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21558/2015/START számú
P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S
Lakatosipari eszközök, szerelő célszerszámok beszerzése
tárgyú pályáztatáshoz
1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail)
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:
Raiffeisen Bank Zrt.
Számlaszám:
12001008-00154206-00100003
IBAN kód:
HU42 1200 1008 0015 4206 0050 0003
SWIFT:
UBRTHUHB
Adóigazgatási szám:
13834492-2-44
Statisztikai számjel:
13834492-4910-114-01
Cégbíróság:
Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzék száma:
01-10-045551
Kapcsolattartási cím:
MÁV Szolgáltató Központ Zrt.
IT- és Eszközbeszerzési Divízió
1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.
III. emelet 310. számú iroda
Kapcsolattartó megnevezése:
dr. Bakos Erika
Kapcsolattartó elérhetőségei:
Mobil:
(+36-30) 5673430
Fax:
(+36-1) 5118534
E-mail:
bakos.erika@mav-szk.hu
2. A Pályázat tárgya (részekre bontás esetén részenként):
2.1 Lakatosipari és műhelyi berendezések (1. rész)
2.2 Szerelőszerszámok, hidraulikus eszközök beszerzése (2.rész)
A Pályázat értéke vagy mennyisége (részekre bontás esetén részenként):
Lakatosipari és műhelyi berendezések - 9 millió Ft.
Szerelőszerszámok, hidraulikus eszközök- 11 millió Ft.
Az Ajánlatkérő által meghatározott részletes műszaki és kereskedelmi elvárásokat a Pályázati
felhívás műszaki melléklete (1. számú melléklet) és a Szerződéstervezet (2. számú melléklet)
tartalmazza.
Az 1. számú mellékletben felsorolt mennyiségek tájékoztató jellegűek, azokból megrendelő
kifejezetten igényének, üzemvitelének megfelelő tételeket és mennyiségeket hívja le legfeljebb a
szerződéses összeg erejéig.
Megrendelő nem vállal kötelezettséget a keretösszeg kimerítésére.
3. A Pályázat műszaki leírása, illetőleg a minőségi követelmények, teljesítménykövetelmények:
A részletes műszaki követelményeket a Pályázati felhívás műszaki (1.sz.) melléklete tartalmazza.
4. A szerződés meghatározása:
[ ] adásvételi szerződés
[ ] adásvételi keretszerződés
[ ] letéti szerződés
[ ] vállalkozási keretszerződés
[ ] vállalkozási szerződés
[ ] stb. ... (be kell írni a szerződés típust, ha fentieken kívül más típusút szeretnénk köti)
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5. A szerződés időbeli hatálya, teljesítési határidő(k):
A Szerződés a mindkét Fél részéről történő aláírása napján lép hatályba és a Szerződésből eredő
kötelezettségek maradéktalan teljesítésével szűnik meg. Felek rögzítik, hogy a Szerződés alapján
Megrendelő legfeljebb a Szerződés hatályba lépésétől számított 9. hónap utolsó napjáig jogosult
Lehívások leadására.
A vállalt teljesítési határidő(k)re vonatkozóan az ajánlattevő az ajánlatában nyilatkozni köteles
azzal, hogy a teljesítési határidő(k) nem lehet(nek) hosszabb(ak), mint a Lehívás Szállító általi
kézhezvételétől számított 60 nap. A vállalt teljesítési határidő nem képezi az értékelés
szempontját.
6. Részekre/(termékcsoport(ok)ra) történő ajánlattétel

[

] igen (vagy)
] nem lehetséges.
A 2. pontban megadott két részre tehető külön ajánlat, de a részeken belül minden tételre kell
árajánlatot adni. Az egyes részekhez tartozó tételeket az 1. számú melléklet tartalmazza.
[

Többváltozatú ajánlat
7. A teljesítés helye:

[
[

[
[

] tehető (vagy)
] nem tehető

] Ajánlatkérő Szerződésben megjelölt Telephelye(i)
] Ajánlattevő Székhelye/Telephelye

8. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, biztosítékok:
Az igazolt teljesítést követően, a mindkét Fél által aláírt szerződés feltételeinek megfelelően
kiállított számla és a szerződés szerint kötelezően csatolandó okmányok kézhezvételétől számított
30 napon belül.
Ajánlatkérő előleget, kötbért nem fizet, és semmiféle fizetési biztosítékot nem nyújt.
A szerződésszerű teljesítést biztosító jogintézmények és mellékkötelezettségek:
[ ] késedelmi kötbér,
[ ] hibás teljesítési kötbér,
[ ] meghiúsulási kötbér,
[ ] teljesítési biztosíték,
[ ] jóteljesítési biztosíték,
[ ] egyéb szerződést biztosító mellékkötelezettségek a
szerződéstervezetben meghatározottak szerint.
9. Az ajánlatok bírálati szempontja:
Ajánlatkérő az ajánlatokat
[ ] legalacsonyabb cikkszintű egységár,
[ ] legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás,
[ ] összességében legelőnyösebb (adott esetben részszempontok
megadás szükséges)
[ ] Nettó ár,
[ ] Garancia időszak,
[ ] Szállítási határidő,
[ ] egyéb értékelési szempontok (adott esetben.
bírálati szempontja szerint értékeli. (Az értékelés alapja a megadott darabszámok és az
egységárak szorzatának részajánlatonkénti nettó összege.)
Az ajánlatokat nettó HUF pénznemben kérjük megadni!
Pályázat/Ajánlattétel során nem forintban rendelkezésre álló adatok (egységár, árbevétel,
referencia) forintra történő átszámítására Ajánlatkérő a Pályázat/Ajánlattétel bontásának napján
érvényes MNB devizaárfolyamot alkalmazza.
Az ellenszolgáltatás összege tartalmazza a szerződésszerű teljesítés valamennyi felmerülő –
közvetlen és közvetett – költségét, így különösen a leszállítandó termékek ellenértékét, valamint a
szállítási, rakodási, csomagolási költségeket.
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A megajánlott összegen felül Ajánlattevő semmilyen egyéb ellenszolgáltatásra nem tarthat igényt.
Az ajánlati ár a szerződés teljes időbeli hatálya alatt érvényes, rögzített ár.
Amennyiben egy Ajánlattevő több rész tekintetében válik nyertessé, akkor e részekre vonatkozóan
egy szerződés kerül megkötésre úgy, hogy a szerződés értékét az egyes részekre vonatkozóan
megadott keretösszegek együttes összege adja.
10. Részvételi feltételek:
10.1. Kizáró okok
Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő, alvállalkozó, akikkel szemben az alábbi kizáró okok
fennállnak:
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, adóvisszatérítések 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,
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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 h) 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.
10.1.1. Igazolási módok:
10.1.1.1. Ajánlattevők vonatkozásában:
Az a) – b) és e) - f) pontok tekintetében az igazolás módja:
 Ajánlatkérő Ajánlattevő cégkivonatát saját hatáskörben vizsgálja.
(a http://www.e-cegjegyzek.hu honlapról letölthető változat alapján)
 Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlathoz
csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet,
valamint annak és a cégbíróság által megküldött digitális átvételi
elismervény e-aktáját.
 Egyéni vállalkozók esetében vállalkozói igazolvány másolata, vagy
a közhiteles adatbázisból kinyomtatott igazolás csatolandó.
A c) - d), illetve g) – h), illetve i) - n) pontok tekintetében az igazolás módja:
10.1.1.2.

 az Ajánlattevő cégszerűen aláírt nyilatkozata.
Alvállalkozó vonatkozásában:

Ajánlattevő cégszerűen aláírt nyilatkozata arról, hogy az általa a szerződés
teljesítése során igénybe venni kívánt alvállalkozók vonatkozásában a kizáró okok
nem állnak fenn.
10.2. Alkalmassági feltételek az ajánlattevőre vonatkozóan:
10.2.1. Pénzügyi és gazdasági alkalmassági követelmények (részekre bontás esetén
részenként):
1. részajánlat esetében:
Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha a teljes nettó - általános forgalmi adó nélkül
számított – árbevétele a pályázati felhívás közzétételét megelőző három üzleti évben
összesen nem érte el a nettó 9 millió Ft-ot, azaz nettó kilencmillió Forintot.
2. részajánlat esetében:
Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha a teljes nettó - általános forgalmi adó nélkül
számított – árbevétele a pályázati felhívás közzétételét megelőző három üzleti évben
összesen nem érte el a nettó 11 millió Ft-ot, azaz nettó tizenegymillió Forintot.
10.2.1.1.

Az igazolás módja:

A saját vagy jogelődje utolsó három üzleti évéről szóló az ajánlattevő által cégszerűen
aláírt árbevételi nyilatkozat eredetiben. (3. sz. melléklet).
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Amennyiben az ajánlatkérő által kért Beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján
megismerhető, a Beszámoló adatait Ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat
honlapján megtalálható beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges.
10.2.2. Műszaki, szakmai alkalmassági követelmények:
Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik a pályázati felhívás közzétételétől
visszafelé számított megelőző hat évben (azaz megelőző 72 hónapban) összesen az
alábbi referenciával:
1. részajánlat esetében:
Legalább a 4 500 000 Ft értékű szerződésszerű teljesítést igazoló referenciával a
Pályázat tárgya szerinti eszközök (lakatosipari szerszámok) szállítása (adás-vétele)
tárgyában.
2. részajánlat esetében:
Legalább az 5 500 000 Ft értékű szerződésszerű teljesítést igazoló referenciával a
Pályázat tárgya szerinti eszközök (járműipari szerelőszerszámok, hidraulikák)
szállítása (adás-vétele) tárgyában.
Az igazolás módja:
Ajánlattevőnek csatolnia kell a cégjegyzésre jogosult személy (vagy
meghatalmazottja) által aláírt a pályázati felhívás közzétételétől visszafelé számított
megelőző hat évre (azaz 72 hónapra) vonatkozó referencialistát minimálisan az
alábbi tartalommal:
 Szerződés hatálya (év, hó, naptól- (év, hó, napig)
 Szerződést kötő másik fél megnevezése
 Kontaktszemély neve telefonszáma és/vagy e-mail címe)
 Megkötött szerződés pontos tárgya
 Ellenszolgáltatás teljes nettó összege (Érték, pénznem)
 A teljesítés szerződésszerű volt-e (igen/nem)
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 az Ajánlattevők figyelmét, hogy a referenciákra vonatkozó fenti adatok
feltüntetését üzleti titokra hivatkozással sem lehet megtagadni az ajánlatban.
Amennyiben Ajánlatevő kéri a megadott információk üzleti titokként kezelését, úgy
Ajánlatkérő azokat ekként kezeli.
Felhívjuk az Ajánlattevők figyelmét arra, hogy közös ajánlattétel esetén a Közös
Ajánlattevőknek (Konzorciumnak) együttesen kell a megjelölt alkalmassági
követelményeknek való megfelelésüket igazolni.
11. Ajánlatkérő a Pályázatban – a 10. pontban részvételi feltételként kért igazolások és
nyilatkozatok tekintetében, valamint az 20.5. pontban részletezett dokumentumok
tekintetében – teljes körű hiánypótlási lehetőséget biztosít.
Hiánypótlás során az ajánlat nem módosulhat, csak 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 pótolhatók (önkéntes hiánypótlás).
12. Az ajánlattétel nyelve, nyelvei:
Magyar (HU)
Amennyiben az ajánlatban idegen nyelvű dokumentum szerepel, annak azzal tartalmában
megegyező magyar nyelvű fordítását is csatolni kell az ajánlathoz. Ajánlatkérő elfogadja a nem
magyar nyelven benyújtott dokumentumok Ajánlattevő általi – cégszerűen aláírt – felelős
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fordítását is. Amennyiben a magyar és az idegen nyelvű változat között eltérés van, úgy a magyar
változat az irányadó.
A nem magyar nyelven benyújtott ajánlatok magyar nyelvre történő felelős fordítását az
Ajánlattevő köteles vállalni, illetve az így felmerülő költséget Ajánlattevő köteles viselni.
13. Ajánlattételi határidő:
2015. augusztus 28. 11.00 óra.
14. Az ajánlat benyújtásának címe:
Az ajánlatok kizárólag az alább megadott elérhetőségen nyújthatók be az ajánlattételi határidő (13.
pont) lejártáig (megegyezik az 1. pont szerinti kapcsolattartási címmel):
E-mail: bakos.erika@mav-szk.hu
Az ajánlatokat a megadott e-mail címre, a megadott időpontig beérkezőleg kell benyújtani.
Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az ajánlattevői érdekkörben felmerülő késedelmes
ajánlattételért, így különösen rendszerhibából eredő késedelemért.
Az ajánlat szöveges részeit pdf formátumban kell rögzíteni, azonban ezek az állományok nem
tartalmazhatnak jelszóval védett állományokat. A szerződéstervezetet és tételes ajánlatot
szerkeszthető elektronikus (Word, Excel) formában is be kell benyújtani. Az e-mail tárgy
mezőjében az eljárás számát és tárgyát fel kell tüntetni.
A késve érkező dokumentumok az ajánlat érvénytelenségét vonhatják maguk után.
15. Ajánlat(ok) felbontási helye, ideje:
Az ajánlatok beérkezése e-mail útján kerül visszaigazolásra.
16. Annak meghatározása, hogy az eljárásban lehet-e tárgyalni, vagy a benyújtott ajánlatokat
tárgyalás nélkül bírálják el:
Ajánlatkérő az eljárás során nem kíván tárgyalásokat lefolytatni az Ajánlattevőkkel a szerződéses
feltételekről és szakmai tartalomról, de fenntartja magának a jogot arra, hogy ettől indokolás
nélkül eltérjen. Ajánlatkérő ilyen irányú döntése esetén a tárgyalás tartásáról és annak időpontjáról
az Ajánlatkérő írásban (fax vagy e-mail útján) küld külön értesítést.
Fentiek alapján
Ajánlattevőknek csatolniuk kell a Pályázati felhívás mellékletét képező szerződéstervezetet a
megfelelő helyeken kitöltve, szignálva, egyebekben változatlan szövegtartalommal.
Ajánlatkérő a beadott ajánlatok elbírálása során megvizsgálja, hogy az ajánlatok megfelelnek-e a
Pályázati felhívásban, a mellékleteiben, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.
Az érvényes ajánlatokat a jelen Pályázati felhívásban és a mellékleteiben foglaltak szerint értékeli.
Ajánlatkérő az ajánlatok értékelését követően fenntartja a jogot elektronikus árlejtés vagy
ártárgyalás tartására, melynek időpontjáról az érvényes ajánlatot tevők részére írásban (e-mail
vagy fax útján) értesítést küld.
16.1. Elektronikus árlejtés (adott esetben):
Ajánlatkérő az érvényes ajánlatot tevők részvételével elektronikus árlejtést (e-aukció) tart. Az
Ajánlattevők az ajánlatukat egy elektronikus aukciós felületen tudják megtenni. A felületre történő
regisztráció és az e-aukción történő részvétel díjtalan. Ajánlatkérő az elektronikus licitet erre
jogosult Szolgáltató rendszerének segítségével bonyolítja le.
Szolgáltató megnevezése, adatai:
Cégnév:
Iroda:

Electool Hungary Kft.
1123 Budapest, Alkotás utca 53.
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MOM Park C ép. III. em.
01-09-711910
aukcio@electool.com
[+36 1] 8 555 999
[+36 1] 239 9896

Cégjegyzékszám:
E-mail:
Telefonszám [Helpdesk]:
Faxszám:
Az elektronikus aukció tervezett időpontja:

Az e-aukció részletes ütemezéséről és eljárási cselekményeiről Ajánlatkérő külön
értesítésben tájékoztatja az érvényes ajánlatot benyújtott Ajánlattevőket.
16.2. Ártárgyalás:
Egy érvényes ajánlat esetében 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. Az Ajánlattevő az
tárgyalási forduló lezárásaként árajánlatát zárt borítékban nyújtja be az
Ajánlatkérő részére (cégszerűen aláírt Felolvasólapon).
Az ártárgyalás első fordulója során az Ajánlatkérő számára kedvezőbb
értéket kell megajánlani részszempontonként, mint amely árajánlat az
ajánlattételi határidőre benyújtott ajánlatban szerepelt.
Az ártárgyalás második fordulója során az ajánlatkérő számára
kedvezőbb értéket kell megajánlani részszempontonként, 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 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.
17. A Pályázat eredményről szóló tájékoztató tervezett időpontja:
Ajánlatkérő a Pályázat eredményéről írásban
tervezetten:
18. A szerződéskötés tervezett időpontja:
19. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
20. Egyéb információk:
20.1. Nyilatkozatminták átvétele:
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(e-mail útján) tájékoztatja az Ajánlattevőket
2015.szeptember 18.
2015.október 16.
ajánlattételtől számított 60 nap.

Ajánlatkérő jelen Pályázatban nyilatkozatmintákat készített (beleértve a szerződéstervezetet,
műszaki leírást/tétellistát), melyek a pályázati felhívás részeként a Pályázó(k) részére
megküldésre kerülnek.
20.2. Ajánlati biztosíték:
Ajánlatkérő a pályázatban való részvételt nem köti biztosíték nyújtásához.
20.3. Konzultáció:
Ajánlattevők az alapajánlat összeállításának érdekében írásban kérdéseket tehetnek fel
Ajánlatkérő felé (e-mailben az 1. pont szerint) az ajánlattételi határidő lejártának napját
megelőző 6. napig, mely kérdésekre Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejártának napját
megelőző 2. napjáig megküldi válaszait.
Az előzőekben megjelölt határidőn túl, vagy egyéb módon érkezett kérdések, vagy a
Pályázat tárgyától eltérő kérdések megválaszolásától Ajánlatkérő indoklás nélkül
eltekinthet.
Az eljárással kapcsolatos minden információkérést kizárólag az 1. pontban megjelölt
kapcsolattartó személynél, írásban, e-mail útján lehet benyújtani.
20.4. Pályázat benyújtása:
Az ajánlatot a Pályázati felhívás és a műszaki adatszolgáltatás (1. számú melléklet) szerint
kérjük megadni.


Az ajánlat minden oldalát kitörölhetetlen tintával, vagy géppel elkészítve, valamennyi
oldalt (az üres oldalakat is) folyamatos sorszámmal, a cégjegyzésre jogosult, vagy az
általa az ajánlat aláírására meghatalmazott személy kézjegyével ellátva, magyar
nyelven, 1.pdf formátumú, szkennelt példányban kell megküldeni. A
szerződéstervezetet Word formátumban, a tételes ajánlatot Excel formátumban is be
kell benyújtani.



Eltérés esetén a szkennelt példány tartalma az irányadó.



Az ajánlat első oldalaként cégszerűen aláírt Felolvasólapnak kell szerepelnie, amelyben
közölni kell az alábbi adatokat:

az Ajánlattevő nevét, székhelyét, telefon- és faxszámát, e-mail címét, illetve a
bírálati szempontok szerinti ajánlatot. A Felolvasólap mintáját jelen
„Nyilatkozatminták”melléklet tartalmazza.
20.5. Ajánlat tartalma:
Ajánlattevőnek az alábbi dokumentumokat kell az ajánlathoz csatolni:
1. a cégszerűen aláírt Felolvasólapot kitöltve az Ajánlat adataival (nyilatkozatminta
szerint);
2. beárazott tétellista / műszaki tartalom (a kiadott eszközlista jobb szélén lévő
„Ajánlati adatok” rész kitöltésével, így különösen a vállalt jótállás és a teljesítési
határidő megadásával)
3. a cégjegyzésre jogosult személy(ek) közjegyző által készített aláírási
címpéldányát, vagy a Ctv. 9. §-a szerinti, ügyvéd által ellenjegyzett aláírásmintáját 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.
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4.
5.
6.

7.

8.

9.

Ajánlattevő alkalmasságát alátámasztó igazolásokat, nyilatkozatokat (Jelen
Pályázati felhívás 10. pontja szerint);
Ajánlattevő által cégszerűen aláírt nyilatkozatot a kizáró okok fenn nem állása
vonatkozásában;
Alvállalkozó igénybe vétele esetén 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.
Ajánlattevőnek csatolnia kell ajánlata részeként a Pályázati felhívás mellékletét
képező Szerződéstervezetet a megfelelő helyeken kitöltve, szignálva,
egyebekben változatlan szövegtartalommal.
Ajánlattevő nyilatkozatát a felhívásban és a szerződésben foglalt feltételek
elfogadására, a szerződés teljesítésére és a kért ellenszolgáltatásra, az ajánlatában
foglalt tartalommal.
Műszaki adatokat tartalmazó magyar nyelvű termékismertetőket a
megajánlott termékekről.

20.6. Közös ajánlattétel:
Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban utalni kell az ajánlattételi szándékra, s meg kell
nevezni a Közös Ajánlattevőket, illetve az Ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a
Pályázati eljárásban a közös Ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni
(név, cím, kapcsolattartó, elérhetőség feltüntetésével).
Közös ajánlattétel esetén a közös Ajánlattevőknek megállapodást kell kötniük egymással,
melyben szabályozzák a közös ajánlattevők egymás közötti és az Ajánlatkérővel való
kapcsolatát.
A Megállapodásnak az alábbi kötelező elemeket kell tartalmaznia:
- a közös Ajánlattevők közös fellépési formájának ismertetését és
- az ajánlat aláírási módjának ismertetését, és
- a részesedés mértékének feltüntetését, és
- a vezető tag (a képviselő) megjelölését azzal, hogy a képviselő korlátozás nélkül
jogosult valamennyi közös ajánlattevőt képviselni az ajánlatkérővel szemben a
jelen Pályázati eljárásban, az ajánlatkérő által az ajánlattevő, illetve az ajánlattevő
által az ajánlatkérő felé tett jognyilatkozatokban, és
- az ajánlatban vállalt kötelezettségek megosztásának ismertetését, és
- az ajánlatban vállalt kötelezettségeken belül azokat, amelyeket:
i. az egyes Ajánlattevők külön-külön teljesítenek (az érintett ajánlattevő
megnevezésével),
ii. amelyeket egynél több Ajánlattevő együttesen teljesít (az érintett
ajánlattevők megnevezésével),
iii. és azon kötelezettségeket, amelyek teljesítése érdekében harmadik
személlyel kívánnak szerződést kötni.
- azon megállapodást, miszerint közös Ajánlattevők a szerződésben vállalt
valamennyi kötelezettség teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak, és
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az ajánlat a benyújtásának napján érvényes és hatályos, annak teljesítése,
alkalmazhatósága vagy végrehajthatósága felfüggesztő (hatályba léptető), bontó
feltételtől, illetve harmadik személy vagy hatóság jóváhagyásától nem függ.
Az ajánlattevők személye közös ajánlattétel esetén az ajánlattételi határidő lejárta
után nem változhat.
Közös ajánlattétel esetén csatolni kell a közös Ajánlattételi nyilatkozatot (Nyilatkozatminta
szerint) illetve a fentiek szerinti megállapodást.
20.7. Egyéb feltételek:
Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az
Ajánlattevőt terheli.
Ajánlatkérő a Ptk. 6:74. § (1) bekezdésének, illetve a Ptk. 6:76.§ (1) alkalmazását
kizárja. Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot indoklás nélkül a
pályáztatás bármely szakaszában eredménytelennek nyilvánítsa; a beszerzési igényétől
a szerződéskötés előtt bármikor, indoklás nélkül elálljon, továbbá, hogy a szerződés
megkötését megtagadja. A szerződés a nyertes kihirdetésével nem jön létre,
Ajánlatkérőt szerződéskötési kötelezettség nem terheli.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét arra, hogy a pályázati felhívás
visszavonása, módosítása, továbbá a Pályázati eljárás bármely okból történő
eredménytelenné nyilvánítása, vagy a szerződés aláírásának egyéb okból való
meghiúsulása esetén az Ajánlatkérő az Ajánlattevő(k) számára kár-, költségtérítést
semmilyen jogcímen nem fizet, vele szemben semmiféle igény, követelés nem
érvényesíthető.
Ajánlattevők az Ajánlatkérő azon döntése kapcsán, mely ajánlatukat érvénytelennek
minősíti, sem jogorvoslatra, sem kártérítésre, kártalanításra vagy egyéb megtérítési
igény érvényesítésére nem jogosultak.
-

Érvénytelen az ajánlat, ha:
 az ajánlattételi határidőn túl érkezik, illetve a felhívásban megjelölt irodától eltérő
címre vagy módon nyújtották be;
 a Pályázatban részvételi feltételként kért igazolások és nyilatkozatok nem, vagy
nem megfelelő módon igazolják Ajánlattevő alkalmasságát, illetve a kizáró okok
fennállásának hiányát;
 a Pályázatban részvételi feltételként kért igazolásokat és nyilatkozatokat
Ajánlattevő a hiánypótlási felhívás ellenére sem nyújtja be a megadott határidőre a
Pályázati felhívásnak megfelelően;
 a Pályázati felhívásban, illetve mellékleteiben Ajánlatkérő által előírt szállítási
határidőt Ajánlattevő nem tudja vállalni, teljesíteni;
 a Pályázati felhívásban és mellékleteiben előírt követelményeknek nem felel meg,
illetve az előírt feltételeket Ajánlattevő nem tudja igazolni, teljesíteni;
 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 1-2. részajánlatok tekintetében
Ajánlattevő nem ad teljes körű ajánlatot;
 az ajánlat nem tartalmaz egyértelmű és teljeskörű ajánlatot a bírálati szempontok
mindegyikére
 ha az Ajánlattevő több változatú ajánlatot tesz, amennyiben ennek lehetőségét az
Ajánlatkérő kizárta;
 az ajánlatban valótlan adat vagy nyilatkozat szerepel;
 ha a jelen pályázati felhívás 10. pontjában részletezett kizáró okok fennállnak az
Ajánlattevővel szemben;
 az Ajánlattevő a hiánypótlási felhívás ellenére sem tett részletes és kötelező erejű
jognyilatkozatokat az ajánlatával kapcsolatban, azzal kapcsolatban nem vállalt
ajánlati kötöttséget (Ajánlattevői nyilatkozat … számú melléklet);
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az ajánlat/Ajánlattevő a fentieken túlmenően nem felel meg a pályázati felhívásban,
valamint a jogszabályokban foglaltaknak.
Jelen Pályázati felhívásban nem részletezett kérdésekben a mellékletét képező szerződéstervezet és a vonatkozó hatályos jogszabályok az irányadóak.
Ajánlatkérő a nyertes Ajánlattevő visszalépése esetén a második legkedvezőbb ajánlatot
tevővel köthet szerződést.
21. A Pályázati felhívás közzétételének napja:
Budapest, 2015. július 30.
22. Mellékletek:
1. Műszaki leírás
2. Szerződéstervezet
3. Nyilatkozatminták
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M Ű S Z A K I

L E Í R Á S

( K Ü L Ö N

M E L L É K L E T B E N

(21558_eszközlista lakatos-szerelőszerszámok-0618.xls)
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)

S Z E R Z Ő D É S T E R V E Z E T

Szerződésszám: …………/………./…..…
EBR szám: ………..

ADÁSVÉTELI KERETSZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről a
MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.
(rövidített cégnév: MÁV-START Zrt.)
-

Székhelye:
1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 54-60.
Levelezési címe:
1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 54-60.
Számlavezető pénzintézete:
Raiffeisen Bank Zrt.
Számlaszáma:
12001008-00154206-00100003
Adóigazgatási száma:
13834492-2-44
Statisztikai jelzőszám:
13834492-4910-114-01
Cégbíróság és cégjegyzékszám: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cg. 01-10-045551
Aláírási joggal felruházott képviselő: …………………………….

mint vevő (a továbbiakban: Megrendelő)
és a
……………………………………………………………………………
(rövidített cégnév: ……………………………)
-

Székhelye:
Levelezési címe:
Számlavezető pénzintézete:
Számlaszáma:
Adóigazgatási száma:
Statisztikai jelzőszám:
Cégbíróság és cégjegyzékszám:
Aláírási joggal felruházott képviselő:

mint eladó (a továbbiakban: Szállító), együttes említésük esetén szerződő felek (a továbbiakban: Felek)
között, az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:

Preambulum
Megrendelő „Lakatosipari eszközök, szerelő célszerszámok beszerzése” tárgyban nyílt pályázati eljárást
folytatott le. Az eljárás nyertese az 1. számú mellékletben felsorolt termékek vonatkozásában a Szállító lett,
így Felek az alábbi Adásvételi keretszerződést (a továbbiakban: Szerződés) kötik.
1. A szerződés tárgya, keretösszege, ellenértéke
1.1.

Megrendelő megrendeli, Szállító elvállalja a jelen Szerződés 1. számú mellékletében rögzített
termékeknek (a továbbiakban együttesen: Termékek) a jelen Szerződés és mellékletei szerinti
dokumentumokkal, a 2. számú mellékletben meghatározott teljesítési hely(ek)re történő szállítását és
átadását a jelen Szerződésben foglaltak szerint, a Megrendelő eseti megrendeléseinek (a
továbbiakban: Lehívás) megfelelően.
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1.2.

A Szerződés keretösszege: nettó …………….,- Ft (azaz nettó ……………………… forint),.1
A Szerződés alapján lehívható Termékek nettó egységárait a jelen Szerződés 1. számú melléklete
tartalmazza. Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződés 1. számú melléklete szerinti egységárak
magukban foglalják a Szállító jelen Szerződés szerinti feladatai szerződésszerű teljesítésének összes
költségét, így különösen a minőségi átvétel költségét, szállítási, rakodási és csomagolási költségeket,
a jótállási és szavatossági kötelezettségek költségeit; erre tekintettel Szállító Megrendelővel szemben
semmiféle többlet-térítési vagy költségtérítési igénnyel semmilyen jogcímen nem élhet.

1.3.

A jelen Szerződés 1.2. pontjában meghatározott keretösszeg a Megrendelő tényleges igénye szerint 20 %-kal változhat.
A Megrendelő – a jelen Szerződés időbeli hatálya alatt – a döntésének megfelelő részletekben és
ütemezés szerint hívhatja le a Termékeket, azzal, hogy a Megrendelő nem vállal kötelezettséget a
keretösszeg elköltésére.

1.4.

Megrendelő a jelen Szerződésben foglaltak alapján Lehívásokkal jogosult a Szállítótól szállítást
megrendelni. A Lehívásokban Megrendelő köteles megjelölni a szállítandó Termék mennyiségét és a
teljesítéshez szükséges egyéb lényeges feltételeket. A Lehívásokat Megrendelő írásban, levélben
vagy e-mailben (kézbesítési igazolással vagy faxon megerősítve) köteles megküldeni Szállító jelen
Szerződés 10. számú pontjában megjelölt kapcsolattartója részére. A Lehívás kézhezvételét a Szállító
köteles írásban, annak kézhezvételét követő 1 (egy) munkanapon belül visszaigazolni, a szállítási
határidő kezdő napja ezen visszaigazolás hiányában is a Lehívás Szállító általi kézhezvételének
napja.

2. A teljesítés határideje, a Szerződés időbeli hatálya
2.1. A Lehívás teljesítésének határideje/határidői a jelen Szerződés 1. számú mellékletében meghatározott
szállítási (utánpótlási) határidő(k), azzal, hogy a szállítási véghatáridő nem lehet hosszabb, mint a
Lehívás Szállító általi kézhezvételétől számított 60 nap. Szállító – Megrendelő előzetes írásos
hozzájárulása esetén – előteljesítésre jogosult. A Megrendelő a Szállító által felajánlott, adott
Lehívást érintő részteljesítést nem köteles elfogadni.
2.2.

A jelen Szerződés a mindkét Fél részéről történő aláírása napján lép hatályba és a jelen Szerződésből
eredő kötelezettségek maradéktalan teljesítésével szűnik meg. Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződés
alapján Megrendelő legfeljebb a Szerződés hatályba lépésétől számított 9. hónap utolsó napjáig
jogosult Lehívások leadására. Amennyiben a Felek általi aláírás nem ugyanazon a napon történik,
úgy a Szerződés aláírásának napja, az utolsó aláíró aláírásának napja.

3. A teljesítés helye
Szállító a Szerződés tárgyát képező Termékeket a jelen Szerződés 2. számú mellékletében meghatározott
teljesítési helyekre köteles saját vagy megbízottja fuvareszközén leszállítani az adott Lehívásban foglaltak
szerint.
4. A teljesítés menete, tulajdonjog, kárveszély-viselés
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4.1.

Szállító vállalja, hogy a megrendelt Termékeket a jelen Szerződésben és mellékleteiben
meghatározott specifikációnak megfelelő minőségben és a jelen Szerződés alapján leadott
Lehívásban előírt mennyiségben, határidőben leszállítja. A teljesítés (szállítás) várható időpontjáról,
valamint az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 22/E. § (8)
bekezdése és az 5/2015. (II.27.) NGM rendelet alapján a Megrendelő által az állami adó- és
vámhatóság részére bejelentendő adatokról és információkról a Szállító legalább 3 munkanappal
korábban, írásban tájékoztatni köteles a Megrendelő 2. számú mellékletben meghatározott
kapcsolattartóját (szállítási hely eszközgazdálkodóját, a lehívásra jogosult személyt), amennyiben a
vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján a Megrendelőnek bejelentési kötelezettsége áll fenn. A
teljesítés pontos időpontját a Felek képviselői esetileg egyeztetik egymással. Megrendelő
főszabályként hétfő-csütörtökön 8 – 13 óra között, pénteken 8 – 11 óra között fogad leszállításokat.

4.2.

Szállító a Termékeket jellegüknek megfelelően csomagolva, az 1. számú mellékletben megjelölt
megrendelői tételszámokat a szállítólevélen feltüntetve köteles leszállítani, a 3. számú mellékletben
felsorolt dokumentumokkal együtt. A csomagolásnak alkalmasnak kell lenni arra, hogy a dolog
épségét a fuvarozás és a tárolás időtartama alatt megóvja. A leszállításra kerülő Termékek
okmányainak és valamennyi egyéb okiratnak, dokumentumnak meg kell felelnie a vonatkozó
jogszabályokban és a jelen Szerződésben előírt követelményeknek, ideértve a Megrendelő előzetesen
közölt esetleges további, indokolt követelményeit is.

4.3.

A Termékek mennyiségi és minőségi átadás-átvételére a jelen Szerződés 3. számú mellékletében
rögzített szabályok alapján kerül sor. Felek kijelentik, hogy tudomással bírnak arról, hogy a
Termékek fizikai átadása és a mennyiségi átvétel önmagában nem minősül a szerződésszerű teljesítés
igazolásának és a teljesítés elfogadásának.

4.4.

Felek rögzítik, hogy a Szállító által elvégzett feladatok szerződésszerű teljesítésének tényét és a
Szállító számlája kiállításának alapját a következő dokumentumok alapján a Megrendelő által
kiállított teljesítésigazolás képezi:


a Megrendelő kapcsolattartója (pl. átvevő eszközgazdálkodó munkatársa) által aláírt és
lepecsételt, dátummal ellátott – a mennyiségi átvételt igazoló – szállítólevél, valamint



a minőségi átvételt igazoló – a 3. számú mellékletben megjelölt – bizonylat.

A Megrendelő a teljesítésigazolást Lehívásonként külön-külön állítja ki. A Megrendelő a felsorolt
dokumentumok kiállításától számított 3 munkanapon belül köteles a Lehívás teljesítésének
elismeréséről (teljesítésigazolás kiállításával) vagy az elismerés megtagadásáról nyilatkozni.
A teljesítésigazoláson Megrendelő képviselője aláírásával igazolja, hogy a Szállító a jelen Szerződés
szerinti kötelezettségeit szerződésszerűen teljesítette, s jogosult számla kiállítására. A
teljesítésigazoláson fel kell tüntetni a tényleges teljesítés dátumát.
A Megrendelő részéről teljesítésigazolásra jogosult személyt a jelen Szerződés 2. számú melléklete
tartalmazza.
A teljesítésigazolást Megrendelő képviselője köteles aláírásával ellátni.
A Megrendelő képviselője által leigazolt teljesítésigazolás a Szállító által kiállított számla teljesítést
igazoló alapokmánya.
A Megrendelő fenntartja a szerződésszegésből eredő igényei érvényesítésének jogát arra az esetre is,
ha a teljesítést a szerződésszegésről tudva elfogadta és igényét nem jelentette be azonnal.
4.5.

A kárveszély viselésére Megrendelő a Termékek – igazolt – mennyiségi átvételétől köteles.

5. Fizetési feltételek
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5.1.

Az ellenérték kifizetésének teljesítése a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglalt szabályoknak
megfelelően történik. Szállító számla kiállítására a teljesítésigazolás birtokában jogosult azzal, hogy
a Szállító a számlájához köteles ezen dokumentumok egy másolati példányát mellékelni. Szállító
köteles a számláján a jelen Szerződés számát (…………../201…./START), valamint a Lehívás
(megrendelés) számát (………….) feltüntetni.
Számlázási cím/ Megrendelő neve, címe: MÁV-START Zrt. (1087 Budapest, Könyves Kálmán krt.
54-60.)
Számla benyújtásának címe/ postázási cím: MÁV-START Zrt. 1426 Budapest, Pf. 27.
Megrendelő előleget, kötbért nem fizet, és semmiféle biztosítékot nem nyújt Szállító részére.
A Szállító számláját – a hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően - a teljesítéstől számított
legkésőbb 15 napon belül köteles kiállítani. A kiállított számlán feltüntetett teljesítési időpont meg
kell, hogy egyezzen a teljesítésigazoláson feltüntetett időponttal (Áfa tv. 55.§).

5.2.

Megrendelő a számla végösszegét a Szállító számlájának és mellékleteinek kézhezvételétől számított
30 (Harminc) naptári napon belül, banki átutalással fizeti meg Szállítónak – az általa kiállított
számlán megjelölt – bankszámlaszámára. Szállító számlája azon a napon számít pénzügyileg
teljesítettnek, amikor Megrendelő bankszámláját számlavezető pénzintézete a számla összegével
megterheli.

5.3.

Felek megállapodnak, hogy késedelmes fizetés esetén Szállító a Ptk. 6:155 §-ában meghatározott
mértékű késedelmi kamatra jogosult.

5.4.

A Megrendelővel szembeni bármilyen követelés átruházása, engedményezése (ide értve annak
faktorálását is), illetve a Megrendelővel szembeni bármely követelésen zálogjog alapítása csak
Megrendelő előzetes írásos hozzájárulásával lehetséges. A Megrendelő írásos jóváhagyása nélküli
átruházással, engedményezéssel (ideértve a faktorálást is), illetőleg zálogjog alapítással Szállító
szerződésszegést követ el Megrendelővel szemben, melyért kártérítési felelősséggel tartozik.

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.

6.2.

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. Szerződő Felek kifejezetten rögzítik, hogy a
Szállító által a jelen Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások hibás teljesítésére visszavezethető
okból a Megrendelő által végzett vasúti személyszállítási szolgáltatási minőségcsökkenéssel
összefüggésben Megrendelőnél felmerülő károkat is köteles a Szállító Megrendelő részére
megtéríteni.
Megrendelő közvetlen kárának minősül a vasúti személyszállítási szolgáltatás támogatásához
Szállító által jelen Szerződés alapján nyújtott tevékenység nem vagy nem megfelelő teljesítéséből
eredő, illetve azzal összefüggő, a Megrendelőt terhelő mindennemű költség, kár, egyéb fizetési
kötelezettség, elmaradt előny, tekintet nélkül a jogosult személyére.
Következményes kár a jelen Szerződés vonatkozásában az a kár, amely a Szállító magatartásának
közvetett következménye, függetlenül attól, hogy azzal a szerződéskötés időpontjában a
szerződésszegés lehetséges következményeként Szállító előre számolhatott-e.
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Amennyiben a valamely Termék hibájából, nem megfelelő minőségéből eredően harmadik
személynek kára keletkezik, harmadik személyek ezzel kapcsolatos, gyártóval vagy más felelőssel
szembeni igényérvényesítésében a Szállító köteles közreműködni.
Szállító visszavonhatatlanul kijelenti, hogy a jelen Szerződés szerinti egységárakat a jelen pontban
foglaltakra is figyelemmel határozta meg.
6.3.

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) ellenérték összege.

6.4.

A jelen Szerződésben vállalt kötelezettségeknek bármely okból Szállítónak felróhatóan nem a
Szerződésben és/vagy a Lehívásban 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 1000 Ft.
Amennyiben Szállító késedelmesen teljesít, Megrendelővel egyeztetve köteles póthatáridőt vállalni.
A póthatáridőben történő megállapodás hiányában a Megrendelő jogosult egyoldalúan póthatáridőt
tűzni. A póthatáridő elmulasztása a Lehívás nem teljesítését eredményezi. A póthatáridő kitűzése,
illetve a Lehívás nem teljesítése sem mentesíti Szállítót a késedelmi kötbér megfizetésének
kötelezettsége alól.
A késedelmi kötbérfizetési kötelezettség a késedelem megszűnésének, illetve nem teljesítés esetén a
póthatáridő lejártának időpontjában esedékes.

6.5.

Amennyiben Szállító a Szerződésben és/vagy a Lehívásban és/vagy a Felek által rögzített bármely
határidőt bármely okból elmulasztja, és nem kerül sor a Megrendelővel egyeztetett (vagy
Megrendelő által egyoldalúan meghatározott) póthatáridő tűzésére, vagy a teljesítésre kitűzött
póthatáridő eredménytelenül telik el, a Lehívás – a Megrendelő eltérő rendelkezése hiányában – nem
teljesítettnek minősül. Nem teljesítettnek minősül továbbá a Lehívás vagy a Szerződés, amennyiben
a Lehívást vagy a Szerződést a Megrendelő bármely, a Szállítónak felróható oknál fogva teljesen
vagy részlegesen azonnali hatállyal felmondja vagy attól teljesen vagy részlegesen eláll a jelen
Szerződésben vagy a vonatkozó jogszabályokban rögzítettek alapján.
Adott Lehívást érintő nem teljesítés esetén Szállító nemteljesítési kötbért köteles fizetni, melynek
mértéke a Kötbéralap 30 %-a, mely kötbér a Megrendelő – Lehívástól való részleges vagy teljes –
rendkívüli felmondási / elállási szándékának bejelentésekor, a póthatáridő tűzése nélkül a teljesítési
határidő utolsó napját követő napon, illetve a teljesítésre kitűzött póthatáridő eredménytelen
leteltének napját követő napon esedékes.
Felek rögzítik, hogy amennyiben a Megrendelő a teljes Szerződést rendkívüli felmondással
megszünteti, vagy a teljes Szerződéstől eláll, a nemteljesítési kötbér mértékének alapja az 1.2. pont
szerinti keretösszeg azon, még le nem hívott mennyiségének jelen Szerződés szerinti bruttó értéke,
melyre vonatkozóan kifizetést a Megrendelő még nem teljesített, azonban nem számítandó bele az
az összeg, amelyet a Megrendelő jogszerűtlenül tart vissza. A kötbér mértéke ez esetben a jelen
bekezdés szerinti kötbéralap 30 %-a

6.6.

Amennyiben Szállító teljesítése egyebekben a jelen pontokba foglaltakon kívül bármely okból nem
szerződésszerű (hibás teljesítés), Szállító kötbért köteles fizetni, melynek mértéke a Kötbéralap 20
%-a / alkalom, amely a Megrendelő ezzel kapcsolatos igényének bejelentésekor válik esedékessé. A
hibás teljesítés miatti kötbér nem érinti a Megrendelő egyéb jogait. A Megrendelő a hibás teljesítési
kötbér mellett érvényesítheti szavatossági jogait.

6.7.

A Megrendelő kötbérigényéről a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti bizonylatot (kötbért
terhelő levelet) állít ki és küld meg a Szállítónak. A Megrendelőnek – a vonatkozó jogszabályi
feltételek teljesülése esetén – jogában áll kötbérigényét a Szállítónak jelen Szerződés alapján
fizetendő díjazás összegébe beszámítani, nem teljesítés esetén pedig a Szállító díjra nem jogosult.
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6.8.

Megrendelő felhívja a Szállító figyelmét arra, hogy a jelen Szerződés alapján leszállításra kerülő
Termékek vasúti személyszállító járművek karbantartásához kerülnek, alkalmazásra, ennek
megfelelően a Termékek esetleges hibája/hiányossága a vasúti személyszállítási szolgáltatást
igénybe vevő utasoknak, vagy abban más módon érintett harmadik személyeknek is okozhat kárt,
ideértve a környezeti károkozást is.

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 Termékekre a mennyiségi átvételtől számított 1. mellékletben
megadott időtartamú teljes körű, a Ptk. 6:171-6:173. § szerinti jótállási kötelezettség terheli.
Amennyiben a Termékre vagy annak bármely alkatrészére a gyártó cég, bármely alvállalkozója,
beszállítója vagy közreműködője a jelen pont szerinti jótállásnál hosszabb jótállást vállal, akkor ezen
Termékek/alkatrészek tekintetében ezen jótállási idő 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
jogokat érvényesítheti a jótállás alapján, mint amelyeket a Ptk. a kellékszavatosság kapcsán biztosít
Megrendelő számára.

7.2.

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.

7.3.

Amennyiben a Termék 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 azt a Felek által írásban rögzített
határidőn belül befejezni (mely határidő magában foglalja az esetlegesen elszállított Termék
visszaszállítását is a Megrendelő által megjelölt helyre).

7.4.

Felek rögzítik, hogy a jótállási idő a javítás időtartamával meghosszabbodik, a cserélt Termék vagy
alkatrész vonatkozásában újrakezdődik.

7.5.

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.

7.6.

A jótállási időszak végén a Felek közösen vizsgálatot tartanak, melynek során jegyzőkönyvben
rögzítik a Termékek esetleges hibáit és azok jótálláson alapuló kijavításának határidőit.

8. Vis maior
8.1.

Mentesülnek a felek a szerződésszegés jogkövetkezményei alól, ha a teljesítés elmaradása vis
maiorra vezethető vissza.

8.2.

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,
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forradalom, katasztrófa, továbbá sztrájk, zendülés, tüntetés vagy rendzavarás, kivéve, ha az kizárólag
a Szállító alkalmazottaira terjed ki.
8.3.

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.

8.4.

Az értesítés elmulasztásából eredő kárért a mulasztó felet felelősség terheli.

8.5.

A vis maior bekövetkeztét – amennyiben annak tényét a felek bármelyike vitatja – hiteles módon
igazolni kell. Emiatt az érintett határidő meghosszabbodik az igazolt esemény időtartamával,
amelyről a Felek írásban előzetesen egyeztetnek.

8.6.

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;

1.2. pont szerinti keretösszeg kimerülésével;

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 és/vagy Lehívás 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 és/vagy a Lehívást 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 az átadás-átvételi eljárás(ok) során olyan műbizonylatot, bizonylatot,
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tanúsítványt, stb. használ fel vagy kísérel meg felhasználni, amely(ek)nek szabályossága,
valódisága, valóságtartalma, hitelessége alapos okkal vitatható;
 a Szállító a jelen Szerződés 5.4 pontjában foglalt rendelkezéseket megszegi;
 a Szállító egyéb 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. A rendes felmondás a már lehívott, de még le nem szállított Termékek
leszállítását nem érinti.

9.5.

Szerződő Felek megállapodnak, hogy Megrendelő a jelen Szerződés azonnali hatályú rendkívüli
felmondással történő megszüntetése helyett választása szerint jogosult a jelen Szerződéstől, az adott
Lehívástól vagy annak Megrendelő által behatárolt részétől elállni. Felek rögzítik, hogy Megrendelő
eltérő rendelkezése hiányában a Szerződéstől történő elállás nem érinti a már szerződésszerűen
teljesített Lehívásokat. A Szállító által teljesítendő szolgáltatás oszthatósága esetén a Megrendelő
jogosult – választása szerint – az osztható részek tekintetében egyes Termékekre az elállás jogát
gyakorolni, míg más vonatkozásban a jelen Szerződés – azonnali – felmondásának jogával élni.

9.6.

A jelen Szerződés kizárólag a Felek közös megegyezésével, írásban, módosítható.
Nem minősül szerződésmódosításnak a Felek cégjegyzékben nyilvántartott adataiban, így különösen
a székhelyében, képviselőiben, bankszámlaszámában bekövetkező változás, továbbá a
szerződéskötés és teljesítés során eljáró szervezet és a kapcsolattartók adataiban bekövetkező
változás.

9.7.

Felek kifejezetten megállapodnak továbbá, hogy a Megrendelő a fentiekben foglalt eseteken kívül is
jogosult a Szállító 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.
Megrendelő felhívja Szállító figyelmét arra, hogy a jelen Szerződésben meghatározottak alapján csak
a Lehívásokban megrendelt Termékekkel kapcsolatos ésszerű, igazolt, közvetlen költségeket tekinti a
Szerződés Megrendelő részéről elállással történő megszüntetése esetén a Szállítói kártérítési igények
szempontjából elfogadható, igazolt kárnak. (Ennek megfelelően a Termékeknek a Szállító által a
Megrendelő Lehívásaitól – részben vagy egészben – függetlenül beszerzett, legyártott, tárolt, stb.
termékekkel kapcsolatos költségei, valamint általános, illetve közvetett költségei, vagy azok
felosztott részei nem minősülnek a kártérítés szempontjából elismerhetőnek.)
A Szállítót terhelő kárenyhítési kötelezettség megszegésének minden következményét a Szállító
viseli.

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
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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: ………………………………
Megrendelő2 részéről: a 2. számú Mellékletben szereplő személy(ek).
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 a részére leadott Lehívás 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. Felek kifejezetten rögzítik, hogy jelen Szerződés vonatkozásában a Ptk. 6:63. § (5) bekezdés első
mondatának alkalmazását kizárják. Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződés alapján fennálló
tartozás megfizetésére irányuló írásbeli felszólítás az elévülést megszakítja.
10.7. Szállító szavatol azért, hogy a jelen Szerződés keretében szállított Termékek megfelelnek a
jogszabályokban és a Szerződésben, valamint a Megrendelő által a Szállító részére átadott,
vonatkozó utasításaiban és vasútüzemi előírásaiban foglalt követelményeknek. A Szállító olyan
anyagot nem használhat fel, amelyet részére harmadik személy tulajdonjog-fenntartással adott át
vagy egyébként harmadik személy fennálló jogosultsága a Megrendelő tulajdonszerzését és/vagy a
Termék felhasználását bármilyen formában korlátozná. E rendelkezés megsértése esetén a Szállító
felel minden olyan kárért, amely a Megrendelőt a harmadik személy igényérvényesítésével
összefüggésben éri.
Szállító szavatolja, hogy általa a jelen Szerződés keretében szállított Termékek per-, teher- és
igénymentesek. Szállító szavatolja továbbá, hogy a Megrendelő a Termék(ek) tulajdonjogát
harmadik személy jogfenntartásától, szerzői jogi, szabadalmi, minta, know-how és egyéb
korlátozástól mentesen megszerzi. A jelen pontban foglaltak megszegéséért a Szállító teljeskörű
felelősséget vállal.
10.8. Szállító a jelen Szerződés aláírásával kijelenti és szavatolja, hogy a jelen Szerződés alapján végzett
tevékenységét professzionális minőségben, olyan módon teljesíti, amely megfelel a jogszabályi
előírásoknak, – hacsak a jelen Szerződés eltérő rendelkezéseket nem tartalmaz – 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.
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Szállító alvállalkozók foglalkoztatására a Megrendelő előzetes írásos jóváhagyásával jogosult. A
Szállító az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozókat megillető díjak alvállalkozók felé történő
megfizetéséről köteles gondoskodni, és az alvállalkozók nem jogosultak semmilyen díj-,
költségigénnyel vagy egyéb követeléssel a Megrendelővel szemben fellépni. Szállító az
alvállalkozók kiválasztásáért és teljesítésükért, a titoktartási kötelezettség velük történő betartatásáért
egyebekben a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint felel.
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 Felek vállalják, hogy nem tanúsítanak olyan magatartást, mellyel egymás vagy kapcsolt
vállalkozásaik jogos gazdasági érdekeit veszélyeztetnék. Ide tartozik a Szerződés megkötésétől a
Felek vagy kapcsolt vállalkozásaik munkajogi állományába tartozó munkavállalók közvetett vagy
közvetlen foglalkoztatása is. Ennek biztosítása érdekében a Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy
a Szerződéssel összefüggésben, annak teljesítése során sem a Megrendelőnél, sem annak kapcsolt
vállalkozásainál munkaviszonyban lévő alkalmazottat sem közvetlenül, sem közreműködőik útján
nem foglalkoztatnak, kivéve, ha ebbe a Megrendelő előzetesen írásban beleegyezett. Ezen szabály
megsértése szándékos károkozásnak minősül és a Szállítót kártérítési felelősség terheli. A
rendelkezés betartását a Megrendelő bármikor jogosult ellenőrizni.
10.12. 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.
10.13.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.
10.14. A Szállító megismerte (http://mavcsoport.hu/mav-csoport/etikai-kodex) és elfogadja a Megrendelő
Etikai Kódexét, az abban foglalt értékeket a jogviszony fennállása alatt magára nézve mérvadónak
tartja. Kijelenti, hogy vitás eset felmerülésekor a Megrendelő által lefolytatott eljárásban
együttműködik a vizsgálókkal. Vállalja, hogy a Megrendelő nevében eljáró személy(ek) Etikai
Kódexet sértő cselekményét/cselekményeit jelzi a Megrendelő által működtetett etikai bejelentő és
tanácsadó csatornán keresztül.
10.15. 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
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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.
10.16. Szállító a Ptk. 6:209. § (1) bekezdése alapján már most hozzájárulását adja ahhoz, hogy a
Megrendelő a jelen Szerződésből fakadó jogait és kötelezettségeit harmadik személy(ek) részére –
kizárólagos választása szerint akár teljesen, akár részlegesen – átruházza a Ptk. 6:208. §-ában
foglaltak szerint. A Szállító vállalja, hogy a Megrendelő ez irányú írásbeli megkeresése esetén az
előzőektől függetlenül is minden szükséges nyilatkozatot, intézkedést haladéktalanul – de legkésőbb
a megkereséstől számított 5 (öt) napon belül - megtesz annak érdekében, hogy a Megrendelő oldalán
a jogalanycsere bármely fennakadás és / vagy szükségtelen késedelem nélkül megtörténhessen.
A Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződés alapján a Szállító által szolgáltatandó biztosítékokból
származó megrendelői jogok harmadik személy részére – egészben vagy részben is – korlátozás
nélkül átruházhatók.
10.17. 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.
10.18. 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.
10.19. A jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog vonatkozó előírásai, különösen a
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései alkalmazandók. A Felek rögzítik,
hogy a jelen Szerződés vonatkozásában a Szállító általános szerződési feltételeinek (ÁSZF), továbbá
az áruk nemzetközi adásvételére vonatkozó Bécsi Vételi Egyezmény (1987. évi 20. számú tvr.)
rendelkezései nem alkalmazandók.
10.20. Szállító jelen Szerződést aláíró képviselője a Ptk. 3:31. §-ára is különös figyelemmel a jelen
szerződés aláírásával kijelenti és teljeskörű személyes felelősséget vállal azért, hogy a jelen
Szerződés vonatkozásában képviseleti joga nincs korlátozva és nyilatkozattétele nincs feltételhez
vagy jóváhagyáshoz kötve. Amennyiben az aláíró nyilatkozattétele feltételhez vagy jóváhagyáshoz
van kötve harmadik személyekkel szemben, akkor jelen Szerződés aláírásával nyilatkozik arról,
hogy a feltétel bekövetkezett, vagy a szükséges jóváhagyást megszerezte, illetve a korlátozás nem
terjed ki a jelen Szerződés megkötésére és aláírására. Szerződő Felek rögzítik, hogy az esetleges
korlátozás megszegéséből eredő teljes felelősség az aláírót terheli, a korlátozás a Megrendelővel
szemben nem hatályos és annak semmilyen következménye Megrendelőt nem terheli.
Felek a jelen Szerződést átolvasást és értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt,
jóváhagyólag írták alá.
Mellékletek:
1. sz. melléklet:

Szállítandó Termékek műszaki specifikációja, egységárai, szállítási (utánpótlási)
határidők

2. sz. melléklet:

Szállítási helyszínek, kapcsolattartók (telephely cím, eszközgazdálkodó,
Lehívásra, teljesítésigazolás kiállítására jogosult személy, stb.)
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3. sz. melléklet:
Mennyiségi- és minőségi átvétel szabályai, szállítandó dokumentumok listája
Budapest, 20…. ……………………
……………………………….
…………………
…………………
MÁV-START Zrt.
Megrendelő

……………………………….
…………………
…………………
…………………..
Szállító
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1. sz. melléklet
Szállítandó Termékek műszaki specifikációja, egységárai, szállítási (utánpótlási) határidők, átvételi mód

Sorszám

Megnevezés

Gyártmány, Típus

Tartozékok

Szállítási
határidő,
munkanap

Jótállás
, hónap

Egységár, Ft

1.
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2. sz. melléklet
Szállítási helyszínek, kapcsolattartók (telephely cím, eszközgazdálkodó, Lehívásra jogosult személy, stb.)

Név
Cím
Átvevő
JBI Bp. Ferencváros – telephely (+Déli pu.TH) 1097 Bp. Fék u. 8.
Sütő Mária
JBI Bp. Keleti - telephely (+Nyugati, Istvántelek) 1087 Bp. Verseny u.1. (Keleti)
Nagy Ildikó
JBI Szolnok - telephely
5000 Szolnok, Sorompó út 2.
Bodnár Lajosné
JBI Hatvan - telephely (+Balassagyarmat)
3000 Hatvan, Gárdonyi u.2.
Berencsi Menyhértné
JBI Győr - telephely
9021 Győr, Révai Miklós utca 2.
Derdák József
JBI Székesfehérvár - telephely (+ Dunaújváros) 8000 Székesfehérvár, Mártírok útja 1. Szántó Ferenc
JBI Szeged - telephely
6729 Szeged, Rendező pu.
Tóthné Bajnóczi Gabriella
JBI Békéscsaba - telephely
5600 Békéscsaba, Kertész u. 1.
Baukó György
JBI Szentes - telephely
6600 Szentes, Korsós sor 51.
Molnár Józsefné
JBI Szombathely - telephely (+Celldömölk)
9700 Szombathely, Sas u. 2.
Farkas Ernő
JBI Debrecen - telephely (+ Záhony, Fényeslitke) 4031 Debrecen, Déli sor 51.
Tályai Imre
JBI Nyíregyháza - telephely
4400 Nyíregyháza, Erkel Ferenc út 10. Garami Péterné
JBI Pécs - telephely
7622 Pécs, Verseny u. 4.
Tálosné Radics Mónika
JBI Dombóvár - telephely
7200 Dombóvár, Gyenis Antal u. 31. Tálosné Radics Mónika
JBI Nagykanizsa - telephely
8800 Nagykanizsa, Csengery u. 84. Tálosné Radics Mónika
JBI Miskolc - telephely
3529 Miskolc, Kinizsi u. 21.
Gyarmatiné Kövi Klára
Szolnok Járműjavítási telephely
5000 Szolnok, Kőrösi út 1-3.
Vígh Mihály

Telefon
+36 30 700 5706
+36 30 421 8158
+36 1 512 1583
+361 512 22-03
+361 512 62-22
+361 512 43-78
+36 30 662 1016
+36 30 661 7074
+36 30 278 0492
+36 30 661 6960
+36 30 834 5995
+361 513 41-83
+36 30 7392176
+36 30 7392176
+36 30 7392176
+36 (30) 834 5997
+36 (30) 585 7276

E-Mail
Suto.maria@mav-start.hu
Nagy.ildiko@mav-start.hu
Bodnar.lajosne@mav-start.
Berencsi.menyhertne@mav
Derdak.jozsef@mav-start.h
Szanto.ferenc@mav-start.h
Tothne.Bajnoczi Gabriella@
Bauko.gyorgy@mav-start.h
Molnar.jozsef.laszlone@ma
Farkas.erno@mav-start.hu
Talyai.imre@mav-start.hu
Garami.Peterne@mav-start
Talosner.monika@mav-sta
Talosner.monika@mav-sta
Talosner.monika@mav-sta
Gyarmatine.kovi klara @m
Vigh.mihaly@mav-start.hu

A keretszerződés alapján lehívásra jogosult: Kiss László Járműmenedzsment vezető,
Teljesítésigazolásra jogosult: Boros József beruházási szakértő
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3. sz. melléklet
Mennyiségi- és minőségi átvétel szabályai, szállítandó dokumentumok listája3
1. Mennyiségi átadás-átvétel
Megrendelő a Termékek átadás-átvételekor – Szállító jelenlétében – köteles a Termékek mennyiségét
leellenőrizni. A mennyiségi ellenőrzés tételes átszámolással, a gép-berendezés sérülésmentes állapotának és
a tartozékok, részegységek meglétének ellenőrzésével történik.
2. A műszaki átadás-átvétel
A szerződés keretében szállítandó Termékek esetében a minőségi átvétel helye:
 Megrendelő telephelye.
Műszaki átvevő neve:
a 2. mellékletben megnevezett átvevő.
Szállító köteles a Termék átadásával egyidőben az előírt:
 CE megfelelőségi tanúsítást
 A megjelölt tételekhez kalibrálási jegyzőkönyvet
 Alkatrészjegyzéket, termékleírást, kezelési-karbantartási útmutatót
 jótállási jegyet,
Megrendelő részére átadni.
2.1

Egyéb rendelkezések

Megrendelő a beszerzésre kerülő gépeket, berendezéseket az átvételtől számított 3 munkanapon belül
működési próbának veti alá. A vizsgálatot Megrendelő illetékes egysége végzi, amelyen Szállító
képviselője igénye esetén jelen lehet. A működési próba elvégzéséről és eredményéről e-mail-ben
értesítik a szerződés 10.2. pontjában megadott kapcsolattartókat. Minőségi kifogás esetén a hibás
tételre nem kerül kiadásra teljesítésigazolás a hiányosság megszüntetéséig.
Ha a gyártó jótállása saját márkaszervize által végzett első üzembe helyezéshez van kötve, szerviz
munkalap vagy jegyzőkönyv felvételével kell igazolni a beüzemelést.
A minőségi átvétel megtörténte a Megrendelő hibás teljesítésből eredő, továbbá jótállási, illetőleg
szavatossági jogait nem érinti.
2.2

A mennyiségi- és minőségi átvétel közös szabályai

Megrendelő az átadás-átvételi eljárás sikertelensége esetén jegyzőkönyvet vesz fel, melyben a mennyiségi,
minőségi átvétellel kapcsolatos összes lényeges körülményt – különös tekintettel a Megrendelő részéről
átvett Termékek darabszámára, az esetleges hiányokra, a visszautasított Termékekkel kapcsolatos
körülményekre – rögzíti.
Felek rögzítik, hogy az át nem vett Termékek vonatkozásában Szállító a Megrendelő által meghatározott,
de legfeljebb a Termékek 1. számú mellékletben megjelölt szállítási (utánpótlási) határideje felének
megfelelő póthatáridőn belül köteles a teljesítése hibáit orvosolni. A megismételt mennyiségi és/vagy
minőségi átadás-átvétel vonatkozásában – a Felek eltérő, írásos megállapodása hiányában – a jelen
szerződés rendelkezései korlátozás nélkül irányadók. Felek rögzítik, hogy a póthatáridő Megrendelő általi
biztosítása nem mentesíti Szállítót a jelen szerződésben meghatározott jogkövetkezmények alkalmazása
alól.
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N Y I L A T K O Z A T M I N T Á K

II. FELOLVASÓLAP

Ajánlattevő neve:

………………………………………….

Ajánlattevő székhelye (lakóhelye): …………………………………………….
Telefon: ……………
Telefax: ………….
E-mail: ………………………

1. rész ajánlat
Nettó ajánlati összár: ………………HUF
2.rész ajánlat
Nettó ajánlati összár: ………………HUF

Jelen nyilatkozat a MÁV-START Zrt. Ajánlatkérő által „Lakatosipari eszközök, szerelő
célszerszámok beszerzése” tárgyban jelölt beszerzési igényére az ajánlat részeként tettem.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)
………..……………………….
(cégszerű aláírás)
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III.
NYILATKOZATMINTÁK
Alulírott, ……………….…….,mint a(z) ………………………………… (cégnév)
cégjegyzésre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy az általam jegyzett cég nem tartozik az
alábbi kizáró okok hatálya alá:

h)

c) gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben
megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok
alól nem mentesült; illetőleg akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben
alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. §-a (2)
bekezdésének b), illetőleg g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az
eltiltás ideje alatt, illetőleg ha az Ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból
és módon jogerősen korlátozta;
d)egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési
kötelezettségének – a letelepedése szerinti ország vagy az Ajánlatkérő székhelye
szerinti ország jogszabályai alapján – nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére
halasztást kapott;
g)
gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban – öt évnél nem
régebben meghozott – jogerős bírósági ítéletben megállapított jogszabálysértést követett
el;
a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi
LVII. törvény 11. §-a, vagy az Európai Unió működéséről szóló Szerződés101. 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.
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, adóvisszatérítések 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,
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) nem lehet ajánlattevő az a gazdasági szereplő, amelyben közvetetten vagy közvetlenül
több mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi
személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amelynek
tekintetében az i), j) és k) pontokban meghatározott feltételek fennállnak. Amennyiben
a több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati hányaddal rendelkező gazdasági
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társaság társulásként adózik, akkor az ilyen társulás tulajdonos társaságaira vonatkozóan
kell a h) 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.

Jelen nyilatkozat a MÁV-START Zrt. Ajánlatkérő által „Lakatosipari eszközök, szerelő
célszerszámok beszerzése” tárgyban jelölt beszerzési igényére az ajánlat részeként tettem.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)
………..……………….
(cégszerű aláírás)
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AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT
a MÁV-START Zrt., mint Ajánlatkérő által „Lakatosipari eszközök, szerelő célszerszámok
beszerzése” tárgyban
Alulírott, mint a(z) ……………….. (cégnév) cégjegyzésre jogosult képviselője – a páláyzati
felhívásban és mellékleteiben foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás,
kikötés és műszaki adatok gondos áttekintése után ezennel kijelentem, hogy a pályázati
felhívásban és mellékleteiben foglalt valamennyi feltételt megismertük, megértettük, azokat a
jelen nyilatkozattal elfogadjuk és nyertesség esetén a szerződést az ajánlatunkban foglalt
tartalommal teljesítjük.
Kijelentem tovább, hogy a mindenkori teljesítéskor a műszaki leírásban előírt paramétereknek
megfelelő termékeket szállítunk/.
Keltezés (helység, év, hónap, nap)
………..……………….
(cégszerű

aláírás)

- 34 -

NYILATKOZAT KÖZÖS AJÁNLATTÉTELRŐL

a MÁV–START Zrt., mint Ajánlatkérő által „Lakatosipari eszközök, szerelő célszerszámok
beszerzése” tárgyban kiírt Pályázat részeként.

Alulírottak ...................................................... (név)mint
a(z)
............................................................................. (cégnév,székhely)
ajánlattevő
és
............................................................................. (név)mint
a(z)
............................................................................. (cégnév,székhely)
ajánlattevő
képviselői
nyilatkozunk, hogy a MÁV-START Zrt., mint Ajánlatkérő által indított „..................... ” 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 6:29 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>

- 35 -

NYILATKOZAT ALVÁLLALKOZÓKRÓL

aMÁV–START Zrt., mint Ajánlatkérő által „Lakatosipari eszközök, szerelő célszerszámok
beszerzése” tárgyban kiírt Pályázat részeként.
Alulírott, ........................................................... , mint a(z) ………………………………… (cégnév)
cégjegyzésre jogosult képviselője a „.... ....................................................................... ”tárgyú
eljárásban nyilatkozom, hogy*
Alvállalkozót nem veszünk igénybe! *4
VAGY,
a fent nevezett beszerzési eljárásban az alábbi Alvállalkozókat vesszük igénybe:
Alvállalkozó neve,
székhelye

Beszerzésnek az(on) a
része(i), amelynek
teljesítéséhez Alvállalkozót
veszünk igénybe

Teljesítésnek az a
százalékos aránya,
amelyben a
megjelölt
Alvállalkozó
közreműködik

Továbbá nyilatkozunk, hogy az általunk igénybe venni kívánt Alvállalkozók
vonatkozásában nem állnak fenn jelen Pályázati felhívásban meghatározott kizáró okok.
Keltezés (helység, év, hónap, nap)
………..……………….
(cégszerű aláírás)

*

Megfelelő rész aláhúzandó!
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ÁRBEVÉTELRE VONATKOZÓ NYILATKOZAT

a MÁV–START Zrt., mint Ajánlatkérő által „Lakatosipari eszközök, szerelő célszerszámok
beszerzése” tárgyban kiírt Pályázat részeként.
Alulírott, ........................................................... , mint a(z) ………………………………… (cégnév)
cégjegyzésre jogosult képviselője a „.... ....................................................................... ”tárgyú
beszerzési eljárásban az ajánlat részeként kijelentem, hogy a ...................................... (cégnév)
Pályázati felhívás közzétételét megelőző három üzleti év teljes nettó – általános
forgalmi adó nélkül számított – árbevétele az alábbiak szerint alakult:
Sorszám

Üzleti év megadása

Teljes nettó árbevétel

1.
2.
3.
Kérjük a megadott érték devizanemét és egységét megadni! (például: ezer HUF)
Keltezés (helység, év, hónap, nap)
………..……………….
(cégszerű aláírás)
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REFERENCIA NYILATKOZAT

a MÁV–START Zrt., mint Ajánlatkérő által „Lakatosipari eszközök, szerelő célszerszámok
beszerzése” tárgyban kiírt Pályázat részeként.
Alulírott, ……………….……., mint a(z) ………………………………… (cégnév) cégjegyzésre
jogosult képviselője nyilatkozom, hogy a Pályázati felhívás közzétételétől visszafele
számított megelőző hat évben (azaz megelőző 72 hónapban) a legjelentősebb ....................
tárgyban megkötött szerződéseink az alábbiak voltak:
Sorszám

Szerződés
hatálya
(év, hó, naptólév, hó, napig)

Szerződést kötő másik
fél megnevezése
(cégnév;;
kontaktszemély neve,
telefonszám és/vagy,
e-mail cím)

Megkötött
szerződés
pontos tárgya

1.
2.
3.
4.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)
………..……………….
(cégszerű aláírás)
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Ellenszolgáltatás
teljes nettó
összege:
(Érték;
pénznem)

A teljesítés
szerződésszerű
volt-e
(igen / nem):

