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65092/2016/START számú
P Á L Y Á Z A T I

F E L H Í V Á S

Budapest JBI keleti pályaudvar és istvántelki telephelyén lévő kocsimosó berendezés és
kegyeleti mosó karbantartása tárgyú pályáztatáshoz
1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail)
MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített cégnevén: MÁVSTART Zrt.)
Székhely:
1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.
Számlázási cím:
1426 Budapest, Pf.27.
Számlavezető bank:
Raiffeisen Bank Zrt.
Számlaszám:
12001008-00154206-00100003
IBAN kód:
HU42 1200 1008 0015 4206 0050 0003
SWIFT:
UBRTHUHB
Adóigazgatási szám:
13834492-2-44
Statisztikai számjel:
13834492-4910-114-01
Cégbíróság:
Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzék száma:
01-10-045551
Kapcsolattartási cím:
MÁV SZK Zrt.
1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.
III. emelet 310. számú iroda
Kapcsolattartó megnevezése:
Fekete Márta
Kapcsolattartó elérhetőségei:
Tel:
(+36-1) 511-4321
Fax:
(+36-1) 511-7526
E-mail:
fekete.marta@mav-szk.hu
2. A Pályázat tárgya:

 Budapest JBI keleti pályaudvar és istvántelki telephelyén lévő kocsimosó berendezés és kegyeleti mosó
berendezés karbantartása
Az Ajánlatkérő által meghatározott részletes műszaki és kereskedelmi elvárásokat a Pályázati felhívás műszaki
melléklete (1. számú melléklet) és a Szerződéstervezet (2. számú melléklet) tartalmazza.
3. A Pályázatműszaki leírása, illetőleg a minőségi követelmények, teljesítménykövetelmények:
A részletes műszaki követelményeket a Pályázati felhívás műszaki melléklete tartalmazza.
4. A szerződés meghatározása:
[ ] adásvételi szerződés
[ ] adásvételi keretszerződés
[ ] letéti szerződés
[ ] vállalkozási keretszerződés
[ ] vállalkozási szerződés
[ ] stb. ...(be kell írni a szerződés típust, ha fentieken kívül más típusút szeretnénk köti)
5. A szerződés időbeli hatálya, teljesítési határidő(k):
A Szerződés a mindkét Fél részéről történő aláírással lép hatályba, és a Szerződésből eredő kötelezettségek
maradéktalan teljesítésével, illetőleg a Szerződés 11.1. pontjában rögzített esetekben szűnik meg. A Szerződés
alapján Megrendelő legfeljebb a Szerződés hatályba lépésétől számított 48. hónap utolsó napjáig jogosult
Lehívások leadására. A határidőben leadott Lehívásokat Vállalkozó köteles teljesíteni.
A teljesítési határidő(ke)t a jelen pályázati felhívás mellékletét képező szerződéstervezet tartalmazza.
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A javítási munkához kapcsolódóan az egyes alkatrészek beszerzésének vállalt határidejére vonatkozóan az
ajánlattevő az ajánlatában nyilatkozni köteles. A vállalt teljesítési határidő nem képezi az értékelés szempontját.
Részekre/(termékcsoport(ok)ra)történő ajánlattétel

Többváltozatú ajánlat
6. A teljesítés helye:

[
[

[

[

] igen (vagy)
] nem lehetséges.

[
[

] tehető (vagy)
] nem tehető

] Ajánlatkérő Szerződésben megjelölt Telephelye(i)
] Ajánlattevő Székhelye/Telephelye

7. 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 jogintézmények és mellékkötelezettségek:
[ ] késedelmi kötbér,
[ ] hibás teljesítési kötbér,
[ ] meghiúsulási kötbér,
[ ] teljesítési biztosíték,
[ ] jóteljesítési biztosíték,
[ ] egyéb szerződést biztosító mellékkötelezettségek a szerződéstervezetben
meghatározottak szerint.
8. Az ajánlatok bírálati szempontja:
Ajánlatkérő az ajánlatokat
[ ] legalacsonyabb cikkszintű egységár,
[ ] legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás,
[ ] összességében legelőnyösebb (adott esetben részszempontok megadás
szükséges)
[ ] Nettó ár,
[ ] Garancia időszak,
[ ] Szállítási határidő,
[ ] egyéb értékelési szempontok (adott esetben.
bírálati szempontja szerint értékeli a következők szerint:
Elbírálásra kerülő, számszerűsíthető részszempontok szerinti tartalmi elemek:

Súlyszám

1. Ellenszolgáltatás összege összesen (nettó Ft): ezen belül:
1.1. Havi karbantartás Keleti kocsi mosó berendezésre nettó Ft/hó

28

1.2. Havi karbantartás Istvántelek kocsi mosó berendezésre nettó Ft/hó

27

1.3 Havi karbantartás Istvántelek kegyeleti mosó berendezésre nettó Ft/hó

2

1.4 Téliesítés évente egyszer Keleti kocsi mosó berendezésre nettó Ft/hó

4

1.4. Tavasziasítás évente egyszer Keleti kocsi mosó berendezésre nettó Ft/hó

2

2. Munkadíj Ft/óra

5

3. Kiszállási díj Ft/alakalom

2

4. Szumma Nettó Ft egységár (előre nem látható javítási feladatokhoz
szükséges anyagjegyzék)

40

Az ajánlatokat nettó HUF pénznemben kérjük megadni!
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Pályázat/Ajánlattétel során nem forintban rendelkezésre álló adatok (árbevétel, referencia) forintra történő
átszámítására Ajánlatkérő a Pályázat/Ajánlattétel bontásának napján érvényes MNB devizaárfolyamot alkalmazza
Ajánlatkérő bekéri a műszaki leírásban megadott, az üzemeltetés, havi karbantartás, téliesítés, majd tavaszi
üzembe helyezés alatt fellépő, előre nem látható javítási feladatokhoz szükséges anyagjegyzék táblázatot is
kitöltve, szerkeszthető formában és cégszerűen aláírva (beszkennelve), de az értékelés során csak a felolvasólapon
is szereplő, értékelés alá eső Szumma Nettó FT egységár adatot fogja figyelembe venni.
Az ellenszolgáltatás összege tartalmazza a szerződésszerű teljesítés valamennyi felmerülő– közvetlen és közvetett
– költségét, így különösen a nyújtandó szolgáltatás ellenértékét.
A megajánlott összegen felül Ajánlattevő semmilyen egyéb ellenszolgáltatásra nem tarthat igényt.
Az ajánlati ár a szerződés teljes időbeli hatálya alatt érvényes, rögzített ár.
8.1. . 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 tizedesjegy
pontosságig számol, majd az így kapott számot beszorozza a súlyszámmal. Ajánlatkérő az így kialakuló pontszám
esetében is csak két tizedesjegy pontosságig veszi figyelembe az ajánlatok pontszámát.
Ajánlatkérő az 1. és 2.1., 2.2., 2.3. sorszámú bírálati részszempontok 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
Avizsgált

(Pmax-Pmin) + Pmin

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 3. 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.
P=

Avizsgált
Alegjobb

(Pmax-Pmin) + Pmin

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.
9. Részvételi feltételek:
9.1. Kizáró okok
Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő, alvállalkozó, akikkel szemben az alábbi kizáró okok fennállnak:

- 5-

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.
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 az 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 az i) 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.
9.1.1. Igazolási módok:
9.1.1.1. Ajánlattevők vonatkozásában:
Az a) – b) és e) - f) pontok tekintetében az igazolás módja:
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Ajánlatkérő Ajánlattevő cégkivonatát saját hatáskörben vizsgálja. (a
http://www.e-cegjegyzek.hu honlapról letölthető változat alapján. Amennyiben a
cégkivonat a honlapon nem elérhető, kérjük 30 napnál nem régebbi másolati példány
csatolását.)
 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) - illetve g) – h), illetve i) - n) pontok tekintetében az igazolás módja:


az Ajánlattevő cégszerűen aláírt nyilatkozata.

9.1.1.2. Alvállalkozó vonatkozásában:
Ajánlattevő cégszerűen aláírt nyilatkozata arról, hogy az általa a szerződés teljesítése során igénybe
venni kívánt alvállalkozók vonatkozásában a kizáró okok nem állnak fenn.
9.2. Alkalmassági feltételek az ajánlattevőre vonatkozóan:
9.2.1. Pénzügyi és gazdasági alkalmassági követelmények:
Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha a teljes - általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele a
pályázati felhívás közzétételét megelőző három lezárt üzleti évben összesen nem érte el a nettó
40.000.000 Ft-ot, azaz nettó negyvenmillió Forintot.
9.2.1.1. Az igazolás módja:
A saját vagy jogelődje utolsó három üzleti évéről szóló az ajánlattevő által cégszerűen aláírt árbevételi
nyilatkozat eredeti példányban.(III/7.sz. melléklet).
Amennyiben az ajánlatkérő által kért Beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető,
a Beszámoló adatait Ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható
beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges.
9.2.2. 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 nettó 25 millió forint értékű szerződésszerű teljesítést igazoló referenciával, vasúti kocsi mosó
berendezések karbantartása és vagy javítása és vagy korszerűsítése és vagy gyártása és vagy
telepítése szerinti szolgáltatás tárgyában.
A referencia több szerződésből is összetevődhet.
9.2.2.1. 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)
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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.
10. Ajánlatkérő a Pályázatban – a 9. pontban részvételi feltételként kért igazolások és nyilatkozatok
tekintetében, valamint az 19.4. 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).
11. 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.
12. Ajánlattételi határidő:
2016. február 26. 10.00 óra.
13. Az ajánlat benyújtásának módja:
Az ajánlatokat e-mail-en, pdf. formátumban cégszerűen aláírva az fekete.marta@mav-szk.hu címre kérjük
benyújtani a pályázati felhívás 12. 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 védett állományokat. A szerződéstervezetet és tételes ajánlatot szerkeszthető elektronikus (Word, Excel)
formában is be kell benyújtani. Az e-mail tárgy mezőjében az eljárás számát és tárgyát fel kell tüntetni.
A késve érkező dokumentumok az ajánlat érvénytelenségét vonhatják maguk után.
14. Ajánlat(ok)felbontási helye, ideje:
Az Ajánlatkérő nyilvános ajánlati bontást nem tart.
15. 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.
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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.
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.
15.1. Elektronikus árlejtés (adott esetben):
I.

Ajánlatkérő az érvényes ajánlatot tevők részvételével elektronikus árlejtést (e-aukció) tart. Az
Ajánlattevők az ajánlatukat egy elektronikus aukciós felületen tudják megtenni. A felületre történő
regisztráció és az e-aukción történő részvétel díjtalan. Ajánlatkérő az elektronikus licitet erre jogosult
Szolgáltató rendszerének segítségével bonyolítja le.
Szolgáltató megnevezése, adatai:
Cégnév:
Iroda:
Cégjegyzékszám:
E-mail:
Telefonszám [Helpdesk]:
Faxszám:

Electool Hungary Kft.
1123 Budapest, Alkotás utca 53.
MOM Park C ép. III. em.
01-09-711910
aukcio@electool.com
[+36 1] 8 555 999
[+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 e-aukció részletes ütemezéséről és eljárási cselekményeiről Ajánlatkérő külön értesítésben tájékoztatja
az érvényes ajánlatot benyújtott Ajánlattevőket.
15.2. 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
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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.
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.
16. A Pályázat eredményről szóló tájékoztató tervezett időpontja:
Ajánlatkérő a Pályázateredményéről írásban (e-mail útján) tájékoztatja az Ajánlattevőket tervezetten:
2016. március
17. A szerződéskötés tervezett időpontja:

2016. 03.31.

18. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
ajánlattételtől számított 90 nap.
A nyertes ajánlattevő vonatkozásában az ajánlati kötöttség a tájékoztató elküldésétől számított 30 nappal
meghosszabbodik.
19. Egyéb információk:
19.1. Ajánlati biztosíték:
Ajánlatkérő a pályázatban való részvételt nem köti biztosíték nyújtásához.
19.2. 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.
19.3. Pályázat benyújtása:



Az ajánlatokat e-mail-en, pdf. formátumban cégszerűen aláírva az fekete.marta@mav-szk.hu
címre kérjük benyújtani a pályázati felhívás 12. pontjában megadott határidőig.

19.4. Ajánlat tartalma:
Ajánlattevőnek az alábbi dokumentumokat kell az ajánlathoz csatolni:
1. a cégszerűen aláírt Felolvasólapot kitöltve az Ajánlat adataival (nyilatkozatminta szerint);
2. műszaki tartalom cégszerűen aláírva
3. a műszaki leírásban megadott, az üzemeltetés, havi karbantartás, téliesítés, majd tavaszi
üzembe helyezés alatt fellépő, előre nem látható javítási feladatokhoz szükséges
anyagjegyzék táblázatot is kitöltve, szerkeszthető formában és cégszerűen aláírva (beszkennelve)
4. 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
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figyelmét, hogy az ajánlat (nyilatkozat, kötelezettségvállalás) aláírására vonatkozó
meghatalmazás aláírására meghatalmazóként kizárólag az 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.
5. Ajánlattevő alkalmasságát alátámasztó igazolásokat, nyilatkozatokat (Jelen Pályázati
felhívás 9. pontja szerint);
6. Ajánlattevő által cégszerűen aláírt nyilatkozatot a kizáró okok fenn nem állása
vonatkozásában;
7. Alvállalkozó igénybe vétele esetén 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.
8. Ajánlattevőnek csatolnia kell ajánlata részeként a Pályázati felhívásmellékletét képező
Szerződéstervezetet a megfelelő helyeken kitöltve, szignálva, egyebekben változatlan
szövegtartalommal.
9. Ajánlattevő nyilatkozatát a felhívásban és a szerződésben foglalt feltételek elfogadására, a
szerződés teljesítésére és a kért ellenszolgáltatásra, az ajánlatában foglalt tartalommal.
10. Műszaki megfelelőségi nyilatkozatát arról, hogy a mindenkori teljesítéskor a műszaki leírásban
előírt paramétereknek megfelelő szolgáltatást nyújt,
19.5. Helyszíni bejárás: Ajánlatkérő helyszíni bejárást kötelezővé teszi, mert a helyi adottságok
megismerése befolyásolhatja az ajánlati árat.



Bejárás helyszíne: A szerződésben megadott teljesítési helyszínek
Kapcsolattartó: Pöstyéni Zsolt, +36 (30) 914 3303

A helyszíni bejárás időpontjáról előzetesen a Kapcsolattartóval egyeztetni szükséges minimum 2
munkanappal az időpont előtt.
19.6. 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),
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-

ii. amelyeket egynél több Ajánlattevő együttesen teljesít (az érintett ajánlattevők
megnevezésével),
iii. és azon kötelezettségeket, amelyek teljesítése érdekében harmadik személlyel kívánnak
szerződést kötni.
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.
19.7. 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 teljeskörű 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.
az Ajánlattevő nem vett részt a helyszíni bejáráson;

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.
20. A Pályázati felhívás közzétételének napja:
Budapest, 2016. február 12.
21. Mellékletek:
I. sz. melléklet: Műszaki leírás
II. sz. melléklet: Szerződéstervezet
III. sz. melléklet: Nyilatkozatminták (1-9. számú nyilatkozatok)
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I .

M Ű S Z A K I

L E Í R Á S

Műszaki szakmai elvárások, dokumentáció, vállalkozói díj

1. Jelenlegi állapot.
a. Istvántelek telephelyen lévő ISTOBAL típusú személykocsi mosó berendezés
tekintetében: Járműbiztosítási Igazgatóság Istvántelki Telephelyen meglévő
kocsimosó berendezés a személykocsik folyamatos tisztántartásáért felelős. A
berendezés szakszerű karbantartást igényel. A mosó két portálból áll.
Kapacitásának kihasználása érdekében meghibásodás esetén azonnali javítására
van szükség. A berendezés a BDV csarnokban a 6-os vágány végén található.
Kihasználtsága havi 300-360 óra.
b. Istvántelek telephelyen kegyeleti mosó berendezés tekintetében: Járműbiztosítási
Igazgatóság Istvántelki Telephelyen meglévő kegyeleti mosó az esetleges
gázolást követő fertőtlenítésre szolgál. A berendezés a 6-os vágányon a BDV
csarnoktól 100m-re található. Kihasználtsága az esetleges gázolások sűrűségétől
függ.
c. Keleti pályaudvar területén található Bandeira típusú személykocsi mosó
berendezés tekintetében: Járműbiztosítási Igazgatóság Budapest Keleti
Telephelyen meglévő kocsimosó berendezés a személykocsik folyamatos
tisztántartásáért felelős. A berendezés szakszerű karbantartást igényel. A mosó két
portálból áll. Kapacitásának kihasználása érdekében meghibásodás esetén
azonnali javítására van szükség. A berendezés a Keleti pályaudvar 82-es
mosóvágányán helyezkedik el. Kihasználtsága havi 300-360 óra.
2. Vállalkozási keretszerződés alatt fellépő munkálatok:
a. Havi karbantartás Istvántelek telephelyen lévő ISTOBAL típusú személykocsi
mosó berendezés és kegyeleti mosó, valamint Keleti pályaudvar területén
található Bandeira típusú személykocsi mosó berendezés tekintetében. (3db
berendezés). A havi karbantartás költségébe benne foglaltatik a kiszállási díj is.
b. Évente egyszer történő téliesítés, majd tavaszi üzembe helyezés csakis a Keleti
pályaudvar területén található Bandeira típusú személykocsi mosó berendezés
tekintetében. Évente egyszer történő téliesítés, majd tavaszi üzembe helyezés
költségébe benne foglaltatik a kiszállási díj is.
c. Előre nem látható javítási feladatok : Üzemeltetés, havi karbantartás, téliesítés,
majd tavaszi üzembe helyezés alatt fellépő, rögzített óradíj, kiszállási díj, és
tételes anyag árlista alkalmazásával, mindhárom berendezés tekintetében.
d. . Megrendelő igénye alapján külön óradíj és kiszállási díj számlázható a
megrendelt oktatásra
A fellépő munkák további részletezése:
1. Istvántelek telephelyen lévő ISTOBAL típusú személykocsi mosó berendezés
tekintetében:
A kefés mosó, és annak tartozékainak (nagynyomású szivattyúk, vízforgató, vízkezelő,
és ennek ellátó rendszereinek) karbantartása a rendszer bekötési pontokig értendők.

A havi karbantartás tartalmazza:
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az elektromos mechanikus, víz, vegyszer ellátó rendszer teljes mértékű ellenőrzését,
próbáját
elektromos vezérlő szekrények sérülésmentességének, megfelelő zárhatóságának
ellenőrzése.
kefe szálak állapotának, szálhosszának, szálvégek bolyhosságának ellenőrzése
a két db mozgó portál szerkezeti rögzítettségének, épségének, végállásainak ellenőrzése
kefe nyomatékok után állítását
beállás jelző és a mosón lévő infra érzékelők ellenőrzését, tisztítását,utánállítását
kefeforgató hajtóművek állapotának, kenőanyag szintjének, rögzítettségének ellenőrzését.
Amennyiben a kenőanyag szintje vagy minősége megkívánja szükséges a kefeforgató
hajtómű kenőanyag cseréje.
talphajtás önbeálló csapágyainak vizsgálatát
a meghajtott kerekeknél lévő induktív érzékelők után állítását a kerék és sín kopás miatt
energialánc ellenőrzését, zsírzását
rotafejek ellenőrzését, szükség szerinti olaj után töltését.
oldal és tetőkefe mozgató mechanizmus állapot ellenőrzését, láncok kenését, nyomaték
értékeinek mechanikus, és elektromos után állítását, mozgó alkatrészeinek kenését
sínek épségének, rögzítettségének ellenőrzését
futóművek, és azok hajtóműveik mechanikus, elektromos állapotának és kenésének
ellenőrzését
vízfúvókák szórásképének ellenőrzését, beállítását, esetleges takarítását
levegő szelepek ellenőrzését, esetleges takarítását, szivárgások megszüntetését
levegő-előkészítőből a víz leeresztését, levegő szűrő-olajozó olajjal történő feltöltését.
vízcsövek manuális ellenőrzését, sérülés és szivárgás mentesség biztosítását
vízszűrők ellenőrzését, sérülés és szivárgás mentesség biztosítása, kitakarítása.
vegyszerszivattyúk ellenőrzését, adagolási értékek esetleges beállítását
elektromos rendszer ellenőrzését, vész rendszer visszaellenőrzését
vezérlő rendszer ellenőrzését
valamennyi mozgó alkatrész kialakított kenési pontjainak friss kenőanyaggal történő
utántöltését (zsírzópontok zsírzása)
vegyszer szivattyúk helyes működésének ellenőrzését.
hibakód lista ellenőrzését, törlését
vízforgató szivattyúk, szűrők, tömlők tömítettségének ellenőrzését
vezérlő szekrények sérülésmentességének, megfelelő zárhatóságának ellenőrzése
mágnes szelepek, szintkapcsolók ellenőrzését, utánállítását
elektromos kábelek bekötéseinek manuális ellenőrzését, utánhúzását.
vízforgató berendezés teljes leeresztését, takarítását, feltöltését, beüzemelését
a vízforgató beállításának ellenőrzését, szükség szerinti utánállítását
ülepítő tartályban az iszap szint ellenőrzését, telítettség esetén annak elszállítását
puffer tartály leeresztését, majd teljes feltöltését, szintkapcsolók működésének
ellenőrzését.

2. Istvántelek telephelyen kegyeleti mosó berendezés tekintetében:






A havi karbantartás tartalmazza:
motorolaj ellenőrzését, olajszint megfelelősségét, minden 6-ik hav karbantartás keretében
annak cseréjét
nyomás ellenőrzését, beállítását.
fűtőrendszer működésének ellenőrzését. Minden mosási fázisban melegvizes üzemmód
bekapcsolásának ellenőrzését
rögzítettség ellenőrzését
víz és vegyszerelfolyás ellenőrzését.
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vízszűrő tisztítását, szivattyú tömítésének ellenőrzését, elfolyások megszüntetését
lándzsa, szórófej mechanikus vizsgálatát, lezárás megfelelősségének ellenőrzését.
nagynyomású tömlő szerkezeti vizsgálatát
vízóra működőképességének ellenőrzését
vegyszerek szintjének és az adagoló pumpák, valamint a sampon adagoló korrekt
működésének ellenőrzését.

3. Keleti pályaudvar területén található Bandeira típusú személykocsi mosó
berendezés tekintetében:
A kefés mosó, és annak tartozékainak (nagynyomású szivattyúk, vízforgató, vízkezelő, és
ennek ellátó rendszereinek) karbantartása a rendszer bekötési pontokig értendők.
































A havi karbantartás tartalmazza:
elektromos vezérlő szekrények sérülésmentességének, megfelelő zárhatóságának
ellenőrzését.
kefe szálak állapotának, szálhosszának, szálvégek bolyhosságának ellenőrzését.
álló portálok szerkezeti rögzítettségének, épségének ellenőrzését.
csapágyak ellenőrzését, zsírzását.
hajtóművek ellenőrzését.
kefe nyomatékok utánállítását.
kefék induktív érzékelőinek ellenőrzését, utánállítását
kefeforgató hajtóművek állapotának, kenőanyag szintjének, rögzítettségének ellenőrzését.
Amennyiben a kenőanyag szintje vagy minősége megkívánja szükséges a kefeforgató
hajtómű kenőanyag cseréje., Rotafejek ellenőrzését, szükség szerinti olaj után töltését.
rotafej nagynyomású szivattyú ellenőrzését, olaj utántöltését
pneumatikus munkahengerek olajzását
oldal és tetőkefe mozgató mechanizmusok állapot ellenőrzését, kenését, nyomaték
értékeinek mechanikus, és pneumatikus után állítását, mozgó alkatrészeinek kenését
vízfúvókák szórásképének ellenőrzését, beállítását, esetleges takarítását
levegő szelepek ellenőrzését, esetleges takarítását, szivárgások megszüntetését.
levegő-előkészítőből a víz leeresztését, levegő szűrő-olajozó olajjal történő feltöltését.
vízcsövek manuális ellenőrzését, sérülés és szivárgás mentesség biztosítását.
vízszűrők ellenőrzését, sérülés és szivárgás mentesség biztosítása, kitakarítása.
vegyszerszivattyúk ellenőrzését, adagolási értékek esetleges beállítását.
elektromos rendszer ellenőrzését, vészrendszer visszaellenőrzését.
vezérlő rendszer ellenőrzését.
valamennyi mozgó alkatrész kialakított kenési pontjainak friss kenőanyaggal történő
utántöltését (zsírzópontok zsírzása)
vegyszer szivattyúk helyes működésének ellenőrzését.
hibakód lista ellenőrzését, törlését
Vízforgató egység:
szivattyúk, szűrők, tömlők tömítettségének ellenőrzését
vezérlő szekrények sérülésmentességének, megfelelő zárhatóságának ellenőrzését
esetleges vízbejutás, beázás ellenőrzését
mágnes szelepek, szintkapcsolók ellenőrzését, utánállítását
elektromos kábelek bekötéseinek manuális ellenőrzését, utánhúzását
vízforgató berendezés teljes leeresztését, takarítását, feltöltését, beüzemelését
a vízforgató beállításának ellenőrzését, szükség szerinti utánállítását
ülepítő tartályban az iszap szint ellenőrzését, telítettség esetén annak elszállítását
puffer tartály leeresztését, majd teljes feltöltését, szintkapcsolók működésének
ellenőrzését
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flokuláló és pH semlegesítő szerek, azok adagolóinak ellenőrzését
pH szonda takarítását, kalibrálását
zsomp szivattyúk szűrőinek tisztítását, szivattyúk próbáját

A levegő ellátó rendszer (kompresszor) nem a rendszer része, ennek karbantartását Megrendelő
végzi.
Nem tartozik az átalánydíjas karbantartási feladatok közé a helytelen üzemeltetésből, szándékos
rongálásból, korrózióból bekövetkező meghibásodás. Megrendelő biztosítja a mosó gépkocsival
való megközelíthetőségét a földalatti vízforgató aknáig.
A havi karbantartás mellet a gépkönyvben rögzített egyéb (pl. napi karbantartás, ellenőrzés)
munkavégzéseket a Megrendelő személyzet végzi.
4. Évente egyszer történő téliesítés, majd tavaszi üzembe helyezés
Keleti pályaudvar területén található Bandeira típusú személykocsi mosó berendezés
tekintetében:
a)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Téliesítés:
vízforgató rendszer leeresztése, kimosása, áramtalanítás.
szivattyúk víztelenítése.
vegyszerpumpák átmosása, fagyállóval történő feltöltése.
vegyszer tartályok leeresztése, kimosása, fagyálló betöltése.
vegyszer csövek átmosása, fagyállóval történő feltöltése.
gumitömlők szétszerelése, víz leeresztése.
fagytalanító csapok kinyitása.
központi víztartály leürítése.
rotafejek levegős kifúvatása.
vízvételi lehetőségek elzárása, víztelenítése.
kefe tengelyek leszerelése, gépházba elhelyezése.
pH szonda takarítása, tároló oldatba helyezése.
mosó áramtalanítása.
központi zsomp szivattyú működés ellenőrzése. (télen működik)
csapágyak feltöltése zsírral vagy olajjal

b)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tavaszi üzembe helyezés:
a szétkötött egységek összeszerelése.
fagytalanítók elzárása.
kefék felrakása.
berendezés áram alá helyezése.
fagyálló eltávolítása.
víz rendszer feltöltése.
vegyszerek feltöltése, csövek légtelenítése.
pH szonda visszaszerelése, kalibrálása.
próba mosások elvégzése.

A fagyállót a Megrendelő biztosítja, a vegyszereket elszállítja. Téliesítés, illetve tavaszi üzembe
helyezés csakis a Keleti pályaudvar területén található Bandeira típusú személykocsi mosó
berendezésen történik.
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5. Üzemeltetés, havi karbantartás, téliesítés, majd tavaszi üzembe helyezés alatt fellépő, előre nem látható javítási feladatokhoz szükséges
anyagjegyzék:
a) Istvántelek telephelyen lévő ISTOBAL típusú személykocsi mosó berendezés tekintetében:

Jellemző
adat

Javasolt
csereidőszak

Megnevezés

Kódszám

kefeforgató hajtómű motorral
függőleges keféhez

30DS800

1,5 KW S 94
meghibásodáskor
- P129 NM

kefeforgató hajtómű motorral
vízszintes keféhez

30DS700

1,1 KW S 94
meghibásodáskor
-P97,5 NM

csapágy szett

30EQ500

D25

meghibásodáskor

lánc

30DX400

m

meghibásodáskor

kefeforgató hajtómű motorral felső
ferdekeféhez

30DS800

1,5 KW S 94
meghibásodáskor
- P129 NM

függőleges kefetestet mozgató
hajtómű + motor

30DS500

0,25KW S
meghibásodáskor
33 -P44 NM

görgők

30DX200

3/4''

meghibásodáskor

lánc

1482100

3 fázisú

meghibásodáskor

felső ferde kefe forgatóó hajtómű +
motor

30DS800

1,5 KW S 94
meghibásodáskor
- P129 NM

fúvóka kicsi

30KX100

1/8 PVDF 31,96-45º
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ha elkopott

szállítási
határidő

nettó egységár (Ft)

fúvóka nagy

2522100

1/4 INOX
60- 3,5-30°

rotafej komplett

30LV500

inox

tasztatúra doboz

31JU500

vegyszer-adagoló pumpa

2774000

vészgomb

31GU700

meghibásodáskor

24V mágneskapcsoló

30LB500

24V
CC
meghibásodáskor
12A 1NC

24V relé

1242000

11P 24V CC

meghajtott hajtómű + motor

30JJ700

0,37KW
meghibásodáskor
S34,4 P69 M

komplett szabadonfutó

ha elkopott
meghibásodáskor
meghibásodáskor

5 L/H 5BAR

meghibásodáskor

meghibásodáskor

meghibásodáskor

30GM000

induktív kicsi

1721800

D12-2m

meghibásodáskor

induktív nagy

2924800

D30-10m

meghibásodáskor

infra adó

1567600

meghibásodáskor

infra vevő

1567700

meghibásodáskor

inra erősítő

1567500

24V

meghibásodáskor

inverter

2915900

1X230V
0,75KW

meghibásodáskor

polyethilen

8000 mosás után

30JL800

acél

meghibásodáskor

MCS-006-SKF

acél

meghibásodáskor

380V

meghibásodáskor
meghibásodáskor
meghibásodáskor

kefe szegmens/db (20cm)
Meghajtott kerék erősített
Meghajtott kerék csapágy SKF
Inverter
Komplett lépésszámláló
nagynyomású szivattyú motor

30KD300

24V
15kW 380V

zsomb-szivattyú

ME-1279

6 méter

- 19-

meghibásodáskor

feladó szivattyú

30VW300

20 méter

meghibásodáskor

keringtető szivattyú

ME-1028

25 méter

meghibásodáskor

MSZI-0001

10 méter

meghibásodáskor

keringető motor

b) Istvántelek telephelyen kegyeleti mosó berendezés tekintetében:

Megnevezés
20m tömlő
Turbófej

Kódszám
TM-E-20

Típusa
Istobal

MEV-204007350 Istobal

Jellemző
adat

Javasolt csereidőszak

Gumi

meghibásodáskor

kerámia

meghibásodáskor

Pisztoly + lándzsa

2046100

Istobal

acél

meghibásodáskor

CAT pumpa

4037100

Istobal

380 V

meghibásodáskor

Cat pumpa fej

2811400

Istobal

bronz

meghibásodáskor

Nyomógomb panel

32LY500

Istobal

24 V

meghibásodáskor

Boiler test

32NE300

Istobal

acél

meghibásodáskor

Boiler fűtőszál

32NY700

Istobal

380 V

meghibásodáskor

CPU

2807200

Istobal

24 V

meghibásodáskor

PLC

32LY400

Istobal

24 V

meghibásodáskor

Kommunikációs panel

30MD500

Istobal

24 V

meghibásodáskor

2774100

Istobal

230 V

meghibásodáskor

30MU400

Istobal

230 V

meghibásodáskor

Vegyszeradagoló pumpa
Radiátor
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szállítási
nettó egységár (Ft)
határidő

c) Keleti pályaudvar területén található Bandeira típusú személykocsi mosó berendezés tekintetében:

Kódszám

kefeforgató hajtómű motorral
függőleges keféhez

RID97.1+Moto8.1jobb
RID97.1/A+Moto8.1bal

400V 50Hz

meghibásodáskor

kefeforgató hajtómű motorral
vízszintes keféhez

Rid109+Moto08

400V 50Hz

meghibásodáskor

Rid65.1+Moto1.1jobb
Rid65.1/A+moto1.1bal

400V 50Hz

meghibásodáskor

függőleges kefetestet mozgató
pneumatikus munkahenger

Pneu1010

6-8bar

meghibásodáskor

vízszintes kefetest mozgató
pneumatikus munkahenger

Pneu1014

6-8bar

meghibásodáskor

felső ferde kefetest mozgató
pneumatikus munkahenger

Pneu1013

6-8bar

meghibásodáskor

xs8d1a1pam12

sebesség
érzékelő

meghibásodáskor

vegyszeradagoló pneu. pumpa

pompe311s

pneumetikus

meghibásodáskor

vegyszer-adagoló pumpa

pompe321

sav, lúg

meghibásodáskor

víz szivattyú az adagol pumpákhoz

pompe193

400V
50Hz
meghibásodáskor
centrifugál

ph. semlegesítő szonda

ME-0051

sav/lúg

meghibásodáskor

ph semlegesítő elektronika

ME-0050

24 V

meghibásodáskor

MC-21W4KV250

24 V

meghibásodáskor

kefeforgató hajtómű motorral felső
ferdekeféhez

Jellemző adat

Javasolt
csereidőszak

Megnevezés

motor vezérlő plc (CPU)
mágneskapcsoló+motorvédő
sonár

mágnesszelep
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szállítási
határidő

nettó egységár (Ft)

rotafej

TW300S

rozsdamentes

meghibásodáskor

úszókapcsoló

ME-2020

24 V

meghibásodáskor

IS-2522100

rozsdamentes

ha elkopott

gumi vízcsövek

MM-0932

1"

sérüléskor

vegyszer csövek

IS-30XV300

10x12

sérüléskor

levegő csövek

MP-0023

8x6

sérüléskor

víz szűrő

MM-1720

100 mikr.

eltömődéskor

függőlegeskefe csere/db

2228.101

polietilén

8.000 mosás után

2228.301w

polietilén

8.000 mosás után

2067.412

polietilén

8.000 mosás után

Komplett motorvédő, mágneskapcsoló
segédérintkezővel

24 V

meghibásodáskor

PH szonda

üveg

meghibásodáskor

neoprém

meghibásodáskor

220 V

meghibásodáskor

acél

meghibásodáskor

230 AC

meghibásodáskor

24 V

meghibásodáskor

Rozsdamentes fúvókasor

rozsdamentes

meghibásodáskor

Rozsdamentes PNU MSZ. vezérlővel

rozsdamentes

meghibásodáskor

műanyag

meghibásodáskor

acél

meghibásodáskor

pompe1010

11kW 80bar

meghibásodáskor

zsomb-szivattyú

ME-1279

6 méter

meghibásodáskor

feladó szivattyú

IS-30VW300

20 méter

meghibásodáskor

ME-1028

25 méter

meghibásodáskor

MSZI-0001

10 méter

meghibásodáskor

fúvóka

vízszinteskefe csere
felső ferdekefe csere/db

Úszókapcsoló neoprém
Zsomb szivattyú
Nagynyomású acélcső idomokkal
Vegyszeradagoló 230 AC
CPU tápegység

Pneus polimer adagoló
Talpcsapágyak
nagynyomású szivattyú motor

keringtető szivattyú
keringető motor
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6. Oktatás, képzés
A Szerződés időtartama alatt az oktatás eseti megrendelés alapján történik, mely a rögzített órabér,
és kiszállási díj alapján számlázható. Az oktatás sikerességéről oktatási naplót és jelenléti ívet kell
átadni a Megrendelő részére.
Az oktatás tartalma:
A mosó és víztisztító működésének ismertetése, elindítása, leállítása, a vezérlő panel működésének
betanítása, programok használata, hiba kódok értelmezése, vegyszerek használata, után töltése, napi
ellenőrzési - karbantartási feladatok ismertetése, bemutatása ( opto érzékelők, fúvókák, vízszűrők,
stb.)
Megrendelő biztosítja a mosó teljes megközelítését gépkocsival, a szükséges szerszámok, a
szerelő állványok, és az elszállítandó kefék miatt.
Tilos a zagyszivattyúk áramtalanítása.
A légrendszer téliesítését a megrendelő végzi a Vállalkozó által elvégzett téliesítést követően. A
megrendelő a vállalkozó munkavégzésének megkezdése előtt gondoskodik valamennyi
vegyszert elszállításáról
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1 .

S Z E R Z Ő D É S T E R V E Z E T

(külön dokumentum)
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2 .

N Y I L A T K O Z A T M I N T Á K
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