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Nyílt pályázati felhívás 

"LUKAS típusú balesetelhárító eszközök javítása, pótlása (eseti beszerzése) a MÁV START Zrt 

részére" 

tárgyú beszerzési eljárás kapcsán 

 

Ajánlatkérő: MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. 

Székhelye:1087 Budapest, Könyves Kálmán Krt. 54-60 

 

Kapcsolattartási cím:  

      MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Beszerzés és Logisztika Üzletág 
Címe: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. 

Ügyintéző: Fekete Márta 

Telefon: +36 1511-4321 

Telefax: +36 1 511-7526 

e-mail: fekete.marta@mav-szk.hu 

 

1. A beszerzés tárgya: 

LUKAS típusú balesetelhárító eszközök javítása, pótlása (eseti beszerzése) a MÁV 

START Zrt részére 

 

2. A szerződés meghatározása 

 Adásvétellel vegyes vállalkozási keretszerződés 

 A szerződés tervezett időtartama: A Szerződés alapján Megrendelő legfeljebb a 

Szerződés mindkét fél általi aláírásától számított 18. hónap utolsó napjáig jogosult 

Lehívások leadására .  

 A szerződés keretösszege: 48 millió Ft, a keretösszeg elköltésére a MÁV-START Zrt. 

nem vállal kötelezettséget. 

 Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a szerződésről tárgyalást tartson. 

 

3. A teljesítés helye(i): vállalkozó telephelye 

 

4. Műszaki leírás: 

A pályázati felhívás (a továbbiakban: felhívás) 1. sz. melléklete tartalmazza. 

 

5. Ajánlatkérő által megadott adatok és elvárások az alábbiak: 

 

5.1. Az ellenszolgáltatás összegét nettó EUR és HUF-ben kell megadni a Felolvasó lapon 

foglaltak szerint, valamint a csatolt táblázatokban úgy, hogy az tartalmazzon minden a 

szolgáltatás teljesítéséhez szükséges járulékos költséget, függetlenül azok formájától és 

forrásától. Az ajánlati árak, díjak a szerződés időtartama alatt rögzítettek, fix árak illetve 

díjak.  

Az ajánlat nem tartalmazhat ármódosító képletet, számítást. 

 

Az ajánlat kiértékelése az ajánlatok felbontásának napján érvényes MNB hivatalos 

devizaárfolyam alapján történik, információ: http://www.mnb.hu/arfolyam-lekerdezes. 

 

mailto:duka.akos@mav-szk.hu
http://www.mnb.hu/arfolyam-lekerdezes
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5.2. Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy az eljárás során tárgyalást tartson, melynek 

helyszínéről és időpontjáról időben értesíti ajánlattevőt.  

 

5.3. A felhívás 1sz. mellékletében megadott táblázatokban felsoroltak alapján kérjük megadni 

az árajánlatokat. 
 

6. Részajánlat tétel lehetősége: Ajánlatkérő jelen beszerzési eljárásban részajánlattételi 

lehetőséget nem biztosít.  

7. Többváltozatú ajánlat tétel lehetősége: Ajánlatkérő jelen beszerzési eljárásban 

többváltozatú ajánlat tételét kizárja. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a 

többváltozatú ajánlat érvénytelennek minősül.   

 

8. Az ajánlat nyelve: Magyar 

 

Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy a pályázati eljárás nyelve 

magyar.Amennyiben az ajánlatban idegen nyelvű dokumentum szerepel, annak azzal 

tartalmában megegyező magyar nyelvű fordítását is csatolni kell az ajánlathoz. 

Ajánlatkérő elfogadja a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi 

– cégszerűen aláírt – felelős fordítását is. Amennyiben a magyar és az idegen nyelvű 

változat között eltérés van, úgy a magyar változat az irányadó.  

 

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

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

 

9. Kizáró okok és az igazolás módja: 

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, aki az alábbi kizáró okok hatálya alatt áll: 

 

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

meghozott – jogerős bírósági ítéletben megállapított jogszabálysértést követett el; 

f) 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 
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eljárás során; illetőleg ha az Ajánlattevő ilyen jogszabálysértését más 

versenyhatóság vagy bíróság – öt évnél nem régebben – jogerősen megállapította, 

és egyúttal bírságot szabott ki. 

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

adóilletőséggel, mellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló 

egyezménye van, vagy 

h) 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, 

i) 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. 

j) 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. 

k) nem lehet Ajánlattevő az a 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 (ideértve különösen, de 

nem kizárólagosan azon eseteket, ha a jelen pont szerinti személyek az Ajánlatkérő 

jegyértékesítés megújítása projektjében bármely rendszertervezési, informatikai 

fejlesztési feladatot teljesítettek, teljesítenek). 

 

Az igazolás módja: A kizáró okok fenn nem állására vonatkozóan Ajánlattevőnek az 

ajánlatában nyilatkoznia kell.  

 

10. Az alkalmassági követelmények, az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a 

megkövetelt igazolási mód: 

 

Pénzügyi, gazdasági alkalmasság 

 

Ajánlattevőnek az ajánlathoz csatolnia kell: 

P/1.  

Cégszerűen aláírt nyilatkozatát az előző kettő üzleti év vonatkozásában a teljes – 

általános forgalmi adó nélkül számított –árbevételéről, attól függően, hogy a gazdasági 

szereplő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az 

adatok rendelkezésre állnak. 

 

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):  

P/1. 

Az Ajánlattevőnek – általános forgalmi adó nélkül számított – teljes árbevétele el kell 
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érje az előző kettő évben összesen nettó 30 millió Ft-ot. 

 

Műszaki, szakmai alkalmasság  

 

Ajánlattevőnek az ajánlathoz csatolnia kell: 

M/1. 

A jelen felhívás tárgyában (LUKAS gyártmányú hidraulikus vágányra helyező 

berendezések elemeinek javítása, értékesítése) a felhívás közzétételét megelőző három 

év (azaz 2012, 2013, 2014) legjelentősebb szerződésszerűen teljesített referenciájának 

ismertetését minimálisan az alábbi tartalommal (lásd 4. sz. melléklet): 

 szerződést kötő másik fél megnevezése, címe, székhelye, 

 a kontaktszemély megnevezése, elérhetősége (cím, telefonszám, esetleg e-mail,), 

 a szerződés tárgyának ismertetése (oly módon, hogy abból az alkalmasság 

egyértelműen megállapítható legyen), 

 a teljesítés ideje, időtartama (kezdet és befejezés megjelölésével; év, hónap 

pontossággal), 

 a teljesítés helye, 

 az ellenszolgáltatás nettó összege (HUF-ban vagy Euroban). 

 nyilatkozat a szerződésszerű teljesítésre. 

 

M/2. 

Az Ajánlattevőnek igazolnia kell, hogy rendelkezik a gyártó (Lukas Hydraulik GmbH, 

Erlangen) feljogosításával és műszaki (gyári) háttértámogatásával a LUKAS 

berendezések forgalmazására, javítására, szervízelésére. Csatolandó a gyártó által 

kiadott igazolás. 

 

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):  

M/1. 

Ajánlattevőnek rendelkeznie kell a felhívás közzétételét megelőző három évben (azaz 

2012, 2013, 2014 LUKAS gyártmányú hidraulikus vágányra helyező berendezések 

elemeinek javítása, értékesítése tárgyban összesen nettó 30 millió Ft értékű 

szerződésszerűen teljesített referenciával. 

 

M/2. 

Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik a gyártó (Lukas Hydraulik 

GmbH, Erlangen) feljogosításával és műszaki (gyári) háttértámogatásával a LUKAS 

berendezések forgalmazására, javítására, szervízelésére. 

 

Felhívjuk a T. Ajánlattevők figyelmét arra, hogy közös ajánlattétel esetén a Közös 

Ajánlattevőknek (Konzorciumnak) együttesen kell a megjelölt alkalmassági 

követelményeknek való megfelelésüket igazolni. 
 

11. A hiánypótlás lehetősége vagy annak kizárása: 

Hiánypótlás során az ajánlat nem módosulhat, azonban az ajánlat érvényességéhez 

szükséges dokumentumokat lehet benyújtani. Hiánypótlásban olyan adat, információ, 

dokumentum nem pótolható, amely az ajánlati árat befolyásolja, módosítja. Hiánypótlás 

során Ajánlatkérő által nem kért dokumentumok is pótolhatóak. A hiánypótlási határidő 

elmulasztása egyben az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után. Hiánypótlási 

lehetőség nem vonatkozik a nem teljes körű árajánlat adása esetén az árajánlat 
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kiegészítésére! A hiánypótlás vagy a hiánypótlás keretében kért felvilágosítás kérés 

határidőre való nem teljesítése esetén Ajánlatkérő kizárólag az eredeti ajánlatot veheti 

figyelembe az ajánlatok elbírálása során, feltéve, hogy az eredeti ajánlat nem minősül 

érvénytelennek.  

 

12. Ajánlat benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók: 

Az ajánlattétel határideje: 2015. június 10. 13.00 óra 

 

Az ajánlattétel módja: az ajánlatokat e-mail-en, pdf. formátumban cégszerűen aláírva 

a fekete.marta@mav-szk.hu címre kérjük benyújtani. 

 

Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőt arról, hogy az Ajánlattevői érdekkörben 

felmerült bármilyen ajánlattételi késedelemből (ideértve különösen internetszolgáltató 

működési hibájából) fakadó következményeket az Ajánlattevő viseli 

 

Az Ajánlatkérő nyilvános ajánlati bontást nem tart.  Az Ajánlattevők által benyújtott 

ajánlatok érvényességéről, vagy érvénytelenségéről Ajánlatkérő az elektronikus 

aukcióra történő felhívás megküldésével egyidőben elektronikus úton tájékoztatja 

Ajánlattevőket 

 

13. A beszerzési eljárás lefolytatásának folyamata: 

 ajánlatok benyújtása a jelen felhívás 12. pontjában foglaltaknak megfelelően történik; 

 Ajánlatkérő az ajánlatok beérkezését és értékelését követően elektronikus aukciót 

és/vagy tárgyalást folytat le, amelyre az érvényes ajánlatot tett Ajánlattevőket kívánja 

meghívni; 

 az online aukció, vagy tárgyalás lefolytatásának menetét az alapajánlatok kiértékelését 

követően az Ajánlattevők részére megküldött aukciós felhívás, vagy tárgyalási meghívó 

fogja tartalmazni; 

 az elektronikus aukciót és/vagy tárgyalást követően Ajánlatkérő elbírálja a végleges 

ajánlatokat, majd döntést hoz. 

 

14. Az elbírálás szempontja: 

 

Az ajánlatok értékelése az összességében legelőnyösebb ajánlat bírálati szempont 

alapján történik a következő szempontok alapján: 

 

Bírálati részszempont megnevezése Súlyszám: 
1. Szumma egységár Javítókészletek egységárai emelőhengerekhez  30 
1/a. A javításokra felszámolt rezsi óradíj 30 
2. Szumma Emelőhenger szétszerelési díjak   5 
3/a+3/b Szumma egységár tömlők 450 bar nyomású kétkörös és 530 bar 

nyomású rendszerekhez  
10 

4. Szumma egységár Új illetve csere Lukas elemek 30 
5. Cserekészülék bérleti díja 5 
6. Ki-és visszaszállítási díj  5 
7/a. Jótállás idő javítási munkára, hónap 10 
7/b. Jótállási idő új eszközökre, hónap 10 

 

A bírálat során az adható pontszám mindegyik részszempont esetében 1-10 pont. 

Ajánlatkérő számára legkedvezőbb ajánlati elem 10 pontot kap, a többi arányosan 

kevesebbet.  

mailto:duka.akos@mav-szk.hu
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Mindegyik részszempont esetében Ajánlatkérő két tizedes jegy pontosságig számol, majd 

az így kapott számot beszorozza a súlyszámmal. Ajánlatkérő az így kapott értékeket 

összeadja. Ez a pontszám lesz az Ajánlattevő végső pontszáma. 

 

A dokumentáció részét képező ártáblázatokat (1.sz. melléklet) ki kell tölteni. 
 

Az ellenszolgáltatás összege tartalmazza a szerződésszerű teljesítés valamennyi felmerülő – 

közvetlen és közvetett – költségét. A megajánlott összegen felül Ajánlattevő semmilyen egyéb 

ellenszolgáltatásra nem tarthat igényt. Az ajánlati ár a szerződés teljes időbeli hatálya alatt 

érvényes, rögzített ár. 
 

15. Árlejtésre vonatkozó információk:  

 

15.1. Ajánlatkérő a beszerzési eljárás részeként az ajánlattételt követően Ajánlattevőket 

meghívja a végső árat meghatározó, Ajánlattevők közötti végső ár csökkenésére irányuló 

elektronikus aukcióra. Az ajánlatadás ezen köre elektronikus aukciós eszközön kerül 

lebonyolításra részenként. 

 

15.2. Az ajánlatkérő a részletes adatokat az érvényes ajánlatot benyújtó Ajánlattevők 

számára egyidejűleg, az aukciót megelőzően az Aukciós felhívásban adja meg. 

 

15.3. Az elektronikus aukciót Ajánlatkérő az erre jogosult szolgáltató rendszere 

segítségével bonyolítja le. 

 

15.4. Szolgáltató megnevezése, adatai: 

- Cégnév: Electool Hungary Kft. 

- Iroda: 1123 Budapest, Alkotás út 53. 

- Cégjegyzékszám: 01 - 09 - 711910 

- email: aukcio@electool.com  

- Telefonszám (Helpdesk): 06 1 855-5999 

- Faxszám: 06 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  

      

https://electool.com/auctiontool/guide/participant/electool_auctiontool_felhasz_kezik_reszt

vevo_hu.pdf 

 

Az elektronikus aukciós rendszer használatát az Electool Hungary Kft. az alábbi 

szoftverkörnyezetben támogatja: 

 

 Operációs rendszer: Microsoft 95/98/ME/NT/2000/XP/Vista/GNU/Linux 

  Internet böngésző: Microsoft Internet Explorer 5.5, 6.0 és 7.0, Mozilla Firefox 1.5, 2.0 

vagy újabb verziók 

 Fluenta AuctionTool és Fluenta SourcingTool rendszer 2013. július 1-étől nem 

támogatja az Internet Explorer 5.5 és 6.0 böngészők használatát. 

 

16. Jótállás: javítási munkákra legalább 6 hónap, új egységekre, elemekre legalább 12 hónap 

teljes körű jótállás a megrendelői elvárás. Egyéb jótállással kapcsolatos kötelmek a 

szerződéses feltételek szerint. 

 

mailto:aukcio@electool.com
http://www.electool.com/hu/megoldasok/elektronikus-arlejtes/attekintes.html
https://electool.com/auctiontool/guide/participant/electool_auctiontool_felhasz_kezik_resztvevo_hu.pdf
https://electool.com/auctiontool/guide/participant/electool_auctiontool_felhasz_kezik_resztvevo_hu.pdf
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17. Szerződéses feltételek: 

A szerződés-tervezet a jelen pályázati felhívás 8. sz. mellékleteként csatolva.  

Az eljárás során Ajánlatkérő nem kíván tárgyalásokat lefolytatni az ajánlattevőkkel (de  

fenntartja magának a jogot, hogy ettől indokolás nélkül eltérjen). 

 

18. Érvénytelen az ajánlat, ha: 

 az ajánlattételi határidőn túl érkezik, illetve a pályázati kiírásban megjelölt helytől 

eltérő helyen vagy módon nyújtották be; 

 a pályázati felhívásban kért igazolások, nyilatkozatok és egyéb csatolandó 

dokumentumok nem, vagy nem megfelelő módon igazolják Ajánlattevő 

alkalmasságát, illetve a kizáró okok fennállásának hiányát és azok a hiánypótlás 

keretében nem vagy ismételten nem megfelelően kerülnek benyújtásra; 

 a pályázati felhívásban részvételi feltételként kért igazolásokat és nyilatkozatokat 

Ajánlattevő a hiánypótlási felhívás ellenére sem nyújtja be a megadott határidőre 

a pályázati felhívásnak megfelelően; 

 az ajánlati felhívásban és mellékleteiben előírt követelményeknek nem felel meg, 

illetve az előírt feltételeket Ajánlattevő nem tudja igazolni, teljesíteni; 

 Ajánlattevő ajánlatában a szolgáltatandó áru, illetve a nyújtandó szolgáltatás 

tulajdonságait illetve a vonatkozó ellenszolgáltatást, vagy a többi bírálati 

szempontra vonatkozó ajánlatát nem egyértelműen határozta meg, vagy azokat 

más ajánlatához vagy feltételhez kötötte; 

 az ajánlatban valótlan adat vagy nyilatkozat szerepel; 

 a Pályázati felhívásban és mellékleteiben nevesített tartalom tekintetében Ajánlattevő nem 

ad teljes körű ajánlatot; 

 az adóhatósági eljárás alapján Ajánlattevő felfüggesztett adószámmal rendelkezik 

 az ajánlat/Ajánlattevő a fentieken túlmenően nem felel meg a pályázati felhívásban, 

valamint a jogszabályokban foglaltaknak 

  az ajánlati felhívásban részletezett kizáró okok fennállnak az Ajánlattevővel 

szemben 

Az Ajánlattevők az Ajánlatkérő azon döntése kapcsán, mely ajánlatukat érvénytelennek 

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

megtérítési igén érvényesítésére nem jogosultak. 

 

A jelen pályázati felhívásban nem részletezett kérdésekben a pályázati felhívás 

mellékletét képező szerződéstervezet és annak mellékletei, valamint a vonatkozó hatályos 

jogszabályok az irányadóak. 

 

Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő visszalépése esetén a második legkedvezőbb ajánlatot 

tevővel köthet szerződést.  

 

Ajánlattevő jogosult a jelen beszerzési eljárást, az eljárás bármely szakaszában, indoklás 

nélkül eredménytelenné nyilvánítani. 

 

Az Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra vonatkozóan, hogy a beszerzési igényétől és a 

szerződés megkötésétől a szerződéskötés előtt bármikor, indoklás nélkül elálljon, illetve a 

beszerzési eljárást eredménytelenné nyilvánítsa. Ajánlattevők a jelen eljárásban 

kifejezetten csak saját költségükre és kockázatukra vehetnek részt; a pályázat 

szerződéskötés előtti eredménytelennek nyilvánításából vagy visszavonásából eredően 

ajánlatkérővel szemben semmiféle igény nem érvényesíthető. 
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Az Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét arra, hogy az eljárás bármely szakaszában 

az ajánlati felhívás visszavonása, módosítása, valamint a beszerzési eljárás bármely okból 

történő eredménytelenné nyilvánítása vagy a szerződés aláírásának egyéb okból való 

meghiúsulása okán az Ajánlatkérő az Ajánlattevő(k) számára kártérítést, 

kártalanítást,vagy  költségtérítést semmilyen jogcímen nem fizet. 
 

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

szerződés a nyertes kihirdetésével nem jön létre, Ajánlatkérőt szerződéskötési kötelezettség nem 

terheli. 

 

19. Egyéb információk: 

a. A pénzügyi ellenszolgáltatás feltételei: Ajánlattevő az igazolt teljesítések után 

jogosult számlázásra, az eljárás lezárásaként megkötendő szerződésben foglalt 

feltételek szerint.  

Az ellenérték kifizetésének teljesítése – a szerződésszerű teljesítés igazolását 

követően történik. A Megrendelő a számla összegét az Ajánlattevő számlájának és 

annak, mellékleteinek kézhezvételétől számított 30 (harminc) napon belül, banki 

átutalással fizeti meg a Szállítónak – az általa kiállított számlán megjelölt – 

bankszámlaszámára. 

                   Megrendelő előleget nem fizet, és fizetési biztosítékot nem nyújt Vállalkozó 

részére, egyéb szerződést biztosító mellékkötelezettségek nem terhelik. 

Az Ajánlatkérő késedelmes fizetése esetén a késedelmi kamatra vonatkozóan a 

Ptk. 6:155. §-ában irányadó: késedelmi kamatmértéke a késedelemmel érintett 

naptári félév első napján érvényes magyar jegybanki alapkamat 8 (nyolc) 

százalékkal növelt mértékével egyezik meg. A kamat számításakor a 

késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat 

irányadó az adott naptári félév teljes idejére. Ajánlatkérő elvárja, hogy az ajánlati 

ár a meghatározott műszaki/szakmai tartalomnak megfelelő teljesítés reális 

ellenértékét jelentse. 

b. Az ajánlat első oldalaként cégszerűen aláírt Felolvasólapnak kell szerepelnie, 

amelyben közölni kell az alábbi adatokat: 

az Ajánlattevő nevét, székhelyét, telefon- és faxszámát, e-mail címét, illetve a 

bírálati szempontok szerinti ajánlatot 

 

c. A szerződésszerű teljesítést biztosító jogintézmények és mellékkötelezettségek: 

[ ] késedelmi kötbér, 

[ ] hibás teljesítési kötbér, 

[ ] meghiúsulási kötbér, 

[ ] egyéb szerződést biztosító mellékkötelezettségek a 

szerződéstervezetben meghatározottak szerint. 

 

20. Ajánlat tartalma: 

Ajánlattevőnek az alábbi dokumentumokat kell az ajánlathoz csatolni: 

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

szerint); 

2. 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 
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tisztségviselő által aláírt meghatalmazást, melynek tartalmaznia kell a 

meghatalmazott aláírás mintáját is; Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, 

hogy az ajánlat (nyilatkozat, kötelezettségvállalás) aláírására vonatkozó 

meghatalmazás aláírására meghatalmazóként kizárólag az 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. 

 

3. Ajánlattevő alkalmasságát alátámasztó igazolásokat, nyilatkozatokat; 

 

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

vonatkozásában; 

 

5. Alvállalkozó igénybe vétele esetén csatolni kell a cégszerűen aláírt nyilatkozatot 

az alábbi tartalommal: 

 Alvállalkozó neve, székhelye; 

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

vesz igénybe; 

 Teljesítésnek az a százalékos aránya, amelyben a megjelölt alvállalkozó 

közreműködik; 

Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy az igénybe venni kívánt Alvállalkozók 

vonatkozásában sem állnak fenn jelen Pályázati felhívásban meghatározott kizáró 

okok 

 

b) Adott esetben: Ajánlattevőnek csatolnia kell az ajánlata részeként a felhívás  

részét képező szerződéstervezetet a megfelelő helyeken kitöltve, szignálva, az 

esetleges módosítási javaslatokat korrektúrával jelölve. Ajánlatkérő felhívja a 

figyelmet, hogy a módosítási javaslatok elfogadása Ajánlatkérő számára 

nem kötelező.  

 Ajánlattevő nyilatkozatát a felhívásban és a szerződésben foglalt feltételek 

elfogadására, a szerződés teljesítésére és a kért ellenszolgáltatásra, az 

ajánlatában foglalt tartalommal 

 

 Az ajánlattételi határidő lejártát megelőző, 60 napnál nem régebbi cégkivonatot 

egyszerű másolatban. 

 

 

21. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: Ajánlattevő ajánlatához kötve van az 

ajánlattételi határidő lejártától számított 90 napig. 

 

 

Budapest, 2015........................... 
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1.sz.melléklet  

 

Műszaki leírás 
 

Tárgy: Lukas sínrehelyező rendszerek elemeinek javítása, pótlása 

 

Feladatok 
- 530 bar nyomású kétkörös Lukas rendszerek emelőhengereinek, eltoló egységeinek, aggregátorainak, 

vezérlőpultjainak igény szerinti javítása. 

- 450 bar és 530 bar nyomású rendszerek hidraulika tömlőinek beszerzése 

- javíthatatlannak minősített szerkezeti elemek cseréje, pótlása 

- új Lukas szerkezeti egységek beszerzése, 

- javítások idejére igény esetén csere emelőegység bérbeadása 

 

A megrendelések egyedileg történnek, előzetes hibafelvételezés és igényfelmérés alapján. 

Teljesítés helye: a vállalkozó telephelye, a javított, beszerzett eszközök átvétele itt történik, a be-és 

visszaszállítást az üzemeltető telephelyek intézik.  

 

 

Jótállással kapcsolatos igény: vállalkozó a beépített alkatrészekre és az elvégzett javításokra legalább 6 hónap 

teljes körű jótállást vállaljon. Új beszerzésű elemek esetében a gyártó által adott, de legalább 12 hónap legyen a 

jótállás. A garanciális időn belüli meghibásodások javítását a bejelentéstől számított 3 munkanapon belül meg 

kell kezdeni és 30 munkanapon belül befejezni. 

 

Vállalkozó árajánlatának elvárt tartalma: 

 

1. Javítókészletek egységárai emelőhengerekhez: 

 

Henger típus cikkszám Javítókészlet 

cikkszáma 

Javítókészlet ára, 

EUR/db 

HP50/T400R 84072/8065   

HP25/T450R 84072/3765   

HP50/T165R 84072/8165   

HP65/T400R 84072/1065   

HP25/T185R 84072/1565   

HP10/T280R 84072/4665   

HP12/T160R 84072/1265   

HP50/T400R 84072/8065N   

HP25/T450R 84072/3765N   

HP50/T165R 84072/8165N   

HP65/T400R 84072/1065N   

HP25/T185R 84072/1565N   

HP10/T280R 84072/4665N   

HP12/T160R 84072/1265N   

Szumma egységár 

Javítókészletek egységárai 

emelőhengerekhez 

EUR+Áfa 

 

 
 

  

A listában nem szereplő, egyéb egységek javításakor tételes árajánlat készül hibafelvételezés alapján. 

 

1.a.) A javításokra felszámolt rezsi óradíj: …… Ft/óra+ÁFA 

 

2. Emelőhenger szétszerelési díjak, ha a felek a hibafelvételezés alapján az alkatrész javíthatatlanságát 

állapítják meg: 

 

 

Henger típus Szétszerelési díj, Ft/db +Áfa 

HP50/T400R  

HP25/T450R  
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HP50/T165R  

HP50/T185R  

HP65/T400R  

HP25/T185R  

HP10/T280R  

HP12/T160R  

Szumma Emelőhenger 

szétszerelési díjak  

Ft+Áfa 

 

 
 

 

 

3. Tömlők és csatlakozók egységárai: 

 

3.a) 450 bar nyomású kétkörös rendszerekhez: 

Megnevezés Cikkszám egységár, EUR/db+ÁFA 

Tömlőpár, 10 m-es 84072/1715  

Visszafolyó tömlő, 10 m-es 84072/1915  

 

3.b. 530 bar nyomású rendszerekhez 

Megnevezés Cikkszám egységár, EUR /db+ÁFA 

Tömlőpár (piros-kék) 10 m-es (vezérlőasztal-

emelőhenger) 

LK84072/1765  

Tömlőpár (sárga-kék) 10 m-es (vezérlőasztal-

DUO eltolóegység és vezérlőasztal-aggregát) 

LK84150/8072  

Visszafolyó tömlő, 10 m-es, vezérlőasztal-

aggregát) 

84072/1865  

Fekete tömlő, 10m-es, vezérlasztal-DUO 

eltolóegység) 

84072/1868  

Csatlakozótömlő, 0,5m-es, kék, 

eltolóhengerhez 

V84072/0560-20  

Csatlakozótömlő, 0,5m-es, sárga, 

eltolóhengerhez 

V84072/0560-30  

Csatlakozótömlő, 0,8m-es, fekete, 

eltolóhengerhez 

V84072/0560-40  

Csatlakozótömlő, 0,8m-es, fekete, 

eltolóhengerhez, új változat 

V84072/0564-10  

Nagynyomású tömlő, sárga (vezérlőasztal-

aggregát) 

V84072/0284-20  

Kisnyomású tömlő, kék (vezérlőasztal-

aggregát) 

V84072/0284-21  

Visszafolyó tömlő (vezérlőasztal-aggregát) V84072/0284-22  

Tömlőcsatlakozók (dugaszos kuplung)   

Csatlakozó bütyök „apa” St-Ni61-D (piros-

kék tömlő) 

84053/1570  

Csatlakozó karmantyú „anya” St-Mu61-M 

((piros-kék tömlő) 

84053/1265  

Csatlakozó karmantyú „anya” St-Mu61-O 

(sárga-kék tömlő) 

84053/1475  

Csatlakozó karmantyú „anya” (visszafolyó 

tömlő) 

V84072/0285-26  

Csatlakozó bütyök „apa” (visszafolyó tömlő) V84072/0285-21  

Emelőhenger csatlakozók   

Csatlakozó alsó (teljes tér) V84072/4615  

Csatlakozó felső (gyűrű tér) V84072/4616  

 

Szumma egységár tömlők 450 bar nyomású kétkörös és 530 bar 

nyomású rendszerekhez EURO+Áfa  
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4. Új illetve csere Lukas elemek beszerzési ára 

Megnevezés Cikkszám Egységár, EUR/db 

Kézipumpa ZPH 3/8   

Görgőskocsi   

DUO eltolóhenger   

Összekötő rúdpár   

HP 10/T 280 R emelőhenger   

HP 25 /T 185 R emelőhenger   

HP 25 / T 450 R emelőhenger   

HP 30 / T 500 R emelőhenger   

HP 50 / T 185 R emelőhenger   

HP 50 / T 400 R emelőhenger   

HP 65 / T 400 R emelőhenger   

LZMH 25/100-33 munkahenger   

HP 130 / 115 R emelőhenger   

Emelőtalp HP 10/ hengerhez   

Emelőtalp HP 25/ hengerhez   

Emelőtalp HP 30/ hengerhez   

Kiváltó dugattyú-henger közdarab 

garnitúra HP10-HP25 emelőkhöz 

  

Kiváltó dugattyú-henger közdarab 

garnitúra HP50/T185 emelőkhöz 

  

Kiváltó dugattyú-henger közdarab 

garnitúra HP50/T400 emelőkhöz 

  

Kiváltó dugattyú-henger közdarab 

garnitúra HP65 emelőkhöz 

  

Speciális emelőhenger alacsony 

padlószintű járművekhez, HP21/300R 

  

Hidraulikus vonszoló, 220 kN 

húzóerővel, 9,5 m drótkötél, 

sínrögzítéssel 

  

Vonszolókocsi blokkolt kerékpárhoz, 

Dolly XL 

  

Szumma egységár Új illetve csere Lukas elemek EURO+Áfa 

 
 

 

 

5. Cserekészülék bérleti díja 

Aggregátor, vezérlőasztal esetleges javítása idejére bérelhető helyettesítő berendezés, amely legalább 2 

emelőhenger és egy DUO-egység működtetésére alkalmas. 

Bérleti díj: ..Ft/nap +ÁFA 

 

6. Szállítás díja: Vállalkozó telephelyén nem javítható (gyári beállítást, szervizt igénylő) egységek ki- és 

visszaszállítási díja Budapest-Erlangen viszonylatra: …Ft/alkalom  

 

7. Jótállás 

7/a. Jótállás időtartama javítási munkára, …. hónap (min 6- max.18) 

7/b. Jótállás időtartama új Lukas eszközökre, ….hónap (min 12-max.36)
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2.számú melléklet 

FELOLVASÓLAP 

 

Az Ajánlattevő neve: 

Önálló ajánlattétel 

esetén: 
Közös Ajánlattevő / Konzorcium esetén: 

 Konzorcium neve: 

Vezető cég: 

Tag 1.*: 

Tag 2.*: 

Stb.* 

Székhelye: 

 Vezető cég: 

Tag 1.*: 

Tag 2.*: 

Stb.* 

Képviselője: 

 Vezető cég: 

Tag 1.*: 

Tag 2.*: 

Stb.* 

Kapcsolattartó személy:  

Kapcsolattartási 

postacím: 
 

Kapcsolattartási  

e-mail cím: 
 

Telefonszám:  

Telefax-szám:  

 
 

 

 

1. Szumma egységár Javítókészletek egységárai 

emelőhengerekhez  

 

................................................ Euró+Áfa 

1.a A javításokra felszámolt rezsi óradíj ...........................................Ft+Áfa/Óra 

2. Szumma Emelőhenger szétszerelési díjak    

................................................ Ft+Áfa 

3a és 3b Szumma egységár tömlők 450 bar nyomású 

kétkörös és 530 bar nyomású rendszerekhez 

rendszerekhez  

 

................................................ Euró+Áfa 

4. Szumma egységár Új illetve csere Lukas elemek  

................................................ Euró+Áfa  

5. Cserekészülék bérleti díja, ...........................................Ft+Áfa/Nap 

6. Ki-és visszaszállítási díj  ............................................Ft+Áfa/Alkalom 
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7.a Jótállási idő javításokra ..................................................... hónap 

7.b. Jótállási idő új Lukas eszközökre .... .................................................hónap  

 

 

 

Alulírott ..................................mint a ...................................... (cégnév) 
1
 képviselője a 

„LUKAS típusú balesetelhárító eszközök javítása, pótlása (eseti beszerzése) a MÁV 

START Zrt részére” tárgyú beszerzési eljárásban nyilatkozom, hogy az Ajánlattevő a 

beszerzési eljárásban a Felolvasólapon szereplő tartalommal ajánlatot kíván tenni.  

 

 

 

<Kelt> 

 

 

 

……………………………… 

(Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra  

jogosult/jogosultak, vagy aláírás  

a meghatalmazott/meghatalmazottak részéről) 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
1
 Közös ajánlattétel esetén a felolvasólapot a konzorcium vezetőjének kell aláírnia, és a konzorciumi 

megállapodást az ajánlathoz csatolni kell! 
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3.számú melléklet 

 

Ajánlattételi nyilatkozat minta 

 

 

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

 

Jelen nyilatkozatot a „LUKAS típusú balesetelhárító eszközök javítása, pótlása (eseti 

beszerzése) a MÁV START Zrt részére” tárgyú pályázati felhívással induló beszerzési 

eljárásbanaz ajánlat részeként teszem. 

 

 

<Kelt> 

 

 

 

 

……………………………… 

(Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra  

jogosult/jogosultak, vagy aláírás  

a meghatalmazott/meghatalmazottak részéről) 
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4. sz. melléklet 

 

Nyilatkozat a pályázati felhívásra vonatkozó árbevételről és referenciákról 

 
 

Alulírott ……………………… mint a(z) …………………(cégnév) képviselője 

a„LUKAS típusú balesetelhárító eszközök javítása, pótlása (eseti beszerzése) a MÁV 

START Zrt részére” tárgyú beszerzési eljárásban ezúton nyilatkozom, hogy az – 

általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételünk, a pályázati felhívásban előírt 

időszakban az alábbiak szerint alakult: 

 

 

Év: Teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – 

árbevétel: 

  

  

 

 

Továbbá nyilatkozom, hogy a pályázati felhívás közzétételét megelőző három év 

legjelentősebb, a pályázati felhívás tárgyának megfelelő szerződései az alábbiak: 

 

Szerződést kötő 

másik fél 

megnevezése 

(név, 

székhely/lakcím): 

Kontaktszemély 

neve és 

elérhetőségei 

(cím, 

telefonszám, 

esetleg e-mail, 

fax): 

Szerződ

és 

tárgya: 

A teljesítés 

ideje, 

időtartama 

(kezdet és 

befejezés 

megjelölésé

vel; év, 

hónap, nap 

pontosságga

l) 

A 

teljesítés 

helye: 

Az 

ellenszolgáltatás 

összege: 

Szerződés

szerű 

teljesítés 

(igen / 

nem): 

       

       

       

       

 

 

<Kelt> 

 

 

………………………….. 

(Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra  

jogosult/jogosultak, vagy aláírás  

a meghatalmazott/meghatalmazottak részéről) 
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5.sz. melléklet 

NYILATKOZAT KÖZÖS AJÁNLATTÉTELRŐL 

 
  

Alulírottak: név mint a(z) cégnév (székhely, cégjegyzékszám) ajánlattevő és név mint 

a(z) cégnév (székhely, cégjegyzékszám) ajánlattevő képviselői nyilatkozunk, hogy a 

MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt., mint ajánlatkérő által indított „LUKAS típusú 

balesetelhárító eszközök javítása, pótlása (eseti beszerzése) a MÁV START Zrt részére” 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 (Ptk.) 6:29. §-ában 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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6.sz.melléklet 

 

NYILATKOZAT ALVÁLLALKOZÓKRÓL 

 

 

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

cégjegyzésre jogosult képviselője a „LUKAS típusú balesetelhárító eszközök javítása, 

pótlása (eseti beszerzése) a MÁV START Zrt részére” tárgyú eljárásban nyilatkozom, 

hogy*  

 

 

Alvállalkozót nem veszünk igénybe*
2
 

 

 

VAGY 

 

hogy a fent nevezett beszerzési eljárásban az alábbi alvállalkozókat vesszük igénybe: 

 

Alvállalkozó neve, 

székhelye, 

cégjegyzékszáma: 

Beszerzésnek az(ok) a 

része(i), amelynek 

teljesítéséhez 

alvállalkozót veszünk 

igénybe: 

Teljesítésnek az a 

százalékos 

aránya, amelyben 

a megjelölt 

alvállalkozó 

közreműködik: 

Alkalmasság 

igazolása esetén az 

alkalmassági 

követelmény 

megjelölése, melyek 

igazolására 

Ajánlattevő az 

alvállalkozót 

igénybe veszi: 

 

    

    

    

    

 

Továbbá nyilatkozunk, hogy az általunk igénybe venni kívánt alvállalkozók 

vonatkozásában nem állnak fenn jelen pályázati kiírásban meghatározott kizáró 

okok. 

 

Jelen nyilatkozatot a MÁV-START Zrt. Ajánlatkérő által indított „LUKAS típusú 

balesetelhárító eszközök javítása, pótlása (eseti beszerzése) a MÁV START Zrt részére” 
tárgyú eljárás vonatkozásában az ajánlat részeként tettem. 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

……..………………. 

(cégszerű aláírás) 

  

                                                           
*
 Megfelelő rész aláhúzandó! 
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7.sz.melléklet 

 

NYILATKOZAT A KIZÁRÓ OKOKRÓL 

 

 

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

cégjegyzésre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy az általam jegyzett cég nem tartozik 

az alábbi kizáró okok hatálya alá: 

 

l) 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; 

m) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; 

n) 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; 

o) 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; 

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

régebben meghozott – jogerős bírósági ítéletben megállapított jogszabálysértést 

követett el; 

q) 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. 

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

adóilletőséggel, mellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló 

egyezménye van, vagy 

s) 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, 

t) olyan nem szabályozott tőzsdén jegyzett társaság, amelynek a pénzmosás és a 

terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. 
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évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerinti tényleges tulajdonosa nem 

megismerhető. 

u) 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. 

v) nem lehet Ajánlattevő az a 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 (ideértve 

különösen, de nem kizárólagosan azon eseteket, ha a jelen pont szerinti 

személyek az Ajánlatkérő jegyértékesítés megújítása projektjében bármely 

rendszertervezési, informatikai fejlesztési feladatot teljesítettek, teljesítenek). 

 

Jelen nyilatkozatot a MÁV-START Zrt. Ajánlatkérő által indított „LUKAS típusú 

balesetelhárító eszközök javítása, pótlása (eseti beszerzése) a MÁV START Zrt 

részére”tárgyú eljárás vonatkozásában az ajánlat részeként tettem. 

 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

………..………………. 

(cégszerű aláírás) 
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8.sz.melléklet 

 
VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS 

 
 

(külön dokumentumban)  
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