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1. A beszerzés tárgya: 

Csomagmegőrző (üzemeltetői) tevékenység biztosításához 22 db díjfizetéses csomagmegőrző rekeszt 

tartalmazó automata szállítása, telepítése, beüzemelése. 

2. A teljesítés helye(i): 

Kelenföld vasútállomás 

Cím: 1115 Budapest, Etele tér 5-7. 

3. Műszaki leírás: 

A pályázati felhívást (a továbbiakban: felhívás) tárgyát képező csomagmegőrző szekrények elvárt műszaki 

paramétereit a felhívás 1. sz. melléklete tartalmazza. 

4. Ajánlatkérő által megadott adatok és elvárások az alábbiak: 

4.1Az 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 árat 

úgy kell meghatározni, hogy annak tartalmaznia kell minden járulékos költséget (beleértve a szállítási, 
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telepítési, beüzemelési, vám,stb. költségeket). A megajánlott ellenszolgáltatás összegén felül ajánlattevő 

semmilyen egyéb ellenszolgáltatásra nem tarthat igényt. 

5. A teljesítés határideje: a Szerződés mindkét fél általi aláírása napjától számított 45 napon belül. 

6. Részajánlat tétel lehetősége:Ajánlatkérő jelen beszerzési eljárásban részajánlattételi lehetőséget nem 

biztosít. 

7. Többváltozatú ajánlat tétel lehetősége: Ajánlatkérőjelen beszerzési eljárásban többváltozatú ajánlat 

tételét kizárja. 

8. Az ajánlat nyelve: Magyar 

9. Kizáró okok és az igazolás módja 

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

a) végelszámolás alatt áll, vagy az ellene indított csődeljárás vagy felszámolási eljárás folyamatban van, 

illetőleg ha az Ajánlattevő (alvállalkozó) személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki 

személyes joga szerint hasonló helyzetben van; 

b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; 

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

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

akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi 

CIV. törvény 5. §-a (2) bekezdésének b), illetőleg g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, 

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

jogerősen korlátozta; 

d) 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. 

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

nyilatkoznia kell. 

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

igazolási mód: 

Pénzügyi, gazdasági alkalmasság 

Ajánlattevőnek az ajánlathoz csatolnia kell: 

P/1. 

Cégszerűen aláírt nyilatkozatát a 2012. és 2013. évek vonatkozásában a teljes – általános forgalmi adó 

nélkül számított – árbevételéről, illetve ugyanezen időszakban a beszerzés tárgya szerinti (csomagmegőrző 

automaták szállítása) – 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. 

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 

P/1. 

Az ajánlattevőnek – általános forgalmi adó nélkül számított – teljes árbevétele 2012. és 2013. években el 

kell érnie összesen a nettó 4,5 millió Ft-ot, illetve a jelen ajánlatkérés tárgyában (csomagmegőrző 

automaták szállítása)- az általános forgalmi adó nélkül számított árbevételének a 2012. és 2013. években 

összesen el kell érnie a nettó 2 millió Ft-ot. 

Műszaki, szakmai alkalmasság 



Ajánlattevőnek az ajánlathoz csatolnia kell: 

M/1. 

A jelen ajánlatkérés tárgyában (csomagmegőrző automaták szállítása) a felhívás közzétételét megelőző 

három év (azaz 2011, 2012, 2013) legjelentősebb szállításainak ismertetését minimálisan az alábbi 

tartalommal (lásd 6. sz. melléklet): 

 szerződést kötő másik fél megnevezése, címe, székhelye, 

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

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

legyen), 

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

 a teljesítés helye, 

 az ellenszolgáltatás összege, 

 utalás a szerződésszerű teljesítésre. 

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 

M/1. 

Ajánlattevőnek rendelkeznie kell a felhívás közzétételét megelőző három évben (azaz 2011, 2012, 2013) 

díjfizetéses csomagmegőrző automaták szállítása tárgyban olyan referenciákkal, melyek együttes értéke 

eléri a nettó 3 millió Ft-ot. 

11. A hiánypótlás lehetősége vagy annak kizárása: 

Ajánlatkérő jelen eljárásban a hiánypótlás lehetőségét teljes körűen biztosítja. A Felolvasólap NEM 

pótolható. Amennyiben Ajánlattevő ajánlata a hiánypótlást követően sem felel meg az előírt formai vagy 

tartalmi követelményeknek, úgy Ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelennek tekinti, és az elbírálás további 

szakaszában nem veszi figyelembe. 

12. Ajánlat benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók: 

Az ajánlattétel határideje: 2014.április 18. 10.00 óra. 

Az ajánlattétel módja:az ajánlatokat e-mail-en pdf (szkennelt) formátumban, cégszerűen aláírtan a 

fekete.marta@mav-szk.hue-mail címre történő megküldéssel kérjük benyújtani a fenti határidőig. 

13. A beszerzési eljárás lefolytatásának folyamata: 
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× ajánlatok benyújtása a jelen felhívás 12. pontjában foglaltaknak megfelelően történik; 

× 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. 

14. Az elbírálás szempontja: 

Az ajánlatok értékelése az összességében legelőnyösebb ajánlat bírálati szempont alapján történik a 

következő szempontok alapján: 

Bírálati részszempont megnevezése Súlyszám: 

Nettó ajánlati ár (Ft): 80 

Vállalt garancia a szekrénytestekre (hónap): 5 

Vállalt garancia a fizetőmodulra és azok szerelvényeire (hónap): 15 

A bírálat során az adható pontszám mindegyik részszempont esetében 0,1-10 pont. Ajánlatkérő számára 

legkedvezőbb ajánlati elem 10 pontot kap, a többi arányosan kevesebbet. 

Mindegyik részszempont esetében Ajánlatkérő két tizedes jegy pontosságig számol, majd az így kapott 

számot beszorozza a súlyszámmal. Ajánlatkérő az így kapott értékeket összeadja. Ez a pontszám lesz az 

ajánlattevő végső pontszáma. 

Ajánlatkérő az értékelés során az ajánlati árakat összeveti és a legelőnyösebbet (legalacsonyabbat) 

preferálja. Ez képletben meghatározva a következőt jelenti: 

Xlegkedvezőbb 
*10 



Xvizsgált 

Xlegkedvezőbb = értékelési részszempontra tett legkedvezőbb ajánlat 

Xvizsgált = értékelési szempont tekintetében a vizsgált ajánlat megajánlása 

A vállalt garancia értékelési részszempontok kapcsán Ajánlatkérő az alábbiakban tájékoztatja 

Ajánlattevőket. Ezen bírálati részszempontok tekintetében a magasabb érték megajánlása jelenti az 

ajánlatkérő számára az előnyösebb ajánlatot. Ez képletben meghatározva a következőt jelenti: 

Xvizsgált 

Xlegkedvezőbb 
*10 

Xvizsgált = értékelési szempont tekintetében a vizsgált ajánlat megajánlása 

Xlegkedvezőbb = értékelési részszempontra tett legkedvezőbb ajánlat 

Ajánlatkérő nem kíván szerződést kötni olyan ajánlattevővel, aki a szekrénytestekre valamint a díjfizető 

modulra és azok szerelvényeire 24 hónapnál kevesebb jótállást vállal, ezért 24 hónapnál kevesebb 

garanciális időtartam megajánlást tartalmazó ajánlat érvénytelen. 

Ajánlatkérő saját belátása szerint dönt az ajánlatok érvényességéről, érvénytelenségéről valamint adott 

esetben – indokolás nélkül – az eljárás eredménytelenségéről. 

15. Egyéb információk: 

a. Minőségi átvevő: MÁV START Vasúti Személyszállító Zrt. 

b. A pénzügyi ellenszolgáltatás feltételei: Az ajánlatkérő a leszállított termékek ellenértékét a számla és 

mellékletei 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. 

16. Nyilatkozatok: 

Az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell: 



- hogy a megajánlott csomagmegőrző szekrények teljesítik a műszaki specifikációban meghatározott 

minimum elvárásokat, 

- arról, hogy a megajánlott terméket az ajánlatkérésben foglaltak szerint, az ajánlatkérésben és a szerződés 

tervezetében rögzített határidőre leszállítja, telepíti és beüzemeli; 

- Ajánlattevői nyilatkozat 

- Ajánlattevő nyilatkozata a kizáró ok hatálya alá nem tartozásáról 

- Referencia nyilatkozat 

- Nyilatkozat árbevételről 

17. Az ajánlati kötöttség időtartama:Ajánlattevő a szerződéskötésig ajánlatához kötve van. 

18. Az ajánlat részeként csatolni kell: 

× Felolvasólap 

× Nyilatkozatok (lásd 16. pont, illetve mellékletek) 

× Műszaki ajánlat 

× Műszaki adatlap 

× Egyszerű látványrajz a szerkények kialakításáról 

× Részletes garancia feltételek 

Mellékletek: 

1. számú: Műszaki tartalom 

2. számú: Felolvasólap 

3. számú: Ajánlattételi nyilatkozat minta 

4. számú: Ajánlattevő nyilatkozata a kizáró ok hatálya alá nem tartozásáról 

5. számú: Nyilatkozat árbevételről 

6. számú: Referencia nyilatkozat 



7. számú: Szerződéstervezet 

Budapest, 2014. április 2. 

1. számú melléklet 

Műszaki tartalom 

Kelenföld pályaudvaron a csomagmegőrző (üzemeltetői) tevékenység biztosításához az alábbi minimális 

műszaki paraméterekkel rendelkező díjfizetéses csomagmegőrző automaták beszerzését igényli a 

vasúttársaság: 

Ajánlatkérő olyan csomagmegőrző egységeket kíván beszerezni, amely(ek) összesen 22 db két különböző 

méretű rekeszeket tartalmaznak, kisebb rekesz pl. kézipoggyász megőrzésére valamint nagyobb rekesz pl. 

bőröndök tárolására alkalmas. 

Kivitel, kialakítás, méret: 

Azt, hogy egy csomagmegőrző egység összesen hány db rekeszt tartalmazzon ajánlatkérő nem kívánja 

meghatározni, a 22 db rekesz hány egységben kerül kialakításra irreleváns, az sem bír jelentőséggel, hogy 

az egyes egységek csak egyforma méretű rekeszeket tartalmazhatnak, vagy a két különböző méretben előírt 

méretű rekeszeket vegyesen tartalmazzák. Ajánlatkérő a két különböző rekesz belméretét határozza meg az 

alábbiakban: kisrekesz: magasság:.480 mm, szélesség 400 mm, mélység: 800 mm; nagyrekesz: magasság: 

640 mm, szélesség: 600 mm, mélység: 930 mm. Ajánlatkérő a csomagmegőrző egységek külméretére 

annyi előírást határoz meg, hogy a 22 db csomagmegőrző rekeszt tartalmazó csomagmegőrző 

egység(ek)nek maximálisan 54 m2 terület áll rendelkezésre. 

A telepítési helyszín por és vízmentes, megvilágított és az eszköznek az aluljáróban előforduló 

hőmérsékelti és páratarlami viszonyoknak kell ellenállnia. 

A rekeszek megoszlásának aránya: 

· Kisebb rekesz: 2/3 rész 

· Nagyobb rekesz: 1/3 rész 

Anyag: 

Acéllemez szekrény, lemezvastagság 3-4 mm rekeszek ajtajai 3-4 mm vastag acéllemezből duplafalú 

kivitelben készüljenek, átlátszó ajtó nem elfogadott, záródás 1 ponton, a zárat a díjfizetőmodul vezérli. 



Mind a csomagmegőrző szekrénytestek kívül-belül, mind a szekrényajtók kívül-belül pórszórt 

korróziógátló felületvédelemmel legyenek ellátva. 

Záródás, díjfizető modul: 

Az automata záródására olyan technológia elfogadott, mely kizárólag az automatát használó számára 

történő nyitást tesz lehetővé (pl. kulccsal, kóddal), illetve vész esetén az üzemeltető vagy az általa 

meghatározott személy jogosult annak nyitására. Kulcs vagy kulcskártya esetén olyan eszköz használatát 

kérjük, amely könnyen pótolható (kódolható, újra gyártható, stb.), amennyiben az utas elveszti azt. Kérjük 

a rekeszenként legalább 1 tartalék kulcseszköz biztosítását, amennyiben nem számkódos a rendszer. 

Ajánlatkérő nem kívánja meghatározni, hogy a díjfizetés rekeszenként legyen kialakítva, vagy a 

csomagmegőrző egység 1 db díjfizető modult tartalmazzon. Az automata pénzérmével működtethető, és 

egyes automaták EUR-val, egyes automaták Ft-tal működtethetők legyenek. Az utas a csomag betevését 

követően kiválaszthatja az őrzés idejét. Lehetőleg órában megadva, de minimum 24 órára. Az automata a 

megadott őrzési idő lejáratát követően nem nyílhat ki önmagától. Esetleges áramkimaradás esetén az 

értékőrzők ajtajai nem nyílhatnak ki önmaguktól. 

Az eszközben tárolt pénzt védeni kell az illetéktelen feltörések ellen. 

A díjfizető részt a MÁV-START szerződött pénzszállítója fogja üríteni, (szükség esetén visszajáró pénzzel 

tölteni a hoppert). A pénzszállításhoz mesterkulcsot kell gyártani, amely lehetővé teszi a gép kinyitását, a 

kassza leürítését. 

Egyéb előírások: 

A csomagmegőrző egység díjfizető moduljának alkalmasnak kell lennie az üzemeltető számára riportolási 

lehetőség (bevételi adatok, kihasználtság stb) biztosítására, akár közvetlenül a díjfizető modul kijelzőjén 

megjelenítve, akár külső PC alapú eszköz csatlakoztatásával, vagy internet hálózatra feltöltött adatokkal. A 

vasúttársaság napi szintű, de havi rendszerességű adatokhoz szeretne hozzájutni. 

A csomagmegőrző egységek tömegének alkalmazkodnia kell a telepítési helyszínen a 400 kg/m2-ben 

maximált födémterhelés értékhatárához. 

Az ajánlati árnak (ellenszolgáltatás összege) tartalmaznia kell a szerződés teljesítéséhez szükséges 

valamennyi költséget beleértve csomagmegőrző egységek rendeltetési helyére (teljesítés helye) történő 

szállításának összes költségét, az egységek szükség szerinti falhoz vagy alapzathoz történő rögzítésének 

költségét, elektromos bekötés, a csomagmegőrző automaták üzemeltetéséhez szükséges ismeretek 

oktatásának költségét, stb. 



Az automatának 230V-os hálózatról kell üzemelnie, a szállító dolga az eszköz és a helyszínen kiépítésre 

kerülő 230V-os csatlakozó közötti kábelezés kivitelezése. Az aluljáró építője 230V-os hálózat kiépítését 

biztosítja olyan módon, hogy a csatlakozó földtől mért magassága nem engedi, hogy illetéktelen kihúzza a 

csomagmegőrző gépet a hálózatból. 

A csomagmegőrzők telepítésének helye: 

 

 

 

Felhívjuk az Ajánlattevők figyelmét, hogy az alábbi formanyomtatványok ajánlatkérő tartalmi elvárásait 

rögzítik, azok formájának alkalmazása nem kötelező. Felhívjuk továbbá a figyelmet arra, hogy a 

formanyomtatványokért valamint azok használatáért az Ajánlatkérő felelősséget nem vállal, azaz 

Ajánlattevők a formanyomtatványokat saját felelősségükre alkalmazhatják. 

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: 
 

Azon részek felsorolása, melyre jelentkezést nyújt 

be1  

Ellenszolgáltatás összege összesen (22 db csomagmegőrző 

rekesz, max. 54 m2) 
Nettó …………………………. HUF + ÁFA 

Vállalt garancia a szekrénytestekre ……………………………… Hónap 

Vállalt garancia a fizetőmodulra és azok szerelvényeire ……………………………… Hónap 

Alulírott ..................................mint a ...................................... (cégnév) [1] képviselője a MÁV-START Zrt. 

mint ajánlatkérő által indított „Csomagmegőrző szekrények beszerzése a MÁV-START Zrt. részére” 

tárgyú beszerzési eljárásban nyilatkozom, hogy az ajánlattevő a beszerzési eljárásban a Felolvasólapon 

szereplő tartalommal ajánlatot kíván tenni. 

……………………………… 

(Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra 

jogosult/jogosultak, vagy aláírás 

a meghatalmazott/meghatalmazottak részéről) 

3. számú melléklet 

Ajánlattételi nyilatkozat minta 

http://admin.mav.hu/


Alulírott ……………………… mint a(z) …………………(cégnév) képviselője– a pályázati felhívásban és 

a szerződéstervezetben foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény gondos áttekintése után – 

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

szakértőtől elvárható gondossággal megismertük, megértettük, valamint, hogy azokat jelen 

nyilatkozattal elfogadjuk és nyertességünk esetén a teljesítést ezen dokumentumokban foglaltak 

szerint vállaljuk. 

Kijelentem, hogy ajánlatomhoz a szerződéskötésig kötve vagyok. 

Jelen nyilatkozatot a „Csomagmegőrző szekrények beszerzése a MÁV-START Zrt. részére”tárgyú 

ajánlatkérésben, az ajánlat részeként teszem. 

……………………………… 

(Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra 

jogosult/jogosultak, vagy aláírás 

a meghatalmazott/meghatalmazottak részéről) 

4.sz. melléklet 

Ajánlattevő nyilatkozata a kizáró ok hatálya alá nem tartozásáról 

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

szekrények beszerzése a MÁV-START Zrt. részére” tárgyú eljárásban ezúton nyilatkozom, hogy velünk 

szemben az alábbi kizáró okok nem állnak fenn: 

a) végelszámolás alatt áll, vagy az ellene indított csődeljárás vagy felszámolási eljárás folyamatban van, 

illetőleg ha az Ajánlattevő (alvállalkozó) személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki 

személyes joga szerint hasonló helyzetben van; 

b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; 

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

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

akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi 

CIV. törvény 5. §-a (2) bekezdésének b), illetőleg g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, 



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

jogerősen korlátozta; 

d) 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. 

……………………………… 

(Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra 

jogosult/jogosultak, vagy aláírás 

a meghatalmazott/meghatalmazottak részéről) 

5. sz. melléklet 

Nyilatkozat a teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – 

árbevételéről, valamint a pályázati felhívás (csomagmegőrző automaták 

szállítása) tárgyából származó árbevételről a pénzügyi alkalmassági előírás 

vonatkozásában 



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

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

az – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételünk, valamint a jelen pályázati felhívás 

(csomagmegőrző automaták szállítása) tárgyából származó árbevételünk az ajánlatkérésben előírt 

időszakban az alábbiak szerint alakult: 

Év: 
Teljes – általános forgalmi adó nélkül 

számított – árbevétel: 

A jelen ajánlatkérés (csomagmegőrző automaták szállítása) 

tárgyából származó árbevétel 

2012. 

  

2013. 

  

………………………….. 

(Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra 

jogosult/jogosultak, vagy aláírás 

a meghatalmazott/meghatalmazottak részéről) 

6. sz. melléklet 

Referencia nyilatkozat a műszaki alkalmassági előírás vonatkozásában 

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

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

a pályázati felhívás közzétételét megelőző három év legjelentősebb, csomagmegőrző automaták szállítása 

tárgyú szállításai az alábbiak: 

Szerződést kötő 

másik fél 

megnevezése 

(név, 

székhely/lakcím

Kontaktszemél

y neve és 

elérhetőségei 

(cím, 

telefonszám, 

Szerződé

s tárgya: 

A teljesítés 

ideje, 

időtartama 

(kezdet és 

befejezés 

A 

teljesíté

s helye: 

Az 

ellenszolgáltatá

s összege: 

Szerződésszer

ű teljesítés 

(igen / nem): 



): esetleg e-mail, 

fax): 

megjelölésével

; év, hónap, 

nap 

pontossággal) 

………………………….. 

(Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra 

jogosult/jogosultak, vagy aláírás 

a meghatalmazott/meghatalmazottak részéről) 

7.sz. melléklet 

Szerződésszám: …………/………./…..… 

CPV: 

Basware: 

Szállítási Szerződés 

amely létrejött egyrészről a 

MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. 

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

- Levelezési címe: 1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 54-60. 

- Számlavezető pénzintézete: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. 

- Számlaszáma: 10402142-49575648-49521007 

- Adóigazgatási száma: 13834492-2-44 

- Statisztikai jelzőszám: 14106068-4910-114-01 

- Cégbíróság és cégjegyzékszám: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cg. 01-10-045551 



- Aláírási joggal felruházott képviselő: ……………………………. 

mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő) 

és a 

…………………………………………………………………………… 

- Székhelye: 

- Levelezési címe: 

- Számlavezető pénzintézete: 

- Számlaszáma: 

- Adóigazgatási száma: 

- Statisztikai jelzőszám: 

- Cégbíróság és cégjegyzékszám: 

- Aláírási joggal felruházott képviselő: 

mint szállító(a továbbiakban: Szállító), együttes említésük esetén szerződő felek (a továbbiakban: Felek) 

között, az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: 

Preambulum 

Megrendelő „Csomagmegőrző szekrények beszerzése a MÁV-START Zrt. részére” tárgyban nyílt 

pályázati eljárást folytatott le. Az eljárás nyertese a Szállító lett, így Felek az alábbi Szállítási szerződést (a 

továbbiakban: Szerződés) kötik. 

1. A szerződés tárgya, vételár, tulajdonjog 

1.1. Megrendelő megrendeli, Szállító elvállalja a jelen Szerződés 1. számú mellékletében specifikált, 

összesen 22 (huszonkettő) darab csomagmegőrző egységnek (a továbbiakban együttesen: Automaták) a 

jelen Szerződés és mellékletei szerinti dokumentumokkal, a 3. pontban meghatározott teljesítési helyre 

történő szállítását, rögzítését és üzembe helyezését, használatának oktatását a jelen Szerződésben foglaltak 

szerint. 



1.2. Szállító az 1. pontban meghatározott Automatákat …………….Ft + ÁFA azaz 

…………………………..+ ÁFA egységáron, összesen …………………….. ÁFA azaz 

…………………………….. + ÁFA áron szállítja le Megrendelő részére, amely tartalmazza az összes 

járulékos költséget (leszállítás, rögzítés, üzembe helyezés, oktatás stb.). 

Felek rögzítik, hogy az ár magában foglalja a jelen szerződés szerinti feladatok határidőre történő 

teljesítésének összes költségét; erre tekintettel Szállító Megrendelővel szemben semmiféle többlet-térítési 

vagy költségtérítési igénnyel semmilyen jogcímen nem élhet. 

A jelen Szerződés alapján leszállításra kerülő Automaták tulajdonjoga az egységáruk megfizetésével száll 

át Megrendelőre. 

2. A teljesítés határideje, a Szerződés időbeli hatálya 

2.1. A teljesítés határideje: Szállító az Automatákat a jelen Szerződés mindkét fél általi aláírása napjától 

számított 45 napon belül köteles leszállítani, rögzíteni üzembe helyezni és használatukról oktatást tartani. 

Szállító – Megrendelő előzetes írásos hozzájárulása esetén – előteljesítésre jogosult. 

2.2. A jelen szerződés a mindkét Fél részéről történő aláírása napján lép hatályba és a jelen szerződésből 

eredő kötelezettségek maradéktalan teljesítésével szűnik meg. 

3. A teljesítés helye 

Szállító a szerződés tárgyát képező automatákat Kelenföld vasútállomáshoz tartozó aluljáróban erre a célra 

kialakított helyre köteles leszállítani, telepíteni és üzembe helyezni. Cím: 1115 Budapest, Etele tér 5-7. 

4. A teljesítés menete, tulajdonjog, kárveszély-viselés 

4.1. Szállító vállalja, hogy a megrendelt Automatákat a jelen Szerződésben és mellékletében meghatározott 

specifikációnak megfelelő műszaki paraméterekkel, minőségben és mennyiségben és határidőre leszállítja. 

A teljesítés (szállítás) várható időpontjáról a Szállító legalább 5 nappal korábban, írásban értesíteni köteles 

a Megrendelő jelen Szerződés 10.2. pont szerinti kapcsolattartóját. A teljesítés pontos időpontját a Felek 

képviselői esetileg egyeztetik egymással. Megrendelő főszabályként hétfő-csütörtökön 8 – 13 óra között, 

pénteken 8 – 11 óra között fogad szállítást. 

4.2. A Megrendelő képviseletében eljáró vagy az általa megbízott személy az Automaták leszállításakor 

köteles a szállítási helyszínen jelen lenni, az Automaták elhelyezésének feltételeit biztosítani. 

Szállító a szállítás alkalmával egy időben köteles az Automatákat a Megrendelő által megjelölt konkrét 

telepítési helyszínen a talapzathoz vagy a falhoz rögzíteni. A rögzítésnek alkalmasnak kell lennie arra, hogy 



az Automaták eldőlését, felborulását akár üresen, akár a maximális teherbírás, akár külső, szándékos 

mozgatás esetén is megakadályozza. Ennek elmulasztásából eredő károkért a Szállító teljes kártérítési 

felelősséggel tartozik. 

Szállító a rögzítést követően köteles az Automatákat a kijelölt áramforrásra csatlakoztatni (bekötni). A 

bekötést olyan módon köteles a Szállító elvégezni, hogy ahhoz külső személyek ne férhessenek hozzá, 

továbbá az megfelelő érintésvédelemmel rendelkezzen. 

Felek a szállítás, rögzítés és bekötés befejezését követően együttes részvételükkel, valamennyi Automata 

tekintetében megfelelő időtartamú, de legalább 1 óra időtartamú működési tesztet tartanak. Az átadás-

átvételi eljárásnak részét képezi továbbá a Szállító által a Megrendelő arra kijelölt, legalább 2 

munkavállalója részére, a rendeltetésszerű használatról tartott megfelelő, de legalább 30 perc időtartamú 

oktatása is. 

A Megrendelő a mennyiségi és/vagy a minőségi hibát annak felfedezése után a Szállítóval haladéktalanul 

közli és egyben jótállási, kötbér, illetve kártérítési igényét is megjelölheti. 

4.3. Felek rögzítik, hogy a Szállító által elvégzett feladatok szerződésszerű teljesítésének tényét 

Megrendelő teljesítés-igazolás felvételével tanúsítja. 

Megrendelő teljesítésigazolásra jogosult képviselője: a MÁV-START Zrt. Értékesítési vezetője vagy az 

általa előzetesen, írásban meghatalmazott személy. 

A Megrendelő képviselője által leigazolt teljesítés-igazolás a Szállító által kiállítandó számla teljesítést 

igazoló alapokmánya. 

Megrendelő a Szállító szerződésszerű teljesítése esetén összesen 1 (egy) darab teljesítésigazolást állít ki. 

4.4. Szállító köteles az átadás-átvétellel egyidejűleg az Automaták magyar nyelvű műszaki leírását, 

használati útmutatóját átadni a Megrendelő részére négy példányban, valamint a garancialeveleket 

Automatánként külön-külön. 

4.5. A Megrendelő a fenntartja a szerződésszegésből eredő igényei érvényesítésének jogát arra az esetre is, 

ha a teljesítést a szerződésszegésről tudva elfogadta és igényét nem jelentette be azonnal. 

4.6. A kárveszély viselésére Megrendelő a teljesítés-igazolás kiállítását követően köteles. 

5. Fizetési feltételek 



5.1. Szállító az ellenértékről a teljesítésigazolás alapján jogosult számlát kiállítani, azzal, hogy a Szállító a 

számlájához köteles ezen dokumentumok egy másolati példányát mellékelni. Szállító köteles a számláján a 

jelen Szerződés számát (…………../201…./START) feltüntetni. 

Számlázási név és cím: MÁV-START Zrt. 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.. A számla 

benyújtásának címe: MÁV-START Zrt. 1426 Budapest Pf.: 27. 

A számla benyújtásának határideje a teljesítést követő legkésőbb 15 nap. A kiállított számlán feltüntetett 

teljesítési időpont meg kell, hogy egyezzen a teljesítésigazoláson feltüntetett időponttal (Áfa tv. 55.§). 

5.2. Megrendelő a számla összegét a Szállító hiba és hiánymentes számlájának és annak mellékleteinek 

kézhezvételétől számított 30 (harminc) naptári napon belül, banki átutalással fizeti meg Szállítónak – az 

általa kiállított számlán megjelölt – bankszámlájára. Szállító számlája azon a napon számít pénzügyileg 

teljesítettnek, amikor a Megrendelő bankszámláját számlavezető pénzintézete a számla összegével 

megterheli. 

Megrendelő előleget nem fizet és biztosítékot nem nyújt Szállító részére. 

5.3. Felek megállapodnak, hogy késedelmes fizetés esetén Szállító a Ptk. 6:155 §-ában foglaltakkal 

összhangban a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat nyolc 

százalékponttal növelt értékű késedelmi kamatra jogosult. 

5.5. A kifizetések Megrendelő általi teljesítésével kapcsolatos egyéb feltételek: 

Amennyiben a Szállító által kiállított számla a hatályos jogszabályoknak, illetőleg a jelen Szerződés 

előírásainak nem felel meg, vagy a fizetés jelen Szerződésben meghatározott egyéb előfeltételei nem 

teljesülnek, a Megrendelő jogosult a számlát visszautasítani és a hiányok pótlására írásban felszólítani a 

Szállítót. Ebben az esetben a fizetési határidő a megfelelő számla kézhezvétele napján kezdődik. 

Felek rögzítik, hogy a fentiek szerinti esetekben az érintett összeg megfizetése kapcsán a kifizetés 

előfeltételeinek maradéktalan teljesülésétől számítandó a vonatkozó fizetési határidő. 

Amennyiben a Megrendelő a vonatkozó jogszabály alapján felmerülő bármely okból a kifizetés 

visszatartására kényszerül, a jogszerű visszatartás következtében bekövetkező későbbi, részleges vagy 

teljes kifizetésből eredően a Szállító a Megrendelővel szemben semmiféle igényt – különös tekintettel a 

késedelmi kamat, kamat vagy egyéb költség megtérítésére irányuló igényre – nem érvényesíthet. 

6. Felelősség, szerződésszegés, kötbér 



6.1. Szerződésszegésnek minősül minden olyan magatartás vagy mulasztás, amelynek során bármelyik Fél 

jogszabály, illetve a szerződés alapján őt terhelő bármely kötelezettségének teljesítését részben vagy 

egészben elmulasztja és / vagy ha kötelezettségét az előírtaktól eltérően teljesíti. 

Szállító az általa a jelen szerződéssel összefüggésben okozott károkért teljes körű kártérítési felelősséggel 

tartozik a Megrendelőt Szállító szerződésszegésével összefüggésben vagy abból eredően ért valamennyi 

kárért, beleértve a közvetett, következményes károkat – így különösen, de nem kizárólag a helyettesítés 

többletköltségeit – is. 

6.2. A szerződő felek a Szállító nem teljesítése, késedelmes teljesítése, illetve hibás teljesítése esetére 

kötbérfizetésben állapodnak meg. A kötbér alapja (a továbbiakban: Kötbéralap) a szerződésszegéssel 

érintett szerződéses mennyiségre eső bruttó (ÁFÁ-val növelt) 1.2. pont szerinti ellenérték összege. 

6.3. A jelen szerződésben vállalt kötelezettségeknek bármely okból Szállítónak felróhatóan nem a 

Szerződésben rögzített teljesítési határidőre történő teljesítése (késedelmes teljesítés) esetén Szállító 

késedelmi kötbért köteles fizetni Megrendelő részére. A késedelmi kötbér mértéke a késedelem minden 

megkezdett napja után a Kötbéralap 1%-a, de legalább 100 000 Ft. 

6.4. Amennyiben Szállító késedelmesen teljesít, Megrendelővel egyeztetve köteles póthatáridőt vállalni. A 

póthatáridőben történő megállapodás hiányában a Megrendelő jogosult egyoldalúan póthatáridőt tűzni. A 

póthatáridő elmulasztása a Szerződés nem teljesítését eredményezi. A póthatáridő kitűzése, illetve a 

Szerződés nem teljesítése sem mentesíti Szállítót a késedelmi kötbér megfizetésének kötelezettsége alól. 

6.5. A késedelmi kötbérfizetési kötelezettség a késedelem megszűnésének, illetve nem teljesítés esetén a 

póthatáridő lejártának időpontjában esedékes. 

6.6. Amennyiben Szállító a Szerződésben és/vagy a Felek által rögzített bármely határidőt bármely okból 

elmulasztja, és nem kerül sor a Megrendelővel egyeztetett póthatáridő tűzésére vagy a teljesítésre kitűzött 

póthatáridő eredménytelenül telik el, a Szerződés nem teljesítettnek minősül. 

Nem teljesítés esetén Szállító nemteljesítési kötbért köteles fizetni, melynek mértéke a nem teljesítéssel 

érintett szerződéses rész 25%-a, mely kötbér a Megrendelő –Szerződéstől való részleges vagy teljes – 

rendkívüli felmondási / elállási szándékának bejelentésekor esedékes. 

6.7. Amennyiben Szállító teljesítése egyebekben a jelen pontokba foglaltakon kívül bármely okból nem 

szerződésszerű (hibás teljesítés), Szállító kötbért köteles fizetni, melynek mértéke a Kötbéralap 10%-a / 

alkalom, amely a Megrendelő ezzel kapcsolatos igényének bejelentésekor válik esedékessé. A hibás 

teljesítés miatti kötbér nem érinti a Megrendelő egyéb jogait. 



6.8. A Megrendelő kötbérigényéről – 8 napos fizetési határidővel – a számvitelről szóló 2000. évi C. 

törvény szerinti bizonylatot állít ki és küld meg a Szállítónak. A Megrendelőnek jogában áll kötbérigényét 

a Szállítónak jelen szerződés alapján fizetendő díjazás összegébe beszámítani, nem teljesítés esetén pedig a 

Szállító díjra nem jogosult. 

6.9. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésben biztosított kötbérek kumulatívak, így akár együttesen, akár 

külön-külön, akár más jogkövetkezményekkel együtt is alkalmazhatóak a Megrendelő kizárólagos 

választása szerint. 

7. Jótállás 

7.1. Szállítót a szerződésszerűen leszállított Automaták szekrénytestére a teljesítésigazolás kiállításától 

számított …., hónap az Automaták fizetőmoduljára és azok szerelvényeire a teljesítésigazolás kiállításától 

számított …. hónap teljes körű, a Ptk. 6:171-6:173 § szerinti jótállási kötelezettség terheli. Amennyiben az 

Automatára vagy annak bármely alkatrészére a gyártó cég, bármely alvállalkozója, beszállítója vagy 

közreműködője a jelen pont szerinti jótállásnál hosszabb jótállást vállal, akkor ezen alkatrészek 

tekintetében a gyártó cég által vállalt jótállás az irányadó. Szállító jelen pont szerinti jótállási kötelezettsége 

fennáll az alvállalkozókkal, beszállítókkal, és a szerződés teljesítésében egyébként közreműködőkkel 

elvégeztetett munkákra és az általuk beépített anyagokra is. Felek rögzítik, hogy Megrendelő – kizárólagos 

választása szerint, az alábbi pontok szerinti eltérésekkel – ugyanazokat a jogosultságokat érvényesítheti a 

jótállás alapján, mint amelyeket a Ptk. a szavatosság kapcsán biztosít Megrendelő számára. 

7.2. Felek rögzítik, hogy amennyiben a jótállási időszak alatt a hibás Automaták aránya a 11 darabot eléri 

azaz 50%-ot (sorozathiba), Szállító – a Megrendelő kizárólagos választása szerint – köteles valamennyi 

általa már leszállított Automatát saját költségén kicserélni. 

7.3. Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy a jótállási időszak folyamán felmerülő minden, a teljesítésére 

visszavezethető, a jótállási körbe tartozó hiba, hiányosság kiküszöbölését saját költségére és kockázatára 

teljesíti. A jótállási igény érvényesítésével kapcsolatban felmerülő valamennyi költség a Szállítót terheli. 

7.4. Amennyiben a Automata a jótállási időszak alatt meghibásodik, Megrendelő kapcsolattartója erről 

értesíteni köteles a Szállító kapcsolattartóját. Szállító köteles a hiba kiküszöbölését célzó intézkedéseit a 

hiba bejelentésétől számítva haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül megkezdeni (akár 

helyszínen, akár a Szállító telephelyén), és az a Felek által írásban rögzített határidőn belül befejezni (mely 

határidő magában foglalja az esetlegesen elszállított Automata visszaszállítását is a Megrendelő által 

megjelölt helyre). 

7.5. Felek rögzítik, hogy a jótállási idő a javítás időtartamával meghosszabbodik, a cserélt Automata 

vonatkozásában újrakezdődik. 



7.6. Amennyiben a Szállító a jelen pontban előírtak szerinti határidőn belül nem hárítja el a hibát, 

Megrendelő jogosult a javítást/cserét saját maga elvégezni, vagy más, harmadik személlyel elvégeztetni 

Szállító költségére és kockázatára. 

8. Vis maior 

8.1. Vis maiornak minősül minden olyan rendkívüli, a szerződéskötéskor előre nem látható és a Felek 

működési körén kívül eső körülmény, amely a Felek által elháríthatatlan, és amely a szerződés teljesítését 

akadályozza vagy korlátozza, így különösen: háború, ellenségeskedés, lázadás, forradalom, katasztrófa, 

továbbá sztrájk, zendülés, tüntetés vagy rendzavarás, kivéve, ha az kizárólag a Szállító alkalmazottaira 

terjed ki. 

8.2. Ha bármelyik fél úgy véli, hogy vis maior következett be, s ez akadályozza a kötelezettségeinek 

végrehajtásában, azonnal köteles írásban értesíteni a másik felet, s közölni vele az esemény körülményeit, 

okát és feltehetően várható időtartamát. Ebben az esetben a vonatkozó határidő meghosszabbodik a vis 

maior időtartamával. 

8.3. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért a mulasztó felet felelősség terheli. 

8.4. Ha vis maior körülmény bekövetkezett, mindkét fél köteles törekedni a szerződésből eredő 

kötelezettségeinek folytatólagos teljesítésére, amennyiben az ésszerűen elképzelhető. Amennyiben a vis 

maior időtartama a 60 napot meghaladja, bármelyik Fél jogosult a jelen Szerződést rendes felmondással, 30 

napos felmondási idővel megszüntetni. 

9. A szerződés megszűnése, módosítása 

9.1. Jelen szerződés a 2.2. pontban foglaltakon kívül megszűnik: 

· közös megegyezéssel; 

· rendkívüli felmondással, azonnali hatállyal; 

· rendes felmondással, 

· elállással. 

9.2. Bármelyik Fél kezdeményezésére a szerződés írásban, közös megegyezéssel, bármikor 

megszüntethető. A megszüntetés időpontjára, illetve a Felek elszámolási kötelezettségére vonatkozóan a 

Felek a megszüntetésről rendelkező megállapodásban kötelesek rendelkezni. 



9.3. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés az alábbiakban meghatározott okok 

bekövetkezése esetén – a másik Félhez intézett írásbeli nyilatkozattal – azonnali hatályú, rendkívüli 

felmondás útján részlegesen vagy teljes egészében szüntethető meg. 

9.3.1. Rendkívüli felmondási okok a Megrendelő részéről különösen, de nem kizárólagosan: Megrendelő 

jogosult a jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani abban az esetben, ha 

· a Szállító a Megrendelő erre vonatkozó írásbeli figyelmeztetése és a szerződésszerű teljesítésre a jelen 

szerződésben rögzített, illetőleg a Megrendelő által meghatározott ésszerű póthatáridőn belül sem teljesíti a 

jelen szerződés alapján fennálló bármely kötelezettségét; 

· a Szállító ellen az illetékes bíróság jogerősen felszámolási eljárás lefolytatását rendeli el, vagy önmaga 

végelszámolását rendeli el; 

· a Szállító együttműködési kötelezettségét súlyosan vagy ismétlődően megszegi vagy egyébként olyan 

magatartást tanúsít, amely jelen szerződés fenntartását lehetetlenné teszi; 

· a Szállító a Megrendelő vagy Megrendelő szerződő partnerei jó hírnevét, harmadik személyekkel fennálló 

üzleti kapcsolatát veszélyeztető magatartás tanúsít; 

· a Megrendelő és/vagy a képviseletében eljáró MÁV Zrt. Biztonsági Igazgatósága 10.4. pont szerinti 

ellenőrzési jogát akadályozza, vagy ezt megkísérli és / vagy az ellenőrzés során téves adatot, információt 

szolgáltat; 

· a Szállító súlyos szerződésszegést követ el. 

9.3.2. Rendkívüli felmondási ok a Szállító részéről, amennyiben a Megrendelő a Szállító erre vonatkozó 

írásbeli figyelmeztetése és a szerződésszerű teljesítésre a Szállító által meghatározott ésszerű – de legalább 

30 napos – póthatáridőn belül sem teljesíti a jelen szerződés alapján fennálló kötelezettségeit. 

9.4. Megrendelő a jelen szerződést 30 naptári napos felmondási idővel, a Szállító részére megküldött írásos 

értesítéssel bármikor, indoklás nélkül felmondhatja. A Szállító a Megrendelő rendes felmondása okán 

semmilyen kártérítési, kártalanítási vagy egyéb igénnyel nem léphet fel a Megrendelővel szemben. 

9.5. Szerződő felek megállapodnak, hogy Megrendelő a jelen szerződés azonnali hatályú rendkívüli 

felmondással történő megszüntetése helyett választása szerint jogosult a jelen szerződéstől elállni. 

9.6. A jelen Szerződés kizárólag a Felek közös megegyezésével, írásban módosítható. 



9.7. Felek kifejezetten megállapodnak továbbá, hogy a Megrendelő a fentiekben foglalt eseteken kívül is 

jogosult a Szolgáltató felróható magatartásától függetlenül az általános elállási jogot gyakorolni azzal, hogy 

ebben az esetben köteles a Szállító ezzel összefüggésben felmerült igazolt kárai és költségei megtérítésére, 

kivéve a következményes károkat és az elmaradt hasznot. 

9.8. Felek rögzítik, hogy a jelen pontban foglalt megszűnési okok nem érintik a Felek jelen Szerződésből 

eredő egyéb jogainak és kötelezettségeinek fennállását (pl. jótállásból eredő jogok és kötelezettségek, 

titoktartási kötelezettség). 

10. Egyéb rendelkezések 

10.1. Megrendelő és Szállító a szerződés teljesítése érdekében a fentieken túl, általában is együttműködnek. 

Ennek megfelelően kellő időben egymás rendelkezésére bocsátják a szükséges adatokat, valamint 

gondoskodnak a teljesítés további feltételeinek megteremtéséről; a teljesítést érintő minden lényeges 

körülményről haladéktalanul tájékoztatják egymást. 

10.2. Felek kapcsolattartói: 

Szállító részéről: név: ……………………………… 

levelezési cím: ……………………………… 

e-mail: ……………………………… 

telefon/telefax: ……………………………… 

Megrendelő részéről: név: ……………………………… 

levelezési cím: ……………………………… 

e-mail: ……………………………… 

telefon/telefax: ……………………………… 

10.3. Felek az adataikban bekövetkező mindennemű változást, különösen a cég címének, 

bankszámlaszámának és adószámának változását a másik féllel a változást, amennyiben arra lehetőség van 

a változás bekövetkezését megelőzően 3 munkanappal, amennyiben erre előzetesen nincs lehetőség, a 

változás bekövetkezését követő legfeljebb 3 munkanapon belül írásban kötelesek közölni. Ezen bejelentési 

kötelezettség elmulasztásából, vagy késedelmes teljesítéséből fakadó minden kárért a mulasztó felet terheli 

a felelősség. 



10.4. Megrendelő jogosult a Szállító jelen Szerződés teljesítésével összefüggő tevékenységét – a Szállító 

tevékenységének indokolatlan zavarása nélkül – bármikor, szúrópróbaszerűen ellenőrizni. Szállító köteles a 

Megrendelő ilyen irányú indokolt kéréseinek eleget tenni. Szállító tudomásul veszi, hogy a jelen pont 

szerinti ellenőrzést a MÁV Magyar Államvasutak Zrt. Biztonsági Igazgatósága is jogosult gyakorolni. 

10.5. Szállítónak kötelessége a teljesítés során felmerült, előre nem látott körülményeket haladéktalanul 

jelezni Megrendelő felé. Szállító köteles továbbá írásban, visszakövethető módon felhívni Megrendelő 

figyelmét műszaki melléklet helytelenségeire, ellentmondásokra. Ennek elmulasztásából eredő minden 

felelősség a Szállítót terheli. A jelen pont szerinti jelzési kötelezettség teljesítése nem mentesíti a Szállítót a 

teljesítési kötelezettsége alól. 

10.6. Szállító alvállalkozók foglalkoztatására a Megrendelő előzetes írásos hozzájárulásával jogosult. A 

Szállító az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozókat megillető díjak alvállalkozók felé történő 

megfizetéséről köteles gondoskodni, és az alvállalkozók nem jogosultak semmilyen díj- költség vagy egyéb 

követeléssel a Megrendelővel szemben fellépni. Szállító az alvállalkozók kiválasztásáért és teljesítésükért, 

a titoktartási kötelezettség velük történő betartatásáért a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint felel. 

10.7. Szállító szavatolja, hogy általa a jelen Szerződés keretében szállított Automaták per-, teher- és 

igénymentesek. 

10.8. Szállító a jelen Szerződés aláírásával kijelenti és szavatolja, hogy a jelen Szerződés alapján végzett 

tevékenységét professzionális minőségben, olyan módon teljesíti, amely – hacsak a jelen Szerződés eltérő 

rendelkezéseket nem tartalmaz – megfelel a jogszabályi előírásoknak, az elvégzendő feladat jellegére 

vonatkozó, általánosan elfogadott szakmai normáknak és szokásoknak. Szállító kijelenti és szavatolja 

továbbá, hogy a jelen szerződés alapján a teljesítésben részéről közreműködő személyek megfelelő 

képzettséggel rendelkeznek. 

10.9. Szállító köteles a Megrendelővel kötött Szerződése teljesítése során tudomására jutott mindennemű 

adatot, információt időbeli korlátozás nélkül megőrizni. Felek megállapodnak, hogy a Megrendelőtől 

és/vagy az általa meghatalmazott személytől kapott információkat Szállító csak a jelen szerződés 

teljesítéséhez szükséges mértékben használhatja fel, nyilvánosságra vagy harmadik fél tudomására nem 

hozhatja. 

10.10. Szállító kijelenti és szavatolja továbbá, hogy a jelen szerződés Szállító általi teljesítése nem jelenti, 

és nem eredményezi bármilyen olyan szerződés vagy kötelezettség megszegését, amely valamely harmadik 

személlyel kötött szerződés alapján áll fenn, illetőleg valamely harmadik fél tulajdonát képező információ 

titokban tartására vonatkozik. 



10.11. A jelen szerződés valamely rendelkezésének érvénytelensége nem jelenti a jelen szerződés 

érvénytelenségét. A jelen szerződés valamely rendelkezése érvénytelenné válása esetén Felek kötelesek az 

érvénytelenné vált rendelkezést olyan rendelkezéssel pótolni, mely megfelel a Felek jelen szerződés 

megkötésének időpontjában fennálló gazdasági akaratának. 

10.12.Szállító nyilatkozik, hogy tulajdonosi szerkezetében, és választott tisztségviselőinek vonatkozásában, 

vagy alkalmazottjaként nem áll jogviszonyban a Megrendelő vezető tisztségviselőjével, az ügyletben 

érintett alkalmazottal, vagy annak Ptk. szerinti közeli hozzátartozójával. 

10.13. A Felek egymáshoz intézett nyilatkozataikat írásban – ideértve, de nem kizárólag postai úton 

megküldött levél, személyesen kézbesített levél, távirat, telefax, e-mail, etc. – kötelesek megtenni. A Felek 

tudomásul veszik, hogy 

· a Felek levelezési címként a jelen szerződésben meghatározott címet fogadják el. Amennyiben valamelyik 

fél pontatlan, téves címet adott meg, illetve elmulasztja értesíteni a másik felet a levelezési címe 

változásáról és emiatt válik sikertelenné a kézbesítés, akkor ennek a felelőssége az értesítést elmulasztó 

Felet terheli; 

· a Felek egymáshoz intézett (postai tértivevényes) nyilatkozatai akkor is kézbesítettnek tekintendők, 

amennyiben azok „nem kereste”, vagy „eredménytelen” vagy „elköltözött” vagy „címzett ismeretlen” 

jelzéssel érkeznek vissza. Az így visszaküldött iratot a második postai kézbesítés megkísérlésének napjától 

számított 5. napra vonatkozó hatállyal kézbesítettnek kell tekinteni; 

· A Felek a személyesen átadott küldeményt akkor tekintik kézbesítettnek, amikor a címzett az átvételt 

igazolta; 

· A Felek a telefaxon, e-mailen küldött küldeményt akkor tekintik kézbesítettnek, amikor a címzett az 

átvételt igazolta, email esetén amikor a kézbesítési igazolást a feladó megkapta, ennek hiányában amikor a 

küldő a küldeményt elküldte. 

10.14. Felek kifejezetten rögzítik, hogy jelen Szerződés vonatkozásában a Ptk. 6:63. § (5) bekezdés első 

mondatának alkalmazását kizárják. 

10.15. Felek jóhiszeműen törekszenek arra, hogy az e Szerződés létrejöttével és/vagy érvényességével 

és/vagy tartalmával kapcsolatos esetleges jogvitáikat barátságos és közvetlen kereskedelmi tárgyalások 

útján oldják meg. Ha ez az erőfeszítésük a felmerült jogvita megoldását célzó első tárgyalási naptól 

számított 30 (harminc) napon belül nem vezetne eredményre, úgy a Felek jogvitájának eldöntése során a 

polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései szerint hatáskörrel rendelkező, illetékes 

bíróság jogosult eljárni. 



10.16. Jelen szerződés 3, azaz három egymással szó szerint megegyező példányban, magyar nyelven 

készült, melyből Megrendelőt 2, azaz kettő példány, Szállítót 1, azaz egy példány illet meg. 

10.17. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog vonatkozó előírásai, különösen a 

Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései alkalmazandók. 

Felek a jelen szerződést átolvasást és értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 

jóváhagyólag írták alá. 

Mellékletek: 

1. sz. melléklet: Szállítandó Automaták műszaki specifikációja 

Budapest, 2014. …………………… 

Megrendelő képviseletében: Szállító képviseletében: 

 


