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Pályázati Felhívás 

„A Miskolc JBK-n végzett BDV villamos motorvonat karbantartás feltételeinek 

kialakítása” 

tárgyú nyílt pályázathoz 

 

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

MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. 

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. 

Kapcsolattartási cím: 

MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Beszerzési és Logisztikai Üzletág 

Vasúti és Vállalat-üzemeltetési Divízió 

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. III. emelet 371. szoba 

Címzett: dr. Endrédi Gábor 

Telefon:  + 36 30 205 1201 

Fax:  + 36 1 511 7526 

E-mail: endredi.gabor@mav-szk.hu 

 

Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a jelen beszerzés nem tartozik a 

közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény hatálya alá. 

 

Kérjük, hogy az alábbiak szerint szíveskedjenek részletes ajánlatot (árajánlatot) 

benyújtani. 

 

2. A beszerzés tárgya/mennyisége: 
 

A Miskolc JBK-n végzett BDV villamos motorvonat karbantartás feltételeinek kialakítása 

 

3. A pályázat műszaki leírása, illetőleg a minőségi- és teljesítménykövetelmények 

 

A részletes műszaki követelményeket a pályázati felhívás 1. számú melléklete 

tartalmazza. A Szerződés annak terjedelme miatt emailben kerül megküldésre, a pályázati 

felhívás 6. sz. mellékleteként. 

 

A beszerzés tárgya szerinti munka elvégzése engedélyköteles tevékenységnek minősül, 

ennélfogva az engedélyezési tervek elkészítése, azok alapján a MÁV Zrt. Pályavasúti 

Üzletág TEB Főosztályán, illetve a Nemzeti Közlekedési Hatóságon, mint építésügyi 

hatóságon az engedélyeztetési feladatok elvégzése, valamint a szükséges engedély 

birtokában a kiviteli tervek elkészítése és Megrendelő részére történő átadása is a nyertes 

Vállalkozó feladatát képezi. 

 

4. Szerződéses meghatározása: 

 

Vállalkozási szerződés 

 

5. A szerződés időtartama 

 

A szerződés a mindkét Fél általi aláírása napján lép hatályba, és megszűnik, amennyiben 

mindkét fél a szerződésben vállalt kötelezettségét maradéktalanul teljesítette.  
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A teljesítés határideje a szerződés hatályba lépésétől számított 200. nap. Előteljesítés 

ajánlatkérő előzetes hozzájárulásával lehetséges. 

 

6. A teljesítés helye 

 

3529 Miskolc, Kinizsi  u. 21.  

 

7. Az ajánlatok bírálati szempontja: 

 

Ajánlatkérő az ajánlatokat a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás bírálati szempont 

alapján értékeli. Az ellenszolgáltatás összegét (nettó HUF) úgy kell megadni, hogy az 

tartalmazzon minden járulékos költséget (beleértve a szállítási, hulladékkezelési, stb. 

költségeket). A megajánlott összegen felül ajánlattevő semmilyen egyéb 

ellenszolgáltatásra nem tarthat igényt. 

 

8. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei: 

 

Teljesítésigazolás mindkét fél részéről aláírt példánya és a szerződés feltételeinek, illetve 

a jogszabályoknak megfelelő számla és mellékletei igazolt átvételétől számított 30 naptári 

nap.  

Fizetési mód: 30 napos fizetési határidővel, átutalással, a számla és mellékleteinek 

MÁV-START Zrt által történő igazolt kézhezvételétől számítva. 

Ajánlatkérő előleget nem fizet, fizetési biztosítékot nem nyújt, szerződést biztosító 

mellékkötelezettségek nem terhelik. 

 

9. Kizáró okok 

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 Unió Működéséről szóló szerződés 101. cikke 



 
 

3 

 

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 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: 

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

az ajánlattételi határidőt megelőző 45 napnál nem régebben kiállított cégkivonat 

egyszerű másolati példányának benyújtása. (a http://www.e-cegjegyzek.hu honlapról 

letölthető változat is elfogadható.) Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás 

esetében az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési 

kérelem másolatát, valamint annak és az eljáró cégbíróság által megküldött digitális 

átvételi elismervény e-aktáját.  

 

Az c)-d), illetve f)-g) illetve h)-k) pontok tekintetében az igazolás módja: 

az ajánlattevő cégszerűen aláírt nyilatkozata, melyhez csatolni kell a cégjegyzésre 

jogosult közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányát, vagy ügyvéd által 

ellenjegyzett aláírás mintáját. 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. 

 

10. Az alkalmasságot kizáró tényezők 

 

Pénzügyi, gazdasági alkalmassági követelmény: 

 

http://www.e-cegjegyzek.hu/
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Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – 

árbevétele a pályázati felhívás közzétételét megelőző három üzleti évben összesen nem 

érte el a nettó 13.000.000,- Ft-ot, azaz nettó tizenhárommillió forintot. 

 

Az igazolás módja: 

Ajánlattevőknek csatolniuk kell a cégjegyzésre jogosult személy (vagy 

meghatalmazottja) által aláírt nyilatkozatukat a pályázati felhívás közzétételét megelőző 

három üzleti év teljes általános forgalmi adó nélkül számított árbevételéről, attól 

függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, 

amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. 

Ha ajánlattevő a fenti árbevételt nem tudja teljesíteni, mert az előírt időszak kezdete 

után kezdte meg működését, az ajánlatkérő megállapítja az ajánlattevő alkalmasságát, 

ha a működésének ideje alatt a teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – 

árbevétele eléri vagy meghaladja a nettó 6.500.000 Ft-ot. 

 

Műszaki, szakmai alkalmassági követelmények: 

1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlatkérés megküldésétől 

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

referenciával: 

 legalább két önálló, minimum 500 méter hosszú nagyvasúti 25 kV feszültségű  

villamos felsővezetéki hálózat kivitelezésével kapcsolatos munkával, 

összességében legalább nettó 10.000.000,- Ft, azaz tízmillió Ft projektenként 

számított értékben. 

 

2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha ő vagy alvállalkozója nem rendelkezik  

 legalább 5 fő érvényes vasúti felsővezeték szerelői szakvizsgával rendelkező 

szakmunkással, valamint  

 legalább 2 fő felsőfokú erősáramú mesteri végzettséggel rendelkező 

munkatárssal. 

 

Igazolás módja: 

Ajánlattevőnek csatolnia kell a cégjegyzésre jogosult személy (vagy meghatalmazottja) 

által aláírt az ajánlatkérés megküldésétől visszafelé számított megelőző három évre 

(azaz 36 hónapra) vonatkozó referencialistát minimálisan az alábbi tartalommal: 

 Szerződés teljesítésének ideje (év, hó) 

 A teljesítés helye 

 Szerződést kötő másik fél (név; cím; kontaktszemély neve, elérhetősége, 

telefonszáma, e-mail címe) 

 Szerződés tárgya 

 Ellenszolgáltatás összege  

 A teljesítés az előírásoknak és szerződésnek megfelelően történt-e. 

 

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.  

 

A szakemberek vonatokozásában az alkalmasság igazolásának módja a képzettségüket 

igazoló bizonyítványok másolatainak csatolása. 
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A referencia nyilatkozat mintáját a dokumentáció 5. számú melléklete tartalmazza. 

 

11. Az ajánlattételi határidő  

2015. október 30. 11.00 óra 

 

12. Az ajánlat benyújtásának címe, módja: postai úton/személyesen/futár útján 
MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Beszerzési és Logisztikai Üzletág 

Vasúti és Vállalat-üzemeltetési Divízió 

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. III., emelet 309. szoba 

Címzett: dr. Endrédi Gábor 

Telefon: + 36 30 205 1201 

Fax: + 36 1 511 7526 

E-mail: endredi.gabor@mav-szk.hu   

 

13. Az ajánlattétel nyelve (nyelvei). 

 

Az eljárás és az ajánlat nyelve magyar. Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott 

dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is köteles elfogadni. 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 

 

14. Az ajánlat(ok) felbontásának helye, ideje 

 

2015. október 30. 11.00 óra 260-as tárgyaló. 

 

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

ajánlatokat tárgyalás nélkül bírálják e 

Az ajánlatkérő a beadott ajánlatok elbírálása során megvizsgálja, hogy az ajánlatok 

megfelelnek-e az ajánlattételi felhívásban, a dokumentációban, valamint a 

jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Az érvényes ajánlatokat a jelen pályázati 

felhívásban és a dokumentációban foglaltak szerint értékeli. 

 

Amennyiben az ajánlatkérő ártárgyalást tart, azon kizárólag az érvényes ajánlatot benyújtó 

ajánlattevők vehetnek részt. 

 

Az érvényes ajánlattevő(k) esetében Ajánlatkérő arra vonatkozó értesítése esetén 

Ajánlattevő(k)nek az ellenszolgáltatás tekintetében kell új ajánlatot benyújtaniuk az 

ártárgyalás alkalmával. 

 

Az ártárgyalás szabályai a következők: 

Az ártárgyalás célja új árajánlat benyújtása. 

Az ártárgyalásra két fordulóban kerül sor.  

Az ártárgyalás az összes ajánlattevő egyidejű jelenlétében történik. Az ajánlattevő a 

tárgyalási forduló lezárásaként árajánlatát zárt borítékban nyújtja be az Ajánlatkérő 

részére (cégszerűen aláírt felolvasólapon). 

mailto:endredi.gabor@mav-szk.hu
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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. 

 

Ajánlatkérő minden tárgyalásról jegyzőkönyvet készít, és azt a tárgyalás befejezését 

követően megküldi ajánlattevőnek, aki két munkanapon belül azt aláírásával látja el. 

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. 

 

Az ajánlatkérő az ártárgyalás időpontjáról az érvényes ajánlatot tevők részére írásban, fax 

vagy e-mail útján, értesítést küld. 

 

15. Az eredményhirdetés tervezett időpontja: 

 

Az eredményhirdetés tervezett időpontja: ajánlatok bontását követő 30 napon belül, 

tárgyalás tartása esetén a tárgyalások lezárását követő 15 munkanapon belül. 

 

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy külön nyilvános eredményhirdetést nem tart, az 

eljárás eredményéről az érvényes ajánlatot tevőket a fentiek szerint írásban értesíti. 

 

16. A szerződéskötés tervezett időpontja 

 

A szerződéskötés tervezett időpontja: az eredményhirdetést követő 15 napon belül. 

 

17. Egyéb információk 

 

 Ajánlatkérő jelen eljárásban Dokumentációt készít, amelyet térítésmentesen bocsát az 

Ajánlattevők rendelkezésére. Az ajánlati dokumentáció Ajánlatkérőtől való átvétele az 

eljárásban való részvétel feltétele.  

 Ajánlattevő köteles kötelezettségvállaló nyilatkozatot csatolni jelentkezéséhez, mely 

szerint nyertessége esetén az építési beruházások közbeszerzésének részletes 

szabályairól szóló 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 9.§-a szerint a vállalkozásra 

vonatkozó felelősségbiztosítási szerződést köt, illetve a meglévő biztosítási 

szerződését a közbeszerzés tárgyára kiterjeszti. illetve azt a szerződés teljes időtartama 

alatt köteles fenntartja. A felelősségbiztosítás akkor megfelelő, ha az valamennyi, az 

építési kivitelezési tevékenységgel kapcsolatos kockázatra kiterjed, illetve ha a 

biztosítás káreseményenként kifizethető összege legalább az 5.000.000,- Ft-ot, évi 

kártérítési limitje pedig legalább az 20.000.000,- Ft-ot eléri.  
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 Az ajánlati árat Ajánlattevő köteles a 9. sz. mellékletben csatolt költségvetés 

kitöltésével részletezve alátámasztani. Amennyiben a költségvetésből valamilyen 

lényeges sor hiányzik, úgy azt az „Egyéb” sorokban kérjük részletezve megadni. 

 Ajánlattevő köteles csatolni az ajánlatára vonatkozó műszaki ütemtervet, amely 

időtartama a szerződéskötéstől a jótállási idő végéig terjed. 

 Jelen beszerzés során alternatív ajánlat és részajánlat tételre, valamint közös 

ajánlattételre nincs mód. 

 Ajánlatkérő közli, hogy az ajánlatok bontásánál az Ajánlatkérő, az Ajánlattevők, 

továbbá az általuk meghívott személyek vehetnek részt. Ajánlatkérő a bontásra az 

Ajánlattevőknek külön meghívót nem küld. Az ajánlatok bontására a beadás 

sorrendjében kerül sor. 

 Az ajánlatot 1 elektronikus példányban (CD-lemezen vagy DVD-n) .pdf formátumban, 

valamint 1 eredeti és 1 másolati példányban bonthatatlan, összefűzött módon, írásban, 

az üres oldalakat is oldalszámozva (összesen oldal / oldal), minden oldalát (az üres 

oldalakat is) leszignáltan, zárt borítékban kérjük benyújtani a fent megjelölt 

elérhetőségre személyesen, vagy postai úton.  

 A csomagoláson az „A Miskolc JBK-n végzett BDV villamos motorvonat 

karbantartás feltételeinek kialakítása Ügyszám: 528/2015/START” megjelölést is 

fel kell tüntetni. A borítékon kérjük feltüntetni továbbá, hogy az „Ajánlat az 

ajánlattételi határidő lejártáig, azaz 2015. október 30. 11.00 óráig nem bontható fel!” 

valamint az „Iktatóban nem bontható fel!” feliratot. 

 Az ajánlaton szerepelnie kell az „eredeti” vagy a „másolati” megjelölésnek, továbbá az 

Ajánlattevő nevének, székhelyének. 

 Eltérés esetén az „eredeti” példány tartalma a mérvadó.  

 Az ajánlati dokumentáció beszerzésének határideje: 2015. október 30. 9.00 óra 

 Az ajánlati dokumentáció – előzetes telefonos egyeztetés után – átvehető személyesen 

vagy meghatalmazott útján, a MÁV SZK Zrt. Beszerzési és Logisztikai Üzletág Vasúti 

és Vállalat-üzemeltetési Divízió címén (1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. 

III. emelet 371. szoba), munkanapokon 9.00-14.00 óráig (az ajánlattételi határidő 

lejártának napján 10.00 óráig).  

 Ajánlatkérő írásban beérkező kérésre elektronikus úton megküldi a dokumentációt 

(ebben az esetben nincs szükség a dokumentáció személyes átvételére). Az ajánlati 

dokumentáció átvevőjének írásos, cégszerűen aláírt meghatalmazással kell 

rendelkeznie. 

 Elektronikusan küldött Ajánlati dokumentáció esetén a pályázatban való részvétel 

feltétele a dokumentáció átvételének e-mailben vagy faxon történő visszaigazolása. 

 Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt nem köti biztosíték nyújtásához. 

 Az ajánlatok nyomtatott példányait – spirálozva vagy egyéb módon – összetűzve  kell 

benyújtani. 

 Ajánlattevőnek az ajánlata elején tartalomjegyzéket kell feltüntetnie, amely 

tartalmazza azt, hogy az abban szereplő dokumentumok mely oldalszám(ok) alatt 

találhatóak meg.  

 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 az értékelésre kerülő tartalmi elemek szerinti ajánlatot. 

A felolvasólap mintáját jelen dokumentáció tartalmazza. 

 Az ajánlatnak tartalmazni kell a cégadatokkal kitöltött – egyebekben változatlan 

szövegtartalmú – szerződéstervezetet. 
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 Ajánlattevőnek fentieken túl az alábbi dokumentumok egyszerű másolatát kell az 

ajánlathoz csatolni: 

 Az ajánlatot aláíró, cégjegyzésre jogosult személy(ek) közjegyző által készített 

aláírási címpéldányát, vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintáját; 

 Cégszerűen aláírt Felolvasólapot, melynek hiánya illetve hiányos kitöltése az 

ajánlat érvénytelenségét vonja maga után, annak hiánypótlására – kivéve 

valamely cégadat hibás feltüntetésének javítását – lehetőséget az Ajánlatkérő 

nem biztosít; 

 az ajánlati felhívásban meghatározott dokumentumokat, továbbá minden olyan 

mellékletet, amely jogszabály, vagy jelen pályázati felhívás alapján kötelező; 

 nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az ajánlat tárgyát képező szerződésszerű 

teljesítéshez alvállalkozó(ka)t kíván-e igénybe venni, illetve hogy az általa a 

szerződés teljesítése során igénybe venni kívánt alvállalkozók vonatkozásában a 

kizáró okok nem állnak fenn; 

 nyilatkozatát arról, hogy az ajánlatkérés és a szerződéstervezet feltételeit 

elfogadja. Az ajánlati felhívás mellékletét képező szerződéstervezetre 

vonatkozóan módosító javaslatok benyújtása nem lehetséges.  
 

 Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy a feladat teljesítéséhez szükséges 

erőforrások rendelkezésre állását a szerződés időtartama alatt végig garantálja. Az 

ajánlati ár a szerződés teljes időtartamára vonatkozó fix ár. 

 Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a székhelyén beléptető rendszer 

működik, a regisztrációval együtt járó adminisztráció esetenként 20 percet is igénybe 

vehet. Ajánlatkérő tájékoztatja továbbá ajánlattevőket, hogy Ajánlatkérő 

adminisztrációs, belső iktatási rendszert használ, mely esetenként növelheti a postázási 

időt. Ajánlattevő felelőssége, hogy az ajánlatkérő által a pályázat során kért 

dokumentumok a megadott határidőre ajánlatkérő székházán belül meghatározott 

irodába késedelem nélkül megérkezzenek. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az 

ajánlattételi határidő lejártát a www.pontosido.hu weboldal „Budapest idő” adatai 

alapján állapítja meg. Ajánlatkérő a postai úton, vagy futárszolgálattal megküldött 

dokumentumok késve történő kézbesítéséért sem vállal felelősséget. A késve érkező 

ajánlat, illetve dokumentumok az ajánlat érvénytelenségét vonják maguk után. 

 Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az ajánlattevői érdekkörben felmerülő, illetve vis 

maiorból eredő késedelmes ajánlattételért, így különösen rendszerhibából eredő 

késedelemért. 

 A pályázó ajánlatához 60 napig kötve van. Az ajánlati kötöttség az ártárgyalás 

lezárást követően áll be és a szerződés megkötéséig áll fenn.. Társaság ezen időponton 

belül a pályázatot megnyert ajánlattevővel szerződést köt, vagy a pályázókkal írásban 

közli, hogy a pályázatot eredménytelennek minősíti. 

 Ajánlatkérő az eljárásban – a felolvasólap kivételével – teljes körű hiánypótlási 

lehetőséget biztosít. A felolvasólap vonatkozásában kizárólag az ott található 

valamely hibás cégadat javítását kérheti ajánlatkérő egy alkalommal hiánypótlás 

keretében. 

 Bármely pályázó, aki az adott beszerzési eljárásban ajánlattevő lehet – a megfelelő 

ajánlattétel érdekében – a felhívásban, illetve dokumentációban foglaltakkal 

kapcsolatban írásban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet az ajánlatkérőtől. 

 A kiegészítő tájékoztatást a kérés beérkezését követően ésszerű határidőn belül, de az 

ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb három nappal ajánlatkérő megadja. 

http://www.pontosido.hu/
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 Ajánlatkérő az összes ajánlattevő számára azonos feltételekkel lehetőséget biztosít a 

kizáró okokkal, az alkalmassággal kapcsolatos igazolások és nyilatkozatok, illetőleg 

az ajánlati felhívásban vagy az Ajánlati dokumentációban az ajánlat részeként 

benyújtásra előírt egyéb iratok utólagos csatolására, hiányosságainak pótlására, 

valamint egyéb, az ajánlattal kapcsolatos formai hiányosságok pótlására. 

 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. A 

hiánypótlási határidő elmulasztása egyben az ajánlat érvénytelenségét vonhatja maga 

után. Hiánypótlási lehetőség nem vonatkozik a Felolvasólap benyújtására – kivéve 

hibás cégadat egyszeri javítása –, valamint nem teljes körű árajánlat adása esetén az 

árajánlat kiegészítésére. A pótolható hiányosságok körében az ajánlatkérő írásban 

hívja fel az ajánlattevőket hiánypótlásra, melyben a határidő megjelölésével tételesen 

felsorolja a pótlandó dokumentumokat. Minderről valamennyi ajánlattevőt egyidejűleg 

tájékoztatja. (Amennyiben a hiánypótlást nem vagy nem megfelelően teljesítették, 

ajánlatkérő kizárólag az eredeti ajánlati példányt veszi figyelembe az elbírálás során, 

feltéve, hogy az eredeti ajánlat nem minősül érvénytelennek.) 

 Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a hiányok pótlása – melynek 

során az ajánlati felhívásban szereplő iratokat módosítani és kiegészíteni is lehet – 

csak arra irányulhat, hogy az ajánlat megfeleljen az ajánlati felhívás, az Ajánlati 

dokumentáció vagy a jogszabályok előírásainak.  

 Mindaddig, amíg bármely ajánlattevő számára hiánypótlási határidő van folyamatban, 

az ajánlattevő pótolhat olyan hiányokat, amelyekre nézve ajánlatkérő nem hívta fel 

hiánypótlásra. 

 Ajánlatkérő az eljárás eredményéről külön eredményhirdetést nem tart. Ajánlatkérő az 

ajánlattevőket az erről hozott döntést követően írásban, valamennyi ajánlattevőnek 

telefaxon vagy elektronikus úton történő megküldésével tájékoztatja.  

 Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség 

az Ajánlattevőt terheli. 

 Az Ajánlattevők az ajánlatkérő azon döntése kapcsán, mely ajánlatukat 

érvénytelennek minősíti, sem jogorvoslatra, sem semmilyen kártérítésre, kártalanításra 

vagy egyéb megtérítési igény érvényesítésére nem jogosultak. 

 A jelen ajánlati felhívásban nem részletezett kérdésekben az ajánlati felhívás 

mellékletét képező szerződéstervezet és a vonatkozó hatályos jogszabályok az 

irányadóak. 

 Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő visszalépése esetén a második legkedvezőbb 

ajánlatot tevővel köthet szerződést.  

 Az ajánlatnak tartalmaznia kell kifejezetten és különösen az ajánlati felhívás szerinti 

igazolásokat és nyilatkozatokat. 

 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 annak bármely szakaszában eredménytelenné nyilvánítsa. 

Az ajánlatkérő bármikor úgy dönthet, hogy nem hirdet eredményt, illetőleg nem köt 

szerződést. Ajánlatkérő a döntését külön indokolni nem köteles. 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. A szerződés a 

nyertes kihirdetésével nem jön létre. Ajánlatkérőt szerződéskötési kötelezettség nem 

terheli. 
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 Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét arra, hogy 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 kár-, költségtérítést 

semmilyen jogcímen nem fizet. 

 Ajánlatkérő nem helyezett el az Ajánlati dokumentációban valamennyi, az ajánlatba 

csatolandó dokumentum tekintetében iratmintát. Ezért felhívjuk az Ajánlattevők 

fokozott figyelmét, hogy a csatolandó dokumentumok sorrendjét követve – az Ajánlati 

dokumentációban elhelyezett iratmintákat is figyelembe véve – készítsék el 

ajánlatukat, és ahol nem találnak megfelelő iratmintát az Ajánlati dokumentációban, 

ott csatolják be a csatolandó dokumentumok között felsorolt, – és az opcionálisan 

adott esetben benyújtandó iratokat is figyelembe véve – szükséges nyilatkozatokat, 

igazolásokat a megfelelő tartalommal. 

 Az ajánlatban lévő, minden – az ajánlattevő vagy alvállalkozó, vagy alkalmasság 

igazolásában részt vevő szervezet által készített – dokumentumot (nyilatkozatot) a 

végén alá kell írnia az adott gazdasági szereplőnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan 

személynek, vagy személyeknek, aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos 

felhatalmazást kaptak. 

 Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen – az ajánlat beadása előtt – módosítást 

hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a 

módosításnál is kézjeggyel kell ellátni. 

 Az ajánlattevőnek lehetőséget biztosítunk az elvégzendő feladatok pontosabb 

megismerése és a felvetődő kérdések tisztázása érdekében a helyszíni bejárásra. 

Érvénytelen az ajánlat, ha: 

 az ajánlattételi határidő lejárta után nyújtották be, illetve a pályázati felhívásban 

megjelölt címtől eltérő címre vagy módon nyújtották be; 

 a pályázatban részvételi feltételként kért igazolások, nyilatkozatok és egyéb 

csatolandó dokumentumok nem, vagy nem megfelelő módon igazolják 

Ajánlattevő alkalmasságát, illetve a kizáró okok fennállásának hiányát; 

 az adóhatósági eljárás alapján Ajánlattevő felfüggesztett adószámmal 

rendelkezik; 

 a pályázati felhívásban és mellékleteiben előírt követelményeknek nem felel 

meg, illetve az előírt feltételeket Ajánlattevő nem tudja igazolni, teljesíteni; 

 az a nyújtandó szolgáltatás tulajdonságait, illetve a vonatkozó ellenszolgáltatást 

nem egyértelműen határozta meg, vagy azokat más ajánlatához vagy feltételhez 

kötötte; 

 az Ajánlattevő ajánlata nem terjed ki minden ajánlati elemrevagy ha az 

ajánlattevő több változatú ajánlatot tett; illetve közös ajánlattétel esetén. 

 az ajánlatban valótlan adat vagy nyilatkozat szerepel; 

 az ajánlattevő, vagy alvállalkozója, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő 

szervezet nem felel meg az összeférhetetlenségi követelményeknek, a 

felhívásban részletezett kizáró okok fennállnak az ajánlattevővel vagy 

alvállalkozójával szemben; 

 Ajánlattevő elmulasztja a szerződési feltételekkel kapcsolatos elfogadó 

nyilatkozatát becsatolni; 

 az ajánlattevő nem tett részletes és kötelező erejű jognyilatkozatokat az 

ajánlatával kapcsolatban, azzal kapcsolatban nem vállalt ajánlati kötöttséget; 
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 az ajánlattevőt, vagy alvállalkozóját, vagy az alkalmasság igazolásában részt 

vevő szervezetet az eljárásból kizárták; 

 az ajánlattevő nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági 

követelményeknek; 

 ; 

 a hiánypótlásnak az Ajánlattevő az előírt módon nem tett eleget, vagy 

hiánypótlás határidőn túl érkezett 

 aránytalanul alacsony ajánlati árat tartalmaz; 

 lehetetlen vagy túlzottan magas vagy alacsony mértékű, illetve kirívóan 

aránytalan kötelezettségvállalást tartalmaz; 

 az ajánlat vagy ajánlattevő egyéb módon vagy bármely egyéb okból nem felel 

meg az ajánlati felhívásban és a dokumentációban, meghatározott feltételeknek. 

 

18. Az ajánlatkérés megküldésének napja  

2015. október 14. 

 

 

Mellékletek: 

1. sz  melléklet Műszaki leírás 

2. sz. melléklet Felolvasó lap 

3. sz. melléklet Nyilatkozat kizáró okokról I. 

4. sz. melléklet Nyilatkozat kizáró okokról II. 

5. sz. melléklet Ajánlattevői nyilatkozat referenciá(k)ról 

6. sz. melléklet Szerződés tervezet 

7. sz. melléklet Ajánlattevői nyilatkozat a jelen ajánlatkérés és szerződés-tervezet 

elfogadásáról 

8. sz. melléklet Ajánlattevői nyilatkozat felelősségbiztosításról 

9. sz. melléklet Költségvetés 

10. sz. melléklet Műszaki ütemterv 

 

 

Budapest, 2015. október 14. 
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1.sz. melléklet 

 

Műszaki leírás 
 

A motorvonatok időszakos vizsgálatai a villamos mozdony javító műhely III. vágányán 

történnek. Műhelyi beállítások, próbák, tárolások szervezése során fogalmazódott meg az az 

igény, hogy a műhely kapuig vezető telephelyi vágány felett a felsővezeték kiépítésre 

kerüljön. A felsővezeték kezdőpontja a 211. számú váltó felett van, innen továbbvezetve a 

212. számú váltón kitérő irányban. Végpont a műhely bejárat előtt kb. 3-5 méterrel. A 

kiépítésre javasolt vágányhossz 130 méter (mellékelt ábrán piros vonallal jelölve). 

 

A JBI villamosított vágányai: 

 A kijáró vágány teljes hosszában 

 A villamos bejáró vágány 

 A villamos szín előtti I-IV vágányok 

 

A villamosított vágányok a mellékelt ábra szerint a G2, a Re4 és a Re6 Rendező 

pályaudvari felsővezeték rendszerhez csatlakoznak. A három áramkört elválasztó szigetelők a 

mozdonyszín déli sarkánál, illetve a 233 számú váltó fölött találhatók.  

A területünkön 3 db, üzem közben állandóan zárva tartandó 25 kV-os szakaszkapcsoló 

van elhelyezve: 

 

MSz2: A szakaszkapcsoló a 220-as váltónál van elhelyezve. A 228-233 váltók közötti 

áramkört leválasztja a Re4 áramkörről, így a mozdonyszín előtti I-IV 

vágányokat feszültségmentesíti. 

Msz3: Kikapcsolásakor a III. vágány 227 váltó és a mozdonyszíni kapcsoló közötti 

vágányszakasza feszültségmentes lesz, a mozdonyszín felé eső vágányszakasz 

pedig földelődik. 

Msz4: Kikapcsolásakor a IV. vágány 227 váltó és a mozdonyszíni kapcsoló közötti 

vágányszakasza feszültségmentes lesz, a mozdonyszín felé eső vágányszakasz 

pedig földelődik. 

 

A szakaszkapcsolók működtetésére Nyékládháza alállomás elektrikusa (tel: 22-41) 

adhat rendelkezést. A szükséges kapcsolásokat megrendelés alapján a felsővezetéki 

szakszolgálat készenléte végzi.  

 

A III. és IV. vágányok közötti külső területen 2 db földelő rúd van elhelyezve az 

esetlegesen szükségessé váló felsővezeték földelési feladatok elvégzése céljából. 

A vágányhálózat részleges vagy teljes feszültségmentesítése esetén a szolgálatos Diszpécser 

köteles gondoskodni a ki- és bejáró villamos mozdonyok személyzetének megfelelő 

értesítéséről. 

 

A felsővezetékkel ellátott vágányokon és környezetében az E.101.sz. Utasítás 

vonatkozó pontjainak betartása mellett lehet munkát végezni. 

 

- A BDV motorvonat előírt vizsgálatának elvégzéséhez a Miskolc villamos 

mozdonyszín III. vágányát részlegesen nagyvasúti villamos felsővezetékkel kell 

ellátni.  
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- A helyszín adottságai miatt a felsővezeték max. 5 km/ó sebességgel való járhatóságát 

kell figyelembe venni. 

- A villamos mozdonyszín kapuja előtt megálló motorvonat részére kialakítandó 

felsővezetékszakasznak - a motorvonat saját erőből történő ki és behaladásán túl - a 

mozdony tetőberendezésén végzendő karbantartási munkák elvégezhetőségéhez 

feszültségmentesíthetőnek kell lennie. 

- A biztonságos leválaszthatósághoz mozdonyszíni szakaszkapcsolós, kettős 

szakaszszigetelős elválasztást kell kialakítani.  

- Az előírt ideiglenes – űrszelvény biztosítással létesítendő - földelőrudas 

védőföldelések elvégezhetőségéhez előre kialakított és megjelölt földelési pontokat 

kell kiépíteni.   

- A felsővezeték szakasz tartására beépítendő oszlopok elhelyezésének olyannak kell 

lenni, hogy a mozdonyon végzendő munkát a lehető legkisebb mértékben 

akadályozza. 

- A közlekedési területre eső oszlopokat az előírás szerinti fekete/sárga sávozással el 

kell látni.  

- A kialakítandó felsővezetékszakasz védő és üzemi földelését – a meglevő állapot 

felmérését és szükségszerű helyreállítását követően – a vonatkozó előírások teljesítése 

mellett kell kialakítani.  

- A kiírt pályázat nyertesének a kialakítandó felsővezetékszakasz kivitelezéséhez 

szükséges felsővezetéki feszítési és földelési kiviteli terveket el kell készíttetnie és 

jóvá kell hagyatnia. 

- A kivitelezés csak a MÁV Zrt. TEB  Főosztály  Erősáramú  osztály  által elfogadott és 

jóváhagyott tervek birtokában végezhető el. 

- A kivitelezés a meglevő és feszültség alatt álló felsővezetéki berendezés közvetlen 

közelében illetve részlegesen azt megérintve , azon részleges átalakítást végezve 

történik, ezért a kivitelezést csak szakkivitelező végezheti, aki az előírásszerű 

feszültségmentesítés és a szükség szerinti vágányzár igényléséről, a biztonsági őr vagy 

szakfelügyelet megrendeléséről is köteles gondoskodni. 

- A felsővezetéki berendezést létesítéséhez szükséges tulajdonosi hozzájárulás 

megszerzéséről gondoskodni kell. (Ehhez előzetesen üzemeltetői hozzájárulás és 

fejlesztési nyilatkozat beszerzése szükséges.)  

- A megfelelő munkavédelmi, munkabiztonsági előírások és munkamódszerek 

megválasztásával biztosítani kell a közelben lévő és feszültség alatt álló felsővezetéki 

berendezés környezetében végzendő munkákra vonatkozó előírások maradéktalan 

betartását. 
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A kapu magassága jó közelítéssel 5,5 m. Egyik szárny szélessége:2,3 m.  

A lényeg, minél közelebb vinni a felsővezeték végét a kapuhoz, úgy hogy az a 7 méteres 

„betonozva” sáv (az oszlopoktól) szabadon maradjon.  
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2. sz. melléklet 

FELOLVASÓLAP 

 

„A Miskolc JBK-n végzett BDV villamos motorvonat karbantartás feltételeinek kialakítása” 

tárgyú beszerzési eljárásban  

Ügyszám: 528/2015/START 

 

I. 

Ajánlattevő adatai 

Megnevezése:  

Székhely/lakcím:  

Postai cím:  

Telefon:  

Telefax:  

E-mail:  

Meghatalmazott 

képviselő, aláíró, 

egyben a  

kapcsolattartó 

személy neve: 

 

 

 

II. 

A teljes ellenszolgáltatás (vállalkozói díj) összértéke:  

 

_____________________,- Ft + ÁFA, azaz  

__________________________________ Ft + ÁFA 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

 

 

  ………………………………………… 

   (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen 

  meghatalmazott képviselő aláírása) 
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3.sz. melléklet 

NYILATKOZAT KIZÁRÓ OKOKRÓL I. 

 

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. 
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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 „A Miskolc JBK-n végzett BDV 

villamos motorvonat karbantartás feltételeinek kialakítása” tárgyban (ügyszám: 

528/2015/START) jelölt beszerzési igényére az ajánlat részeként tettem. 

 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

 

 

  ………………………………………… 

   (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen 

  meghatalmazott képviselő aláírása) 
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4. sz melléklet 

 

NYILATKOZAT KIZÁRÓ OKOKRÓL II. 

 

 

Alulírott <képviselő / meghatalmazott neve> a(z) <cégnév> (<székhely>) mint ajánlattevő 

képviseletében a MÁV-START Zrt. mint ajánlatkérő által „A Miskolc JBK-n végzett BDV 

villamos motorvonat karbantartás feltételeinek kialakítása” tárgyban (Ügyszám: 

528/2015/START) indított eljárásban ezúton nyilatkozom, hogy  

 

(  )   az ajánlattevő nem vesz igénybe  alvállalkozót 

 

(  ) ajánlattevő a Szerződés teljesítéséhez igénybe kíván venni alvállalkozókat az alábbi 

szakterületeken. 

Az igénybe venni kívánt alvállalkozók: 

Szakterület: _______________________________ 

_________% - ________________________(cégnév, adószám)/ 

Szakterület: _______________________________ 

_________% - ________________________(cégnév, adószám)/ 

Ajánlattevő ezúton nyilatkozik arról, hogy az Ajánlati felhívásban meghatározott kizáró 

okok a fent megjelölt Alvállalkozók kapcsán nem állnak fenn. 
 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

 

 

  ………………………………………… 

   (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen 

  meghatalmazott képviselő aláírása) 
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5. sz. melléklet 

 

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT REFERENCIÁ(K)RÓL 

 

 

Alulírott …………………………, mint a(z) …....………(cégnév) ............... (székhely) cégjegyzésre jogosult képviselője a „A Miskolc JBK-n 

végzett BDV villamos motorvonat karbantartás feltételeinek kialakítása” tárgyú (Ügyszám: 528/2015/START) beszerzési eljárással kapcsolatban 

kijelentem, hogy az ajánlattételi felhívás megküldését megelőző 36 hónapban az alábbi legjelentősebb beszerzés tárgya szerinti szolgáltatásokat 

szerződésszerűen teljesítettük: 

 

 

Szerződés tárgya (oly módon, hogy 

az alkalmassági követelményeknek 

való megfelelés megállapítható 

legyen) 

Szerződés 

teljesítésének 

ideje (év, hó) 

Szerződést kötő másik fél 

(név; cím; kontaktszemély 

neve, elérhetősége, 

telefonszáma, e-mail címe) 

A teljesítés helye 

 
Ellenszolgáltatás összege 

A teljesítés az 

előírásoknak és 

szerződésnek 

megfelelően 

történt-e 

    
 

 

    
 

 

    
 

 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

 

 

  ………………………………………… 

   (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen 

  meghatalmazott képviselő aláírása) 
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6. sz. melléklet 

 

Szerződéstervezet 

 

(Terjedelme miatt kizárólag e-mailben kerül megküldésre) 
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7. sz. melléklet 

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT 

A JELEN AJÁNLATKÉRÉS ÉS SZERZŐDÉS-TERVEZET ELFOGADÁSÁRÓL 

 

 

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

cégjegyzésre jogosult képviselője a MÁV-START Zrt. mint ajánlatkérő által „A Miskolc 

JBK-n végzett BDV villamos motorvonat karbantartás feltételeinek kialakítása” 

tárgyban (Ügyszám: 528/2015/START) indított eljárásban ezúton nyilatkozom, hogy – az 

ajánlatkérésben és a szerződéstervezetben foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény 

gondos áttekintése után – kijelentem, hogy az ajánlatkérésben és a szerződéstervezetben 

foglalt valamennyi feltételt megismertük, megértettük és azokat a jelen nyilatkozattal 

elfogadjuk és nyertességünk esetén a szerződést a konkrétumokkal kiegészítve, 

változatlan tartalommal aláírjuk., továbbá vállaljuk az ajánlatunk megtételét követő 60 

napig, hogy az ajánlatunkhoz kötve maradunk (ajánlati kötöttség). 

 

 

 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

 

 

  ………………………………………… 

   (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen 

  meghatalmazott képviselő aláírása) 
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8. számú melléklet 

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT 

FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSRÓL 

 

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

cégjegyzésre jogosult képviselője a MÁV-START Zrt. mint ajánlatkérő által „A Miskolc 

JBK-n végzett BDV villamos motorvonat karbantartás feltételeinek kialakítása” 

tárgyban (Ügyszám: 528/2015/START) indított eljárásban ezúton nyilatkozom, hogy 

nyertességünk esetén az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 

306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 9. §-ának megfelelően ajánlattevő legkésőbb a 

szerződéskötés időpontjára felelősségbiztosítási szerződést köt vagy meglévő 

felelősségbiztosítását kiterjeszti az ajánlatkérő által a pályázati felhívásban előírt mértékű és 

terjedelmű felelősségbiztosításra. 

 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

 

 

  ………………………………………… 

   (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen 

  meghatalmazott képviselő aláírása) 
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9. számú melléklet 

KÖLTSÉGVETÉS 

 

(Az árazatlan költségvetés külön fájlban található.) 
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10. számú melléklet 

MŰSZAKI ÜTEMTERV (MINTA) 

 
Az itt látható műszaki ütemterv minta, az ajánlatnak megfelelően módosítandó. 

 
 

  

  

  

Idő 

  Év/hónap 

  
Időtartam 
(nap) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 

T
e
v
é
k
e
n
y
s
é
g

 

Szerződéskötés 1                  

Munkaterület átadás 1                   

1. (munkafázis) 5                       

2. (munkafázis) 6                        

3. (munkafázis) 6                       

Műszaki átadás-átvétel 1                               

 


