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mint Ajánlatkérő (a továbbiakban: Ajánlatkérő) ajánlattételi nyílt eljárást kezdeményez az alábbi
feltételekkel:
Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a jelen beszerzés nem tartozik a közbeszerzésekről szóló
2011. évi CVIII. törvény hatálya alá, tekintettel arra, hogy a beszerzés tárgyát képező építési beruházás
nem éri el a vonatkozó közbeszerzési értékhatárt.
Kérjük, hogy az alábbiak szerint szíveskedjenek részletes ajánlatot (árajánlatot) benyújtani.
A beszerzés tárgya:
Békéscsaba telephelyén található mosóvágányhoz szennyvízgyűjtő rendszer és szennyvízkezelő
berendezés tervezésének és kiépítésének elvégzése, valamint az üzemeltetéshez szükséges hatósági
engedélyek megszerzése (a továbbiakban: Munka) elvégzése.
1. Az ajánlattétel jogi-, pénzügyi-, műszaki követelményei:
Részvételi feltételek
A/ Kizáró okok
Ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró, illetőleg érvénytelenségi okok):
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, akivel szemben az alábbi kizáró okok fennállnak:
a) csődeljárás vagy felszámolási eljárás folyamatban van, illetőleg ha az Ajánlattevő (alvállalkozó)
személyes joga szerinti végelszámolás alatt áll, vagy az ellene indított hasonló eljárás van folyamatban,
vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van;
b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;
c) gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított
bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; illetőleg
akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi
CIV. törvény 5. §-a (2) bekezdésének b), illetőleg g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta,
az eltiltás ideje alatt, illetőleg ha az Ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon
jogerősen korlátozta;
d) 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) gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban – öt évnél nem régebben meghozott – jogerős
bírósági ítéletben megállapított jogszabálysértést követett el;
g) 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:
h) nem EU-, EGT- vagy OECD-tagállamban vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, mellyel
Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy
i) a szerződéssel kapcsolatban megszerzett jövedelme az adóilletősége szerinti országban
kedvezményesebben adózna (a jövedelemre kifizetett végleges, adó-visszatérítések után kifizetett adót
figyelembe véve), mint ahogy a gazdasági szereplő az adott országból származó belföldi forrású jövedelme
után adózna. Ennek a feltételnek nem kell eleget tennie a gazdasági szereplőnek, ha Magyarországon
bejegyzett fióktelepe útján fogja teljesíteni szerződést és a fióktelepnek betudható jövedelemnek minősülne
a szerződés alapján kapott jövedelem,
j) 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.
k) nem lehet ajánlattevő az a gazdasági szereplő, amelyben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga szerint
jogképes szervezet, amelynek tekintetében a h) i) és j) 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.
Igazolás módja:
Az a)-b) és e) pontok tekintetében az igazolás módja:

az ajánlattételi határidőt megelőző 45 napnál nem régebben kiállított: cégkivonat egyszerű másolati
példányának benyújtása. (a http://www.e-cegjegyzek.hu honlapról letölthető változat is elfogadható.)
Az c)-d), illetve f)-g) illetve h)-k) pontok tekintetében az igazolás módja:
az ajánlattevő cégszerűen aláírt nyilatkozata. Amennyiben a nyilatkozatot nem cégjegyzésre jogosult
személy írja alá, úgy csatolni szükséges a cégjegyzésre jogosult személy által aláírt meghatalmazást,
melynek tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírás mintáját is.
B/ Az alkalmasság műszaki-szakmai minimum követelményei
(az alkalmasság műszaki minimumkövetelményeinek való megfelelést kizárólag az ajánlattevő teljesítheti):
a.) Az ajánlattevő rendelkezzen: Ajánlati felhívás dátumától visszafelé számított 3 év vonatkozásában az
ajánlattevő rendelkezzen legalább 1 db, szennyvízgyűjtő rendszer és ipari szennyvízkezelő berendezés
tervezése és kivitelezése szerződésszerű teljesítését igazoló referenciával 25 millió forintot elérő értékben.
b.) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha ő vagy alvállalkozója nem rendelkezik ISO 9001:2008 és/vagy ISO
14001:2009 szabvány szerinti vagy azzal egyenértékű vállalatirányítási/ minőségirányítási rendszerrel.
c.) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha ő vagy alvállalkozója nem rendelkezik minimum 1 fő érvényes MV-VZ
jogosultsággal rendelkező felelős műszaki vezetővel, valamint 1-1 fő érvényes G és V jogosultsággal
rendelkező tervezővel.
d.) Ajánlattevőnek vagy alvállalkozójának csatolnia kell a cégjegyzésre jogosult személy (vagy
meghatalmazottja) által aláírt az ajánlattételi határidőt megelőzően 3 év viszonylatában
referencianyilatkozatot, minimálisan az alábbi tartalommal:
· a szerződéskötők neve,
· elérhetősége,
· a szerződés tárgya
· az ellenszolgáltatás nettó összege,
· a szerződés teljesítésének időtartama
· a létesítmény megtekinthetősége érdekében a kapcsolattartó személy neve, elérhetősége.
· a teljesítés megrendelői minősítése

· Ajánlattevőnek vagy alvállalkozójának csatolnia kell cégszerűen aláírt nyilatkozatát arra vonatkozóan,
hogy a szállítandó berendezés vonatkozásában teljes körű szervizháttérrel rendelkezik.
· Ajánlattevőnek vagy alvállalkozójának csatolnia kell az ISO 9001:2008 és/vagy ISO 14001:2009
szabvány szerinti, vagy azzal egyenértékű vállalatirányítási/ minőségirányítási tanúsítványának egyszerű
másolatát.
· Ajánlattevőnek vagy alvállalkozójának csatolnia kell a megajánlott szakemberek végzettségét igazoló
dokumentum másolatát, saját kezűleg aláírt önéletrajzát, amelynek tartalmaznia kell a részletes szakmai
gyakorlatot, csatolni kell továbbá a Mérnöki Kamara vagy Közigazgatási Hivatal által kiadott
tervezői/felelős műszaki vezetői határozat másolatát.
C/ Az alkalmasság pénzügyi-gazdasági minimum követelményei
(az alkalmasság pénzügyi-gazdasági minimumkövetelményeinek való megfelelést kizárólag az ajánlattevő
teljesítheti):
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlati felhívás megjelenésének napját megelőző három lezárt üzleti év
vonatkozásában az általános forgalmi adó nélkül számított teljes árbevétele összesen nem éri el a nettó 40
millió Ft-ot, illetve ha az ajánlattevő nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt három lezárt üzleti évvel,
mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, ebben az esetben alkalmatlan az ajánlattevő, ha a
működési ideje alatt az évenkénti átlagos teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele nem
érte el legalább a nettó 20.000.000,- Ft-ot.
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a jelen ajánlattételi felhívás megküldését megelőző három lezárt üzleti
évben az üzemi tevékenység eredménye legalább két évben negatív volt.
Az alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés igazolható az ajánlattevő saját vagy jogelődje
számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának - vagy annak meghatározott mérleg részének benyújtásával (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét). Amennyiben
az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló
adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása az
ajánlatban, illetve részvételi jelentkezésben nem szükséges.
Ajánlattevő alkalmatlannak minősül az elbírálás során amennyiben nem rendelkezik a 1.B./ és 1.C./
pontban meghatározott alkalmassági feltételekkel.
2. Ajánlatkérő az ajánlattevők számára helyszíni bejárást biztosít. A részvételi szándékot kérjük jelezni az
1. pontban megjelölt kapcsolattartó felé.

Bejárás helyszíne: Szeged JBK Békéscsaba Telephely
Bejárás időpontja: 2014. június 18. 10:00 óra
3. A beszerzés műszaki specifikációja:
Műszaki szakmai elvárások
A nyertes Vállalkozó köteles elkészíteni a 4. sz. mellékletben részletezett követelmények szerinti
létesítmény kiviteli, valamint szakági engedélyezésre és a belső megrendelői jóváhagyások megszerzésére
alkalmas tervdokumentációját, majd az engedélyezett kiviteli tervdokumentáció alapján köteles kivitelezni
az alábbi munkát, valamint összeállítani a működéséhez szükséges dokumentációt.
Főbb elvárások:
· Egyszerre öt db kocsi[1] hosszúságú (132 m hosszú) szerelvény kocsiszekrényéről lecsurgó mosóvíz
összegyűjtésére alkalmas, anyagában sav és lúgálló, beton vagy műanyag, az időjárási viszonyoknak jól
ellenálló teljes tálca rendszer tervezése és telepítése, figyelembe véve, hogy a tálcarendszer mindkét
oldalán a munkaterület beton- és aszfaltburkolatát fel kell újítani és illeszteni a tálcarendszerhez;
· Szabvány méretű téli üzemre is alkalmas (szigetelt, temperáló fűtéssel ellátott) konténer(ek)be telepített
szennyvízkezelő rendszer tervezése és telepítése.
· A kezelt szennyvíz bevezetésére a csatornaszem és a konténer között csővezetéket kell tervezni és
kiépíteni.
· a MÁV-START Zrt. munkavállalóinak és a kezelő személyzetnek a tevékenység oktatása;
· Ipari vízellátás kibővítése és mérhetővé tétel hidegvíz ellátással, valamint cirkulációs meleg víz vételezés
lehetőségének megteremtése.
· 5 db egységes csatlakozási pont tervezése és kialakítása a mosóvágány jobb oldalán (a mosóvágány és a
IX vágány között nem helyezhető el) 230V-os csatlakozókkal (megfelelő védelemmel), hideg és meleg
vízvételezési lehetőséggel zárható kivitelben;
4. Szerződéses feltételek
A szerződés meghatározása: Vállalkozási szerződés jelen ajánlati felhívás 3. számú mellékleteként
csatolva.
5. A szerződés időtartama vagy a teljesítés véghatárideje, a teljesítés helye:

A szerződés a mindkét Fél általi aláírása napján lép hatályba és az abból eredő kötelezettségek
maradéktalan teljesítésével szűnik meg.
A teljesítési ütemtervet a szerződéstervezet tartalmazza.
A szerződés teljesítésének helye: A szerződés 3. pontjában meghatározottak szerint.
6. Ajánlat:
6.1. Részajánlat: kizárólag teljes körű ajánlat tehető. Az Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevő figyelmét
arra, hogy a nem teljes körű ajánlat érvénytelen!
6.2. Több változatú ajánlat: érvényesen nem tehető.
6.3. Ajánlati ár:
Az ajánlati ár tartalmazza a teljesítés során felmerülő összes egyéb költséget.
Ajánlattevőnek ajánlatban meg kell adnia teljes ellenszolgáltatás (vállalkozói díj) nettó összértékét (nettó
összeg + ÁFA formában)
Az árat magyar forintban (HUF) kell meghatározni. Az ajánlati ár a szerződés teljes időbeli hatálya alatt
érvényes, rögzített ár. Az ajánlati ár tartalmazza a szerződésszerű teljesítés valamennyi – közvetlen és
közvetett – költségét.
7. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei:
Teljesítésigazolás mindkét fél részéről aláírt példánya és a szerződés feltételeinek, illetve a
jogszabályoknak megfelelő számla és mellékletei igazolt átvételétől számított 30 naptári nap.
Fizetési mód: 30 napos fizetési határidővel, átutalással, a számla és mellékletei MÁV-START Zrt-hez
történő beérkezésétől számítva.
Ajánlatkérő előleget nem fizet, fizetési biztosítékot nem nyújt, szerződést biztosító
mellékkötelezettségek nem terhelik.
8. Részvételi feltételek:
Ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell különösen az alábbiakat:
Ø Cégszerűen aláírt Felolvasólapot (ajánlati felhívás 1. számú melléklete), melynek hiánya az ajánlat
érvénytelenségét vonja maga után, annak hiánypótlására lehetőséget az Ajánlatkérő nem biztosít!

Ø az ajánlati felhívásban meghatározott dokumentumokat
Ø nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az ajánlat tárgyát képező szerződésszerű teljesítéshez
alvállalkozó(ka)t kíván-e igénybe venni, illetve hogy az általa a szerződés teljesítése során igénybe venni
kívánt alvállalkozók vonatkozásában a kizáró okok nem állnak fenn.
Ø Csatolni kell továbbá az ajánlatot aláíró cégjegyzésre jogosult személy közjegyző által készített aláírási
címpéldányát, vagy ügyvéd által készített aláírás mintáját egyszerű másolati példányban. Amennyiben az
ajánlatot nem a cégjegyzésre jogosult személy írja alá, úgy csatolni szükséges a cégjegyzésre jogosult
személy által aláírt meghatalmazást, melynek tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírás mintáját is.
Csatolja az ajánlatkérés tárgyához kapcsolódó, időbeli előrehaladását bemutatni képes műszaki ütemtervet
(időbeli ütemezés)
Ø Csatolja az ajánlatkérés tárgyához kapcsolódó tételes költségvetését.
9. Ajánlattevő az alábbi adatait ajánlatában köteles megadni:
Ø Az ajánlatadó neve
Ø Székhelye
Ø Levelezési címe
Ø Számlavezető pénzintézete
Ø Számlaszáma:
Ø Adószáma
Ø Statisztikai jelzőszáma
Ø Cégjegyzékszáma
Ø Cégjegyzésre jogosult vagy meghatalmazott képviselő(k) neve
Ø Kapcsolattartó neve
Ø Telefon/Telefax
Ø E-mail cím
10. Az elbírálás szempontja: összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint:

Részszempont

Súlyszám

1. Nettó ajánlati ár (Ft)

90,00

2. Garanciális időtartam hossza (24-48 hónap között.)

10,00

Az Ajánlattevőnek a fenti táblázatban részletezett szempontok alapján kell az árat megadni nettó HUF úgy,
hogy annak tartalmaznia kell minden járulékos költséget (beleértve pl. tervezési költségek, a hatósági
engedélyeztetés, kivitelezés, tereprendezés, engedélyeztetés, érvényes hatósági engedély kiadásának
időpontjáig terjedő időszak próbaüzemének stb. költségeket). A hatósági engedélyezési eljárás
díját/illetékét Ajánlatkérő fizeti a nyertes Ajánlattevő által előre jelzett időben és összeggel. A megajánlott
ellenszolgáltatás összegén felül ajánlattevő semmilyen egyéb ellenszolgáltatásra nem tarthat igényt.
Az egyes részszempontok esetében az ajánlatkérő két tizedes jegyig értékeli az ajánlatokat.
A 2. értékelési részszempont esetében a minimum 24 hónap, az ajánlatkérő által elvárt megajánlása
kötelező, 48 hónapos vagy annál hosszabb garanciális időtartam megajánlása esetén egyaránt a maximális
pontszámot adja az ajánlatkérő.
Az Ajánlatkérő az ajánlatok bontását követően fenntartja a jogot e-árlejtés vagy ártárgyalás
tartására, melynek időpontjáról az érvényes ajánlatot tevők részére írásban (fax vagy e-mail útján)
értesítést küld.
Ajánlatkérő nem kíván tárgyalásokat lefolytatni jelen pályázati kiírásban a szerződéses feltételek és
szakmai tartalom tekintetében, de fenntartja magának a jogot arra, hogy ettől minden indokolás
nélkül eltérjen.
A tárgyalás vagy e-árlejtés tartásáról és annak időpontjáról az Ajánlatkérő írásban (fax vagy e-mail
útján) küld értesítést.
Ajánlatkérő az érvényes ajánlatok részvételével elektronikus árlejtést (e-aukció) tart. Az ajánlattevők az
ajánlatukat egy elektronikus aukciós felületen tudják megtenni. A felületre történő regisztráció és az eaukcióntörténő részvétel díjtalan. Az Ajánlatkérő az elektronikus licitet erre jogosult Szolgáltató
rendszerének segítségével bonyolítja le.
Szolgáltató megnevezése, adatai:

Cégnév:

Electool Hungary Kft.

Iroda:

1139 Budapest, Váci út 91.

Cégjegyzékszám:

01-09-711910

E-mail:

aukcio@electool.com

Telefonszám (Helpdesk):

+36-20-539-99-00

Faxszám:

+36-1-239-98-96

Az elektronikus aukció tervezett időpontja: az ajánlattételi határidőt követő 5 munkanapon, hiánypótlás
esetén legkésőbb 7 munkanapon belül.
Az e-aukció részletes ütemezéséről és eljárási cselekményeiről Ajánlatkérő külön értesítésben tájékoztatja
az érvényes ajánlatot benyújtott Ajánlattevőket.
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 (vagyis alacsonyabb) értéket kell
megajánlani, mint amely árajánlat az ajánlattételi határidőre benyújtott ajánlatban szerepelt. Az ártárgyalás
második fordulója során az ajánlatkérő számára kedvezőbb (vagyis alacsonyabb) értéket kell megajánlani,
mint amely árajánlat az első fordulóban benyújtott ajánlatban szerepelt.
Ajánlatkérő minden a tárgyalásról jegyzőkönyvet készít, és azt a tárgyalás befejezését követő két
munkanapon belül az ajánlattevőnek alá kell írnia. Ajánlatkérő az ajánlattevőnek a jegyzőkönyvből egy
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 Ajánlattevők figyelmét, hogy az ártárgyaláson való részvétel nem jelenti
automatikusan a benyújtott ajánlat/alapajánlat érvényességét.
11. Az ajánlatkérő hiánypótlási lehetőséget biztosít, minden témában egy alkalommal. Hiánypótlás
során az ajánlat nem módosulhat, azonban az ajánlat érvényességéhez szükséges dokumentumokat
lehet benyújtani. Hiánypótlásban olyan adat, információ, dokumentum nem pótolható, amely az
ajánlati árat befolyásolja, módosítja. Hiánypótlás során ajánlatkérő által nem kért dokumentumok is
pótolhatóak. A hiánypótlási határidő elmulasztása egyben az ajánlat érvénytelenségét vonja maga
után. Hiánypótlási lehetőség nem vonatkozik a Felolvasólap benyújtására, valamint nem teljes körű
árajánlat adása esetén az árajánlat kiegészítésére! A hiánypótlás vagy a hiánypótlás keretében kért
felvilágosítás kérés határidőre való nem teljesítése esetén Ajánlatkérő kizárólag az eredeti ajánlatot
veheti figyelembe az ajánlatok elbírálása során.
Elektronikusan küldött Ajánlati dokumentáció esetén a pályázatban való részvétel feltétele a
dokumentáció átvételének e-mailben vagy faxon történő visszaigazolása.
12. A dokumentáció az alábbi kapcsolattartási ponton szerezhető be:
dr. Kolenák Klaudia
MÁV Szolgáltató Központ Zrt. BLÜ BSZ Vasúti és Vállalatüzemeltetési Divízió
1087 Budapest, Könyves Kálmán Krt. 54-60. 309. szoba
Telefon: +36 15115236

Fax: +36 15117526
Email: kolenak.klaudia@mav-szk.hu
13. Az eljárás nyelve: magyar
Amennyiben az ajánlatban idegen nyelvű dokumentum szerepel, annak azzal tartalmában megegyező
magyar nyelvű fordítását is csatolni kell az ajánlathoz. Ajánlatkérő elfogadja a nem magyar nyelven
benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi – cégszerűen aláírt – felelős fordítását is. Amennyiben a
magyar és az idegen nyelvű változat között eltérés van, úgy a magyar változat az irányadó.
A nem magyar nyelven benyújtott ajánlatok magyar nyelvre történő felelős fordítását az ajánlattevő köteles
vállalni, illetve az így felmerülő költséget ajánlattevő köteles viselni.
14. A felhívás közzétételének/megküldésének napja: 2014. június 11.
15. Ajánlattételi határidő: 2014. június 25. 1000 óra, az ajánlatot e-mailen kell benyújtani a
kolenak.klaudia@mav-szk.hu címre.
A fenti időpont minden esetben az ajánlatok beérkezésének határideje. Az ajánlatokat elektronikusan, a fent
megadott e-mail címre, a jelen pontban megadott időpontig beérkezőleg kell benyújtani. A határidőn túl
érkezett ajánlatok érvénytelenek!
Társaságunk nem vállal felelősséget az ajánlattevői érdekkörben felmerülő illetve vis maiorból eredő
késedelmes ajánlattételért, így különösen rendszerhibából eredő késedelemért.
Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát a felhívásban és a szerződésben foglalt
feltételek elfogadására, a szerződés teljesítésére és a kért ellenszolgáltatásra. Amennyiben a szerződéssel
kapcsolatban az ajánlattevőnek módosítási javaslata van, abban az esetben ezt a fenti nyilatkozatban
jelezheti az Ajánlatkérő felé. Felhívjuk figyelmét, hogy a javaslatok elfogadása Ajánlatkérő számára nem
kötelező, azonban a szerződést érintő javaslatokkal összefüggésben az ajánlatkérő tárgyalást tarthat.
A nyilatkozat mintáját az ajánlati felhívás 1. számú melléklete tartalmazza.
Az ajánlat szöveges részeit pdf formátumban, a benyújtott árajánlatot xls formátumban kell rögzíteni,
azonban ezek az állományok nem tartalmazhatnak jelszóval vagy cellavédelemmel védett állományokat.
Az e-mail tárgy mezőjében az eljárás számát és tárgyát fel kell tüntetni.
Az ajánlatok bontása a beadási határidővel azonos időpontban és helyen a nyilvánosság kizárásával zajlik.

16. Az eredményhirdetés tervezett időpontja: ajánlatok bontását követő 30 napon belül, elektronikus
árlejtés vagy tárgyalás tartása esetén az elektronikus árlejtés, illetve a tárgyalások lezárását követő 15
munkanapon belül.
17. A szerződéskötés tervezett időpontja: az eredményhirdetést követő 15 napon belül.
18. Az ajánlatkérő tárgyalást tarthat, annak időpontjáról tárgyalás esetén írásban értesíti az ajánlattevőket.
Ajánlatkérő az ajánlattételt követően elektronikus árlejtést alkalmazhat, annak időpontjáról írásban értesíti
az ajánlattevőket.
19. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: Az ajánlattételtől számított 90 nap.
20. Egyéb információk:
Az eljárással kapcsolatos információt kizárólag írásban lehet kérni a jelen ajánlati felhívás 1. pontjában
megjelölt kapcsolattartótól.
Érvénytelen az ajánlat, ha:
§ az ajánlattételi határidőn túl érkezik;
§ a pályázatban részvételi feltételként kért igazolások, nyilatkozatok és egyéb csatolandó dokumentumok
nem, vagy nem megfelelő módon igazolják Ajánlattevő alkalmasságát, illetve a kizáró okok fennállásának
hiányát;
§ a pályázatban részvételi feltételként kért igazolásokat és nyilatkozatokat Ajánlattevő a hiánypótlási
felhívás ellenére sem nyújtja be a megadott határidőre a pályázati felhívásnak megfelelően;
§ az adóhatósági eljárás alapján Ajánlattevő felfüggesztett adószámmal rendelkezik;
§ a pályázati felhívásban és mellékleteiben előírt követelményeknek nem felel meg, illetve az előírt
feltételeket Ajánlattevő nem tudja igazolni, teljesíteni;
§ az a nyújtandó szolgáltatás tulajdonságait 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;
§ Ha az ajánlattevő az ajánlatához nem csatolja a cégszerűen aláírt, hiánytalanul kitöltött felolvasólapot
eredetiben

§ az Ajánlattevő ajánlata nem teljeskörű vagy ha az ajánlattevő több változatú ajánlatot tett;
§ az ajánlatban valótlan adat vagy nyilatkozat szerepel;
§ ha a jelen ajánlati felhívás 1A/ pontjában részletezett kizáró okok fennállnak az ajánlattevővel szemben
§ A hiánypótlási határidő elmulasztása az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után a jelen ajánlati felhívás
11. pontjában foglaltaknak megfelelően.
§ a hiánypótlásnak az Ajánlattevő az előírt módon nem tett eleget, vagy hiánypótlás határidőn túl érkezett
§ amennyiben Ajánlattevő elmulasztja a szerződési feltételekkel kapcsolatos elfogadó vagy eltérésre
irányuló nyilatkozatát becsatolni
§ az ajánlattevő nem tett részletes és kötelező erejű jognyilatkozatokat az ajánlatával kapcsolatban, azzal
kapcsolatban nem vállalt ajánlati kötöttséget;
§ Ha nem nyújtja be az ajánlathoz kapcsolódó tételes költségvetését.
Az Ajánlattevők az ajánlatkérő azon döntése kapcsán, mely ajánlatukat érvénytelennek minősíti, sem
jogorvoslatra, sem semmilyen kártérítésre, kártalanításra vagy egyéb megtérítési igény érvényesítésére nem
jogosultak.
Ajánlattevő jogosult a jelen beszerzési eljárást, az eljárás bármely szakaszában, indoklás nélkül
eredménytelenné nyilvánítani.
A jelen ajánlati felhívásban nem részletezett kérdésekben az ajánlati felhívás mellékletét képező
szerződéstervezet és a vonatkozó hatályos jogszabályok az irányadóak.
Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő visszalépése esetén a második legkedvezőbb ajánlatot tevővel köthet
szerződést.
Az ajánlatnak tartalmaznia kell kifejezetten és különösen az ajánlattevő nyilatkozatát a felhívás
feltételeinek elfogadására, a szerződés teljesítésére és a kért ellenszolgáltatásra, továbbá az ettől eltérő
javaslataira. Azonban felhívjuk figyelmét, hogy a javaslatok elfogadása Ajánlatkérő számára nem kötelező.
Az ajánlatnak tartalmaznia kell kifejezetten és különösen az ajánlati felhívás szerinti igazolásokat és
nyilatkozatokat.
Az Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra vonatkozóan, hogy a beszerzési igényétől és a szerződés
megkötésétől a szerződéskötés előtt bármikor, indoklás nélkül elálljon, illetve a beszerzési eljárást

eredménytelenné nyilvánítsa. Ajánlattevők a jelen eljárásban kifejezetten csak saját költségükre és
kockázatukra vehetnek részt; a pályázat szerződéskötés előtti eredménytelennek nyilvánításából vagy
visszavonásából eredően ajánlatkérővel szemben semmiféle igény nem érvényesíthető.
Az Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét arra, hogy az ajánlati felhívás visszavonása, módosítása,
valamint a beszerzési eljárás bármely okból történő eredménytelenné nyilvánítása vagy a szerződés
aláírásának egyéb okból való meghiúsulása okán az Ajánlatkérő az Ajánlattevő(k) számára kár-,
költségtérítést semmilyen jogcímen nem fizet.
Budapest, 2014. június ,, „
Csapkó István
MÁV-START Zrt.
Mellékletek:
1. sz. melléklet: Felolvasólap mintája
2. sz. melléklet: Referencia nyilatkozat mintája
3. sz. melléklet: Szerződéstervezet
4. sz. melléklet: Műszaki szakmai elvárások
5. sz. melléklet: Kizáró okokra vonatkozó nyilatkozat
6. sz. melléklet: Árbevételre vonatkozó nyilatkozat
1. számú melléklet
FELOLVASÓLAP
Ajánlattevő neve: ………………………………………….
Ajánlattevő székhelye (lakóhelye): ………………………………………….
Telefon: …………… Telefax: …………. E-mail: ………………………
Ellenszolgáltatás összege: ……………….,- Ft + ÁFA
Jótállás időtartama:………………… (hónapokban)

Alulírott, ……………….…….,mint a(z) ………………………………… (cégnév) cégjegyzésre jogosult
képviselője – az ajánlatkérésben, a műszaki leírásban és a szerződéstervezetben foglalt valamennyi formai
és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki adatok gondos áttekintése után ezennel kijelentem,
hogy az azokban foglalt valamennyi feltételt megismertük, megértettük, azokat a jelen nyilatkozattal
elfogadjuk és nyertesség esetén a szerződést az ajánlatunkban foglalt tartalommal teljesítjük.
Jelen nyilatkozat a MÁV-START Zrt. Ajánlatkérő által „…………………………” tárgyban jelölt
beszerzési igényére az ajánlat részeként tettem.
Keltezés (helység, év, hónap, nap)
………..……………….
(cégszerű aláírás)
2. számú melléklet

Referencia nyilatkozat
„Békéscsaba telephelyén található mosóvágányhoz szennyvízgyűjtő rendszer és szennyvízkezelő
berendezés tervezésének és kiépítésének elvégzése, valamint az üzemeltetéshez szükséges hatósági
engedélyek megszerzése” tárgyú beszerzési eljárásban
Alulírott …………………………, mint a(z) …....………(cégnév) ............... (székhely) cégjegyzésre
jogosult képviselője/cégjegyzésre jogosult által meghatalmazott személy, büntetőjogi felelősségem
tudatában kijelentem, hogy az általam jegyzett cég az ajánlati felhívás megküldésének napját megelőző
három évben összesen az alábbi, beszerzés tárgya szerinti referenciákkal rendelkezik:

A szerződést

Kapcsolat-

Kapcsolat-

Végzett

Az

A teljesítés

kötő másik

tartó

tartó

feladat

ellenszolgáltatás

szerződésszerű

fél

személy

elérhetősége

leírása

nettó összege

volt-e

Keltezés (helység, év, hónap, nap)
……………….

Teljesítés
ideje

(cégszerű aláírás)
3. számú melléklet
Szerződéstervezet
4. számú melléklet
Békéscsaba TM mosóvágány szennyvíz összegyűjtését és előkezelését biztosító vízi-létesítmények
tervezése, engedélyeztetése és kivitelezése
Műszaki szakmai elvárások
A nyertes Vállalkozó köteles elkészíteni az alábbi létesítmény kiviteli, valamint szakági engedélyezésre és
a belső megrendelői jóváhagyások megszerzésére alkalmas tervdokumentációját, majd az engedélyezett
kiviteli tervdokumentáció alapján köteles kivitelezni az alábbi munkát, valamint összeállítani a
működéséhez szükséges dokumentációt:
· Egyszerre öt db kocsi[2] hosszúságú (132m) szerelvény kocsiszekrényéről lecsurgó mosóvíz
összegyűjtésére alkalmas, anyagában sav és lúgálló, beton vagy műanyag, az időjárási viszonyoknak jól
ellenálló teljes tálca rendszer tervezése és telepítése, figyelembe véve, hogy a tálcarendszer mindkét
oldalán a munkaterület beton- és aszfaltburkolatát fel kell újítani és illeszteni a tálcarendszerhez;
· A tervdokumentáció műszaki leírás fejezetében részletesen tartalmazza a komplett szennyvíz-előkezelés
folyamatát, technológiai lépéseit (rajzok, folyamatábrák, szöveges leírások, mennyiségi adatok stb.).
· A dokumentáció a teljes technológia kiszolgálásához kapcsolódó eszközöket és anyagokat tartalmazza
(pl.: sav és lúgálló hordószivattyú, személyi védőeszköz, kézmosó stb.).
· Szabvány méretű téli üzemre is alkalmas (szigetelt, temperáló fűtéssel ellátott) konténer(ek)be telepített
szennyvízkezelő rendszer tervezése és telepítése, amely teljesíti az alábbi fő technológiai lépéseket:
· a mosás történhet savas, lúgos és semleges vegyszerekkel. A mosószerek pontos kémiai összetétele nem
ismert!,
· szennyvíz összegyűjtés, pufferelés, szennyvízfeladás kezelő konténerbe,
· a szennyvizek előkezelését el tudja végezni (a befogadóba történő bebocsátás mindenkori feltételeit az
alkalmazni kívánt mosószerektől függetlenül biztosítani tudja),
· a megtisztított víz közcsatornába történő bekötése.

· A konténer kialakítása feleljen meg az alkalmazott technológiához kapcsolódó valamennyi jogszabályi
elvárásnak, (környezetvédelmi, munkavédelmi, tűzvédelmi és közegészségügyi elvárás stb.), beton alap
elkészítése (előre gyártott betonelem elfogadható), szilárd burkolatú út biztosítása a megközelíthetőséghez,
tereprendezés;
· a konténerajtó(k) nyitott állapotban való rögzíthetősége(i);
· a szennyvíz kezelésére és a kapcsolódó eszközök tárolására szolgáló konténer(eke)t a IX. vágány mellett a
betonúttal párhuzamosan futó villamos oszlopsor vonalától 1,5-2 méteres távolságban, a 365-ös számú
villanyoszlop felé (a konyha és a kocsi javító műhely közötti füves-fás területen) kell elhelyezni (a konténer
méretétől függően eltérhet);A vízilétesítmény által kibocsátott szennyvíz mérési adatainak meg kell felelnie
a területen illetékes csatornaszolgáltató által a befogadó nyilatkozatban meghatározott feltételeknek;
· Az összegyűjtött szennyvíz eljuttatásához csővezeték(ek) tervezése és kiépítése a konyha és a kocsi javító
műhely közötti füves-fás területen elhelyezésre kerülő szabvány méretű konténer(ek)be;
· A mosásra kijelölt vágány és a konténer között kiépítésre kerülő csővezetéket a IX. vágányra merőlegesen
a mellette elhelyezkedő betonút betonmezőinek illesztésénél 100mm-es csővastagság esetén 0,8m, 200mmes csővastagság esetén 1,1m mélyre kell tervezni és elhelyezni;
· A kezelt szennyvíz bevezetése a IX. vágány melletti betonúton a 365-ös oszloptól, 5m-re délre
(Lőkösháza irányába) található csatornaszem és a konténer között csővezetéket kell tervezni és kiépíteni, a
csatornarákötést mintavételre alkalmasan kell kialakítani (talpmélység fölött 20 cm-el);
· a betonút megbontásából adódó betonfelületek javítását, a munkavégzés helyszíneinek tereprendezését a
rendszer telepítését követően el kell végezni;
· a MÁV-START Zrt. munkavállalóinak és a kezelő személyzetnek a tevékenység oktatása;
· Energiavételezés a 365-ös számú oszlop van lehetőség a rendszer becsült teljesítményét az ajánlatnak és a
tervdokumentációnak tartalmazni kell, hogy a szükség esetén hálózat bővítése a rendszer indulása esetén
megvalósítható legyen;
· A hatóságnál a jogszerű működtetéshez szükséges vízjogi engedély(ek) beszerzése a MÁV-START Zrt.
nevére a megbízó és/vagy képviselőjének jóváhagyását követően;
· A kocsikról lekerülő szennyeződés-összetétel az alábbiak szerint várható, amelynek előkezelését
biztosítani kell a létesítménynek (a megadott értékek a várható legrosszabb állapotot mutatják be):
· ásványpor (homok, agyag) 10-16%;

· vasoxid 83-90%;
· rézoxid 0,05%-0,5%;
· korom 1%;
· ásványolaj, zsír.
· A kocsik mosásához felhasznált ipari víz mennyisége 350-500 l/kocsi[3], maximálisan mosott mennyiség
10 kocsi/nap. A napi keletkező szennyvíz maximális mennyisége 10-11 m3.
· Ipari vízellátás kibővítése és mérhetővé tétel hidegvíz ellátással, valamint cirkulációs meleg víz vételezés
lehetőségének megteremtése.
· 5 db egységes csatlakozási pont tervezése és kialakítása a mosóvágány jobb oldalán (a mosóvágány és a
IX vágány között nem helyezhető el) 230V-os csatlakozókkal (megfelelő védelemmel), hideg és meleg
vízvételezési lehetőséggel zárható kivitelben;
· Meleg víz biztosításához összekötő vezeték (90m) tervezése és kiépítése a kocsimosó vágány és a
kocsijavító műhely közé, a kocsi javítóban lévő kazánházhoz. (Itt található egy 130 kW teljesítményű
Viessmann gázkazán hőcserélővel, teljesítménye 500 liter 70 °C víz 10 perc alatt.)
· A berendezés garancialevelének átadása.
Vállalkozó a próbaüzem megkezdése előtt az alábbi dokumentumokat elkészíti, illetve beszerzi és a
Megrendelő részére – jóváhagyás céljából – 6 példányban (nyomtatott és elektronikus – PDF, DWG –
formátumban) átadja:
· az üzemi vízkár-elhárítási tervet,
· az önellenőrzési és próbaüzemi tervet,
· az – eredeti és végleges – állapotrögzítő dokumentáció a kivitelezés helyszíne és a szennyvízelvezető
csatorna becsatlakozási pontja között,
· a Berendezés működésének, technológiai leírását (napi és heti ellenőrzéseinek leírását),
· a Berendezés karbantartási és üzemeltetési előírását,
· a Berendezés és/vagy egyes részegységeinek használati utasítását.
Elkészítendő tervezési dokumentáció tartalma:



Átnézeti helyszínrajz M 1:250, 1:500, 1:1000



Helyszínrajz a szennyvíz keletkezési helyétől a csatorna bekötési pontjáig,



Alaprajz, metszetek és egyéb részlettervek az engedélyezéshez és értelmezéshez szükséges méretarányban,



Műszaki leírás,



Munkavédelmi- és biztonságtechnikai műszaki leírás,



Tervezői nyilatkozat,



Árazott- és árazatlan költségvetés (TERC VIP). Méretkimutatás a költségvetési tételekhez (TERC VIP)



Az elkészült terveket 10 egymással mindenben egyező nyomtatott példányban, valamint elektronikus
formátumban (rajzok DWG és PDF, a szöveges részek DOC formátumban, költségvetés XLS és SL08
formátumban) CD, vagy DVD adathordozón kérjük átadni.

A Vállalkozó a MÁV-os szakági jóváhagyásokban és a hatósági engedélyekben foglaltaknak megfelelően
módosítja a terveket, valamint a próbaüzem teljesítésével párhuzamosan, amennyiben az illetékes hatóság
által meghatározott feltételek fennállnak és a szükséges dokumentumok rendelkezésre állnak, Tervező
megindítja az üzemeltetéshez szükséges engedélyeztetési eljárást az illetékes hatóságnál a megrendelő
képviselőjének részvételével, továbbá a berendezés vízjogi engedélyének (szennyvíz kibocsátási és/vagy
üzemeltetési) megszerzése érdekében az illetékes hatóságnál eljár. A kivitelezést megelőző belső MÁV-os
jóváhagyások beszerzése a Megbízó feladata.
A Vállalkozó feladatát képezi a hatóság által előírt, de legalább 30 naptári nap időtartamú ún. próbaüzem,
melynek célja az esetlegesen felmerülő műszaki-technológiai eredetű problémák, hibák orvoslása,
kijavítása és a vízjogi engedélyezési eljáráshoz (szennyvíz kibocsátási és/vagy üzemeltetési) szükséges,
megfelelő mennyiségű és meghatározott komponensekre történő, akkreditált vízminta megszerzése.
Vállalkozó biztosítja a vízjogi engedélyeztetés dokumentációjához szükséges adatokat.
A próbaüzem sikeres lezárását követően Felek üzembehelyezési eljárást folytatnak le, melyről közösen
jegyzőkönyvet vesznek fel.
A műszaki átvétel feltétele a kivitelezési munkákról készített részletes megvalósulási dokumentáció átadása
6 pld-ban papír alapon + 1 pld. Digitálisan (PDF, DWG).
5. számú melléklet
NYILATKOZAT
Kizáró okra vonatkozóan
Alulírott …………………………………… mint a(z) ……….…………….. (cégnév, székhely)
……………………………… ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője/meghatalmazottja[4] a MÁV-

START Zrt., mint ajánlatkérő által indított „Békéscsaba telephelyén található mosóvágányhoz
szennyvízgyűjtő rendszer és szennyvízkezelő berendezés tervezésének és kiépítésének elvégzése, valamint
az üzemeltetéshez szükséges hatósági engedélyek megszerzése” tárgyú beszerzési eljárásban az alábbi
nyilatkozatot teszem:
Vállalkozásunkkal szemben nem állnak fent az ajánlati felhívásban foglalt kizáró okok, mely szerint
nem lehet Ajánlattevő aki:
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;
f) gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban – öt évnél nem régebben meghozott – jogerős
bírósági ítéletben megállapított jogszabálysértést követett el;
g) 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:
h) nem EU-, EGT- vagy OECD-tagállamban vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, mellyel
Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy
i) a szerződéssel kapcsolatban megszerzett jövedelme az adóilletősége szerinti országban
kedvezményesebben adózna (a jövedelemre kifizetett végleges, adó-visszatérítések után kifizetett adót
figyelembe véve), mint ahogy a gazdasági szereplő az adott országból származó belföldi forrású jövedelme
után adózna. Ennek a feltételnek nem kell eleget tennie a gazdasági szereplőnek, ha Magyarországon

bejegyzett fióktelepe útján fogja teljesíteni szerződést és a fióktelepnek betudható jövedelemnek minősülne
a szerződés alapján kapott jövedelem,
j) 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.
k) nem lehet ajánlattevő az a gazdasági szereplő, amelyben közvetetten vagy közvetlenül több mint 25%-os
tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga szerint
jogképes szervezet, amelynek tekintetében a h) i) és j) 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.
Kelt: ………., 2014. ………… hó ……….. nap
cégszerű aláírás
6. számú melléklet
Árbevételre vonatkozó nyilatkozat
Alulírott …………………………, mint a(z) …....………(cégnév) ............... (székhely) cégjegyzésre
jogosult képviselője „Békéscsaba telephelyén található mosóvágányhoz szennyvízgyűjtő rendszer és
szennyvízkezelő berendezés tervezésének és kiépítésének elvégzése, valamint az üzemeltetéshez szükséges
hatósági engedélyek megszerzése” tárgyában az ajánlat részeként kijelentem, hogy a
...................................... (cégnév) az ajánlattételi határidő lejártát megelőző három lezárt üzleti év általános
forgalmi adó nélkül számított teljes árbevétele az alábbiak szerint alakult:

Lezárt üzleti év megadása

nettó árbevétel forintban

Keltezés (helység, év, hónap, nap)
………..……………….
(cégszerű aláírás)

