
Iktatószám: 21547/2014/START 

 

 

Tárgy: Pályázati felhívás  1 / 12 

Eljárás: „Fordítókorongok hajtásrendszer korszerűsítése”  

Ügyintéző: Duka Ákos  

Fax/E-mail:1-511-8534/duka.akos@mav-szk.hu 

Nyílt pályázati felhívás 

„Fordítókorongok hajtásrendszer korszerűsítése” 

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. 
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1. A beszerzés tárgya és mennyisége: 

 

 Fordítókorongok hajtásrendszer korszerűsítése 

 Mennyiség: Hat telephelyen egy-egy db, azaz összesen 6 db fordítókorong az 

alábbiak szerint: 

 

Eszköz 

szám 
AS szám 

Típus, 

teherbirás 
Elhelyezés 

D7-00008 FcAS0096 Lemezcsuklós 24 m, 350 t Ferencváros körcsarnok 

D7-00015 SvAs-0130  Lemezcsuklós 26 m, 350 t Székesfehérvár körcsarnok 

D7-00003 MsAS-0172 Lemezcsuklós26 m, 350 t Miskolc körcsarnok 

D7-00005 BcAs0077 Lemezcsuklós 20 m, 350 t Békéscsaba körcsarnok 

D7-00020 PsAS-0029 Lemezcsuklós 26 m, 350 t Pécs körcsarnok 

D7-00021 KnAS 0037 Lemezcsuklós 20 m, 350 t Nagykanizsa dízel körcsarnok 

 

 

2. A szerződés meghatározása 

Vállalkozási szerződés.  

 

Ajánlatkérő a szerződés tervezetét szerkeszthető (Word) formátumban bocsátja 

rendelkezésre annak érdekében, hogy az esetleges észrevételeket, módosítási, vagy 

javítási igényeiket korrektúra megjelöléssel megtehessék ajánlattevők. (Ajánlatkérő 

felhívja a figyelmet, hogy az Ajánlattevők által tett módosítási javaslatok elfogadása 

Ajánlatkérő számára nem kötelező!)   

 

3. A teljesítés helye(i): 

A felhívás 2. sz. mellékletében megadott telephelyek. 

 

4. Műszaki leírás: 

mailto:duka.akos@mav-szk.hu
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A pályázati felhívás (a továbbiakban: felhívás) tárgyát képező fordítókorongok 

hajtásrendszerének korszerűsítésére vonatkozó műszaki leírást a felhívás 1. sz. melléklete 

tartalmazza. 

 

Ajánlatkérő elvárása, hogy valamennyi fordítókorong azonos műszaki megoldással, 

technológiával kerüljön felújításra, melyre tekintettel az egyes fordítókorongok 

felújítására különböző műszaki megoldást, technológiát tartalmazó ajánlat érvénytelennek 

minősülhet.  

 

5. Ajánlatkérő által megadott adatok és elvárások az alábbiak: 

 

5.1. Az árakat nettó magyar forintban (HUF) kérjük megadni, s az nem köthető 

semmilyen más külföldi fizetőeszköz árfolyamához, valamint az nem tartalmazhat 

ármódosító képletet, számítást. Az ajánlati ár a szerződés teljes időbeli hatálya alatt 

érvényes, rögzített ár.  

Az ajánlati árat úgy kell meghatározni, hogy annak tartalmaznia kell a teljes 

korszerűsítésre vonatkozóan minden járulékos költséget (beleértve tervezési, 

gyártási, szállítási, telepítési, engedélyeztetési, üzembe helyezési , vám, stb. 

költségeket). A megajánlott ellenszolgáltatás összegén felül ajánlattevő semmilyen 

jogcímen nem tarthat igényt további díjazásra, költségtérítésre, egyéb 

ellenszolgáltatásra.  

 

6. A teljesítés végső határideje: A Szerződés a mindkét Fél részéről történő aláírása napján 

lép hatályba és az abból eredő kötelezettségek maradéktalan teljesítésével szűnik meg. A 

teljesítésre vonatkozó határidőket részletezetten a Vállalkozási szerződés 2.5. pontja 

tartalmazza. 

 

7. Részajánlat tétel lehetősége: Ajánlatkérő jelen beszerzési eljárásban részajánlattételi 

lehetőséget nem biztosít. 

8. Többváltozatú ajánlat tétel lehetősége: Ajánlatkérő jelen beszerzési eljárásban 

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

többváltozatú ajánlat érvénytelennek minősül. 

 

9.  Helyszíni bejárással kapcsolatos információ: 

 

Ajánlatkérő az ajánlattétel elősegítése, a feladat pontos megismerése érdekében egy 

korábbi korszerűsítés eredményeként felújított fordítókorongot, valamint annak 

működését helyszíni bejárás keretében bemutatja Ajánlattevők részére. A bejáráson való 

részvétel kötelező az Ajánlattevők részére! 

 

A bejárás helyszíne: MÁV-START Zrt. Nyíregyháza Területi Műhely, Erkel Ferenc út 

2., a gépészeti telep központi irodája 

 

A bejárás időpontja: 2015. május 6. 11:00 óra 

 

A bejáráson való részvétel az érvényes ajánlattétel előfeltétele!  
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Ajánlatkérő továbbá lehetőséget biztosít egyéni helyszíni bejárás keretében a 

korszerűsítésre váró fordítókorongok megtekintésére annak érdekében, hogy a várható 

bontási és kivitelezési munkák megtervezését elősegítse. Az egyéni bejárásokon való 

részvétel nem kötelező, az egyéni bejárás az elvégzendő felújítási munka felmérését és az 

ajánlat elkészítését hivatott elősegíteni. 

 

Ezen egyéni bejárások tekintetében szükséges az alábbi kapcsolattartókkal történő 

időpont egyeztetés, valamint engedélykérés: 

 

Elhelyezés Kapcsolattartó 

Ferencváros körcsarnok 

Pöstyéni Zsolt műszaki koordinátor 

06-30/914-3303 

postyeni.zsolt@mav-start.hu 

Székesfehérvár körcsarnok 

Kis István emelőgép ügyintéző 

06-30/589-9438 

kis.istvan@mav-start.hu 

Miskolc körcsarnok 

Szalmás Péter műszaki koordinátor 

06-30/630-6385 

szalmas.peter@mav-start.hu 

Békéscsaba körcsarnok 
Kruchió István 06-30/627-6982 

kruchioi@mav-gepeszet.hu 

Pécs körcsarnok 

Filotás Péter műszaki koordinátor 

06-20/491-7500 

filotas.peter@mav-start.hu 

Nagykanizsa dízel körcsarnok 

Kozma Lajos emelőgép ügyintéző 

06-30/281-2863 

kozma.lajos@mav-start.hu 

 

 

10. 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. 

 

11. Kizáró okok és az igazolás módja: 

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő illetve alvállakozó, aki az alábbi kizáró okok hatálya 

alatt áll: 
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a) végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló 

bírósági végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen 

elrendelték, vagy ha az Ajánlattevő 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) nem EU-, EGT- vagy OECD-tagállamban vagy olyan államban rendelkezik 

adóilletőséggel, mellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló 

egyezménye van, vagy 

e) 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, 

f) 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. 

g) 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 személyes joga szerint jogképes szervezet, amelynek tekintetében az d) 

e) és f) 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 

ad) pont szerinti feltételt megfelelően alkalmazni, 

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

meghozott – jogerős bírósági ítéletben megállapított jogszabálysértést követett el; 

i) 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. 

j) 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; 
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k) a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában nincs bejegyezve; 

l) olyan gazdasági szereplő, amely, illetőleg amely személy közreműködői, alvállalkozói 

vonatkozásában olyan valós vagy potenciális érdekellentét áll fenn, mely az 

Ajánlatkérő részére nyújtandó szolgáltatásokat érintené vagy a jelen pályázat alapján 

megkötendő szerződés szerinti feladatai független, pártatlan ellátását bármely módon 

veszélyeztetné; 

m) az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során olyan hamis 

adatot szolgáltat, vagy hamis nyilatkozatot tesz, amely a verseny tisztaságát 

veszélyezteti 

 

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

ajánlatában nyilatkoznia kell.  

 

12. 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 három 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. 

Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha a teljes nettó - általános forgalmi adó nélkül számított – 

árbevétele a pályázati felhívás közzétételét megelőző három üzleti évben összesen nem 

érte el a nettó 38.000.000,- Ft-ot. 

 

Az igazolás módja 

Ajánlattevő nyilatkozata az előző három üzleti év vonatkozásában a teljes – általános 

forgalmi adó nélkül számított –árbevételére vonatkozóan, valamint saját vagy 

jogelődjének előző három üzleti évéről szóló, a számviteli jogszabályoknak megfelelő 

beszámolója.  

A beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges, a pénzügyi alkalmassági 

minimumkövetelmény meglétét Ajánlatkérő ellenőrzi a céginformációs szolgálat 

honlapján. 

 

Ha az ajánlattevő fentebb meghatározottak szerinti adatokkal azért nem rendelkezik az 

ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert a fent megjelölt időszak kezdete után 

kezdte meg működését, az alkalmasságát a teljes nettó – általános forgalmi adó nélkül 

számított – árbevételéről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Ajánlattevő alkalmas, ha 

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

összesen eléri vagy meghaladja a nettó 19.000.000,- Ft-ot. 
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Műszaki, szakmai alkalmasság  

 

Ajánlattevőnek az ajánlathoz csatolnia kell: 

M/1. 

A jelen felhívás tárgyában (hajtásrendszer korszerűsítés) a felhívás közzétételét 

megelőző három év (azaz 2012, 2013, 2014) legjelentősebb teljesítéseinek ismertetését 

minimálisan az alábbi tartalommal (lásd 6. 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). 

 a szerződésszerű teljesítésre vonatkozó információ. 

 

M/2. 

Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy rendelkezik hajtásrendszerek 

tervezésében, kivitelezésében legalább 3 éves szakmai tapasztalattal, felsőfokú műszaki 

képesítéssel rendelkező szakemberrel. 

 

A nyilatkozathoz kapcsolódóan csatolni kell a szakember(ek) megnevezését és a 

szakmai tapasztalat bemutatását tartalmazó cégszerűen aláírt nyilatkozatot, amely 

nyilatkozatot azon gazdasági szereplőnek kell cégszerűen aláírni, amely az adott 

szakembert rendelkezésre bocsátja. 

 

A nyilatkozatban minimálisan az alábbiakat kell megjelölni: 

- az adott szakember nevét,  

- képzettségét,  

- szakmai tapasztalatát 

- azon alkalmassági feltétel pontos megjelölését, hogy milyen szakemberként kívánja 

Ajánlattevő bevonni az adott szakembert a szerződés teljesítésébe. 

 

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):  

M/1. 

 Ajánlattevőnek rendelkeznie kell a felhívás közzétételét megelőző három évben (azaz 

2012, 2013, 2014) hajtásrendszer korszerűsítés tárgyban összesen nettó 30 millió Ft 

értékű szerződésszerűen teljesített referenciával. 

 

M/2. 

Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik legalább egy, felsőfokú 

műszaki képesítéssel, hajtásrendszerek tervezésében, kivitelezésében legalább 3 éves 

szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel. 
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13. A hiánypótlás lehetősége vagy annak kizárása: 

Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét biztosítja. Hiánypótlás során az ajánlat nem 

módosulhat, azonban az ajánlat érvényességéhez szükséges dokumentumokat be lehet 

nyújtani. Hiánypótlásban olyan adat, információ, dokumentum nem pótolható, amely az 

ajánlati árat befolyásolja, módosítja. Hiánypótlás során Ajánlatkérő által hiánypótlás 

keretében nem kért dokumentumok is pótolhatóak (önkéntes hiánypótlás). A 

hiánypótlási határidő elmulasztása egyben az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után. 

Hiánypótlási lehetőség nem vonatkozik a nem teljes körű árajánlat adása esetén az 

árajánlat 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.  

 

14. Ajánlat benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók: 
Az ajánlattétel határideje: 2015. május 22. 10:00 óra 
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Az ajánlattétel módja: az ajánlatokat e-mail-en PDF (szkennelt) formátumban a 

duka.akos@mav-szk.hu e-mail címre történő megküldéssel kérjük benyújtani a fenti 

határidőig. 

 

Az ajánlatokat a megadott e-mail címre, a jelen pontban megadott időpontig 

beérkezőleg kell benyújtani. A határidőn túl érkezett ajánlatok érvénytelenek! 

Társaságunk nem vállal felelősséget az ajánlattevői érdekkörben felmerülő, illetve vis 

maiorból, rendszerhibából, áramszünetből eredő késedelmes ajánlattételért. Az e-mail 

tárgy mezőjében az eljárás számát és tárgyát fel kell tüntetni. 

 

15. A beszerzési eljárás lefolytatásának folyamata: 

 ajánlatok benyújtása a jelen felhívás 14. 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, és/vagy tárgyalás lefolytatásának menetét az alapajánlatok 

értékelését követően az Ajánlattevők részére megküldött aukciós felhívás, és/vagy 

tárgyalási meghívó fogja tartalmazni; 

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

ajánlatokat, majd döntést hoz.  

 Ajánlatkérő nyilvános eredményhirdetést nem tart. Az eredményről egyidejűleg 

elektronikus úton tájékoztatja az ajánlattevőket az elektronikus árlejtést követő 30 

napon belül. 

 A szerződéskötés tervezett időpontja: Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató 

megküldését követő 30 napon belül. 

 

16. Az elbírálás szempontja: 

 

Az ajánlatok értékelése a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás bírálati szempont 

alapján történik. 

 

17. Érvénytelen az ajánlat, amennyiben: 

 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; 
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 Ajánlattevő ajánlatában a szolgáltatandó áru, illetve a nyújtandó szolgáltatás 

tulajdonságait illetve a vonatkozó ellenszolgáltatást nem egyértelműen határozta 

meg, vagy azokat más ajánlatához vagy feltételhez kötötte; 

 az ajánlatban valótlan adat vagy nyilatkozat szerepel; 

  az ajánlati felhívásban részletezett kizáró okok fennállnak az Ajánlattevővel 

szemben 

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

határidőn túl érkezett 

 az ajánlat/ajánlattevő a fentieken túlmenően nem felel meg az ajánlati felhívásban 

valamint a jogszabályokban foglaltaknak 

 

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. 

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

kizárja. Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot indoklás nélkül a 

pályáztatás bármely szakaszában eredménytelennek nyilvánítsa, továbbá, hogy a 

szerződés megkötését megtagadja. A szerződés a nyertes kihirdetésével nem jön létre, 

Ajánlatkérőt szerződéskötési kötelezettség nem terheli. 

 

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. 

 

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. 

 

18. Egyéb információk: 
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A pénzügyi ellenszolgáltatás feltételei:  Az ellenérték kifizetésének teljesítése a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi IV. törvény 6:130. (1)-(2) bekezdésében foglalt 

szabályoknak megfelelően történik, a vállalkozási szerződésben foglaltak szerint. 

Megrendelő előleget, kötbért nem fizet, és semmiféle biztosítékot nem nyújt Vállalkozó 

részére. 

Ajánlatkérő késedelmes fizetése esetén késedelmes fizetése esetén Vállalkozó a Ptk. 

6:155 §-ában meghatározott mértékű késedelmi kamat felszámítására jogosult.   

Ajánlatkérő elvárja, hogy az ajánlati ár a meghatározott műszaki/szakmai tartalomnak 

megfelelő teljesítés reális ellenértékét jelentse. 

Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban utalni kell az ajánlattételi szándékra, s meg kell 

nevezni a közös ajánlattevőket, illetve az ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a 

beszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt 

megjelölni (név, cím, kapcsolattartó feltüntetésével). Közös ajánlattétel esetén a közös 

ajánlattevőknek megállapodást kell kötniük egymással, melyben szabályozzák a közös 

ajánlattevők egymás közötti és az ajánlatkérővel való kapcsolatát.  

A megállapodásnak az alábbi kötelező elemeket kell tartalmazni: 

a) tartalmazza a közös ajánlattevők közös fellépése formájának ismertetését,  

b) tartalmazza az ajánlat aláírása módjának ismertetését,  

c) tartalmazza a részesedés mértékének feltüntetését,  

d) tartalmazza a vezető tag (a képviselő) megjelölését azzal, hogy a képviselő 

korlátozás nélkül jogosult valamennyi közös ajánlattevőt képviselni az ajánlatkérővel 

szemben a jelen beszerzési eljárásban, az ajánlatkérő által az ajánlattevő, illetve az 

ajánlattevő által az ajánlatkérő felé megteendő, illetve megtehető jognyilatkozatokban,  

e) tartalmazza az ajánlatban vállalt kötelezettségek megosztásának ismertetését,  

f) tartalmazza az ajánlatban vállalt kötelezettségeken belül azokat, amelyeket:  

• az egyes ajánlattevők külön-külön teljesítenek (az érintett ajánlattevő 

megnevezésével),  

• amelyeket egynél több ajánlattevő együttesen teljesít (az érintett ajánlattevők 

megnevezésével),  

• és azon kötelezettségeket, amelyek tekintetében harmadik személlyel 

kívánnak szerződést kötni; 

g) tartalmazza azon megállapodást, miszerint közös ajánlattevők a szerződésben vállalt 

valamennyi kötelezettség teljesítéséért egyetemleges kötelezettséget és felelősséget 

vállalnak, és 

h) az ajánlat benyújtásának napján érvényes és hatályos, és hatálya, teljesítése, 

alkalmazhatósága vagy végrehajthatósága nem függ felfüggesztő (hatályba léptető), 

illetve bontó feltételtől és/vagy harmadik személy, illetve hatóság jóváhagyásától. 

 

Az ajánlattevők személye közös ajánlattétel esetén az ajánlattételi határidő lejárta után 

nem változhat. 
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Alvállalkozó igénybe vétele esetén csatolni kell a cégszerűen aláírt nyilatkozatot az 

alábbi tartalommal:  

 Alvállalkozó neve, székhelye. 

 Beszerzésnek az(ok) a része(i), amelynek teljesítéséhez Ajánlattevő 

alvállalkozót vesz igénybe.  

 Alkalmasság igazolása esetén az alkalmassági követelmény megjelölése, 

melyek igazolására Ajánlattevő az alvállalkozót igénybe veszi, 

 Teljesítésnek az a százalékos aránya, amelyben az alvállalkozó 

közreműködik 

 Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy az igénybe venni kívánt 

alvállalkozók vonatkozásában sem állnak fenn jelen pályázati kiírásban 

meghatározott kizáró okok. 

 

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

ajánlattételi határidő lejártától számított 90 napig. 

 

20. Az ajánlat részeként benyújtandó dokumentumok listája: 

 

- Felolvasólap 

- Ajánlattételi nyilatkozat 

- Nyilatkozat árbevételről 

- Referencia nyilatkozat 

- Nyilatkozat közös ajánlattételről 

- Nyilatkozat alvállalkozókról 

- Műszaki ajánlat, mely tartalmazza az előzetes tervet a megvalósításra vonatkozóan. A 

tervnek tartalmaznia kell a szükséges beépített teljesítmény számítást, megmaradó 

rész egységek javítási technológiáját, a beépített új alkatrészek, részegységek 

anyagát, tipusát, a szerkezeti kivitelézés vázlat rajzát, a villamos vezérlés és vezérlő 

pult kialakítását, a működés leírását. Kiegészítésként a kivitelezési munkákra 

vonatkozó árazott költségvetést. 

- Szerződés-tervezet - amennyiben Ajánlattevő elfogadja a szerződés-tervezetet PDF 

formátumban, szignálva és cégadatokkal kitöltve, amennyiben  Ajánlattevő 

módosítási javaslatokkal él, Word formátumban, módosítási javaslatokat 

szövegszerűen, korrektúrával jelölve (Ajánlatkérő ismételten felhívja a figyelmet, 

hogy a módosítási javaslatok elfogadása Ajánlatkérő számára nem kötelező!) 

- Az ajánlattételi határidőt megelőző 30 napnál nem régebben kiállított cégkivonat 

egyszerű másolati példánya (a http://www.e-cegjegyzek.hu honlapról letölthető 

változat is elfogadható) 

- Az  ajánlatot aláíró és/vagy nyilatkozatot tevő, kötelezettséget vállaló cégjegyzésre 

jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát/címpéldányait vagy a Ctv. 9. §-a szerinti 

aláírási mintát egyszerű másolatban. Amennyiben az aláíró személy nem 

cégjegyzésre jogosult az adott gazdasági szereplőnél, úgy továbbá csatolni kell az 

adott gazdasági szereplőnél cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő által aláírt 

meghatalmazást legalább teljes bizonyító erejű magánokirati formában, melynek 
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tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírását is. Ajánlatkérő felhívja 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. 

  

 

Budapest, 2015. április 28. 
 


