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„Szolnok és Békéscsaba Vasútijármű Javítási telephelyeken 

keletkező termelési veszélyes és nem veszélyes hulladékok 

átvétele, elszállítása és kezelése” 

tárgyú beszerzési eljárásban 
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1. Ajánlatkérő adatai 

  

1.1 Az ajánlatkérő neve és adatai 

  

MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság  

rövidített cégnevén:  MÁV-START Zrt. 

Székhely:  1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. 

Számlázási cím: 1426 Budapest, Pf.27. 

Számlavezető bank: K&H Bank Zrt. 

Számlaszám: 10402142 -49575648-49521007 

IBAN kód: HU25 1040 2142 4957 5648 4952 1007 

SWIFT: OKHBHUHB 

Adóigazgatási szám: 13834492-2-44 

Statisztikai számjel: 13834492-4910-114-01 

Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 

Cégjegyzék száma: 01-10-045551 
 

Ajánlatkérő nevében eljár: 

MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Beszerzés Szervezet 

IT, Eszköz és Szolgáltatás beszerzési Divízió 

Címe:1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 54-60. 
 

Ügyintéző:  Ribai Barbara 

Telefon:  06/1-511-1463 

Fax:  06/1-511-7526 

Email:  ribai.barbara@mav-szk.hu  

Mobil: + 36 30 205 1852 

  

2. Egyszerűsített ajánlatkérés 

  

2.1 Tisztelt Ajánlattevő! 

  

A MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Beszerzés és Logisztika Üzletág IT, Eszköz és Szolgáltatás 

beszerzési Divízió Egyszerűsített Ajánlatkérés keretében megfelelő ár/érték arányt biztosító Partnert 

keres "Szolnok és Békéscsaba Vasútijármű Javítási telephelyeken keletkező termelési veszélyes és 

nem veszélyes hulladékok átvétele, elszállítása és kezelése" tárgyban. 

 

Jelen felhívás nem jelent az Ajánlatkérő részéről szerződéskötési kötelezettséget. Az Ajánlatkérő 

bármikor úgy dönthet, hogy nem hirdet eredményt, illetőleg nem köt szerződést. Ajánlatkérő a 

döntését külön indokolni nem köteles. Az ajánlatkérés visszavonásából, illetve eredménytelenné 

nyilvánításából eredő károkért Ajánlatkérő semmilyen felelősséget nem vállal. A szerződés a 

nyertes kihirdetésével nem jön létre, Ajánlatkérőt szerződéskötési kötelezettség nem terheli. 

 

Az 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. 

 

Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő visszalépése esetén a második legkedvezőbb ajánlatot-tevővel 
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köthet szerződést. 

Amennyiben Ajánlattevő a Pályázati felhívás 4. pontja szerinti felelősségbiztosítási kötvényt, 

díjigazolást és a biztosítási feltételeket nem mutatja be a megadott határidőig, Ajánlatkérő fenntartja 

a jogot, hogy a második legkedvezőbb ajánlatot benyújtó Ajánlattevővel kössön szerződést. 

 

Ajánlatkérő jelen eljárásban a hiánypótlás lehetőségét, az ajánlati ár kivételével, teljes körűen 

biztosítja. 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. Érvénytelen az ajánlat, ha a 

hiánypótlásnak az Ajánlattevő az előírt módon nem tett eleget. 

 

Érvénytelen az ajánlat, ha: 
 

- az ajánlatkérésben részvételi feltételként kért igazolások, nyilatkozatok és egyéb csatolandó 

dokumentumok nem, vagy nem megfelelő módon igazolják Ajánlattevő alkalmasságát, illetve a kizáró 

okok fennállásának hiányát; 
 

- az ajánlatkérésben részvételi feltételként kért igazolásokat, nyilatkozatokat, dokumentumokat 

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

felhívásnak megfelelően; 
 

- az ajánlatkérésben és mellékleteiben előírt követelményeknek nem felel meg, illetve az előírt 

feltételeket Ajánlattevő nem tudja igazolni, teljesíteni; 
 

- az Ajánlattevő a hiánypótlási felhívás ellenére sem adja meg teljes körűen a 3. pontban kért adatokat; 
 

- a jelen ajánlatkérésben részletezett kizáró okok fennállnak az ajánlattevővel szemben, 
 

- az ajánlat kirívóan magas, vagy irreálisan alacsony kötelezettségvállalást tartalmaz; 
 

- az ajánlattételi határidőn túl érkezik; illetve a felhívásban megjelölt módtól eltérően nyújtották be 
 

- az Ajánlattevő a teljesítés feltételeit, illetve a vonatkozó ellenszolgáltatást nem egyértelműen 

határozta meg, vagy azokat más ajánlatához vagy feltételhez kötötte; 
 

- a Pályázati felhívásban és mellékleteiben nevesített tartalom tekintetében Ajánlattevő nem ad teljes 

körű ajánlatot; 
 

- az ajánlat nem tartalmaz egyértelmű és teljes körű ajánlatot a bírálati szempontok mindegyikére; 
 

- ha az Ajánlattevő több változatú ajánlatot tesz; 
 

- az ajánlatban valótlan adat vagy nyilatkozat szerepel; 
 

- az Ajánlattevő a hiánypótlási felhívás ellenére sem tett részletes és kötelező erejű jognyilatkozatokat 

az ajánlatával kapcsolatban, azzal kapcsolatban nem vállalt ajánlati kötöttséget; 
 

- az Ajánlattevő a MÁV Csoport Szállítói Minősítési Rendszerében történt regisztrációt visszaigazoló 

e-mail másolatát hiánypótlás keretében sem csatolja 
 

- Ajánlattevő a MÁV Csoport Szállítói Minősítési Rendszerében történt regisztrációt visszaigazoló e-

mail másolatát hiánypótlás keretében sem csatolja 

 

- az ajánlat/ajánlattevő a fentieken túlmenően nem felel meg az ajánlati felhívásban valamint a 

jogszabályokban foglaltaknak. 
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Az Ajánlattevők az Ajánlatkérő azon döntése kapcsán, mely ajánlatukat érvénytelennek minősíti, sem 

jogorvoslatra, sem semmilyen kártérítésre, kártalanításra vagy egyéb megtérítési igény érvényesítésére 

nem jogosultak. 
 

Az ajánlati ár tartalmazza a szerződésszerű teljesítés valamennyi – közvetlen és közvetett – költségét. 

Az ajánlati ár a szerződés teljes időtartama alatt érvényes, rögzített ár. 
 

Az ajánlatkérő felhívja  az ajánlattevőket, hogy regisztráljanak a MÁV Csoport Szállítói Minősítési 

Rendszerében (http://www.mavcsoport.hu/mav-csoport/szallitominosites). Amennyiben az Ajánlattevő 

még nem regisztrált, a regisztrációs kérdőívek és a regisztrációs útmutató elérhető az alábbi címen: 

http://www.mavcsoport.hu/file/20941/download?token=NGI9mnne  

A regisztráció visszaigazolásáról szóló e-mailt Ajánlattevőnek csatolnia kell ajánlatához. 

  

2.2 A beszerzési eljárással kapcsolatos alapvető információk 

  

2.2.1 Az ajánlatkérés tárgya 

Szolnok és Békéscsaba Vasútijármű Javítási telephelyeken keletkező – az 1. számú mellékletben 

részletezett - termelési veszélyes és nem veszélyes hulladékok átvétele, elszállítása és kezelése, 

valamint Szolnok Vasútijármű Javítási Telephelyen 2 db 25 l-es festékes fém göngyöleg 

tömörítésére alkalmas présgép, és 2 db 4-5 m3 gyűjtőtartállyal rendelkező hulladékpréselő 

(festékkel szennyezett fólia- és papír csomagolási hulladék tömörítésére) telepítése és folyamatos 

rendelkezésre bocsátása a szerződés időtartama alatt (a Vállalkozási keretszerződés 1.2. pontjában 

megjelöltek szerint). 

 

Ajánlatkérő a részajánlattétel lehetőségét kizárja, a teljes körű ajánlattétel kötelező. 

 

 

2.2.2 Ajánlattételi határidő: 2016. július 4. 11.00 óra 

  

2.2.3 Teljesítés helye 

  

- MÁV-START Zrt. Szolnok, Vasútijármű Javítási Telephely: 5000 Szolnok, Kőrösi út 1-3. 

 

-MÁV-START Zrt. Békéscsaba, Vasútijármű Javítási Telephely 5600 Békéscsaba, Kétegyházi út 

11. 

 

2.2.4 Szerződés típusának meghatározása: 

  

Vállalkozási keretszerződés 

 

2.2.5 A szerződés időtartama, teljesítési határideje 

  

A teljesítés határideje: a 2.2.1. pontban meghatározott gépek, valamint csomagoló- és 

tárolóeszközök kihelyezésének határideje a szerződés aláírásától számított 15 nap. 

A szerződés hatálya: a keretszerződés hatályba lépésétől számított 12. hónap utolsó napja, mely 

időpontig jogosult eseti megrendelések leadására a Megrendelő. A határidőben leadott eseti 

megrendeléseket Vállalkozó köteles teljesíteni. 

 

2.2.6 Szerződést biztosító mellékkötelezettségek 
A Vállalkozó nem teljesítése, késedelmes teljesítése, illetve hibás teljesítés esetére kötbér 

megfizetésére kötelezett. A kötbér alapja a szerződésszegéssel érintett bruttó vállalkozói díj, 

mértéke a Vállalkozási keretszerződésben kerül meghatározásra. 

http://www.mavcsoport.hu/file/20941/download?token=NGI9mnne
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 2.2.7. A beszerzés értéke 

  A szerződés keretösszege: 30.000.000.-Ft 

 A keretösszeg teljes mértékű lehívása nem kötelező.  Ajánlatkérő a szerződéses keretösszeg 80 %-

ának lehívására vállal kötelezettséget, az ezen felüli rész részleges vagy teljes kimerítésének 

elmaradása okán Nyertes Ajánlattevő semmilyen kártérítési, kártalanítási vagy egyéb igénnyel nem 

léphet fel az Ajánlatkérővel szemben.   

A tájékoztató mennyiségeket a jelen Ajánlati felhívás 1. számú melléklete tartalmazza. 

 A táblázatban található mennyiségeket Ajánlatkérő kizárólag tájékoztató jelleggel közli, az 

elvégzendő szolgáltatáshoz szükséges feltételek felmérése érdekében, a ténylegesen megrendelésre 

kerülő mennyiségek ettől eltérhetnek. Ajánlatkérőt nem terheli semmiféle kötelezettség abban a 

vonatkozásban, hogy melyik hulladéktípusra vonatkozóan milyen mennyiséget rendel meg 

 

2.2.7 Ajánlati kötöttség 

  

Az ajánlati kötöttség időtartama: ajánlattételi határidő lejártától - illetve ártárgyalás és/vagy 

elektronikus árlejtés esetén a végső ajánlat megadásától számított - 60 nap. 

A nyertes ajánlattevő ajánlati kötöttsége a pályázat eredményéről szóló tájékoztató 

megküldésétől számított 30 nappal meghosszabbodik. 
 

A beszerezés tárgyának részletes leírását tartalmazó dokumentum elérhető a file nevére történő 

kattintással. 

 

2.3 Értékelési szempont 

A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás nettó magyar forintban (HUF) megadva. 

A pályázat benyújtásakor az ajánlati árat a mellékelt árajánlati táblázat egységárainak kitöltésével 

(1. melléklet) kell Ajánlattevőnek megadnia. A beárazott tétellista összértéke adja az 

ellenszolgáltatás összegét (ajánlati ár: egységárak tájékoztató mennyiségekkel való szorzatának 

összege), amely bírálati szempontként értékelésre kerül.  

  

Felhívjuk Ajánlattevők figyelmét, hogy az alábbi tételek külön költségsorral nem szerepelnek a 

mellékelt árajánlati táblázatban, de azok az ajánlatkérés tárgyát képezik. : 

- 2 db 25 l-es festékes fém göngyöleg tömörítésére alkalmas présgép telepítése, (magában foglalja 

a gépek műszaki dokumentációjának átadását (érintésvédelmi jegyzőkönyvet is), a 

kezelőszemélyzet oktatását, vizsgáztatását, a próbaüzem alatti felügyeletet). 

- 2 db 4-5 m3 gyűjtőtartállyal rendelkező hulladékpréselő (festékkel szennyezett fólia- és papír 

csomagolási hulladék tömörítésére) telepítése (magában foglalja a gépek műszaki 

dokumentációjának átadását (érintésvédelmi jegyzőkönyvet is), a kezelőszemélyzet oktatását, 

vizsgáztatását, a próbaüzem alatti felügyeletet). 

- "Kezdőkészlet": ADR-nek megfelelő 15 db BIG-BAG zsák, 100 db PTZ hordó, 500 db 

műanyag zsák kihelyezése; 

- valamint a fenti eszközök és gépek folyamatos biztosítása - az egészséget nem veszélyeztető, 

biztonságos munkavégzés követelményeit kielégítő, rendeltetésszerű használatra alkalmas 

állapotban – gépek karbantartása, a szerződés teljes időtartama alatt  

 

Kérjük Ajánlattevőket, hogy a Szolnok Vasútijármű Javítás Telephely táblázatban szereplő tételek 

egységárait a fentieket figyelembe véve szíveskedjenek megadni: 
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A megajánlott ellenszolgáltatási összegnek a szerződés teljesítése során felmerülő valamennyi 

költséget tartalmaznia kell. Ajánlattevő a teljesítés során további költségek kiszámlázására nem 

jogosult. Az ajánlati árat nettó magyar forintban (HUF) kell megadni, az nem köthető semmilyen 

más külföldi fizetőeszköz árfolyamához. 

  

2.4 Szerződés tervezet 

Ajánlatkérő tájékoztatja a tisztelt Ajánlattevőt, hogy jelen szerződés Ajánlattevő általi módosítása 

nem megengedett. Az eljárás során Ajánlatkérő nem kíván tárgyalásokat lefolytatni az 

Ajánlattevőkkel a műszaki tartalom és a szerződéses feltételek vonatkozásában (de Ajánlatkérő 

fenntartja magának a jogot, hogy ettől indokolás nélkül eltérjen). 

 

A vonatkozó dokumentum elérhető a file nevére történő kattintással. 

  

2.5 Elektronikus aukcióval kapcsolatos tájékoztatás 

Az Ajánlatkérő a pályáztatási folyamat részeként, az elsőkörös ajánlatadást követően az 

Ajánlattevőket meghívhatja a végső árat meghatározó, az Ajánlattevők közötti végső ár 

csökkentésére irányuló online aukcióra. Az elektronikus aukció szabályait az Ajánlatkérő állapítja 

meg, és előtte írásban külön tudatja a meghívottakkal ennek részleteit. Az elektronikus aukció 

honlapja: https://mav.arlejtes.hu. 

 

Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőt, hogy az aukción való részvétel nem jelenti automatikusan 

Ajánlattevő ajánlatának érvényességét. 

 

Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy az aukció lezárultát követően Ajánlatkérő jogosult a 

kirívóan magas, vagy irreálisan alacsony kötelezettségvállalás vonatkozásában indokolást kérni. 

 

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy az aukció során az ellenszolgáltatás összértéke 

kerül megversenyeztetésre. Az aukción megajánlott ajánlati árhoz igazított beárazott tétellistát 

Ajánlattevőnek az aukciót követő munkanap 12:00 óráig kell megküldenie Ajánlatkérőnek e-mail 

útján az 1. pontban megjelölt kapcsolattartási címre. 

 

2.6. Ártárgyalás 

Ajánlatkérő arra vonatkozó értesítése esetén Ajánlattevőnek az ellenszolgáltatás tekintetében kell új 

ajánlatot benyújtaniuk az ártárgyalás alkalmával. Amennyiben ártárgyalásra nem kerül sor, úgy az 

ajánlat benyújtásával az ellenszolgáltatás tekintetében is beáll az ajánlati kötöttség. 

Az ártárgyalás szabályai a következők: 

Az ártárgyalás célja új árajánlat benyújtása.  

Az ártárgyalásra két fordulóban kerül sor.  

Az ártárgyalás az Ajánlattevő jelenlétében történik, vagy e-mailben történő új ajánlat 

benyújtására vonatkozó felkéréssel. Az Ajánlattevő az tárgyalási forduló lezárásaként árajánlatát 

zárt borítékban nyújtja be (vagy e-mailes ártárgyalás esetén e-mailben küldik meg) az 

Ajánlatkérő részére (cégszerűen aláírt Felolvasólapon).  

Az ártárgyalás első fordulója során az Ajánlatkérő számára kedvezőbb értéket kell megajánlani, 

mint amely árajánlat az ajánlattételi határidőre benyújtott ajánlatban szerepelt. 

Az ártárgyalás második fordulója során az ajánlatkérő számára kedvezőbb értéket kell 

megajánlani, mint amely árajánlat az első fordulóban benyújtott ajánlatban szerepelt. 

Ajánlatkérő minden tárgyalásról jegyzőkönyvet készít, melyet a tárgyalás befejezését követő két 

munkanapon belül az Ajánlattevőnek alá kell írnia. Ajánlatkérő az Ajánlattevőnek a 

jegyzőkönyvből 1 példányt aláírást követően átad, vagy két munkanapon belül azt részére 

megküldi. 

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

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

során, úgy az az ajánlat érvénytelenségét vonhatja maga után. 

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

automatikusan a benyújtott ajánlat/alapajánlat érvényességét. 

 

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy az ártárgyalás során az ellenszolgáltatás 

összértékére vonatkozóan nyújtható be ajánlat. Az ártárgyalás során megajánlott ajánlati árhoz 

igazított beárazott tétellistát Ajánlattevő az ártárgyalást követő munkanap 12:00 óráig köteles 

megküldeni Ajánlatkérőnek e-mail útján az 1. pontban megjelölt kapcsolattartási címre. 

  

2.7 Ajánlatkérési felület - kommunikáció az Ajánlatkérő és az Ajánlattevő között 

  

2.7.1 Ajánlattevők minden fontos információt az ajánlattételi határidő lejártáig a rendszeren küldött 

tájékoztatásként kapnak meg. Kérjük minden értesítést alaposan olvassanak el. 

 

A rendszer kizárólag az abban rögzített e-mail címre továbbítja az eljárás során keletkező 

tájékoztató rendszerüzeneteket. 

 

2.7.2 A rendszer működését és részletes használatát felhasználói kézikönyvből ismerhetik meg, 

mely a regisztrációt követően jelen felületen elérhető. 

 

2.7.3 Ajánlattevő és Ajánlatkérő az eljárással kapcsolatos teljes kommunikációt (beleértve a 

kérdéseket és válaszokat is) az elektronikus rendszerben bonyolítja le. 

 

2.7.4. Ajánlattevők az alapajánlat összeállításának érdekében írásban kérdéseket tehetnek fel 

Ajánlatkérő felé 2016. június 28. 12.00 óráig, mely kérdésekre Ajánlatkérő  

2016. június 29. 15.00 óráig megküldi válaszait. Az előzőekben megjelölt határidőn túl, vagy egyéb 

módon érkezett kérdések, vagy a Pályázat tárgyától eltérő kérdések megválaszolásától Ajánlatkérő 

indoklás nélkül eltekinthet. 

 

 

  

3. Alkalmassági követelmények 

  

3.1 Gazdasági-pénzügyi alkalmasság (P/1.) 

  

Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben az ajánlatkérés megküldésétől számított előző három lezárt 

üzleti évben az általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele nem éri el legalább a nettó 30 000 

000 forintot. 

  

3.1.1 Kérjük, csatolja cégszerűen aláírt árbevételi nyilatkozatát pdf formátumban! 

  

3.2. Műszaki-szakmai alkalmasság (M/1.) 

  

Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha ő vagy a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozója nem rendelkezik 

az ajánlattételi határidő lejártától visszaszámított előző 36 hónapban az ajánlatkérés tárgyából 

(termelési veszélyes és nem veszélyes hulladékok szállítása és kezelése) származó legalább 

összesen nettó 15.000.000,- Ft, azaz tizenötmillió forint értékű szerződésszerűen teljesített 

referenciával.  

Ajánlattevőnek ismertetnie kell az ajánlattételi határidő lejártától számított előző három év (36 
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hónap) legjelentősebb szolgáltatásait minimálisan az alábbi tartalommal: a szerződést kötő másik fél 

megnevezése, címe (székhelye/lakcíme), kapcsolattartó személy neve és elérhetősége (cím és/vagy 

telefonszám és/vagy e-mail és/vagy fax), a referencia tárgyának ismertetése (oly módon, hogy abból 

az alkalmasság egyértelműen megállapítható legyen), a teljesítés ideje (kezdet és befejezés 

megjelölésével; év, hónap, nap pontossággal), ellenszolgáltatás összege (nettó Ft), utalás az előírás 

és szerződésszerű teljesítésre. A dokumentum tartalmazzon minden olyan adatot, információt, 

amely az alkalmasság megítéléséhez szükséges minimumkövetelményben megfogalmazásra került! 

 

Amennyiben a bemutatott referencia teljesítési ideje az ajánlattételi határidő lejárta napját megelőző 

három évnél korábban kezdődött, az Ajánlatkérő az alkalmasság vizsgálata során kizárólag a 

vizsgált referencia-időszak (az ajánlattételi határidő lejárta napjától visszafele számított előző három 

év) ellenértékét tudja figyelembe venni, ezért ebben az esetben a referenciaigazolásban 

/referencianyilatkozatban a referencia-időszakban végzett referenciamunka rész nettó ellenértékét 

kell feltüntetni. 

 

3.2.1 Kérjük, csatolja cégszerűen aláírt referencianyilatkozatát pdf formátumban! 

  

3.3.M/2. Alkalmassági feltétel 

  

Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha ő vagy teljesítésbe bevont alvállalkozója nem rendelkezik az alábbi 

engedélyekkel: 

 

 * a szolgáltatás tárgyát képező valamennyi hulladék szállítására, közvetítésére, kereskedelmére, 

illetve kezelésére vonatkozó, a műszaki leírásban az ajánlattétellel érintett rész(ek)re vonatkozóan 

meghatározott mennyiséget lefedő érvényes hulladékgazdálkodási engedélyekkel, és az adott 

hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez szükséges nyilvántartásba vételről szóló 

igazolásokkal. Az alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés igazolása: 

 

Annak igazolására, hogy Ajánlattevő megfelel a fenti követelményeknek ajánlatában a már meglévő 

engedély/engedélyek másolatát kell benyújtani, továbbá ajánlattevőnek nyilatkozatot kell 

benyújtania arra vonatkozóan, hogy az engedélyeket szükség esetén legalább a szerződés 

érvényességét lefedő időtartamra meghosszabbítja és az új engedély(ek)másolatát a kézhezvételtől 

számított  5 napon belül ajánlatkérő részére átadja. Ajánlattevő ajánlata érvénytelen, amennyiben 

nem rendelkezik a fenti engedélyekkel. 

 

Az engedélyek és az igazolások másolatát a szerződés teljesítésében résztvevő valamennyi 

közreműködő, alvállalkozó vonatkozásában kötelező csatolni, az általa végzett tevékenységre 

vonatkozóan! 

 

Ajánlattevő tehát ezen alkalmassági kritériumnak megfelelhet alvállalkozók bevonásával is, de az 

összes szükséges engedéllyel együttesen rendelkezni kell és azok másolatát az ajánlathoz csatolni 

szükséges. 

 

3.3.1 Kérjük, csatolja a 3.3. pontban megjelölt dokumentumokat! 

  

3.4. M/3. Alkalmassági feltétel 

  

Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha ő vagy teljesítésbe bevont alvállalkozója nem rendelkezik az alábbi 

szakemberekkel: 

 

- legalább 2 fő „ADR oktatási bizonyítvány veszélyes árukat szállító járművek vezetői részére” 
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megnevezésű érvényes bizonyítvánnyal [61/2013. (X. 17.) NFM rendelet] rendelkező szakemberrel 

 

- legalább 1 fő veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó végzettséggel rendelkező 

szakemberrel. 

 

Az alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés igazolása: 

 

Ajánlattevőnek csatolnia kell: 

 * ajánlattevő nyilatkozatát a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről, a szakemberek nevének, 

képzettségének, végzettségének, a végzettségét igazoló dokumentumok nyilvántartási számának, 

illetve a szakember nyilvántartási számának megjelölésével.  

 * a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát (név, 

képzettség, végzettség, szakmai tapasztalat ismertetése), továbbá a szakemberek 

végzettségét/képzettségét igazoló dokumentumok egyszerű másolati példányát.  

 * a Nemzeti Közlekedési Hatóság által kiállított érvényes ADR oktatási bizonyítvány másolatát. 

* a veszélyes áru biztonsági tanácsadó szakember esetében az előírt feladat elvégzésére irányuló, a 

teljesítés teljes időtartamára vonatkozó, cégszerűen aláírt megbízását, valamint a NKH által 

kiállított érvényes veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadói bizonyítvány másolatát 

 

 Kérjük, hogy a csatolt szakmai önéletrajzokból egyértelműen derüljön ki, hogy a szakember 

megfelel az alkalmassági feltételként előírt követelményeknek. 

 

Az Ajánlattevővel, illetve az alkalmasság igazolásába bevont más szervezettel munkaviszonyban 

nem álló szakember esetén a rendelkezésre állására vonatkozó, a nevezett szakember által aláírt 

nyilatkozat benyújtása kötelező! 

 

3.4.1 Kérjük, csatolja a 3.4. pontban megjelölt dokumentumokat! 

  

3.5. M/4. Alkalmassági feltétel 

  

Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha ő vagy alvállalkozója nem rendelkezik legalább 2 db – veszélyes 

hulladékok szállítására alkalmas – érvényes engedélyekkel rendelkező szállítóeszközzel. 

 

3.5.1. Kérjük, csatolja a hulladékok szállítására alkalmas, érvényes engedélyekkel rendelkező 

szállítóeszközeinek bemutatását! 

 

4. Egyéb feltételek 

 

Ajánlattevőnek vagy teljesítésbe bevont alvállalkozójának rendelkeznie kell érvényes 

környezetszennyezési felelősségbiztosítással, mely kiterjed a veszélyes hulladékok szállítására és 

kezelésére vonatkozó szakmai és környezetszennyezési felelősségre is, legalább 20 000 000 

Ft/biztosítási esemény és 60 000 000 Ft/biztosítási időszak kártérítési felsőhatárral. 

 

Ajánlattevőnek az ajánlatához csatolnia kell az érvényes környezetszennyezési felelősség-

biztosítási kötvény másolatát, amely kiterjed a veszélyes hulladékok szállítására és kezelésére 

vonatkozó szakmai és környezetszennyezési felelősségre is, az előírt mértékben. 

Csatolnia kell továbbá a környezetvédelmi felelősségbiztosítás díjfizetéséről szóló igazolást illetve 

a biztosítási feltételeket. 

 

 

Amennyiben az ajánlattételi határidő napján a fentieknek megfelelő, érvényes felelősségbiztosítási 
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kötvénnyel, díjigazolással és biztosítási feltételekkel az Ajánlattevő nem rendelkezik, az 

ajánlatához csatolnia kell cégszerűen aláírt nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy legkésőbb az 

eredményhirdetést követő 10 munkanapon belül az előírt felelősségbiztosítási szerződést megköti 

és a kötvény másolati példányát, a díjigazolást és a biztosítási feltételeket az Ajánlatkérő részére 

átadja. 

 

Amennyiben a fenti időpontig Ajánlattevő nem mutatja be a fenti dokumentumokat, Ajánlatkérő 

fenntartja a jogot, hogy a második legkedvezőbb ajánlatot benyújtó Ajánlattevővel kössön 

szerződést 

 

Ajánlattevőnek csatolnia kell továbbá cégszerűen aláírt nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy 

amennyiben a szerződéses időszak alatt a felelősségbiztosítás érvényessége lejár, azt olyan időben 

újítja meg vagy olyan időben köt új, az előírt feltételeknek megfelelő felelősségbiztosítást, hogy a 

biztosítási jogviszony a szerződés teljes időtartama alatt végig fennálljon. 

  

5. Kizáró okok 

  

5.1 Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő, illetve az Ajánlattevő alvállalkozója, 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 a gazdasági 

szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint 

hasonló helyzetben van;  

 b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;  

 c) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított 

bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; vagy 

akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 

2001. évi CIV. törvény 5. §-a (2) bekezdés b), vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében 

korlátozta, az eltiltás ideje alatt, vagy 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;  

 e)a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában nincs bejegyezve;  

 f) felfüggesztett adószámmal rendelkezik;  

 g) 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.  

Továbbá nem lehet Ajánlattevő, aki: 

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

mellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy  

 j) 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 
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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,  

 k) 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.  

 l)olyan 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 az i), j) és k) 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 i) 

pont szerinti feltételt megfelelően alkalmazni.  

 m) olyan gazdasági szereplő, amely, illetőleg amely személy közreműködői, alvállalkozói 

vonatkozásában olyan valós vagy potenciális érdekellentét áll fenn, mely az Ajánlatkérő részére 

nyújtandó szolgáltatásokat érintené vagy a jelen pályázat alapján megkötendő szerződés szerinti 

feladatai független, pártatlan ellátását bármely módon veszélyeztetné.  

 n) az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során olyan hamis adatot 

szolgáltat, vagy hamis nyilatkozatot tesz, amely a verseny tisztaságát veszélyezteti.   

  

6.  Kötelezően beadandó dokumentumok: 

Ajánlattevőnek az alábbi dokumentumokat kell az ajánlathoz csatolni: 

1. Felolvasólapját 

2. a cégjegyzésre jogosult személy(ek) közjegyző által készített aláírási címpéldányát, 

vagy a Ctv. 9. §-a szerinti, ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintáját egyszerű másolati 

példányban. Amennyiben az ajánlatot nem a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő 

írja alá, úgy csatolni szükséges a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő által aláírt 

meghatalmazást, melynek tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírás mintáját is; 

Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlat (nyilatkozat, 

kötelezettségvállalás) aláírására vonatkozó meghatalmazás aláírására meghatalmazóként 

kizárólag az Ajánlattevő vezető tisztségviselője jogosult, a cégvezető és a képviseletre 

feljogosított munkavállaló a Ptk. 3:116. § (3) bekezdés alapján az ajánlat (nyilatkozat, 

kötelezettségvállalás) aláírására meghatalmazást érvényesen nem adhat. 

3. Ajánlattevő alkalmasságát alátámasztó igazolásokat, nyilatkozatokat (Jelen 

Pályázati felhívás 3. pontja szerint); 

4. Ajánlattevő által cégszerűen aláírt nyilatkozatot a kizáró okok fenn nem állása 

vonatkozásában; 

5. Alvállalkozó vonatkozásában csatolni kell a cégszerűen aláírt nyilatkozatot az alábbi 

tartalommal: 

i. Alvállalkozó neve, székhelye; 

ii. Pályázatnak az(ok) a része(i), amelynek teljesítéséhez Ajánlattevő alvállalkozót vesz 

igénybe; 

iii. Teljesítésnek az a százalékos aránya, amelyben a megjelölt alvállalkozó 

közreműködik; 

iv. Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy az igénybe venni kívánt Alvállalkozók 

vonatkozásában sem állnak fenn jelen Pályázati felhívásban meghatározott kizáró 

okok. 
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6. Ajánlattevőnek csatolnia kell ajánlata részeként a Pályázati felhívás mellékletét képező 

Szerződéstervezetet a megfelelő helyeken kitöltve, szignálva, egyebekben változatlan 

szövegtartalommal. 

7. Ajánlattevő nyilatkozatát a felhívásban és a szerződésben foglalt feltételek 

elfogadására, a szerződés teljesítésére és a kért ellenszolgáltatásra, az ajánlatában foglalt 

tartalommal. 

8. Ajánlattevői adatlapját 

9. Ajánlattevő nyilatkozatát a környezetszennyezési felelősségbiztosításról,/ amennyiben 

rendelkezésre áll, az érvényes környezetszennyezései felelősségbiztosítási kötvény 

másolatát és a biztosítási feltételeket. Ajánlattevő nyilatkozatát a felelősségbiztosítás 

meghosszabbításáról. (Pályázati felhívás 4. pontjában részletezettek szerint).  

10. Beárazott tétellistát cégszerűen aláírva 

11. Közös ajánlattétel esetén közös ajánlattevő nyilatkozat és megállapodás az alábbi 6.7.2. 

pontban rögzítettek szerint. 

12. A MÁV Csoport Szállítói Minősítési Rendszerében történt regisztrációt visszaigazoló e-

mail másolatát. 

  

6.1 Nyilatkozat kizáró okokról 

  

A vonatkozó dokumentum elérhető a file nevére történő kattintással. 

 

6.1.1 Kérjük, csatolja nyilatkozatát a kizáró okok vonatkozásában. (Ajánlatkérő az 5.1. pontban 

felsorolt kizáró okok vonatkozásában - amelyekre vonatkozóan értelmezhető - ellenőrzi 

Ajánlattevő cégkivonatát az elektronikusan elérhető céginformációs szolgálat honlapján, így 

amennyiben Ajánlattevő cégkivonata az elektronikusan elérhető céginformációs szolgálat 

honlapján megtalálható, az ajánlathoz cégkivonat csatolása nem szükséges.) 

  

6.1.1.1 Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén, kérjük, csatolja a cégbírósághoz 

benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött 

igazolást.  

  

6.1.1.2 Egyéni vállalkozó esetén kérjük, csatolja egyéni vállalkozói igazolványát, Alapítvány 

esetében pedig az Alapító Okiratát egyszerű másolatban. 

 

6.2 Ajánlattevői nyilatkozat 

  

A vonatkozó dokumentum elérhető a file nevére történő kattintással. 

  

6.2.1 Kérjük, csatolja cégszerűen aláírt ajánlattevői nyilatkozatát pdf formátumban! 

 

6.3 Kérjük, csatolja az aláírási címpéldány/aláírás minta egyszerű másolatát, azon személyek 

vonatkozásában, akik az ajánlatban benyújtott dokumentumo(ka)t aláírták! Amennyiben az 

aláíró/szignáló személy a Ctv. 9. §-a szerint nem cégjegyzésre jogosult az adott gazdasági szereplőnél, 

úgy csatolni kell az adott gazdasági szereplőnél cégjegyzésre jogosult személy által aláírt 

meghatalmazást legalább teljes bizonyító erejű magánokirati formában, melynek vagy tartalmaznia 

kell a meghatalmazott aláírás-mintáját, vagy az ajánlathoz csatolni kell a meghatalmazott személy(ek) 

közjegyzői aláírás hitelesítéssel ellátott cégaláírási nyilatkozatát (aláírási címpéldányát) vagy ügyvéd 

által ellenjegyzett aláírás-mintáját egyszerű másolati formában. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők 

figyelmét, hogy az ajánlat (nyilatkozat, kötelezettségvállalás) aláírására vonatkozó meghatalmazás 

aláírására meghatalmazóként kizárólag az ajánlattevő vezető tisztségviselője jogosult, a cégvezető és a 
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képviseletre feljogosított munkavállaló a Ptk. 3:116. § (3) bekezdés alapján az ajánlat (nyilatkozat, 

kötelezettségvállalás) aláírására meghatalmazást érvényesen nem adhat. 

 

6.4. Ajánlattevői adatlap 

A vonatkozó dokumentum elérhető a file nevére történő kattintással. 

 

6.4.1. Kérjük, csatolja cégszerűen aláírt ajánlattevői adatlapját pdf formátumban! 

 

6.5. Szerződéstervezet 

A vonatkozó dokumentum elérhető a file nevére történő kattintással. 

 

6.5.1. Kérjük, csatolja a szerződéstervezetet a megfelelő helyeken kitöltve, szignálva, egyebekben 

változatlan szövegtartalommal! 
 

6.6. Nyilatkozat felelősségbiztosításról 

A vonatkozó dokumentum elérhető a file nevére történő kattintással. 

 

6.6.1. Kérjük, csatolja cégszerűen aláírt nyilatkozatát a felelősségbiztosításról pdf formátumban! 

 

6.7. Ajánlattevőknek ajánlatuk részeként csatolniuk kell a nyilatkozatukat arra vonatkozóan, hogy a 

szerződés teljesítése során alvállalkozót igénybe kívánnak-e venni. Amennyiben Ajánlattevő a 

szerződés teljesítése során alvállalkozót kíván igénybe venni, ez esetben csatolnia kell 

cégszerűen aláírt nyilatkozatát az alábbi tartalommal: - alvállalkozó megjelölése (alvállalkozó 

neve, címe) - a beszerzésnek azon részei, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók 

közreműködnek, a teljesítésnek az a százalékos aránya, amelyben a megjelölt alvállalkozó 

közreműködik; valamint nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy az igénybe venni kívánt 

alvállalkozók vonatkozásában sem állnak fenn jelen Pályázati felhívásban meghatározott kizáró 

okok. 

  

A vonatkozó dokumentum elérhető a file nevére történő kattintással. 

  

6.7.1 Kérjük, csatolja nyilatkozatát a teljesítésbe bevonni kívánt szervezetekről, személyekről pdf 

formátumban! 

  

6.7.2 Jelen ajánlatkérésben több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot az alábbiak szerint.   

  

Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevőknek megállapodást kell kötniük egymással, 

melyben szabályozzák a közös ajánlattevők egymás közötti és az ajánlatkérővel való kapcsolatát. 

Az ajánlatban utalni kell a közös ajánlattételi szándékra, s meg kell nevezni a konzorciumi 

tagokat, illetve a beszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult személyt, 

annak címét, egyéb elérhetőségét. A közös ajánlattételi megállapodást az ajánlathoz kell csatolni. 

A közös ajánlattételi megállapodásnak az alábbi kötelező elemeket kell tartalmazni: 

a) a közös ajánlattevők közös fellépése formájának ismertetését és  

b) az ajánlat aláírása módjának ismertetését, és  

c) a részesedés mértékének feltüntetését, és  

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

valamennyi közös ajánlattevőt képviselni az ajánlatkérővel szemben a jelen beszerzési 

eljárásban, az ajánlatkérő által az ajánlattevő, illetve az ajánlattevő által az ajánlatkérő felé 

megteendő illetve megtehető jognyilatkozatokban, és 

e) a képviselő megnevezését, aki felel a beszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés 

végrehajtásáért, és  



 
 

14 
 

f) az ajánlatban vállalt kötelezettségek megosztásának ismertetését, és  

g) az ajánlatban vállalt kötelezettségeken belül azokat, amelyeket: - az egyes ajánlattevők külön-

külön teljesítenek (az érintett ajánlattevő megnevezésével),  - amelyeket egynél több 

ajánlattevő együttesen teljesít (az érintett ajánlattevők megnevezésével),  - és azon 

kötelezettségeket, amelyek tekintetében harmadik személlyel kívánnak szerződést kötni.  

h) azon megállapodást, miszerint közös ajánlattevők a szerződésben vállalt valamennyi 

kötelezettség teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak, és 

i) az ajánlat benyújtásának napján érvényes és hatályos, és hatálya, teljesítése, alkalmazhatósága 

vagy végrehajthatósága nem függ felfüggesztő (hatályba léptető), illetve bontó feltételtől és 

harmadik személy illetve hatóság jóváhagyásától nem függ; 

j) annak rögzítését, hogy a megállapodás hatálya fennmarad, amíg a közös Ajánlattevők az 

ajánlatkérővel és egymással szemben fennálló kötelezettségeiket maradéktalanul nem 

teljesítették.  A szerződő tagok személye az ajánlattételi határidő lejárta után nem változhat. 
 

6.7.2.1 Közös ajánlattétel esetén kérjük, hogy a Nyilatkozat közös ajánlattételről szóló 

dokumentumot, illetve a közös ajánlattevők közötti megállapodást csatolni szíveskedjenek! 

 

6.8 Felolvasólap 

A vonatkozó dokumentum elérhető a file nevére történő kattintással. 

  

6.8.1. Kérjük, csatolja cégszerűen aláírt felolvasólapját pdf formátumban! 

 

6.9. Beárazott tétellista 

A vonatkozó dokumentum elérhető a file nevére történő kattintással. 

 

6.9.1. Kérjük, csatolja a cégszerűen aláírt beárazott tétellistát pdf formátumban! 

 

 

Budapest, 2016. június 23. 


