasnak minősüljön, a megpályázott részekre irányadó 

minimumkövetelmények közül a legmagasabbat kell minimumkövetelményként 

teljesíteni. 

Igazolás módja: Cégszerűen aláírt nyilatkozat eredetiben. (amennyiben az ajánlatkérő 

által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló 

adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható 

beszámoló csatolása és a nyilatkozat benyújtása az ajánlatban nem szükséges.) 

 

P/2 

Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem szerepel a köztartozásmentes adózói 

adatbázisban. 

Amennyiben Ajánlattevő nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, abban 

az esetben Ajánlattevőnek az ajánlattételi határidő lejártát megelőző 30 napnál nem 

régebbi NAV igazolást kell csatolni, mely szerint Ajánlattevőnek nincs adófizetési 

kötelezettsége - kivétel, ha igazolja, hogy fizetési halasztást kapott. 

 

B) Műszaki, szakmai alkalmassági követelmények: 

 

Ajánlattevőnek az ajánlathoz csatolnia kell: 

M/1. 

A jelen felhívás tárgyában (Targonca és emelő gépek szállítása) a felhívás közzétételét 

megelőző három év (azaz 2012, 2013, 2014) legjelentősebb szállításainak 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), 
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 a teljesítés helye, 

 az ellenszolgáltatás nettó összege (HUF-ban). 

 nyilatkozat a szerződésszerű teljesítésre. 

 

M/2. 

Legalább egy magyarországi saját vagy szerződött szakszerviz nevét és elérhetőségét. 

 

M/3 

Nyilatkozatot a vállalt garanciákról. 

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):  

M/1 

Ajánlattevőnek rendelkeznie kell a felhívás közzétételét megelőző három évben (azaz 

2012, 2013, 2014.) Targonca és emelő gépek szállítása tárgyban összesen legalább nettó 

15 millió Ft értékű szerződésszerűen teljesített referenciával (szállítási szerződéssel). A 

referenciát lehetőség van több szerződésből összeállítani. 

 

M/2. 

Ajánlattevőnek rendelkeznie kell legalább egy, magyarországi saját vagy szerződött 

szakszervizzel, ahol a targoncák és emelők garanciális javítását végzik. 

 

M/3 

Ajánlattevőnek vállalnia kell a pályázati felhívás 1. sz. mellékletében (műszaki 

dokumentáció) minimálisan előírt alapgaranciát, fődarab csere garanciát és szerviz 

garanciát az általa megajánlott termék(ek)re.  

 

A referencialistát a fent megjelölt minimális tartalommal olyan formában kell 

benyújtani, hogy abból egyértelműen megállapítható legyen, hogy az ajánlattevő 

megfelel-e az előírt alkalmassági követelménynek. 

 

Felhívjuk a T. Ajánlattevők figyelmét arra, hogy közös ajánlattétel esetén a Közös 

Ajánlattevőknek (Konzorciumnak) együttesen kell a megjelölt alkalmassági 

követelményeknek való megfelelésüket igazolni. 

 

 

14. Ajánlat benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók: 

Az ajánlattétel határideje: A Fluenta Sourcing Tool elektronikus rendszerben 

megadott időpont. 

Az ajánlattétel módja: Ajánlattételre az Electool Hungary Kft. által üzemeltetett 

Fluenta Sourcing Tool felületen van lehetőség. 

 

15. Az ajánlattétel nyelve (nyelvei) 

Magyar (HU) 

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

 

16. A beszerzési eljárás lefolytatásának folyamata: 

Az eljárás során Ajánlatkérő nem kíván tárgyalásokat lefolytatni az ajánlattevőkkel a 

szerződéses feltételekről és szakmai tartalomról, de fenntartja magának a jogot arra, 

hogy ettől indokolás nélkül eltérjen.  

 Ajánlatkérő az ajánlatok beérkezését és értékelését követően elektronikus aukciót 

és/vagy tárgyalást folytat le, amelyre az érvényes ajánlatot tett Ajánlattevőket kívánja 

meghívni; 

 az online aukció, vagy tárgyalás lefolytatásának menetét az alapajánlatok kiértékelését 

követően az Ajánlattevők részére megküldött aukciós felhívás, vagy tárgyalási meghívó 

fogja tartalmazni; 

 az elektronikus aukciót és/vagy tárgyalást követően Ajánlatkérő elbírálja a végleges 

ajánlatokat, majd döntést hoz. 

 

17. A hiánypótlás lehetősége vagy annak kizárása: 

Hiánypótlás során az ajánlat 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, valamint nem teljes körű 

árajánlat adása esetén az árajánlat kiegészítésére! 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.  

 

18. Az eredményhirdetés tervezett időpontja: 

Ajánlatkérő a pályázat eredményéről írásban (e-mail-en) tájékoztatja az Ajánlattevőket. 

 

19. A szerződéskötés tervezett időpontja 

Tervezetten: 2015. június-július 

 

20. Egyéb információk 

 

 Közös ajánlattétel esetén csatolni kell a közös ajánlattételi nyilatkozatot. 

 Alvállalkozó igénybe vétele esetén csatolni kell a cégszerűen aláírt nyilatkozatot 

(amelynek mintája a jelen felhívás mellékletét képezi) az alábbi tartalommal:  
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 Ajánlattevőnek a Felolvasólapon nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén a 

pályázati dokumentáció részét képező szerződéstervezetet az ajánlatában foglalt 

árakkal kiegészítve, de egyebekben változatlan szövegtartalommal elfogadja. A 

szerződéstervezetre vonatkozóan módosító javaslatok benyújtása nem lehetséges. 

 Ajánlattevő az ajánlattételi határidőtől számítva 90 napig kötve van ajánlatához. E-

árlejtés, ill. ártárgyalás esetén az ajánlati kötöttség az új (kedvezőbb árú) ajánlat 

benyújtásától számított 90 napig áll fenn. A Társaság ezen időponton belül a 

pályázatot megnyert ajánlattevővel szerződést köt. 

 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. 

 

21. Érvénytelen az ajánlat, ha 

 

- nem tartalmazza a jelen felhívás melléklete szerinti felolvasólapot, hiánytalanul 

kitöltve; 

- a pályázatban részvételi feltételként kért igazolások, nyilatkozatok és egyéb csatolandó 

dokumentumok nem, vagy nem megfelelő módon igazolják Ajánlattevő 

alkalmasságát, illetve a kizáró okok fennállásának hiányát; 

- az adóhatósági eljárás alapján Ajánlattevő felfüggesztett adószámmal rendelkezik; 

- az a nyújtandó szolgáltatás tulajdonságait illetve a vonatkozó ellenszolgáltatást nem 

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

- az Ajánlattevő ajánlata nem teljeskörű vagy ha az ajánlattevő több változatú ajánlatot 

tett; 

- az ajánlatban valótlan adat vagy nyilatkozat szerepel; 

- az ajánlattevő, vagy alvállalkozója, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő 

szervezet nem felel meg az összeférhetetlenségi követelményeknek, a felhívásban 

részletezett kizáró okok fennállnak az ajánlattevővel vagy alvállalkozójával szemben; 

- az ajánlattevő nem tett részletes és kötelező erejű jognyilatkozatokat az ajánlatával 

kapcsolatban, azzal kapcsolatban nem vállalt ajánlati kötöttséget; 

- az ajánlattevőt, vagy alvállalkozóját, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő 

szervezetet az eljárásból kizárták;  

- az ajánlat vagy ajánlattevő egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és a 

dokumentációban, meghatározott feltételeknek és ajánlattevő a hiányokat az 

ajánlattevő által kiadott felhívásra sem pótolja (feltéve, hogy az adott hiányok 

vonatkozásában hiánypótlásnak helye van a jelen felhívás alapján). 

- Az Ajánlattevők az ajánlatkérő azon döntése kapcsán, mely ajánlatukat érvénytelennek 

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

megtérítési igén érvényesítésére nem jogosultak. 

- A jelen ajánlati felhívásban nem részletezett kérdésekben az ajánlati felhívás 

mellékletét képező szerződéstervezet és a vonatkozó hatályos jogszabályok az 

irányadóak. 

- Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő visszalépése esetén a második legkedvezőbb 

ajánlatot tevővel köthet szerződést.  
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- 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. A szerződés a 

nyertes kihirdetésével nem jön létre, Ajánlatkérőt szerződéskötési kötelezettség nem 

terheli. 

- Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét arra, hogy 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 kár-, költségtérítést 

semmilyen jogcímen nem fizet. 

 

 

22. A pályázati felhívás közzétételének napja  

2015. május 4. 

 



1. MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ 

 

1. részajánlat esetén: 3,5 tonna teherbírású homlokvillás, robbanásbiztos targonca (1db) 

Műszaki jellemzők Meghatározás 

Energia forrás: diesel 

Működtetés fajtája: vezetőüléses 

Teherbírás: 3500 kg 

Abroncs típus: Pneumatikus abronccs   

Kerekek száma, első/hátsó 

(x=meghajtott): 
2x/2 

Fordulási sugár ne legyen nagyobb, mint 2600 mm 

Oszlopdöntés, előre/hátra:  min. 6/10° 

Emelési magasság: min. 3.000 mm  

Oszlop magasság 

leengedve: 
max. 2.300 mm  

Szabad magasság a 

tengelytáv közepénél, 

terhelve (padlómagasság): 

min. 170 mm  

Villa hosszúság: min. 1.150 mm  

Villa oldalmozgatása: rendelkezzen hidraulikus oldalmozgatással) 

Erőátvitel: hidrodinamikus  

Üzemanyag fogyasztás(VDI 

szabvány szerinti terhelési 

ciklus szerint): 

max. 3,5 lit/üzemóra 

Kipufogógáz emissziós 

paraméterek 

a motor szennyezőanyag kibocsátása feleljen meg a 75/2005.(IX.29.) 

GKM- KvVM együttes rendeletet előírásainak, mely megfelelőséget 

et a hivatkozott rendelet 11. mellékletében előírt „típusbizonyítvány” 

adatlappal kell igazolni. 

Fülke: 

teljesen zárt, csapadék (eső, hó) ellen védő, ergonómiai kialakítású 

fülke, minden irányban szabad kilátási lehetőséggel, bukókerettel, 

benne rugózott üléssel, biztonsági övvel a vezető részére  

Biztonsági funkció (MSZ 

EN ISO 3691-1:2013): 

 haladó és hidraulika funkció reteszelése ( míg a 

targoncavezető nincs vezetési helyzetben) 

 robbanásbiztos üzemmód kialakításának biztosítása, Zona 

1 besorolás szerinti munkahelynek való megfelelés ( ahol 

normál üzemi körülmények között az éghető gázok, gőzök 

vagy ködök (aerosolok) levegővel alkotott keverékéből álló 

robbanóképes légtér ritkán és rövid időtartamban van jelen)  

 A targonca rendelkezzen a következő ATEX 

jelöléssel: 

II 2G EEx ia IIC T6  
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Világítás, hangjelzés: 

KRESZ előírásainak megfelelően fény és hangjelző berendezéssel 

felszerelt, munkatér megvilágítás (5m-en belül 30 Lux), 

hátramenetben hangjelzés, tolatólámpa 

Tartozék: 2 db indítókulcs, 1db izzókészlet, 

Dokumentáció 

(16/2008.VIII.30. NFGM 

rendlelet): 

 magyar nyelvű okmányokat vagy idegen nyelvű 

okmányokat és az azokról készült hiteles vagy Eladó 

által készített felelős fordításokat  

 eredeti  CE minősítés (a teljes gépre vonatkozóan),  

 ATEX 94/9/EC irányelvnek való megfelelést igazoló 

gyártóműi nyilatkozat 

 gépkönyv,alkatrészjegyzék, kezelési és karbantartási 

könyv, a gépkarbantartási (garancia) füzet,garancia jegy, 

eredeti forgalomba hozatali engedély (vagy annak 

megfelelő más dokumentum),  

 a villa műbizonylata illetve a villahosszabbító 

műbizonylatát 

 a diesel üzemű targoncában lévő a motor 

szennyezőanyag kibocsátásának megfelelőségét 

bizonyító 75/2005.(IX.29.) GKM-KvVM együttes 

rendeletet 11. mellékletében előírt „típusbizonyítvány” 

adatlapot. 

 fényképes műszaki és használati útmutatót.  

Alapgarancia (teljes körű 

jótállás): 
min. 4000 üzemóra. 

Fődarab csere garancia: min. 6000 üzemóra 

Szerviz 

(garanciális időszakban): 
gyártói előírás szerinti gyakorisággal, maximum 500 üzemóránként 
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2. részajánlat esetén: 2 tonna teherbírású önjáró emelő (gyalogkíséretű elektromos 

emelő targonca) (1 db)  

Terhelhetőség max.2000 kg 

Emelési magasság min. 3000 mm 

Oszlop típusa duplex vagy triplex 

Emelővillák hosszúsága 1150 mm 

Az emelő szélessége ne 

legyen nagyobb, mint 
850 mm 

Önsúly akkumulátorral ne 

legyen több mint 
1100 kg 

Haladási sebesség 

teherrel/teher nélkül  
min. Teherrel: 6  ; Teher nélkül:6 km/h 

Emelés sebessége 

teherrel/teher nélkül 
min. Teherrel: 0,12 ; Teher nélkül: 0,25 m/s 

Sülyesítés sebessége 

teherrel/teher nélkül  
max. Teherrel: 0,35; Teher nélkül: /0,35 m/s 

Fordulási sugár  max. 1900 mm 

A berendezés feszültség 

igénye 
24 V DC 

Feszültség tápellátás akkumulátortelep 

Egyéb jellemzők: 

 Tartozék akkumlátortöltővel 

 Több funkciós kijelző (akkumulátor töltöttség, üzemóra), 

 Irányváltó vészkapcsoló 

 Fokozatmentes haladási sebesség 

 Alacsony sebesség a pozicionáláshoz 

 Üzemi fék: elektromágneses 

 A motor víz-és porszigetelt legyen 

 Vészhelyzetben az áramellátás oldjon le 

 Beépített nyomáshatároló szelep a túlterhelés védelmére 

 Emelés-határoló kapcsoló, mely lekapcsolja az emelési műveletet 

a maximális emelési magasságnál 

 Alacsony karbantartási igény 

 Pótalkatrész ellátás 10 évig 

 Előny: áram-visszatápláló fékrendszer 

Dokumentáció  

 magyar nyelvű okmányok vagy idegen nyelvű okmányok és az 

azokról készült hiteles vagy Eladó által készített felelős fordítások 

 eredeti CE minősítés (a teljes gépre vonatkozóan),  

 gépkönyv, alkatrészjegyzék, kezelési és karbantartási könyv, a 

gépkarbantartási (garancia) füzete, garancia jegy, eredeti 

forgalomba hozatali engedély (vagy annak megfelelő más 

dokumentum),  

 a villa műbizonylat, 

 fényképes műszaki és használati útmutatót.  
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Alapgarancia (teljes körű 

jótállás): 
min. 4000 üzemóra  
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2. 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:  

Azon részek 

felsorolása, melyre 

jelentkezést nyújt be
1 
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1.rész  3,5 tonna teherbírású homlokvillás 

targonca   

Nettó …………………………. HUF + 

ÁFA/db 

2.rész 2 tonna teherbírású önjáró emelő 

(gyalogkíséretű elektromos emelő targonca) 

Nettó …………………………. HUF + 

ÁFA/db 

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

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. 

Ajánlatomhoz kötve vagyok az ajánlattételi határidő lejártától számított 90 napig. 

Jelen nyilatkozat a MÁV – START Zrt. Ajánlatkérő által „Homlokvillás robbanásbiztos targonca és 

gyalogkíséretű elektromos emelő targonca beszerzése a MÁV-START Zrt részére” 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 

ajánlattevőt is. A vezető ajánlattevő minősül a beszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőnek. 
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3. NYILATKOZAT KÖZÖS AJÁNLATTÉTELRŐL 

 

  

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 „Homlokvillás 

robbanásbiztos targonca és gyalogkíséretű elektromos emelő targonca beszerzése a 

MÁV-START Zrt 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> 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

17 

 

 

 

 

 

4. NYILATKOZAT ALVÁLLALKOZÓKRÓL 

 

 

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

cégjegyzésre jogosult képviselője a „Homlokvillás robbanásbiztos targonca és 

gyalogkíséretű elektromos emelő targonca beszerzése a MÁV-START Zrt részére” 

tárgyú eljárásban nyilatkozom, hogy*  

 

 

Alvállalkozót nem veszünk igénybe*
1
 

 

VAGY 

 

hogy a fent nevezett beszerzési eljárásban az alábbi alvállalkozókat vesszük igénybe: 

 

Alvállalkozó neve, 

székhelye, 

cégjegyzékszáma: 

Beszerzésnek az(ok) a 

része(i), amelynek 

teljesítéséhez 

alvállalkozót veszünk 

igénybe: 

Teljesítésnek az a 

százalékos 

aránya, amelyben 

a megjelölt 

alvállalkozó 

közreműködik: 

Alkalmasság 

igazolása esetén az 

alkalmassági 

követelmény 

megjelölése, melyek 

igazolására 

Ajánlattevő az 

alvállalkozót 

igénybe veszi: 

 

    

    

    

    

 

Továbbá nyilatkozunk, hogy az általunk igénybe venni kívánt alvállalkozók vonatkozásában 

nem állnak fenn jelen pályázati kiírásban meghatározott kizáró okok. 

 

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

robbanásbiztos targonca és gyalogkíséretű elektromos emelő targonca beszerzése a 

MÁV-START Zrt részére” tárgyú eljárás vonatkozásában az ajánlat részeként tettem. 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

……..………………. 

(cégszerű aláírás) 

                                                           

*
 Megfelelő rész aláhúzandó! 
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5. REFERENCIA NYILATKOZAT 

 

 

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

cégjegyzésre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy a pályázati felhívás közzétételét 

megelőző három évben (2012,2013,2014) a legjelentősebb Targonca és emelő szállítás 

szolgáltatásaink az alábbiak voltak: 

 

Szerződés 

teljesítésének 

ideje (év, hó) 

A teljesítés 

helye 

 

Szerződést kötő 

másik fél (név; 

cím; 

cégjegyzékszám, 

kontaktszemély 

neve, 

elérhetősége, 

telefonszáma, e-

mail címe) 

Szerződés tárgya Ellenszolgáltatás 

összege 

Szerződésszerű 

teljesítés (igen / 

nem): 

      

      

      

      

 

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

robbanásbiztos targonca és gyalogkíséretű elektromos emelő targonca beszerzése a 

MÁV-START Zrt részére” tárgyú eljárás vonatkozásában az ajánlat részeként tettem. 

 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

………..………………. 

(cégszerű aláírás) 
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6. Nyilatkozat a garanciákról 

 

 

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

„Homlokvillás robbanásbiztos targonca és gyalogkíséretű elektromos emelő targonca 

beszerzése a MÁV-START Zrt részére” tárgyú beszerzési eljárásban ezúton nyilatkozom, 

hogy a pályázati felhívás 1. sz. mellékletében (műszaki dokumentáció) megadott minimálisan 

előírt garanciákat vállalom. 

 

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

robbanásbiztos targonca és gyalogkíséretű elektromos emelő targonca beszerzése a 

MÁV-START Zrt részére” tárgyú beszerzési eljárásban, a 1. rész/ 2. rész 
2
-re, az ajánlat 

részeként teszem. 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

……..………………. 

(cégszerű aláírás) 

  

                                                           

2
 Kérjük a megfelelő részt aláhúzni! 
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7. ÁRBEVÉTELRE VONATKOZÓ NYILATKOZAT 

 

 

a MÁV–START Zrt., mint Ajánlatkérő által „Homlokvillás robbanásbiztos targonca és 

gyalogkíséretű elektromos emelő targonca beszerzése a MÁV-START Zrt részére” 

tárgyban kiírt Pályázat részeként. 

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

(cégnév) cégjegyzésre jogosult képviselője a „Homlokvillás robbanásbiztos targonca és 

gyalogkíséretű elektromos emelő targonca beszerzése a MÁV-START Zrt részére” 
tárgyú beszerzési eljárásban az ajánlat részeként kijelentem, hogy a ...................................... 

(cégnév) Pályázati felhívás közzétételét megelőző kettő üzleti év teljes nettó – általános 

forgalmi adó nélkül számított – árbevétele az alábbiak szerint alakult: 

 

 

Sorszám Üzleti év megadása Teljes nettó árbevétel  

1.   

2.   

 

Kérjük a megadott érték devizanemét és egységét megadni! (például: ezer HUF) 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

 

………..………………. 

(cégszerű aláírás) 
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8. SZERZŐDÉSTERVEZET 

 

  


