Pályázati Felhívás
„BDt 80-05 400 és Bybdtee 50 55 80-55 sorozatú vezérlő kocsikba épített INV 300 CW 1250 típusú
kerekesszék emelő berendezések gyártó által előírt 2 éves karbantartása, emelőgépek fővizsgálata,
valamint az emelőgépek biztonságtechnikai felülvizsgálataa műszaki feltétfüzet valamint a vonatkozó
jogszabályok alapján” tárgyú nyílt pályázathoz
1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail)
MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.
1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.
Kapcsolattartási cím:
MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Beszerzési és Logisztikai Üzletág, Beszerzési Szervezet
Vasúti és Vállalat-üzemeltetési Divízió
1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.III. emelet 301. szoba
Címzett: Bálint Éva
Telefon: (+36-1) 511- 5934
Mobil: (+36) 30/821-2834
E-mail: balint.eva.krisztina@mav-szk.hu
2. A pályázat tárgya:
BDt 80-05 400 és Bybdtee 50 55 80-55 sorozatú vezérlő kocsikba épített INV 300 CW 1250 típusú
kerekesszék emelő berendezések gyártó által előírt 2 éves karbantartása, emelőgépek fővizsgálata,
valamint az emelőgépek biztonságtechnikai felülvizsgálata a műszaki feltétfüzet valamint a
vonatkozó jogszabályok alapján
Keretmennyiség:
70 + 20 db (mennyiségi eltérés) Berendezés
3. A pályázat műszaki leírása, illetőleg a minőségi követelmények, teljesítménykövetelmények

A szerződést és a részletes műszaki követelményeket a Dokumentáció tartalmazza, melyet az Ajánlattevők
személyesen vehetnek át az 1. pontban megjelölt kapcsolattartási címen, előzetes telefonos egyeztetést
követően, munkanapokon 09.00 órától 14.00 óráig, az ajánlattételi határidő napján 09.00 órától 10.00 óráig.
Ajánlatkérő írásban beérkező kérésre elektronikus úton megküldi a dokumentációt (ebben az esetben nincs
szükség a dokumentáció személyes átvételére).
4. A szerződés meghatározása
Vállalkozási keretszerződés
5. A Szerződés időbeli hatálya
A Szerződés a mindkét Fél részéről történő aláírással lép hatályba, és a Szerződésből eredő kötelezettségek
maradéktalan teljesítésével szűnik meg. A Szerződés alapján Megrendelő legfeljebb 2015. december 31.
napjáig jogosult Lehívások leadására.
Megrendelő jogosult a Megrendelési Véghatáridőt egyoldalú döntésével, opcionálisan, további 1 évvel
meghosszabbítani, amely esetén sem változik a 70 + 20 db-os összmennyiség.
A Megrendelő ezen opciós jogával legkésőbb a Megrendelési Véghatáridőig, a Szállító részére megküldött
írásbeli nyilatkozatával élhet.
6. A teljesítés helye
MÁV – START Zrt. Vasútijármű Javítási Telephely (5000 Szolnok, Kőrösi út 1-3.)
7. Az ajánlatok bírálati szempontja
Az Ajánlatkérő az ajánlatokat a legalacsonyabb összegű ajánlat kiválasztása bírálati szempont szerint
értékeli.
Ajánlattevőknek a vállalkozási díjat megbontva, három árelem (gyártó által előírt 2 éves karbantartás díja,
emelő fővizsgálatának díja és biztonságtechnikai felülvizsgálatának díja) tekintetében kell megadni nettó
Ft/ emelőgép mértékegységben. Ezen árelemek összértéke adja az ellenszolgáltatás mértékét, amelyek az
érvényes ajánlatok esetében összehasonlításra kerülnek és ajánlatkérő a legkedvezőbbet (legalacsonyabbat)
preferálja.
Az ellenszolgáltatás összegét nettó Ft /emelőgép mértékegységben kell megadni úgy, hogy az tartalmazzon
minden a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges járulékos költséget, függetlenül azok formájától és
forrásától.

8. Kizáró okok
Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő, aki:
a) végelszámolás alatt áll, vagy az ellene indított csődeljárás vagy felszámolási eljárás folyamatban van,
illetőleg ha az Ajánlattevő (alvállalkozó) személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki
személyes joga szerint hasonló helyzetben van;
b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;
c) gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított
bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; illetőleg
akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi
CIV. törvény 5. §-a (2) bekezdésének b), illetőleg g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta,
az eltiltás ideje alatt, illetőleg ha az Ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon
jogerősen korlátozta;
d) 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) gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban – öt évnél nem régebben meghozott – jogerős
bírósági ítéletben megállapított jogszabálysértést követett el;
f) a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 11. §-a,
vagy az Európai Közösséget létrehozó szerződés 81. 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:
g) nem EU-, EGT- vagy OECD-tagállamban vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, mellyel
Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy
h) a szerződéssel kapcsolatban megszerzett jövedelme az adóilletősége szerinti országban
kedvezményesebben adózna (a jövedelemre kifizetett végleges, adó-visszatérítések után kifizetett adót
figyelembe véve), mint ahogy a gazdasági szereplő az adott országból származó belföldi forrású jövedelme

után adózna. Ennek a feltételnek nem kell eleget tennie a gazdasági szereplőnek, ha Magyarországon
bejegyzett fióktelepe útján fogja teljesíteni a szerződést és a fióktelepnek betudható jövedelemnek
minősülne a szerződés alapján kapott jövedelem,
i) 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.
j) nem lehet ajánlattevő az a gazdasági szereplő, amelyben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os
tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem
rendelkező gazdasági társaság, amelynek tekintetében 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.
k) nem lehet Ajánlattevő az a gazdasági szereplő, amely, illetőleg amely személy közreműködői,
alvállalkozói vonatkozásában olyan valós vagy potenciális érdekellentét áll fenn, mely az Ajánlatkérő
részére nyújtandó szolgáltatásokat érintené vagy a jelen pályázat alapján megkötendő szerződés szerinti
feladatai független, pártatlan ellátását bármely módon veszélyeztetné (ideértve különösen, de nem
kizárólagosan azon eseteket, ha a jelen pont szerinti személyek az Ajánlatkérő jegyértékesítés megújítása
projektjében bármely rendszertervezési, informatikai fejlesztési feladatot teljesítettek, teljesítenek).
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.)
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott
változásbejegyzési kérelmet és e-aktát.
Egyéni vállalkozók esetében vállalkozói igazolvány másolata, vagy a közhiteles adatbázisból kinyomtatott
igazolás csatolandó.
A c)-d), illetve f)-g) illetve h)-k) pontok tekintetében az igazolás módja:
az ajánlattevő cégszerűen aláírt nyilatkozata
9. Az alkalmasságot kizáró tényezők

A) Pénzügyi, gazdasági alkalmassági követelmény:
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a teljes - általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele a pályázati
felhívás közzétételét megelőző kettő lezárt üzleti évben összesen nem érte el a nettó 30 millió Ft-ot, azaz
nettó harminc millió forintot.
Az igazolás módja:
Ajánlattevőknek csatolniuk kell a cégjegyzésre jogosult személy (vagy meghatalmazottja) által aláírt
nyilatkozatukat a pályázati felhívás közzétételét megelőző kettő lezárt üzleti év teljes általános forgalmi
adó nélkül számított árbevételéről.
B) Műszaki, szakmai alkalmassági követelmények:
B/1) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a pályázati felhívás közzétételétől visszafelé számított
megelőző három évben (azaz megelőző 36 hónapban) összesen az alábbi referenciával:
Emelőgépek, emelő berendezések karbantartására, felülvizsgálatára irányuló összességében legalább 30
millió Ft értékű referenciával
Igazolás módja:
Ajánlattevőnek csatolnia kell a cégjegyzésre jogosult személy (vagy meghatalmazottja) által aláírt a
pályázati felhívás közzétételétől visszafelé számított megelőző három évre (azaz 36 hónapra) vonatkozó
referencialistát minimálisan az alábbi tartalommal:
- Szerződés teljesítésének ideje (év, hó)
- A teljesítés helye
- Szerződést kötő másik fél (név; cím; kontaktszemély neve, elérhetősége, telefonszáma, e-mail címe)
- Szerződés tárgya
- Ellenszolgáltatás összege
- A teljesítés az előírásoknak és szerződésnek megfelelően történt-e.
A referencialistát a fent megjelölt minimális tartalommal olyan formában kell benyújtani, hogy abból
egyértelműen megállapítható legyen, hogy az ajánlattevő megfelel-e az előírt alkalmassági
követelménynek.

B/2) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az alábbi követelményeknek megfelelő, teljesítésbe
bevonni kívánt szakemberrel:
A teljesítésbe bevonni kívánt szakembernek:
Ajánlattevőnek rendelkeznie kell a teljesítésbe bevonni kívánt legalább 1 fő, 3 év szakmai gyakorlattal
rendelkező emelőgép szakértői végzettséggel rendelkező szakemberrel.
Igazolás módja:
A teljesítésbe bevonni kívánt szakember bemutatása (aláírt) szakmai önéletrajz (név,
képzettség/végzettség, szakmai tapasztalat ismertetése) formájában. A szakmai tapasztalat ismertetése
körében ki kell térni azon projektek ismertetésére, amelyek teljesítésében az adott szakember részt vett. (Az
önéletrajz sablonját a dokumentáció VIII. sz. melléklete tartalmazza.)
Emellett a képzettséget, végzettséget igazoló okiratok, (diploma, oklevél, bizonyítvány) igazolások
egyszerű másolati példánya is csatolandó.
A nem főállású alkalmazott szakember esetében csatolni kell a teljesítésben való közreműködésre
vonatkozó, az adott szakember által aláírt szándéknyilatkozatot.
Felhívjuk a T. Ajánlattevők figyelmét arra, hogy közös ajánlattétel esetén a Közös Ajánlattevőknek
(Konzorciumnak) együttesen kell a megjelölt alkalmassági követelményeknek való megfelelésüket
igazolni.
A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekkel szemben támasztott követelménynek (B/2 alkalmassági
követelménynek) való megfelelés alvállalkozó bevonásával is igazolható.
10. Az ajánlattételi határidő
2014. május 30. 10.00 óra
11. Az ajánlat benyújtásának címe
Megegyezik az 1. pont szerinti kapcsolattartási címmel:
MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Beszerzési és Logisztikai Üzletág, Beszerzési Szervezet
Vasúti és Vállalat-üzemeltetési Divízió
1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.III. emelet 301. szoba

12. Az ajánlattétel nyelve (nyelvei)
Magyar (HU)
Amennyiben az ajánlatban idegen nyelvű dokumentum szerepel, annak azzal tartalmában megegyező
magyar nyelvű fordítását is csatolni kell az ajánlathoz. Ajánlatkérő elfogadja a nem magyar nyelven
benyújtott dokumentumok Ajánlattevő általi – cégszerűen aláírt – felelős fordítását is. Amennyiben a
magyar és az idegen nyelvű változat között eltérés van, úgy a magyar változat az irányadó.
A nem magyar nyelven benyújtott ajánlatok magyar nyelvre történő felelős fordítását az Ajánlattevő
köteles vállalni, illetve az így felmerülő költséget Ajánlattevő köteles viselni.
13. Az ajánlat(ok) felbontásának helye, ideje
Az ajánlatok felbontásának helye:
MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Beszerzési és Logisztikai Üzletág BSZ Beruházási Divízió
1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. III. emelet 350- s tárgyaló
Az ajánlatok felbontásának ideje: 2014. május 30. 10.00 óra
14. Annak meghatározása, hogy az eljárásban lehet-e tárgyalni, vagy a benyújtott ajánlatokat
tárgyalás nélkül bírálják el
Az eljárás során Ajánlatkérő nem kíván tárgyalásokat lefolytatni az ajánlattevőkkel a szerződéses
feltételekről és szakmai tartalomról, de fenntartja magának a jogot arra, hogy ettől indokolás nélkül
eltérjen. Fentiek alapján ajánlattevőknek csatolniuk kell a dokumentáció részét képező szerződéstervezetet
a megfelelő helyeken kitöltve, szignálva, egyebekben változatlan szövegtartalommal.
Az ajánlatkérő a beadott ajánlatok elbírálása során megvizsgálja, hogy az ajánlatok megfelelnek-e az
ajánlattételi felhívásban, a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Az
érvényes ajánlatokat a jelen pályázati felhívásban és a dokumentációban foglaltak szerint értékeli.
Amennyiben egynél több ajánlat érkezik a megadott határidőre, úgy ajánlatkérő elektronikus árlejtést tart,
amelynek pontos időpontjáról és helyszínéről az ajánlatok bontását követően haladéktalanul tájékoztatja
ajánlattevőket. Ha csak egy ajánlattevő által kerül ajánlat benyújtásra, ajánlatkérő fenntartja magának a
jogot, hogy fenti rendelkezést ártárgyalásra módosítsa.
14.1. Elektronikus árlejtés:

1. 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

Magyar nyelvű ügyfélszolgálat:

+36-1-8555-999

2. 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.
14.2 Ártárgyalás
Egy érvényes ajánlat esetében Ajánlatkérő arra vonatkozó értesítése esetén Ajánlattevőnek az
ellenszolgáltatás tekintetében kell új ajánlatot benyújtania 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 érték az ajánlattételi határidőre benyújtott ajánlatban, a Felolvasólapon szerepelt.
Az ártárgyalás második fordulója során az ajánlatkérő számára kedvezőbb (vagyis alacsonyabb) értéket kell
megajánlani, mint amely érték az első fordulóban benyújtott ajánlatban, a Felolvasólapon 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.
15. Az eredményhirdetés tervezett időpontja:
Ajánlatkérő a pályázat eredményéről írásban (telefax útján, ill. e-mail-en) tájékoztatja az Ajánlattevőket
várhatóan 2014. június 30-ig.
16. A szerződéskötés tervezett időpontja
Tervezetten: 2014. július 7.
17. Egyéb információk
- Ajánlatkérő jelen eljárásban készít Dokumentációt, melyet térítésmentesen bocsát az Ajánlattevők
rendelkezésére. A pályázati dokumentáció Ajánlatkérőtől való átvétele az eljárásban való részvétel
feltétele. A pályázati dokumentáció – előzetes telefonos egyeztetés után – átvehető személyesen vagy
meghatalmazott útján, a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Beszerzési és Logisztikai Üzletág BSZ Beruházási
Divízió (1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.III. emelet 301. szoba) elérhetőségen, munkanapokon
9.00-14.00 óráig (az ajánlattételi határidő lejártának napján 10.00 óráig). Ajánlatkérő írásban beérkező

kérésre elektronikus úton megküldi a dokumentációt. Ebben az esetben nincs szükség a dokumentáció
személyes átvételére.
- Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt nem köti biztosíték nyújtásához.
- Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban utalni kell az ajánlattételi szándékra, s meg kell nevezni a közös
ajánlattevőket, illetve az ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a beszerzési eljárásban a közös
ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni (név, cím, kapcsolattartó feltüntetésével).
Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevőknek megállapodást kell kötniük egymással, melyben
szabályozzák a közös ajánlattevők egymás közötti és az ajánlatkérővel való kapcsolatát.
A megállapodásnak az alábbi kötelező elemeket kell tartalmazni:
a) tartalmazza a közös ajánlattevők közös fellépése formájának ismertetését és
b) tartalmazza az ajánlat aláírása módjának ismertetését, és
c) tartalmazza a részesedés mértékének feltüntetését, és
d) tartalmazza a vezető tag (a képviselő) megjelölését azzal, hogy a képviselő korlátozás nélkül jogosult
valamennyi közös ajánlattevőt képviselni az ajánlatkérővel szemben a jelen beszerzési eljárásban, az
ajánlatkérő által az ajánlattevő, illetve az ajánlattevő által az ajánlatkérő felé megteendő illetve megtehető
jognyilatkozatokban, és
e) tartalmazza a képviselő megnevezését, aki felel a beszerzési eljárás eredményeként megkötendő
szerződés végrehajtásáért, a kifizetéseket is beleértve, és
f) tartalmazza az ajánlatban vállalt kötelezettségek megosztásának ismertetését, és
g) tartalmazza az ajánlatban vállalt kötelezettségeken belül azokat, amelyeket:
• az egyes ajánlattevők külön-külön teljesítenek (az érintett ajánlattevő megnevezésével),
• amelyeket egynél több ajánlattevő együttesen teljesít (az érintett ajánlattevők megnevezésével),
• és azon kötelezettségeket, amelyek tekintetében harmadik személlyel kívánnak szerződést kötni.
h) tartalmazza azon megállapodást, miszerint közös ajánlattevők a szerződésben vállalt valamennyi
kötelezettség teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak, és

i) az ajánlat benyújtásának napján érvényes és hatályos, és hatálya, teljesítése, alkalmazhatósága vagy
végrehajthatósága nem függ felfüggesztő (hatályba léptető), illetve bontó feltételtől és harmadik személy
illetve hatóság jóváhagyásától sem függ.
Az ajánlattevők személye közös ajánlattétel esetén az ajánlattételi határidő lejárta után nem változhat.
Közös ajánlattétel esetén csatolni kell a közös ajánlattételi nyilatkozatot (dokumentáció IV. melléklete)
- Ajánlatkérő az eljárásban teljes körű hiánypótlási lehetőséget biztosít.
- Jelen eljárásban sem részajánlat, sem alternatív ajánlat tételre nincs mód.
- Ajánlatkérő közli, hogy az ajánlatok bontásánál az Ajánlatkérő, az Ajánlattevők, továbbá az általuk
meghívott személyek vehetnek részt. Ajánlatkérő a bontásra az Ajánlattevőknek külön meghívót nem küld.
Az ajánlatok bontására a beadás sorrendjében kerül sor.
- Az ajánlat minden oldalát kitörölhetetlen tintával vagy géppel elkészítve,,a cégjegyzésre jogosult vagy az
általa az ajánlat aláírására meghatalmazott személy kézjegyével ellátva, zárt csomagolásban, magyar
nyelven, 1 papír alapú eredeti példányban kell benyújtani. Az ajánlatot a papír alapú példánnyal mindenben
megegyező elektronikus másolati példányban (szkennelve, pdf kiterjesztésű file formájában) is be kell
nyújtani, CD-n vagy DVD-n, az ajánlathoz mellékelve.
- Az ajánlaton szerepelnie kell az „eredeti” vagy a „másolati” megjelölésnek, továbbá az Ajánlattevő
nevének, székhelyének.
- Eltérés esetén az „eredeti” példány tartalma a mérvadó.
- A csomagoláson az „BDt 80-05 400 és Bybdtee 50 55 80-55 sorozatú vezérlő kocsikba épített INV 300
CW 1250 típusú kerekesszék emelő berendezés kötelező vizsgálata a műszaki feltétfüzet valamint a
vonatkozó jogszabályok alapján” megjelölést és „Az ajánlattételi határidő előtt (2014. május 30. 10:00
óra előtt) nem bontható fel” megjelölést is fel kell feltüntetni.
- Az ajánlatok nyomtatott példányait összetűzve (spirálozva vagy egyéb módon) kell benyújtani.
- Az ajánlat első oldalaként cégszerűen aláírt felolvasólapnak kell szerepelnie, amelyben közölni kell az
alábbi adatokat: az Ajánlattevő nevét, székhelyét, telefon- és faxszámát, e-mail címét, illetve az ajánlati
árakat minden árelemre vonatkozóan. A felolvasólap mintáját jelen dokumentáció tartalmazza.
- Ajánlattevőnek fentieken túl az alábbi dokumentumok egyszerű másolatát kell az ajánlathoz csatolni:
§ az ajánlattételi határidőt megelőző 45 napnál nem régebben kiállított: cégkivonat

Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott
változásbejegyzési kérelmet és e-aktát.
Egyéni vállalkozók esetében vállalkozói igazolvány másolata, vagy a közhiteles adatbázisból kinyomtatott
igazolás csatolandó.
§ a cégjegyzésre jogosult személy(ek) közjegyző által készített aláírási címpéldányát, vagy ügyvéd által
ellenjegyzett aláírás-mintáját;
- Alvállalkozó igénybe vétele esetén csatolni kell a cégszerűen aláírt nyilatkozatot az alábbi tartalommal:
Alvállalkozó neve, székhelye
Beszerzésnek az(ok) a része(i), amelynek teljesítéséhez Ajánlattevő alvállalkozót vesz igénybe
Teljesítésnek az a százalékos aránya, amelyben a megjelölt alvállalkozó közreműködik
Alkalmasság igazolása esetén az alkalmassági követelmény megjelölése, melyek igazolására Ajánlattevő az
alvállalkozót igénybe veszi (csak a B/2 alkalmassági követelmény esetében alkalmazható!)
Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy az igénybe venni kívánt alvállalkozók vonatkozásában sem állnak fenn
jelen pályázati kiírásban meghatározott kizáró okok.
- Ajánlattevőnek csatolnia kell ajánlata részeként a dokumentáció részét képező szerződéstervezetet a
megfelelő helyeken kitöltve, szignálva, egyebekben változatlan szövegtartalommal
- Ajánlattevő az ajánlattételi határidőtől számítva 60 napig kötve van ajánlatához.
- Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az Ajánlattevőt
terheli.
- Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot indoklás nélkül az eljárás bármely szakaszában
eredménytelennek nyilvánítsa.
Érvénytelen az ajánlat, ha:
- az ajánlattételi határidőn túl érkezik;
- 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, illetve dokumentációkban Ajánlatkérő által tervezett teljesítési ütemezést
Ajánlattevő nem tudja vállalni, teljesíteni;
- a pályázati felhívásban és mellékleteiben előírt követelményeknek nem felel meg, illetve az előírt
feltételeket Ajánlattevő nem tudja igazolni, teljesíteni;
- a pályázati felhívásban és mellékleteiben nevesített tartalom tekintetében Ajánlattevő nem ad teljes körű
ajánlatot;
- az ajánlatban valótlan adat vagy nyilatkozat szerepel;
- az Ajánlattevő csőd- vagy felszámolási eljárás alatt áll.
- Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a székhelyén beléptető rendszer működik, a regisztrációval
együtt járó adminisztráció esetenként 20 percet is igénybe vehet. Ajánlattevő felelőssége, hogy az
ajánlatkérő által a pályázat során kért dokumentumok a megadott határidőre ajánlatkérő székházán belül
meghatározott irodába késedelem nélkül megérkezzen. Ajánlatkérő a postai úton, vagy futárszolgálattal
megküldött dokumentumok késve történő kézbesítéséért sem vállal felelősséget. A késve érkező
dokumentumok az ajánlat érvénytelenségét vonhatják maguk után.
- Ajánlattevők az alapajánlat összeállításának érdekében írásban kérdéseket tehetnek fel ajánlatkérő felé (emailben az 1. pont szerint) az ajánlattételi határidő lejárata előtti 3. munkanap 16:00 óráig (2014. május 27.
16:00 óráig). A kérdésekre ajánlatkérő 2014. május 28. 16:00 óráig megküldi válaszait.
18. A pályázati felhívás közzétételének napja
2014. május 7.
II.
MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ
BDt 50 55 80-05 400 és Bybdtee 50 55 80-55 sorozatú vezérlő kocsikba épített INV 300 CW 1250 típusú
kerekesszék emelő berendezés kötelező vizsgálata az MF100 műszaki feltétfüzet, valamint a vonatkozó
jogszabályok (berendezést gyártó U-LIFT AB előírásai, MSZ 9721-1:2009 szabvány és a 47/1999 (VIII.4)
GM Sz. Emelőgép Biztonsági Szabályzat, 1993.évi XCIII. Törvény 23.§. (1) bekezdés, a 47/1999 (VIII.4)

GM Sz. Emelőgép Biztonsági Szabályzat, az MSZ 63-1:1985 ill., MSZ 63-(4,5,6):1985 szabványban
foglalt előírások és az MSZ 9721-1:1982 Emelőgép időszakos vizsgálatát alapján.
A 2 éves karbantartás műszaki tartalma:
1. A teleszkóposzlopon gumiütközőt cserélni kell.
2. Minden alkatrész ellenőrzése, ami az emelőt nyugalmi állapotban és munkahelyzetben rögzíti:
- emelőlap külső és belső zárja
- retesz tüske a vázon
- retesz az emelőlapban
- oldalsó retesz
- billentő bak
3. Minden hidraulikatömlő ellenőrzése mechanikus károsodás vagy öregedés szempontjából.
4. A hidraulika hengerek és szelepek ellenőrzése, valamint a hidraulikaszivattyú működésének és
elhasználódásának ellenőrzése.
5. Minden relé és kapcsoló működésének és elhasználódásának ellenőrzése:
- F1-F2 Főkapcsoló
- F3, F4, F5, F6, F7, F8 biztosítékok
- REL1-REL20 relé
- REL21 HELLA relé
- ML2 lágyindító
- Vészmegállító
- Induktív jeladó
- Emelőlap megnyitott állapotát érzékelő kapcsolók
- Emelőlap nyitott-reteszelt állapotát érzékelő kapcsoló

- Hidraulika olaj átfolyás-differenciáló kapcsoló
- Mágneses kapcsolók
- Legurulás gátló nyitott és zárt helyzetét érzékelő kapcsoló
- Kezelőszervek kapcsolói a kézi vezérlőn és a vezérlő panelen
6. Távkapcsoló elektromos spirálkábel elhasználódásának ellenőrzése.
7. Emelő működést jelző lámpák- és hangjelző működésének ellenőrzése.
8. Hidraulikus folyadékrendszer tömítettségének ellenőrzése.
9. Elektromos kábelek külső állapotának ellenőrzése.
10. Lemezborítás, zárszerkezet ellenőrzése.
11. Szerkezeti részek állapotának ellenőrzése.
12. A berendezés működésének ellenőrzése mozgás közben (szükség esetén méréssel) ezen belül:
- az emelőlap szükséges kereszt- és hosszdőlése
- a jármű hossztengelyére merőleges mozgás
Nem megfelelő mozgás esetén az elemek beállítása
13. Villamos mérések szükség szerint (áramfelvétel, szigetelés ellenállás).
14. Csavarkötések ellenőrzése, laza csavarok után húzása, hiányzó kötőelemek és lazulás elleni
biztosításának pótlása.
15. Hidraulikus folyadék mennyiség ellenőrzése a folyadéktartályban, szükség szerint utántöltés.
16. Biztonsági berendezések ellenőrzése:
- nyomásőr
- mágnes szelepek
- legurulás gátlók
- kivehető rögzítő csapok

- kapaszkodó
17. Elektromos részek ellenőrzése, érintkezők tisztítása:
- hidraulika aggregát
- vezérlőpanel
- legurulás gátlót működtető szervo motor
18. Vasúti kocsival együtt működő kapcsolók és elektromos körök – logikai körök – működésének
ellenőrzése:
- vasúti kocsi feljáró ajtójával együtt működő kapcsoló
- vasúti kocsi választó kapcsolója („33” számú kapcsoló)
- „Kék színű jelzőlámpa”
19. Emelőgép szerkezeti elemeinek tisztítás:
- teleszkóp oszlop
- emelőlap
- váz
- alaplemez
- hidraulika aggregát
- szelep blokk
- relé box
- működést jelző lámpák
- védőcsövek
- terhelésmegosztó alátétek
- billentő bak

20. Kenési helyeken az elhasználódott kenőanyag eltávolítása, friss kenőanyaggal történő utántöltés (4 db
teleszkóp oszlop forgáspont).
21. Az emelőgép rögzítésének ellenőrzése, rögzítő csavarok nyomaték kulccsal történő után húzása,
meghúzási nyomaték: Mmeghúzási = 80Nm;
22. Jelzőcsík javítása a padlón sárga színű CELLOXIN minőségű oldószeres festékkel. Jel vastagság 25
mm, határai az emelőlap mozgástere működtetés közben.
23. Az emelő alaplemez és a vasúti kocsi padlója közötti vízzáró tömítést cserélni kell a külső éleken és a
padlóáthatolásnál, SIKAFLEX PRO-2 HP beton szürke poliuretán tömítőanyaggal (vagy műszakilag ezzel
egyenértékűvel).
24. Teleszkóposzlop burkolat festésének javítása RAL 7001 színű, kétkomponensű vagy vizes bázisú
festékkel.
25. Emelő lemezburkolat festésének javítása RAL 2004 színű, kétkomponensű vagy vizes bázisú festékkel.
26. Hidraulika aggregát burkolat festésének javítása RAL 2004 színű, kétkomponensű vagy vizes bázisú
festékkel.
27. Fedél festésének javítása RAL 2004 színű, kétkomponensű vagy vizes bázisú festékkel.
28. Alaplemez festésének javítása RAL 2004 színű, kétkomponensű vagy vizes bázisú festékkel.
29. Feliratok cseréje szükség szerint.
30. Jelölőszalag cseréje az emelőgép házon és az oldal legurulás-gátlón 3M minőségben szükség szerint.
31. Karbantartás elvégzésének és az emelő állapotának, üzemképességének emelőokmányokba (emelőgép
napló) történő rögzítése.
Minőségi követelmény:az MSZ EN 10204; 2005/2.2 szabványban foglalt minőségazonossági
bizonyítványnak megfelelően.
Ütemezés: Egyedi megrendelések szerint.
III.
FELOLVASÓLAP
Ajánlattevő neve: ………………………………………….

Ajánlattevő székhelye (lakóhelye): ………………………………………….
Telefon: …………… Telefax: …………. E-mail: ………………………
Közös ajánlattétel esetén*:
Ajánlattevő neve: ………………………………………….
Ajánlattevő székhelye (lakóhelye): ………………………………………….
Telefon: …………… Telefax: …………. E-mail: ………………………
Ajánlattevő(k) kapcsolattartó személyének neve: ………………………………………….
Levelezés címe: ………………………………………….
Telefon: …………… Telefax: …………. E-mail: ………………………
Ajánlatkérés tételei:

Munka leírása

Nettó egységár

Gyártó által előírt 2 éves karbantartás

Ft /emelőgép

Emelő fővizsgálata

Ft /emelőgép

Emelő biztonságtechnikai felülvizsgálata

Ft /emelőgép

Összesített nettó vállalkozási díj

Ft /emelőgép

Az Ajánlatkérő az ajánlatokat a legalacsonyabb összegű ajánlat kiválasztása bírálati szempont szerint
értékeli.
Ajánlattevőknek a vállalkozási díjat megbontva, három árelem tekintetében kell megadni nettó Ft/
emelőgép mértékegységben. Ezen árelemek összértéke adja az ellenszolgáltatás mértékét, amelyek az

érvényes ajánlatok esetében összehasonlításra kerülnek és ajánlatkérő a legkedvezőbbet
(legalacsonyabbat) preferálja.
Az ellenszolgáltatás összegét nettó Ft /emelőgép mértékegységben kell megadni úgy, hogy az tartalmazzon
minden a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges járulékos költséget, függetlenül azok formájától és
forrásától.
Alulírott, …………….,mint a(z) ………………………………… (cégnév) cégjegyzésre jogosult
képviselője – a pályázati felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi
követelmény, utasítás, kikötés és műszaki adatok gondos áttekintése után ezennel kijelentem, hogy a
pályázati felhívásban és a dokumentációban 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 „BDt 80-05 400 és Bybdtee 50 55 80-55
sorozatú vezérlő kocsikba épített INV 300 CW 1250 típusú kerekesszék emelő berendezések gyártó
által előírt 2 éves karbantartása, emelőgépek fővizsgálata, valamint az emelőgépek
biztonságtechnikai felülvizsgálata a műszaki feltétfüzet valamint a vonatkozó jogszabályok alapján”
tárgyban kiírt pályázat részeként tettem.
Keltezés (helység, év, hónap, nap)
………..……………….
(cégszerű aláírás)
* Valamennyi közös ajánlattevő nevét fel kell tüntetni azzal, hogy fel kell tüntetni egyúttal a közös
ajánlattevők által kijelölt vezető ajánlattevőt is. A vezető ajánlattevő minősül a beszerzési eljárásban a
közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőnek.
IV.
NYILATKOZAT KÖZÖS AJÁNLATTÉTELRŐL
Alulírottak név mint a(z) cégnév (székhely) ajánlattevő és név mint a(z) cégnév (székhely) ajánlattevő
képviselői nyilatkozunk, hogy a MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt., mint ajánlatkérő által indított
„BDt 80-05 400 és Bybdtee 50 55 80-55 sorozatú vezérlő kocsikba épített INV 300 CW 1250 típusú
kerekesszék emelő berendezések gyártó által előírt 2 éves karbantartása, emelőgépek felülvizsgálata,
valamint az emelőgépek biztonságtechnikai felülvizsgálata a műszaki feltétfüzet valamint a

vonatkozó jogszabályok alapján” tárgyú beszerzési eljárásban a(z) cégnév (székhely), valamint a(z)
cégnév (székhely) közös ajánlatot nyújt be.
A közös ajánlattevők egymás közötti és külső jogviszonyára a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény (Ptk.) 6:29 és 6:30 §-ában foglaltak irányadóak.
Közös akarattal ezennel úgy nyilatkozunk, hogy a közös ajánlattevők képviseletére, a nevükben történő
eljárásra a(z) cégnév (székhely) teljes joggal jogosult.
Kijelentjük továbbá, hogy az ajánlatunkhoz csatoljuk az általunk, mint közös ajánlattevők által kötött
megállapodást, amely részletesen rendelkezik a felelősség (kötelező egyetemleges felelősség), a képviselet
és a feladatmegosztás kérdéseiről.
Kelt:
………………………………

………………………………

<cégszerű aláírás>

<cégszerű aláírás>

V.
NYILATKOZAT A KIZÁRÓ OKOKRÓL
Alulírott, ……………….……., mint a(z) ………………………………… (cégnév) cégjegyzésre jogosult
képviselője nyilatkozom, hogy az általam jegyzett cég nem tartozik az alábbi kizáró okok hatálya alá:
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)
a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 11. §-a,
vagy az Európai Közösséget létrehozó szerződés 81. 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.
g)
nem EU-, EGT- vagy OECD-tagállamban vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, mellyel
Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy
h)
a szerződéssel kapcsolatban megszerzett jövedelme az adóilletősége szerinti országban
kedvezményesebben adózna (a jövedelemre kifizetett végleges, adó-visszatérítések után kifizetett adót
figyelembe véve), mint ahogy a gazdasági szereplő az adott országból származó belföldi forrású jövedelme
után adózna. Ennek a feltételnek nem kell eleget tennie a gazdasági szereplőnek, ha Magyarországon
bejegyzett fióktelepe útján fogja teljesíteni a szerződést és a fióktelepnek betudható jövedelemnek
minősülne a szerződés alapján kapott jövedelem,
i)
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.
j)
nem lehet ajánlattevő az a gazdasági szereplő, amelyben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os
tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem
rendelkező gazdasági társaság, amelynek tekintetében 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.
k)
nem lehet Ajánlattevő az a gazdasági szereplő, amely, illetőleg amely személy közreműködői, alvállalkozói
vonatkozásában olyan valós vagy potenciális érdekellentét áll fenn, mely az Ajánlatkérő részére nyújtandó
szolgáltatásokat érintené vagy a jelen pályázat alapján megkötendő szerződés szerinti feladatai független,
pártatlan ellátását bármely módon veszélyeztetné (ideértve különösen, de nem kizárólagosan azon eseteket,
ha a jelen pont szerinti személyek az Ajánlatkérő jegyértékesítés megújítása projektjében bármely
rendszertervezési, informatikai fejlesztési feladatot teljesítettek, teljesítenek).
Jelen nyilatkozatot a MÁV-START Zrt. Ajánlatkérő által indított „BDt 80-05 400 és Bybdtee 50 55 80-55
sorozatú vezérlő kocsikba épített INV 300 CW 1250 típusú kerekesszék emelő berendezések gyártó
által előírt 2 éves karbantartása, emelőgépek fővizsgálata, valamint az emelőgépek
biztonságtechnikai felülvizsgálata a műszaki feltétfüzet valamint a vonatkozó jogszabályok alapján”
tárgyú eljárás vonatkozásában az ajánlat részeként tettem.
Keltezés (helység, év, hónap, nap)
………..……………….
(cégszerű aláírás)
VI.
NYILATKOZAT ÁRBEVÉTELRŐL
Alulírott, ……………….……., mint a(z) ………………………………… (cégnév) cégjegyzésre jogosult
képviselője nyilatkozom, hogy az előző kettő lezárt üzleti évben a teljes – általános forgalmi adó nélkül
számított – árbevételünk az alábbiak szerint alakult:

Üzleti év

Teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétel (nettó HUF)

……………………

……………………

Jelen nyilatkozatot a MÁV-START Zrt. Ajánlatkérő által indított „BDt 80-05 400 és Bybdtee 50 55 80-55
sorozatú vezérlő kocsikba épített INV 300 CW 1250 típusú kerekesszék emelő berendezések gyártó
által előírt 2 éves karbantartása, emelőgépek fővizsgálata, valamint az emelőgépek
biztonságtechnikai felülvizsgálata a műszaki feltétfüzet valamint a vonatkozó jogszabályok alapján”
tárgyú eljárás vonatkozásában az ajánlat részeként tettem.
Keltezés (helység, év, hónap, nap)
………..……………….
(cégszerű aláírás)
VII.
NYILATKOZAT ALVÁLLALKOZÓKRÓL
Alulírott, ……………….……., mint a(z) ………………………………… (cégnév) cégjegyzésre jogosult
képviselője a „BDt 80-05 400 és Bybdtee 50 55 80-55 sorozatú vezérlő kocsikba épített INV 300 CW
1250 típusú kerekesszék emelő berendezések gyártó által előírt 2 éves karbantartása, emelőgépek
fővizsgálata, valamint az emelőgépek biztonságtechnikai felülvizsgálata a műszaki feltétfüzet
valamint a vonatkozó jogszabályok alapján” tárgyú eljárásban nyilatkozom, hogy*
Alvállalkozót nem veszünk igénybe*[1]
VAGY
hogy a fent nevezett beszerzési eljárásban az alábbi alvállalkozókat vesszük igénybe:

Beszerzésnek az(ok) a

Teljesítésnek az a

Alvállalkozó

része(i), amelynek

százalékos aránya,

neve, székhelye

teljesítéséhez alvállalkozót

amelyben a megjelölt

veszünk igénybe

alvállalkozó közreműködik

Alkalmasság igazolása esetén az
alkalmassági követelmény
megjelölése, melyek igazolására
Ajánlattevő az alvállalkozót
igénybe veszi

Továbbá nyilatkozunk, hogy az általunk igénybe venni kívánt alvállalkozók vonatkozásában nem állnak
fenn jelen pályázati kiírásban meghatározott kizáró okok.
Jelen nyilatkozatot a MÁV-START Zrt. Ajánlatkérő által indított „BDt 80-05 400 és Bybdtee 50 55 80-55
sorozatú vezérlő kocsikba épített INV 300 CW 1250 típusú kerekesszék emelő berendezések gyártó
által előírt 2 éves karbantartása, emelőgépek fővizsgálata, valamint az emelőgépek
biztonságtechnikai felülvizsgálata a műszaki feltétfüzet valamint a vonatkozó jogszabályok alapján”
tárgyú eljárás vonatkozásában az ajánlat részeként tettem.
Keltezés (helység, év, hónap, nap)
……..……………….
(cégszerű aláírás)
VIII.
REFERENCI NYILATKOZAT
Alulírott, ……………….……., mint a(z) ………………………………… (cégnév) cégjegyzésre jogosult
képviselője nyilatkozom, hogy a pályázati felhívás közzétételétől visszafele számított megelőző három
évben (azaz megelőző 36 hónapban) a legjelentősebb Emelőgépek, emelő berendezések karbantartására,
felülvizsgálatára irányuló szolgáltatásaink az alábbiak voltak:

Szerződést kötő másik
Szerződés
teljesítésének
ideje (év, hó)

A

fél (név; cím;

teljesítés

kontaktszemély neve,

Szerződés

helye

elérhetősége,

tárgya

telefonszáma, e-mail

Ellenszolgáltatás

Szerződésszerű

összege (nettó

teljesítés (igen /

HUF)

nem):

címe)

Jelen nyilatkozatot a MÁV-START Zrt. Ajánlatkérő által indított „BDt 80-05 400 és Bybdtee 50 55 80-55
sorozatú vezérlő kocsikba épített INV 300 CW 1250 típusú kerekesszék emelő berendezések gyártó
által előírt 2 éves karbantartása, emelőgépek fővizsgálata, valamint az emelőgépek
biztonságtechnikai felülvizsgálata a műszaki feltétfüzet valamint a vonatkozó jogszabályok alapján”
tárgyú eljárás vonatkozásában az ajánlat részeként tettem.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)
………..……………….
(cégszerű aláírás)
IX.
NYILATKOZAT A TELJESÍTÉSBE BEVONNI KÍVÁNT SZAKEMBEKRŐL
Alulírott, ……………….……., mint a(z) ………………………………… (cégnév) cégjegyzésre jogosult
képviselője nyilatkozom, hogy a szerződés teljesítésébe a következő szakembereket kívánjuk bevonni:
Szakmai tapasztalat adatvezérelt rendszer fejlesztése
Szakember

Szakember

neve

végzettsége/képzettsége

tárgyú informatikai projektben
(év)

1

Jelen nyilatkozatot a MÁV-START Zrt. Ajánlatkérő által indított „BDt 80-05 400 és Bybdtee 50 55 80-55
sorozatú vezérlő kocsikba épített INV 300 CW 1250 típusú kerekesszék emelő berendezések gyártó
által előírt 2 éves karbantartása, emelőgépek fővizsgálata, valamint az emelőgépek
biztonságtechnikai felülvizsgálata a műszaki feltétfüzet valamint a vonatkozó jogszabályok alapján”
tárgyú eljárás vonatkozásában az ajánlat részeként tettem.
Keltezés (helység, év, hónap, nap)
………..……………….
(cégszerű aláírás)
X.
SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

SZEMÉLYES ADATOK

Név:

Születési idő:

Állampolgárság:

ISKOLAI VÉGZETTSÉG/KÉPZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK
(Kezdje a legfrissebbel, és úgy haladjon az időben visszafelé!)

Mettől meddig (év)

Intézmény megnevezése

Végzettség és szakirány / képzettség

MUNKAHELYEK, MUNKAKÖRÖK
(Kezdje az aktuálissal, és úgy haladjon az időben visszafelé!)

Mettől meddig (év)

Munkahely megnevezése

Betöltött munkakör

JELENTŐSEBB, BESZERZÉS TÁRGYÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ PROJEKTEK ISMERTETÉSE
(Kezdje az aktuálissal, és úgy haladjon az időben visszafelé!)

Korábbi adatvezérelt rendszer fejlesztése tárgyú
informatikai projektek ismertetése,
Időpont megjelölése: mettől meddig (év, hónap)

Ellátott funkciók és feladatok, kifejtett
tevékenység bemutatása
Területek megjelölése, melyen a szakember
szakmai gyakorlatot szerzett

EGYÉB:
Kelt:
………………………………

szakember saját kezű aláírása

XI.
SZÁNDÉKNYILATKOZAT*
Alulírott …………………………….……. (szakértő neve) nyilatkozom, hogy a
……………………………….. (ajánlattevő neve) ajánlatának nyertessége esetén a szerződés teljesítése
során a ……………………………….. (ajánlattevő neve) rendelkezésére állok.
Nyilatkozom továbbá, hogy a szerződés teljesítésének időszakában nincs más olyan kötelezettségem, amely
a szerződés teljesítésében való közreműködésemet akadályozná.
Jelen nyilatkozatot a MÁV-START Zrt., mint ajánlatkérő által indított, „BDt 80-05 400 és Bybdtee 50 55
80-55 sorozatú vezérlő kocsikba épített INV 300 CW 1250 típusú kerekesszék emelő berendezések
gyártó által előírt 2 éves karbantartása, emelőgépek fővizsgálata, valamint az emelőgépek
biztonságtechnikai felülvizsgálata a műszaki feltétfüzet valamint a vonatkozó jogszabályok alapján”
tárgyú eljárásban teszem.
Keltezés (helység, év, hónap, nap)

................................................................

aláírás

