
Iktatószám: 10241-1/2016/MAV 

 

 
AJ Á NL A TT ÉT E LI  F E LH Í V Á S  

 
1./ Az ajánlatkérő neve: 

MÁV Zrt. 

Levelezési címe: 1087 Budapest, Könyves K. krt. 54-60. 

 

Ajánlatkérő nevében eljár: 

MÁV Zrt. Pályavasút Beszerzési Igazgatóság 

Eszköz- és vállalkozás beszerzési iroda 

Levelezési címe: 1087 Budapest, Könyves K. krt. 54-60. 

Kapcsolattartó: Hodos Anett 

Telefon: 06 30 599 6483 

Fax: 06 1 511 7526 

Email: hodos.anett@mav.hu 

 

2./ Ajánlatkérés alapvető adatai 

2.1. Az ajánlatkérés tárgya:  

 

Bp. távközlési vonalkábel helyreállításban közreműködés” 

(A munkálatok műszaki tartalmi elemeit részletesen jelen felhívás 1. sz. melléklete 

tartalmazza.) 

Ajánlatkérő célja jelen beszerzési eljárással, hogy határozott időtartamra keretszerződést 

kössön a szerződés megkötésétől számított 36 hónapig tartó hatállyal vagy amennyiben 

az hamarabb bekövetkezik, a meghatározott keretösszeg kimerüléséig hatályos a nyertes 

ajánlattevővel a műszaki dokumentációban szereplő munkákra. 

 

2.2. Teljesítés helye: 

 Budapest 

 

2.3. Szerződés meghatározása: 

Vállalkozási keretszerződés  

 

2.4. A tervezési munkák teljesítési részhatárideje: 

A tervezési munkák teljesítési határidejét a vállalkozási keretszerződés alapján, a nyertes 

ajánlattevő részére leadott egyedi megrendelések tartalmazzák.  

 

2.5. Fizetési feltételek 

A Megrendelő előleget nem fizet, fizetési biztosítékot nem ad, egyéb szerződést biztosító 

mellékkötelezettség nem terheli. 

A megrendelés elszámolása az elvégzett és igazolt teljesítmények alapján történik. A 

kiállított számlán feltüntetett teljesítési időpont meg kell, hogy egyezzen a 

teljesítésigazolásban feltüntetett teljesítés időpontjával. 

Vállalkozó a BASWARE Teljesítés Igazolás átvétele után számla benyújtására jogosult. 

A számlát 1 példányban kell benyújtani. A számlának tartalmaznia kell a Szerződés 

mailto:endredi.gabor@mav-szk.hu
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jelzőszámát, valamint a BASWARE rendelés számot.  

A Vállalkozó számláját csak a Megrendelő által elektronikus úton megküldött 

teljesítésigazolásának kézhezvétele után állíthatja ki, és a számlához mellékelnie kell 

annak kinyomtatott példányát.  

A számlát a Megrendelő csak akkor fogadja be, ha azon, illetve a teljesítésigazoláson 

megtalálható a Megrendelő rendelésszáma. A rendelésszám nélkül beérkezett számlákat a 

Megrendelő hiánypótlásra visszaküldi a Vállalkozónak. A szerződés szerinti fizetési 

esedékesség a helyesen kiállított számla Megrendelő általi kézhezvételétől számítandó. A 

rendelésszám hiányából eredő késedelmes fizetésért a Vállalkozó késedelmi kamat 

felszámítására nem jogosult. 

A számla ellenértéke a BASWARE Teljesítés Igazolásban elismert összeg.  

A számlához csatolni kell a Szerződésben szereplő minta szerinti formátumú 

teljesítésigazolást és BASWARE Teljesítés Igazolást. Ezek hiányában számla nem 

nyújtható be. 

A teljesítésigazolás kiállításáról és a Teljesítést Igazoló Személy aláírásának 

megszerzéséről a Vállalkozónak kell gondoskodnia. A teljesítésigazolás 2 példányban 

készül. 

A BASWARE Teljesítés Igazolás a műszaki ellenőr által a teljesítésigazolás alapján kerül 

kiállításra. 

A számlán a teljesítés napjaként a BASWARE Teljesítés Igazolásban szereplő teljesítési 

dátumot kell megjelölni.  

A megfelelő tartalommal kiállított számla ellenértéke a számla Megrendelő általi 

kézhezvételétől számított 30 Napos fizetési esedékességgel, átutalással kerül 

kiegyenlítésre. 

 

2.6. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek: 

 

Szavatosság: 

Vállalkozó szavatolja, hogy a szerződés értelmében elvégzett munkák megfelelnek a 

jogszabályokban és a Szerződésben foglaltaknak. 

Vállalkozó szavatolja, hogy a Szerződés tárgyát per-, teher-, és igénymentesen adja át 

Megrendelő részére. 

 

Kártérítési felelősség: 

A Vállalkozó a Szerződés megszegésével okozott kárt köteles megtéríteni, ideértve a 

tényleges kárt, elmaradt hasznot továbbá a Megrendelő oldalán felmerülő indokolt 

költséget. 

 

Kötbér: 

A Vállalkozó késedelmes teljesítés esetén késedelmi kötbér, hibás teljesítés esetén hibás 

teljesítési kötbér, Vállalkozónak felróható meghiúsulás esetén meghiúsulási kötbér 

megfizetését vállalja. 

Késedelmes teljesítés esetén a késedelmi kötbér a késedelemmel érintett rész nettó 

szerződéses árának naponta 0,5%-a, de maximum 20%. 

Mennyiségileg, vagy minőségileg hibás teljesítés esetén a hibás teljesítési kötbér a hibás 

teljesítéssel érintett munkarészre vonatkozó nettó vállalkozói díj 10 %-a. 

A szerződés Vállalkozónak felróható okból történő meghiúsulása esetén a Vállalkozó a 

szerződésszegéssel érintett nettó vállalkozási díj 20 %-ával megegyező mértékű kötbért 

köteles a Megrendelőnek fizetni.(A forgalomtechnika hiánya miatt az elmaradó munka 

költsége és felelőssége a Vállalkozót terheli.) 

A kötbér esedékessé válik:  
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 késedelmi kötbér esetén, ha a késedelem megszűnik, a póthatáridő lejár, vagy 

összege a kötbérmaximumot eléri és Megrendelő nem él az azonnali hatályú 

felmondás jogával, 

 meghiúsulási kötbér esetén, ha a Megrendelő felmondását a Vállalkozónak 

bejelentette. 

 

3./ Az ajánlat benyújtásával kapcsolatos tudnivalók 

3.1. Az ajánlattétel határideje: 

 

2016. április 12. 11:00 óra 

A határidőn túl érkezett ajánlatok érvénytelenek! Ajánlatkérő az ajánlatukat 

késedelmesen benyújtó ajánlattevőtől indokként nem fogad el semmiféle akadályozó 

körülményt (baleset, csúcsforgalom, parkolási probléma, beléptetési rendszerből eredő 

késedelem, sorolás, stb.) 

 

Az ajánlatokat zárt borítékban kérjük eljuttatni „Bp. távközlési vonalkábel 

helyreállításban közreműködés” megjelöléssel. 

 

Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevőt, hogy regisztráljon a MÁV Csoport Szállítói 

Minősítési Rendszerében (http://www.mavcsoport.hu/mav-csoport/szallitominosites) 

Amennyiben az ajánlattevő még nem regisztrált, a regisztrációs kérdőívek és a 

regisztrációs útmutató elérhető az alábbi címen: 

http://www.mavcsoport.hu/file/20941/download?token=NGI9mnne 

 

3.2. Az ajánlat benyújtásának címe: 

MÁV Zrt.,1087 Budapest, Könyves K. krt. 54-60. III. em. 371. szoba, Hodos Anett 

részére 

 

3.3. Többváltozatú ajánlat:  
 Többváltozatú ajánlat nem tehető. 

 A pályázó köteles a munka teljes egészére ajánlatot tenni!  

 

3.4. Rész ajánlattételre nincs lehetőség. 

 

4./ Az elbírálás szempontja: 

Összességében legelőnyösebb ajánlat. 

  MEGNEVEZÉS Egy

ség 

súlyszá

mok 

1 Földkitermelés: Dúcolatlan munka - árokból, vagy 

gödörből, 1m mélységig kézi erővel (III. o. talaj 

esetén)  

m³ 10 

2 Egyenes kötés készítése vonal kábelen - zsugorcsöves 

lezárással vonalkábelen 53 -104 érig 

db 20 

3 Leágazó kötés készítése vonalkábelen- 29-52 érig 

LAHA kötés lezárással 

db 20 

http://www.mavcsoport.hu/file/20941/download?token=NGI9mnne
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4 Átvitel technikai mérések B7 típusú kábelen                                                                 

(szigetelési ellenállás, közel- és távolvégi áthallás 

mérés, hurokellenállás mérés, hullámcsillapítás, 

hullámellenállás és földszimmetria csillapítás mérés, 

talajhőmérséklet mérés) 

                                                                                               

Mérési eredmények jegyzőkönyvben való rögzítése, 

kiértékelés 

csoport 20 

5 Vasúti pálya alatti irányított átfúrás (kétvágányú 

pályánál, 110/6,3 mm méretű vastag falú KPE cső 

lefektetéssel, nehezen fúrható talaj esetén ) 

m 30 

 

5./ Szakmai követelmények 

Jelen felhívás 1. sz. mellékletében meghatározott műszaki követelményrendszerben 

foglaltak, valamint a hatályos jogszabályok, és a teljesítés helyén érvényben lévő helyi 

előírások szerint. 

 

5.1. Referencia 

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától 

visszafelé számított lezárt 3 évben, legalább 48.000.000,-Ft értékben végzett távközlési 

vonalkábel helyreállítási munkára vonatkozó, szerződésszerűen teljesített referenciával. 

 

5.2. Pénzügyi, gazdasági alkalmasság 

Alkalmas az ajánlattevő, ha az eljárást megindító ajánlattételi felhívás megküldését 

megelőző három lezárt üzleti évben az üzemi tevékenységének eredménye maximum egy 

évben volt negatív. 

Ajánlattevő csatolja a nyilatkozatát az eljárást megindító ajánlattételi felhívás 

megküldését megelőző három lezárt üzleti év teljes árbevételéről. 

 

 

5.3. Összeférhetetlenség 

Az ajánlatkérő megtesz mindent annak érdekében, hogy elkerülje az 

összeférhetetlenséget és a verseny tisztaságának sérelmét eredményező helyzetek 

kialakulását.  

Összeférhetetlen, és nem vehet részt az eljárás előkészítésében és lefolytatásában az 

ajánlatkérő nevében olyan személy vagy szervezet, amely funkcióinak pártatlan és 

tárgyilagos gyakorlására bármely okból, így különösen gazdasági érdek vagy az 

eljárásban részt vevő gazdasági szereplővel fennálló más közös érdek miatt nem képes. 

Összeférhetetlen, és nem vehet részt az eljárásban ajánlattevőként, vagy alvállalkozóként, 

vagy alkalmasság igazolásában részt vevő személyként az ajánlatkérő által az eljárással 

vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevont szervezet vagy személy, 

ha közreműködése a verseny tisztaságának sérelmét eredményezheti. 

 

Az Ajánlattevő az összeférhetetlenség kezelésére vonatkozóan nyilatkoznia kell, hogy 

tulajdonosi szerkezetében, és választott tisztségviselőinek vonatkozásában, vagy 

alkalmazottjaként sem közvetlen, sem közvetett módon nem áll jogviszonyban MÁV-os 

tisztségviselővel, az ügyletben érintett alkalmazottal, vagy annak Törvény (a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja) szerint 

értelmezett közeli hozzátartozójával  

 

6./ Elektronikus árlejtés 
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6.1. Ajánlatkérő az ajánlattételt követően elektronikus aukció lebonyolítását tervezi. 

Ajánlatkérő az ajánlatok megvizsgálását követően meghívja Ajánlattevőket a végső árat 

meghatározó, az Ajánlattevők közötti végső ár csökkenésére irányuló elektronikus 

aukcióra. 

 

Elektronikus árlejtés bemutatása: 

Az Ajánlatkérő a folyamat részeként az ajánlattételt követően a Kbt. 63.§ (4) bekezdése 

szerinti értékelést követően érvényes ajánlatot benyújtó Ajánlattevőket meghívja végső 

árat meghatározó, az Ajánlattevők közötti végső ár csökkentésére irányuló elektronikus 

árlejtésre a 257/2007. (X.4) Korm. rendelet 17.§ (6) bekezdésében foglaltak 

figyelembevételével. 

 

Az ajánlatadás e köre elektronikus árlejtés eszközön kerül lebonyolításra. Az árlejtéssel 

kapcsolatos általános információkat jelen dokumentum tartalmazza. Az Ajánlatkérő a 

részletes adatokat az érvényes ajánlatot benyújtó Ajánlattevők számára egyidejűleg, 

faxon és email-en az Árlejtési felhívásban adja meg.  

 

Az elektronikus árlejtést az Ajánlatkérő erre jogosult Szolgáltató rendszere 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 Ajánlatkérő az árlejtést a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás vonatkozásában 

folytatja le. 

 

Árlejtéssel kapcsolatos információk elérésének időpontja: 

Az árlejtési felhívás tartalmazza az árlejtéssel kapcsolatos részletes információkat, 

amelynek megküldésének időpontja az Árlejtés kezdő időpontját legalább 5 munkanappal 

megelőző munkanap.  

 

Az Ajánlattevők ajánlataikat a rendszer (melyre vonatkozó adatokat a felkérő levél 

tartalmazza) igénybevételével, a felkérő levélben (Árlejtési felhívás) megjelölt időponttól 

kezdődően tehetik meg.  

 

A 257/2007. (X.4.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdése alapján az elektronikus árlejtés 

megkezdését megelőzően az Ajánlattevő köteles feltölteni az elektronikus árlejtést 

támogató informatikai rendszerbe a bírálati részszempont tekintetében a Kbt. 63. §-ának 

(4) bekezdése szerint értékelt érvényes ajánlatában szereplő értékeket.  

 

Az Ajánlattevő nem köteles az elektronikus árlejtésben új ajánlatot tenni, viszont köteles 

a rendszerbe regisztrálni, illetve a részszempontra tett ajánlatát feltölteni a rendszerbe.  

 

Az elektronikus eljárás menete és az alkalmazott szabályok: 
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Az Ajánlatkérő az elektronikus árlejtést több szakaszban bonyolíthatja le. Az első szakasz 

időtartama 30 perc. Amennyiben az árlejtés utolsó 2 percében olyan érvényes ajánlat 

érkezik, amely az ajánlatok sorrendjét módosítja/ érvényes – árlejtés szabályainak is 

megfelelő – ajánlat érkezik, az aukció időtartama 5 perccel meghosszabbodik. Ez a 

folyamat addig ismétlődik, amíg az utolsó szakasz lezárását megelőző 2 percben érkezik 

az ajánlatok sorrendjét megváltoztató módosítás (licit).  

 

Az eljárás során tizedes jegyekre licitálni nem lehet. 

 

A beérkező ajánlatokat az elektronikus árlejtést támogató rendszer automatikusan – 

utoljára adott licit alapján – értékeli, és egyidejűleg, elektronikus úton közli az 

Ajánlattevőkkel az Ajánlattevők rangsorában elfoglalt helyezését valamint információval 

látja el az ajánlattevőket más ajánlattevők által tett ajánlatokban foglalt értékekkel 

továbbá ajánlattevők számával kapcsolatban a 257/2007 (X.4) Korm. rendelet 23.§ (1) –

(3) bekezdéseiben foglaltakkal összhangban. 

 

Az árlejtés során holtverseny kialakítása nem megengedett. Azokat az ajánlatokat, 

amelyekkel az adott részajánlatra nézve holtverseny keletkezne a rendszer nem fogadja 

be. 

 

Az Ajánlattevő az elektronikus árlejtés során a 257/2007 (X.4) Korm. rendelet 17. § (2) 

bekezdésének a) pontja szerinti – ellenszolgáltatás mértékére vonatkozó árlejtés esetében 

kizárólag kedvezőbb ajánlatot tehet. 

 

A rendszer további szabályairól a felhasználói kézikönyv rendelkezik, ami a rendszerből 

elérhető és letölthető lesz. 

 

Az elektronikus árlejtés lebonyolítására szolgáló informatikai rendszer jellemzőiről az 

alábbi linken található információ: http://www.electool.com/hu/megoldasok/elektronikus-

arlejtes.html  

Az elektronikus árlejtés rendszer használatát az Electool Hungary Kft. az alábbi 

szoftverkörnyezetben támogatja: 

 Operációs rendszer: Microsoft 95/98/ME/NT/2000/XP/Vista/GNU/Linux 

 Internet böngésző: Microsoft Internet Explorer 5.5 , 6.0 és 7.0, MozillaFirefox 

1.5, 2.0 vagy újabb verziók 

 

Amennyiben az Ajánlattevő az árlejtés során nem módosítja írásban benyújtott ajánlatát, 

akkor az árlejtés lezárását követően kötöttsége a papír alapon benyújtott ajánlata 

vonatkozásában áll be. 

 

Az elektronikus árlejtés lezárásakor az Ajánlatkérő az árlejtés során érvényes ajánlatot 

tett Ajánlattevőket elektronikus levélben és faxon tájékoztatja az árlejtés során kialakult 

rangsorról. 

 

Az árlejtés eredményes lebonyolításához az árlejtésre meghívottak külön tájékoztatást 

kapnak a következőkről: (I) az árlejtés részletei, (II) árlejtés típusa, (III) meghívás az 

árlejtési rendszerbe (amennyiben új résztvevőről van szó), (IV) árlejtés kiírása, (V) 

árlejtés lebonyolítása, (VI) riportok készítése az Ajánlattevői oldalról.   

 

6.2. Abban az esetben, ha az eljárás során egy ajánlattevő tesz ajánlatot, vagy egy ajánlattevő 

nyújt be érvényes ajánlatot, ajánlatkérő –ilyen döntése esetén – árlejtés helyett az 

http://www.electool.com/hu/megoldasok/elektronikus-arlejtes.html
http://www.electool.com/hu/megoldasok/elektronikus-arlejtes.html
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érvényes ajánlatot tevővel ártárgyalást folytat.  

 

A tárgyalás menete:  

 

Ajánlatkérő tervezetten egy (vagy több) fordulóban tart tárgyalást az ajánlati árról. A 

tárgyalásról jegyzőkönyv készül. A tárgyalás során az ajánlattevő lezárt borítékban 

nyújtja át az ajánlatát, amelyet ajánlatkérő felbont, és kihirdet. Az ajánlatot tartalmazó 

felolvasólap a tárgyalási jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

7./ Ajánlat kötelező tartalmi és formai követelményei 

 

7.1. Az ajánlatokat magyar nyelven, 2 példányban (1 eredeti, 1 digitális másolat) egy db 

zárt, cégjelzéses borítékban kérjük eljuttatni, Bp. távközlési vonalkábel 

helyreállításban közreműködés” megjelöléssel. Eltérés esetén az „eredeti” példány 

tartalma a mérvadó. A digitális példányban szereplő dokumentumok .pdf, a táblázatok 

szerkeszthető .xls, vagy .xlsx formátumban kerüljenek leadásra.  

Továbbá az ajánlatokat tartalmazó borítékra kérjük feltétlenül ráírni, a következőt: „az 

ajánlattételi határidő lejártáig nem bontható fel!”  

 

7.2. Ajánlatkérő elvárja, hogy az ajánlati ár a meghatározott műszaki-szakmai tartalomnak, 

valamennyi hatályos jogszabálynak és helyi előírásnak, valamint a részletes szerződéses 

feltételeknek megfelelő teljesítés reális ellenértékét jelentse. 

 

Az ajánlati ár magában foglalja a meghatározott műszaki-szakmai tartalom 

megvalósításának teljes ellenértékét (amennyiben szükséges, beleértve a tervezést is), 

valamint a vállalkozó valamennyi szerződéses kötelezettségét így különösen, de nem 

kizárólagosan: munka- és anyagköltséget, segédanyagokat, kiszállási díjat, raktározási 

költséget hatósági eljárási költséget, díjat, illetéket, késedelmi díjat, szerzői vagyoni 

jogok ellenértékét, jogdíjakat, valamint a teljesítés során felmerülő valamennyi egyéb 

költséget (pl.: nyomtatványok, irodaszerek). 

 

Az ajánlati árat nettó magyar forintban (HUF) kell megadni, az nem köthető semmilyen 

más külföldi fizetőeszköz árfolyamához. 

 

Az ajánlati árat Ajánlattevő köteles a 1. sz. Mellékletben csatolt költségvetés kitöltésével 

részletezve alátámasztani. Amennyiben a költségvetésből valamilyen lényeges sor 

hiányzik, úgy azt az „Egyéb” sorokban kérjük részletezve megadni. 

 

7.3. Az ajánlatot egybefűzve kell beadni, olyan módon, hogy abból állagsérelem nélkül lapot 

kivenni ne lehessen. Az ajánlat valamennyi oldalát folyamatos sorszámozással kell 

ellátni. 

 

7.4. Az Ajánlattevő részéről az aláírásra jogosult személynek az eredeti ajánlatban a 

nyilatkozatokat cégszerű aláírásával kell ellátnia. Az ajánlat többi oldalát (az ajánlat 

minden, szöveget tartalmazó oldalát) pedig az aláírásra jogosult személyeknek, vagy az 

általa erre felhatalmazott személy(ek)nek szignálnia kell. 

 

7.5. Ajánlattevő ajánlatában nyilatkozzon arról, hogy az ajánlatkérés feltételeit elfogadja és 

magára nézve kötelezőnek tekinti. 

 

7.6. Ajánlattevő köteles kitölteni az „Ajánlattételi lapot”, melyet az ajánlat első lapjaként 
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kérünk becsatolni. 

 

7.7.  Amennyiben Ajánlattevő ajánlatát nem a 7. pontban előírt formai vagy tartalmi 

követelményeknek megfelelően nyújtja be, úgy Ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelennek 

tekinti, és az elbírálás további szakaszában nem veszi figyelembe. (segítségül az 

Ajánlattevők részére „Ellenőrző listát” csatoltunk) 

 

7.8. Ajánlattevő köteles csatolni közjegyző által hitelesített aláírási címpéldánya vagy ügyvéd 

által ellenjegyzett aláírási címpéldánya egyszerű másolatát, valamint kizárólag abban az 

esetben, ha nem az aláírásra jogosult írja alá az ajánlatot, vagy vesz részt a tárgyaláson, 

illetve írja alá a szerződést, az aláírásra jogosulttól származó, cégszerűen aláírt eredeti 

meghatalmazást. 

 

7.10. Az ajánlattevő köteles ajánlatához teljességi nyilatkozatot csatolni. 

 

8./ Kizáró okok 

Ajánlattevő kizárásra kerül, amennyiben az alábbi kizáró okok bármelyike vele szemben 

az ajánlattételkor fennáll: 

 végelszámolás alatt áll, vagy az ellene indított csődeljárás vagy felszámolási 

eljárás folyamatban van; 

 tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; 

 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; 

 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; 

 a 2013. június 30-ig hatályban volt, a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi 

IV. törvény szerinti bűnszervezetben részvétel – ideértve a bűncselekmény 

bűnszervezetben történő elkövetését is –, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi 

kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, költségvetési csalás, az európai 

közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése vagy pénzmosás bűncselekményt, 

illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény XXVII. Fejezetében 

meghatározott korrupciós bűncselekmények, bűnszervezetben részvétel – ideértve 

bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is –, hűtlen kezelés, hanyag 

kezelés, költségvetési csalás vagy pénzmosás bűncselekményt, illetve személyes 

joga szerinti hasonló bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a bűncselekmény 

elkövetése jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett 

előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; 

 három évnél nem régebben súlyos, jogszabályban meghatározott szakmai 

kötelezettségszegést vagy külön jogszabályban meghatározott szakmai szervezet 

etikai eljárása által megállapított, szakmai etikai szabályokba ütköző cselekedetet 

követett el; 

 korábbi közbeszerzési eljárás alapján vállalt szerződéses kötelezettségének 

megszegését két éven belül kelt jogerős közigazgatási vagy bírósági határozat 

megállapította; 
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Igazolás módja: ajánlattevő által kiállított egyszerű nyilatkozat-, igazolás formájában 

 

9./ Egyéb információk: 

 

9.1. Az ajánlati kötöttségek időtartama: az ajánlattételi határidő lejártától számított 90 nap. 

 

9.2. A számla ellenértékét a Megrendelő a képviselője által igazolt, helyesen kiállított számla 

kézhezvételétől számított 30. naptári napon belül átutalással egyenlíti ki. Vállalkozó 

Megrendelő késedelmes fizetése esetén a fizetés esedékességét követő naptól a pénzügyi 

teljesítés napjáig a mindenkori jegybanki alapkamattal megegyező késedelmi kamat 

felszámítására jogosult. 

 

9.3. Ajánlatkérő nyilvános ajánlati bontást nem tart.  

 

9.4. Ajánlatkérő fenntartja a jogot magának, hogy beszerzési eljárást megindító felhívást az 

ajánlattételi határidő lejártáig indokolás nélkül visszavonhatja. 

 

9.5. Jelen felhívás nem jelent az Ajánlatkérő részéről szerződéskötési kötelezettséget. Az 

Ajánlatkérő bármikor úgy dönthet, hogy nem hirdet eredményt, illetőleg nem köt 

szerződést. Ajánlatkérő a döntését külön indokolni nem köteles. Ajánlatkérő fenntartja a 

jogot, hogy a bírálati szempontokkal összefüggésben nem álló szerződéses feltétételeken 

a szerződő féllel történő egyeztetést követően változtathasson. 

 

9.6. Az ajánlatkérés visszavonásából, illetve eredménytelenné nyilvánításából eredő károkért 

Ajánlatkérő semmilyen felelősséget nem vállal. 

 

9.8. Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét teljes körűen biztosítja.  

 

9.9. Az ajánlattételi határidőt megelőző 3 munkanapig ajánlattevő kiegészítő tájékoztatást 

kérhet, amelyre ajánlatkérő haladéktalanul válaszol.  

 

9.10. Az ezen pontban megjelölt ajánlattételi határidőn túl érkezett kiegészítő 

tájékoztatáskérésekre ajánlatkérő nem válaszol. 

 

9.11. Az ajánlatokat az ajánlati kötöttség időtartama alatt a jelen ajánlattételi felhívás 

alapján értékeli, és hiányosság esetén az ajánlattevőt hiánypótlásra szólítja fel. 

 

9.12. Hiánypótolni azt lehet, amire ajánlatkérő az ajánlattevőt kifejezetten felszólította.  

 

9.13. A hiánypótlás nem, vagy nem határidőben való teljesítése esetén ajánlatkérő az 

ajánlatot érvénytelennek nyilváníthatja, az ilyen ajánlat az értékelés folyamatában a 

továbbiakban nem vesz részt. 

 

9.14. Abban az esetben, ha az ajánlat részeként beadott költségvetésben ajánlattevő 

számítási hibát vét, ajánlatkérő a számítási hibát az ajánlattevő értesítése mellett javítja. 

 

9.15. Abban az esetben, ha az eljárásban egy ajánlat sem érkezik a bontás időpontjáig, 

illetve a beadott ajánlatok mindegyike a jelen ajánlattételi felhívásban szabályozottak 

szerint érvénytelen, a beszerzési eljárás eredménytelennek minősül. Erről ajánlatkérő 

érvénytelen ajánlatok esetén tájékoztatja az ajánlattevőket.  
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9.16. Ajánlatkérő és ajánlattevő között az ajánlat érvénytelensége vonatkozásában eltérő 

megítélés esetén ajánlattevő kezdeményezésére megbeszélést kell tartani, amelyről 

jegyzőkönyv készül. Ilyen tartalmú kérelmet ajánlattevőnek kell benyújtania az 

érvénytelenségről szóló tájékoztató kézhezvételétől számított 2 munkanapon belül. A 

megbeszélést követően ajánlatkérő dönt az ajánlat érvényessége vonatkozásában, erről 

írásban tájékoztatja az ajánlattevőt. 

 

9.17. Az eljárás eredményéről ajánlatkérő minden ajánlatot tett ajánlattevőt tájékoztat az 

eljárást lezáró döntést követően haladéktalanul. 

 

9.18. Az érvényes és legjobb ajánlatott tett ajánlattevővel ajánlatkérő a nyertes személyének 

megállapítását követően szerződést köt. 

 

Mellékletek: 

1.sz.  Műszaki dokumentáció 

2.sz.  Ajánlattevői nyilatkozat minta 

3.sz.  Ajánlattételi lap minta 

4.sz.  Ellenőrző lista 

5.sz.  Teljességi nyilatkozat 

6.sz.  Szakmai alkalmasság igazolásának dokumentumai 

 

Budapest, 2016. március 29. 
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MŰSZAKI LEÍRÁS 

 

 
Költségvetés 

    

ssz Tétel megnevezés egység 

Ajánlati 

ár (nettó) 

1. Nyomvonalterv készítés, kijelölés, mérés fm   

2. 
Földkitermelés: Dúcolatlan munka - árokból,vagy gödörből,1m 

mélységig kézi erővel l(  III. o. talaj esetén )  m3   

3. 
Nyomvonalhelyreállítás, (takarás, tömörítés, kimaradt föld elszállítás, 

tereprendezés) m3   

4. Bozótírtás, fakivágás, tereprendezés nyomvonalfeltárás m2   

5. Kötésgödör kialakítás, kötést követően takarás m3   

6. Vonalkábel behúzás, alépítménybe kábelaknákon keresztül fm   

7. Helyikábelek földárokba fektetése fm   

8. Vonalkábel földárokba fektetése  fm   

9. Vonalkábelszerelési mérés Ft/óra   

10. 
Fektetett vonalkábel elő és utómérés, mérési eredmény átadás 

papíralapon db   

11. 
Egyenes kötés készítése  vonal kábelen - zsugorcsöves lezárással 

vonalkábelen 53 -104 érig érig db   

12. 
Leágazó kötés készítése vonalkábelen- 29-52 érig érig LAHA kötés 

lezárással db   

13. Földelési szonda elhelyezés db   

14. 
Kiviteli tervkészítés, helyszínrajz készítés, aktualizálás helyreállítást 

követően db   

15. Jegyzőkönyv készítés db   

16. 

Átviteltechbnikai mérések B7 típusú kábelen (szigetelési 

ellenállás,közel-és távolvégi áthallás mérés,hurokellenállás mérés, 

hullámcsillapítás,hullámellenállás és földszimmetria csillapítás 

mérés,talajhőmérséklet mérés) Mérési eredmények jegyzőkönyvben 

való rögzítése,kiértékelés egység   

17. Szakfelügyelet óra   

18. Aszfalt, beton és egyéb burkolat bontása helyreállítás m3   

19. Térkőbontás, helyreállítás m3   

20. 

Vasúti pálya alatti irányított átfúrás (két vágányú pályánál, 110/6,3  mm 

méretű vastag falú KPE cső lefektetéssel, nehezen fúrható talaj esetén ) fm   

21. Vasútvonal keresztezési terv készítés, engedélyezés beszerzése db   

22. Kábelvédő alépítmények építése, ø 110 mm vascső fektetése fm   

23. 
Kábelbevezetések kiépítése faláttöréssel ø 110 mm vascső 

felszereléssel, rögzítéssel db   

24. 
Vasúti hídon kábelvédelem kiépítése "zórévas" elhelyezéssel, 

rögzítéssel fm   

25. Vonalkábel áthelyezés csatornából, földárokba fm   

26. 
Kábelelhelyezést követő védőmunkálatok, fedőtégla, jelzőszalag 

fektetés fm   
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27. Kábelvédő betonszekrények és kábelaknák építése, javítása db   

28. Hulladékelszállítás egység   

29. Szállítás (vonalkábel, gép) km   

30. 
Különféle hatósági engedélyek beszerzése (pl Önkormányzat, 

Elmű,stb.) db   

        

    

 

A munka végzésével kapcsolatos határidők: 

  
1 

Bejárást követő ajánlat megküldésének határideje, Nyomvonalterv 

készítés, kijelölés 5 munkanap 

2 
Vasútvonal keresztezési terv készítés (1 bejárást követő ajánlat adási 

időn túl) 28-30 munkanap 

3 

Helyreállításban történő közreműködés megkezdése Megrendelő 

jelzését követően (32. pontok teljesülése esetén) 5 munkanap 

4 

Helyreállításban történő közreműködés lezárása cca. 200-600 fm 

munkára vetítve (32. pont kivételével), azaz készrejelentés ideje 30 munkanap 

5 
Fektetett vonalkábel elő és utómérés, mérési eredmény átadás 

papíralapon, készrejelentést követő 3 munkanap 

6 
Kiviteli tervkészítés, helyszínrajz készítés, aktualizálás helyreállítás 

után , készrejelentést követően 3 munkanap 

    

 

Műszaki átadás- átvétel lebonyolítása, teljesítésigazolás ellenjegyzése 

5. 6. pontok teljesülését követően 

  

 

Szerelési anyagköltség adott munkához kapcsolódóan, tételes 

felsorolásban, fenti tételek alkalmazásával adott árajánlat "B pont" 

jelölés kiegészítésével, melyet Megrendelő képviselője köteles tételesen 

felülvizsgálni, és ennek eredményét vállalkozóval eseti 

Megrendelésében közölni. 

  

    

 

Előre nem látható események kezelése, eseti megrendelés max 10% 

értékig kijelölt műszaki szakértő bevonásával, írásos egyezetést 

követően 

  

 
Kijelölt műszaki szakértő: Csóka Sándor 

  

 
Az ajánlatban adott értékek nettó értékek. 
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2. sz. melléklet 

Ajánlattételi nyilatkozat minta 
A J Á N L A T T E V Ő I  N Y I L A T K O Z A T  

 

 

Alulírott …………………………, mint a(z) ……(cégnév, székhely)……. cégjegyzésre 

jogosult képviselője – az ajánlatkérésben foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény 

gondos áttekintése után – kijelentem, hogy az ajánlatkérésben és a foglalt valamennyi 

feltételt, a kivitelezés helyszínét szakértőtől elvárható gondossággal megismertük, 

megértettük, valamint, hogy azokat jelen nyilatkozattal elfogadjuk.  

 

Kijelentem, hogy ajánlatomhoz az ajánlattételi határidőtől számított 90 napig kötve vagyok. 

 

Jelen nyilatkozatot a MÁV Zrt., mint Ajánlatkérő által a „Bp. távközlési vonalkábel 

helyreállításban közreműködés” tárgyú ajánlatkérésben, az ajánlat részeként teszem. 

 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

 

 

  ………………………………………… 

  (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen 

  meghatalmazott képviselő aláírása) 
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3. sz. melléklet 

Ajánlattételi lap minta 
A J Á N L A T T E V Ő I  L A P  

 

Ajánlattevő neve:  

Ajánlattevő lakcíme / 

székhelye/adószáma: 

 

Ajánlattevő levelezési címe:  

Ajánlattevő telefonszáma:  

Ajánlattevő telefaxszáma:  

Ajánlattevő kapcsolattartójának neve:  

Ajánlattevő kapcsolattartójának 

telefonszáma: 

 

Ajánlattevő kapcsolattartójának 

telefaxszáma: 

 

Ajánlattevő kapcsolattartójának email 

címe: 

 

 

Ajánlattétel tárgya: „Bp. távközlési vonalkábel helyreállításban közreműködés” 

 

Ajánlat: 

Ellenszolgáltatás összege: 

 

  MEGNEVEZÉS Egység Árajánlat 

1 Földkitermelés: Dúcolatlan munka - árokból, vagy gödörből, 1m 

mélységig kézi erővel (  III. o. talaj esetén )  

m³  

2 Egyenes kötés készítése vonal kábelen - zsugorcsöves lezárással 

vonalkábelen 53 -104 érig 

db  

3 Leágazó kötés készítése vonalkábelen- 29-52 érig LAHA kötés 

lezárással 

db  

4 Átvitel technikai mérések    B7 típusú kábelen                                                               

(szigetelési ellenállás, közel- és távolvégi áthallás 

mérés,hurokellenállás mérés, hullámcsillapítás,hullámellenállás és 

földszimmetria csillapítás mérés,talajhőmérséklet mérés)                                                                                                

Mérési eredmények jegyzőkönyvben való rögzítése,kiértékelés 

csoport  

5 Vasúti pálya alatti irányított átfúrás (két vágányú pályánál, 110/6,3  

mm méretű vastag falú KPE cső lefektetéssel, nehezen fúrható talaj 

esetén ) 

m  

 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

 

 

  ………………………………………… 

  (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen 

  meghatalmazott képviselő aláírása) 
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4. sz. melléklet 

Ellenőrző lista 
1. Tartalmi követelmények 

Fedőlap (eljárás tárgya, ajánlattevő megnevezése)  

Ajánlattételi lap   

Ajánlattevői nyilatkozat   

Szakmai alkalmassági igazolásának dokumentumai   

Teljességi nyilatkozat   

Az Ajánlattevő részéről az aláírásra jogosult személynek az eredeti 

ajánlatban a nyilatkozatokat cégszerű aláírásával kell ellátnia.  

 

Közjegyző által hitelesített aláírási címpéldány vagy ügyvéd által 

ellenjegyzett aláírási címpéldány egyszerű másolata 

 

 
2. Formai követelmények 

2 példány (1 eredeti, 1 másolati digitális)   
Ajánlat egybefűzve került beadásra, olyan módon, hogy abból 

állagsérelem nélkül lapot kivenni ne lehessen 
 

Az ajánlat valamennyi oldalát folyamatos sorszámozással kell 

ellátni 
 

Az ajánlat oldalait (az ajánlat minden, szöveget tartalmazó oldalát) 

pedig az aláírásra jogosult személyeknek, vagy az általa erre 

felhatalmazott személy(ek)nek szignálnia kell 

 

1 db zárt, cégjelzéses boríték, címmel ellátva  
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5. sz. melléklet 

 

Teljességi nyilatkozat 
 

Amelyben a Vállalkozó alulírott ……………………………. (név), cégjegyzésre jogosult 

képviselője kijelenti, hogy a MÁV Zrt. által kiírt „Bp. távközlési vonalkábel 

helyreállításban közreműködés” eljárásban kiadott ajánlattételi dokumentációt, a 

rendelkezésére bocsátott műszaki dokumentációban rögzítetteket megismerte, az abban 

foglaltakat megvalósításra alkalmasnak ítéli, továbbá ezen dokumentumok, illetve a helyszín 

alapos ismeretében: 

  MEGNEVEZÉS Egység Ajánlat 

1 

Földkitermelés: Dúcolatlan munka - árokból, vagy gödörből, 1m 

mélységig kézi erővel (  III. o. talaj esetén )  
m³ 

 

2 

Egyenes kötés készítése vonal kábelen - zsugorcsöves lezárással 

vonalkábelen 53 -104 érig 
db 

 

3 

Leágazó kötés készítése vonalkábelen- 29-52 érig LAHA kötés 

lezárással 
db 

 

4 

Átvitel technikai mérések    B7 típusú kábelen (szigetelési ellenállás, 

közel- és távolvégi áthallás mérés, hurokellenállás mérés, 

hullámcsillapítás,hullámellenállás és földszimmetria csillapítás 

mérés,talajhőmérséklet mérés)                                                                                                

Mérési eredmények jegyzőkönyvben való rögzítése,kiértékelés 

csoport 
 

5 

Vasúti pálya alatti irányított átfúrás (kétvágányú pályánál, 110/6,3 mm 

méretű vastag falú KPE cső lefektetéssel, nehezen fúrható talaj esetén) 
m 

 

 összegű árajánlatát a létesítmény teljes körű megvalósítására adja. 

  

Tudomásul veszi, hogy az elszámolás során az ajánlati kiírás, valamint a feltett kérdés-

válaszok bármelyikében rögzített munkanemek esetében azok be nem árazásából eredő 

többlet, valamint mennyiségi többlet elszámolására lehetőség nincs. 

 

A kivitelezés során csak és kizárólag a megrendelő kapcsolattartója által – a műszaki ellenőr 

által az építési napló útján elrendelt – pótmunkák elszámolása a vállalkozó által benyújtott 

tételes költségvetés műszaki ellenőr által elfogadott/jóváhagyott egységárakon, tételes 

felmérés alapján lehetséges. 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

 

 

  ………………………………………… 

  (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen 

  meghatalmazott képviselő aláírása)
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6. sz. melléklet 

1 sz. dokumentum 

 

Referencianyilatkozat 
 

Alulírott……………..…mint a(z)………………..(cégnév)……………….(székhely) cégjegyzésre jogosult képviselője kijelentem, hogy a 

…………………….....(cégnév) 

2013/2014/2015. évben, az ajánlatkérés tárgya szerinti tevékenységnek minősülő munkákat végeztük: 

 
A szerződést kötő másik fél 

megnevezése 
A szolgáltatás megnevezése 

Ellenszolgáltatás nettó 

összege 
Teljesítés ideje (év) 

Teljesítés 

időtartama 

(nap) 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

 

Jelen nyilatkozatot a MÁV Zrt., mint Ajánlatkérő által a „Bp. távközlési vonalkábel helyreállításban közreműködés” tárgyú ajánlatkérésben, 

az ajánlat részeként teszem. 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

  ………………………………………… 

  (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen 

  meghatalmazott képviselő aláírása) 
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2. sz. dokumentum 

 

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT AZ ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGRŐL
1
 

 

 

Alulírott nyilatkozom, az összeférhetetlenség kezelésére vonatkozóan, hogy Vállalkozásunk 

tulajdonosi szerkezetében, és választott tisztségviselőinek vonatkozásában, vagy 

alkalmazottjaként sem közvetlen, sem közvetett módon nem áll jogviszonyban MÁV-os 

tisztségviselővel, az ügyletben érintett alkalmazottal, vagy annak Törvény (a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja) szerint értelmezett 

közeli hozzátartozójával.  

 

 

 

 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

 

 

  ………………………………………… 

  (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen 

  meghatalmazott képviselő aláírása) 

 

                                                 

1 Az ajánlattételi felhívás 5.3. pontjának megfelelően. 
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3.sz. dokumentum 

Nyilatkozat kizáró okokról 
a „Bp. távközlési vonalkábel helyreállításban közreműködés” tárgyú beszerzési eljárásban 

 

Alulírott, mint a(z) ...................................................... (cég megnevezése, székhely) 

cégjegyzésre jogosult képviselője/cégjegyzésre jogosult által meghatalmazott személy 

büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam jegyzett céggel, mint 

ajánlattevővel szemben nem állnak fenn az alábbi kizáró okok: 

a. végelszámolás alatt áll, vagy az ellene indított csődeljárás vagy felszámolási 

eljárás folyamatban 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 2013. június 30-ig hatályban volt, a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi 

IV. törvény szerinti bűnszervezetben részvétel – ideértve a bűncselekmény 

bűnszervezetben történő elkövetését is –, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi 

kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, költségvetési csalás, az európai 

közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése vagy pénzmosás bűncselekményt, 

illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény XXVII. Fejezetében 

meghatározott korrupciós bűncselekmények, bűnszervezetben részvétel – ideértve 

bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is –, hűtlen kezelés, hanyag 

kezelés, költségvetési csalás vagy pénzmosás bűncselekményt, illetve személyes 

joga szerinti hasonló bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a bűncselekmény 

elkövetése jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett 

előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; 

f. három évnél nem régebben súlyos, jogszabályban meghatározott szakmai 

kötelezettségszegést vagy külön jogszabályban meghatározott szakmai szervezet 

etikai eljárása által megállapított, szakmai etikai szabályokba ütköző cselekedetet 

követett el; 

g. korábbi közbeszerzési eljárás alapján vállalt szerződéses kötelezettségének 

megszegését két éven belül kelt jogerős közigazgatási vagy bírósági határozat 

megállapította. 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

  ………………………………………… 

  (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen 

       meghatalmazott képviselő aláírása) 


