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I. 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

„Egyszer használatos ágyneműk beszerzése” 

tárgyú nyílt pályázathoz 

1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) 

MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. megbízásából a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. 

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. 

Kapcsolattartási cím: 

MÁV Szolgáltató Központ Zrt. 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.III. emelet 305.. szoba 

Címzett: Czap Krisztina 

Telefon: (+36-1)511- 24-19 

Fax: :(+36-1)511- 4337 



E-mail: czap.krisztina@mav-szk.hu 

2. A pályázat tárgya: 

Szállítási szerződés „Egyszer használatos ágyneműk beszerzése” tárgyában, amely alapján Ajánlatkérő 

nettó 6.300.000 Ft értékben rendel meg egyszer használatos ágyneműt a nyertes ajánlattevőtől. 

Az egyszer használatos ágynemű szövetével szemben támasztott követelmények: 

- Világoskékszínű - egyszínű 

- Antisztatikus – statikusan nem töltődik fel 

- Antiallergén 

- SMS 100 % műszál (1 m2 anyag súlya 40-50 gramm) 

- Szintetikus 

- Egyszer használatos kivitelben, garnitúrában fóliába csomagolva 

- Nem mosható 

Méretek: 

Lepedő 190 * 130 cm 

Párnahuzat mérete: 65x40 cm 

Paplanhuzat 190*140 cm 

Párna és paplan huzat nyitott végének zárása „bujtatott (visszahajtott)” technikával történik. 

A megadott méret a belső hasznos méret, 1-1 cm külső szegély kialakítással, mely egy soröltéssel van 

levarrva. 

Csomagolása: zárt műanyag fóliába – egységcsomagként, a csomagba betétlapot kell elhelyezni 

Minden csomagnak sorszámmal kell rendelkeznie. 

3. A pályázat műszaki leírása, illetőleg a minőségi követelmények, teljesítménykövetelmények 
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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 

Szállítási szerződés 

5. A teljesítés határideje 

A megrendelt teljes mennyiség 50 %-a szerződés hatálybalépésétől számított 60. napig; 

A megrendelt teljes mennyiség második 50 %-a a szerződés hatálybalépésétől számított 120. napig. 

A szállító a határidők korábbi teljesítésére – előteljesítésre - jogosult. 

6. A teljesítés helye 

MÁV-START Zrt. Utasellátó Központ 1087 Budapest, Kerepesi út 6. 

7. Az ajánlatok bírálati szempontja 

Az ajánlatkérő az ajánlatokata legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás bírálati szempont alapján értékeli. 

Ajánlattevőknek csomagárat kell megadniuk. 

Ajánlatkérő a csomagon az alábbiakat érti: A csomag tartalma a műszaki leírásban megadott 

paraméterekkel rendelkező 

1 db lepedő 

1 db paplanhuzat 

1 db párnahuzat 

Ajánlattevőknek úgy kell meghatározniuk az ellenszolgáltatás összegét minden árelem tekintetében, hogy 

az tartalmazzon minden járulékos költséget (pl. szállítási költség). Az ajánlati árat nettó HUF/csomag 

(forintban) kell megadni. Fenti árelemeken túl egyéb árelem, költség nem adható meg és elszámolására 

nincs mód. Az ármegadással kapcsolatban további rendelkezéseket a 17. pont tartalmaz. 



8. Mintadarabok benyújtására vonatkozó információ: 

- Az ajánlat benyújtásakor ajánlatkérő részére átadandó két mintadarab a szerződés és a szakmai tartalom 

szerint elkészítendő egyszer használatos ágynemű csomagból. A mintadarabot ajánlatkérő nem szolgáltatja 

vissza Ajánlattevőnek, a mintadarabért költséget, díjat ajánlatkérő nem fizet. A mintadarabot gyakorlati 

tesztelésnek veti alá, mely során a benyújtott mintadarabokról megállapítja. hogy megfelel-e a 

dokumentációban előzetesen megfogalmazott műszaki paramétereknek. 

- A mintadarabnak meg kell egyeznie azzal a termékkel, amelynek leszállítását nyertesség esetén az 

ajánlattevő a szerződés alapján vállalja. 

- A mintadarabokat kérjük műanyag lezárt fóliába csomagolva, betétlappal, sorszámmal ellátva, valamint 

kérjük külön feltüntetni a csomagban az ágynemű szövetével, és méretével szemben támasztott 

követelményeket. 

A mintadarabok beadási határideje megegyezik az ajánlatok beadási határidejével. 

9. 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. 

Igazolás módja: 

Az a)-b) és e) pontok tekintetében az igazolás módja: 

az ajánlattételi határidőt megelőző 45 napnál nem régebben kiállított: cégkivonat egyszerű másolati 

példányának benyújtása. (a http://www.e-cegjegyzek.hu honlapról letölthető változat is elfogadható.) 

Az c)-d), illetve f)-g) illetve h)-k) pontok tekintetében az igazolás módja: 

http://www.e-cegjegyzek.hu/


az ajánlattevő cégszerűen aláírt nyilatkozata. 

10. Az alkalmasságot kizáró tényezők 

A szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmasságot az alábbi tényezők zárják ki: 

─ alkalmatlan az ajánlattevő ha a számviteli jogszabályok szerinti mérleg szerinti eredménye az utolsó 

kettő (2011-2012) lezárt üzleti éve közül bármelyikben negatív, illetve ha a nettó teljes árbevétele (2011-

2012. években) együttesen nem éri el a nettó 6 millió Ft-ot. 

Az igazolás módja: 

─ saját vagy jogelődje utolsó kettő (2011-2012) lezárt üzleti évéről szóló, a számviteli jogszabályoknak 

megfelelő beszámolója mérlegkimutatásának egyszerű másolata, illetve a teljes nettó árbevételére 

vonatkozóan (2011-2012.évek) cégszerűen aláírt egyszerű nyilatkozat. 

11. Az ajánlattételi határidő 

2014. március 24. (hétfő) 11:00 óra 

12. Az ajánlat benyújtásának címe 

Megegyezik az 1. pont szerinti kapcsolattartási címmel, MÁV Szolgáltató Központ Zrt.1087 Budapest, 

Könyves Kálmán krt. 54-60. III. emelet 305. szoba 

13. Az ajánlattétel nyelve (nyelvei) 

Magyar (HU) 

14. Az ajánlat(ok) felbontásának helye, ideje 

Az ajánlatok felbontásának helye: 

MÁV Szolgáltató Központ Zrt. 

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. III. emelet 305. szoba 

Az ajánlatok felbontásának ideje: 2014. március 24. (hétfő) 11:00 óra 

15. 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 e-



aukción 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 

2. Az elektronikus aukció tervezett időpontja: az ajánlatok értékelését követően. 

Az e-aukció részletes ütemezéséről és eljárási cselekményeiről Ajánlatkérő külön értesítésben tájékoztatja 

az érvényes ajánlatot benyújtott Ajánlattevőket. 

16. Az eredményhirdetés tervezett időpontja: 

Ajánlatkérő a pályázat eredményéről írásban (telefax útján, ill. e-mail-en) tájékoztatja az Ajánlattevőket 

várhatóan 2014. május 

17. A szerződéskötés tervezett időpontja 

Tervezetten: az eredményhirdetést követő 15 napon belül. 

18. Egyéb információk 
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- 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 beszerzésének határideje: 2014. március 24. 10:00 óra. Az ajánlati dokumentáció 

– előzetes telefonos egyeztetés után – átvehető személyesen vagy meghatalmazott útján, a MÁV 

Szolgáltató Központ Zrt. Beszerzési Szervezet címén (1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. III. 

emelet 305. szoba), munkanapokon 9.00-14.00 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. 

- 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, valamennyi oldalt (az üres 

oldalakat is) folyamatos sorszámmal, a cégjegyzésre jogosult vagy az általa az ajánlat aláírására 

meghatalmazott személy kézjegyével ellátva, zárt csomagolásban, magyar, 3 db papír alapú példányban (1 

eredeti, 2 másolat) kell benyújtani. 

- 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 „Egyszer használatos ágyneműk beszerzése” megjelölést is fel kell feltüntetni. 

- A borítékon kérjük feltüntetni, hogy az „Ajánlat az ajánlattételi határidő lejártáig, azaz 2014. március 24. 

11:00 óráig nem bontható fel!” valamint az „Iktatóban nem bontható fel!” feliratot. 

- 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 értékelésre 

kerülő tartalmi elemek szerinti ajánlatot. A felolvasólap mintáját jelen dokumentáció tartalmazza. 

- Ajánlattevőnek az alábbi dokumentumok egyszerű másolatát kell az ajánlathoz csatolni: 



§ az ajánlattételi határidőt megelőző 45 napnál nem régebben kiállított: cégkivonat 

§ a cégjegyzésre jogosult személy(ek) közjegyző által készített aláírási címpéldányát, vagy ügyvéd által 

ellenjegyzett aláírás-mintáját; 

§ amennyiben az ajánlatot meghatalmazott személy írja alá, akkor csatolni kell a cégjegyzésre jogosult által 

aláírt meghatalmazást is, melynek a meghatalmazott aláírás-mintáját is tartalmaznia kell. 

§ saját vagy jogelődje utolsó kettő (2011-2012) lezárt üzleti évéről szóló, a számviteli jogszabályoknak 

megfelelő beszámolója mérlegkimutatásának egyszerű másolatát 

- A Dokumentáció részét képező szerződéstervezetet kitöltve, szignálva, egyebekben változatlan 

szövegtartalommal kell az ajánlathoz csatolni. 

- Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy a feladat teljesítéséhez szükséges erőforrások 

rendelkezésre állását a szerződés időtartama alatt végig garantálja. 

- 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. 

- 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 (e-

mailben az 1. pont szerint) 2014. március 19. (szerda) 10:00 óráig. A kérdésekre ajánlatkérő 2014. március 

21. (péntek) 12:00 óráig megküldi válaszait. 

19. Az ajánlattételi felhívás közzétételének napja 

2014. március 14. (módosított ajánlattételi felhívás) 

Szállítási Szerződés 



amely létrejött egyrészről a 

MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. 

székhelye: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. 

cégjegyzék száma: Cg.01-10-045551 

adószáma: 13834492-2-44 

KSH besorolási száma: 13834492-4910-114-01 

számlavezető pénzintézete: Raiffeisen Bank Zrt. 

bankszámla száma: 12001008-00154206-00100003 

képviseli: ………………………………… 

mint megrendelő (a továbbiakban: „Megrendelő”), 

másrészről a 

……………………………………….. 

székhelye: ………………………………… 

adószáma: ………………………………… 

cégjegyzékszám: ……………………………………. 

KSH besorolási száma: ………………………………… 

bankszámlaszám: ………………………………… 

képviselője: ………………………………… 

mint szállító (a továbbiakban: „Szállító”), 

Preambulum 

Megrendelő nyílt pályázati eljárást folytatott le „Egyszerhasználatos ágyneműk beszerzése” tárgyban, 

melynek nyertese Szállító lett. Felek jelen szállítási szerződést e tény alapján kötik meg. 

1. A Szerződés tárgya 



Megrendelő megrendeli, Szállító elvállalja a jelen szerződés 1. sz. mellékletében rögzített minőségi 

paraméterekkel rendelkező egyszer használatos ágyneműk gyártási/szállítási munkálatainak elvégzését, 

valamint a jelen szerződés 3. pontjában megjelölt helyszínre történő leszállítását a jelen szerződésben 

meghatározottak szerint. 

A jelen szerződés alapján a Szállító által szállítandó teljes mennyiség: ……… db egyszer használatos 

ágynemű-csomag (lepedő, párnahuzat, paplanhuzat) [a Szállító végleges árajánlata alapján számítandó ki 

a Pályázati Felhívásban szereplő keretösszeg alapján], Megrendelő azonban nem vállal kötelezettséget a 

teljes mennyiség megrendelésére. 

2. A teljesítés határideje 

A teljesítés határideje: 

Az 1. pont szerinti teljes mennyiség 50 %-a szerződés hatálybalépésétől számított 60. napig; 

Az 1. pont szerinti teljes mennyiség második 50 %-a a szerződés hatálybalépésétől számított 120. napig. 

Szállító– Megrendelő előzetes írásos jóváhagyásával - előteljesítésre jogosult, mely esetben a 4.2. pont 

szerinti, teljesítésigazolás kiállítására előírt határidő az előteljesítés napjától számítódik. 

3. A teljesítés helye 

Szállító a szerződés tárgyát képező egyszer használatos ágyneműket a MÁV-START Zrt. Utasellátó 

Központ székhelyére (Cím: 1087 Budapest, Kerepesi út 2-4.) köteles leszállítani. 

4. A megrendelés teljesítése 

4.1. Megrendelő vállalja, hogy jelen szerződés aláírásával egyidejűleg átadja elektronikus formában a jelen 

szerződés 1. sz. mellékletében szereplő, az egyszer használatos ágynemű egységcsomag betétlapján 

feltüntetni kívánt tartalmi elemeket. Amennyiben Megrendelő a megadott időpontban nem adja át a 

Szállítónak ezen adatokat, úgy a Megrendelő késedelme a Szállító egyidejű késedelmét kizárja. 

4.2. Szállító vállalja, hogy a megrendelt egyszer használatos ágyneműket megfelelő minőségben és 

mennyiségben, jellegüknek megfelelően, csomagolva, határidőben a Megrendelő képviselője számára a 

teljesítési határidőkön belül átadja. A csomagolásnak alkalmasnak kell lenni arra, hogy a dolog épségét a 

fuvarozás és a tárolás időtartama alatt megóvja. A teljesítés pontos idejéről a Szállító a Megrendelő kijelölt 

képviselőjét a szállítás napja előtt legalább 2 munkanappal köteles értesíteni. A teljesítésre hétfőtől 

csütörtökig 8-16 óráig, pénteken pedig 8-14 óráig kerülhet sor. 



Az átadás-átvételt követő 5 munkanapon belül Megrendelő elvégzi az átadott egyszer használatos 

ágyneműk csomagolásának vizsgálatát, és amennyiben a Szállító teljesítését megfelelőnek minősíti, arról a 

Megrendelő képviselője teljesítésigazolást ad ki. A Megrendelő részéről a teljesítés-igazolás aláírására 

jogosult személy: Imri János, vagy a Megrendelő által cégszerű aláírással ellátott tájékoztatásban megjelölt 

más személy. Felek rögzítik, hogy ezen igazolás kiadása nem minősül a Megrendelő részéről jogról való 

lemondásnak, tehát abban az esetben, ha a későbbiekben, az ágyneműk használata során derül fény a hibás 

teljesítésre, Megrendelő jogosult az ebből eredő igényét érvényesíteni Szállítóval szemben. 

4.3. Amennyiben Megrendelő a 4.2. szerinti mennyiségi átvétel során, vagy a minőséget és/vagy a 

mennyiséget illetően a használat során - hibát észlel, a hiba kijavítására póthatáridő kitűzésével írásban 

szólítja fel a Szállítót. A mennyiségi vagy minőségi hibák kijavítására vonatkozó írásbeli felszólítás a 

megismételt – a hiba kiküszöbölését célzó – szállítói teljesítések kapcsán is korlátozás nélkül megtehető. A 

póthatáridő tűzése nem mentesíti a Szállítót a 9. pont szerint kötbér(ek) megfizetésének kötelezettsége alól. 

4.4. A kárveszély viselésére Megrendelő a termékek – igazolt – mennyiségi átvételét követően köteles. 

5. Vételár 

5.1. Szállító az 1. pontban meghatározott egyszer használatos ágyneműket ……………………. Ft + 

ÁFA/csomag, azaz …………………………………. forint + ÁFA/csomag egységáron; a teljes szerződéses 

mennyiséget összesen ……………………. Ft + ÁFA, azaz …………………………………. forint + ÁFA 

áron szállítja le Megrendelő részére, amely tartalmazza az összes járulékos (pl. szállítás stb.) költséget. 

5.2. Felek rögzítik, hogy az ár magában foglalja a jelen szerződés szerinti feladatok határidőre történő 

teljesítésének összes költségét; erre tekintettel Szállító Megrendelővel szemben semmiféle többlet-térítési 

vagy költségtérítési igénnyel semmilyen jogcímen nem élhet. 

6. Fizetési feltételek 

6.1. Szállító számla kiállítására a Megrendelő 4. pont szerinti teljesítésigazolásának birtokában, annak 

átvételétől számított 15 napon belül jogosult. Szállító a számlájához köteles a teljesítésigazolás egy 

másolati példányát mellékelni. 

6.2. Megrendelő a számla összegét a Szállító számlájának kézhezvételétől számított 30 napon belül, banki 

átutalással fizeti meg Szállítónak – az általa kiállított számlában megjelölt – bankszámlájára. Szállító 

számlája azon a napon számít teljesítettnek, amikor a Megrendelő bankszámláját számlavezető 

pénzintézete a számla összegével megterheli. 



6.3. Felek megállapodnak, hogy késedelmes fizetés esetén Szállító a késedelemmel érintett naptári félév 

első napján érvényes jegybanki alapkamat nyolc százalékponttal növelt értékű késedelmi kamatra jogosult. 

6.4. A Megrendelővel szembeni bármilyen követelés engedményezése (ide értve annak faktorálását is), 

illetve bármilyen, a Megrendelővel szembeni követelésen zálogjog alapítása csak Megrendelő előzetes 

írásos jóváhagyásával lehetséges. 

6.5. A számla benyújtásának címe: MÁV-START Zrt. 1426 Budapest, Pf. 27. 

6.6. Amennyiben a Szállító által kiállított számla a hatályos jogszabályoknak, illetőleg a jelen Szerződés 

előírásainak nem felel meg, vagy a fizetés jelen Szerződésben meghatározott egyéb előfeltételei nem 

teljesülnek, a Megrendelő jogosult a számlát visszautasítani és a hiányok pótlására írásban felszólítani a 

Szállítót. Ebben az esetben a fizetési határidő a megfelelő számla kézhezvétele napján kezdődik. 

6.7. Felek rögzítik, hogy a fentiek szerinti esetekben az érintett összeg megfizetése kapcsán a kifizetés 

előfeltételeinek maradéktalan teljesülésétől számítandó a vonatkozó fizetési határidő. 

7. Szállító kötelezettségei 

7.1. Szállító köteles a feladatai elvégzése során a Megrendelővel együttműködni a Megrendelő által 

megadott adatok alapján, illetve igényeknek megfelelően. 

7.2. Szállító kötelessége az együttműködés feltételeinek Szállító oldaláról történő biztosítása 

(kapcsolattartók, elérhetőségek). 

7.3. Szállítónak kötelessége a feladatai megoldása során felmerült, előre nem látott körülményeket 

haladéktalanul jelezni Megrendelő felé. Szállító köteles továbbá írásban, visszakövethető módon felhívni 

Megrendelő figyelmét a részére leadott megrendelés helytelenségeire, ellentmondásokra. 

7.4. Szállító a jelen szerződés tárgyát képező feladatot az általa jogszerűen használt eszközökkel végzi el. 

7.5. Szállító a jelen szerződés tárgyát képező feladatait saját költségén végzi el. 

7.6. Szállító a szerződés teljesítése során szakmai önállósággal, az irányadó jogszabályoknak, szakmai 

normáknak és szokásoknak megfelelően köteles eljárni. 

7.7. Szállító köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a feladatai 

teljesítésének eredményességét vagy határidőre való elvégzését veszélyezteti vagy gátolja. Az értesítés 

elmulasztásából eredő kárért Szállító felelős. 



7.8. Szállító alvállalkozók foglalkoztatására Megrendelő előzetes írásos hozzájárulásával jogosult. A 

Szállító az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozókat megillető díjak alvállalkozók felé történő 

megfizetéséről köteles gondoskodni, és az alvállalkozók nem jogosultak semmilyen díj- költség vagy egyéb 

követeléssel a Megrendelővel szemben fellépni. Szállító az alvállalkozók kiválasztásáért és teljesítésükért, 

a titoktartási kötelezettség velük történő betartatásáért a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint felel. 

7.9. Szállító a jelen szerződés aláírásával kijelenti és szavatolja, hogy a jelen szerződés alapján végzett 

tevékenységét professzionális minőségben, olyan módon teljesíti, amely megfelel a jogszabályi 

előírásoknak, az elvégzendő feladat jellegére vonatkozó, általánosan elfogadott szakmai normáknak és 

szokásoknak. Szállító kijelenti és szavatolja továbbá, hogy a jelen szerződés alapján a teljesítésben részéről 

közreműködő személyek megfelelő képzettséggel rendelkeznek. 

7.10. Szállító szavatolja, hogy általa a jelen Szerződés keretében szállított termékek per-, teher- és 

igénymentesek. 

7.11. A Szállító az átadott termékekre 6 hónap szavatosságot vállal. Ezen időtartam alatt vállalja a hibás 

Termékek ellenszolgáltatás nélküli, újbóli leszállítását. 

8. Megrendelő jogai és kötelezettségei 

8.1. Megrendelő köteles a Szállító szerződésszerű teljesítéséhez szükséges adatok, információk Szállító 

részére – ésszerű határidőn belül – történő rendelkezésre bocsátására. Megrendelő tudomásul veszi, hogy 

abban az esetben, ha késedelmesen vagy hibásan teljesíti adatszolgáltatási vagy egyéb közreműködési 

kötelezettségét, illetőleg igény meghatározását a Szállító számára, úgy az adott körben a Szállító egyidejű 

késedelmét kizárja. 

8.2. A Megrendelő a tevékenység ellátását rendszeresen ellenőrizheti és utasíthatja. A Megrendelő utasítási 

joga nem terjed ki a munka megszervezésére, annak feltételrendszerére. A Megrendelő a tevékenység 

ellenőrzésével megbízhat bármely, az alkalmazásában, vagy vele munkavégzésre irányuló egyéb 

jogviszonyban álló, és munkakörénél, illetve beosztásánál fogva ellenőrzési jogkörrel rendelkező személyt 

(ideértve a MÁV Zrt. Biztonsági Igazgatóságának munkatársát is). 

8.3. Megrendelő a Szállító szerződésszerű teljesítését követően köteles megfizetni a szerződésszerű 

teljesítés ellenértékét. 

8.4. Megrendelő kötelessége az együttműködés feltételeinek Megrendelő oldaláról történő biztosítása 

(kapcsolattartók, elérhetőségek). 

9. Szerződésszegés, kötbér 



9.1. Szállító a jelen szerződés megszegésével, vagy a szerződésen kívül okozott károkért a Megrendelővel 

szemben a polgári jog általános szabályai szerint teljes felelősséggel tartozik (ide értve különösen, de nem 

kizárólagosan a közvetlen és közvetett, illetve következményes károk, valamint az elmaradt haszon 

megtérítését is). 

9.2. Szállító nem teljesítése, hibás teljesítése vagy késedelme esetén a Megrendelő kötbérre jogosult. 

A kötbér alapja: 

· amennyiben a nem szerződésszerűen teljesített termékek aránya az adott alkalommal leszállított (vagy a 2. 

pont alapján leszállítandó) mennyiség 5 %-át nem éri el, akkor a nem szerződésszerűen teljesített 

mennyiség (csomagok darabszáma) megszorozva egy csomag bruttó, szerződéses vételárával, 

· amennyiben a nem szerződésszerűen teljesített termékek aránya az adott alkalommal leszállított (vagy a 2. 

pont alapján leszállítandó) mennyiség 5 %-át eléri vagy meghaladja, akkor az adott alkalommal leszállított 

teljes mennyiség bruttó, szerződéses vételára. 

A kötbér mértéke: 

· nem teljesítés esetén 25 %, 

· hibás teljesítés esetén 10 %, 

· késedelem esetén pedig minden, késedelemmel érintett naptári nap után 1 %. 

9.3. Amennyiben Szállító késedelmesen teljesít, Megrendelővel egyeztetve köteles póthatáridőt vállalni. A 

póthatáridőben történő megállapodás hiányában a Megrendelő jogosult egyoldalúan póthatáridőt tűzni. A 

póthatáridő elmulasztása az adott teljesítés nem teljesítését eredményezi. A póthatáridő kitűzése, illetve az 

adott szállítás nem teljesítése sem mentesíti Szállítót a késedelmi kötbér megfizetésének kötelezettsége alól. 

9.4.Hibás teljesítésnek minősül különösen, de nem kizárólagosan, amennyiben a leszállított csomagoknál 

az alábbi eltérések tapasztalhatók: 

 nem az ajánlat benyújtásakor leadott mintadarabnak, vagy a jelen szerződésben foglaltaknak megfelelő 

minőségű egyszer használatos ágynemű; 

 helytelen méretezés, 

 ha a csomagban nem a szerződésben vállalt ágynemű összetétel található. 

 az eseti teljesítéssel szállítandó mennyiség nem kerül teljes egészében leszállításra, de a hiány nem éri el az 

eseti teljesítéssel szállítandó mennyiség 10 %-át; 



 illetve minden esetben, amikor az egyszer használatos ágynemű-csomag bármely darabja nem felel meg a jelen 

szerződésben vagy a pályázati dokumentációban rögzített követelményeknek. 

Szállító hibás teljesítése esetén Megrendelő a hiba kijavítását vagy kicserélést kérhet. A hibás teljesítés 

miatti kötbér nem érinti a Megrendelő egyéb jogait. A Megrendelő a hibás teljesítési kötbér mellett 

érvényesítheti szavatossági jogait. 

9.5. Amennyiben Szállító előre látja, hogy teljesítése nem lesz szerződésszerű (késedelmesen vagy hibásan 

teljesít, illetve nem teljesít), de erről nem értesíti Megrendelőt, kötbért köteles fizetni, melynek mértéke a 

kötbéralap 10 %-a. 

9.6. Nemteljesítésnek minősül és a Megrendelő nem teljesítési kötbér felszámítására jogosult és/vagy 

jogosult a szerződéstől (részben vagy egészben) elállni különösen, de nem kizárólag abban az esetben, ha a 

Szállító 10 munkanapot meghaladó késedelembe esik, a teljesítést megtagadja, vagy a hibásan teljesített 

csomagok aránya eléri az eseti teljesítés mennyiségének 30 %-át, vagy a hiány eléri az eseti teljesítéssel 

szállítandó mennyiség 10 %-át. Nemteljesítési kötbér esetén a kötbér alapja – a 9.2. pontban foglaltaktól 

eltérően – minden esetben az adott alkalommal leszállított (vagy a 2. pont alapján leszállítandó) teljes 

mennyiség bruttó, szerződéses vételára. 

9.7. A kötbér esedékessé válik: 

- nem teljesítési kötbér esetén, ha a Megrendelő a nemteljesítéssel kapcsolatos igényét a Szállítónak 

bejelentette; 

- késedelmi kötbér esetén, ha a késedelem megszűnik, a határidő, póthatáridő lejár; 

- hibás teljesítés esetén a hiba közlésekor 

- A 9.5. pont szerinti esetben, amikor a Megrendelő kötbér iránti igényét a Szállítónak bejelentette. 

9.8. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésben biztosított kötbérek kumulatívak, így akár együttesen, akár 

külön-külön, akár más jogkövetkezményekkel együtt is alkalmazhatóak a Megrendelő kizárólagos 

választása szerint. A kötbér felszámítását megelőzően Megrendelő döntése szerint egyeztetést 

kezdeményezhet Szállítóval. 

9.9. Megrendelő követelheti a fenti kötbéreket meghaladó kárainak a megtérítését is. Megrendelő a kötbér 

igényéről a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti bizonylatot állít ki és küld meg Szállító részére. 

A Megrendelőnek jogában áll a kötbér igényét a Szállítónak jelen szerződés alapján fizetendő esedékes 

díjazás összegébe beszámítani. Nem teljesítés esetén a Szállító díjra nem jogosult. 



10. A szerződés megszűnése, módosítása 

10.1. A jelen szerződés a mindkét Fél általi aláírása napján lép hatályba és megszűnik, amennyiben 

mindegyik Fél a jelen szerződésben vállalt összes kötelezettségét teljesítette. 

10.2. Megrendelő jogosult jelen szerződéstől - választása szerint a teljes szerződéstől, vagy egyes 

részteljesítés(ek)től - elállni. Emellett Megrendelő jogosult a szerződés hatálybalépésétől számított 60. 

napig a szerződést részben - a jelen szerződéssel megrendelt mennyiség második 50 %-a vonatkozásában - 

rendes felmondással 15 napos felmondási idővel megszüntetni. Rendes felmondás esetén Megrendelőt 

kártérítési kötelezettség nem terheli Szállító felé. 

10.3. Felek a jelen szerződést közös megegyezéssel, írásban bármikor megszüntethetik. 

10.4. Jelen szerződést bármelyik fél – a másik fél súlyos szerződésszegése esetén – írásban, azonnali 

hatállyal felmondhatja, különösen, de nem kizárólagosan az alábbi esetekben: 

10.4.1. Felmondási ok a Megrendelő részéről: 

a) Megrendelő jogosult a jelen szerződést rendkívüli felmondással felmondani abban az esetben, ha a 

Szolgáltató a Megrendelő erre vonatkozó írásbeli figyelmeztetése és a szerződésszerű teljesítésre történő 

felhívása ellenére a Megrendelő által meghatározott ésszerű póthatáridőn belül sem teljesíti a jelen 

szerződés alapján fennálló kötelezettségeit. 

b) Megrendelő jogosult rendkívüli felmondással felmondani a jelen szerződést abban az esetben, ha a 

Szállító ellen az illetékes bíróság jogerősen felszámolási eljárás lefolytatását rendeli el, és ennek 

következtében megítélése szerint bizonytalanná válik a Szállító további szerződésszerű teljesítése. 

c) Megrendelő jogosult rendkívüli felmondással felmondani a jelen szerződést, ha Szállító együttműködési 

kötelezettségét súlyosan vagy ismétlődően megszegi vagy egyébként olyan magatartást tanúsít, amely jelen 

szerződés fenntartását lehetetlenné teszi. 

10.4.2. Felmondási ok a Szállító részéről: 

a) Szállító jogosult rendkívüli felmondással felmondani a jelen szerződést abban az esetben, ha a 

Megrendelő ellen az illetékes bíróság jogerősen felszámolási eljárás lefolytatását rendeli el, és ennek 

következtében a Szállító megítélése szerint bizonytalanná válik a teljesítés elfogadása és annak 

ellenértékének a Megrendelő, illetve a Megrendelő képviseletét a későbbiekben ellátó felszámoló által 

történő megfizetése. 



b) Szállító jogosult rendkívüli felmondással felmondani a jelen szerződést, ha a Megrendelő 

együttműködési kötelezettségét súlyosan vagy ismétlődően megszegi vagy egyébként olyan magatartást 

tanúsít, amely jelen szerződés fenntartását lehetetlenné teszi. 

10.5. A felek a rendkívüli felmondást a másik félhez címzett írásbeli nyilatkozattal gyakorolhatják. 

10.6. A jelen szerződés a Felek közös megegyezésével, kizárólag írásban módosítható. 

11. Vis maior 

11.1. Vis maiornak minősül minden olyan rendkívüli, a szerződéskötéskor előre nem látható és a Felek 

működési körén kívül eső körülmény, amely a Felek által elháríthatatlan, és amely a szerződés teljesítését 

akadályozza vagy korlátozza, így különösen: háború, ellenségeskedés, lázadás, forradalom, katasztrófa, 

továbbá sztrájk, zendülés, tüntetés vagy rendzavarás, kivéve, ha az kizárólag a Szállító alkalmazottaira 

terjed ki. 

11.2. Ha bármelyik fél úgy véli, hogy vis maior következett be, s ez akadályozza a kötelezettségeinek 

végrehajtásában, azonnal köteles írásban értesíteni a másik felet, s közölni vele az esemény körülményeit, 

okát és feltehetően várható időtartamát. Ebben az esetben a vonatkozó határidő meghosszabbodik a vis 

maior időtartamával. 

11.3. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért a mulasztó felet felelősség terheli. 

11.4. Ha vis maior körülmény bekövetkezett, mindkét fél köteles törekedni a szerződésből eredő 

kötelezettségeinek folytatólagos teljesítésére, amennyiben az ésszerűen elképzelhető. Amennyiben a vis 

maior időtartama a 60 napot meghaladja, bármelyik Fél jogosult a jelen Szerződést rendes felmondással, 30 

napos felmondási idővel megszüntetni. 

12. Egyéb rendelkezések 

12.1. Megrendelő és Szállító a szerződés teljesítése érdekében a fentieken túl, általában is együttműködnek. 

Ennek megfelelően kellő időben egymás rendelkezésére bocsátják a szükséges adatokat, valamint 

gondoskodnak a teljesítés további feltételeinek megteremtéséről; a teljesítést érintő minden lényeges 

körülményről haladéktalanul tájékoztatják egymást. 

12.2. Felek kapcsolattartói: 

Szállító részéről: 

……………………… 



levelezési cím: ……………………. 

E-mail: …………………… 

telefonszám: ……………………. 

telefaxszám: ……………………. 

Megrendelő részéről: 

Imri János, központvezető 

levelezési cím: 1087 Budapest, Kerepesi út 6. 

E-mail: imri.janos@mav-start.hu 

telefonszám: (1) 512-7803 

telefaxszám: (1) 

12.3. Felek az adataikban bekövetkező mindennemű változást, különösen a cég címének, 

bankszámlaszámának és adószámának változását a másik féllel a változást követő 3 napon belül írásban 

kötelesek közölni. Ezen bejelentési kötelezettség elmulasztásából, vagy késedelmes teljesítéséből fakadó 

minden kárért a mulasztó felet terheli a felelősség. 

12.4. A Felek egymáshoz intézett nyilatkozataikat írásban – ideértve, de nem kizárólag postai úton 

megküldött levél, személyesen kézbesített levél, távirat, telefax, e-mail, etc. – kötelesek megtenni. A Felek 

tudomásul veszik, hogy 

• a Felek levelezési címként a jelen szerződésben meghatározott címet fogadják el. Amennyiben valamelyik 

fél pontatlan, téves címet adott meg, illetve elmulasztja értesíteni a másik felet a levelezési címe 

változásáról és emiatt válik sikertelenné a kézbesítés, akkor ennek a felelőssége az értesítést elmulasztó 

Felet terheli; 

• a Felek egymáshoz intézett (postai tértivevényes) nyilatkozatai akkor is kézbesítettnek tekintendők, 

amennyiben azok „nem kereste”, vagy „eredménytelen” vagy „elköltözött” vagy „címzett ismeretlen” 

jelzéssel érkeznek vissza. Az így visszaküldött iratot a második postai kézbesítés megkísérlésének napjától 

számított 5. napra vonatkozó hatállyal kézbesítettnek kell tekinteni; 

• A Felek a személyesen átadott küldeményt akkor tekintik kézbesítettnek, amikor a címzett az átvételt 

igazolta; 
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• A Felek a telefaxon, e-mailen küldött küldeményt akkor tekintik kézbesítettnek, amikor a címzett az 

átvételt igazolta, email esetén amikor a kézbesítési igazolást a feladó megkapta, ennek hiányában amikor a 

küldő a küldeményt elküldte. 

12.5. Szállító kijelenti, hogy nem áll fenn olyan valós vagy potenciális érdekellentét, amely a jelen 

szerződés szerint Megrendelő részére nyújtandó szolgáltatásokat érintené. 

12.6. Szállító kijelenti és szavatolja továbbá, hogy a jelen szerződés Szállító általi teljesítése nem jelenti, és 

nem eredményezi bármilyen olyan szerződés vagy kötelezettség megszegését, amely valamely harmadik 

személlyel kötött szerződés alapján áll fenn, illetőleg valamely harmadik fél tulajdonát képező információ 

titokban tartására vonatkozik. 

12.7. Szállító kijelenti és szavatolja, hogy a jelen szerződésben meghatározott feladat teljesítése során nem 

használ fel semmilyen olyan dokumentumot, egyéb anyagot, illetőleg információt, amely harmadik 

személy tulajdonát képezi és olyan bizalmas dokumentumnak, egyéb anyagnak, illetőleg információnak 

minősül, amelynek a feladat teljesítése során történő felhasználását a tulajdonos harmadik személy nem 

engedélyezte. Szerződő Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés és az abba kifejezetten belefoglalt 

információk a jelen szerződés tárgyát képező feladatra vonatkozó megállapodások teljességét képezik. 

12.8. Felek a jelen szerződést és a jelen szerződés teljesítésével kapcsolatosan tudomásukra jutott 

valamennyi információt üzleti titokként kezelik, kötelesek azt mindenkor – a jelen szerződés megszűnését 

követően is – időbeli korlátozás nélkül megőrizni. A jelen szerződéssel kapcsolatban információt harmadik 

személy részére – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – csak a másik Fél írásos hozzájárulásával 

lehet adni. Felek kötelesek gondoskodni arról, hogy a jelen szerződéssel kapcsolatos információkat 

alkalmazottaik is üzleti titokként megőrizzék. 

12.9. Felek rögzítik, hogy a Megrendelő az egyszer használatos ágyneművel kapcsolatos, valamennyi 

szellemi alkotáshoz fűződő vagyoni jogai időbeli és térbeli korlátozás nélkül kizárólagosan Megrendelőt 

illetik meg. 

12.10. A jelen szerződés valamely rendelkezésének érvénytelensége nem jelenti a jelen szerződés 

érvénytelenségét. A jelen szerződés valamely rendelkezése érvénytelenné válása esetén Felek kötelesek az 

érvénytelenné vált rendelkezést olyan rendelkezéssel pótolni, mely megfelel a Felek jelen szerződés 

megkötésének időpontjában fennálló gazdasági akaratának. 

12.11. Szállító nyilatkozik, hogy tulajdonosi szerkezetében, és választott tisztségviselőinek 

vonatkozásában, vagy alkalmazottjaként nem áll jogviszonyban a Megrendelő vezető tisztségviselőjével, az 

ügyletben érintett alkalmazottal, vagy annak törvény szerint értelmezett közeli hozzátartozójával. 



12.12. Felek megállapítják, hogy bármely vita eldöntésre, amely a jelen szerződésből vagy azzal 

összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban 

keletkezik, a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései szerint hatáskörrel és 

illetékességgel rendelkező bíróság jogosult eljárni. 

12.13. Jelen szerződés 4, azaz négy egymással szó szerint megegyező példányban, magyar nyelven készült, 

melyből Megrendelőt 3, azaz három példány, Szállítót 1, azaz egy példány illet meg. 

12.14. A jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a jelen Szerződés mindkét Fél általi aláírása 

napján hatályos Polgári Törvénykönyv rendelkezései irányadók. 

Felek a jelen szerződést átolvasást és értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 

jóváhagyólag írták alá. 

Budapest, 2014. ………… 

MÁV-START Zrt. képviseletében: ………..………….. képviseletében: 

………………………………. ………………………….. 

……………………. …………………………. 

…………………… ………………………… 

Megrendelő Szállító 

1.számú Melléklet: 

Műszaki tartalom 

Műszaki tartalom 

Az egyszer használatos ágynemű szövetével szemben támasztott követelmények: 

- Világoskékszínű - egyszínű 

- Antisztatikus – statikusan nem töltődik fel 

- Antiallergén 

- SMS 100 % műszál (1 m2 anyag súlya 40-50 gramm) 

- Szintetikus 



- Egyszer használatos kivitelben, garnitúrában fóliába csomagolva 

- Nem mosható 

Méretek: 

Lepedő 190 * 130 cm 

Párnahuzat mérete: 65x40 cm 

Paplanhuzat 190*140 cm 

Párna és paplan huzat nyitott végének zárása „bujtatott (visszahajtott)” technikával történik. 

A megadott méret a belső hasznos méret, 1-1 cm külső szegély kialakítással, mely egy soröltéssel van 

levarrva. 

Csomagolása: zárt műanyag fóliába – egységcsomagként, a csomagba az alábbi betétlapot kell elhelyezni 

Minden csomagnak sorszámmal kell rendelkeznie. 

 

MÁV-START Zrt. Utasellátó Központ 

1087 Budapest, Kerepesi út 2-6. 

Sorszám: 
Gyártó: Neve, címe 

III. Felolvasólap 

FELOLVASÓLAP 

Ajánlattevő neve: …………………………………………. 

Ajánlattevő székhelye (lakóhelye): ……………………………………………. 

Telefon: …………… Telefax: …………. E-mail: ……………………… 

Ellenszolgáltatás összege: nettó ………………Ft/csomag 



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

képviselője – az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi 

követelmény, utasítás, kikötés és műszaki adatok gondos áttekintése után ezennel kijelentem, hogy az 

ajánlattételi 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 „Egyszer használatos ágyneműk beszerzése” 

tárgyban kiírt pályázat részeként tettem. 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

………..………………. 

(cégszerű aláírás) 

 


