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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:
Az Ajánlatkérő Dunaújváros kocsijavító csarnokvilágítás korszerűsítése(a továbbiakban: Munka)
elvégzése.
A teljesítési véghatáridő: Legkésőbb a tervdokumentáció Megrendelő általi jóváhagyásától számított 20.
munkanap
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. és skk. cikkei 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.huhonlapról letölthető változat is elfogadható.)
Az c)-d), illetve f)-g) illetve h)-k) pontok tekintetében az igazolás módja:
az ajánlattevő cégszerűen aláírt nyilatkozata, a jelen ajánlati felhívás 5. sz. mellékletét képező nyilatkozatminta értelemszerű kitöltésével. 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 2 év vonatkozásában az
ajánlattevő rendelkezzen, a tervezett beszerzés tárgyával azonos (világítás korszerűsítése), szerződésszerű
teljesítést igazoló referenciával összességében nettó 10 millió forintot elérő értékben. Kérjük csatolni az
ajánlattevő cégszerűen aláírt nyilatkozatát (a jelen ajánlati felhívás 2. sz. mellékletét képező nyilatkozatminta értelemszerű kitöltésével) az eljárást megindító felhívás dátumától visszafelé számított megelőző
kettő év legjelentősebb, a tervezett beszerzés tárgyával azonos (világítás korszerűsítése) vállalkozásainak
ismertetésével; melynek minimálisan tartalmaznia kell a szerződéskötő másik fél nevét, elérhetőségét, a
szerződés tárgyát, időtartamát, az ellenszolgáltatás nettó összegét, valamint arra vonatkozó nyilatkozatot,
hogy a teljesítés szerződésszerű volt-e.
b) Ajánlattevő rendelkezzen:2 fő, 2 év szakmai gyakorlattal, villanyszerelő végzettséggel rendelkező
szakemberrel, továbbá 1 fő, a 266/2013. (VII.11.) Korm. rend. 1. sz. melléklet IV. 2. rész táblázatának
5. pont szerinti felelős műszaki vezetővel (MV-ÉV, építményvillamossági szakterület). Igazolás módja
az ajánlatba csatolt végzettséget igazoló bizonyítvány az ajánlattevő végzettségének és képzettségének
ismertetésével, és különösen azon személyek végzettségének és képzettségének ismertetésével, akik a
teljesítésért felelősek.
C/ Az alkalmasság pénzügyi-gazdasági minimum követelményei
(az alkalmasság pénzügyi-gazdasági minimumkövetelményeinek való megfelelést kizárólag az ajánlattevő
teljesítheti):

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).
Ha az ajánlattevő a fent részletezett beszámolóval azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes
időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a beszerzés tárgyából
(világítás korszerűsítése) származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Ebben az esetben
alkalmatlan az ajánlattevő, ha a működési ideje alatt a beszerzés tárgyából (világítás korszerűsítése)
származó - általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele nem érte el legalább a nettó 10 000 000,Ft-ot.
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 a megjelölt kapcsolattartó felé.
Bejárás helyszíne: 2400 Dunaújváros, Béke körút 3.
Bejárás időpontja: 2014. 06. 23. 10.00 óra
3. A beszerzés műszaki specifikációját a felhívás 4. számú melléklete tartalmazza
4. Szerződéses feltételek
A szerződés meghatározása: 6029/2014/START számú szerződéstervezet jelen ajánlati felhívás 3. számú
mellékleteként csatolva.
A szerződést biztosító és egyéb mellékkötelezettségek:
[X] késedelmi kötbér,
[X] hibás teljesítési kötbér,
[X] meghiúsulási (nemteljesítési) kötbér,
[X] ellenőrzési jog meghiúsítása miatti kötbér,
[X] 5 év jótállás, a lámpatestekre vonatkozó cseregaranciával

[X] egyéb járulékos kötelezettségek a szerződés-tervezetben meghatározottak szerint.
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 teljesítés véghatárideje: Legkésőbb a tervdokumentáció Megrendelő általi jóváhagyásától számított 20.
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A szerződés teljesítésének helye:
· A Tervezési munka teljesítési helye (tervek benyújtásának helye): Megrendelő székhelye.
· Az Építési-szerelési Munka teljesítési helye: Megrendelő Budapest JBK Dunaújváros telephely (2400
Dunaújváros, Béke körút 3.) területén található kocsijavító csarnok.
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:
Vállalkozási díj: összesen ……………..,- Ft +ÁFA (azaz …………….. forint +ÁFA)
Ø A vállalkozási díj átalánydíj, mely tartalmazza a tervezés, és a kivitelezés teljes költségét, valamint 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:

Fizetési mód: 30 napos fizetési határidővel, átutalással, a szerződésben foglaltaknak és a
jogszabályoknak mindenben megfelelő 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 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 felhívás 1. pontjában meghatározott dokumentumokat
Ø nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az ajánlat tárgyát képező szerződésszerű teljesítéshez
alvállalkozó(ka)t kíván-e igénybevenni, 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.
Ø nyilatkozatát arról, hogy az ajánlatkérés és a szerződéstervezet feltételeit elfogadja.
Ø Csatolja az ajánlatkérés tárgyához kapcsolódó, időbeli előrehaladását bemutatni képes műszaki
ütemtervet (időbeli ütemezés)
Ø Csatolja az ajánlatkérés tárgyához kapcsolódó tételes költségvetését.
Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy a feladat teljesítéséhez szükséges erőforrások
rendelkezésre állását a szerződés időtartama alatt végig garantálja.
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: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás.
Az Ajánlatkérő az ajánlatok bontását követően fenntartja a jogot e-árlejtés 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.
Az 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 eaukción történő 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.
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, feltéve, hogy az eredeti ajánlat nem minősül
érvénytelennek.
12. A dokumentáció az alábbi kapcsolattartási ponton szerezhető be:
Ajánlatkérő jelen eljárásban készít Dokumentációt, melyet térítésmentesen bocsát az Ajánlattevők
rendelkezésére. Az ajánlati dokumentáció Ajánlatkérőtől való átvétele az eljárásban való részvétel feltétele.
Az ajánlati dokumentáció – előzetes telefonos egyeztetés után – átvehető személyesen vagy
meghatalmazott útján, a MÁV SZK Zrt. Beszerzési és Logisztikai Üzletág Vasúti és Vállalat-üzemeltetési

Divíziótól az alább megadott elérhetőségen, munkanapokon 9.00-14.00 óráig. Ajánlatkérő írásban beérkező
kérésre elektronikus úton megküldi a dokumentációt (ebben az esetben nincs szükség a dokumentáció
személyes átvételére).
Elektronikusan küldött Ajánlati dokumentáció esetén a pályázatban való részvétel feltétele a dokumentáció
átvételének e-mailben vagy faxon történő visszaigazolása.
Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt nem köti biztosíték nyújtásához.
Nagy Gábor MÁV Szolgáltató Központ Zrt. BLÜ BSZ Vasúti és Vállalatüzemeltetési Divízió
1087 Budapest, Könyves Kálmán Krt. 54-60. 309. szoba
Telefon: +36 30 5532108
Fax: +36 15117526
Email: nagy.gabor@mav-szk.hu
Az ajánlati dokumentáció beszerzésének határideje: 2014. 06. 30. 10.00 óra.
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. Ajánlattételi határidő: 2014.06.30 1000 óra

Az ajánlatokat az ajánlattételi felhívásban megadottak szerint
munkanapokon 8.00-14.00 óráig lehet benyújtani. Az ajánlatokat az
ajánlattételi határidő napján – azaz - 2014. június 30. 10.00 óráig kell az
alábbi címen benyújtani: MÁV Szolgáltató Központ Zrt., 1087 Budapest,
Könyves Kálmán krt. 54-60.; 3. emelet 309. iroda.
Az ajánlattételi határidő betartásánál kérjük figyelembe venni, hogy az
ajánlat benyújtásának címén beléptető rendszer működik, és ezért a portai

regisztráció időt vesz igénybe. Az ebből eredő bárminemű késedelemért
ajánlatkérő felelősséget nem vállal.
A fenti időpont minden esetben az ajánlatok beérkezésének határideje, 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 ajánlatok bontása a beadási határidővel azonos időpontban a MÁV Szolgáltató Központ Zrt., 1087
Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.; III emelet 318 tárgyalóban történik. A bontáson jelen lehetnek az
ajánlatevők és azok meghatalmazott képviselői.
Az ajánlatot zárt csomagolásban, magyar nyelven és 2 írott formájú példányban (1 eredeti, 1 másolat) kell
benyújtani. Az írott formában benyújtott ajánlatot ajánlatkérő CD/DVD-n is kéri benyújtani. Az eredeti
ajánlat fedőlapján szerepelni kell az „eredeti” megjelölésnek. Az eredeti és a másolati példányok közötti
eltérés esetén az „eredeti” példány tartalma a mérvadó. A külső csomagoláson az Ajánlati felhívásban
meghatározott címre, a kapcsolattartó megjelölésével kell megcímezni és a „Dunaújváros kocsijavító
csarnokvilágítás korszerűsítése”megjelölést kell feltüntetni. Ajánlatkérő tájékoztatásul közli, hogy
amennyiben a csomagoláson az ajánlattevők nem tüntetik fel a „Az ajánlattételi határidő lejártáig (2014.
június 30. 10.00 óra) nem bontható fel” feliratot, úgy nem tud felelősséget vállalni azért, hogy az ajánlat az
ajánlattételi határidő lejárta előtt nem kerül felbontásra.
15. 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.
16. A szerződéskötés tervezett időpontja: az eredményhirdetést követő 15 napon belül.
17.Az ajánlatkérő tárgyalást tarthat, annak időpontjáról tárgyalás esetén írásban, fax vagy e-mail útján
értesíti az ajánlattevőket. Ajánlatkérő az ajánlattételt követően elektronikus árlejtést alkalmazhat, annak
időpontjáról írásban, fax vagy e-mail útján értesíti az ajánlattevőket.
18. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: Az ajánlattételtől számított 90 nap. Az ajánlati kötöttség
akkor kezdődik, amikor az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejárt. Az ajánlattevő
19. Egyéb információk:
Az eljárással kapcsolatos információt kizárólag írásban lehet kérni a jelen ajánlati felhívásban 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 igén 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 16.
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 nemleges nyilatkozat mintája
1. számú melléklet:
FELOLVASÓLAP
Ajánlattevő neve: ………………………………………….
Ajánlattevő székhelye (lakóhelye): …………………………………………….
Telefon: …………… Telefax: …………. E-mail: ………………………
Vállalkozási díj: összesen ……………..,- Ft +ÁFA (azaz …………….. forint +ÁFA)
A vállalkozási díjat magyar forintban (HUF) kell meghatározni. A vállalkozási díj a szerződés teljes időbeli
hatálya alatt érvényes, rögzített ár, amely tartalmazza a szerződésszerű teljesítés valamennyi – közvetlen és
közvetett – költségét.
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 „Dunaújváros kocsijavító csarnokvilágítás
korszerűsítése”tárgyban jelölt beszerzési igényére az ajánlat részeként tettem.
Keltezés (helység, év, hónap, nap)
………..……………….
(cégszerű aláírás)
2. számú melléklet:

Referencia nyilatkozat

„Dunaújváros kocsijavító csarnokvilágítás korszerűsítése”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
kettő évben összesen az alábbi, beszerzés tárgya szerinti referenciákkal rendelkezik:

A szerződést

Kapcsolat-

Kapcsolat-

Végzett

Az

A teljesítés

Teljesí-

kötő másik

tartó

tartó

feladat

ellenszolgáltatás

szerződésszerű

tés

fél

személy

elérhetősége

leírása

nettó összege

volt-e

ideje

Keltezés (helység, év, hónap, nap)
……………….
(cégszerű aláírás)
3. számú melléklet:
Szerződéstervezet
4. számú melléklet:
Műszaki szakmai elvárások
A csarnokban jelenleg üzemelő nagynyomású higany- és nátrium fényforrásokkal üzemelő világítótestek
állapota leromlott. Üzemeltetésük nem gazdaságos (átlagos teljesítményük 400 W/db, előtéttel együtt kb.
430 W/db), a berendezés nem teljesíti a MÁVSZ 2950-2:1999 sz. szabványban előírt minimális
megvilágítási szinteket:
- MÁVSZ 2950-2:1999 sz. szabvány 2.2.1 pont szerint az állandó tartózkodásra szolgáló helyiségben vagy
helyiségrészben az átlagos megvilágítás legalább 100 lx kell legyen, azonban a mért értékek (3/2013. sz.
vizsgálati jegyzőkönyv szerint) még ezt sem érik el. Előírt érték: 200 lx (ld. MÁVSZ 2950-2:1999 sz. 7.
követelménytáblázat 7.30 pont, csarnok általános világítása).

- MÁVSZ 2950-2:1999 sz. szabvány 4.3.1 pont szerint a helyiségek általános világítására azonos
színhőmérsékletű csoportba sorolt fényforrásokat kell alkalmazni, azonban a nagynyomású higanylámpák
és a nagynyomású nátriumlámpák színhőmérséklete, továbbá színvisszaadása eltérő (nátriumlámpa
esetében: 1800 – 2000 K, míg a higanylámpánál: 3400 – 4000 K; forrás:
http://www.tungsrambolt.hu/fenyforrasok_ismertetese.html; letöltés időpontja: 2014.02.24.)
A fentiek alapján az új világítási rendszer tervezésekor, és a tervek kivitelezési munkáinak végrehajtásakor
az alábbi követelményeket kell figyelembe venni:
1) Költségtakarékossági okokból az új lámpatesteket a meglévő villamos hálózatra kell felszerelni, mely
terhelhetőségének határt szab a vezetékek életkora. Ezért az új világítótesteket úgy kell kiválasztani, hogy
azok indulási áramfelvételének mértéke nem haladhatja meg a stabilizálódott működési állapot fogyasztási
értékének 110%-át. Ezen tulajdonság meglétét Magyarországon akkreditált intézmény – pl. MEEI, TÜV,
stb. – által készített mérési jegyzőkönyvvel kell igazolni, melyet a pályázati anyaghoz, és az átadási
dokumentációhoz is csatolni kell.
2) Az elkészült világítási rendszer MÁVSZ 2950-2:1999 sz. szabvány előírásainak való maradéktalan
megfelelőségét – pl. ld. a szabvány 7. követelménytáblázatának 7.30 pontjában előírt, csarnok általános
világítási értékek teljesülését – kell megvalósítani.
3) Lámpatestekre vonatkozóan a kivitelezőnek akkreditált laboratórium által készített vizsgálati
jegyzőkönyvvel kell tanúsítania azok megfelelőségét, mely jegyzőkönyvet a pályázati anyaghoz és az
átadási dokumentációhoz is csatolni kell.
4) Az elkészült világítási berendezésen világítástechnikai felülvizsgálatot kell végezni a MÁVSZ 2950
szabványsorozat előírásainak eleget téve. A felülvizsgálatról készült jegyzőkönyvet az átadási
dokumentációhoz csatolni kell, a jegyzőkönyv megléte a kivitelezési munkák átvételének feltétele. A mérés
során alkalmazandó módszerek és előírások:
- MSZ EN 126 65:2002 Fény és világítás. A világítási követelmények előírásához szükséges
alapfogalmak és kritériumok
- MSZ EN 12464-1:2012 Fény és világítás. Munkahelyi világítás 1. rész: Belső téri munkahelyek
- MÁVSZ 2950-1:1998 Vasúti világítás.Fogalom meghatározások
- MÁVSZ 2950-2:1999 Vasúti világítás.Belsőtéri világítás
- MÁVSZ 2950-4:1999 Vasúti világítás.Ellenőrzés, mérés, minősítés

5) Költségtakarékossági okok miatt az új fényforrások olyan kialakításúak legyenek, hogy külön fázisjavító
berendezést ne legyen szükséges kiépíteni a rendszerhez (integrált fázisjavítóval ellátott, elektronikus előtét
alkalmazása), ezért az új fényforrás fázistényezője legyen nagyobb 0,95-nál (cos ϕ > 0,95). A fázistényező
mért értékét (megfelelőségét) Magyarországon akkreditált intézmény – pl. MEEI, TÜV, stb. – által kiadott
minőségtanúsítással (mérési jegyzőkönyvvel) kell igazolni, melyet a pályázati dokumentációhoz, és az
átadási dokumentációhoz is csatolni kell.
6) A megvilágítás időbeli egyenletességének érdekében az új fényforrásokkal üzemelő világítótesteknek
olyanoknak kell lenniük, hogy a MÁV áramhálózatain időnként előforduló, akár ±20%-os nagyságú
feszültségingadozás esetén se okozzon vibrálást (MÁVSZ 2950-2:1999 sz. szabvány 2.4 pontja: a világítás
időbeli változása ne okozzon látási zavart). Az előírás teljesítését Magyarországon akkreditált intézmény –
pl. MEEI, TÜV, stb. – által készített mérési jegyzőkönyvvel kell igazolni, melyet a pályázati anyaghoz és
az átadási dokumentációhoz is csatolni kell.
7) Az új világítótestekre a kivitelező (szállító) által vállalt cseregarancia legalább 5 (öt) év legyen. A
cseregarancia szükség esetén érvényesíthető legyen a gyártóműnél is (szállító, illetve kivitelező esetleges
megszűnése esetén is). A garanciális időtartamról, valamint a gyártóműi garanciavállalásról szóló
nyilatkozatot csatolni kell a pályázati és az átadási dokumentációhoz is (ld. MÁVSZ 2950-2:1999 sz.
szabvány 6. pontja, a világítási berendezések éves összköltségének számítása).
8) Az üzemeltetési költségek csökkentése miatti követelmény, hogy az új fényforrások élettartama érje el a
minimum 50 000 (ötvenezer) órát, valamint egységteljesítményük elektronikus előtéttel együtt is legyen
kisebb a jelenleg alkalmazott nagynyomású higany- és nátriumlámpák egységteljesítményénél (ld. MÁVSZ
2950-2:1999 sz. szabvány 6. pontja, a világítási berendezések éves összköltségének számítása). További
követelmény, hogy az előírt megvilágítási értékeket a csarnok új világítási rendszere úgy biztosítsa, hogy
az új fényforrások összes beépített teljesítménye legyen kisebb a jelenleg üzemelő fényforrások összes
beépített teljesítményénél. A fényforrások élettartamáról a szállítónak/kivitelezőnek kell nyilatkoznia, mely
nyilatkozatot a pályázati anyaghoz, és az átadási dokumentációhoz is csatolni kell. Az új világítási
berendezést nagynyomású vagy kisnyomású kisülő fényforrással üzemelő világítótestekkel kell
megvalósítani (kivéve Na lámpák). Az új fényforrással üzemelő világítótestek kisebb egységteljesítményét
Magyarországon akkreditált intézmény – pl. MEEI, TÜV, stb. – által készített mérési jegyzőkönyvvel kell
igazolni, melyet a pályázati anyaghoz és az átadási dokumentációhoz is csatolni kell.
5. számú melléklet:
NYILATKOZAT
Kizáró okokra vonatkozóan

Alulírott …………………………………… mint a(z) ……….…………….. (cégnév, székhely)
……………………………… ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője/meghatalmazottja[1] a MÁVSTART Zrt., mint ajánlatkérő által indított „Dunaújváros kocsijavító csarnokvilágítás korszerűsítése”
tárgyú beszerzési eljárásban az alábbi nyilatkozatot teszem:
Személyünkkel szemben NEM állnak fenn az ajánlati felhívás 1/A. szakasz c)-d), illetve f)-k)
pontjaiban foglalt kizáró okok.
Kelt: ………., 2014. ………… hó ……….. nap
cégszerű aláírás

