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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

 

AZ 

 

„OKTATÁSI ÉPÜLET KÖZÖS HELYSÉGEINEK TISZTASÁGI FESTÉSE BGOK MISKOLC, SZEGED 

ÉS PÜSPÖKLADÁNY TERÜLETRE” TÁRGYÚ BESZERZÉSI ELJÁRÁSBAN 

 

 

AZ AJÁNLAT BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE: 2020. OKTÓBER 20. (KEDD) 10:00 ÓRA 

 

 

 

1. AZ AJÁNLATKÉRŐ NEVE: 

 

MÁV Szolgáltató Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság  

Székhelye: H-Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. 

Levelezési címe:  1087 Budapest, Könyves Kálmán Krt. 54-60. 

Számlavezető pénzintézete: Raiffeisen Bank Zrt.   

Számlaszáma: 12001008-00135665-00100001 

Számlázási címe:  H-Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. 

Számla benyújtási címe:  MÁV Szolgáltató Központ Zrt. 1426 Budapest, Pf. 24. 

Adószám:  14130179-2-44 

Statisztikai számjel: 14130179-6311-114-01. 

Cégjegyzékszám:  Cg. 01-10-045838 

 

 

2. A BESZERZÉS TÁRGYA/MENNYISÉGE: 
 

2.1.  Oktatási épület közös helységeinek tisztasági festése BGOK Miskolc, Szeged és 

Püspökladány területre  

 

2.2. A szerződés tárgyát képező munkák részletes leírását a jelen Pályázati felhívás 

mellékletét képező Műszaki leírás/melléklet és a Szerződéstervezet tartalmazzák. 

 

Részajánlat tehető, az alábbiak szerint:  

 

I. Részajánlat Miskolc területre vonatkozóan 

II. Részajánlat Szeged területre vonatkozóan 

III. Részajánlat Püspökladány területre vonatkozóan 

 

 

3. KAPCSOLATTARTÁSI PONT:  

 

Beszerzési, Környezetvédelmi és Szállítási Üzletág, Szolgáltatás, Eszköz és IT Beszerzés 

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. III. emelet 370. szoba 

Ügyintéző: Sós Zsuzsanna 

Telefon: 06-30-174-6887 
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Fax: 06-1-511-8534 

E-mail: sos.zsuzsanna@mav-szk.hu 

 

 

Az eljárás lezárásáig minden, az eljárással összefüggő kapcsolattartás elektronikus úton 

történik az Electool Hungary Kft. által üzemeltetett Fluenta Sourcing felületen.  

 

Amennyiben gazdasági szereplő érdeklődik az eljárás iránt, úgy jelen pontban 

meghatározott ügyintéző e-mail címén kell jeleznie az eljárás iránti érdeklődését 

Ajánlatkérő kapcsolattartója részére.  

 

Amennyiben ajánlattevő rendelkezik Fluenta Sourcing regisztrációval, úgy Ajánlatkérő 

hozzárendeli a tárgyi eljáráshoz ajánlattevőt, melyet követően teljes körűen hozzáférhet a 

pályázati dokumentációhoz, tehet fel kiegészítő tájékoztatás kérést, valamint nyújthat be 

ajánlatot és hiánypótlást. 

 

Amennyiben gazdasági szereplő nem rendelkezik regisztrációval a Fluenta Sourcing 

rendszerében, akkor a jelen pont szerinti érdeklődés jelzését követően Ajánlatkérő 

képviselője megküldi a gazdasági szereplő részére a Fluenta Sourcing rendszerben történő 

regisztrációhoz szükséges meghívót. Ennek elfogadását követően Ajánlatkérő a fentebb 

ismertetettek szerint hozzárendeli az eljáráshoz gazdasági szereplőt.  

 

Ajánlatkérő ugyanakkor fenntartja a jogot, hogy egyes eljárási cselekményeket adott 

esetben (pl. üzemzavar esetén) írásban, a fentebb ismertetett elektronikus úttól eltérő 

módon bonyolítson le, mely körülményről Ajánlatkérő minden esetben külön e-mail 

értesítést küld ajánlattevők részére. 

 

 

4. KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS KÉRÉSE ÉS MEGADÁSA: 

 

Az Ajánlattevő - az ajánlattétellel összefüggésben, a megfelelő ajánlattétel érdekében - 

kiegészítő tájékoztatást/felvilágosítást kérhet a pályázati felhívásban és 

dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban a Fluenta Sourcing felületen legkésőbb az 

ajánlattételi határidő lejártát megelőző 2. munkanap 16:00 óráig, melyre Ajánlatkérő 

válaszát legkésőbb az ajánlattételi határidőt megelőző munkanap 10:00 óráig megküldi.  

Amennyiben Ajánlattevő a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmét az ajánlattételi határidő 

lejártát határidőn túl küldi meg Ajánlatkérő részére, úgy Ajánlatkérő nem köteles a 

kiegészítő tájékoztatást megadni. 

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Fluenta Sourcing rendszer vonatkozásában 

felmerülő technikai kérdések vonatokozásában a rendszert üzemeltető Electool Hungary 

Kft. tud tájékoztatást adni. 

 

Az Electool Hungary Kft. elérhetőségei: 

 

Electool Hungary Ügyfélszolgálat 

Telefon: +36-1-8-555-999 

Email: support@fluenta.eu 

 

mailto:sos.zsuzsanna@mav-szk.hu
mailto:support@fluenta.eu
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Helyszíni bejárás 

 

Ajánlatkérő helyszíni bejárásra biztosít lehetőséget az alábbi telephelyeken.  

 

Az Ajánlatkérő felhívja az érdeklődő gazdasági szereplők figyelmét, hogy helyszíni bejáráson 

lehetőségük van a helységek és környezetük megtekintésére és felmérésére. 

 

A helyszíni bejáráson való részvétel nem feltétele a pályázatban történő részvételnek! 

 

Az érdeklődő gazdasági szereplők részvételi szándékukat kérjük az 3. pontban megjelölt 

kapcsolattartó felé jelezzék a helyszíni bejárás alábbiakban megjelölt időpontja előtt 

legkésőbb 1 munkanappal, 12:00 óráig, telefonos elérhetőségük megadásával. 

 

A helyszíni bejárás nem minősül konzultációnak, Ajánlattevők az alapajánlat összeállításának 

érdekében kizárólag írásban – a 4. pontban foglaltak szerint - tehetnek fel kérdéseket 

Ajánlatkérő felé. 

 

Amennyiben nem érkezik jelentkezés a helyszíni bejárásra, az nem kerül megtartásra! 

 

Ajánlatkérő helyszíni bejárást tart, az alábbi napokon és időpontokban: 

 

Miskolc terület vonatkozásában:  

Cím: 3527 Miskolc Kinizsi u. 1/A 

Időpont:2020.10.12 hétfő 10:00-11:00 

Kapcsolattartó neve: Halászné Markó Éva 

Kapcsolattartó telefonszáma: +36-30-835-91-95 

Kapcsolattartó e-mail címe: halaszne.eva@bgok.hu 

 

Szeged terület vonatkozásában:  

Cím: 6729 Szeged Rendező pályaudvar 

Időpont: 2020.10.13 kedd 10:00-11:00 

Kapcsolattartó neve: Őze Zsuzsanna 

Kapcsolattartó telefonszáma: +36-30-597-59-41 

Kapcsolattartó e-mail címe: oze.zsuzsa@bgok.hu 

 

Püspökladány terület vonatkozásában:  

Cím: 4150 Püspökladány Vasút u. 1 

Időpont: 2020.10.14 szerda 10:00-11:00 

Kapcsolattartó neve: Stier Annamária  

Kapcsolattartó telefonszáma: +36-30-462-49-68 

Kapcsolattartó e-mail címe: stier.annamari@bgok.hu 

 

A helyszíni bejárásról ajánlatkérő jegyzőkönyvet készít és megküldi a helyszíni bejáráson 

megjelent ajánlattevők részére. 

A helyszín bejáráson kérdés nem tehető fel, kérdés, felvilágosítás a Fluenta Sourcing 

felületen legkésőbb az ajánlattételi határidő lejártát megelőző 2. munkanap 16:00 

óráig tehető fel, melyre az Ajánlatkérő válaszát legkésőbb az ajánlattételi határidőt 

megelőző munkanap 10:00 óráig megküldi.  

mailto:halaszne.eva@bgok.hu
mailto:stier.annamari@bgok.hu
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5. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK: 

 

 Az Ajánlattevő a beszerzési eljárásban, illetve részajánlattétel esetén ugyanazon rész 

vonatkozásában  

a) nem tehet másik ajánlatot más ajánlattevővel közösen, 

b) más ajánlattevő alvállalkozójaként nem vehet részt, 

c) más ajánlattevő szerződés teljesítésére való alkalmasságát nem igazolhatja.  

 

 Jelen eljárás beszerzési eljárás, amelyre nem vonatkoznak a közbeszerzési eljárásokra 

vonatkozó jogszabályok!  

 

 Többváltozatú ajánlat nem tehető.  

 

 Ajánlattevőnek ajánlata elkészítése során figyelembe kell vennie minden - a 

rendelkezésére bocsátott - anyagot. Felhívjuk Ajánlattevők figyelmét arra, hogy 

ajánlatukat a teljes körűség figyelembe vételével kell elkészíteniük. 

 

 Jelen pályázati felhívás nem jelent az Ajánlatkérő részéről szerződéskötési 

kötelezettséget. Az Ajánlatkérő külön indokolási kötelezettség nélkül bármikor 

dönthet úgy, hogy jelen beszerzési eljárásban nem hirdet eredményt, illetőleg nem köt 

szerződést. Az ajánlatkérés visszavonásából, illetve eredménytelenné nyilvánításából 

eredő károkért, költségekért, elmaradt haszonért Ajánlatkérő semmilyen felelősséget 

nem vállal. 

 

 Az Ajánlatkérőt nem terheli szerződéskötési kötelezettség különösen akkor, ha az 

Ajánlatkérő által működtetett szállítói minősítés során a nyertes Ajánlattevő „nem 

megfelelt” minősítést kapott. 

 

 Amennyiben a nyertesként kihirdetett Ajánlattevő a szerződéstervezetet a 

meghatározott határidőben – ajánlati kötöttsége ellenére – nem kívánja aláírni, úgy az 

a nyertes Ajánlattevő eredményhirdetést követően bejelentett visszalépésének minősül. 

Ajánlatkérő ebben az esetben a következő legkedvezőbb ajánlatot benyújtott 

Ajánlattevővel köt szerződést azzal, hogy a visszalépéssel és a szerződéskötés 

elmaradásával okozott kárát és egyéb költségeit visszalépett Ajánlattevővel szemben 

érvényesíteni fogja. 

 

 A jelen beszerzési eljárásban Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy az eljárás 

bármely szakaszából kizárja az Ajánlattevőt, amennyiben korábbi szerződésszegés 

(hibás teljesítés) alapján az adott Ajánlattevő eljárásban való részvétele a MÁV-

csoport számára hátrányos! 

 

 Ajánlata benyújtásával az Ajánlattevő teljes egészében és megkötések nélkül elfogadja 

a jelen felhívásban és mellékleteiben meghatározott összes feltételt az ajánlattételi 

időszakban esetlegesen kiadott kiegészítéssel, pontosításokkal együtt, függetlenül az 

Ajánlattevő saját feltételeitől, amelyektől ezennel eláll. 
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 A jelen eljárásban nem szabályozottak vonatkozásában a Ptk. előírásai az irányadóak. 

 

 

6.  A SZERZŐDÉS MEGHATÁROZÁSA: Vállalkozási szerződés. 

A szerződés megkötésére a pályázati felhíváshoz mellékelt szerződéstervezet alapján kerül 

sor (III. számú melléklet). 

A fizetési feltételeket és a szerződéses mellékkötelezettségeket (pl. kötbér, 

felelősségbiztosítás, jótállás) részletesen szintén a szerződéstervezet tartalmazza. 

 

Eredményes eljárás esetén Ajánlatkérő a szerződést írásban köti meg a nyertes 

Ajánlattevővel vagy – a nyertes visszalépése és Ajánlatkérő erre irányuló döntése esetén – 

az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített 

Ajánlattevővel. 

 

 

7. A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA/TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE: 

 

A szerződés mindkét fél általi aláírás napján lép hatályba. 

 A teljesítés véghatárideje: 2020. december 18.  

 Vállalkozó előteljesítésre jogosult. 

 

 

8. A TELJESÍTÉS HELYE:  

 

Helyszín 1.: 3527 Miskolc Kinizsi u. 1/A. 

Helyszín 2.: 6729 Szeged Rendező pályaudvar 

Helyszín 3.: 4150 Püspökladány Vasút u. 1 

 

9. AZ AJÁNLAT BENYÚJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS 

TUDNIVALÓK 

 

9.1. Az ajánlattétel határideje: 2020. október 20 (kedd) 10:00. óra 

 

Ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt meghosszabbíthatja. Az így meghosszabbított 

határidőt Ajánlatkérő írásbeli értesítéssel hozza Ajánlattevők tudomására az eredeti 

ajánlattételi határidő lejárta előtt.  

A Pályázati felhívás módosítása esetén Ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt szükség 

esetén meghosszabbíthatja. 

 

 

9.2. Az ajánlat benyújtásának módja: 

Az (rész)ajánlatokat elektronikus úton, magyar nyelven, .pdf formátumban, illetve az 

Árazatlan költségvetést is kérjük feltölteni .pdf formátumban arra a (rész)ajánlatra 

vonatkozóan, melyre ajánlatot kíván benyújtani. Az ajánlatokat az ajánlattételi határidő 

lejártát megelőzően a Fluenta Sourcing rendszerbe kérjük feltölteni. 

 

Az Ajánlattevő részéről aláírásra jogosult személynek a nyilatkozatokat cégszerű 

aláírásával vagy legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással kell ellátnia. 
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Legalább fokozott biztonságú az elektronikus aláírás, ha az alábbi követelmények 

mindegyikének megfelel: 

a) kizárólag az aláíróhoz köthető; 

b) alkalmas az aláíró azonosítására; 

c) olyan, elektronikus aláírás létrehozásához használt adatok felhasználásával 

hozzák létre, amelyeket az aláíró nagy megbízhatósággal kizárólag saját maga 

használhat; 

d) olyan módon kapcsolódik azokhoz az adatokhoz, amelyeket aláírtak vele, hogy az 

adatok minden későbbi változása nyomon követhető.  

 

 

9.4.  Benyújtandó egyéb iratok (lásd Nyilatkozatminták): 

 

a) „Felolvasólap” cégszerű aláírással vagy legalább fokozott biztonságú elektronikus 

aláírással ellátott nyilatkozata, 

 

b) Ajánlattevői nyilatkozat a pályázati felhívás és a szerződéstervezet feltételeinek 

elfogadásáról és magára nézve kötelezőnek tekintéséről, továbbá nyertessége esetén a 

szerződés megkötéséről. 

 

c)  Ajánlattevőnek csatolnia kell ajánlata részeként cégszerűen aláírt vagy legalább 

fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott nyilatkozatát a nyertessége 

esetén szerződésben feltüntetendő adatairól. 

 

d) Ajánlattevő (kivéve egyéni vállalkozó) részéről azon cégjegyzésre jogosult személyek 

közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányának másolata vagy a cég létesítő 

okirata vagy az okirat módosítását készítő ügyvéd által hitelesített aláírás-mintájának 

másolata, akiknek aláírása szerepel az ajánlatban.  

Amennyiben az ajánlatban cégjegyzésre nem jogosult személy aláírása szerepel, az 

ajánlathoz csatolni kell a cégjegyzésre jogosult személytől kapott írásos 

meghatalmazást is. A meghatalmazáson szerepelni kell a meghatalmazó és a 

meghatalmazott aláírásának, valamint a meghatalmazáshoz csatolni kell a 

meghatalmazó közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányának másolatát vagy a 

cég létesítő okiratát vagy az okirat módosítását készítő ügyvéd által hitelesített aláírás-

mintájának másolatát.  

 

e) Közös ajánlattétel esetén az erről a tényről szóló nyilatkozat, valamint a közös 

ajánlattevők közötti együttműködési megállapodás, amely részletesen rendelkezik a 

felelősség (kötelező egyetemleges felelősség), a képviselet és a feladatmegosztás 

kérdéseiről. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat az összes 

közös ajánlattevő részéről alá kell írni, kivéve, ha a közös ajánlattevők között létrejött 

együttműködési megállapodásban rögzítésre került, hogy valamely ajánlattevő 

jogosult az összes ajánlattevő nevében történő nyilatkozattételre, ugyanakkor ez 

esetben is a nyilatkozatból ki kell derülnie, hogy a nyilatkozatot az aláírással 

meghatalmazott személy a közös ajánlattevők nevében teszi. 

 

f) Alvállalkozó vonatkozásában: 
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- Ajánlattevő nyilatkozata alvállalkozó igénybe vételéről. (nemleges esetben is 

csatolandó) 

- Ajánlattevő cégszerűen aláírt vagy legalább fokozott biztonságú elektronikus 

aláírással ellátott nyilatkozata az általa a szerződés teljesítése során igénybe venni 

kívánt alvállalkozók vonatkozásában a kizáró okok fenn nem állásáról (adott 

esetben).  

 

g) Adott esetben: 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. 

 

 

h) A nettó ajánlati összár alapját képező egységárakat tartalmazó Árazatlan 

költségvetés. Ajánlatkérő felhívja továbbá Ajánlattevő figyelmét, hogy az Ajánlattevő 

rendelkezésére bocsátott „Árazatlan költségvetés” egyes sorainak beárazásával 

(egységár és összár megadásával) köteles megtenni ajánlatát, ugyanakkor a kiadott 

táblázatot nem módosíthatja, sorokat nem szúrhat be és nem törölhet, a táblázaton 

változtatást csak a nettó egységárak és nettó összárak kitöltésével eszközölhet, 

valamint 0,- Ft összeg nem szerepelhet. 

 

i) Munkavédelmi nyilatkozat 

 

j) Környezetvédelmi nyilatkozat 

 

 

12. AZ AJÁNLAT BENYÚJTÁSÁNAK NYELVE: 

Az ajánlattétel nyelve a magyar. 

 

Ajánlatkérő elfogadja a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok Ajánlattevő 

általi fordítását is. Az ajánlattevő általi fordításhoz Ajánlattevőnek mellékelnie kell 

cégszerűen aláírt nyilatkozatát a fordításról. 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 fordítását az Ajánlattevő köteles vállalni, 

illetve az így felmerülő költséget Ajánlattevő köteles viselni. 

 

 

13. ALKALMASSÁGI KÖVETELMÉNYEK:  

 

Műszaki és szakmai alkalmasság 

M/1: 

Ajánlattevő alkalmas, 

amennyiben a felhívás 

közzétételét megelőző 36 

hónapban rendelkezik 

Festés, mázolásra 
vonatkozó referenciával, 

Miskolc terület 

vonatkozásában: legalább 

M/1: 

Ajánlattevőnek csatolnia kell a cégjegyzésre jogosult személy 

(vagy meghatalmazottja) által aláírt vagy legalább fokozott 

biztonságú elektronikus aláírással ellátott, a pályázati felhívás 

közzétételének napjától visszafelé számított 36 hónapra 

vonatkozó referencialistát/nyilatkozatát minimálisan az alábbi 

tartalommal: 

 Teljesítés időpontja/időtartama (időtartam esetén kezdet 

és befejezés megjelölésével év, hónap, nap pontossággal) 
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nettó 2.400.000 Ft; Szeged 

terület vonatkozásában: 

legalább nettó 3.200.000 

Ft; Püspökladány terület 

vonatkozásában: legalább 

nettó 1.800.000 Ft 

értékben. Az alkalmassági 

követelmény több 

referencia bemutatásával is 

teljesíthető. 

 

 Szerződést kötő másik fél megnevezése (név és 

székhely/lakcím) 

 Szerződést kötő másik fél központi elérhetőségei 

(telefonszám és e-mail cím) vagy kontaktszemély 

megnevezése és elérhetőségei (név, telefonszám és e-mail 

cím) 

 A szerződés tárgyának bemutatása (oly módon, hogy 

abból az alkalmasság egyértelműen megállapítható 

legyen), 

 Ellenszolgáltatás nettó összege (érték, pénznem) 

 A teljesítés szerződésszerű volt-e (igen/nem) 

 

Az Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a nem forintban rendelkezésre álló adatokat 

(referencia munka) eredeti devizanemben kéri megadni. Az idegen devizanemben megadott 

értékek, adatok forintra történő átszámítására ajánlatkérő árbevétel esetén az üzleti év 

fordulónapján, referencia munka esetében a teljesítés napján érvényes MNB devizaárfolyamot 

alkalmazza, illetve ennek hiányában az ECB által ugyanebben az időpontban jegyzett devizák 

keresztárfolyamából számított árfolyam kerül alkalmazásra. 

 

Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevőknek önállóan kell megfelelniük, 

kapacitást nyújtó szervezet, személy igénybe vétele nem megengedett.   

 

 

14. KIZÁRÓ OKOK: 

Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő és 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) 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. 

 

Igazolási módok: 

1. Ajánlattevők vonatkozásában: 

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

 Ajánlatkérő Ajánlattevő cégkivonatát saját hatáskörben vizsgálja. (a 

http://www.e-cegjegyzek.hu vagy https://www.partnercontrol.hu honlapról 

letölthető változat alapján) 

 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. 

 

http://www.e-cegjegyzek.hu/
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A c) pont tekintetében az igazolás módja: 

Ajánlatkérő ellenőrzi Ajánlattevő köztartozásmentes adatbázisban való szereplését. 

Amennyiben Ajánlattevő nem szerepel a köztartozásmentes adatbázisban, úgy 

Ajánlattevőnek cégszerűen aláírt vagy legalább fokozott biztonságú elektronikus 

aláírással ellátott nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy vele szemben nem áll fenn a 

pályázati felhívás 12. c) pontjában foglalt kizáró ok.  

 

 

15. ÉRVÉNYTELENSÉG, EREDMÉNYTELENSÉG: 

 

14.1 Érvénytelen az ajánlat, ha: 

 az ajánlattételi határidőn túl érkezik; 

 ha ajánlattevő nem nyújt be felolvasólapot és az értékelési szempontok alapján 

értékelésre kerülő számszerűsíthető adatok az ajánlat részeként benyújtott egyéb 

dokumentumokból sem állapítható(k) meg; 

 Ajánlattevő a teljesítés feltételeit, illetve a vonatkozó ellenszolgáltatást nem 

egyértelműen határozta meg, vagy azokat más ajánlatához vagy feltételhez 

kötötte; 

 ha az Ajánlattevő többváltozatú ajánlatot tesz, amennyiben ennek lehetőségét az 

Ajánlatkérő kizárta; 

 az ajánlatban valótlan adat vagy nyilatkozat szerepel; 

 ha a kizáró okok fennállnak az Ajánlattevővel szemben; 

 az ajánlat/Ajánlattevő egyéb okból nem felel meg a pályázati felhívásban (ide 

nem értve az ajánlatra ajánlatkérő által előírt formai követelményeket), valamint 

a jogszabályokban foglaltaknak; 

 Ajánlattevő nem ad teljes körű ajánlatot, nem árazott be minden egyes kért tételt; 

vagy hiánypótlást követően is 0,- Ft értékben tesz ajánlatot (akár egy tétel esetén 

is); 

 ha aránytalanul alacsony ellenszolgáltatást vagy más teljesíthetetlen 

kötelezettségvállalást tartalmaz; 

 az ajánlattevő nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági 

követelményeknek, vagy nem igazolta megfelelően a követelményeknek való 

megfelelést; 

 ha ajánlattevő indikatív, ajánlati kötöttséggel nem bíró ajánlatot tesz. 

 ha nem vállalja a határidőben történő teljesítést, határidő: 2020.12.18. 

 

Minden esetben érvénytelen az ajánlat, ha az ajánlat érvényességéhez előírt tartalmi 

elemek bármelyike hiánypótlás követően is hiányzik.  

 

14.2 Eredménytelen az eljárás, ha: 

 az eljárásban nem került ajánlat benyújtásra vagy csak érvénytelen ajánlatot 

nyújtottak be; 

 rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés 

megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb érvényes ajánlatot tett 

ajánlattevővel; 

 az eljárásban benyújtott minden ajánlat tekintetében lejárt az ajánlati kötöttség, és 

egyetlen ajánlattevő sem tartja fenn ajánlatát. 
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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. 

 

 

16. AZ AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSE: 

 

Ajánlatkérő az ajánlatokat a Legalacsonyabb ár értékelési szempont alapján értékeli. 

 

 

Ajánlattevőnek a Felolvasólapon a nettó ajánlati összárat kell megadnia. 

 

Nettó ajánlati összárként Ajánlattevőnek a Műszaki leírásban meghatározott összes munkára 

vonatkozó egységárnak és a hozzájuk tartozó mennyiségek szorzatának összegét kell 

megadniuk. 

Ugyanakkor Ajánlattevőnek be kell nyújtania a Nettó ajánlati összár alapját képező 

egységárakat tartalmazó Áraztazlan költségvetést is. Ajánlattevőknek egész számú, forintban 

kifejezett, nettó árat kell megadni.  

 

Az ajánlatban szereplő áraknak fix árnak kell lennie, vagyis az Ajánlattevők semmilyen 

formában és semmilyen hivatkozással sem tehetnek változó árat tartalmazó ajánlatot.  

 

Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy a pályázati felhívásban, illetve a szerződésben rögzítettek 

nem megfelelő tanulmányozására visszavezethető kár és költség minden esetben Ajánlattevőt 

terheli. 

 

Az ajánlati ár nem köthető semmilyen más külföldi fizetőeszköz árfolyamához. 

 

Ajánlatkérő azt az érvényes ajánlattevőt hirdeti ki nyertesként, akinek az ajánlata a nettó 

ajánlati összár alapján a legalacsonyabbnak minősül. 

 

Ajánlatkérő elvárja, hogy a nettó ajánlati összár a meghatározott műszaki/szakmai 

tartalomnak és a részletes szerződéses feltételeknek megfelelő teljesítés reális ellenértékét 

jelentse. 

 

Az ajánlatnak magában kell foglalnia az Ajánlattevő minden, a szerződés teljesítésével 

kapcsolatban felmerült és a jövőben esetlegesen felmerülő költségét, kiadását, egyéb terheit. 

Ajánlattevő a megjelölt díjon felül egyéb költségtérítési igény, illetve többletdíjazás 

Ajánlatkérő szembeni érvényesítésére semmilyen jogcímen nem jogosult.  
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17. HIÁNYPÓTLÁSSAL/FELVILÁGOSÍTÁSKÉRÉSSEL KAPCSOLATOS 

INFORMÁCIÓK: 

Ajánlatkérő az eljárás során hiánypótlási lehetőséget biztosít (az ajánlati kötöttség 

időtartamának figyelembevételével). A hiánypótlás során az értékelési szempontok 

szerinti ajánlati elem nem módosítható. Hiánypótlás többször is elrendelhető, de korábban 

megjelölt hiányok a későbbi hiánypótlások során már nem pótolhatóak. A hiánypótlás 

vagy felvilágosítás-kérés határidőre való nem teljesítése esetén Ajánlatkérő az eredeti 

ajánlatot veszi figyelembe az ajánlatok elbírálása során. 

Az Ajánlatkérő az esetleges hiánypótlásra, felvilágosítás-kérésre vonatkozóan a felszólító 

leveleket a Fluenta Sourcing rendszerben küldi meg, a 

hiánypótlásra/felvilágosításnyújtásra rendelkezésre álló határidő megjelölésével. 

Ha az ajánlatkérő az ajánlatban az értékelésre kiható számítási hibát észlel, annak javítását 

az ajánlatkérő végzi el úgy, hogy a beszerzés tárgya elemeinek tételesen meghatározott 

értékeit (az alapadatokat) alapul véve számítja ki az összesített ellenértéket vagy más – az 

ajánlatban megtalálható számításon alapuló – adatot. A számítási hiba javításáról 

közvetlenül, írásban, haladéktalanul tájékoztatja ajánlattevőt. 

 

 

18. AZ ELLENSZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI: 

Ajánlattevő a szerződés hatálya alatt részajánlatonként egy darab, azaz összesen 

maximum három számlát jogosult benyújtani a szerződéstervezet 6.1. pontjában 

meghatározottak szerint.  

 

Elektronikus számla benyújtása kötelező. Az elektronikus számla benyújtására az 

eszamla@mav.hu e-mail címen van lehetőség. 

 

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

kézhezvételétől számított 30. naptári napon átutalással egyenlíti ki.  

 

Késedelmes fizetés esetén nyertes Ajánlattevő, mint Vállalkozó a fizetési esedékességet 

követő naptól a pénzügyi teljesítés napjáig a késedelemmel érintett naptári félév első 

napján irányadó jegybanki alapkamat 8 százalékponttal növelt összegének megfelelő 

mértékű késedelmi kamat felszámítására jogosult a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. 

évi V. törvényben (továbbiakban: Ptk.) meghatározott feltételekkel. 

 

 

19. TÁRGYALÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK:  

Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy az eljárás során tárgyalás(oka)t tartson, melynek 

tárgyáról, helyszínéről és időpontjáról a későbbiekben írásban tájékoztatja Ajánlatkérő az 

Ajánlattevőket.  

Ajánlatkérő és az Ajánlattevő(k) közötti tárgyalások arra irányulhatnak, hogy Ajánlatkérő 

a számára legkedvezőbb feltételekkel köthessen szerződést. 

 

19.1. Tárgyalás a szerződéses feltételekről és a műszaki tartalomról 

 

Ajánlatkérő tárgyalást tarthat a szerződéses feltételekről valamint a műszaki tartalomról.  

 

mailto:eszamla@mav.hu
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19.2. Ártárgyalás 

 

Ajánlatkérő – a szerződéses és műszaki tárgyalások lezárását követően adott esetben a 

módosított ajánlatok benyújtása után – a végleges árajánlat megtételére ártárgyalás 

keretében biztosít lehetőséget. 

Az ártárgyalás formája lehet elektronikus árlejtés, elektronikus úton (e-mailben) történő 

árcsökkentés vagy személyes ártárgyalás. 

 

Ajánlatkérő a tárgyalási meghívóban megjelöli, hogy a tárgyalást egy vagy több 

fordulóban, minden Ajánlattevővel együttesen vagy külön-külön tartja. 

 

Az ártárgyaláson szerződésmódosító illetőleg a műszaki tartalmat módosító javaslat már 

nem tehető.  

Ajánlattevő az ártárgyaláson a korábban benyújtott árajánlatához képest nem nyújthat be 

magasabb árajánlatot kivéve, ha bővült, kiegészült a műszaki tartalom. 

 

Ajánlatkérő minden a tárgyalásról jegyzőkönyvet készít, és azt a tárgyalás befejezését 

követő két munkanapon belül az ajánlattevőnek alá kell írnia. Ajánlatkérő az 

ajánlattevőnek a jegyzőkönyvből egy példányt aláírást követően átad, vagy két 

munkanapon belül azt részére megküldi. 

 

A tárgyaláson csak a képviseleti jogosultságát igazoló személy vehet részt az ajánlattevő 

részéről. 

 

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy az ártárgyaláson való részvétel nem 

jelenti automatikusan a benyújtott ajánlat/alapajánlat érvényességét. 

 

 

17.2.1. TÁJÉKOZTATÁS ELEKTRONIKUS ÁRLEJTÉSRŐL: 

Ajánlatkérő tervezetten az eljárás során elektronikus árlejtést nem tart.  

Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy az eljárás során a pályázati felhívás jelen pontjától – 

a beérkezett ajánlatok függvényében – eltérjen. 

 

 

20.  AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG IDŐTARTAMA:  

Az ajánlattételi határidő lejártától számított 90 nap. 

A Ptk 6:75. § (2) bekezdése alapján Ajánlattevő az eredményhirdetési időpontot követő 

harminc napig továbbra is kötve marad ajánlatához abban az esetben is, ha az ajánlattételi 

határidő lejártától számított 90 nap már eltelt. 

 

 

21. AZ AJÁNLATTÉTELLEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK: 

Ajánlattevő visel minden, az ajánlattétel összeállításával és benyújtásával kapcsolatos 

költséget. Ajánlatkérő semmilyen esetben sem tehető felelőssé ezen költségek 

felmerüléséért, függetlenül a beszerzési eljárás lefolytatásától és végkimenetelétől. 
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22. EGYÉB INFORMÁCIÓK 

22.1.  Ajánlatkérő nyilvános ajánlati bontást nem tart. 

 

22.2.  Az eljárás eredményéről az Ajánlatkérő tervezetten – amennyiben tárgyalás 

megtartására nem kerül sor-, az ajánlatok bontásától számított 45 napon belül, 

amennyiben tárgyalások megtartására kerül sor, a tárgyalások lezárását követő 

30 napon belül írásban értesíti az Ajánlattevőt. 

 

22.3.  Az Ajánlatkérővel szembeni bármilyen követelés engedményezése (ideértve 

annak faktorálását is), illetve az Ajánlatkérővel szembeni bármilyen 

követelésen zálogjog alapítása csak az Ajánlatkérő előzetes írásos 

jóváhagyásával lehetséges. 

 

22.4.  A teljesítés egyéb részletes feltételeit a III. sz. melléklet szerinti 

szerződéstervezet tartalmazza. 

 

22.5.  Ajánlatkérő ezúton felkéri az Ajánlattevőket a MÁV Csoport Szállítói 

Minősítési Rendszerében történő regisztrációra. Amennyiben Ajánlattevő még 

nem regisztrált, a regisztrációs kérdőívek és a regisztrációs útmutató elérhető az 

alábbi címen: https://www.mavcsoport.hu/mav-csoport/szallitominosites 

Amennyiben a szállítói minősítéssel kapcsolatban kérdése merül fel, a 

szallitoiminosites@mav.hu e-mail címre legyen szíves elküldeni. 

 

22.6. 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. 

 

22.7. Tekintettel a  2016/679 EU rendelet és a 2011. évi CXII. törvény  vonatkozó 

előírásaira a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. adatkezelési tájékoztatója az alábbi 

linken érhető el: https://www.mavcsoport.hu/mav-csoport/adatkezelesi-

tajekoztatok 

 

 

 

21. BENYÚJTANDÓ NYILATKOZATOK JEGYZÉKE ÉS CSATOLANDÓ 

DOKUMENTUMOK: 

 

 

Felolvasólap 

Ajánlattételi nyilatkozat  

Nyilatkozat alvállalkozókról (nemleges nyilatkozat is 

benyújtandó) 

Munkavédelmi nyilatkozat 

Környezetvédelmi nyilatkozat 

Árazatlan költségvetés 

Nyilatkozat szerződéses adatok vonatkozásában 

Alkalmasságot igazoló dokumentumok (referencia) 

https://www.mavcsoport.hu/mav-csoport/szallitominosites
mailto:szallitoiminosites@mav.hu
https://www.mavcsoport.hu/mav-csoport/adatkezelesi-tajekoztatok
https://www.mavcsoport.hu/mav-csoport/adatkezelesi-tajekoztatok
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22. MELLÉKLETEK: 

I. Műszaki leírás 

II. Nyilatkozatminták 

III. Szerződéstervezet 

 

 

Budapest, 2020. október 07. 

 

 

 

___________________________ 

dr. Kómár Márta 

Szolgáltatás, Eszköz és IT Beszerzés vezető 

az Ajánlatkérő nevében 

 

Nyilatkozat kizáró okokról (adott esetben, amennyiben 

ajánlattevő nem szerepel a köztartozásmentes adatbázisban) 

Változásbejegyzésről szóló dokumentumok (adott esetben) 

Nyilatkozat közös ajánlattételről (adott esetben) 

Közös ajánlattevők együttműködési megállapodása (adott 

esetben) 

Nyilatkozat fordításról (adott esetben) 

Környezetvédelmi termékdíj nyilatkozat (adott esetben) 

Aláírási címpéldány(ok) vagy ügyvéd által készített aláírás minta 

és/vagy meghatalmazás 
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I. SZÁMÚ MELLÉKLET 

 

 

Műszaki leírás 

 

Miskolc Területi oktatási egység vonatkozásában 

 

Az Ajánlattevő fő feladata: 

A MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Baross Gábor Oktatási Központ 3527 Miskolc Kinizsi u. 

1/A  Területi oktatási egység épületében a közös helységek tisztasági festése, festés-mázolás 

munkáinak elvégzése. 

 

 Részletes elvárások: 

 

Az épületben található közös helységek, folyosók, konyhák, stb. (továbbiakban helységek) 

festési, mázolási munkáinak elvégzése, a közös helységekben 1,5 m magas lemosható festés.  

 

Festés: Falak hibáinak kijavítása, glettelés, fal síkjába történő csiszolás, festés 

 

Mázolás: Sérült ajtókeretek, ajtólapok mázolása, fehér festékkel- RAL- 9010 tiszta fehér 

színben, matt kivitelben. 

 

A közlekedési helyeken, lépcsőház, folyosók, a járószinttől 1,25 m magasan lemosható festés 

szükséges. 

A lemosható festéken (RAL 6019 pasztell zöld kivitel) kívül valamennyi festett felületet 

penészgátló belső festékkel kell lefesteni, RAL 9010 tiszta fehér színben, matt kivitelben. 

 

Diszperziós falfestés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér festékkel- RAL- 9010 tiszta 

fehér színben, matt kivitelben, ill. RAL 6019 pasztell zöld színben matt kivitelben. 

 

A helységek tulajdonságai: 

 

belmagasság:2,70 m 

 

folyosók: 

* 4 szinten, szintenként a lépcsőházi széles előtér, valamint két keskenyebb közlekedő 

folyosó,  

* festendő felület: 

falfestés :165 m2/ szint  

lemosható festés: 70 m2/ szint 

 

konyha: 

* a folyosókról nyíló konyha, 3 szinten egy-egy db  

* festendő felület: 

falfestés :47 m2/ szint  

lemosható festés: 28 m2/ szint 

 

WC + előtere: 
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 4 szinten, WC 2,1 m magasan csempézve., előtér 3 szinten 1-1 m2, a földszinten csak 

lemosható festék,  

* festendő felület: 

falfestés :34 m2/ szint  

lemosható festés: 9 m2/ szint 

 

mázolandó ajtók+keret: (db) 

 

 fszt I.em. II.em. III.em. összesen 

80*210 6 7 6 6 25 

100*210 9 2 3 3 17 

összesen 15 9 9 9 42 

 

 

Összes festendő felület: 

Falak: 

falfestés: 937 m 2 

lemosható falfestés:400 m2 

ajtók mázolása  = 42 db 

 

 

Egyéb elvárások, feltételek: 

 

 A munka ütemezése; a pályázat nyertese és a BGOK képviselőjének iránymutatása 

szerint végezheti a tevékenységét, emeletenkénti munkavégzéssel, a többi emeleten 

folyó oktatási tevékenység zavarása nélkül. 

 Emeletet lezárni nem lehet! 

 Munkavégezés hétvégén is történhet. Portaszolgálat 0.00-24.00-ig van. A hétvégi 

munkavégzést előre egyeztetni szükséges. 

 A munkaterület megközelítésére igénybe vett közlekedési útvonalat tisztán kell tartani. 

 Ajánlatkérő helyszíni bejárást tart a pályázat során, melyen a részvétel kötelező 

minden Ajánlattevőnek! A méretek helyszíni ellenőrzése az Ajánlattevő feladata! 

 A kivitelezés során az értékek, bútorok takarófóliázása az Ajánlattevő feladata. 

 Garancia min. 1 év. 

 Környezetvédelmi előírás: A vállalkozónak kötelessége a magyar környezetvédelmi 

törvény (2000. évi XLIII. törvény) betartása és egyéb e tárgyban megjelent 

rendeletekre, különös tekintettel az építési és bontási hulladék kezelésének 

szabályairól szóló jogszabályra (45/2004.(VII.26.) BM-KvVM együttes rendelet).  

 A munkája során keletkező hulladékok, segédanyagok elszállítása a vállalkozó 

feladata. (pl:kiürült edények, üres zsákok, elhasznált fóliák). 

 A feladat elvégzéséhez hozzá tartozik az érintett terület takarítása, bútorok mozgatása, 

letakarása. 

 az ajánlatkérő 230 V-os elektromos csatlakozást biztosít a munkavégzéshez használt 

készülékekhez. 
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Szeged Területi oktatási egység vonatkozásában 

 

 

Az Ajánlattevő fő feladata: 

A MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Baross Gábor Oktatási Központ 6729 Szeged Rendező 

pályaudvar Területi oktatási egység épületében a tantermek, folyosó tisztasági festése, festés-

mázolás munkáinak elvégzése. 

 

 Részletes elvárások: 
 

Az épületben található helységek, folyosók, tantermek stb. (továbbiakban helységek) festési 

mázolási munkáinak elvégzése.  

 

Festés: Falak hibáinak kijavítása, glettelés, fal síkjába történő csiszolás, festés 

 

Mázolás: Sérült ajtókeretek, ajtólapok javítása, mázolása, beépített szekrény ajtajainak 

mázolása, fehér festékkel. 

 

Diszperziós falfestés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér festékkel- RAL- 9010 tiszta 

fehér színben, matt kivitelben. 

 

 

A helységek tulajdonságai: 
 

festés: 

 

megnevezés szélesség hosszúság magasság plafon
beépített 

szekrényajtó
ajtó ablak egyéb

konferencia terem 6,6 8,8 3,5 álmennyezet

1 db 100/210  

1 db 180/210

forgalmi 6,8 7,4 3,7 álmennyezet 14 m2 1 db 100/210 3 db 150/240

üvegtégla 

4,7 m2

kereskedelmi 6,8 8,1 3,3 álmennyezet 24 m2 1 db 180/210

üvegtégla 

17 m2

9/B 4,5 8,9 4 1 db 100/210 2 db 150/240

9/A 4,4 8,9 4 1 db 100/210 2 db 150/240

folyosó közép 2 11,5 3,1 álmennyezet 1 db 150/240

üvegtégla 

24 m2

folyosó túlsó 1,8 15,5 3 18 m2 2 db 180/240

folyosó összekötő 3 18,7 3 1 db 180/240  
 

összes falfestési felület: 852 m2 

 

 

 

mázolás: 

Valamennyi ajtó, ablak fából készült. 
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9 db ajtó 

8 db ablak 

 

Gipszkarton javítás: 

A forgalmi és a kereskedelmi előadók közös falán található egy fa keretbe foglalt üvegezett 

rész. Ezt az üvegezett részt az üveg eltávolítása után gipszkartonnal kell pótolni, folytatva az 

eredeti gipszkarton falat. Amennyiben lehetséges, az eredeti fakeretek felhasználásával 

merevebb pótlás valósítható meg! Természetesen ezt a felületet is le kell festeni. 

Az üvegezett rész mérete: 4 m x 2,1 m 

 

 

Összes festendő felület: 

*falak: 852 m2 

*ajtók, ablakok és keretek a megadott darabszámban. 

 

 

Egyéb elvárások, feltételek: 
 

 A munka ütemezése; a pályázat nyertese és a BGOK képviselőjének iránymutatása 

szerint végezheti a tevékenységét, a munkavégzés, a többi teremben folyó oktatási 

tevékenység legkisebb zavarása mellett történhet. 

 Közlekedési utat lezárni nem lehet!  

 Munkavégezés hétvégén is történhet. Portaszolgálat 0.00-24.00-ig van. A hétvégi 

munkavégzést előre egyeztetni szükséges. 

 Munkavégezés munkanapokon történhet általában 7:30-15:30-ig, ill. egyeztetés 

alapján tovább is. 

 A munkaterület megközelítésére igénybe vett közlekedési útvonalat tisztán kell tartani. 

 Környezetvédelmi előírás: A vállalkozónak kötelessége a magyar környezetvédelmi 

törvény (2000. évi XLIII. törvény) betartása és egyéb e tárgyban megjelent 

rendeletekre, különös tekintettel az építési és bontási hulladék kezelésének 

szabályairól szóló jogszabályra (45/2004.(VII.26.) BM-KvVM együttes rendelet).  

 A munkája során keletkező hulladékok, segédanyagok elszállítása a vállalkozó 

feladata. (pl:kiürült edények, üres zsákok, elhasznált fóliák). 

 A feladat elvégzéséhez hozzá tartozik az érintett terület takarítása, bútorok mozgatása, 

letakarása. 

 Az ajánlatkérő 230 V-os elektromos csatlakozást biztosít a munkavégzéshez használt 

készülékekhez. 
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Püspökladány Területi oktatási egység vonatkozásában 

 

 

Az Ajánlattevő fő feladata: 

A MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Baross Gábor Oktatási Központ BGOK oktatási helyszínén, 

4150 Püspökladány Vasút u.1. az oktatótermek, iroda tisztasági festési munkáinak elvégzése. 

 

 Részletes elvárások: 
 

A 2 db oktatóterem, 1 db iroda, festési, mázolási munkáinak elvégzése, az oktatótermekben 

2.0 m magas lemosható festés elvégzése.  

 

Festés: Falak hibáinak kijavítása, glettelés, fal síkjába történő csiszolás, diszperziós beltéri 

falfestés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér festékkel- RAL- 9010 tiszta fehér színben, 

matt kivitelben. 

 

Mázolás: Sérült ajtókeretek, ajtólapok mázolása, fehér festékkel- RAL- 9010 tiszta fehér 

színben, matt kivitelben. 

 

A lemosható festék: a jelenlegi „vajszínű” festéssel (RAL 1016 kénsárga, de a helyszínen 

ellenőrizni kell).  

 

 

A helységek tulajdonságai: 
 

 

belmagasság:2,95 m 

festendő felület: 

falfestés :148 m2 

lemosható festés: 92 m2 

mázolandó ajtók+keret: 6 db 

 

 

 

Egyéb elvárások, feltételek: 
 

 A munka ütemezése; a pályázat nyertese és a BGOK képviselőjének iránymutatása 

szerint végezheti a tevékenységét, az oktatási tevékenység zavarása nélkül. 

 Munkavégezés munkanapokon történhet, de előzetes egyeztetést igényel, amit a 

munkavégzés megkezdése előtt 10 munkanappal előtte jelezni kell. 

 A munkaterület megközelítésére igénybe vett közlekedési útvonalat tisztán kell tartani. 

 Ajánlatkérő helyszíni bejárást tart a pályázat során, melyen a részvétel ajánlott minden 

Ajánlattevőnek! Részvételi szándékot 10 munkanappal korábban jelezni kell. 

 A méretek helyszíni ellenőrzése az Ajánlattevő feladata! 

 A kivitelezés során az értékek, bútorok takarófóliázása az Ajánlattevő feladata. 
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 Garancia min. 1 év. 

 Környezetvédelmi előírás: A vállalkozónak kötelessége a magyar környezetvédelmi 

törvény (2000. évi XLIII. törvény) betartása és egyéb e tárgyban megjelent 

rendeletekre, különös tekintettel az építési és bontási hulladék kezelésének 

szabályairól szóló jogszabályra (45/2004.(VII.26.) BM-KvVM együttes rendelet).  

 A munkája során keletkező hulladékok, segédanyagok elszállítása a vállalkozó 

feladata. (pl:kiürült edények, üres zsákok, elhasznált fóliák). 

 A feladat elvégzéséhez hozzá tartozik az érintett terület takarítása, bútorok mozgatása, 

letakarása. 

 az ajánlatkérő 230 V-os elektromos csatlakozást biztosít a munkavégzéshez használt 

készülékekhez. 
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II. SZÁMÚ MELLÉKLET 

 

Nyilatkozatminták 

 

 

 

Útmutató a Nyilatkozatminták kitöltéséhez 

 

 

Felhívjuk Ajánlattevők figyelmét, hogy az alábbi formanyomtatványok ajánlatkérő tartalmi 

elvárásait rögzítik, azok formájának alkalmazása nem kötelező.  

Felhívjuk továbbá a figyelmet arra, hogy a formanyomtatványokért, valamint azok 

használatáért Ajánlatkérő felelősséget nem vállal, azaz Ajánlattevők a formanyomtatványokat 

saját felelősségükre alkalmazhatják. 

Ajánlattevőnek a formanyomtatványokat szükséges kitöltenie. 

Szükség esetén pótlapokat is lehet mellékelni. 

A mellékelt dokumentumok/nyilatkozatok/igazolások az eljárás nyelvén készült fordítását is 

csatolni kell (ha alkalmazandó). 

 



 
 

BESZERZÉSI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS SZÁLLÍTÁSI ÜZLETÁG  
SZOLGÁLTATÁS, ESZKÖZ ÉS IT BESZERZÉS 

 

MÁV SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 

1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 54-60. • Telefon: (30) 174 6887 • Fax: (1) 511-8534 
A Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg.01-10-045838 

sos.zsuzsanna@mav-szk.hu 

Oldal 22 / 41 

FELOLVASÓLAP 

 

Ajánlattevő 

Ajánlattevő megnevezése:  

Lakcíme/székhelye:  

Levelezési címe:  

Ajánlattevő adószáma:  

Telefonszáma:  

Telefaxszáma:  

E-mail címe:  

Kapcsolattartójának neve:  

 

Közös ajánlattétel esetén: 

A beszerzési eljárás során a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult 

Képviselő neve:  

Képviselő lakcíme/székhelye:  

Képviselő (konzorciumvezető) levelezési címe:  

Képviselő telefonszáma:  

Képviselő (konzorciumvezető) telefaxszáma:  

Képviselő (konzorciumvezető) e-mail címe:  

 

Közös ajánlattevő 1. neve:  

Közös ajánlattevő 1 lakcíme/székhelye:  

Közös ajánlattevő 1. adószáma:  

Közös ajánlattevő 2. neve:  

Közös ajánlattevő 2. lakcíme/székhelye:1  

Közös ajánlattevő 2. adószáma:  

 

Eljárás tárgya: „Oktatási épület közös helységeinek tisztasági festése BGOK Miskolc, 

Szeged és Püspökladány területre” 

 

Értékelési kerülő tartalmi elemek: 

 

 

I.  Részajánlat tekintetében: (3527 Miskolc Kinizsi u. 1/A)  

 

*Nettó ajánlati összár mindösszesen: nettó…………..,- Ft 

*A nettó ajánlati összár alapját képező Árazatlan költségvetés külön dokumentumban 

csatolva. 

 

 

 

 

 

                                                 

1(több közös ajánlattevő esetén tetszőleges számban ismételhető a fenti táblázat) 
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II. Részajánlat tekintetében: (6729 Szeged Rendező pályaudvar) 

 

*Nettó ajánlati összár mindösszesen: nettó…………..,- Ft 

*A nettó ajánlati összár alapját képező Árazatlan költségvetés külön dokumentumban 

csatolva. 

 

 

III.  Részajánlat tekintetében: (4150 Püspökladány Vasút u.1) 

 

*Nettó ajánlati összár mindösszesen: nettó…………..,- Ft 

*A nettó ajánlati összár alapját képező Árazatlan költségvetés külön dokumentumban 

csatolva. 

 

 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

 

 

 

………………..……. 

(Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra 

jogosult/jogosultak, vagy aláírás 

a meghatalmazott/meghatalmazottak részéről)
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AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT 

 

A MÁV szolgáltató Központ Zrt., mint Ajánlatkérő által „Oktatási épület közös 

helységeinek tisztasági festése BGOK Miskolc, Szeged és Püspökladány területre” 
tárgyban kiírt beszerzési eljárás részeként az alábbi nyilatkozatot teszem: 

 

Alulírott …………………………, mint a(z) ……….… (cégnév, székhely) képviselője – a 

pályázati felhívásban és a szerződéstervezetben foglalt valamennyi formai és tartalmi 

követelmény gondos áttekintése után – kijelentem, hogy a pályázati felhívásban és a  

szerződéstervezetben foglalt valamennyi feltételt, szakértőtől elvárható gondossággal 

megismertük, megértettük, valamint, hogy azokat jelen nyilatkozattal elfogadjuk és 

nyertességünk esetén a teljesítést ezen dokumentumokban foglaltak szerint vállaljuk. 

 

Kijelentem, hogy ajánlatomhoz az ajánlattételi határidő lejártától számított 90 napig kötve 

vagyok. 

 

 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

 

 

………………………….. 

(Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra 

jogosult/jogosultak, vagy aláírás 

a meghatalmazott/meghatalmazottak részéről) 
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NYILATKOZAT A KIZÁRÓ OKOKRÓL2 

 

Alulírott, mint a(z) ………………………………… (cégnév) képviselője nyilatkozom, hogy 

az általam képviselt cég nem tartozik a pályázati felhívás 13. c) pontjában foglalt kizáró ok 

hatálya alá: 

 

Jelen nyilatkozatot a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. „Oktatási épület közös helységeinek 

tisztasági festése BGOK Miskolc, Szeged és Püspökladány területre” tárgyú pályázatában 

az ajánlat részeként tettem. 

 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

 

 

 

 

………………………….. 

(Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra 

jogosult/jogosultak, vagy aláírás 

a meghatalmazott/meghatalmazottak részéről) 

                                                 

2 a nyilatkozatot csak abban az esetben kell benyújtani, ha ajánlattevő nem szerepel a NAV által 
vezetett köztartozásmentes adatbázisban 
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REFERENCIA NYILATKOZAT3 
Alulírott ………………….<képviselő / meghatalmazott neve> a(z) ……………….<cégnév> (<székhely>) az ajánlattevő képviseletében a MÁV 

Szolgáltató Központ Zrt. mint ajánlatkérő által „Oktatási épület közös helységeinek tisztasági festése BGOK Miskolc, Szeged és Püspökladány 

területre”  tárgyban indított beszerzési eljárásban ezúton nyilatkozom, hogy a pályázati felhívás közzétételének napjától visszafelé számított három 

évben (36 hónapban) a pályázati felhívás M/1. pontjában előírt beszerzés tárgya szerinti referenciateljesítéseink az alábbiak: 

 

Szerződést kötő másik fél 

megnevezése (név és 

székhely/lakcím) 

Szerződést kötő másik fél központi 

elérhetőségei (telefonszám és e-mail 

cím) 

 vagy kontaktszemély megnevezése 

és elérhetőségei  

(név, telefonszám és e-mail cím) 

A szerződés tárgyának 

bemutatása (oly módon, 

hogy abból az alkalmasság 

egyértelműen megállapítható 

legyen), 

Teljesítés 

időpontja/időtartama 
(év, hónap, nap 

pontossággal; időtartam 

esetén kezdet és 

befejezés 

megjelölésével) 

Ellenszolgáltatás 

nettó összege (érték, 

pénznem) 

A 

teljesítés 

szerződés

szerű 

volt-e 
(igen/nem

) 

      

      

 

<Kelt>            

………………………….. 

(Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra 

jogosult/jogosultak, vagy aláírás 

a meghatalmazott/meghatalmazottak részéről) 

 

                                                 

 



NYILATKOZAT A TELJESÍTÉSBE BEVONNI KÍVÁNT SZERVEZETEKRŐL, 

SZEMÉLYEKRŐL 
 

Alulírott ……………..<képviselő/meghatalmazott neve>,mint a(z) ………………..<cégnév> 

(<székhely>) ajánlattevő képviselője ezúton nyilatkozom, hogy a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. 

mint ajánlatkérő által „Oktatási épület közös helységeinek tisztasági festése BGOK Miskolc, 

Szeged és Püspökladány területre” tárgyban indított beszerzési eljárásban megkötésre kerülő 

szerződés teljesítése során 

 

nem kívánok alvállalkozót igénybe venni.4 

 

vagy 

 

az alábbi alvállalkozókat, a beszerzés alább megjelölt részei vonatkozásában kívánom igénybe 

venni:5 

 

Alvállalkozó neve és székhelye/lakcíme: 

A beszerzés azon része, amelynek 

teljesítésében az alvállalkozó közre fog 

működni: 

  

  

  

 

Nyilatkozom továbbá, hogy a szerződés teljesítése során igénybe vett alvállalkozók nem állnak az 

ajánlattételi felhívásban meghatározott kizáró okok hatálya alatt. 

 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

………………. 

(Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra 

jogosult/jogosultak, vagy aláírás 

a meghatalmazott/meghatalmazottak részéről) 

 

                                                 

4 Az állítás helyessége esetében kérjük aláhúzni! 

5 Az állítás helyessége esetén kérjük aláhúzni és a táblázatot kitölteni! 
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NYILATKOZAT SZERZŐDÉSES ADATOK VONATKOZÁSÁBAN 

 

Alulírott …………….<képviselő / meghatalmazott neve> a(z) ………………….<cégnév> 

(<székhely>) mint ajánlattevő képviseletében a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. mint ajánlatkérő által 

indított „Oktatási épület közös helységeinek tisztasági festése BGOK Miskolc, Szeged és 

Püspökladány területre”  tárgyú eljárásban nyertességünk esetén a szerződéstervezetben az alábbi 

adatokat kívánjuk feltüntetni: 

 

- Cégnév:  

- Székhelye:  

- Levelezési címe:  

- Számlavezető pénzintézete:   

- Számlaszáma:   

- Adóigazgatási száma:   

- Statisztikai jelzőszám:  

- Cégbíróság:  

- Cégjegyzékszám:   

- Aláírási joggal felruházott képviselő:  

 

Kapcsolattartó: 

Vállalkozó részéről:   

  név: 

  levelezési cím: 

  e-mail: 

  telefon/telefax: 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

 

 

 

……………………………… 

(Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra 

jogosult/jogosultak, vagy aláírás a 

meghatalmazott/meghatalmazottak részéről) 



 
 

BESZERZÉSI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS SZÁLLÍTÁSI ÜZLETÁG  
SZOLGÁLTATÁS, ESZKÖZ ÉS IT BESZERZÉS 

 

MÁV SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 

1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 54-60. • Telefon: (30) 174 6887 • Fax: (1) 511-8534 
A Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg.01-10-045838 

sos.zsuzsanna@mav-szk.hu 

Oldal 29 / 41 

 

NYILATKOZAT KÖZÖS AJÁNLATTÉTELRŐL  

 

 

 

Alulírottak ………………..név mint a(z) ………………cégnév (székhely) ajánlattevő és 

……………..név mint a(z) cégnév (székhely) ajánlattevő képviselői nyilatkozunk, hogy a MÁV 

Szolgáltató Központ  Zrt., mint ajánlatkérő által indított „Oktatási épület közös helységeinek 

tisztasági festése BGOK Miskolc, Szeged és Püspökladány területre”  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> 
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NYILATKOZAT MUNKABIZTONSÁGI SZABÁLYOK ELFOGADÁSÁRÓL 

 

Jelen nyilatkozatot a MÁV Szolgáltató Zrt., mint Ajánlatkérő által a „indított „Oktatási épület közös 

helységeinek tisztasági festése BGOK Miskolc, Szeged és Püspökladány területre”  ” tárgyú 
ajánlatkérésben, az ajánlat részeként teszem. 
Alulírott …………………………, mint a(z) ………………………………………… (cégnév, 
székhely………………), (továbbiakban: Társaság) cégjegyzésre jogosult képviselője – a jelen nyilatkozat 
mellékletét képező (Vállalkozási szerződés 2. sz. melléklete) Munkavédelmi melléklet gondos 
áttekintése után – kijelentem, hogy a munkavédelmi mellékletben foglalt szabályokat tudomásul veszem, 
és kötelezettséget vállalok arra, hogy a benne foglaltakat, valamint a mindenkor hatályos 
munkabiztonsági szabályokat a Szerződés teljesítése során betartom, illetve a munkát ennek 
megfelelően végeztetem munkavállalóimmal  közreműködőimmel, alvállalkozóimmal. 
Tudomásul veszem, hogy ha a Társaság részére átadott munkaterület a vasúti egyéb technológia 
területektől munka és közlekedésbiztonsági szempontból szervezési vagy egyéb intézkedésekkel nem 
választható le, a munkavégzést a részemről munkabiztonsági feladatokat összehangoló (felügyelő) 
személyt (név: ………………………, mobiltelefon: ………………………, levelezési cím: 
……………………… ) vagyok köteles kijelölni. 
Tudomásul veszem, hogy a Társaság vezetőit és/vagy megbízottjait (legfeljebb 6 főt) a MÁV Szolgáltató 
Központ Zrt. képviseletében eljáró munkavállaló vagy megbízott (Munkavédelem Területi Szolgáltató 
Központ területi munkabiztonsági szakmai vezetője jelöli ki. Területi munkabiztonsági vezető: Tóth 
József  elérhetősége: tel.: +36-30-501-04-36, e-mail: toth.jozsef@mav-szk.hu) oktatja ki. a 
tevékenységéhez kapcsolódó közlekedésbiztonsági és helyi körülményekből adódó veszélyekről. Az 
oktatás tényét oktatási naplóban, vagy más – azonos adatokat tartalmazó módon – kell rögzíteni, 
amelyet a mindkét Fél képviselője aláírással köteles igazolni (oktató neve, munkaköre, oktatásra 
kötelezettek neve, születési helye, ideje, oktatás tárgya, oktatás ideje). Tudomásul veszem, hogy a 
Társaság által végzett munka technológiájából adódó munkavédelmi ismeretek, valamint a végzett 
munkára vonatkozó országos érvényű biztonsági szabályzatok, jogszabályok, szabványok nem képezik 
a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. által megtartott oktatás tárgyát. 
Továbbá tudomásul veszem, hogy kötelességem a személyi sérüléssel járó és/vagy dologi kár 
követelményű baleseteket és veszélyeztetéseket a MÁV Zrt. képviseletében eljáró MÁV Szolgáltató 
Központ Zrt. részére (MÁV Szolgáltató Központ Zrt., Munkavédelem Területi Szolgáltató Központ e-mail: 
munkabaleset@mav-szk.hu,) azonnal bejelenteni, amennyiben a bekövetkezett esemény a MÁV 
Csoport eszközeivel vagy munkavállalóinak tevékenységével összefüggésbe hozható, a vasúti 
közlekedés biztonságát, illetve a MÁV Csoport alkalmazottjainak vagy ügyfeleinek személyi biztonságát 
veszélyezteti. 
Tudomásul veszem, hogy amennyiben a foglalkoztatás, a munkaeszközök használata, vagy a biztonsági 
intézkedések betartásának hiánya a MÁV Csoport munkavállalóit, ügyfeleit, a vasúti közlekedés 
biztonságát, illetve a vagyonbiztonságot veszélyezteti, úgy a felügyeletet ellátó, az ellenőrzésre jogosult, 
illetve a Társaság erre feljogosított munkavállalója a munkavégzést azonnal leállíthatja. A munkavégzés 
leállítását az elrendelőnek írásban a Felek tudomására kell hozni. A Társaság képviselője köteles a 
munkavégzés leállítására vonatkozó elrendelést tudomásul venni, valamint jelen nyilatkozat aláírásával 
a munkavégzés leállítására vonatkozó jogosultságot kifejezetten tudomásul veszem.  
 
Keltezés (helység, év, hónap, nap)    

……………………………… 
(Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra 

jogosult/jogosultak, vagy aláírás a 
meghatalmazott/meghatalmazottak részéről) 
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MUNKAVÉDELMI MELLÉKLET 

     Preambulum 

a) Jelen Munkavédelmi Melléklet a „MÁV Csoport” tagjai által kötött szerződések, megállapodások 

(továbbiakban: Szerződés) általános munkabiztonsági szabályait, feltételeit tartalmazza. 

b) A melléklet jogszabályi és egyéb normatív alapja: 

 a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 

 15/2016. (V. 13. MÁV Ért. 8.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás az idegen személyek 

MÁV Zrt. területén történő tartózkodásának, magáncélú fényképfelvétel készítésének, 

engedélyezésének, a külső vállalkozók MÁV Zrt. területén történő munkavégzésének munkavédelmi 

feltételeiről és engedélyezésének rendjéről 

 

(a továbbiakban: együtt munkabiztonsági szabályok). 

 

1. Általános rendelkezések 

1.1. Vállalkozó tudomásul veszi, és kötelezettséget vállal, hogy a munkabiztonsági szabályokat a Szerződés 

teljesítése során betartja. 

Vállalkozó köteles betartani a tervezési és kivitelezési munkák során a hatóság, szakhatóság által kiadott 

valamennyi munkabiztonsági, környezetvédelmi tárgyú dokumentumban (engedély, végzés, határozat, kötelezés 

stb.) foglalt követelményeket. 

1.2. Az 1.1. pontban meghatározott kötelezettség kiterjed mind a Vállalkozóra, mind a Vállalkozó alvállalkozóira, 

és minden olyan személyre, aki a Szerződés teljesítése érdekében a MÁV Zrt. területére belép (továbbiakban 

együttesen: „Vállalkozó”) 

Vállalkozó a kivitelezési munkáknál biztonsági és egészségvédelmi koordinátort köteles foglalkoztatni, akinek a 

nevét és elérhetőségét a kivitelezési munkák megkezdése előtt 5 munkanappal a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. 

Munkavédelem Szervezet (1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.) részére köteles bejelenti.  

1.3. Vállalkozó valamennyi engedélyezési-, bírálati-, kiviteli- megvalósulási tervdokumentáció készítésekor és a 

kivitelezés során köteles folyamatosan kapcsolatot tartani munkabiztonsági kérdésekben a MÁV Szolgáltató 

Központ Zrt. Munkavédelem Szervezetével. 

1.4. Vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy a jelen mellékletben meghatározott munkavédelmi követelményeket 

érvényesíti a vele szerződéses jogviszonyban álló további Vállalkozókkal, megbízottakkal, közreműködőkkel 

(alvállalkozó, közúti fuvarozó, szakértő stb.) szemben, amennyiben azokkal a MÁV Zrt. munkaterületén végeztet 

a Szerződés teljesítésével összefüggő munkát vagy szolgáltatást. 

1.5. Jelen melléklet nem tartalmazza azokat a – jogszabályban, kötelező szabványokban, biztonsági 

szabályzatokban előírt – munkavédelmi szabályokat, amelyek vonatkozó előírásait a Feleknek – jelen melléklettől 

függetlenül is – ismerni és alkalmazni kell (pl. munkaköri alkalmasság, emelőgép biztonsági szabályzat, kémiai 

anyagok biztonsága stb.). Vállalkozó nyilatkozik, hogy valamennyi, a Szerződéssel kapcsolatos jogszabályt, 

illetve szabályzatot, kötelező szabványt  ismeri – ideértve a munkavédelemre vonatkozó valamennyi jogszabályt, 

biztonsági előírást stb. is – és ezek betartására a munkavédelmi nyilatkozat aláírásával kötelezettséget vállal. 

1.6. Vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy a munkavégzéshez csak munkabiztonsági szempontból megfelelő 

állapotban lévő helyiséget, technológiai csatlakozású berendezést (pl. hatásos érintésvédelemmel ellátott villamos  
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dugaszoló aljzatot, vízvételezési lehetőséget, stb.), gépeket, berendezéseket, eszközöket (pl. előírás esetén 

érvényes vizsgálati, üzemeltetési dokumentációk megléte stb.) használhat, alkalmazhat. 

 

Az átadott eszközökkel végzett munka személyi feltételeit, valamint a munkaeszköz használatának időtartama 

alatt a munkaeszközre vonatkozó vizsgálati, karbantartási kötelezettséget – eltérő megállapodás hiányában – a 

Vállalkozó köteles biztosítani, illetve teljesíteni.  

1.7. Állomási területen Vállalkozó köteles az átadott munkaterületet a munkavégzés időtartama alatt a 

közforgalom elől elzárt csatlakozási pontnál jól érzékelhetően jelölni. 

1.8. Felek az átvett-átadott munkaterület munkabiztonsági állapotáról írásban nyilatkoznak, megállapításaikat a 

munkabiztonsági szabályokban foglaltaknak megfelelően rögzítik. 

1.9. Az átadott-átvett munkaterület, valamint az ott lévő berendezések, eszközök, létesítmények biztonsági 

állapotának megőrzéséről, munkavédelmi szabályokban meghatározott kötelezettségek teljesítéséről a Vállalkozó 

gondoskodik, és felel az ennek elmulasztásából eredő kárért. 

1.10. A Vállalkozó az átadási jegyzőkönyvben meghatározott időpont után – vagy bármely okból ettől eltérő 

időpontban – a munkaterület a munkabiztonsági állapotáról szóló írásbeli nyilatkozattal köteles visszaadni. A 

Vállalkozó a munkaterület visszaadásának meghatározott időpontjában várható módosítási igényét is köteles 

írásban jelezni, amelynek – közös megegyezéssel történő – módosítását Feleknek írásban kell rögzíteni. 

1.11. A MÁV Zrt. a munkaterületet – alvállalkozó bevonása esetén – is a Vállalkozó részére adja át, illetve a 

Vállalkozótól veszi vissza. 

 

2. Közlekedés, anyagmozgatás, szállítás a vasúti vágányok között 

2.1. A vasúti vágányok közötti és a vasúti vágányokat keresztező közlekedésnél a Vállalkozó az egyes veszélyes 

tevékenységek biztonsági követelményeiről szóló szabályzatok kiadásáról szóló 17/1993. (VII.1.) KHVM 

rendelet 1. számú és 2. számú melléklet szerint köteles eljárni.  

2.2. Vállalkozó tudomásul veszi, ha a közlekedés a vasúti vágányok között, vagy azokat keresztezve 

anyagmozgatás, szállítás céljából történik, be kell tartani a 2.1. pontban leírtakat valamint a „Biztonsági 

szabályok a vasúti vágányok közötti és a vasúti vágányokat keresztező anyagmozgatásnál, szállításnál” tárgyú 

rendelkezéseket 

2.3. Vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy a 2.1. és 2.2 pontban megjelölt utasításokat alvállalkozói, teljesítési 

segédei stb. részére átadja. 

3. Munkavégzés 

 3.1. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a munkavégzés – a belépési engedélyen kívül – csak írásbeli 

engedély birtokában kezdhető meg, ha egyéb biztonsági szabályok azt kötelezővé teszik (pl. villamos 

felsővezetékkel ellátott pályarészen végzett munkáknál, illetve rakodásnál). 

3.2. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy munkavégzésnél a Megrendelő szakmai utasításaiban, 

biztonsági szabályzatokban, egyéb kötelező előírásokban meghatározott biztonsági követelményektől eltérő, a 

személyi biztonságot csökkentő feltételeket nem enged meg. 

3.3. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a villamos vontatási berendezések közelében az idevonatkozó szakmai 

utasításokban (E.101., E.102.) foglaltaknak megfelelően köteles munkát végezni. 
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4. Felügyelet alatt végezhető munkák és feltételei 

4.1. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy ha a részére átadott munkaterület a vasúti egyéb technológia területektől 

munka és közlekedésbiztonsági szempontból szervezési vagy egyéb intézkedésekkel nem választható le, a 

munkavégzést a Vállalkozó részéről munkabiztonsági feladatokat összehangoló (felügyelő) személyt köteles 

kijelölni. 

 

4.2. A munkavégzés munkabiztonsági szempontból történő összehangolását (felügyeletét) ellátó személy a 

munkavállaló (k) felügyeletét köteles úgy ellátni, hogy a munkavégzést, azt ellátó személyek személyi 

biztonságát, egészségét és a forgalom lebonyolítását ne veszélyeztesse. A felügyeletet ellátó személyt a 

munkáltatója más tevékenységgel is megbízhatja, ha a felügyelet ellátása nem igényel folyamatos jelenlétet vagy 

odafigyelést. 

4.3. A felügyelet ellátásával, tevékenységek munkabiztonsági szempontból történő összehangolásával 

megbízott munkavállaló a közlekedésbiztonságára vonatkozó utasításokat köteles betartani és betartatni.  

4.4. Ha felügyeletet ellátó, a tevékenységeket munkabiztonsági szempontból összehangoló személy a MÁV 

Zrt. és/vagy a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. munkavállalója, a felügyelet kizárólag vasútüzemi munkák 

jellegéből adódó biztonsági szabályok betartására irányul, de jogosult az általa aggályosnak vagy veszélyesnek 

ítélt esetekben is a 6.1. pontban meghatározottak szerint eljárni. A felügyelet ellátó felelőssége és kötelezettsége 

nem terjed ki a Vállalkozó – a Szerződésben foglaltak teljesítésére irányuló – szakirányú és egyéb tevékenységére 

vonatkozó biztonsági előírások és az elvárható ismeretekből következő magatartási szabályok betartásának 

ellenőrzésére vagy betartatására. 

4.5. A felügyelet ellátásával csak a tevékenység jellegének megfelelő, a felügyelet ellátására szakmailag és 

orvosilag alkalmas személy bízható meg. 

4.6. A felügyeletet ellátó személy köteles a helyszínen vagy a helyszín áttekintésre alkalmas helyen 

tartózkodni, ha a munkavégzés jellege, a munkaterület áttekinthetősége, illetve a vasútüzemi és a szolgáltatásait 

igénybe vevők biztonsága ezt szükségessé teszi. Ha helyszín áttekinthetősége nem oldható meg, a felügyeletet 

ellátó személy és a távolabb tartózkodók között rádióval vagy más alkalmas módon kell a kommunikációt 

biztosítani. 

4.7. Ha munkaterület a vasút zárt területétől nem választható el, a kiállított munkaengedély birtokában szabad 

csak munkát végezni. A munkaengedély idő előtti visszavonásáról a Vállalkozót írásban kell értesíteni. 

4.8. A 4.7. pontban meghatározott esetekben a munkavégzés munkavédelmi szempontból történő 

összehangolását végző felügyeletet a Vállalkozó vasúti szakképzettséget igénylő esetekben is elláthatja, ha 

rendelkezik a vasúti, vagy egyéb szakképzettséget igénylő (pl. vonatvezető, mozdonyvezető, pályamester, 

távközlőmester, blokkmester, figyelőőr, tolatásvezető stb.) tevékenységhez megfelelő szakképzettséggel, 

érvényes vizsgával, vizsgákkal és egyéb kötelező feltételekkel (pl. vonalismeret, helyismeret, orvosi alkalmasság 

stb.), valamint a szakképzettség és egyéb kötelező feltételek meglétét hitelt érdemlően igazolta.  

5. Ellenőrzés 

5.1. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. ellenőrzésre jogosult munkavállalója a 

technológiai, személy és közlekedésbiztonságot befolyásoló előírások betartását jogosult ellenőrizni az átadott, 

elválasztott munkaterületen. 
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5.2. Az ellenőrzés megkezdése előtt a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. munkavállalója ellenőrzési jogosultságát 

köteles igazolni. 

5.3. A Vállalkozó az 5.1. és 5.2. pontokban foglaltakat köteles saját munkavállalói, illetve alvállalkozó 

tudomására hozni. 

5.4. Vállalkozó – vasúti szakképzettséget igénylő – vasúti munkavégzéshez szükséges személyi feltételek 

teljesülését alvállalkozói vonatkozásában köteles ellenőrizni.    

 

 

 6. A munkavégzés felfüggesztése 

6.1. Ha a foglalkoztatás, a munkaeszközök használata, vagy a biztonsági intézkedések betartásának hiánya a 

MÁV Csoport munkavállalóit, ügyfeleit, a vasúti közlekedés biztonságát, illetve a vagyonbiztonságot 

veszélyezteti, úgy a felügyeletet ellátó, az ellenőrzésre jogosult, illetve a Vállalkozó erre feljogosított 

munkavállalója a munkavégzést azonnal leállíthatja.  

6.2. A munkavégzés leállítását az elrendelő Félnek írásban a Felek tudomására kell hozni. 

6.3. A Vállalkozó képviselője köteles a munkavégzés leállítására vonatkozó elrendelést tudomásul venni.  

7. Oktatás 

7.1. A Vállalkozó vezetőit és/vagy megbízottjait (legfeljebb 6 főt) a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. 

képviseletében eljáró munkavállalója vagy megbízottja bizonyíthatóan köteles a tevékenységéhez kapcsolódó 

közlekedésbiztonsági és helyi körülményekből adódó veszélyekről kioktatni. Az oktatás tényét oktatási naplóban, 

vagy más – azonos adatokat tartalmazó módon – kell rögzíteni, amelyet a Vállalkozó valamint a MÁV 

Szolgáltató Központ Zrt. képviselője aláírással köteles igazolni (oktató neve, munkaköre, oktatásra kötelezettek 

neve, születési helye, ideje, oktatás tárgya, oktatás ideje).  

7.2. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az általa végzett munka technológiájából adódó munkavédelmi 

ismeretek, valamint a végzett munkára vonatkozó országos érvényű biztonsági szabályzatok, jogszabályok, 

szabványok nem képezik a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. által megtartott oktatás tárgyát. 

7.3. Az oktatást végzőt a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Munkavédelem Területi Szolgáltató Központ területi 

munkabiztonsági szakmai vezetője jelöli ki.   

7.4. A Vállalkozó munkavállalóinak munkavédelmi oktatására a Vállalkozó kötelezettséget vállal. 

7.5. A Vállalkozóval szerződéses jogviszonyban álló vállalkozók (alvállalkozók, fuvarozók) munkavédelmi 

oktatásáról a Vállalkozó köteles gondoskodni jelen munkavédelmi mellékletben foglaltak, továbbá a Vállalkozó 

részére szervezett munkavédelmi oktatáson elhangzottak valamint az esetlegesen részére rendelkezésére bocsátott 

oktatási segédanyag alapján. A Vállalkozó a saját munkavállalói munkavédelmi oktatására – térítés ellenében – a 

MÁV Szolgáltató Központ Zrt.-től oktatót kérhet. Ebben az esetben az oktatás tartalmát és formáját külön 

szerződésben kell meghatározni.  

 

8. Több külső vállalkozó egyidejű munkavégzése a MÁV Zrt. területén 

8.1. Olyan munkahelyen, ahol különböző külső vállalkozók (munkáltatók) alkalmazásában álló 

munkavállalókat egyidejűleg foglalkoztatnak és a munkavégzés, illetve a munkaterület szervezési vagy egyéb  
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intézkedésekkel nem határolható el, a munkavégzés munkabiztonsági szempontból történő összehangolásáért a 

Vállalkozó helyszíni vezetője felel. 

9. Balesetek, rendkívüli események 

9.1. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy köteles a személyi sérüléssel járó és/vagy csak dologi kár 

követelményű baleseteket és veszélyeztetéseket a MÁV Zrt. képviseletében eljáró Szolgáltató szerv részére 

azonnal bejelenteni, amennyiben a bekövetkezett esemény a MÁV Csoport eszközeivel vagy munkavállalóinak 

tevékenységével összefüggésbe hozható, a vasúti közlekedés biztonságát, illetve a MÁV Csoport 

alkalmazottjainak vagy ügyfeleinek személyi biztonságát veszélyezteti. 

 

9.2. Munkabaleset vagy veszélyeztetés esetén a Felek közös vizsgálatot kezdeményezhetnek, amelynek 

minden fél köteles eleget tenni, és a vizsgálathoz indokoltan szükséges és a vizsgálatot végzők által írásban 

pontosan megjelölt okiratokat a Felek kötelesek a vizsgálatot végzők rendelkezésére bocsátani. 

10. Záró rendelkezések  

10.1. Vállalkozó köteles írásban jognyilatkozatot tenni arról, hogy a munkát munkabiztonsági szempontból a 

mindenkor hatályos munkabiztonsági szabályok és a munkavédelmi mellékletekben foglaltak szerint végzi, illetve 

végezteti munkavállalóival és képviselőivel. 

10.2. A munkavédelemre vonatkozó jogszabályokban, valamint a tervekben és a hatósági határozatokban foglalt 

munkabiztonsági szabályok nem vagy nem megfelelő teljesítéséből eredő a MÁV Zrt-t és/vagy MÁV Szolgáltató 

Központ Zrt.-t ért közvetlen és közvetett károkért a Vállalkozó felel. 

10.3. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy amennyiben a MÁV Zrt.-nek – a területén hatósági munkabiztonsági 

ellenőrzéskor a kivitelezéssel kapcsolatban a Vállalkozó érdekkörében és vétkes közrehatása miatt –, illetve a 

MÁV Szolgáltató Központ Zrt.-nek bírságot kellene fizetnie, úgy azt a MÁV Zrt. és a MÁV Szolgáltató Központ 

Zrt. a Vállalkozóra hárítja. 

10.4. Vállalkozó az ad-hoc látogatók számára olyan egyéni védőruházatot köteles biztosítani, amely egészségügyi 

szempontból a részükre kiadható. 

10.5.Vállalkozó vállalja, hogy az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó 

minimális munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002. (II.20) SZCsM-EüM. rendelet 6.§ (2) b) pontjában 

foglaltak szerint munkabiztonsági és egészségvédelmi tervet készít.
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NYILATKOZAT KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYOK ELFOGADÁSÁRÓL 
 

Jelen nyilatkozatot a MÁV Szolgáltató Zrt., mint Ajánlatkérő által a indított „Oktatási épület közös 

helységeinek tisztasági festése BGOK Miskolc, Szeged és Püspökladány területre” tárgyú 
ajánlatkérésben, az ajánlat részeként teszem. 
Alulírott …………………………, mint a(z) ………………………………………… (cégnév, 
székhely………………), (továbbiakban: Társaság) cégjegyzésre jogosult képviselője – a jelen 
nyilatkozat mellékletét képező (Vállalkozási szerződés 2. sz. melléklet) Környezetvédelmi melléklet 
gondos áttekintése után – kijelentem, hogy a Környezetvédelmi mellékletben foglalt szabályokat 
tudomásul veszem, és kötelezettséget vállalok arra, hogy a benne foglaltakat, valamint a mindenkor 
hatályos környezetvédelmi szabályokat a Szerződés teljesítése során betartom, illetve a munkát 
ennek megfelelően végeztetem munkavállalóimmal  közreműködőimmel, alvállalkozóimmal 
 
 
 
 
Keltezés (helység, év, hónap, nap)     

 

 

……………………………… 
(Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra 

jogosult/jogosultak, vagy aláírás a 
meghatalmazott/meghatalmazottak részéről) 
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KÖRNYEZETVÉDELMI MELLÉKLET 

 

Szerződés tárgya: „Oktatási épület közös helységeinek tisztasági festése BGOK Miskolc, Szeged és 

Püspökladány területre”  
Szerződés azonosító száma: 11525/2020/SZK 

Teljesítés helye: 1. számú Műszaki mellékletben meghatározottak szerint 

Teljesítés időtartama: Szerződés mindkét fél általi aláírását követően, véghatáridő 2020. december 18.  

Munkavégzés jellege: Építési felújítás, karbantartás 

Érintett munkaterületek:  

Helyszín 1.: 3527 Miskolc Kinizsi u. 1/A 
Helyszín 2.: 6729 Szeged, Rendező pályaudvar 
Helyszín 3.: 4150 Püspökladány Vasút u. 1. 
 

A környezetvédelmi melléklet jogszabályi ős egyéb normatív alapja a mindenkori hatályos: 

- a környezetvédelemről szóló törvény (jelenleg a 1995. évi LIII törvény), 

- a vízgazdálkodásról szóló törvény (1995. évi LVII. törvény), 

- a hulladékról szóló törvény (jelenleg a 2012. évi CLXXXV. törvény) 

- a természet védelméről szóló törvény (jelenleg a 1996. évi LIII. törvény), 

- 306/2010 (XII. 23) Korm. rendelet a levegő védelméről 

- az építési és bontási hulladék kezelésének szabályairól szóló jogszabály (jelenleg a 45/2004. (VII. 

26.) BM-KvVM együttes rendelet), 

- az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló jogszabály (jelenleg a 191/2009. (IX. 15.) Korm. 

rendelet) 

- zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló jogszabály (jelenleg a 27/2008. (XII. 3.) 

KvVM-EüM együttes rendelet) 

- 225/2015. (VIII.7) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek 

részletes szabályairól. 

és ezen jogszabályok végrehajtási rendeletei. 

 
12. ÁLTALÁNOS KÖRNYEZETVÉDELMI ELVÁRÁSOK 

12.1.   A jelen megállapodásban, és az elfogadott tervek műszaki leírásában meghatározott 

környezetvédelmi feltételeket a szerződést kötő MÁV Zrt. a vállalkozóval kötött szerződésben 

köteles érvényesíteni. 

12.2. Amennyiben az adott kivitelezéshez kapcsolódóan hatóság vagy szakhatóság 

dokumentáltan (engedély, végzés, határozat, kötelezés stb.) környezetvédelmi 

követelményeket támasztott, a Vállalkozó (beleértve valamennyi alvállalkozóját és 

közreműködőjét is) köteles azt betartani. 



 
 

BESZERZÉSI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS SZÁLLÍTÁSI ÜZLETÁG  
SZOLGÁLTATÁS, ESZKÖZ ÉS IT BESZERZÉS 

 

 

MÁV SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 

1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 54-60. • Telefon: (30) 174-6887 • Fax: (1) 511-8534 
A Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg.01-10-045838 

sos.zsuzsanna@mav-szk.hu 
oldal 38/41 

 

12.3. A vonatkozó MÁV Csoport környezetvédelmi tárgyú utasításaiban foglaltakról a 

munkakezdést megelőzően Vállalkozó vezetője vagy egy megbízottja részére a MÁV SZK 

Zrt. környezetvédelmi szervezete oktatást tart, emellett a Vállalkozó a környezetvédelmi 

követelményekről köteles a munkavégzés valamennyi résztevőjét szakszerű oktatásban 

részesíteni. Az oktatásról az 1. pontban megnevezett kapcsolattartó ad bővebb 

felvilágosítást. 

12.4. A Vállalkozó köteles a kivitelezés megkezdése előtt a munkára vonatkozó 

környezetvédelmi azonosítókat (KÜJ, KTJ, FAVI LAL, LM stb.) az illetékes hatóságtól 

megkérni. A továbbiakban valamennyi nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségét a 

saját azonosítóinak alkalmazásával kell teljesítenie. 

12.5. A Vállalkozó köteles az építési helyszínt és környékét, valamint az anyagok 

szállításával érintett területeket tisztán tartani, és a környezetet a legkevésbé károsító 

technológiát alkalmazni. Munkavégzése során, köteles a tőle elvárható legnagyobb 

gondossággal eljárni, és mindent megtenni mindennemű környezetkárosítás megelőzése 

érdekében. 

12.6. Vállalkozó köteles az olyan várható hatásterületet meghatározni (számítással, 

kísérlettel vagy egyéb módon) a munkafolyamatok megkezdése előtt, amely várhatóan kárt 

okozhat a környező építményekben (vibrálás, szállítás, stb.). Ha a meghatározott 

hatásterületen belül épületek, építmények vannak, azok jelenlegi állagát a Vállalkozónak 

meg kell védeni, és a munkák során keletkezett esetleges károkat az érintettek részére meg 

kell téríteni. A hatásterületről „Hatásterületi nyilatkozat”- ban kell Vállalkozónak nyilatkoznia a 

munkakezdést megelőzően. 

12.7. Veszélyes hulladékok esetén vasúti szállítás során a RID6 a közúti szállítás során az 

ADR7 előírásait kell betartani. 

12.8. Valamennyi (engedélyezési, kiviteli, megvalósulási) tervdokumentáció készítésekor, 

és a kivitelezés során, a Vállalkozó folyamatos kapcsolatot kell tartani az érintett 

hatóságokkal, valamint a MÁV Zrt.-vel. A jogszabályok be nem tartásából eredő károkkal 

kapcsolatos költségek és az érintett hatóságok által kirótt bírságok, amelyek Vállalkozó 

közrehatására, vagy munkavégzésére visszavezethetőek, kizárólag a Vállalkozót terhelik. 

12.9. A Vállalkozó köteles a MÁV SZK Zrt. környezetvédelmi szervezetének a 

környezetvédelmi hatóság felé benyújtott és a hatóság által kiadott dokumentumokból 

másolati példányt átadni. 

12.10. Amennyiben a Vállalkozó nem tartja be a környezetvédelemre vonatkozó 

rendelkezéseket, a Szerződésnek megfelelően, a Műszaki ellenőr köteles a MÁV SZK Zrt. 

                                                 

6RID: Veszélyes Áruk Vasúti Szállítására Vonatkozó Európai Szabályozás 

7ADR: Veszélyes Áruk Közúti Szállítására Vonatkozó Európai Szabályozás 
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környezetvédelmi szervezet javaslatát figyelembe véve a jogszabályoknak megfelelően 

intézkedni. 

12.11. Rendkívüli esemény bekövetkezésekor a környezethasználó, jelen esetben a 

Vállalkozó köteles a hatályos jogszabály szerint (jelenleg: a környezet védelmének általános 

szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 101. §) eljárni. A hatóság tájékoztatásával egy időben 

a MÁV SZK Zrt. környezetvédelmi szervezetét is értesíteni kell.  

12.12. A Vállalkozónak meg kell előznie, hogy az építési forgalomban a közutakra sár, por 

vagy egyéb szennyeződés kerüljön. Ha ez mégis megtörténne, a lerakódott szennyeződést a 

saját költségére azonnal és folyamatosan el kell távolítania. 

12.13. A munkák befejezésekor Vállalkozó köteles a munkaterületet tisztán visszaadni, és a 

szerződésben vállalt, hatóságok által hiánypótlás nélkül elfogadott, engedélyeket a MÁV Zrt. 

részére átadni. 

12.14. A Vállalkozó köteles felelős írásbeli nyilatkozatot adni, hogy a kivitelezés során 

valamennyi környezetvédelmi tárgyú jogszabályban, és más hatóság által kiadott 

dokumentumban foglalt előírásokat, kötelezettségeket betartotta. 

12.15. Amennyiben a munkavégzés során bármilyen környezeti elemet érintő szennyezést 

észlelnek vagy következik be, arról a vállalkozó azonnal köteles értesíteni az 1. pontban 

megjelölt környezetvédelmi kapcsolattartót illetve a MÁV Zrt-t. 

 
13. HULLADÉKGAZDÁLKODÁS 

13.1. A kivitelezési technológia során keletkező hulladékokat szelektíven a hulladék fizikai 

és kémiai tulajdonságainak ellenálló módon kell gyűjteni. 

13.2. Az építési napló napi jelentés részében a 191/2009. Korm. rendelet szerint rögzíteni 

kell a keletkező hulladékok megnevezését, mennyiségét, hulladékazonosító kódszám 

szerinti besorolását, elszállításának tényét, valamint a hulladék kezeléséhez igénybe vett 

létesítmény nevét, címét, KÜJ, KTJ számát. A hulladék a kivitelezési technológia során 

keletkezik, ezért valamennyi hulladékkal kapcsolatos feladat végrehajtása a hulladékot 

termelő Vállalkozó kötelezettsége. 

13.3. A Szerződés teljesítésének megkezdése előtt írásban rögzíteni kell, hogy a keletkező 

hulladékok kezelését (szállítás, ártalmatlanítás, egyéb kezelés) a Vállalkozó saját maga 

teljesíti, vagy arra környezetvédelmi hatósági engedéllyel rendelkező alvállalkozónak ad 

megbízást. Az engedély hatályáról és érvényességéről a megrendelőnek meg kell 

győződnie. Amennyiben az engedélyek, a munkálatok várható befejezéséig lejárnak, a 

Vállalkozónak nyilatkozatot kell csatolnia azok meghosszabbításának, vagy az új engedélyek 

beszerzésének szándékáról. 
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13.4. A hulladékokkal kapcsolatos valamennyi dokumentumot (tervlapok, nyilvántartás, 

átadási bizonylatok, befogadó nyilatkozatok, bevallások) a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. 

környezetvédelmi szervezete jogosult ellenőrizni, és a dokumentumok másolati példányait 

rendelkezésükre kell bocsátani. 

13.5. Az építés során keletkezett hulladékokkal kapcsolatosan a mindenkor hatályos 

jogszabályokban foglaltakat kell betartani. (jelenleg: veszélyesnek nem minősülő hulladék 

esetén a 2012. évi CLXXXV. törvény és az építési bontási hulladékokra  vonatkozó 45/2004. 

(VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet, a veszélyes hulladékok esetén 225/2015. (VIII.7) 

Korm. rendelet) 

13.6. A hulladékokkal való valamennyi tevékenységnél külön kell választani a saját 

kivitelezési technológiából és a bontásból származó hulladékokat.  

13.7. A kivitelezés során munkát végzők által termelt kommunális hulladékot a technológiai 

eredetű hulladékoktól elkülönítetten kell gyűjteni és elhelyezésükről gondoskodni. 

 
14. TALAJVÉDELEM 

14.1. A munkaterület átadás-átvétel során ki kell jelölni a munkálatok során keletkező 

anyagok és hulladékok ideiglenes tárolóit, magántulajdonban lévő ingatlanokon való 

deponálás nem engedélyezett. 

14.2. A talajra vonatkozó előírások betartása, feladatok elvégzése a Vállalkozó 

kötelessége. 

 
15. VÍZMINŐSÉG VÉDELEM 

15.1. A felszíni és a felszín alatti vizekkel kapcsolatos előírások betartása, feladatok 

elvégzése a saját tevékenységére vonatkozóan a Vállalkozó kötelessége. 

15.2. Amennyiben szükséges, az élővízbe történő csapadékvíz-bevezetések elé tisztító 

műtárgyat kell elhelyezni. A kivitelezés során az esetleges tisztító műtárgyak 

engedélyezéséről, karbantartásáról Vállalkozónak gondoskodnia kell. 

15.3. Az építéssel érintett területen a Vállalkozónak gondoskodni kell a felszíni vizek 

jogszabályokban foglaltak szerinti elvezetéséről. 

15.4. A vízi létesítmények, vagy műtárgyak hatósági engedélyeinek megszerzése a 

Vállalkozó feladata. 

15.5. A téli munkavégzésnél csak engedélyezett síkosság-mentesítő kerülhet 

felhasználásra. 
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16. LEVEGŐTISZTASÁG VÉDELEM 

16.1. A levegőtisztaság védelemre vonatkozó előírások betartása, feladatok elvégzése a 

saját tevékenységére vonatkozóan a Vállalkozó kötelessége.  

16.2. Ömlesztve szállított anyagok esetében a kiporzásból eredő levegőszennyezést 

ponyvával való takarással kell megakadályozni. 

16.3. Deponálásnál a kiporzás megakadályozására locsolást vagy takarást kell alkalmazni. 

 
17. ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELEM 

17.1. A zajvédelemre vonatkozó előírások betartása, feladatok elvégzése a saját 

tevékenységére vonatkozóan Vállalkozó kötelessége. 

17.2. Az elérhető legjobb technika alkalmazásával az építési munkálatokat úgy kell 

megtervezni, végezni, hogy a kapcsolódó valamennyi zajkibocsátás (pld. közlekedés, 

szállítás, munkagépek, stb.) együttes üzemelése mellett a környezeti zaj- és rezgésterhelési 

határértékek jogszabályban előírt zajterhelési határértékek maradéktalanul teljesüljenek.  

17.3. A munkavégzés a megfelelő akusztikai számítások, méretezések figyelembevételével 

kezdhető meg.  

A kivitelezési munkálatokat időben és térben úgy kell megtervezni, hogy a Hatóság által 
meghatározott határértékek maradéktalanul teljesüljenek. 

 

 

 


