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KSH besorolási száma: 13834492-8559-114-01 
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Raáb Mátyás 
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Telefax: + 36 1/511 2346 

mint Ajánlatkérő (a továbbiakban: Ajánlatkérő) beszerzési eljárást kezdeményez az alábbi feltételekkel: 

Kérjük, hogy a beszerzés tárgyának teljesítésére az alábbiak szerint szíveskedjenek ajánlatot (árajánlatot) 

benyújtani. 

1. Abeszerzés tárgya: 

Vasúti kerékpárok IS1 (profilszabályozás) szintű javítása a csapágyak leszerelése/bontása nélkül 

Miskolc JBK részére 

2. Abeszerzés összértéke vagy mennyisége: 

10.000.000,- Ft + ÁFA -50% 

Az ajánlatkérőnek a keretösszeg kimerítésére nincsen kötelezettsége. 

Az ajánlatokat HUF-ban kérjük megadni azzal, hogy az ajánlati ár tartalmazza az ajánlattevő által vállalt 

feladatok szerződésszerű teljesítésének valamennyi – közvetlen és közvetett – költségét, így különösen az 

elvégzendő szolgáltatás árát, valamint a szállítási és rakodási költségeket. Az ajánlati ár a szerződés teljes 

időbeli hatálya alatt érvényes, rögzített ár. 

A javítandó kerékpárok –tájékoztató jellegű- mennyiségét az ajánlati dokumentáció 1. számú melléklete 

tartalmazza. 

3. A beszerzés műszaki specifikációja: 

Az ajánlati dokumentációban feltüntetett árulista szerint 

4. A szerződés meghatározása, aminek megkötése érdekében ajánlatot kérnek: 

Vállalkozási keretszerződés 

Szerződéstervezet az ajánlati dokumentáció mellékletében részletezettek szerint. 

5. A szerződés időtartama vagy a teljesítés véghatárideje: 

[x] A szerződés a mindkét Fél részéről történő aláírása napján lép hatályba és az abból eredő 

kötelezettségek maradéktalan teljesítésével szűnik meg. A szerződés alapján Ajánlatkérő legfeljebb a 

szerződés mindkét fél általi aláírástól számított 18 hónapig jogosult Lehívások leadására 



A Lehívások teljesítésének véghatárideje: A Nyertes ajánlattevő által megadott, a szerződés 1. számú 

mellékletében rögzített határidők szerint. A teljesítési határidők a 16 hetet nem haladhatják meg. 

6. Részekre termékcsoport(ok)ra/történő ajánlattétel 

[x] nem lehetséges. 

Többváltozatú ajánlat 

[x] nem tehető 

7. Ateljesítés helye: [x] MÁV-START Zrt. alábbi telephelye: 

MÁV-START Zrt. Miskolc JBK Személykocsijavító műhely (MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Miskolc 

K32-es raktár) 

3529 Miskolc, Kandó Kálmán tér 1-3. 

8. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei: 

Ajánlatkérő előleget nem fizet, fizetési biztosítékot nem nyújt, szerződést biztosító mellékkötelezettségek 

nem terhelik. 

Az igazolt teljesítést követően; fizetés: a mindkét fél által aláírt szerződés feltételeinek megfelelően 

kiállított számla és mellékletei kézhezvételétől számított 30naptári napon belül. 

9. Aszerződést biztosító és egyéb mellékkötelezettségek: 

[x] késedelmi kötbér, 

[x] hibás teljesítési kötbér, 

[x] meghiúsulási kötbér, 

[x] ellenőrzés meghiúsítása miatti kötbér 

[x] egyéb járulékos kötelezettségek a szerződés-tervezetben meghatározottak szerint. 

10. Részvételi feltételek 

10.1 Kizáró okok: 

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, akikkel szemben az alábbi kizáró okok fennállnak: 



a. végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést 

közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági 

szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló 

helyzetben van, 

b. tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették, 

c. gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított 

bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült, 

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. korábbi - kettő évnél nem régebben lezárult - MÁV-GÉPÉSZET Zrt. és MÁV-START Zrt. beszerzési 

eljárásaiban hamis adatot szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták. 

Igazolási módok: 

a.-b. pontok esetében:30 napnál nem régebbi cégkivonat, vagy cégformától függően a működés 

jogszerűségét igazoló egyéb okirat. Egyéni vállalkozók esetében vállalkozói igazolvány másolata, vagy a 

közhiteles adatbázisból kinyomtatott igazolás. Amennyiben a cég adataiban változás következett be a 

letöltött cégkivonat dátumához képest, kérjük, küldje meg elektronikusan a változásbejegyzési kérelmet 

tartalmazó e-aktát, valamint annak az illetékes cégbíróságra történt benyújtását igazoló elektronikus 

tértivevényt 

[x] közhiteles adatbázisból letöltötten és cégszerűen aláírtan (ideértve különösen az www.e-cégjegyzék.hu, 

továbbá az NAV adatait) 

c. pont esetében: magánszemély részéről hatósági erkölcsi bizonyítvány, cég esetében 30 napnál nem 

régebbi cégkivonat, vagy cégformától függően a működés jogszerűségét igazoló egyéb okirat. Egyéni 

vállalkozók esetében vállalkozói igazolvány másolata, vagy a közhiteles adatbázisból kinyomtatott 

igazolást. 

[x] közhiteles adatbázisból letöltötten és cégszerűen aláírtan (ideértve különösen az www.e-cégjegyzék.hu, 

továbbá az NAV adatait), magánszemély esetében erkölcsi bizonyítvány eredeti példánya, egyéni 

vállalkozó esetén vállalkozói igazolvány másolata 

d. pont esetében: 1 évnél nem régebbi együttes adóigazolás, vagy cégszerűen aláírt nyilatkozat, arra 

vonatkozóan, hogy Ajánlattevő szerepel a NAV köztartozásmentes adózók nyilvántartásában 



(http://nav.gov.hu/magyar_oldalak/nav/adatbazisok/koztartozasmentes), amely igazolja, hogy Ajánlattevő 

nem áll felszámolás alatt és az adóhatóság felé nincs tartozása. 

[x] adóigazolás-egyszerű másolatban; nyilatkozat-eredetiben 

Adóhatósági eljárás alapján felfüggesztett adószám esetén az ajánlat érvénytelen. 

e. pont esetében: Ajánlatkérő ellenőrzi saját nyilvántartásából. 

Alvállalkozó vonatkozásában: 

Ajánlattevő cégszerűen aláírt nyilatkozata arról, hogy az általa a szerződés teljesítése során igénybe venni 

kívánt alvállalkozók vonatkozásában a kizáró okok nem állnak fenn. 

Kérjük az ajánlatot aláíró személy(ek) aláírási címpéldányának vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-

mintájának ajánlathoz történő csatolását. 

[X] egyszerű másolatban 

10.2 Alkalmassági feltételek: 

10.2.1 Gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása 

a) Cégszerűen aláírt nyilatkozatát az előző két üzleti év (2011, 2012) vonatkozásában a teljes - általános 

forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve 

mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. 

Minimum követelmény: A teljes - általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele az előző két üzleti 

évben külön-külön el kell hogy érje a nettó 50 M Ft-ot, azaz ötvenmillió forintot. 

10.2.2 Műszaki, illetve szakmai alkalmasság igazolása 

a) Ajánlattevő cégszerűen aláírt nyilatkozata az ajánlati felhívás dátumától visszafelé számított 4 év 

legjelentősebb, vasúti kerékpárok IS1 (profilszabályozás) szintű javítása tárgyú referenciáról, melynek 

minimálisan tartalmaznia kell a szerződéskötő másik fél nevét, elérhetőségét, a szerződés tárgyát, 

időtartamát, az ellenszolgáltatás nettó összegét, valamint arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy a teljesítés 

szerződésszerű volt-e. 

Minimum követelmény: a megjelölt időszakban Ajánlattevő rendelkezzen vasúti kerékpárok IS1 

(profilszabályozás) szintű javítása legalább nettó 5.000.000,- Ft értékben történt teljesítést igazoló 

referenciával. 

http://nav.gov.hu/magyar_oldalak/nav/adatbazisok/koztartozasmentes


[x] egyszerű másolatban 

b) Vasúti kerékpárok javítása tevékenységre vonatkozó érvényes minőségbiztosítási tanúsítvány (ISO 9001 

vagy azzal egyenértékű minőségbiztosítási tanúsítvány) egyszerű másolatának benyújtása, vagy a minőség 

biztosítása érdekében tett intézkedéseinek bemutatása. 

Minimum követelmény: 

Ajánlattevő rendelkezzen vasúti kerékpár javítása tevékenységre vonatkozó érvényes minőségbiztosítási 

tanúsítvánnyal (ISO 9001 vagy azzal egyenértékű minőségbiztosítási tanúsítvánnyal), vagy azzal 

egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések bizonyítékaival. 

c) A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek megnevezése, képzettségük, szakmai tapasztalatuk 

ismertetése, az alábbi formában: 

· csatolni kell a szakemberek megnevezését és bemutatását tartalmazó cégszerűen aláírt nyilatkozatot, 

amely nyilatkozatot azon gazdasági szereplőnek kell cégszerűen aláírni, amely az adott szakembert 

rendelkezésre bocsátja. A nyilatkozatban minimálisan az alábbiakat kell megjelölni: 

o az adott szakember nevét, 

o képzettségét, 

· csatolni kell a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát. A 

szakmai önéletrajzban minimálisan az alábbiakat kell megjelölni: 

o név, 

o képzettség, 

o munkahely, 

· a szakember által megszerzett gyakorlat feltüntetését, minimálisan az alábbi adatok megadásával 

o munkakör 

o ellátott feladatok rövid bemutatása 

o gyakorlat kezdete (év, hónap), vége (év, hónap) 

Minimum követelmény: 



Ajánlattevő rendelkezzen minimálisan az alábbi szakemberekkel: 

1 fő felsőfokú műszaki végzettséggel rendelkező, legalább 5 éves,vasúti kerékpár javítási gyakorlattal 

rendelkező szakemberrel 

10.3.Nyilatkozatok 

10.3.1. Hegesztési tanúsítás 

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a vasúti járművekbe épülő hegesztett termékek esetén, 

amennyiben hegesztési technológia is alkalmazásra kerül a beszállított termék gyártásánál, úgy az 

Ajánlattevőnek /és a gyártónak is/ rendelkeznie kell az EN 15085-2 számú szabvány által a termékre 

előírt tanúsítási szintnek megfelelő tanúsítással. 

Az ajánlattétel során nyilatkozniuk kell, hogy rendelkeznek-e az EN 15085-2 számú tanúsítással. 

Amennyiben a termék gyártása során nem kerül alkalmazásra hegesztési technológia, akkor arról kérjük 

nyilatkozatukat. 

A tanúsítvány vagy a nyilatkozat hiánya az eljárás további szakaszából kizárást eredményez. 

10.4 Az ajánlathoz -a fentieken túl- becsatolandó egyéb nyilatkozatok, igazolások 

- Felolvasólap 

- Aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta egyszerű másolati példányban 

- Nyilatkozat a pályázati felhívásban és a szerződéstervezetben foglaltak elfogadásáról eredeti példányban 

- Nyilatkozat a cégkivonatban foglalt adatok valóságtartamáról 

- Nyilatkozat az ajánlati dokumentáció átvételéről 

- Egyéb fontosnak tartott információ 

11. Az elbírálás szempontja: 

(6. ponttal összhangban) 

[x] legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás (az árulistában szereplő kerékpárok egyes típusaira –egy darab 

javítására vonatkozóan-adott vállalkozói díjak összesítése) 



Az Ajánlatkérő az ajánlatok bontását követően fenntartja a jogot e-aukció vagy ártárgyalás 

tartására, melynek időpontjáról az érvényes ajánlatot tevők részére írásban (fax vagy e-mail útján) 

értesítést küld. 

A beszerzés tárgyának összetettségére, sokrétűségére tekintettel az Ajánlatkérő fenntartja a jogot a 

szerződéses feltételek és szakmai tartalom tekintetében tárgyalás tartására A tárgyalás tartásáról és annak 

időpontjáról az Ajánlatkérő írásban (fax vagy e-mail útján) küld értesítést. 

12. Az ajánlatkérő (az ajánlati kötöttség figyelembevételével) hiánypótlási lehetőséget biztosít. 

Hiánypótlás során az ajánlat nem módosulhat, azonban az ajánlat érvényességéhez szükséges 

dokumentumokat lehet benyújtani. Hiánypótlásban olyan adat, információ, dokumentum nem pótolható, 

amely az ajánlati árat befolyásolja, módosítja. Hiánypótlás minden dokumentáció esetében egyszer 

lehetséges. Hiánypótlás során Ajánlatkérő által nem kért dokumentumok is pótolhatók. Hiánypótlás során a 

felolvasólap és annak tartalma nem pótolható! A hiánypótlás vagy a hiánypótlás keretében kért 

felvilágosítás kérés határidőre való nem teljesítése esetén Ajánlatkérő kizárólag az eredeti ajánlatot veheti 

figyelembe az ajánlatok elbírálása során. 

13. Az eljárás nyelve: 

[x] magyar 

Amennyiben az ajánlatban idegen nyelvű dokumentum szerepel, annak azzal tartalmában megegyező 

magyar nyelvű fordítását is csatolni kell az ajánlathoz. 

Ajánlatkérő elfogadja a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi-cégszerűen aláírt-

felelős fordítását is. Amennyiben a magyar és az idegen nyelvű változat között eltérés van, úgy a magyar 

változat az irányadó. 

A nem magyar nyelven benyújtott ajánlatok magyar nyelvre történő felelős fordítását az ajánlattevő köteles 

vállalni, illetve az így felmerülő költséget ajánlattevő köteles viselni. 

14. Afelhívás megküldésének napja: 2014. március 25. 

15. Az ajánlattételi határidő: 2014. április 25. 11:00 óra 

16. Az ajánlat benyújtásának címe: 

Az ajánlatok kizárólag az alább megadott elérhetőségen nyújthatók be az ajánlattételi határidő lejártáig. 

[x] közvetlenül személyesen vagy postai úton vagy futár útján: 



MÁV Szolgáltató Központ Zrt. 

Parkway Irodaház 

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. 

314. szoba 

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a székházban beléptető rendszer működik, melynek 

használata többlet időráfordítással jár. 

Ajánlatkérő tájékoztatja továbbá Ajánlattevőket, hogy Ajánlatkérő adminisztrációs és belső iktatási 

rendszert használ, mely esetenként növelheti a postázási időt. 

Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőt arról, hogy az Ajánlattevői érdekkörben felmerült bármilyen 

ajánlattételi késedelemből (ideértve különösen közlekedési forgalomból illetve postázási rendszerből) 

fakadó következményeket az Ajánlattevő viseli. 

17. Ajánlat bontási határidő: 2014. április 25. 11:00 óra. 

Az ajánlatok bontása nyilvános. 

Az ajánlatok bontásának helyszíne: 

MÁV Szolgáltató Központ Zrt. 

Parkway Irodaház 

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. 

III. emelet 355/A tárgyaló 

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: az Ajánlatkérő és a Pályázók képviselői külön 

meghívás nélkül. 

18. Az eredményhirdetés tervezett időpontja: az ajánlatok bontását követő 30. nap 

19. Aszerződéskötés tervezett időpontja: az eredményhirdetést követő 15 napon belül. 

20. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: az ajánlattételtől számított 90 nap. 

21. Egyéb információk: 



Az ajánlati dokumentáció a fenn megjelölt kapcsolattartó részére e-mailben küldött megkeresés után, – 

cégszerűen aláírt – nyilatkozat (regisztrációs lap) Ajánlatkérő részére történő megküldését követően, 

elektronikusan kerül kiküldésre. 

Elektronikus levél útján megkért ajánlati dokumentáció esetén a pályázatban való részvétel feltétele – az 

ajánlatkérő részére szintén elektronikus levél útján megküldött vagy az ajánlatba becsatolt –, az Ajánlati 

felhívásnak és mellékleteinek (azaz az ajánlati dokumentációnak) az átvételét igazoló cégszerűen aláírt 

nyilatkozat megtétele. 

Az eljárással kapcsolatosan információ kizárólag írásban kérhető, a fent megjelölt kapcsolattartónál. 

Az ajánlatot magyar nyelven, 1 eredeti és 1 másolati példányban bonthatatlan, összefűzött módon, írásban, 

minden oldalát leszignáltan, oldalszámozva, zárt borítékban, a borítékon a „Csak az ajánlattételi határidő 

lejártakor bontható fel!”, valamint az „Iktatóban nem bontható fel!” feliratok, továbbá az ajánlatkérés 

iktatószámának és tárgyának feltüntetésével kérjük benyújtani a fent megjelölt elérhetőségre. Amennyiben 

az egyes példányok között eltérés van, az eredetiként megjelölt példány az irányadó. 

Az ajánlathoz kérjük mellékelni a benyújtott ajánlatot adathordozón (CD, DVD) pdf formátumban. Az 

elektronikus adathordozóra felmásolt dokumentáció szöveges részeit pdf formátumban, a benyújtott 

árajánlatot xls formátumban kell rögzíteni, ezek az állományok azonban nem tartalmazhatnak jelszóval 

vagy cellavédelemmel védett állományokat. 

Az Ajánlatkérő külön felhívja az Ajánlattevők figyelmét az ún. FELOLVASÓLAP kitöltésének és az 

ajánlatba történő becsatolásának szükségességére. Ajánlatkérő az eljárásban valamennyi 

FELOLVASÓLAP nélkül benyújtott ajánlatot érvénytelenné nyilvánít. A FELOLVASÓLAP illetve 

annak tartalmának hiánypótlására nincs lehetőség. 

A felolvasólapon szerepeltetni kell az ajánlattevő nevét, székhelyét, telefon és telefax számát, e-mail címét, 

valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempont alapján értékelésre 

kerülnek. A felolvasólap mintáját az ajánlati dokumentáció tartalmazza. 

A beérkező ajánlatokat Ajánlatkérő felülvizsgálja, mely során az érvényes Ajánlattevőkkel folytatja le az 

eljárás további szakaszát. Érvénytelen a benyújtott ajánlat, és az eljárás további szakaszaiból való kizárást 

eredményez, amennyiben: 

- az ajánlattételi határidő lejárta után nyújtották be; 

- a 10. pontban meghatározott részvételi feltételként kért igazolások és nyilatkozatok nem, vagy nem 

megfelelő módon igazolják Ajánlattevő alkalmasságát, illetve a kizáró okok fennállásának hiányát 



- a hiánypótlásnak, felvilágosítás kérésnek Ajánlattevő az előírt módon nem tett eleget, vagy a hiánypótlás 

határidőn túl érkezett; 

- ha Ajánlattevő nem csatolja a Felolvasó lapot; 

- ha az ajánlatban valótlan adat, nyilatkozat szerepel; 

- az ajánlati felhívásban és mellékleteiben előírt műszaki követelményeknek Ajánlattevő ajánlata nem felel 

meg; 

- Ajánlattevő elmulasztja a hiánypótlás ellenére is a szerződési feltételekkel kapcsolatos elfogadó vagy 

eltérésre irányuló nyilatkozatát megküldeni; 

- Ajánlattevő végelszámolás, csődeljárás vagy felszámolás alatt áll. 

Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő visszalépése esetén a második legkedvezőbb ajánlatot tevővel köthet 

szerződést. 

Az ajánlatnak tartalmaznia kell kifejezetten és különösen az ajánlattevő nyilatkozatát a felhívás 

feltételeinek elfogadására, a szerződés teljesítésére és a kért ellenszolgáltatásra, továbbá az ettől eltérő 

javaslataira. Azonban felhívjuk figyelmét, hogy a javaslatok elfogadása Ajánlatkérő számára nem kötelező. 

Az ajánlatnak tartalmaznia kell kifejezetten és különösen az ajánlati felhívás szerinti igazolásokat és 

nyilatkozatokat. 

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a felhívásban nem részletezett feltételek az Ajánlati 

dokumentációban kerülnek részletezésre. 

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a beszerzési igényétől és a szerződés megkötésétől a 

szerződéskötés előtt bármikor, indoklás nélkül elálljon, a szerződéskötést megtagadja, illetőleg a beszerzési 

eljárást érvénytelenné/eredménytelenné nyilvánítsa. Ajánlattevők a jelen eljárásban kifejezetten csak saját 

költségükre és kockázatukra vehetnek rész; a pályázat szerződéskötés előtti 

eredménytelennek/érvénytelennek nyilvánításából vagy visszavonásából, a szerződéskötéstől való 

elállásból eredően ajánlatkérővel szemben semmiféle igény nem érvényesíthető. A szerződés a nyertes 

kihirdetésével nem jön létre, Ajánlatkérőt szerződéskötési kötelezettség nem terheli. 

Az Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét arra, hogy az ajánlati felhívás visszavonása, módosítása, 

valamint a beszerzési eljárás bármely okból történő eredménytelenné nyilvánítása vagy a szerződés 

aláírásának egyéb okból való meghiúsulása okán az Ajánlatkérő az Ajánlattevő(k) számára kár-, 

költségtérítést semmilyen jogcímen nem fizet. 



A pályázattal kapcsolatos kérdésekre a magyar jog irányadó, a pályázattal kapcsolatos jogviták rendezésére 

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

rendelkező bíróság jogosult. 

Budapest, 2014. március 25. 

______________________________ 

MÁV-START Zrt. 

Ajánlatkérő 

 


