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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

a 

„Folyószámla-hitelkeret biztosítása tervezetten összesen 17,05 Mrd forint összegben a 

MÁV-Volán-csoport egyes tagjai (MÁV Zrt., MÁV VAGON Kft. és MÁV-START Zrt.) 

részére” 
 

tárgyú nyílt, tárgyalásos beszerzési eljárásban 

 

AZ AJÁNLAT BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE (ALAPAJÁNLAT VONATKOZÁSÁBAN): 

 2022. JÚLIUS 15. (PÉNTEK)  14:00 ÓRA 

 

1. KÖZÖS AJÁNLATKÉRŐK NEVE: 

MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság (röviden: MÁV Zrt.) 
Székhely: H-1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 54-60. 

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

Adószáma:  10856417-2-44 

Statisztikai számjel: 10856417-5221-114-01 

Cégbíróság és cégjegyzékszám:  Fővárosi Törvényszék Cégbírósága  

 Cg. 01-10-042272 
 

MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (röviden: 

MÁV-START Zrt.) 
Székhely: H-1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 54-60. 

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

Adószáma:  13834492-2-44 

Statisztikai számjel: 13834492-4910-114-01 

Cégbíróság és cégjegyzékszám:  Fővárosi Törvényszék Cégbírósága  

 Cg. 01-10-045551 
 

MÁV VAGON Vasúti Jármű Gyártó és Javító Korlátolt Felelősségű Társaság (rövid név: 

MÁV VAGON Kft.) 

Székhely:  H- 5000 Szolnok, Kőrösi út 1-3. 

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

Adószáma: 11103499-2-16 

Statisztikai számjel: 11103499-3020-113-16 

Cégbíróság és cégjegyzékszám: Szolnoki Törvényszék Cégbírósága 

 Cg. 16-09-020355 

 

(továbbiakban: Ajánlatkérő vagy Hitelfelvevők) 

 

2. A BESZERZÉS TÁRGYA/MENNYISÉGE: 
 

2.1. Folyószámla-hitelkeret biztosítása tervezetten összesen 17,05 Mrd forint összegben a 

MÁV-Volán-csoport egyes tagjai részére az alábbi részajánlatok szerinti bontásban: 
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 1. részajánlat: Folyószámlahitel ESA-körbe tartozó ajánlatkérő részére (tervezetten 

10,05 Mrd Ft), 

 2. részajánlat: Folyószámlahitel nem ESA-körbe tartozó ajánlatkérő részére 

(tervezetten 7 Mrd Ft). 

 

Ajánlatkérő az Ajánlattevők által vállalt hitelkeret összegét – az ESA-körbe tartozó és a nem 

ESA-körbe tartozó ajánlatkérőkre vonatkozó részajánlatok tekintetében együttesen – egy 

összegben, Mrd Ft-ban kéri megjelölni. 

 

Ajánlatkérő a folyószámla-hitelkeretre lehívási kötelezettséget nem vállal. Ajánlatkérő a 

folyószámla-hitelkeret Hitelfelvevők közötti felosztásáról, valamint a részajánlatok közötti 

megosztásáról szabadon dönt. Az Ajánlatkérő által felosztott összegek kerülnek a Hitelfelvevők 

és a nyertes Ajánlattevő(k) között megkötendő szerződésekben rögzítésre. 

 

A minimális hitelkeret összege 1 Mrd,- Ft (azaz egymilliárd Forint), ezt meghaladó összeg 

esetén ajánlat ezen összeg egész számú többszöröseire tehető (pl.: 1 Mrd Ft, 2 Mrd Ft, 3 Mrd 

Ft stb.). 

Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy Hitelfelvevők számára a teljes hitelkeretet akár több 

hitelszerződés megkötésével biztosítsa. 

 

2.2. A szerződés tárgyát képező szolgáltatás részletes leírását a jelen Pályázati felhívás 

mellékletét képező Szakmai leírás és a Szerződéstervezet tartalmazzák. 

 

 

3. KAPCSOLATTARTÁSI PONT:  

Ajánlatkérő megbízásából eljár:  

MÁV Szolgáltatási Központ Zrt. Beszerzési, környezetvédelmi és szállítási üzletág, 

Szolgáltatás, Eszköz és IT Beszerzés 

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.  

 

Ügyintéző: Bálint Éva 

Telefon: 06-30-821-28-34 

E-mail: balint.eva.krisztina@mav-szk.hu 

 

Az eljárás lezárásáig minden, az eljárással összefüggő kapcsolattartásra kizárólag írásban (e-

mail útján) kerülhet sor. Az Ajánlatkérő visszautasít minden személyes vagy nem 

dokumentálható kapcsolattartási formát.  

 

4. KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS KÉRÉSE ÉS MEGADÁSA: 

Az Ajánlattevő - az ajánlattétellel összefüggésben, a megfelelő ajánlattétel érdekében - 

kiegészítő tájékoztatást kérhet a pályázati dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban a 

pályázati felhívás 3. pontjában megjelölt kapcsolattartási ponton, legkésőbb az ajánlattételi 
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határidő lejártát megelőző 2. munkanap 16:00 óráig, melyre Ajánlatkérő válaszát legkésőbb az 

ajánlattételi határidőt megelőző munkanap 10:00 óráig küldi meg.  

 

Amennyiben Ajánlattevő a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmét az ajánlattételi határidő 

lejártát megelőző 2. munkanapon 16:00 órát követően küldi meg Ajánlatkérő részére, úgy 

Ajánlatkérő nem köteles a kiegészítő tájékoztatást megadni. 

Az Ajánlatkérő kéri az Ajánlattevőket, hogy kérdéseiket szerkeszthető formátumban is 

legyenek szívesek megküldeni! 

 

5. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK: 

 Az Ajánlattevő a beszerzési eljárásban, illetve részajánlattétel esetén ugyanazon rész 

vonatkozásában nem tehet másik ajánlatot más Ajánlattevővel közösen. 

 

 Jelen eljárás beszerzési eljárás, amelyre nem vonatkoznak a közbeszerzési eljárásokra 

irányadó jogszabályok.  

 

 Többváltozatú ajánlat nem tehető.  

 

 Jelen pályázati felhívás nem jelent az Ajánlatkérő részéről szerződéskötési 

kötelezettséget. Az Ajánlatkérő külön indoklási kötelezettség nélkül bármikor dönthet 

úgy, hogy jelen beszerzési eljárásban nem hirdet eredményt, illetőleg nem köt 

szerződést. Az ajánlatkérés visszavonásából, illetve az eljárás eredménytelenné 

nyilvánításából eredő károkért, költségekért, elmaradt haszonért Ajánlatkérő semmilyen 

felelősséget nem vállal. 

 

 Az Ajánlatkérőt nem terheli szerződéskötési kötelezettség. 

 

 A jelen beszerzési eljárásban Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy az eljárás bármely 

szakaszából kizárja az Ajánlattevőt, amennyiben korábbi szerződésszegés (hibás 

teljesítés) alapján az adott Ajánlattevő eljárásban való részvétele a MÁV-Volán-csoport 

számára hátrányos. 

 

 Az Ajánlattevő ajánlata benyújtásával teljes egészében és megkötések nélkül elfogadja 

a jelen pályázati felhívásban és mellékleteiben meghatározott összes feltételt az 

ajánlattételi időszakban esetlegesen kiadott kiegészítő tájékoztatásokkal, 

pontosításokkal együtt, a módosított és egyben végleges ajánlattétel során az 

Ajánlatkérő és az Ajánlattevők által letárgyalt szerződéstervezet szerint. 

 

 Amennyiben a nyertesként kihirdetett Ajánlattevő a szerződéstervezetet a 

meghatározott határidőben – ajánlati kötöttsége ellenére – nem kívánja aláírni, úgy az a 

nyertes Ajánlattevő eredményhirdetést követően bejelentett visszalépésének minősül. 

Ajánlatkérő ebben az esetben – saját döntése alapján – a következő legkedvezőbb 
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ajánlatot benyújtott Ajánlattevővel/Ajánlattevőkkel köthet szerződést azzal, hogy a 

visszalépéssel és a szerződéskötés elmaradásával okozott kárát és egyéb költségeit a 

visszalépett Ajánlattevővel szemben érvényesítheti. 

 

 A jelen eljárásban nem szabályozottak vonatkozásában a Ptk. előírásai az irányadóak. 

 

6. A SZERZŐDÉS MEGHATÁROZÁSA: hitelszerződés. 

A szerződés megkötésére a pályázati felhíváshoz mellékelt szerződéstervezet alapján kerül sor 

(III. számú melléklet). 

A hitelszerződés pontosítható, kiegészíthető az adott bank szabályainak megfelelően. 

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy teljes egészében nem áll módjában elfogadni Ajánlattevő 

üzletszabályzatait, általános szerződéses feltételeit. 

Eredményes eljárás esetén Ajánlatkérő a szerződést írásban köti meg a nyertes 

Ajánlattevővel/Ajánlattevőkkel vagy – valamely nyertes visszalépése és Ajánlatkérő erre 

irányuló döntése esetén – az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot adó 

Ajánlattevővel. 

 

7. A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA/TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE: A szerződés a 

hatálybalépése napjától számított 364 napig hatályos.  

 

8. A TELJESÍTÉS HELYE: Ajánlatkérő szerződésben megjelölt székhelye. 

 

9. AZ AJÁNLAT BENYÚJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS 

TUDNIVALÓK (VALAMENNYI RÉSZ VONATKOZÁSÁBAN) 

 

9.1. Az ajánlattétel határideje: (alapajánlat vonatkozásában) 2022. július 15. (péntek)  

14:00 óra 

 

Ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt meghosszabbíthatja. Az így meghosszabbított határidőt 

Ajánlatkérő írásbeli értesítéssel hozza Ajánlattevők tudomására az eredeti ajánlattételi határidő 

lejárta előtt.  

 

9.2. Az ajánlat benyújtásának címe: 

MÁV Szolgáltató Központ Zrt. 

Beszerzési, környezetvédelmi és szállítási üzletág, Szolgáltatás, Eszköz és IT Beszerzés 

1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 54-60.  

Bálint Éva – balint.eva.krisztina@mav-szk.hu 

 

Ajánlattevő felelőssége, hogy az Ajánlatkérő által a Pályázat során kért dokumentumok a 

megadott határidőre az Ajánlatkérő által meghatározott e-mail címre 

(balint.eva.krisztina@mav-szk.hu) késedelem nélkül megérkezzenek.  

A késve érkező dokumentumok az ajánlat érvénytelenségét vonják maguk után. 

 

mailto:balint.eva.krisztina@mav-szk.hu
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Ajánlatkérő az ajánlatot a megadott ajánlattételi határidőig elektronikus úton, e-mailen, 

cégszerűen aláírt papír alapú dokumentum egyszerű másolataként vagy legalább fokozott 

biztonságú elektronikus aláírással ellátott pdf. formátumban (a szerződéstervezetet 

korrektúrával ellátott szerkeszthető Word formátumban is) kéri megküldeni a 

balint.eva.krisztina@mav-szk.hu e-mail címre.  

 

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy csak a határidőben megérkezett, nyitható, olvasható 

dokumentumokat tudja elfogadni benyújtott ajánlatként. Az elektronikus megküldés 

kockázataiért Ajánlattevő viseli a felelősséget. 

 

9.3. Az ajánlatok bontása nem nyilvános. 

Ajánlatkérő – tekintettel az ajánlatok e-mailben történő benyújtására – nyilvános bontást nem 

tart, az ajánlatok bontásáról feljegyzést készít, melyet az ajánlattételi határidőt követően e-

mailben minden Ajánlattevő részére egyidejűleg megküld. 

 

9.4. Ajánlat benyújtásának módja: 

 

 Ajánlatkérő az Ajánlattevő által benyújtásra kerülő ajánlatot a megadott határidőig e-

mailen, pdf formátumban kéri megküldeni a balint.eva.krisztina@mav-szk.hu e-mail 

címre.  

 

 Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőt, hogy az ajánlatot és annak részeként a jelen 

Pályázati felhívás 9.5. pontjában jelzett nyilatkozatokat a megadott határidőig e-mailen, 

az Ajánlattevő képviselőinek / képviselőjének részéről – cégképviseleti 

jogosultságának/jogosultságuknak megfelelően – cégszerűen aláírt papír alapú 

dokumentum egyszerű másolataként vagy legalább fokozott biztonságú elektronikus 

aláírással ellátott, pdf formátumban kéri megküldeni a balint.eva.krisztina@mav-szk.hu 

e-mail címre.  
 

Legalább fokozott biztonságú az elektronikus aláírás, ha az alábbi követelmények 

mindegyikének megfelel:  

a) kizárólag az aláíróhoz köthető;  

b) alkalmas az aláíró azonosítására;  

c) olyan, elektronikus aláírás létrehozásához használt adatok felhasználásával hozzák 

létre, amelyeket az aláíró nagy megbízhatósággal kizárólag saját maga használhat;  

d) olyan módon kapcsolódik azokhoz az adatokhoz, amelyeket aláírtak vele, hogy az 

adatok minden későbbi változása nyomon követhető. 

 

 A korrektúrával ellátott szerződéstervezetet szerkeszthető Word illetve szignóval 

ellátott Pdf formátumban is szükséges csatolni az alapajánlathoz. Ajánlatkérő kéri, hogy 

Ajánlattevők az ajánlatukhoz a Pályázati felhívás mellékletét képező 

szerződéstervezetet úgy csatolják, hogy abban követhető módon (korrektúrával) jelöljék 

az esetleges módosítási javaslataikat. 

mailto:balint.eva.krisztina@mav-szk.hu
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Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy csak a határidőre megérkezett, nyitható, 

olvasható dokumentumokat tudja elfogadni benyújtott ajánlatként. Az elektronikus 

megküldés kockázataiért Ajánlattevő viseli a felelősséget. 

 

 Az ajánlatban benyújtásra kerülő nyilatkozatokat cégszerű aláírással vagy legalább 

fokozott biztonságú elektronikus aláírással kell ellátni. 

 

9.5. Benyújtandó egyéb iratok (lásd Nyilatkozatminták): 

Ajánlattevőknek az alábbi dokumentumokat kell az ajánlathoz csatolni: 

 

a) „Felolvasólap”, 

Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét a FELOLVASÓLAP kitöltésének 

és az ajánlatba történő becsatolásának szükségességére. Ajánlatkérő az eljárásban 

valamennyi, FELOLVASÓLAP nélkül vagy a vállalt hitelkeret összegét vagy az 

ajánlati ár elemeket (bázispontokat) nem tartalmazó FELOLVASÓLAPPAL 

benyújtott ajánlatot érvénytelenné nyilvánít! 

A Felolvasólap részét képezi Ajánlattevő nyilatkozata a felhívásban és a szerződésben 

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

ajánlatában foglalt tartalommal. 

 

b) Nyilatkozat a szerződés vonatkozásában: A végleges hitelszerződés tervezetet a 

tárgyalások során egyeztetett feltételeknek megfelelően, a módosított és egyben 

végleges ajánlattételkor, korrektúrázva kérjük csatolni. Ezen nyilatkozat csatolása 

csak a módosított és egyben végleges ajánlat benyújtásakor szükséges! 

 

c) Ajánlattevő részéről azon cégjegyzésre jogosult személy(ek) közjegyző által hitelesített 

aláírási címpéldányának, vagy a Ctv. 9. §-a szerinti, a cég létesítő okirata, vagy az 

okirat módosítását készítő ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-

mintájának egyszerű másolata, aki(k) az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat, 

dokumentumokat cégszerű aláírással (aláírásukkal) vagy a Pályázati felhívás alapján 

legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással (aláírásukkal) ellátja (ellátják).  

Amennyiben az ajánlatot nem a cégjegyzésre jogosult írja alá, az ajánlathoz csatolni kell 

a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő által aláírt meghatalmazást 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. 

 

Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy a Ptk. 3:30. § (3) bekezdésében 

foglaltakra tekintettel, ha a benyújtott meghatalmazás a jogi személy munkavállalóját 

jogosítja fel a jogi személy képviseletére, akkor a képviseleti jogot a munkavállaló 
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kizárólag a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő által a meghatalmazásban 

meghatározott, képviseleti joggal rendelkező más személlyel együttesen gyakorolhatja. 

 

A meghatalmazáson szerepelnie kell a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírásának, 

valamint a meghatalmazáshoz csatolni kell a meghatalmazó közjegyző által hitelesített 

aláírási címpéldányának vagy a Ctv. 9. §-a szerinti, a cég létesítő okiratát vagy az okirat 

módosítását készítő ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-

mintájának egyszerű másolatát.  

 

d) Adott esetben: 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, kivéve, ha az 

ajánlatot, illetve a szerződést aláíró személyeken kívüli aláírók aláírási jogosultsága 

változik. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlathoz csatolni 

kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet, valamint annak és a 

cégbíróság által megküldött digitális átvételi elismervényt. pdf formátumban. 

 

e) Ajánlattevő alkalmasságát alátámasztó nyilatkozatot (Jelen pályázati felhívás 11. pontja 

szerint). 

 

f) Ajánlattevőnek csatolnia kell ajánlata részeként a Pályázati felhívás mellékletét képező 

Szerződéstervezetet az esetleges véleményeltérések, javítási, módosítási igények 

jelölésével (korrektúrázva) a megfelelő helyeken kitöltve, első oldalán szignóval 

ellátva. A szerződéstervezet szignózott. pdf formátumban, valamint korrektúrázva, 

szerkeszthető Word formátumban benyújtandó az ajánlat részeként. Ajánlatkérő 

felhívja a figyelmet, hogy a módosítási javaslatok elfogadása Ajánlatkérő számára 

nem kötelező! 

 

g) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az Ajánlattevőknek az ajánlatukban 

nyilatkozniuk kell, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) 

bekezdés 1. pontjában foglaltak alapján átlátható szervezetnek minősülnek. Az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdése alapján központi 

költségvetési kiadási előirányzatok terhére olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel 

nem rendelkező szervezettel nem köthető érvényesen visszterhes szerződés, illetve ilyen 

létrejött szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely szervezet nem minősül 

átlátható szervezetnek. (Nyilatkozatminta szerint - Felolvasólapon).  Ajánlatkérő 

fenntartja a jogot, hogy a nyertes ajánlattevő(k)től, a szerződés megkötését megelőzően 

a tárgyi nyilatkozatban foglaltak valóságtartalmát megalapozó adatokat, információkat 

kérjen be. 

10. AZ AJÁNLAT BENYÚJTÁSÁNAK NYELVE: 

Az ajánlattétel nyelve a magyar. 
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11. ALKALMASSÁGI KÖVETELMÉNYEK (VALAMENNYI RÉSZ ESETÉBEN):  

 

Pénzügyi alkalmasság (P/1.) 

Az alkalmasság minimumkövetelményei: Az alkalmasság megítéléséhez szükséges 

adatok és a megkövetelt igazolási mód: 

P/1. 

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) által kiadott, 

hazai bankok éves teljesítményéről szóló, 

úgynevezett Aranykönyv 2020. évre 

vonatkozó kiadásában a pályázó bank: 

-   összes eszközének (SF0101380 sorkód, 

„Eszközök összesen”) el kell érnie a 300 

Mrd forintot, és 

-   kamateredményének (SF02010-SF02090 

sorkód, „1. Kamateredmény”) el kell 

érnie a 2,5 Mrd forintot. 

P/1. 

Az igazolás módja:  

Ajánlatkérő a pénzügyi és gazdasági 

alkalmasságot az MNB honlapjáról 

(https://www.mnb.hu/felugyelet/idosorok/v-

aranykonyv) letölthető éves Aranykönyvek 

adatai alapján ellenőrzi. 

 

Műszaki és szakmai alkalmasság 

M/1: 

Alkalmas az Ajánlattevő, ha az ajánlattételi 

határidő napján és a szerződés hatálya alatt az 

alábbi elektronikus pénzügyi 

szolgáltatásokkal rendelkezik: 

Forint szolgáltatások: 

- elektronikus forint átutalás/átvezetés 

(forint átutalási/átvezetési megbízás 

benyújtásának lehetősége elektronikusan 

bankon belüli és kívüli kedvezményezett 

bankszámlájára) 

 

Egyéb szolgáltatások: 

- státuszinformációk, megbízások 

kezelésére, állapotára vonatkozó 

lekérdezések elektronikusan (az aktuális 

számlaegyenlegek, beadott, teljesített 

tranzakciók lekérdezésének lehetősége 

elektronikusan).  

M/1: 

Az igazolás módja:  

Ajánlattevő cégszerűen aláírt vagy legalább 

fokozott biztonságú elektronikus aláírással 

ellátott nyilatkozata a szerződés teljesítéséhez 

szükséges elektronikus pénzügyi 

szolgáltatások rendelkezésre állásáról. 

 

 

M/2: 

Alkalmas az Ajánlattevő, ha rendelkezik az 

MNB/PSZÁF által kibocsátott, ajánlattételi 

határidő napján érvényes működési 

engedéllyel és banki tevékenységet folytathat. 

 

M/2: 

Az igazolás módja:  

Ajánlatkérő a működési engedélyt az MNB 

honlapján 

(https://www.mnb.hu/felugyelet/engedelyezes-

es-intezmenyfelugyeles/piaci-szereplok-

https://www.mnb.hu/felugyelet/engedelyezes-es-intezmenyfelugyeles/piaci-szereplok-keresese
https://www.mnb.hu/felugyelet/engedelyezes-es-intezmenyfelugyeles/piaci-szereplok-keresese
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keresese) ellenőrzi, és megfelel, ha típusa 

„Bank (részvénytársaság)” 

 

 

12. ÉRVÉNYTELENSÉG, EREDMÉNYTELENSÉG: 

12.1. Érvénytelen az ajánlat, ha: 

 az ajánlattételi határidőn túl érkezik, illetve a pályázati felhívásban megjelölt 

e-mail címtől eltérő címre vagy nem a pályázati felhívásban megadott módon 

nyújtották be; 

 a Pályázatban részvételi feltételként kért igazolások és nyilatkozatok nem, 

vagy nem megfelelő módon igazolják Ajánlattevő alkalmasságát, 

 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 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 tartalom tekintetében 

Ajánlattevő nem ad teljes körű ajánlatot; 

 az Ajánlattevő több változatú ajánlatot tesz; 

 abban valótlan adat vagy nyilatkozat szerepel; 

 az Ajánlattevő a hiánypótlási felhívás ellenére sem tett részletes és kötelező 

erejű jognyilatkozatokat az ajánlatával kapcsolatban, azzal kapcsolatban nem 

vállalt ajánlati kötöttséget;  

 az ajánlat/Ajánlattevő a fentieken túlmenően nem felel meg a pályázati 

felhívásban, valamint a jogszabályokban foglaltaknak; 

 az adóhatósági eljárás alapján Ajánlattevő felfüggesztett adószámmal 

rendelkezik;  

 az ajánlatból a felolvasólap hiányzik, vagy a felolvasólapon nem kerül 

feltüntetésre a bírálatra kerülő tartalmi elemek valamelyikére megajánlás; 

 az Ajánlattevő nem minősül átlátható szervezetnek. 

 Ajánlattevő a módosított és egyben végleges ajánlattélre vonatkozóan 

meghatározott határidő lejártáig nem nyújt be módosított és egyben végleges 

ajánlatot;  

 Ajánlattevő a módosított és egyben végleges ajánlatában a módosított 

szerződéstervezetet nem a tárgyalás és/vagy az írásbeli egyeztetések során 

kialakított feltételeknek megfelelően nyújtja be. 

 

Minden esetben érvénytelen az ajánlat, ha az ajánlat érvényességéhez előírt tartalmi elemek 

bármelyike a hiánypótlást követően is hiányzik.  

 

https://www.mnb.hu/felugyelet/engedelyezes-es-intezmenyfelugyeles/piaci-szereplok-keresese
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12.2. Eredménytelen az eljárás, ha: 

 az eljárásban nem került ajánlat benyújtásra vagy csak érvénytelen ajánlatot 

nyújtottak be; 

 az eljárásban benyújtott minden ajánlat tekintetében lejárt az ajánlati kötöttség, és 

egyetlen Ajánlattevő sem tartja fenn ajánlatát. 

 

13. AZ AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSE: 

Ajánlatkérő az ajánlatokat a Legalacsonyabb ár értékelési szempont alapján értékeli. 

 

Értékelés részletes leírása: 

Az ajánlatokat kamatfelár (bázispont) mértékegységben, részajánlatonként kérjük megadni. Az 

egyes Ajánlattevők által nyújtani kívánt hitelkeret maximális összegét – az ESA-körbe tartozó 

és a nem ESA-körbe tartozó ajánlatkérők tekintetében együttesen, egy összegben - a 

Felolvasólapon megjelölt módon, Mrd Ft értékben szükséges megadni! 

Ajánlatkérő a kamatfelár (bázispont) megajánlásokat értékeli, és az ajánlatokat a kamatfelár(ak) 

(bázispontok) alapján növekvő sorrendbe rendezi. A legalacsonyabb kamatfelár (bázispont) 

megajánlás(oka)t preferálja. Egyenlő kamatfelár (bázispont) esetén a hitelösszeg nagysága 

befolyásolja a sorrendet, a nagyobb hitelösszeg előnyben részesítésével. 

A rangsor felállítását követően dönt Ajánlatkérő a megajánlott folyószámla hitelkeret 

Hitelfelvevők közötti felosztásáról. 

 

Amennyiben a megajánlott összérték meghaladja Ajánlatkérő által beszerezni kívánt teljes 

hitelösszeget, Ajánlatkérő jogosult részösszeg elfogadására. Amennyiben a beszerezni kívánt 

teljes hitelösszeg túllépése olyan ajánlattal történik meg, aminek kamatfelára és hitelösszege is 

azonos az értékelési sorrendben előtte/utána állóval, akkor Ajánlatkérő a hitelösszegeket 

egyenlő mértékben osztja fel az érintett Ajánlattevők között. 

 

Az ellenszolgáltatás vonatkozásában kizárólag 0 és pozitív egész számot lehet megajánlani 

– ettől eltérő megajánlás az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után! 

 

Ajánlatkérő az Ajánlattevő(k) által megajánlott hitelkeretet a 1. pontban megjelölt 

Hitelfelvevők között Ajánlatkérő által meghatározott arányban osztja fel. 

 

A nyertes Ajánlattevő(k) számára fizetendő teljes kamat (kamatbázis + kamatfelár), mint 

ellenszolgáltatás tartalmazza a szerződésszerű teljesítés során a nyertes Ajánlattevő(k)nél 

valamennyi felmerülő – közvetlen és közvetett – költségét. A megajánlott mértékű 

kamatfeláron (bázisponton) felül Ajánlattevő semmilyen egyéb ellenszolgáltatásra nem tarthat 

igényt. 

 

14. HIÁNYPÓTLÁSSAL/FELVILÁGOSÍTÁSKÉRÉSSEL KAPCSOLATOS 

INFORMÁCIÓK: 



 

Beszerzési, környezetvédelmi és szállítási üzletág  
Szolgáltatás, Eszköz és IT Beszerzés     11394-2/2022/SZK 

 

 

MÁV SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 

1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 54-60. • Telefon: (1) 511-3147 • Fax: (1) 511-8534 
A Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg.01-10-045838 

balint.eva.krisztina@mav-szk.hu 
oldal 11/13 

 

Ajánlatkérő az eljárás során – a Felolvasólapon feltüntetendő ajánlati árelemek (bázispontok) 

és a vállalt hitelkeret összegének kivételével – teljeskörű hiánypótlási lehetőséget biztosít. 

Hiánypótlás többször is elrendelhető, de korábban megjelölt hiányok a későbbi hiánypótlások 

során már nem pótolhatók. A hiánypótlás vagy felvilágosításkérés nem határidőben történő 

teljesítése esetén Ajánlatkérő az eredeti ajánlatot veszi figyelembe az ajánlatok elbírálása során. 

Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy az alapajánlatok benyújtását követően az 

esetleges hiányok pótlására a tárgyalási szakaszban biztosít lehetőséget (a tárgyalásokkal 

párhuzamosan). 

 

15. TÁRGYALÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK:  

Az eljárás során Ajánlatkérő az alapajánlatok benyújtását követően - szükség esetén - 

tárgyalásokat kíván lefolytatni Ajánlattevőkkel a szerződéses feltételekről, ezért Ajánlatkérő 

kéri, hogy az alapajánlathoz Ajánlattevők a Pályázati felhívás mellékletét képező „Szerződés 

tervezetet” úgy csatolják, hogy abban követhető módon (korrektúrával) jelöljék az esetleges 

módosítási javaslataikat. A szerződéstervezet word és pdf formátumban is csatolandó! 

 

15.1 Tárgyalás a szerződéses feltételekről  

 

Ajánlatkérő az alapajánlatok benyújtását követően tárgyalást tart (elektronikus úton, e-mail 

útján) a szerződéses feltételekről. Ajánlatkérő az Ajánlattevőkkel külön-külön kívánja a 

tárgyalásokat lefolytatni. A tárgyalások lezárását követően Ajánlattevők azonos feltételek 

mellett módosított és egyben végleges ajánlatot nyújtanak be, amellyel a szerződéses feltételek 

tekintetében az ajánlati kötöttség beáll.  

 

Ajánlatkérő az Ajánlattevőktől a szerződéses feltételekről szóló tárgyalásokat követően 

módosított és egyben végleges ajánlatot kér. Ajánlatkérő a módosított és egyben végleges 

ajánlat bekérésére irányuló felhívás megküldése előtt hiánypótlásra vonatkozó felhívásban 

jelöli meg az alapajánlatban szereplő dokumentumok hiányait/hiányosságait. 

 

A módosított és egyben végleges ajánlat benyújtása kötelező. A módosított és egyben végleges 

ajánlat keretében Ajánlattevőknek be kell nyújtaniuk a cégszerűen aláírt vagy legalább fokozott 

biztonságú elektronikus aláírással ellátott Felolvasólapot, a „Nyilatkozat szerződés 

vonatkozásában” tárgyú dokumentumot, valamint az adott bank szabályai szerint egyeztetett, 

korrektúrázott, adatokkal feltöltött szerződéstervezetet Word formátumban, valamint – 

ugyanezen szerződéstervezet – korrektúra nélküli, végleges verzióját szignóval ellátott, 

PDF formátumban. 

Ajánlattevőknek a módosított és egyben végleges ajánlattétel során a szerződéstervezet 

további módosítására nincs lehetőségük. 

 

Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy a Hitelszerződés változatlan tartalommal 

történő el nem fogadása vagy tartalmának az Ajánlatkérőre nézve hátrányos tartalmú 

módosítása az ajánlat érvénytelenségét eredményezi. 

Ezt követően Ajánlatkérő megvizsgálja, hogy az Ajánlattevő által benyújtott módosított és 
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egyben végleges ajánlat megfelel-e a Pályázati felhívásban és mellékleteiben, valamint az 

irányadó jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Amennyiben az Ajánlattevő a 

módosított és egyben végleges ajánlat benyújtására nyitva álló határidő lejártáig nem nyújt be 

módosított és egyben végleges ajánlatot, úgy alapajánlata az Ajánlattételi felhívás 12.1. 

pontjában leírtak alapján érvénytelenítésre kerül. A módosított és egyben végleges ajánlatban 

az Ajánlattevők az eljárásban alkalmazott értékelési szempont (adott részre vonatkozóan) 

szerinti vállalásaikat is megteszik, mely vállalásokat az alapajánlatukban foglaltakhoz képest 

bármely irányban módosíthatják, vagy fenntarthatják.  

 

A módosított és egyben végleges ajánlatok (ide értve az azokkal kapcsolatos hiánypótlást, 

illetve felvilágosítást) bírálatát követően Ajánlatkérő NEM TART elektronikus árlejtést, 

a módosított és egyben végleges ajánlatban szereplő kamatfelárak (bázispont értékek) és 

a nyújtani kívánt hitelkeret maximális összege ezután már nem módosítható! 

 

16.  AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG IDŐTARTAMA:  

A módosított és egyben végleges ajánlattételtől számított 90 nap. 

 

17. EGYÉB INFORMÁCIÓK 

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 vagy annak bármely részajánlatát 

indoklás nélkül a pályáztatás bármely szakaszában eredménytelennek nyilvánítsa; a beszerzési 

igényétől bármely részajánlat vonatkozásában 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 – vagy bármely 

részajánlat(ok) vonatkozásában azok – 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. 

Jelen ajánlattételi felhívás nem jelent az ajánlatkérő részéről szerződéskötési kötelezettséget. 

Az ajánlatkérő külön indokolási kötelezettség nélkül bármikor dönthet úgy, hogy jelen 

beszerzési eljárásban vagy annak bármely részében nem hirdet eredményt, illetőleg nem köt 

szerződést. Tehát az ajánlatkérés visszavonásából, illetve eredménytelenné nyilvánításából 

eredő károkért, költségekért, elmaradt haszonért ajánlatkérő semmilyen felelősséget nem vállal. 
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Tekintettel a 2016/679 EU rendeletben foglaltakra, valamint a 2011. évi CXII. tv. vonatkozó 

előírásaira, a MÁV Zrt. és a MÁV-START Zrt. kapcsolódó adatkezelési tájékoztatója az alábbi 

linken érhető el: https://www.mavcsoport.hu/mav-csoport/adatkezelesi-tajekoztatok 

 

 

18. BENYÚJTANDÓ NYILATKOZATOK JEGYZÉKE ÉS CSATOLANDÓ 

DOKUMENTUMOK: 

 

 

19.  MELLÉKLETEK: 

I. Szakmai leírás 

II. Nyilatkozatminták 

III. Szerződéstervezet 

 

Budapest, 2022. július 8. 

 

 

 

dr. Kómár Márta 

Szolgáltatás, Eszköz és IT Beszerzés vezető 

az Ajánlatkérő nevében 

 

 

Felolvasólap 

Nyilatkozat szerződés vonatkozásában (módosított és egyben végleges ajánlattételkor 

nyújtandó be) 

Nyilatkozat az M/1. alkalmassági követelmény vonatkozásában 

Változásbejegyzésről szóló dokumentum (adott esetben) 

Szerződéstervezet (Pályázati felhívás szerint korrektúrázott Word és pdf formátumban is) 

Aláírási címpéldány(ok) vagy ügyvéd/kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-minta 

és/vagy meghatalmazás 

https://www.mavcsoport.hu/mav-csoport/adatkezelesi-tajekoztatok

