
Pályázati Felhívás 

  

„A Miskolc Tiszai pályaudvaron – Miskolc, Kandó Kálmán tér 1-3. szám alatt – található 

vasúti személykocsi mosó szennyvíz-előkezelését biztosító vízi-létesítmények felújításának 

tervezése, kivitelezése és engedélyeztetése” 

  

tárgyú nyílt pályázathoz 

1. Ajánlatkérő neve, címe, egyéb elérhetősége 

MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. 

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. 

Kapcsolattartási cím (a pályázatra vonatkozó kérdések tisztázása, és az 

esetleges további információszerzés módja, a dokumentáció igénylése, az 

ajánlatok, illetve a pályázat során egyéb dokumentumok leadása): 

MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. 

Beszerzési és Gazdálkodási Szervezet 

Támis Norbert / Bicskei Krisztina 

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. I. emelet 137. iroda 

Telefonon, hétköznap: 9.00-15.00 óra 

Telefon: 06 1/511-1922 

Fax: 06 1/511-1982 

E-mail: tamis.norbert@mav-start.hu / bicskei.krisztina@mav-start.hu 

  

2. A pályázat tárgya 

A Miskolc Tiszai pályaudvaron – Miskolc, Kandó Kálmán tér 1-3. szám alatt – 

található vasúti személykocsi mosó szennyvíz-előkezelését biztosító vízi-

létesítmények felújításának tervezése, kivitelezése és engedélyeztetése 

  

3. A PÁLYÁZAT MŰSZAKI LEÍRÁSA, KÖVETELMÉNYEK 

A szerződést a Dokumentáció tartalmazza, melyet az Ajánlattevők 

személyesen vehetnek át az 1. pontban megjelölt kapcsolattartási címen. 

Ajánlatkérő írásban (e-mailen) beérkező kérésre válasz e-mailben megküldi a 

dokumentációt (ez esetben nincs szükség a személyes átvételre). 

mailto:takacs.gyorgyi@mav-start.hu
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4. A cégek kiválasztásának folyamata 

A MÁV-START Zrt. a pályázati kiírás megjelentetését követően, lehetőséget 

biztosít az ajánlattételi határidőig (2011. március 22-én 14.00 óráig) a helyszíni 

megtekintésre előzetes egyeztetéssel. Az előzetes egyeztetés – és azt követő 

helyszíni megtekintés – érdekében a kapcsolatot a Miskolc SZSZK 

üzemeltetési koordinátorával (Novák Péterrel) kell felvenni a +36-1-514-1875 

telefonszámon, vagy anovak.peter@mav-start.hu e-mail címen, a tervezett 

bejárást megelőzően legalább 24 órával, s a megtekintésre ajánlatkérő 

lehetőséget biztosít munkanapokon hétfőtől csütörtökig 8.00-14.00 között, 

pénteken 8.00-12.00 között, 2011.03.19. szombaton (munkanap) 8.00-12.00 

között). A helyszín megtekintésekor ajánlatkérő nem tud biztosítani olyan 

kapcsolattartót, aki az esetleges kérdésekre választ tud adni, ezért az 

Ajánlattevők műszaki szakmai kérdéseiket írásban tehetik fel a jelen felhívás 

1. pontjában megjelölt kapcsolattartó felé e-mailen (tamis.norbert@mav-

start.hu vagybicskei.krisztina@mav-start.hu címekre). Az írásban történő 

kérdésfeltétel részletes szabályait jelen felhívás 11. pontjának utolsó 

bekezdése tartalmazza. 

Az alapajánlatok benyújtásának határideje: 2011. március 22. 14.00 óra 

Az alapajánlatok benyújtásának helyszíne: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 

54-60. I. emelet 137. iroda 

  

Az alapajánlatok bontására 2011. március 22-én 14.00 órakor kerül sor a fenti 

címen (ajánlatkérő helyszínén) a 137-es irodában. Ajánlatkérő a bontásra 

külön meghívót nem küld. 

a) Tárgyalások 

A helyszíni megtekintést és az alapajánlatok benyújtását követően az 

ajánlatkérő tárgyalás(oka)t folytat le a szerződéstervezet pontosítása, a 

szerződéses feltételek egyeztetése érdekében a pályázókkal. Ajánlatkérő a 

műszaki tartalom tekintetében tervezetten nem kíván tárgyalásokat lefolytatni, 

de fenntartja magának a jogot arra vonatkozóan, hogy ettől minden indokolás 

nélkül a pályázat során eltérjen. 

A pályázat ezen szakaszában sem a pályázóknak, sem az ajánlatkérőnek 

nincs ajánlati kötöttsége. (ajánlati kötöttség ajánlattevők részéről csak a 

műszaki tartalom tekintetében áll fenn az alapajánlat benyújtásával, az ajánlati 

kötöttség etekintetben csak akkor szűnik meg, ha ajánlatkérő arról értesíti 

ajánlattevőket, hogy a műszaki tartalomról is tárgyalni kíván). 

A szerződéses feltételek egyeztetésének érdekében az első tárgyalásra az 

alapajánlat benyújtását követően tervezetten 2011. március 24-én kerül sor, 

de az ajánlatok benyújtását követően ajánlatkérő a pontos időpontról, 

helyszínről írásban értesíti Ajánlattevőket. 
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A tárgyalások, egyeztetések rugalmassága és folytonossága érdekében 

Ajánlattevőknek a dokumentáció részét képező szerződéstervezetet az 

esetleges módosítási javaslatok megjelölésével (korrektúrával) kell az 

ajánlathoz csatolni (illetve a szerződéstervezet korrektúrázott változatát 

ajánlatkérő kéri a nyomtatott ajánlat mellett CD-n vagy DVD-n WORD 

formátumban is benyújtani). 

A szerződéses feltételek egyeztetése érdekében megtartott tárgyalások 

lezárásával ajánlatkérő a szerződésre vonatkozóan, illetve jelen felhívás 10. 

pontjában részletezettek szerint a 3. és 4. részszempontokra vonatkozóan 

ajánlati kötöttséggel bíró ajánlatot kér benyújtani a pályázóktól azonos 

feltételeket biztosítva minden Ajánlattevő számára. 

Az ajánlatkérő (MÁV-START Zrt.) oldalán ajánlati kötöttség kizárólag a 

szerződéskötéssel jön létre, ezt megelőzően ajánlatkérő oldalán nem áll be 

ajánlati kötöttség. 

A szerződéses feltételek egyeztetésére vonatkozó tárgyalásokat ajánlatkérő 

tervezetten egy fordulóban, a pályázókkal külön-külön tervezi lefolytatni, de 

fenntartja magának a jogot arra, hogy ettől indokolás nélkül eltérjen és a 

pályázók együttes jelenlétében tartson meg tárgyalási fordulót, illetve szükség 

szerint több tárgyalási fordulót is tartson. 

A szerződéses feltételek egyeztetésére vonatkozó tárgyalásokat követően 

amennyiben egynél több ajánlat érkezik a megadott határidőre, úgy 

ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt követő második munkanapon kétfordulós 

ártárgyalást tart (jelen felhívás 10. pontjában részletezettek szerinti 1. és 2. 

bírálati részszempont – árelemek – tekintetében), amelynek pontos 

időpontjáról és helyszínéről a módosított ajánlatok bontását követően 

haladéktalanul tájékoztatja a pályázókat. (Ha csak egy pályázó által kerül 

ajánlat benyújtásra, ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy fenti 

rendelkezést indokolás nélkül alkalmazza.) 

Az ártárgyalás szabályai a következők: 

· Az ártárgyalás célja új árajánlat benyújtása. 

· Az ártárgyalásra két fordulóban kerül sor. 

· Az ártárgyalás az ajánlattevők együttes jelenlétében történik. 

· Az ajánlattevők az egyes tárgyalási fordulók lezárásaként árajánlatukat zárt 

borítékban nyújtják be az Ajánlatkérő részére (cégszerűen aláírt 

felolvasólapon – jelezve, hogy mely ártárgyalási fordulóra vonatkozik). 

· Ajánlatkérő a benyújtott árajánlatokat mindkét fordulót követően az 

ajánlattevők együttes jelenlétében ismerteti. 



· Az ártárgyalás első fordulójában az ajánlatkérő számára kedvezőbb (vagyis 

alacsonyabb) nettó ellenszolgáltatást kell megajánlani, mint amely árajánlatok 

a szerződéses feltételek és műszaki tartalom egyeztetésére szolgáló 

tárgyalások lezárását követően az ajánlattételi határidőre benyújtott ajánlatban 

szerepeltek. (Mindkét árelem tekintetében külön-külön!) 

· Az ártárgyalás második fordulójában az ajánlatkérő számára kedvezőbb 

(vagyis alacsonyabb) nettó ellenszolgáltatást kell megajánlani, mint az 

ártárgyalás első fordulójában. (Mindkét árelem tekintetében külön-külön) 

· Ajánlatkérő elvárása, hogy a módosított ajánlat benyújtását követő 

ártárgyalásokon a minimális lépték mindkét fordulóban mindegyik árelem 

tekintetében külön-külön legalább 10 000 Ft. 

· Abban az esetben, ha a második ártárgyalási forduló lezárását követően a 

sorrend megállapítható, az ártárgyalások befejeződnek, és ezzel az ajánlati 

kötöttség az ajánlati ár vonatkozásában is beáll. 

· Amennyiben a második ártárgyalási forduló lezárását követően az 

összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásával azonos pontszám 

alakul ki két vagy több ajánlattevő esetében, úgy ajánlatkérő közjegyző 

jelenlétében sorsolást tart és a sorsolás alapján kiválasztott ajánlattevőt 

nyilvánítja az eljárás nyertesének. 

· Ajánlatkérő minden egyes tárgyalásról jegyzőkönyvet készít, és azt a 

tárgyalás következő fordulójának megkezdéséig (utolsó forduló esetén a 

tárgyalás befejezését követő két munkanapon belül) minden, az adott 

tárgyalási fordulóban részt vevő ajánlattevőnek alá kell írnia. Ajánlatkérő az 

ajánlattevőknek a jegyzőkönyvből egy példányt aláírást követően átad, vagy 

két munkanapon belül azt részükre 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 bármelyik fordulójában, 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 a pályázat során az Ajánlattevő részére teljes körű hiánypótlási 

lehetőséget biztosít. Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a végső 

ajánlattétel során a hiánypótlás lehetőségét kizárja (erről a végső ajánlat 

bekérésével egyidejűleg tájékoztatni fogja az ajánlattevőket). 



Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot annak bármely 

szakaszában, a szerződéskötésig bármikor eredménytelennek nyilvánítsa. A 

pályázat eredménytelennek nyilvánításából eredően ajánlatkérővel szemben 

semmiféle igény nem érvényesíthető! 

b) Eredményhirdetés tervezett időpontja: 2011. április 12. 12.00 óra 

c) Szerződéskötés tervezett időpontja: 2011. április 13. 

(Ajánlatkérő fenntartja a jogot a fenti időpontok korlátozás nélküli módosítására azzal, hogy 

az új időpontról rövid úton (e-mailben vagy faxon) tájékoztatja a pályázókat.) 

  

5. A szerződés meghatározása 

  

Vállalkozási szerződés 

  

6. A szerződés időtartama 

  

A szerződés aláírásától a szerződésből eredő jogok és kötelezettségek 

mindkét fél általi maradéktalan teljesítéséig, a szerződésben vállalt jótállási 

időszak lejártának napjáig. 

  

7. A teljesítés megkezdésének kezdőnapja 

  

A szerződés aláírásának napja. 

  

8. Alkalmassági követelmények 

Az Ajánlattevő (konzorcium esetén konzorciumi tag) szakmai alkalmasságát 

az alábbi dokumentumok benyújtásával tartozik igazolni: 

A/1. 

A vízkezelő és vízforgató berendezéssel ellátott vízi-létesítmény telepítése, 

beüzemelése tárgyú referenciáinak ismertetése referencia lista formában, 

minimálisan az alábbi tartalommal: 

– a szerződést kötő fél megnevezése, címe, telefonszáma 

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

mail, fax), 



– a referencia tárgyának ismertetése, 

– a teljesítés ideje, 

– ellenszolgáltatás nettó összege. 

  

A/2. 

A szervizháttér bemutatása cégszerűen aláírt nyilatkozat formájában. A 

nyilatkozatnak tartalmaznia kell az arra vonatkozó kötelezettségvállalást, hogy 

az ajánlattevő általbeszerelt, vagy beépített alkatrész(ek) és berendezés(ek) 

vonatkozásában a jótállási körbe eső szükséges szervízelésre, hibák 

kijavítására a szervizháttere alkalmas. 

  

A/3. 

Az ISO 9001:2008 szabvány követelményeinek megfelelő minőségirányítási 

rendszer érvényes tanúsítványának egyszerű másolati példányát. 

Alkalmassági minimumkövetelmények: 

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az elmúlt 3 évben (2008-2009-

2010 években) összesen legalább nettó 10 millió Ft referencia munkával 

vízkezelő és vízforgató berendezéssel ellátott vízi-létesítmény telepítése, 

beüzemelése tárgyban. 

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a szállítandó berendezés 

vonatkozásában teljes körű szervizháttérrel. A szervizháttérrel biztosítania kell 

az általa beszerelt, vagy beépített alkatrész(ek) és berendezés(ek) 

vonatkozásában a szükséges szervízelést, hibajavítást. 

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik ISO 9001:2008 szabvány 

szerinti minőségirányítási rendszerrel. 

Az alkalmassági feltételeknek való megfelelést az ajánlattevőknek az 

ajánlatukban kell igazolni. 

A dokumentumok benyújtásával kapcsolatban ajánlatkérő biztosítja a 

hiánypótlás lehetőségét. 

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy fenti alkalmassági 

kritériumoknak megfelelhetnek együttesen alvállalkozó bevonásával is. Ebben az 

esetben csatolni az adott cégre (alvállalkozóra) vonatkozóan kell csatolni a fenti 

kritériumoknak való megfelelés(ek) igazolására vonatkozó dokumentumokat. 

  

9. Kizáró okok 



Nem lehet Ajánlattevő (konzorcium esetén konzorciumi tag), illetve 

alvállalkozó: 

a) aki 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) aki tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét 

felfüggesztették; 

c) aki 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 f) 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) aki 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) aki a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában nincs bejegyezve; 

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

nem régebben meghozott – jogerős bírósági ítéletben megállapított 

jogszabálysértést követett el; 

g) aki 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. 

Igazolás módja: 

Az a), b) és c) pontok tekintetében az igazolás módja: 

Az Ajánlattevő (konzorcium esetén konzorciumi tag) és az igénybe venni 

kívánt alvállalkozó(k) ajánlattételi határidőt megelőző 45 napnál nem régebben 



kiállított: cégkivonata és a cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási 

címpéldánya egyszerű másolati példányban. 

A d), e), f) és g) pontok tekintetében az igazolás módja: 

Az Ajánlattevő (konzorcium esetén konzorciumi tag), illetve alvállalkozó) 

cégszerűen aláírt nyilatkozata. 

  

A kizáró okoknak való megfelelést az ajánlattevőknek az ajánlatukban kell 

igazolni. 

  

A dokumentumok benyújtásával kapcsolatban ajánlatkérő biztosítja a 

hiánypótlás lehetőségét. 

  

10. Az ajánlatok elbírálásának menete és szempontrendszere 

Az Ajánlatkérő a beadott ajánlatok elbírálása során megvizsgálja, hogy az 

ajánlatok megfelelnek-e a Pályázati Felhívásban, a Pályázati 

Dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

A végső ajánlatok értékelése során az ajánlatkérő az összességében 

legelőnyösebb, érvényes ajánlatot benyújtó ajánlattevőt hirdeti ki nyertesnek. 

Bírálati részszempontok és súlyszámok: 

Részszempont megnevezése Súlyszám 

1. Tervezési + kivitelezési (beleértve a próbaüzemet is) munkák elvégzése [nettó Ft] 70 

2. Engedélyeztetési eljárás lefolytatása [nettó Ft] 50 

3. A rendszer megfelelő működésére vállalt teljes körű jótállás a jelen pályázati dokumentáció III. 

fejezete (Szerződéstervezet) 1.16. pontjában meghatározott napjától számítottan [hónap] (minimum 

24 hónap) 20 

4. Kivitelezési idő a szerződéskötéstől számítottan [hét] (maximum 8 hét) 10 

Ajánlatkérő csak az érvényes ajánlatokat értékeli a bírálati részszempontok 

szerint. 

A bírálat során az adható pontszám valamennyi részszempont esetében 0,1-

10 pont. Minden részszempont vonatkozásában az Ajánlatkérő számára 

legkedvezőbb ajánlati elem 10 pontot kap, a többi arányosan kevesebbet. 

Mindegyik részszempont esetében Ajánlatkérő két tizedes jegy pontosságig 

számol, majd az így kapott számot beszorozza a súlyszámmal. Ezen súlyozott 



pontszámokat összeadja, az így kialakuló pontszám lesz az ajánlattevő végső 

pontszáma. 

Ajánlattevőknek az 1. és 2. bírálati részszempontok tekintetében az árat úgy 

kell megadniuk, hogy azok tartalmazzanak minden járulékos költséget. 

Fentieken túl egyéb költségek elszámolására nincs lehetőség. 

  

11. Egyéb információk 

· Az ajánlattétel nyelve magyar. 

· Ajánlatkérő lehetővé teszi a közös ajánlattételt, ehhez kapcsolódóan 

azonban tájékoztatja a pályázókat, hogy az ajánlatban meg kell nevezni a 

konzorciumi tagokat, illetve a konzorcium vezető tagját, annak címét, egyéb 

elérhetőségét, illetve csatolni kell a konzorciális szerződést is. A konzorciális 

szerződésnek ki kell térnie arra, hogy a tagok felelőssége egyetemleges, 

továbbá meg kell jelölni meghatalmazással eljáró képviselőjük nevét, 

elérhetőségeit. A meghatalmazás alapján a meghatalmazott a konzorcium 

minden tagját teljes jogkörrel képviseli, a képviselet bármilyen vonatkozású 

korlátozása az eljárás időtartama alatt az Ajánlatkérő irányába hatálytalan. 

· A pályázó ajánlati kötöttsége akkor kezdődik, amikor a tárgyalások 

lefolytatását követően (és ártárgyalás megtartásának esetén a második 

fordulót követően) a végső ajánlatát benyújtotta. A pályázó ettől az időponttól 

számítva a végső ajánlatához 90 napig kötve van, kivéve, ha az Ajánlatkérő 

ezen időponton belül a pályázatot megnyert – vagy az alábbiakban 

részletezett eseten a második helyezett – Ajánlattevővel szerződést köt, vagy 

a pályázókkal írásban közli, hogy a pályázatot eredménytelennek minősíti. Az 

ellenszolgáltatás összege tekintetében az ajánlati kötöttség az ártárgyalás 

lezárását követően áll be. 

· A nyertes Ajánlattevő visszalépése esetén az Ajánlatkérő a második 

legkedvezőbb Ajánlattevővel köt(het) szerződést. 

· Az Ajánlatkérő a pályázat során az Ajánlattevő részére teljes körű 

hiánypótlási lehetőséget biztosít. Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy 

a végső ajánlattétel során a hiánypótlás lehetőségét kizárja (erről a végső 

ajánlat bekérésével egyidejűleg tájékoztatni fogja az ajánlattevőket). 

· Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával, valamint a tárgyalásokon való 

részvétellel, képviselettel kapcsolatban felmerült összes költsége az 

Ajánlattevőt terheli függetlenül egyrészt attól, hogy az eljárás eredményes volt-

e, másrészt attól is, hogy a pályázó érvényes pályázatot nyújtott-e be. 



· Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot annak bármely 

szakaszában, bármikor eredménytelennek nyilvánítsa. A pályázat 

eredménytelennek nyilvánításából eredően ajánlatkérővel szemben semmiféle 

igény nem érvényesíthető! 

· Ajánlatkérő jelen eljárásban készít Dokumentációt, melyet térítésmentesen 

bocsát az ajánlattevők rendelkezésére. Az ajánlati dokumentáció 

ajánlatkérőtől való átvétele az eljárásban való részvétel feltétele. Az ajánlati 

dokumentáció beszerzésének határideje: 2011. március 22. 14.00 óra. Az 

ajánlati dokumentáció – előzetes telefonos egyeztetés után – átvehető 

személyesen vagy meghatalmazott útján, a MÁV-START Zrt. Értékesítési 

Szervezet címén (1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60., I. emelet 137. 

szoba), munkanapokon 9.00-11.00 óráig (az ajánlattételi határidő napján 9-

13.00 óráig). A dokumentációt ajánlatkérő írásban beérkező kérés alapján e-

mailen megküldi. 

· Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt nem köti biztosíték nyújtásához. 

· Jelen eljárásban sem részajánlat, sem alternatív ajánlat tételre 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 ajánlat minden oldalát kitörölhetetlen tintával vagy géppel elkészítve, 

valamennyi oldalt folyamatos sorszámmal, összetűzve, a cégjegyzésre 

jogosult vagy az általa az ajánlat aláírására meghatalmazott személy 

kézjegyével ellátva, zárt csomagolásban, magyar nyelven, 3 db papír 

példányban (1 eredeti, 2 másolat) kell benyújtani. Az ajánlaton szerepelnie kell 

az „eredeti” vagy a „másolati” megjelölésnek, továbbá az ajánlattevő nevének, 

székhelyének. Eltérés esetén az „eredeti” példány tartalma a mérvadó. A 

csomagoláson a „A Miskolc Tiszai pályaudvaron – Miskolc, Kandó Kálmán tér 

1-3. szám alatt – található vasúti személykocsi mosó szennyvíz-előkezelését 

biztosító vízi-létesítmények felújításának tervezése, kivitelezése és 

engedélyeztetése” megjelölést is fel kell feltüntetni. 

· Az ajánlat első oldalaként cégszerűen aláírt felolvasólapnak kell szerepelnie, 

amelyben közölni kell az alábbi adatokat: az ajánlattevő nevét, székhelyét, 

telefon- és faxszámát, valamint az értékelésre kerülő bírálati részszempontok 

számszerűsíthető adatait. A felolvasólap mintáját a dokumentáció tartalmazza. 

· Ajánlattevőnek az alábbi dokumentumok egyszerű másolatát kell az 

ajánlathoz csatolni: 

· az ajánlattételi határidőt megelőző 45 napnál nem régebben kiállított: 

cégkivonat 



· a cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát 

· egyszerű nyilatkozatot (cégszerűen aláírva) az alvállalkozókra vonatkozóan 

· A Dokumentáció részét képező szerződéstervezetet kitöltve, szignálva 

csatolni kell az ajánlathoz, korrektúrával jelölve az esetleges módosítási 

javaslatokat. 

· Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes 

költség az ajánlattevőt terheli. 

· Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a kapcsolattartási pontként 

megjelölt székhelyen az épületbe történő bejutás a bejáratnál történő 

regisztrálás miatt kb. 20-25 percet is igénybe vehet, ajánlatkérő az ebből 

eredő esetleges késésekért (különösen az ajánlatok benyújtásának határidejét 

tekintve) sem tud felelősséget vállalni. Ajánlatkérő az eljárás során azon 

dokumentumokat tekinti határidőre beérkezettnek, amely a megadott 

határidőre a jelen felhívás 1. pontjában megjelölt kapcsolattartási pontra 

(irodába) megérkezik. 

· Ajánlattevők a megfelelő ajánlattétel érdekében e-mailen írásban kérdéseket 

tehetnek fel jelen nyílt pályázattal kapcsolatban 2011. március 21. 12.00 óráig. 

A kérdéseket a jelen felhívás 1. pontjában megjelölt e-mail címre kell 

megküldeni. Ajánlatkérő a válaszokat legkésőbb 2011. március 21. 16.00 óráig 

e-mailen megküldi. 

Jelen pályázat megjelenésének napja: 2011. március 8. 

 


