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Ajánlat kérés 

”Közszolgáltatási Riport Rendszer, valamint Kontrolling Rendszer folyamatos 

működésének támogatása” 

tárgyú beszerzéshez 

1. Ajánlatkérő neve, címe 

  

MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. 

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

Cégjegyzékszám: 01-10-045551 Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság 

Statisztikai számjel: 13834492-4910-114-01 

Adószám: 13834492-2-44 

Számlaszáma: K&H 10402142-49575648-49521007 

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

Képviseli: Ádám-Liszkai Katalin beszerzési igazgató 

Az eljárás lebonyolítása során eljár: Sárándi Attila informatikai vezető 

  

MÁV Szolgáltató Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 



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

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

Adószám: 14130179-2-44 

Statisztikai számjel: 14130179-6311-114-01. 

Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-045838 

Ügyintéző: Demény Ildikó Lenke dr. 

Telefon: 06/1-511-3147 

Fax: 06/1-511-8534 

Email: demeny.ildiko.lenke@mav-szk.hu 

Az eljárás lebonyolítása során eljáró MÁV Szolgáltató Központ Zrt. szervezet: 

MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Beszerzés és Logisztika Üzletág 

  

A szerződés teljesítése során eljár: 

MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. 

  

2. A beszerzés tárgya, mennyisége: 

Közszolgáltatási Riport Rendszer és Kontrolling Rendszer, valamint az 

Adatbetöltő Szoftver (a továbbiakban: KRR, KR és ASZ vagy 

Szoftverek) folyamatos működésének támogatása a vállalkozási szerződés 

tervezet szerint. Az Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a szerződés 

keretében az esetleges változások kezelésére igénybe vegyen a nyertes 

ajánlattevőtől fejlesztési kapacitást. Erre az ajánlattevőnek évi 1600 fejlesztési 

órát kell biztosítania, mely az opciós időszakra is irányadó, azaz az opciós 

időszakban a Megrendelő akár 3200 fejlesztési órát is lehívhat. 

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

teljesítménykövetelmények 

A szerződés tervezet és a műszaki specifikációt tartalmazó dokumentáció a 

jelen ajánlatkéréssel együtt elérhető a SourcingTool felületen az Ajánlattevők 

részére. 

4. A szerződés meghatározása 

Vállalkozási szerződés 

5. A teljesítés határideje, a szerződés időtartama 

A teljesítés határideje a szerződés aláírásának napja, időtartama az aláírástól 

számított egy év további egy év opcióval 

mailto:demeny.ildiko.lenke@mav-szk.hu


6. A teljesítés helye 

Budapest 

7. Az ajánlatok bírálati szempontja 

  

7.2.1. Ajánlatkérő az ajánlatokat a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás 

bírálati szempont alapján értékeli. 

  Bírálati részszempont Súlyszám 

1. Havi üzemeltetési díj az 1 év + 1 év opciós időszakra (nettó Ft/hó) 60 

2. 

Fejlesztési óradíj a fejlesztési kapacitás és üzemeltetési támogatás biztosítására (nettó Ft/fejlesztési 

óra) 40 

7.2.2. Mindkét ajánlati árat (nettó HUF) úgy kell meghatározni, hogy az 

tartalmazzon minden járulékos költséget (beleértve a szállítási, stb. 

költségeket). A megajánlott összegen felül ajánlattevő semmilyen egyéb 

ellenszolgáltatásra nem tarthat igényt. 

7.1.1. A bírálat során az adható pontszám valamennyi részszempont esetében 

0,1-10 pont. Ajánlatkérő a részszempontokra adott ajánlati elemeket 

valamennyi részszempont esetében oly módon értékeli majd, hogy az 

ajánlatkérő számára legkedvezőbb érték 10 pontot kap, a további ajánlatok 

arányosan kevesebb pontot kapnak 

7.1.2. Mindegyik részszempont esetében Ajánlatkérő két tizedes jegy 

pontosságig számol, majd az így kapott számot beszorozza a súlyszámmal, 

ezt követően az így kialakuló értékeket összeadja. Ez a pontszám lesz az 

ajánlattevő végső pontszáma. Ajánlatkérő azon érvényes ajánlatot hirdeti ki az 

eljárás nyerteseként, amelynél ezen pontszám a legnagyobb. 

7.1.3. Ajánlatkérő rögzíteni kívánja, hogy amennyiben az 1. számú bírálati 

részszempont esetében az összességében legkedvezőbb ajánlatban az 

ellenszolgáltatás összege meghaladja a nettó 200 000 Ft / hó értéket vagy a 2. 

számú bírálati részszempont esetében az ellenszolgáltatás összege 

meghaladja a nettó 7500 Ft / fejlesztési óra értéket, úgy az ajánlati felhívást 

előreláthatólag eredménytelenné fogja nyilvánítani. 

7.2 Ajánlati ár: 

7.2.3. Az ajánlati árat úgy szükséges megadni, hogy az tartalmazza az 

ajánlattételi felhívásban meghatározott műszaki/szakmai tartalom 

megvalósításának, továbbá a szolgáltatás nyújtásának teljes ellenértékét. 



7.2.4. Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy az ajánlattételi felhívásban, illetve a 

szerződésekben rögzítettek nem megfelelő tanulmányozására 

visszavezethető kár és költség minden esetben ajánlattevőt terheli. 

7.2.5. Ajánlatkérő elvárja, hogy az ajánlati ár a meghatározott 

műszaki/szakmai tartalomnak és a részletes szerződéses feltételeknek 

megfelelő teljesítés reális ellenértékét jelentse. 

7.2.6. Az ajánlati árat magyar forintban (HUF) kell megadni, s az nem köthető 

semmilyen más külföldi fizetőeszköz árfolyamához. 

7.2.7. Az ajánlatban az ajánlattevőnek fix árat kell megadni, általános forgalmi 

adó nélkül meghatározva. Az ajánlattevő a fix áron kívül külön költségtérítésre 

nem tarthat igényt. 

8. Kizáró okok és alkalmassági feltételek 

8.1 Nem tehet érvényes ajánlatot, aki: 

a) végelszámolás alatt áll, vagy az ellene indított csődeljárás vagy 

felszámolási eljárás folyamatban van, illetőleg ha az Ajánlattevő (alvállalkozó) 

személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes 

joga szerint hasonló helyzetben van; 

b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; 

c) gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági 

ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez 

fűződő hátrányok alól nem mentesült; illetőleg akinek tevékenységét a jogi 

személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi 

CIV. törvény 5. §-a (2) bekezdésének b), illetőleg g) pontja alapján a bíróság 

jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, illetőleg ha az Ajánlattevő 

tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta; 

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

járulékfizetési kötelezettségének – a letelepedése szerinti ország vagy az 

Ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján – nem tett eleget, 

kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott; 

e) a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában nincs bejegyezve; 

f) gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban – öt évnél nem 

régebben meghozott – jogerős bírósági ítéletben megállapított 

jogszabálysértést követett el; 

g) a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 

1996. évi LVII. törvény 11. §-a, vagy az Európai Közösséget létrehozó 

szerződés 81. cikke szerinti – öt évnél nem régebben meghozott – jogerős és 

végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban vagy a versenyfelügyeleti 



határozat bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság jogerős és végrehajtható 

határozatában megállapított és bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el 

versenyeztetési eljárás során; illetőleg ha az Ajánlattevő ilyen 

jogszabálysértését más versenyhatóság vagy bíróság – öt évnél nem 

régebben – jogerősen megállapította, és egyúttal bírságot szabott ki. 

Továbbá nem lehet ajánlattevő, aki: 

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

adóilletőséggel, mellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló 

egyezménye van, vagy 

i) 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 

közbeszerzési szerződést és a fióktelepnek betudható jövedelemnek 

minősülne a szerződés alapján kapott jövedelem, 

j) 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. 

k) nem lehet ajánlattevő az a gazdasági szereplő, amelyben közvetetten vagy 

közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal 

rendelkezik olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 

gazdasági társaság, amelynek tekintetében a h) i) és j) pontokban 

meghatározott feltételek fennállnak. Amennyiben a több, mint 25%-os tulajdoni 

résszel vagy szavazati hányaddal rendelkező gazdasági társaság társulásként 

adózik, akkor az ilyen társulás tulajdonos társaságaira vonatkozóan kell a h) 

pont szerinti feltételt megfelelően alkalmazni. 

Igazolás módja: 

Cégjegyzésre jogosult személy által cégszerűen aláírt nyilatkozat. 

Amennyiben a nyilatkozatot nem cégjegyzésre jogosult személy írja alá, úgy 

csatolni szükséges a cégjegyzésre jogosult személy által aláírt 

meghatalmazást, melynek tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírás mintáját 

is. 

  

8.2 Gazdasági-pénzügyi és műszaki-szakmai alkalmasság megítéléséhez szükséges 

adatok és a megkövetelt igazolási mód: 

8.2.1. Alkalmas az Ajánlattevő ajánlata amennyiben: 



A/1.az Ajánlattevő 2011., 2012. és 2013. évek vonatkozásában - az általános 

forgalmi adó nélkül számított – teljes árbevétele összesen eléri legalább az 

alábbi nettó értéket: nettó 60 millió Ft-ot 

A/2.az ajánlattevőnek a beszerzés tárgyában (kontrolling rendszer kialakítása 

és/vagy üzemeltetése) az árbevétele a 2011.-2013. években összesen elérte 

a nettó 30 millió Ft-ot 

A/3.alkalmas az ajánlattevő ajánlata, ha rendelkezik 2011. január 1-jét 

követően, összesen legalább 1 darab olyan, szerződésszerűen teljesített 

referenciával, ahol a teljesítés során az ajánlattevő Cognos Planning és 

Cognos BI és több más forrásrendszerből adatokat befogadó adatpiac 

fejlesztését és implementálását végezte és a felhasználószám elérte a 40-et. 

(a referencia előírásában ne legyenek vagylagosan teljesíthető feltételek, tehát 

a bemutatott referenciának valamennyi feltételnek meg kell felelnie) 

A/4.alkalmas az ajánlattevő ajánlata, amennyiben rendelkezik a jelen 

projekthez rendelt, alábbi szakemberekkel: 

o A/4a.1 fő projektvezető 

§ Aki rendelkezik az elmúlt 3 évben legalább 2, sikeresen lezárt, teljesítési 

igazolással igazolt, szerződésszerűen teljesített Cognos fejlesztési és 

implementációs projektben szerzett tapasztalattal 

§ Aki rendelkezik továbbá felsőfokú (informatikai vagy gazdasági) 

végzettséggel 

o A/4b.1 fő Cognos Planning modellfejlesztő szakember 

§ Aki rendelkezik az elmúlt 3 évben legalább 2, sikeresen lezárt, teljesítési 

igazolással igazolt, szerződésszerűen teljesített Cognos Planning fejlesztési 

és implementációs projektben szerzett tapasztalattal 

§ Aki rendelkezik továbbá felsőfokú (informatikai vagy gazdasági) 

végzettséggel 

o A/4c.1 fő Cognos BI fejlesztő szakember 

§ Aki rendelkezik az elmúlt 3 évben legalább 2, sikeresen lezárt, teljesítési 

igazolással igazolt, szerződésszerűen teljesített Cognos BI fejlesztési és 

implementációs projektben szerzett tapasztalattal 

§ Aki rendelkezik továbbá felsőfokú (informatikai vagy gazdasági) 

végzettséggel 

o A/4d.1 fő adatpiac/adattárház fejlesztő szakember 

§ Aki az elmúlt 3 évben legalább 2 adattárházat és/vagy adatpiacot 

kifejlesztett 

§ Aki rendelkezik továbbá felsőfokú (informatikai vagy gazdasági) 

végzettséggel 



§ Aki rendelkezik Oracle adatbázis szerverre Oracle adattárház szakértő, 

programozó tapasztalattal 

  

8.2.2. Az igazolás módja 

  

Ajánlattevőre vonatkozóan az alábbi adatokat és tényeket kell az ajánlatkérő 

tudomására hozni: 

  

A/1.-A/2.a 2011-2013. évekre vonatkozóan, évenkénti bontásban a teljes 

forgalomra (nettó árbevételre) vonatkozó, illetve a beszerzés tárgyából 

(kontrolling rendszer kialakítása) származó forgalomra (nettó árbevételre) 

vonatkozó, cégszerűen aláírt nyilatkozatban 

A/3.Az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén a konzorcium vezető és 

valamennyi konzorciumi tag) által a 2011. január 1-jét követően teljesített, 

Cognos Planning és Cognos BI és több más forrásrendszerből adatokat 

befogadó adatpiac fejlesztése és implementálása tárgyú szolgáltatásainak 

(referenciáknak) ismertetését cégszerűen aláírt referencia nyilatkozatban. 

A referenciának minimálisan az alábbiakat kell tartalmaznia: 

· a szerződést kötő fél megnevezése, címe, telefonszáma 

· a kontaktszemély megnevezése, elérhetősége (cím, telefonszám, esetleg e-

mail, fax), 

· a referencia tárgyának részletes ismertetése (bemutatva a Cognos Planning 

és Cognos BI és több más forrásrendszerből adatokat befogadó adatpiac 

fejlesztését és implementálását), 

· a teljesítés helye, 

· a teljesítés ideje (év, hónap) 

· ellenszolgáltatás nettó összege (nettó HUF) 

· nyilatkozat a szerződésszerű teljesítésről 

A/4.Az ajánlattevő által a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakemberek 

bemutatását. 

A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek tekintetében csatolni kell az alábbi 

dokumentumokat: 

o teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek megnevezését és bemutatását 

tartalmazó nyilatkozatot 



A nyilatkozatban minimálisan az alábbiakat kell feltüntetni: 

· az adott szakember nevét, 

· képzettségét, 

· végzettségét, 

· az általa megszerzett tapasztalat bemutatását, időtartamát 

· azonalkalmassági feltétel egyértelmű feltüntetését (A/4a. vagy A/4b. vagy A/4c. 

vagy A/4d.), amelynek vonatkozásában az adott szakember bemutatásra kerül 

az ajánlatban 

o a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek aláírt szakmai önéletrajzát 

Az önéletrajzot az adott szakembernek kell aláírnia. 

A szakmai önéletrajzban minimálisan az alábbiakat kell megjelölni: 

· név, 

· képzettség, 

· végzettség, 

· munkahely, 

· minősítés, 

· szakmaitapasztalat részletes bemutatása (oly módon, hogy abból 

megállapítható legyen az adott szakember alkalmassága a rá vonatkozóan 

előírt minimumkövetelmények alapján), illetve a szakmai gyakorlat 

időtartamának pontos ismertetése, 

o A szakmai önéletrajzhoz mellékelni kell a képzettséget, végzettséget, 

minősítést igazoló okirat(ok)at, igazolás(ok)at egyszerű másolatban. 

  

8.2.3. Amennyiben Ajánlattevő nem felel meg az alkalmassági feltételnek, ajánlata 

érvénytelennek minősül. 

9. Az ajánlattétel helye és ideje 

Ajánlatukat kérjük a SourcingTool rendszerbe legkésőbb 2014. február ____ 

napja 12 óráig feltölteni szíveskedjenek! Ellenkező esetben ajánlatukat nem áll 

módunkban figyelembe venni. 

10. Az ajánlattétel nyelve (nyelvei) 

Magyar (HU) 



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

ajánlatokat tárgyalás nélkül bírálják el 

11.1 Ajánlatkérő az érvényes ajánlatok részvételével elektronikus árlejtést (e-

aukció) tart. Az ajánlattevők az ajánlatukat egy elektronikus aukciós felületen 

tudják megtenni. A felületre történő regisztráció és az e-aukción 

történő részvétel díjtalan. Az Ajánlatkérő az elektronikus licitet erre jogosult 

Szolgáltató rendszerének segítségével bonyolítja le. 

Szolgáltató megnevezése, adatai: 

Cégnév: Electool Hungary Kft. 

Iroda: 1139 Budapest, Váci út 91. 

Cégjegyzékszám: 01-09-711910 

E-mail: aukcio@electool.com  

Telefonszám (Helpdesk): +36-1-8555-999 

Az elektronikus aukció tervezett időpontja: az ajánlattételi határidőt követő 2 

munkanapon, hiánypótlás esetén legkésőbb 5 munkanapon belül. 

Az e-aukció részletes ütemezéséről és eljárási cselekményeiről Ajánlatkérő 

külön értesítésben tájékoztatja az érvényes ajánlatot benyújtott Ajánlattevőket. 

11.2 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 (vagyis 

alacsonyabb) értéket kell megajánlani, mint amely árajánlat az ajánlattételi 

határidőre benyújtott ajánlatban szerepelt. Az ártárgyalás második fordulója 

során az ajánlatkérő számára kedvezőbb (vagyis alacsonyabb) értéket kell 

megajánlani, mint amely árajánlat az első fordulóban benyújtott ajánlatban 

szerepelt. 
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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. 

Az ártárgyaláson a részvétel kötelező, amennyiben nem kerül ajánlat 

benyújtásra az ártárgyalás során, úgy az az ajánlat érvénytelenségét vonhatja 

maga után. 

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy az ártárgyaláson való 

részvétel nem jelenti automatikusan a benyújtott ajánlat/alapajánlat 

érvényességét. 

11.3 Az ajánlati kötöttség időtartama: 

Az ajánlati kötöttség az ártárgyalás lezárást követően áll be és a szerződés 

megkötéséig áll fenn. 

11.4 Az ajánlatnak tartalmaznia kell: 

· cégszerűen aláírt felolvasólapot, 

· a cégadatokkal kitöltött – egyebekben változatlan szövegtartalmú – 

szerződéstervezetet, 

· valamint az ajánlattevő által cégszerűen aláírt nyilatkozatot a kizáró okok 

vonatkozásában. 

· Csatolni kell továbbá az ajánlatot aláíró cégjegyzésre jogosult személy 

közjegyző által készített aláírási címpéldányát, vagy ügyvéd által készített aláírás 

mintáját egyszerű másolati példányban. Amennyiben az ajánlatot nem a 

cégjegyzésre jogosult személy írja alá, úgy csatolni szükséges a cégjegyzésre 

jogosult személy által aláírt meghatalmazást, melynek tartalmaznia kell a 

meghatalmazott aláírás mintáját is. 

· Fentieken túl csatolni kell az ajánlattételi határidőt megelőző 45 napnál nem 

régebben kiállított: cégkivonat egyszerű másolati példányát. (a http://www.e-

cegjegyzek.hu honlapról letölthető változat is elfogadható.) Egyéni vállalkozó 

esetében a vállalkozói igazolvány másolata csatolandó. 

· Ajánlattevő csatolja ajánlatához a 2011., 2012. és 2013. évek vonatkozásában - 

az általános forgalmi adó nélkül számított - teljes árbevételéről szóló cégszerűen 

aláírt nyilatkozatát (A/1, A/2) attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, 

illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok 

rendelkezésre állnak. 

· Ajánlattevő csatolja ajánlatához referencia nyilatkozatát (A/3). 

· Ajánlattevő csatolja ajánlatához a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek 

megnevezését és bemutatását tartalmazó nyilatkozatát, a teljesítésbe bevonni 

kívánt szakemberek által aláírt szakmai önéletrajzokat valamint az 
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önéletrajzokhoz csatolt képzettséget, végzettséget, minősítést igazoló okirat(ok), 

igazolás(ok) egyszerű másolatát (A/4). 

12. Az eredményhirdetés tervezett időpontja: 

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

tájékoztatja az Ajánlattevőket várhatóan 2014. ____________ 

13. A szerződéskötés tervezett időpontja 

Tervezetten: 2014. ____________ 

14. Egyéb információk 

  

- Jelen beszerzés során alternatív ajánlat tételre nincs mód. 

- Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a beszerzési igényétől a 

szerződéskötés előtt bármikor, indoklás nélkül elálljon. 

- Az ajánlatok elkészítésével kapcsolatban felmerült valamennyi költség az 

Ajánlattevőt terheli. 

- Jelen felhívás nem jelent az Ajánlatkérő részéről szerződéskötési 

kötelezettséget. Az Ajánlatkérő bármikor úgy dönthet, hogy az ajánlatkérést 

visszavonja, nem hirdet eredményt, illetőleg nem köt szerződést. Ajánlatkérő a 

döntését külön indokolni nem köteles. Az ajánlatkérés visszavonásából, 

eredménytelenné nyilvánításából, illetve a szerződéskötés elmaradásából 

eredő károkért Ajánlatkérő semmilyen felelősséget nem vállal. 

15. Az ajánlatkérés megküldésének napja 

2014. _____________ 

Budapest, 2014. _______ 

___________________ 

Dr. Pallagi Norbert 

Divízióvezető 

BLÜ BSZ Vasúti Divízió 

  

 

 

 

 



II. FELOLVASÓLAP 

 

Ajánlattevő neve: …………………………………………. 

  

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

  

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

Ellenszolgáltatás összege: ……………….,- Ft / db + ÁFA 

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

cégjegyzésre jogosult képviselője – az ajánlatkérésben, a műszaki leírásban 

és a szerződéstervezetben foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, 

utasítás, kikötés és műszaki adatok gondos áttekintése után ezennel 

kijelentem, hogy az azokban foglalt valamennyi feltételt megismertük, 

megértettük, azokat a jelen nyilatkozattal elfogadjuk és nyertesség esetén a 

szerződést az ajánlatunkban foglalt tartalommal teljesítjük. 

Jelen nyilatkozat a MÁV-START Zrt. Ajánlatkérő által „Közszolgáltatási Riport 

Rendszer és Kontrolling Rendszer, valamint az Adatbetöltő Szoftver” tárgyban 

jelölt beszerzési igényére az ajánlat részeként tettem. 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

………..………………. 

(cégszerű aláírás) 

  

  



III. 

  

NYILATKOZAT 

 

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

cégjegyzésre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy az általam jegyzett cég 

nem tartozik az alábbi kizáró okok hatálya alá: 

a. végelszámolás alatt áll, vagy az ellene indított csődeljárás vagy 

felszámolási eljárás folyamatban van, illetőleg ha az Ajánlattevő (alvállalkozó) 

személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes 

joga szerint hasonló helyzetben van; 

b. tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; 

c. gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági 

ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez 

fűződő hátrányok alól nem mentesült; illetőleg akinek tevékenységét a jogi 

személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi 

CIV. törvény 5. §-a (2) bekezdésének b), illetőleg g) pontja alapján a bíróság 

jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, illetőleg ha az Ajánlattevő 

tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta; 

d. egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási 

járulékfizetési kötelezettségének – a letelepedése szerinti ország vagy az 

Ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján – nem tett eleget, 

kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott; 

e. a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában nincs bejegyezve; 

f. gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban – öt évnél nem 

régebben meghozott – jogerős bírósági ítéletben megállapított 

jogszabálysértést követett el; 

g. a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 

1996. évi LVII. törvény 11. §-a, vagy az Európai Közösséget létrehozó 

szerződés 81. cikke szerinti – öt évnél nem régebben meghozott – jogerős és 

végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban vagy a versenyfelügyeleti 

határozat bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság jogerős és végrehajtható 

határozatában megállapított és bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el 

versenyeztetési eljárás során; illetőleg ha az Ajánlattevő ilyen 

jogszabálysértését más versenyhatóság vagy bíróság – öt évnél nem 

régebben – jogerősen megállapította, és egyúttal bírságot szabott ki. 



h. nem EU-, EGT- vagy OECD-tagállamban vagy olyan államban rendelkezik 

adóilletőséggel, mellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló 

egyezménye van, vagy 

l) 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, 

m) 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. 

n) nem lehet ajánlattevő az a gazdasági szereplő, amelyben közvetetten vagy 

közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal 

rendelkezik olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 

gazdasági társaság, amelynek tekintetében a h) i) és j) pontokban 

meghatározott feltételek fennállnak. Amennyiben a több, mint 25%-os tulajdoni 

résszel vagy szavazati hányaddal rendelkező gazdasági társaság társulásként 

adózik, akkor az ilyen társulás tulajdonos társaságaira vonatkozóan kell a h) 

pont szerinti feltételt megfelelően alkalmazni. 

Jelen nyilatkozat a MÁV-START Zrt. Ajánlatkérő által„Közszolgáltatási Riport 

Rendszer és Kontrolling Rendszer, valamint az Adatbetöltő Szoftver” tárgyban 

jelölt beszerzési igényére az ajánlat részeként tettem. 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

………..………………. 

(cégszerű aláírás) 

 


