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19747/2016/START számú 

P Á L Y Á Z A T I  F E L H Í V Á S  

 
„Általános műszerek, mérőműszerek beszerzése a MÁV-START Zrt. részére” tárgyú 

pályáztatáshoz 

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

 

MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság  

(rövidített cégnevén: MÁV-START Zrt.) 

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

Számlázási cím: 1426 Budapest, Pf.27. 

Számlavezető bank: K&H Bank Zrt. 

Számlaszám: 10402142 -49575648-49521007 

IBAN kód: HU25 1040 2142 4957 5648 4952 1007 

SWIFT: OKHBHUHB 

Adóigazgatási szám: 13834492-2-44 

Statisztikai számjel: 13834492-4910-114-01 

Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 

Cégjegyzék száma: 01-10-045551 

Kapcsolattartási cím: MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. nevében és 

megbízásából 

MÁV Szolgáltató Központ Zrt. 

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.            

Kapcsolattartó megnevezése: Bergerné Erki Zsuzsanna 

Kapcsolattartó elérhetőségei: Telefon: (+36-1) 511-4896 

 Fax: (+36-1) 511-7526 

  E-mail: bergerne.erki.zsuzsanna@mav-szk.hu 

2. A Pályázat tárgya: 

Általános műszerek, mérőműszerek beszerzése a MÁV-START Zrt. részére. 

A megkötendő keretszerződés nettó keretösszege: 

2x4 000 000- Ft + ÁFA 

 

1. rész: hossz-alak, hőmérséklet, erő-és nyomatékmérő eszközök, képalkotó kamerák: 48 db 

2. rész: villamos mérőműszerek: 33 db 

 

Az Ajánlatkérő által meghatározott részletes műszaki és kereskedelmi elvárásokat a Pályázati 

felhívás műszaki melléklete (1. számú melléklet) és a Szerződéstervezet (2. számú melléklet) 

tartalmazza. A fent illetve az 1. sz. mellékletben szereplő táblázatban felsorolt mennyiségek 

tájékoztató jellegűek, abból a megrendelő kifejezetten igényének, üzemvitelének megfelelő 

mennyiségeket vagy tételeket hívja le legfeljebb a szerződéses összeg erejéig.  

A keretösszeg a Megrendelő tényleges igénye szerint - 20%-kal változhat. Szállító a keretösszeg 

fentiekben meghatározott mértékét meg nem haladó változása okán semmilyen kártérítési, 

kártalanítási vagy egyéb igénnyel nem léphet fel a Megrendelővel szemben. 

 

3. A Pályázat műszaki leírása, illetőleg a minőségi követelmények, teljesítménykövetelmények: 

A részletes műszaki követelményeket a Pályázati felhívás műszaki melléklete tartalmazza. 
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4. A szerződés meghatározása: 

[ ] adásvételi szerződés 

[ ] adásvételi keretszerződés  

[ ] letéti szerződés 

[ ] vállalkozási keretszerződés 

[ ] vállalkozási szerződés 

[ ] stb.  

 

5. A szerződés időbeli hatálya, teljesítési határidő(k), jótállás vállalt időtartama: 

 

A vállalt teljesítési határidő(k)re vonatkozóan az ajánlattevő az ajánlatában nyilatkozni köteles 

azzal, hogy a teljesítési határidő(k) nem lehet(nek) hosszabb(ak), mint az adott Lehívás Szállító 

általi kézhezvételétől számított 40 nap. A vállalt teljesítési határidő nem képezi az értékelés 

tárgyát. A teljesítési határidőt naptári nap(ok)ban kell megadni.  

 

A Szerződés a mindkét Fél részéről történő aláírása napján lép hatályba és a Szerződésből eredő 

kötelezettségek maradéktalan teljesítésével szűnik meg. Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződés 

alapján Megrendelő legfeljebb a szerződés hatályba lépését követő 6. hónap utolsó napjáig 

jogosult Lehívások leadására. 

 

A jótállás vállalt időtartamára az ajánlattevő az ajánlatában nyilatkozni köteles azzal, hogy az 12 

hónapnál nem lehet kevesebb (12 hónapnál rövidebb jótállási időtartam megadása esetén az ajánlat 

érvénytelen). A jótállás vállalt időtartamát egész hónapokban kell megadni.  

 

6. Részekre/(termékcsoport(ok)ra)történő ajánlattétel [ ] igen - azonban egyes részeken       

belül minden tételre kötelező ajánlatot adni.   (vagy) 

 [ ] nem lehetséges. 

Többváltozatú ajánlat [ ] tehető (vagy) 

 [ ] nem tehető 

7. A teljesítés helye: [ ]Ajánlatkérő Szerződésben megjelölt Telephelye(i) 

 [ ] Ajánlattevő Székhelye/Telephelye 

 

8. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, biztosítékok: 

Az igazolt teljesítést követően, a mindkét Fél által aláírt szerződés feltételeinek megfelelően 

kiállított számla és a szerződés szerint kötelezően csatolandó okmányok kézhezvételétől számított 

30 napon belül. 

Ajánlatkérő előleget, kötbért nem fizet, és semmiféle fizetési biztosítékot nem nyújt. 

 

A szerződésszerű teljesítést biztosító jog intézményekés mellékkötelezettségek: 

[ ] késedelmi kötbér, 

[ ] hibás teljesítési kötbér, 

[ ] meghiúsulási kötbér, 

[ ] teljesítési biztosíték, 

[ ] jóteljesítési biztosíték, 

[ ] egyéb szerződést biztosító mellékkötelezettségek a 

szerződéstervezetben meghatározottak szerint. 

 

 

9. Az ajánlatok bírálati szempontja: 

Ajánlatkérő az ajánlatokat  
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[ ] legalacsonyabb cikkszintű egységár, 

[ ] legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás (az egységárak és 

a vonatkozó tájékoztató mennyiségek szorzatainak az összege 

részenként) 

[ ] összességében legelőnyösebb (adott esetben részszempontok 

megadás szükséges) 

[ ] Nettó ár, 

[ ] Garancia időszak, 

[ ] Szállítási határidő, 

[ ] egyéb értékelési szempontok (adott esetben 

 

bírálati szempontja szerint értékeli. 

 

Az elbírálás részszempontjai Súlyszám 

1. Általános műszerek, mérőműszerek 

összára (nettó forint) (1. sz. mellékletben 

felsorolt eszközök vonatkozásában) 

 

85 

 

2. Jótállás időtartama (min. 12 hónap, max. 

48 hónap)  
15 

 

Értékelés módszere: 

A részszempontok értékelése során adható pontszámok 1-10 pontig terjedhetnek. A pontozási 

módszer rövid ismertetése: az adott értékelési részszempont esetében az ajánlatkérő számára 

legkedvezőbb értékre 10, a további ajánlatokra arányosan kevesebb pontot lehet kapni. 

Mindegyik részszempont esetében ajánlatkérő két tizedes jegy pontosságig számol, majd az így 

kapott számot beszorozza a súlyszámmal. Ajánlatkérő az így kialakuló pontszám esetében is csak 

két tizedes jegy pontosságig veszi figyelembe az ajánlatok pontszámát. 

 

Ajánlatkérő az 1. sorszámú bírálati részszempont tekintetében a fordított arányosítás 

módszerével végzi az értékelést, azaz az ajánlatkérő részére a legkedvezőbb megajánlás 

(legalacsonyabb ár) kapja a maximális pontszámot (10), a többi megajánlás a legkedvezőbb 

tartalmi elemhez képest – fordított arányosítással számított módon – kevesebb pontot kap. 

 

P= 
Alegjobb (Pmax-Pmin) + Pmin 
Avizsgált 

 
ahol 

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 

Pmax: a pontskála felső határa 

Pmin: a pontskála alsó határa 

Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 

Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme. 

 

Ajánlatkérő az 2. sorszámú (jótállás időtartama) bírálati részszempont tekintetében az egyenes 

arányosítás módszerével végzi az értékelést, azaz a legmagasabb értékű tartalmi elemre 

(leghosszabb jótállási idő vállalása) a maximális pontot adja, a többi ajánlat tartalmi elemére 

pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva arányosan számolja ki a pontszámokat. A 

jótállási idő alapja az értékelésnél az egyes tételekre egész számmal megadott hónapok számtani 

átlaga. 

 

P= 
Avizsgált (Pmax-Pmin) + Pmin 
Alegjobb 
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ahol 

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 

Pmax: a pontskála felső határa 

Pmin: a pontskála alsó határa 

Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 

Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme. 

 

Ajánlatkérő felhívja tisztelt gazdasági szereplők figyelmét, hogy az 2. sorszámú jótállási időre 

vonatkozó bírálati szempont vonatkozásában minimum 12 hónap vállalása kötelező, annál 

alacsonyabb vállalás az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után. 

A jótállásra vonatkozóan ajánlatkérő bármely 12 hónap feletti ajánlást elfogad, azonban az 

értékelés során, a 48 hónapon felüli vállalást nem részesíti előnyben, vagyis a legalább 48 

hónapot elérő jótállás vállalása az adott részszempontra adható maximális pontszámot fogja 

kapni. 

 

Az ellenszolgáltatás összege tartalmazza a szerződésszerű teljesítés valamennyi felmerülő – 

közvetlen és közvetett – költségét, így különösen a leszállítandó termékek ellenértékét, 

valamint a szállítási, rakodási, csomagolási, kalibrálási költségeket. 

A megajánlott összegen felül Ajánlattevő semmilyen egyéb ellenszolgáltatásra nem tarthat 

igényt. 

Az ajánlati ár a szerződés teljes időbeli hatálya alatt érvényes, rögzített ár. 

Az ajánlatokat nettó HUF pénznemben kérjük megadni! 

 

Pályázat/Ajánlattétel során nem forintban rendelkezésre álló adatok (árbevétel, referencia) forintra 

történő átszámítására Ajánlatkérő a Pályázat/Ajánlattétel bontásának napján érvényes MNB 

devizaárfolyamot alkalmazza. 

 

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; vagy akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben 

alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. §-a 

(2) bekezdés b), vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az 

eltiltás ideje alatt, vagy ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és 

módon jogerősen korlátozta; 

d) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési 

kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye 

szerinti ország jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére 

halasztást kapott; 

e) a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában nincs bejegyezve; 

f) felfüggesztett adószámmal rendelkezik; 

g) gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban – öt évnél nem régebben 

meghozott – jogerős bírósági ítéletben megállapított jogszabálysértést követett el; 

h) a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 

1996. évi LVII. törvény 11. §-a, vagy az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés 
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101. 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: 

i) nem EU-, EGT- vagy OECD-tagállamban vagy olyan államban rendelkezik 

adóilletőséggel, mellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló 

egyezménye van, vagy 

j) 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, 

k) 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. 

l) olyan 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 i), j) és 

k) 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. 

m) olyan gazdasági szereplő, amely, illetőleg amely személy közreműködői, alvállalkozói 

vonatkozásában olyan valós vagy potenciális érdekellentét áll fenn, mely az 

Ajánlatkérő részére nyújtandó szolgáltatásokat érintené vagy a jelen pályázat alapján 

megkötendő szerződés szerinti feladatai független, pártatlan ellátását bármely módon 

veszélyeztetné. 

n) az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során olyan hamis 

adatot szolgáltat, vagy hamis nyilatkozatot tesz, amely a verseny tisztaságát 

veszélyezteti. 

 

10.1.1. Igazolási módok: 

10.1.1.1. Ajánlattevők vonatkozásában: 

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

 Ajánlatkérő Ajánlattevő cégkivonatát saját hatáskörben vizsgálja. 

(A http://www.e-cegjegyzek.hu honlapról letölthető változat alapján. 

Amennyiben a cégkivonat a fenti honlapon nem érhető el, úgy kérjük a 

30 napnál nem régebbi másolati példány benyújtását.) 

 Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlathoz 

csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet, 

valamint annak és a cégbíróság által megküldött digitális átvételi 

elismervény e-aktáját. 

 Egyéni vállalkozók esetében vállalkozói igazolvány másolata, vagy 

a közhiteles adatbázisból kinyomtatott igazolás csatolandó. 

 

A c) - d), illetve g) – h), illetve i) - n) pontok tekintetében az igazolás módja: 

 az Ajánlattevő cégszerűen aláírt nyilatkozata. 

10.1.1.2. Alvállalkozó vonatkozásában: 

http://www.e-cegjegyzek.hu/
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Ajánlattevő cégszerűen aláírt nyilatkozata arról, hogy az általa a szerződés 

teljesítése során igénybe venni kívánt alvállalkozók vonatkozásában a kizáró okok 

nem állnak fenn. 

 

10.2. Alkalmassági feltételek az ajánlattevőre vonatkozóan: 

10.2.1. Pénzügyi és gazdasági alkalmassági követelmények: 

Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha a teljes nettó - általános forgalmi adó nélkül 

számított – árbevétele a pályázati felhívás közzétételét megelőző három lezárt üzleti 

évben összesen nem érte el a 8 millió Ft-ot, azaz nyolcmillió forintot. 

 

10.2.1.1. Az igazolás módja: 

A saját vagy jogelődje utolsó három üzleti évéről szóló, az ajánlattevő által cégszerűen 

aláírt árbevételi nyilatkozat eredetiben.(III/7.sz. melléklet). 

 

10.2.2. Műszaki, szakmai alkalmassági követelmények: 

Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik a pályázati felhívás közzétételétől 

visszafelé számított megelőző három évben (azaz megelőző 36 hónapban) összesen az 

alábbi referenciával: 

Legalább ajánlati részenként nettó 4 millió forint értékű szerződésszerű teljesítést 

igazoló referenciával a Pályázat tárgya szerinti termékek (adásvétele) szállítása 

tárgyában. A referenciának a megpályázott rész(ek)nek megfelelő (1. rész: hossz-alak, 

hőmérséklet, erő-és nyomatékmérő eszközök, illetve 2. rész: villamos mérőműszerek) 

szállítását kell tanúsítani. 

 

10.2.2.1. Az igazolás módja: 

Ajánlattevőnek csatolnia kell a cégjegyzésre jogosult személy (vagy 

meghatalmazottja) által aláírt a pályázati felhívás közzétételétől visszafelé számított 

megelőző három évre (azaz 36 hónapra) vonatkozó referencialistát minimálisan az 

alábbi tartalommal: 

 Szerződés hatálya(év, hó, naptól- (év, hó, napig) 

 Szerződést kötő másik fél megnevezése 

 Kontaktszemély neve telefonszáma és/vagy e-mail címe) 

 Megkötött szerződés pontos tárgya 

 Ellenszolgáltatás teljes nettó összege (Érték, pénznem) 

 A teljesítés szerződésszerű volt-e(igen/nem) 

A referencialistát a fent megjelölt minimális tartalommal olyan formában kell 

benyújtani, hogy abból egyértelműen megállapítható legyen, hogy az Ajánlattevő 

megfelel-e az előírt alkalmassági követelménynek. 

Felhívjuk az Ajánlattevők figyelmét, hogy a referenciákra vonatkozó fenti adatok 

feltüntetését üzleti titokra hivatkozással sem lehet megtagadni az ajánlatban. 

Amennyiben Ajánlatevő kéri a megadott információk üzleti titokként kezelését, úgy 

Ajánlatkérő azokat ekként kezeli. 

Felhívjuk az Ajánlattevők figyelmét arra, hogy közös ajánlattétel esetén a Közös 

Ajánlattevőknek (Konzorciumnak) együttesen kell a megjelölt alkalmassági 

követelményeknek való megfelelésüket igazolni. 

 



 

 - 9- 

11. Ajánlatkérő a Pályázatban – a 10. pontban részvételi feltételként kért igazolások és 

nyilatkozatok tekintetében, valamint az 20.6. pontban részletezett dokumentumok 

tekintetében– teljes körű hiánypótlási lehetőséget biztosít. 

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

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

pótolható, amely az ajánlati árat befolyásolja, módosítja. 

Hiánypótlás során Ajánlatkérő által nem kért dokumentumok is pótolhatók (önkéntes hiánypótlás). 

12. Az ajánlattétel nyelve, nyelvei: 

Magyar (HU) 

Amennyiben az ajánlatban idegen nyelvű dokumentum szerepel, annak azzal tartalmában 

megegyező magyar nyelvű fordítását is csatolni kell az ajánlathoz. Ajánlatkérő elfogadja a nem 

magyar nyelven benyújtott dokumentumok Ajánlattevő általi – cégszerűen aláírt – felelős 

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

változat az irányadó. 

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

Ajánlattevő köteles vállalni, illetve az így felmerülő költséget Ajánlattevő köteles viselni. 

 

13. Ajánlattételi határidő: 

2016. 06.17. 10:00 óra. 

 

14. Az ajánlat benyújtásának módja: 

Az ajánlatokat e-mail-en, pdf formátumban cégszerűen aláírva a bergerne.erki.zsuzsanna@mav-

szk.hu címre kérjük benyújtani a pályázati felhívás 13. pontjában megadott határidőig. 

Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az ajánlattevői érdekkörben felmerülő késedelmes 

ajánlattételért, így különösen rendszerhibából eredő késedelemért.  

Az ajánlat szöveges részeit pdf. formátumban kell rögzíteni, azonban ezek az állományok nem 

tartalmazhatnak jelszóval vagy cellavédelemmel védett állományokat. Az e-mail tárgy mezőjében 

az eljárás számát és tárgyát fel kell tüntetni. 

 

A késve érkező dokumentumok az ajánlat érvénytelenségét vonhatják maguk után. 

 

15. Ajánlat(ok)felbontási helye, ideje: 

Az Ajánlatkérő nyilvános ajánlati bontást nem tart.   

 

16. Annak meghatározása, hogy az eljárásban lehet-e tárgyalni, vagy a benyújtott ajánlatokat 

tárgyalás nélkül bírálják el: 

Ajánlatkérő az eljárás során nem kíván tárgyalásokat lefolytatni az Ajánlattevőkkel a szerződéses 

feltételekről és szakmai tartalomról, de fenntartja magának a jogot arra, hogy ettől indokolás 

nélkül eltérjen. Ajánlatkérő ilyen irányú döntése esetén a tárgyalás tartásáról és annak időpontjáról 

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

Fentiek alapján Ajánlattevőknek csatolniuk kell a Pályázati felhívás mellékletét képező 

szerződéstervezetet a megfelelő helyeken kitöltve, szignálva, egyebekben változatlan 

szövegtartalommal.  

 

Ajánlatkérő a megküldött ajánlatok elbírálása során megvizsgálja, hogy az ajánlatok megfelelnek-

e a Pályázati felhívásban, a mellékleteiben, valamint a jogszabályokban meghatározott 

feltételeknek. 

Az érvényes ajánlatokat a jelen Pályázati felhívásban és a mellékleteiben foglaltak szerint értékeli. 

mailto:duka.akos@mav-szk.hu
mailto:duka.akos@mav-szk.hu
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Ajánlatkérő az ajánlatok értékelését követően fenntartja a jogot elektronikus árlejtés vagy 

ártárgyalás tartására, melynek időpontjáról az érvényes ajánlatot tevők részére írásban (e-mail 

vagy fax útján) értesítést küld. 

 

16.1. Elektronikus árlejtés(adott esetben): 

Ajánlatkérő az érvényes ajánlatot tevők részvételével elektronikus árlejtést (e-aukció) 

tarthat. Az Ajánlattevők az ajánlatukat egy elektronikus aukciós felületen tudják megtenni. 

A felületre történő regisztráció és az e-aukción történő részvétel díjtalan. Ajánlatkérő az 

elektronikus licitet erre jogosult Szolgáltató rendszerének segítségével bonyolítja le. 

Szolgáltató megnevezése, adatai: 

Cégnév: Electool Hungary Kft. 
Iroda:  1123 Budapest, Alkotás utca 53. 

MOM Park C ép. III. em. 
Cégjegyzékszám: 01-09-711910 
E-mail: aukcio@electool.com 
Telefonszám [Helpdesk]: [+36 1] 8 555 999 
Faxszám: [+36 1] 239 9896 

 

Az elektronikus aukció lebonyolítására szolgáló informatikai rendszer jellemzőiről az 

alábbi linken található információ: 

http://www.electool.com/hu/megoldasok/elektronikus-arlejtes/attekintes.html 

Az elektronikus aukció tervezett időpontja: 

Az e-aukció részletes ütemezéséről és eljárási cselekményeiről Ajánlatkérő külön 

értesítésben tájékoztatja az érvényes ajánlatot benyújtott Ajánlattevőket. 

 

16.2. Ártárgyalás: 

Egy érvényes ajánlat esetében Ajánlatkérő arra vonatkozó értesítése esetén Ajánlattevőnek 

az ellenszolgáltatás tekintetében kell új ajánlatot benyújtaniuk az ártárgyalás alkalmával. 

Amennyiben ártárgyalásra nem kerül sor, úgy az ajánlat benyújtásával az ellenszolgáltatás 

tekintetében is beáll az ajánlati kötöttség. 

Az ártárgyalás szabályai a következők: 

Az ártárgyalás célja új árajánlat benyújtása.  

Az ártárgyalásra két fordulóban kerül sor.  

Az ártárgyalás az Ajánlattevő jelenlétében történik. Az Ajánlattevő az 

tárgyalási forduló lezárásaként árajánlatát zárt borítékban nyújtja be az 

Ajánlatkérő részére (cégszerűen aláírt Felolvasólapon).  

Az ártárgyalás első fordulója során az Ajánlatkérő számára kedvezőbb 

értéket kell megajánlani részszempontonként, mint amely árajánlat az 

ajánlattételi határidőre benyújtott ajánlatban szerepelt. 

Az ártárgyalás második fordulója során az ajánlatkérő számára 

kedvezőbb értéket kell megajánlani részszempontonként, mint amely 

árajánlat az első fordulóban benyújtott ajánlatban szerepelt. 

Ajánlatkérő minden tárgyalásról jegyzőkönyvet készít, melyet a 

tárgyalás befejezését követő két munkanapon belül az Ajánlattevőnek 

alá kell írnia. Ajánlatkérő az Ajánlattevőnek a jegyzőkönyvből 1 

példányt aláírást követően átad, vagy két munkanapon belül azt 

részére megküldi. 

A tárgyaláson csak a képviseleti jogosultságát igazoló személy vehet 

részt az Ajánlattevő részéről. 

https://goo.gl/maps/w7gda
mailto:aukcio@electool.com
http://www.electool.com/hu/megoldasok/elektronikus-arlejtes/attekintes.html
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Az ártárgyaláson a részvétel kötelező, amennyiben nem kerül ajánlat 

benyújtásra az ártárgyalás során, úgy az az ajánlat érvénytelenségét 

vonhatja maga után. 

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét, hogy az ártárgyaláson való 

részvétel nem jelenti automatikusan a benyújtott ajánlat/alapajánlat 

érvényességét. 

 

17. A Pályázat eredményről szóló tájékoztató tervezett időpontja: 

Ajánlatkérő a Pályázateredményéről írásban (e-mail útján) tájékoztatja az Ajánlattevőket 

tervezetten:  2016. 

 

18. A szerződéskötés tervezett időpontja: 2016. 

 

 

19. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: ajánlattételtől számított 90 nap. 

A nyertes ajánlattevő(k) vonatkozásában az ajánlati kötöttség időtartama a pályázat eredményéről 

szóló tájékoztató megküldésétől számított 30 nappal meghosszabbodik. 

 

20. Egyéb információk: 

20.1. Nyilatkozatminták átvétele: 

Ajánlatkérő jelen Pályázatban nyilatkozatmintákat készített (beleértve a szerződéstervezetet, 

műszaki leírást/tétellistát), melyet térítésmentesen bocsát az Ajánlattevők rendelkezésére. 

20.2. Ajánlati biztosíték: 

Ajánlatkérő a pályázatban való részvételt nem köti biztosíték nyújtásához. 

20.3. Konzultáció: 

Ajánlattevők az alapajánlat összeállításának érdekében írásban kérdéseket tehetnek fel 

Ajánlatkérő felé (e-mailben az 1. pont szerint) az ajánlattételi határidő lejártának napját 

megelőző 6. napig, mely kérdésekre Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejártának napját 

megelőző 2. napjáig megküldi válaszait. 

Az előzőekben megjelölt határidőn túl, vagy egyéb módon érkezett kérdések, vagy a 

Pályázat tárgyától eltérő kérdések megválaszolásától Ajánlatkérő indoklás nélkül 

eltekinthet. 

Az eljárással kapcsolatos minden információkérést kizárólag az 1. pontban megjelölt 

kapcsolattartó személynél, írásban, e-mail útján lehet benyújtani. 

 

20.4. Ajánlat tartalma: 

Ajánlattevőnek az alábbi dokumentumokat kell az ajánlathoz csatolni: 

1. a cégszerűen aláírt Felolvasólapot kitöltve az Ajánlat adataival (nyilatkozatminta 

szerint); 

2. tételes ajánlat a csatolt Excel táblázatok (tétellista) kitöltésével (a vállalt 

szállítási határidő és jótállás megadásával) és a Termékek műszaki ismertetésével 

3. a cégjegyzésre jogosult személy(ek) közjegyző által készített aláírási 

címpéldányát, vagy a Ctv. 9. §-a szerinti, ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-

mintáját egyszerű másolati példányban. Amennyiben az ajánlatot nem a 

cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő írja alá, úgy csatolni szükséges a 

cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő által aláírt meghatalmazást, melynek 

tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírás mintáját is; Ajánlatkérő felhívja az 

Ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlat (nyilatkozat, kötelezettségvállalás) 

aláírására vonatkozó meghatalmazás aláírására meghatalmazóként kizárólag az 
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Ajánlattevő vezető tisztségviselője jogosult, a cégvezető és a képviseletre 

feljogosított munkavállaló a Ptk. 3:116. § (3) bekezdés alapján az ajánlat 

(nyilatkozat, kötelezettségvállalás) aláírására meghatalmazást érvényesen nem 

adhat. 

4. Ajánlattevő alkalmasságát alátámasztó igazolásokat, nyilatkozatokat (Jelen 

Pályázati felhívás 10. pontja szerint); 

5. Ajánlattevő által cégszerűen aláírt nyilatkozatot a kizáró okok fenn nem állása 

vonatkozásában; 

6. Alvállalkozó vonatkozásában csatolni kell a cégszerűen aláírt nyilatkozatot az 

alábbi tartalommal: 

i. Alvállalkozó neve, székhelye; 

ii. Pályázatnak az(ok) a része(i), amelynek teljesítéséhez Ajánlattevő 

alvállalkozót vesz igénybe; 

iii. Teljesítésnek az a százalékos aránya, amelyben a megjelölt alvállalkozó 

közreműködik; 

iv. Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy az igénybe venni kívánt 

Alvállalkozók vonatkozásában sem állnak fenn jelen Pályázati 

felhívásban meghatározott kizáró okok. 

7. Ajánlattevőnek csatolnia kell ajánlata részeként a Pályázati felhívásmellékletét 

képező Szerződéstervezetet a megfelelő helyeken kitöltve, szignálva, 

egyebekben változatlan szövegtartalommal. (Pdf.-ben és szerkeszthető Word 

formátumban) 

8. Ajánlattevő nyilatkozatát a felhívásban és a szerződésben foglalt feltételek 

elfogadására, a szerződés teljesítésére és a kért ellenszolgáltatásra, az ajánlatában 

foglalt tartalommal. 

9. Műszaki megfelelőségi nyilatkozatát arról, hogy a mindenkori teljesítéskor a 

műszaki leírásban előírt paramétereknek megfelelő termékeket szállít., 

10. Nyilatkozatot a környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettségről. 

 

20.5. Közös ajánlattétel: 

Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban utalni kell az ajánlattételi szándékra, s meg kell 

nevezni a Közös Ajánlattevőket, illetve az Ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a 

Pályázati eljárásban a közös Ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni 

(név, cím, kapcsolattartó, elérhetőség feltüntetésével). 

Közös ajánlattétel esetén a közös Ajánlattevőknek megállapodást kell kötniük egymással, 

melyben szabályozzák a közös ajánlattevők egymás közötti és az Ajánlatkérővel való 

kapcsolatát.  

A Megállapodásnak az alábbi kötelező elemeket kell tartalmaznia: 

- a közös Ajánlattevők közös fellépési formájának ismertetését és  

- az ajánlat aláírási módjának ismertetését, és  

- a részesedés mértékének feltüntetését, és  

- a vezető tag (a képviselő) megjelölését azzal, hogy a képviselő korlátozás nélkül 

jogosult valamennyi közös ajánlattevőt képviselni az ajánlatkérővel szemben a 

jelen Pályázati eljárásban, az ajánlatkérő által az ajánlattevő, illetve az ajánlattevő 

által az ajánlatkérő felé tett jognyilatkozatokban, és  

- az ajánlatban vállalt kötelezettségek megosztásának ismertetését, és  

- az ajánlatban vállalt kötelezettségeken belül azokat, amelyeket:  

i. az egyes Ajánlattevők külön-külön teljesítenek (az érintett ajánlattevő 

megnevezésével),  

ii. amelyeket egynél több Ajánlattevő együttesen teljesít (az érintett 

ajánlattevők megnevezésével),  

iii. és azon kötelezettségeket, amelyek teljesítése érdekében harmadik 

személlyel kívánnak szerződést kötni. 
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- azon megállapodást, miszerint közös Ajánlattevők a szerződésben vállalt 

valamennyi kötelezettség teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak, és 

- az ajánlat a benyújtásának napján érvényes és hatályos, annak teljesítése, 

alkalmazhatósága vagy végrehajthatósága felfüggesztő (hatályba léptető), bontó 

feltételtől, illetve harmadik személy vagy hatóság jóváhagyásától nem függ. 

Az ajánlattevők személye közös ajánlattétel esetén az ajánlattételi határidő lejárta 

után nem változhat. 

Közös ajánlattétel esetén csatolni kell a közös Ajánlattételi nyilatkozatot (Nyilatkozatminta 

szerint) illetve a fentiek szerinti megállapodást. 

 

20.6. Egyéb feltételek: 

Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az 

Ajánlattevőt terheli. 

Ajánlatkérő a Ptk. 6:74. § (1) bekezdésének, illetve a Ptk. 6:76.§ (1) alkalmazását 

kizárja. Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot indoklás nélkül a 

pályáztatás bármely szakaszában eredménytelennek nyilvánítsa;a beszerzési igényétől 

a szerződéskötés előtt bármikor, indoklás nélkül elálljon, továbbá, hogy a szerződés 

megkötését megtagadja. A szerződés a nyertes kihirdetésével nem jön létre, 

Ajánlatkérőt szerződéskötési kötelezettség nem terheli. 

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét arra, hogy a pályázati felhívás 

visszavonása, módosítása, továbbá a Pályázati eljárás bármely okból történő 

eredménytelenné nyilvánítása, vagy a szerződés aláírásának egyéb okból való 

meghiúsulása esetén az Ajánlatkérő az Ajánlattevő(k) számára kár-, költségtérítést 

semmilyen jogcímen nem fizet, vele szemben semmiféle igény, követelés nem 

érvényesíthető. 

Ajánlattevők az Ajánlatkérő azon döntése kapcsán, mely ajánlatukat érvénytelennek 

minősíti, sem jogorvoslatra, sem kártérítésre, kártalanításra vagy egyéb megtérítési 

igény érvényesítésére nem jogosultak. 

 

Érvénytelen az ajánlat, ha: 

 az ajánlattételi határidőn túl érkezik 

 a Pályázatban részvételi feltételként kért igazolások és nyilatkozatok nem, vagy 

nem megfelelő módon igazolják Ajánlattevő alkalmasságát, illetve a kizáró okok 

fennállásának hiányát; 

 a Pályázatban részvételi feltételként kért igazolásokat és nyilatkozatokat 

Ajánlattevő a hiánypótlási felhívás ellenére sem nyújtja be a megadott határidőre a 

Pályázati felhívásnak megfelelően; 

 a Pályázati felhívásban, illetve mellékleteiben Ajánlatkérő által előírt teljesítési 

ütemezést Ajánlattevő nem tudja vállalni, teljesíteni; 

 a Pályázati felhívásban és mellékleteiben előírt követelményeknek nem felel meg, 

illetve az előírt feltételeket Ajánlattevő nem tudja igazolni, teljesíteni; 

 Ajánlattevő a teljesítés feltételeit, illetve a vonatkozó ellenszolgáltatást nem 

egyértelműen határozta meg, vagy azokat más ajánlatához vagy feltételhez kötötte; 

 a Pályázati felhívásban és mellékleteiben nevesített tartalom tekintetében 

Ajánlattevő nem ad teljes körű ajánlatot; 

 az ajánlat nem tartalmaz egyértelmű és teljes körű ajánlatot a bírálati szempontok 

mindegyikére 

 ha az Ajánlattevő több változatú ajánlatot tesz, amennyiben ennek lehetőségét az 

Ajánlatkérő kizárta; 

 az ajánlatban valótlan adat vagy nyilatkozat szerepel; 

 ha a jelen pályázati felhívás 10. pontjában részletezett kizáró okok fennállnak az 

Ajánlattevővel szemben; 

 az Ajánlattevő a hiánypótlási felhívás ellenére sem tett részletes és kötelező erejű 

jognyilatkozatokat az ajánlatával kapcsolatban, azzal kapcsolatban nem vállalt 

ajánlati kötöttséget (Ajánlattevői nyilatkozat III/2. számú melléklet); 
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 az ajánlat/Ajánlattevő a fentieken túlmenően nem felel meg a pályázati felhívásban, 

valamint a jogszabályokban foglaltaknak. 

 a Termékekre vállalt jótállás idő nem kerül megadásra vagy az nem éri el a 12 

hónapot. 

Jelen Pályázati felhívásban nem részletezett kérdésekben a mellékletét képező szerződés-

tervezet és a vonatkozó hatályos jogszabályok az irányadóak. 

Ajánlatkérő a nyertes Ajánlattevő visszalépése esetén a második legkedvezőbb ajánlatot 

tevővel köthet szerződést. 

 

21. A Pályázati felhívás közzétételének napja: 

Budapest, 2016. 06.06. 

 

Mellékletek: 

I. sz. melléklet: Műszaki melléklet 

II. sz. melléklet: Szerződéstervezet 

III. sz. melléklet: Nyilatkozatminták (1-9. számú nyilatkozatok) 

Tételes ajánlat (Excel táblázat) 
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I .  M Ű S Z A K I  M E L L É K L E T  

 

1. rész: hossz-alak, hőmérséklet, erő-és nyomatékmérő eszközök, képalkotó kamerák 

 

Kategória Sorsz. Megnevezés Műszaki paraméterek 
Referencia típus, 

egyéb elvárások 
Darab 

érdesség 1.1 Felületi érdesség mérő 

felbontás: 0.001 um  

nagy mérési tartomány:  Rz: 0.02 - 160 um,   Ra és Rq: 

0.005 - 16.0 um  

szoftver segítségével az adatok PC-re továbbíthatók 

LCD kijelző 

TR 200 (Kalibrálva!) 1 

erő 1.2 Digitális erőmérő 

Méréshatár max 250 N, pontosság: 0,5%, LCD kijelző, 

0,1 N leolvasási pontosság, csúcsérték tárolási funkció, 

választható mértékegység, auto kikapcsolás, (elemes 

működés) ISO kalibrálási bizonyítvánnyal. 

Sauter FK-250 

(Kalibrálva!) 
4 

erő 1.3 Rugós erőmérő 15N-ig mérjen (Kalibrálva!) 4 

erő 1.4 Mérleg 0-5 kg; 1g mérési pontosságú, digitális kijelzős, platós Kalibrált 2 

ford. 1.5 Fordulatmérő 0-25000 1/min 
6234C lézeres, optikai 

fordulatszámmérő 
2 

hossz 1.6 Optikai szintező műszer 
(geodéta szintező, nagyítás 24x, műk.: automata, 

optikai) 
SOKKIA B40 1 

hossz 1.7 Alumínium műszerállvány 
(teleszkópos, gyorsszorítású rögzítéses, domború 

fejezetű, 5/8"-os kötőcsavarral, üvegszálas erősítésű.) 

SOKKIA NESTLE 

13104000 
1 

hossz 1.8 Állvány csillag 
 

SOKKIA EG-SS02 1 
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Kategória Sorsz. Megnevezés Műszaki paraméterek 
Referencia típus, 

egyéb elvárások 
Darab 

hossz 1.9 
Három ponton mérő belső 

mikrométer 

Három ponton mérő belső mikrométer 

Cserélhető mérőcsúcsokkal 

méréshatár: 50-63/62-75 mm 

skálaosztás: 0,001 mm  

gyorsmérés 

 Mitutoyo Borematic 

568-346-10, kalibrált 
1 

hőm. 1.10 

Hőmérséklet és páratartalom 

mérő műszer és a hozzá 

tartozó nyomás alatti 

harmatpontmérő fej 

Mérőműszer típus: Testo 635-2; Precíziós nyomás 

alatti harmatpontmérő: 0636 9836 

Nyomás alatti 

harmatpontmérés, 

nagy mérési 

tartomány: -60 - +50 

celsius fok 

(Kalibrálva!) 

1 

hőm. 1.11 
Sűrített levegő 

harmatpontmérő 

TESTO 635 tip. Harmatpontmérőhöz. TARTOZÉK!               

Sűrített levegő harmatpontmérő. 

Katalógus száma:0636 

9835. 
1 

hőm. 1.12 
Digitális precíziós léghőmérő 

hőmérő 
mérési tartomány: -30C

0
-tól 100C

0
-ig 

Min./Max. értékek 

tárolása,  mérési 

adatok tárolása 

- Trotec BC 06 

digitális páratartalom 

és hőmérő műszer  

(Kalibrálva!) 

9 
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Kategória Sorsz. Megnevezés Műszaki paraméterek 
Referencia típus, 

egyéb elvárások 
Darab 

hőm. 1.13 Kézi lézeres távhőmérő 

Fizikai kontaktus nélküli infravörös hőmérő szilárd 

anyagokon kívül folyadék, víz, gáz, ételhőmérésre  is 

alkalmas. 

•    Jeleníti hőmérséklet érték kevesebb, mint 1 

másodperc 

•    Lézer pointer a pontos célzás, 12:1 OPTIKA 

•    Háttér világítású kijelző  

•    Markolat és a trigger a könnyű használathoz 

•    Kijelző egység: Celsius  

•    Hőmérséklet mérési tartomány: -50 - +420 Celsius 

fok  

•    Távolság a folt arány: 0:01 (vehet hőmérséklet a 2 

cm-Large Cél távolságból 24 cm) 

•    Tartomány: akár 8 méter 

•    Pontosság: + - 1,5 Celsius fok, + -1,5% 

•    Válaszidő: 500 milliszekundum 

•    Felbontás: 0,1 Celsius fok, vagy 0,1 fok Fahrenheit 

•    Emisszió: 0.95 Preset 

•    Lézer osztály: Class II 

•    Automatikus kikapcsolás: 20 másodperc 

•    Működési hőmérséklet: -20 és 60 Celsius fok között 

(-4 és 140 fok Fahrenheit) 

ST488 lézeres 

távhőmérő, kalibrálási 

bizonyítvány 

2 

réteg 1.14 Rétegvastagságmérő 
Acél horgany acélalumínium méréshez, mérési 

felbontás: max. 2100mikron 

CV-CG210FN 

(kombinált rendszerű) 2 
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Kategória Sorsz. Megnevezés Műszaki paraméterek 
Referencia típus, 

egyéb elvárások 
Darab 

kép 1.15 Boroszkóp kamera 

9 mm átmérőjű CMOS kamera 640X480 képpont 

felbontás, 45 fokos látószög. Köré épített led 

világítással. 1 m hosszú hajlékony vízmentes gégecső a 

monitor és a kamera között. 

Boroszkóp kamera 2,4 

col TFT monitorral. 

GL8805 

1 

kép 1.16 Endoszkóp kamera 

Endoszkóp-kamera TFT színes monitorral 

4 GB-os mikroSD memóriakártya, 

feltétek(tükör,kammpó,mágnes)hálózati 

tápegység 

DNT Findoo Grip + 

100 cm-es hosszabbító 
1 

kép 1.17 
Zoomos billenőfejes 

boroszkóp 
R060-047-045SW115-50ZM25 /6,1mm átmérő/ 

Csak OLYMPUS 

gyártmány lehet, mert 

az alapgéppel csak az 

kompatibilis 

1 

nyomaték 1.18 Nyomatékkulcs 800 Nm 200- 800 Nm; ±4% pontosság; 3/4' fej (Kalibrálva!) 1 

nyomaték 1.19 nyomaték kulcs  300Nm 60-300 Nm; ±3% pontosság; 1/2' fej (Kalibrálva!) 2 

nyomaték 1.20 nyomaték kulcs 200 Nm 40-200 Nm; ±3% pontosság; 1/2' fej (Kalibrálva!) 6 

nyomaték 1.21 Nyomaték kulcs 100-550 100-550 Nm; ±4% pontosság; 3/4' fej (Kalibrálva!) 2 

nyomaték 1.22 Nyomaték kulcs-1000 300-1000 Nm; ±4% pontosság; 3/4' fej (Kalibrálva!) 2 
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2. rész: villamos mérőműszerek 

Kategória Sorsz. Megnevezés Műszaki paraméterek 
Referencia típus, 

egyéb elvárások 
Darab 

vill. 2.1 
1 Stabil tápegység 

egyenáramú, laboratóriumi 
Szabályozható 0-60 V, és stabil (+ - 15 V) (+24 V) 

 
1 

vill. 2.2 Fázissorrend vizsgáló Vill. gépek fázissorrend meghatározásához FLUKE FLK 9040, 1 

vill. 2.3 Érintésvédelmi mérőműszer 
univerzális érintésvédelmi mérőműszer villamos 

biztonságtechnikai felülvizsgálatok méréseire  

METREL Eurotest 

61557 kalibrálással 
3 

vill. 2.4 
Digitális érintésvédelmi 

műszer 

Hurokimpedancia mérés, FI relé vizsgálat, földelési 

ellenállásmérés, szigetelésmérés 

HTItalia Macrotest 

5035, bevizsgált, 

tanúsítvánnyal 

rendelkező 

2 

vill. 2.5 Analóg multiméter-1 

AC/DC feszültség- és árammérés (1200 V, 30 A), 

ellenállás és hőmérsékletmérés, lineáris, tüköralátétes 

skála, rázásbiztos mérőmű, nagy pontosság 

Ganzuniv-1 

(Kalibrálva!) 
2 

vill. 2.6 Analóg multiméter-3 

AC/DC feszültség- és árammérés (1000 V, 10 A), 

ellenállásmérés, lineáris, tüköralátétes skála, 

rázásbiztos mérőmű, nagy pontosság 

GanzUNIV 3 

(Kalibrálva!) 
6 

vill. 2.7 Szigetelési ellenállás mérő 
 Szigetelési ellenállás mérő (50,100,250,500,1000V, 

10GOhm) 

Sonel Mic 10 

(Kalibrálva!) 
3 

vill. 2.8 Feszültség és árammérő 
4 3/4 digites kijelzés, IP 67 védettség, diódavizsgáló, 

automata méréshatár váltás 
Peak Tech PTK3360 6 

vill. 2.9 Feszültség teszter 
690 V, rezgő feszültségjelzés, fázissorrend jelzés, RCD 

teszt 
FLUKE T150 8 

vill. 2.10 Oszcilloszkóp 

2/16 csatornás, sávszélesség 100 MHz, 2 analóg+16 

digitális bemenet, mintavételi ráta 1 Gsa/mp, 1 Mpts 

tárolási mélység 

Voltcraft MSO 5102B 

 
1 
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Az 1. és 2. részre vonatkozóan lehet részajánlatot tenni, de a részeken belül minden tételre kell ajánlatot adni. Az „Ajánlati melléklet” nevű Excel fájlban kell 

megadni az egyes termékek gyártmányát, típusát, egységárát, szállítási határidejét és jótállási idejét, valamint a termékek adatlapjának magyar nyelvű internetes 

elérhetőségét.  Ajánlatot a megadott irányadó mennyiségekre kérjük megtenni, azonban az Ajánlatkérő nem vállal garanciát a teljes körű megrendelésre. 

Az ár tartalmazza a mérőeszközök árát, telephelyekre szállítását (DDP), a rendeltetésszerű használathoz szükséges tartozékokat (pl. mérővezetékek, elemek, 

etalonok, stb.), a megjelölt tételeknél a kalibrálás árát, magyar nyelvű dokumentációt, valamint a tároláshoz, szállításhoz alkalmas tokot, dobozt. 

A referencia típusként megadott műszerek az igények jobb beazonosítása miatt vannak megadva, azok helyett műszakilag egyenértékű más gyártmányra is lehet 

ajánlatot tenni, csak a piros színnel jelölt 1.11 és 1.17 tételek esetében elvárás a meglévő konkrét gyártmányhoz szükséges tartozék szállítása. 
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I I .  S Z E R Z Ő D É S T E R V E Z E T  

             (külön dokumentumban) 
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I I I .  N Y I L A T K O Z A T M I N T Á K  

 
1. FELOLVASÓLAP 

 

a MÁV–START Zrt., mint Ajánlatkérő által „Általános műszerek, mérőműszerek beszerzése a MÁV-

START Zrt. részére” tárgyban kiírt Pályázat/Ajánlattétel részeként. 

Ajánlattevő neve:  ..................................................................................  

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

Telefon:  ..................................................................................  

Fax:  ..................................................................................  

E-mail:  ..................................................................................  

Közös ajánlattétel esetén*: 
Ajánlattevő neve:  ..................................................................................  
Ajánlattevő székhelye (lakóhelye):   ..................................................................................  
Telefon:  ..................................................................................  
Fax:  ..................................................................................  
E-mail:  ..................................................................................  

Ajánlattevő(k) kapcsolattartó személyének neve:  ..................................................................................  
Levelezési címe:   ..................................................................................  
Telefon:  ..................................................................................  
Fax:  ..................................................................................  
E-mail:  ..................................................................................  

 

Ellenszolgáltatás összege mindösszesen: Nettó …………………… HUF+ÁFA 

 

- 1. rész mindösszesen: Nettó …………………… HUF+ÁFA 

- 2. rész mindösszesen: Nettó …………………… HUF+ÁFA 

  

                               Egyes részeken belül minden tételre kötelező ajánlatot adni. 

*Csak azon részre vonatkozóan kell ajánlattevőnek az ajánlati árat feltüntetni, mely részre 
vonatkozóan ajánlatot nyújt be. A többi rész vonatkozásában a vonatkozó sor törlendő. 

 
Nyilatkozom, hogy ajánlatom vonatkozásában legalább az ajánlattételi határidő lejártától 
számított 90 napig ajánlati kötöttséget vállalok. 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

 

………..………………. 
(cégszerű aláírás) 

* Valamennyi közös Ajánlattevő nevét fel kell tüntetni azzal, hogy fel kell tüntetni egyúttal a közös ajánlattevők által 
kijelölt vezető ajánlattevőt is. A vezető ajánlattevő minősül a beszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében 
eljárni jogosult képviselőnek.  
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2. AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT 

 

a MÁV-START Zrt., mint Ajánlatkérő által „Általános műszerek, mérőműszerek beszerzése a 

MÁV-START Zrt. részére”tárgyban kiírt Pályázat részeként. 

 

Alulírott,  ................................................................... ,mint a(z)  ....................................................................... (cégnév) 
cégjegyzésre jogosult képviselője – a Pályázati felhívásban és mellékleteiben foglalt valamennyi 
formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki adatok gondos áttekintése után 
ezennel kijelentem, hogy a pályázati felhívásban és mellékleteiben foglalt valamennyi feltételt 
megismertük, megértettük, azokat a jelen nyilatkozattal elfogadjuk és nyertesség esetén a 
szerződést a pályázati dokumentációban foglalt tartalommal teljesítjük. 

Kijelentem továbbá, hogy a mindenkori teljesítéskor a műszaki leírásban előírt paramétereknek 
megfelelő szolgáltatást nyújtunk. 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

………..………………. 
(cégszerű aláírás)
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3. MŰSZAKI MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT 

 

a MÁV-START Zrt., mint Ajánlatkérő által „Általános műszerek, mérőműszerek beszerzése a 

MÁV-START Zrt. részére” tárgyban kiírt Pályázat részeként. 

 

Alulírott,  ................................................................... ,mint a(z)  ....................................................................... (cégnév) 
cégjegyzésre jogosult képviselője – a Pályázati felhívásban és mellékleteiben foglalt valamennyi 
formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki adatok gondos áttekintése után 
ezennel kijelentem, hogy nyertességünk esetén az általunk leszállítandó tételek a pályázati 
felhívásban és mellékleteiben foglalt valamennyi műszaki feltételnek megfelelnek,. 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

………..………………. 
(cégszerű aláírás)
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4. NYILATKOZAT KÖZÖS AJÁNLATTÉTELRŐL 

 

a MÁV–START Zrt., mint Ajánlatkérő által „Általános műszerek, mérőműszerek beszerzése a 

MÁV-START Zrt. részére” tárgyban kiírt Pályázat részeként. 

 

Alulírottak  ............................................................... (név)mint a(z) 
 ...................................................................................... (cégnév,székhely) ajánlattevő és 
 ...................................................................................... (név)mint a(z)
 ...................................................................................... (cégnév,székhely) ajánlattevő képviselői nyilatkozunk, 
hogy a MÁV-START Zrt., mint Ajánlatkérő által indított „ ................................................................. ” tárgyú 
beszerzési eljárásban a(z)  ................................. (cégnév,székhely)valamint a(z) 
 ...................................................................................... (cégnév,székhely) közös ajánlatot nyújt be.  

A közös ajánlattevők egymás közötti és külső jogviszonyára a Polgári Törvénykönyvről szóló 
2013. évi V. törvény 6:29 és 6:30. §-ában foglaltak irányadóak. 

Közös akarattal ezennel úgy nyilatkozunk, hogy a közös ajánlattevők képviseletére, a nevükben 
történő eljárásra a(z)  ......................................... (cégnév, székhely)teljes joggal jogosult. 

Kijelentjük továbbá, hogy az ajánlatunkhoz csatoljuk az általunk, mint közös ajánlattevők által 
kötött megállapodást, amely részletesen rendelkezik a felelősség (kötelező egyetemleges 
felelősség), a képviselet és a feladatmegosztás kérdéseiről. 

 

 

Kelt: 

……………………………… ……………………………… 
<cégszerű aláírás> <cégszerű aláírás> 

 



 
 

 - 26 - 

5. NYILATKOZAT A KIZÁRÓ OKOKRÓL 

 

aMÁV–START Zrt., mint Ajánlatkérő által „Általános műszerek, mérőműszerek beszerzése a 

MÁV-START Zrt. részére”tárgyban kiírt Pályázat részeként. 

 

Alulírott, .................................................................... , mint a(z) ………………………………… (cégnév) 
cégjegyzésre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy az általam jegyzett cég nem tartozik az 
alábbi kizáró okok hatálya alá: 

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; vagy akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható 
büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. §-a (2) bekezdés b), vagy g) 
pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, vagy ha az 
ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta; 

d) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési 
kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti 
ország jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott; 

e) a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában nincs bejegyezve; 

f) felfüggesztett adószámmal rendelkezik; 

g) gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban – öt évnél nem régebben 
meghozott – jogerős bírósági ítéletben megállapított jogszabálysértést követett el; 

h) a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. 
törvény 11. §-a, vagy az Európai Unió Működéséről szóló szerződés 101. 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. 

i) nem EU-, EGT- vagy OECD-tagállamban vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, 
mellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy 

j) 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, 
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k) 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. 

l) olyan 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 i), j) és k) 
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. 

m) olyan gazdasági szereplő, amely, illetőleg amely személy közreműködői, alvállalkozói 
vonatkozásában olyan valós vagy potenciális érdekellentét áll fenn, mely az Ajánlatkérő 
részére nyújtandó szolgáltatásokat érintené vagy a jelen pályázat alapján megkötendő 
szerződés szerinti feladatai független, pártatlan ellátását bármely módon veszélyeztetné.  

n) az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során olyan hamis 
adatot szolgáltat, vagy hamis nyilatkozatot tesz, amely a verseny tisztaságát 
veszélyezteti. 

Keltezés (helység, év, hónap, nap)  

………..………………. 
(cégszerű aláírás) 
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6. NYILATKOZAT ALVÁLLALKOZÓKRÓL 

 

a MÁV–START Zrt., mint Ajánlatkérő által „Általános műszerek, mérőműszerek beszerzése a 

MÁV-START Zrt. részére” tárgyban kiírt Pályázat részeként. 

Alulírott, .................................................................... , mint a(z) ………………………………… (cégnév) 
cégjegyzésre jogosult képviselője a „ ..........  .............................................................................. ”tárgyú 
eljárásban nyilatkozom, hogy*  

Alvállalkozót nem veszünk igénybe! *1 

VAGY,  

a fent nevezett beszerzési eljárásban az alábbi Alvállalkozókat vesszük igénybe: 

Alvállalkozó neve, 
székhelye 

Beszerzésnek az(on) a 
része(i), amelynek 

teljesítéséhez Alvállalkozót 
veszünk igénybe 

Teljesítésnek az a 
százalékos aránya, 

amelyben a 
megjelölt 

Alvállalkozó 
közreműködik 

   

   

   

   

 

Továbbá nyilatkozunk, hogy az általunk igénybe venni kívánt Alvállalkozók vonatkozásában nem 
állnak fenn jelen Pályázati felhívásban meghatározott kizáró okok. 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

………..………………. 
(cégszerű aláírás) 

                                                 
* Megfelelő rész aláhúzandó! 
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7. ÁRBEVÉTELRE VONATKOZÓ NYILATKOZAT 

 

a MÁV–START Zrt., mint Ajánlatkérő által „Általános műszerek, mérőműszerek beszerzése a 

MÁV-START Zrt. részére” tárgyban kiírt Pályázat részeként. 

Alulírott, .................................................................... , mint a(z) ………………………………… (cégnév) 
cégjegyzésre jogosult képviselője a „ ..........  .............................................................................. ”tárgyú 
beszerzési eljárásban az ajánlat részeként kijelentem, hogy a ...................................... (cégnév) 
Pályázati felhívás közzétételét megelőző három lezárt üzleti év teljes nettó – általános forgalmi 
adó nélkül számított – árbevétele az alábbiak szerint alakult: 

 

Sorszám Üzleti év megadása Teljes nettó árbevétel  

1.   

2.   

3.   

Kérjük a megadott érték devizanemét és egységét megadni! (például: ezer HUF) 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

………..………………. 
(cégszerű aláírás)
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8. REFERENCIA NYILATKOZAT 

 

a MÁV–START Zrt., mint Ajánlatkérő által „Általános műszerek, mérőműszerek beszerzése a 

MÁV-START Zrt. részére” tárgyban kiírt Pályázat részeként. 

Alulírott, ……………….……., mint a(z) ………………………………… (cégnév) cégjegyzésre jogosult 
képviselője nyilatkozom, hogy a Pályázati felhívás közzétételétől visszafele számított megelőző 
három évben (azaz megelőző 36 hónapban) a legjelentősebb  ......................................................................  
tárgyban megkötött szerződéseink  az alábbiak voltak: 

 

Sorszám Szerződés 
hatálya 

(év, hó, naptól- 
év, hó, napig) 

Szerződést kötő másik 
fél megnevezése 

(cégnév;; 
kontaktszemély neve, 
telefonszám és/vagy, 

e-mail cím) 

Megkötött 
szerződés 

pontos tárgya 

Ellenszolgáltatás 
teljes nettó 

összege: 
(Érték; 

pénznem) 

A teljesítés 
szerződésszerű 

volt-e 
(igen / nem): 

1.      

2.      

3.      

4.      

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

………..………………. 
(cégszerű aláírás) 
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9. KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ NYILATKOZAT 
 

 

 

    
 
 

      

  

Nyilatkozat arról, hogy a 
megajánlott termék 

környezetvédelmi termékdíj 
megfizetésére kötelezett-e. 

Amennyiben a megajánlott termék környezetvédelmi termékdíj megfizetésére kötelezett, 
abban az esetben nyilatkozni kell arról, hogy a környezetvédelmi termékdíj megfizetésére 

és bevallására a jogszabály, vagy átvállalás alapján Ajánlattevő, Ajánlatkérő vagy Harmadik 
fél köteles-e. 

Részajánlat 
sorszáma 

Rész 
megnevezése 

Mennyiség    
(               ) 

Megajánlott 
termék 

megnevezése 
és 

kiszerelése 

Nettó 
egységár 

termékdíj 
tartalma 

(Ft/kg 
vagy 

Ft/liter) 

Nyilatkozom, 
hogy a 

megajánlott 
termék 

környezetvédelmi 
termékdíj 

megfizetésére 
kötelezett. 

Nyilatkozom, 
hogy a 

megajánlott 
termék 

környezetvédelmi 
termékdíj 

megfizetésére 
nem kötelezett. 

Nyilatkozom, 
hogy a 

környezetvédelmi 
termékdíj 

megfizetésére és 
bevallására a 
jogszabály 

alapján 
Ajánlattevő 

köteles. 

Nyilatkozom, 
hogy a 

környezetvédelmi 
termékdíj 

megfizetését és 
bevallását 

számlán történő 
átvállalás 

alapján 
Ajánlattevő 

végzi. 

Nyilatkozom, 
hogy a 

környezetvédelmi 
termékdíj 

megfizetésére és 
bevallására a 

jogszabály 
alapján 

Ajánlatkérő 
köteles. 

Nyilatkozom, 
hogy a 

környezetvédelmi 
termékdíj 

megfizetésére és 
bevallására a 

jogszabály 
alapján 

Harmadik Fél 
köteles. 

Amennyiben a 
környezetvédelmi 

termékdíjat 
Harmadik fél 

köteles 
megfizetni és 

bevallani, akkor 
erre vonatkozóan 

kérjük 
nyilatkozatban a 

kötelezett 
nevesítését. 

1.                       

2.                       

3. 
                      

 
 
 
 
……………………………………… 
Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

 
 
 

………………………………………………... 
(nyilatkozatot adó személy cégszerű aláírása) 

 


