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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

az 

„Ügyvédi tevékenység ellátása (a MÁV-START Zrt. 

munkavállalóinak jogi képviselete szabálysértési és büntetőeljárások 

során, illetve a kapcsolódó általános ügyvédi feladatok ellátása)” 
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3131/2020/START számú 

P Á L Y Á Z A T I  F E L H Í V Á S  

„Ügyvédi tevékenység ellátása (a MÁV-START Zrt. munkavállalóinak jogi képviselete 

szabálysértési és büntetőeljárások során, illetve a kapcsolódó általános ügyvédi feladatok ellátása)” 

tárgyú ajánlatkéréshez (a továbbiakban: pályázathoz) 

 

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

 

MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített 

cégnevén: MÁV-START Zrt.) 

 

Székhely:  1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. 

Számlázási cím: 1426 Budapest, Pf.27. 

Számlavezető bank: K&H Bank Zrt. 

Számlaszám: 10402142-49575648-49521007 

IBAN kód: HU25 1040 2142 4957 5648 4952 1007 

SWIFT: OKHBHUHB 

Adóigazgatási szám: 13834492-2-44 

Statisztikai számjel: 13834492-4910-114-01 

Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 

Cégjegyzék száma: 01-10-045551 

 

Kapcsolattartási cím: MÁV-START Zrt. 

 Beszerzési Igazgatóság 

 Beszerzési Működéstámogatás 

 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. 

 I. emelet 129. számú iroda 

Kapcsolattartó megnevezése: Oláh János 

Kapcsolattartó elérhetőségei: Telefon: +36 30 927 4308 

 Fax: +36 1 511 1891 

  E-mail: olah.janos@mav-start.hu 

 

2. A Pályázat tárgya: 

„Ügyvédi tevékenység ellátása (a MÁV-START Zrt. munkavállalóinak jogi képviselete 

szabálysértési és büntetőeljárások során, illetve a kapcsolódó általános ügyvédi feladatok 

ellátása)”    
 

A nyertes Ajánlattevőnek az alábbi feladatokat kell ellátnia: 

- büntető és szabálysértési ügyekben Ajánlatkérő munkavállalója (kivételes esetben 

volt munkavállalói) jogi képviseletének ellátása bíróságok és más hatóságok előtt, 

- büntető és szabálysértési ügyekben összefoglaló jelentés és jogi szakvélemény 

készítése Ajánlatkérő részére, 

- büntető és szabálysértési ügyekben beadványok, egyéb iratok elkészítése, 

- büntető és szabálysértési ügyekhez kapcsolódó általános ügyvédi tevékenység (polgári 

peres, nemperes és közigazgatási jogi) ellátása. 

1. rész: Ajánlattevő tevékenységét elsődlegesen a budapesti Területi Személyszállítási és 

Vontatási Igazgatóság (a továbbiakban: TSZVI) területén köteles ellátni (székhelye Szolnokon 

vagy Cegléden vagy Jászberényben vagy Nagykátán vagy Monoron van bejegyezve). 
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2. rész: Ajánlattevő tevékenységét elsődlegesen a szombathelyi TSZVI területén köteles ellátni 

(székhelye Zalaegerszegen vagy Tapolcán vagy Kőszegen vagy Keszthelyen vagy Sárváron van 

bejegyezve). 

 

Ajánlatkérő a nyertes Ajánlattevő(k)nek a megbízási díj és költségtérítés mellett a szerződés 

időtartama alatt havonta rendelkezésre állási díjat fizet a jelen Pályázati felhívás mellékleteiben 

foglaltak szerint. 

 

3. A Pályázat szakmai leírása, illetőleg a minőségi követelmények, teljesítménykövetelmények: 

Az Ajánlatkérő által meghatározott részletes szakmai elvárásokat a Szakmai tartalom (1. számú 

melléklet) és a Megbízási keretszerződés tervezete (2. számú melléklet) tartalmazza. A teljesítés 

során a Megrendelő határozza meg a konkrétan elvégzendő feladatokat.  

 

4. A szerződés meghatározása:  

Megbízási keretszerződés 

 

5. A szerződés időbeli hatálya, teljesítési határidő(k):  

A szerződéskötéstől számított 4 év, azaz 48 hónap. 

 

6. Részekre történő ajánlattétel   [ ] igen 

   [ ] nem lehetséges. 

Többváltozatú ajánlat   [ ] tehető 

   [ ] nem tehető 

 

7. A teljesítés helye:  

1. rész: Ajánlattevő tevékenységét elsődlegesen a budapesti TSZVI területén köteles ellátni 

2. rész: Ajánlattevő tevékenységét elsődlegesen a szombathelyi TSZVI területén köteles ellátni 

 

Az Ajánlatkérő által meghatározott, részletes teljesítési helyeket a Szakmai tartalom 1. számú 

függeléke tartalmazza. 

 

8. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, biztosítékok: 

A szerződésszerű teljesítést biztosító jogintézmények és mellékkötelezettségek: 

[ ]] késedelmi kötbér, 

[ ]] hibás teljesítési kötbér, 

[ ] nemteljesítési kötbér, 

[ ] teljesítési biztosíték, 

[ ] jóteljesítési biztosíték, 

[ ]] egyéb szerződést biztosító mellékkötelezettségek a 

szerződéstervezetben meghatározottak szerint. 

 

9. Az ajánlatok bírálati szempontja: 

Ajánlatkérő az ajánlatokat  

[ ] legalacsonyabb cikkszintű egységár, 

[ ] legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás, 

[ ] legjobb ár – érték arány (adott esetben részszempontok 

megadás szükséges) 

[ ] Nettó ár, 

[ ] Garancia időszak, 

[ ] Szállítási határidő, 
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[ ] egyéb értékelési szempontok 

bírálati szempontja szerint értékeli. 

 

10. Részvételi feltételek: 

10.1. Kizáró okok  

Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő, alvállalkozó, akikkel szemben az alábbi kizáró okok 

fennállnak: 

a) az Ajánlattevő vonatkozásában bármely, a megszüntetését célzó eljárás van folyamatban;  

b) 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; 

továbbá, akinek ügyvédi kamarával szemben legalább a kamarai szabályzatban 

meghatározott mértékű lejárt tagdíjtartozása vagy végrehajtható kamarai határozaton alapuló 

más tartozása van, és azt az ügyvédi kamara írásbeli felhívásra sem egyenlítette ki; 

c) felfüggesztett adószámmal rendelkezik; 

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

meghozott – jogerős bírósági ítéletben megállapított jogszabálysértést követett el. 

Továbbá nem lehet Ajánlattevő, aki: 

e) olyan ügyvédi iroda, illetve egyéni ügyvéd, amely, illetőleg amelynek 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;  

f) az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során olyan hamis adatot 

szolgáltat, vagy hamis nyilatkozatot tesz, amely a verseny tisztaságát veszélyezteti. 

 

10.1.1. Igazolási módok: 

10.1.1.1. Ajánlattevők vonatkozásában: 

Az a) pont tekintetében az igazolás módja: 

Ajánlatkérő a Magyar Ügyvédi Kamara által vezetett Országos Ügyvédi Nyilvántartás 

útján saját hatáskörben ellenőrzi (a https://magyarugyvedikamara.hu/html/nyilvanos-

kereso/ honlapról letölthető változat alapján); amennyiben Ajánlattevő ott nem található, 

kérjük a székhelye szerint illetékes ügyvédi kamara által kiállított 30 napnál nem régebbi 

hatósági bizonyítvány csatolását az ajánlathoz. 

A b) - f) pontok tekintetében az igazolás módja: 

Az Ajánlattevő (ügyvédi iroda esetén az irodát vezető ügyvéd) által aláírt és lepecsételt 

nyilatkozat.  

10.1.1.2. Alvállalkozó vonatkozásában: 

Ajánlattevő (ügyvédi iroda esetén az irodavezető ügyvéd) aláírt és lepecsételt 

nyilatkozata arról, hogy az általa a szerződés teljesítése során igénybe venni kívánt 

alvállalkozók vonatkozásában a kizáró okok nem állnak fenn. 

10.2. Alkalmassági feltételek az Ajánlattevőre vonatkozóan: 

10.2.1. Műszaki, szakmai alkalmassági követelmények: 

M/1.  Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha a Magyar Ügyvédi Kamara által vezetett Országos 

Ügyvédi Nyilvántartásban nem „működő”, illetve „aktív” státusszal szerepel. 

  

https://magyarugyvedikamara.hu/html/nyilvanos-kereso/
https://magyarugyvedikamara.hu/html/nyilvanos-kereso/
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Az igazolás módja: 

Ajánlatkérő a Magyar Ügyvédi Kamara által vezetett Országos Ügyvédi Nyilvántartás 

alapján saját hatáskörben ellenőrzi (a 

https://magyarugyvedikamara.hu/html/nyilvanos-kereso/ honlapról letölthető változat 

alapján); amennyiben Ajánlattevő ott nem található, kérjük a székhelye szerint 

illetékes ügyvédi kamara által kiállított, 30 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány 

csatolását az ajánlathoz. 

Az ellenőrzéshez Ajánlattevőnek ajánlatában meg kell adnia a KASZ számát és az 

ügyvédi igazolványszámát. Amennyiben az Ajánlattevő ügyvédi iroda, a teljesítés 

során eljáró valamennyi ügyvéd, illetve ügyvédjelölt KASZ számát, illetve 

igazolványszámát kérjük megadni. 

 

M/2.  Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha a székhelye nem az alábbiak szerint van bejegyezve a 

Magyar Ügyvédi Kamara által vezetett Országos Ügyvédi Nyilvántartásban: 

1. rész: Szolnok vagy Cegléd vagy Jászberény vagy Nagykáta vagy Monor 

2. rész: Zalaegerszeg vagy Tapolca vagy Kőszeg vagy Keszthely vagy Sárvár 

Az igazolás módja: 

Ajánlatkérő a Magyar Ügyvédi Kamara által vezetett Országos Ügyvédi Nyilvántartás 

alapján saját hatáskörben ellenőrzi (a 

https://magyarugyvedikamara.hu/html/nyilvanos-kereso/ honlapról letölthető változat 

alapján); amennyiben Ajánlattevő ott nem található, kérjük a székhelye szerint 

illetékes ügyvédi kamara által kiállított, 30 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány 

csatolását az ajánlathoz. 

Az ellenőrzéshez Ajánlattevőnek ajánlatában meg kell adnia a KASZ számát és az 

ügyvédi igazolványszámát. Amennyiben az Ajánlattevő ügyvédi iroda, az irodavezető 

ügyvéd KASZ számát kérjük megadni. 

 

M/3.  Alkalmatlan az az Ajánlattevő, aki az eljárást megindító Pályázati felhívás 

megjelenésének napját megelőző 36 hónapban nem rendelkezik az alábbi 

szerződésszerűen teljesített referencia munkákkal: 

 

 Legalább összesen 10, egymástól elkülönülő büntetőeljárásban jogi képviselet 

ellátása testi sértés, rablás, becsületsértés, rágalmazás vagy közfeladatot ellátó 

személy elleni erőszak vonatkozásában (a félreértések elkerülése érdekében 

felhívjuk az Ajánlattevők figyelmét, hogy Ajánlatkérőnek nem elvárása, hogy 

Ajánlattevő a felsorolt összes törvényi tényállás tekintetében rendelkezzen 

referenciával). 

 

  Ajánlatkérő egy büntetőeljárásnak tekinti ugyanazon személy vagy személyek 

ugyanazon ügyben a nyomozati és/vagy rendőrségi és/vagy bírósági szakban történő 

képviseletét. 

 

  Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy mind a sértetti, mind a terhelti jogi 

képviselet ellátását elfogadja referenciaként. Továbbá Ajánlatkérő elfogadja, ha az 

egyéni ügyvéd Ajánlattevő, illetve az ügyvédi iroda nevében eljáró ügyvéd a 

referencia teljesítésekor még ügyvédjelölt volt. 

 

  Ajánlatkérő mind a Pályázati felhívás megjelenésének napját megelőző 36 hónapban 

indult és azon belül lezárult vagy még folyamatban lévő, mind pedig a Pályázati 

felhívás megjelenésének napját megelőző 36 hónapnál korábban megindult, de a 36 

hónapos időszakon belül lezárt vagy még folyamatban lévő ügyeket elfogadja 

https://magyarugyvedikamara.hu/html/nyilvanos-kereso/
https://magyarugyvedikamara.hu/html/nyilvanos-kereso/
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referenciaként. Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy a referencia 

szempontjából az bír relevanciával, hogy a 36 hónapos időszakon belül sor került-e a 

referenciaként bemutatható bűncselekményekkel kapcsolatos jogi képviselet ellátására 

Ajánlattevő által. 

Az igazolás módja: 

Ajánlattevőnek csatolnia kell 

- egyéni ügyvéd Ajánlattevő esetén a saját maga által aláírt és lepecsételt, 

- ügyvédi iroda Ajánlattevő esetén az irodavezető ügyvéd által aláírt és 

lepecsételt,  

a Pályázati felhívás közzétételétől visszafelé számított megelőző három évre (azaz 36 

hónapra) vonatkozó referencialistát minimálisan az alábbi tartalommal:  

- azon bűncselekmény Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 

szerinti törvényi tényállásának pontos megnevezését, amelynek esetén a jogi 

képviselet biztosítására sor került (kérjük törvényi tényállásonként külön 

sorban feltüntetni), 

- a teljesítés időpontja, időtartama (kezdete év/hó/nap és vége év/hó/nap 

megadásával vagy egyszeri teljesítés esetén a teljesítés időpontjának 

meghatározása év/hó/nap szerint). 

A referencia igazolásaként hivatkozott ügyeket soronként külön-külön köteles 

Ajánlattevő feltüntetni (lásd: nyilatkozatminták). 

 

Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy a jelen pályázati eljárás egésze 

során (ajánlattétel, esetleges hiánypótlás, stb.) adatvédelmi okokból mellőzni 

szíveskedjenek a referenciaként hivatkozott büntetőeljárás ügyszámának, valamint a 

képviselt személy személyes adatainak feltüntetését. 

 

Felhívjuk az Ajánlattevők figyelmét, hogy a referenciákra vonatkozó fenti adatok 

feltüntetését ügyvédi titokra hivatkozással sem lehet megtagadni az ajánlatban. 

Amennyiben Ajánlatevő kéri a megadott információk ügyvédi titokként kezelését, úgy 

Ajánlatkérő azokat ekként kezeli. 

A referenciára vonatkozó elvárásnak Ajánlattevőnek önállóan kell megfelelnie, 

ezen követelmény igazolásához kapacitást nyújtó szervezetet nem vehet igénybe . 
 

11. Ajánlatkérő a Pályázatban – a 10. pontban részvételi feltételként kért igazolások és 

nyilatkozatok tekintetében, valamint a 20.5. pontban részletezett dokumentumok 

tekintetében – teljes körű hiánypótlási lehetőséget biztosít. 

 

Hiánypótlás során az ajánlat nem módosulhat, csak az ajánlat érvényességéhez szükséges 

dokumentumokat lehet benyújtani. Hiánypótlásban olyan adat, információ, dokumentum nem 

pótolható, amely az ajánlati árat befolyásolja, módosítja. Ugyanazon hiba, hiány tekintetében a 

beszerzési eljárás során ismételt hiánypótlásra nincs lehetőség. 

A hiánypótlás során az Ajánlatkérő által nem kért dokumentumok is pótolhatók (önkéntes 

hiánypótlás). 

 

12. Az ajánlattétel nyelve, nyelvei: 

Magyar (HU) 

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 – (ügyvédi iroda esetén az irodát 

vezető ügyvéd) által aláírt és lepecsételt – felelős fordítását is. Amennyiben a magyar és az idegen 
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nyelvű változat között eltérés van, úgy az Ajánlatkérő a magyar nyelvű változatot tekinti 

irányadónak. 

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

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

Amennyiben Ajánlattevő ajánlata nem tartalmazza az ajánlat – ide értve annak bármely részét – 

magyar nyelvű felelős fordítását és az Ajánlattevő az Ajánlatkérő fordításra vonatkozó 

hiánypótlási felhívásának nem tesz eleget, az az ajánlat érvénytelenségét eredményezi.  

 

13. Ajánlattételi határidő: 

2020. július hó 16 nap 11:00 

 

14. Az ajánlat benyújtásának címe:  

Az ajánlatok kizárólag az alább megadott elérhetőségen nyújthatók be az ajánlattételi határidő (13. 

pont) lejártáig (megegyezik az 1. pont szerinti kapcsolattartási címmel): 

 

Az ajánlatot a megadott határidőig e-mailen scannelve, nem szerkeszthető pdf formátumban 

küldik meg Ajánlattevők az olah.janos@mav-start.hu e-mail címre. Az e-mail tárgy mezőjében az 

eljárás számát és tárgyát valamint az „AJÁNLAT” megjelölést fel kell tüntetni. Ajánlatkérő 

felhívja a figyelmet arra, hogy csak a határidőre megérkezett, nyitható, olvasható 

dokumentumokat tudja elfogadni érvényes ajánlatként. Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az 

Ajánlattevői érdekkörben felmerülő késedelmes ajánlattételért, így különösen rendszerhibából 

eredő késedelemért. Az elektronikus megküldés kockázataiért Ajánlattevő viseli a felelősséget. 

 

A késve érkező dokumentumok az ajánlat érvénytelenségét vonhatják maguk után. 

 

15. Ajánlat(ok) felbontási helye, ideje: 

 Ajánlatkérő bontást nem tart, az ajánlatokról feljegyzést készít, melyet minden ajánlattevő részére 

az ajánlattételi határidő lejártát követően 3 munkanapon belül megküld. 

 

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

tárgyalás nélkül bírálják el: 

Ajánlatkérő az eljárás során alapvetően nem kíván tárgyalásokat lefolytatni az Ajánlattevőkkel a 

szerződéses feltételekről és szakmai tartalomról, de fenntartja magának a jogot arra, hogy ettől 

indokolás nélkül eltérjen. Ajánlatkérő ilyen irányú döntése esetén a tárgyalás tartásáról és annak 

időpontjáról az Ajánlatkérő írásban (fax vagy e-mail útján) küld külön értesítést. 

Fentiek alapján Ajánlattevőknek csatolniuk kell az ajánlatuk részeként aláírt és lepecsételt 

nyilatkozatukat (ügyvédi iroda esetén az irodavezető ügyvéd által aláírt és lepecsételt 

nyilatkozatot) a nyertességük esetén szerződésben feltüntetendő adataikról, a 

keretszerződéstervezet változatlan tartalommal történő elfogadásáról. 

Ajánlatkérő a benyújtott ajánlatok elbírálása során megvizsgálja, hogy az ajánlatok megfelelnek-e 

a Pályázati felhívásban, annak mellékleteiben, valamint a jogszabályokban meghatározott 

feltételeknek. 

Az érvényes ajánlatokat a jelen Pályázati felhívásban és a mellékleteiben foglaltak szerint értékeli. 

Ajánlatkérő az ajánlatok értékelését követően fenntartja a jogot ártárgyalás tartására, melynek 

időpontjáról és módjáról az érvényes ajánlatot tevők részére írásban (e-mail vagy fax útján) 

értesítést küld. 

Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra vonatkozóan, hogy a beérkezett ajánlatok függvényében 

e-mailes ártárgyalást tartson (azaz e-mailben felkérje adott esetben az Ajánlattevőket az 

ellenszolgáltatási érték felülvizsgálatára és Ajánlatkérő számára kedvezőbb ajánlat benyújtására). 
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Amennyiben Ajánlatkérő tárgyalásokat kíván lefolytatni, azok az alábbiak szerint kerülnek 

lebonyolításra: 

16.1. A tárgyalás(ok) arra irányul(nak), hogy Ajánlatkérő a számára legkedvezőbb 

feltételekkel köthessen szerződést. 

16.2. A Pályázati felhívásban meghatározott ajánlattételi határidőre benyújtott, ajánlati 

kötöttséget nem eredményező első ajánlat (a továbbiakban: alapajánlat) vonatkozásában 

az Ajánlatkérő megvizsgálja, hogy az megfelel-e a Pályázati felhívásban és 

dokumentációban, illetve esetlegesen irányadó jogszabályokban meghatározott 

feltételeknek. 

16.3.  Ajánlatkérő az alapajánlatok vizsgálatát követően – szükség esetén több alkalommal – 

külön írásbeli felhívás útján biztosítja a hiánypótlás lehetőségét, valamint az ajánlatban 

található, nem egyértelmű kijelentés, nyilatkozat, igazolás tartalmának tisztázása 

érdekében az Ajánlattevőtől felvilágosítást kér az első tárgyalást megelőzően. 

16.4. Ajánlatkérő a tárgyalásokat csak azokkal az Ajánlattevőkkel kezdi meg, amely 

Ajánlattevők alapajánlata adott esetben a hiánypótlást, illetve felvilágosítást követően 

megfelel a Pályázati felhívásban, a pályázati dokumentációban és az esetlegesen 

irányadó jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

16.5. Ajánlatkérő a tárgyalások során a szakmai tartalomban és/vagy a szerződéstervezetben 

meghatározott feltételekről tárgyal az Ajánlattevőkkel.  

16.6. Ajánlatkérő a tárgyalásokat tervezetten az Ajánlattevők együttes részvételével tartja, de 

fenntartja a jogot, hogy külön-külön is tárgyalhasson az Ajánlattevőkkel, mindezen 

döntését Ajánlatkérőnek indokolnia nem kell.  

 A tárgyaláson csak a képviseleti jogosultságát igazoló személy vehet részt az 

Ajánlattevő(k) részéről! 

 Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a tárgyaláson való részvétel nem 

jelenti automatikusan a benyújtott ajánlat/alapajánlat érvényességét. 

16.7.  Ajánlatkérő az Ajánlattevőktől a szakmai tartalomról és szerződéses feltételekről szóló 

tárgyalásokat követően módosított ajánlatot kér. 

- Ajánlatkérő a módosított ajánlat bekérésére irányuló felhívásban jelöli meg az 

alap ajánlatban szereplő dokumentumok hiányait/hiányosságait is, amelyeket a 

tárgyalások eredményeként kialakított módosított szakmai tartalomra, illetve 

módosított szerződéstervezetre való tekintettel pótolni szükséges. E 

hiányok/hiányosságok pótlására a módosított ajánlat megtételére nyitva álló 

határidő lejártáig, a módosított ajánlatban van lehetőség. 

- A módosított ajánlat benyújtása kötelező. A módosított ajánlat keretében 

Ajánlattevőknek mindenképpen be kell nyújtaniuk Felolvasólapot és – 

amennyiben a módosított ajánlat bekérésével egyidejűleg hiánypótlási felhívás, 

illetve felvilágosítás-kérés is megküldésre került – a kért hiánypótlást, illetve 

felvilágosítást. 

- Ezt követően Ajánlatkérő megvizsgálja, hogy az Ajánlattevő által benyújtott 

módosított ajánlat megfelel-e a módosított szakmai tartalomnak és a módosított 

szerződéstervezetnek, továbbá, hogy Ajánlattevő eleget tett-e a hiánypótlási 

felhívásnak, illetve felvilágosítás-kérésnek. Az alapajánlatban becsatolt azon 

dokumentumokat, amelyek helyébe a módosított ajánlat megtételével új 

dokumentumok léptek, Ajánlatkérő a bírálat további szakaszaiban figyelmen 

kívül hagyja, és a korábban beadott dokumentum helyébe lépett dokumentumot 

veszi figyelembe a bírálat során. 
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- Amennyiben az Ajánlattevő a módosított ajánlat benyújtására nyitva álló 

határidő lejártáig nem nyújt be módosított ajánlatot, úgy alapajánlata a Pályázati 

felhívásnak való nem megfelelés alapján érvénytelenítésre kerül. 

- A módosított ajánlatban az Ajánlattevők az eljárásban alkalmazott értékelési 

szempont szerinti vállalásukat is megteszik, mely vállalást az alapajánlatukban 

foglaltakhoz képest bármely irányban módosíthatják, vagy fenntarthatják. 

16.8. A módosított ajánlat benyújtását követően Ajánlatkérő – a jelen felhívás szerint 

biztosított hiánypótlási és felvilágosítás adási lehetőségre tekintettel – kizárólag az 

értékelés során korábban nem észlelt hiányok és hiányosságok pótlására, és az újonnan 

felmerült ellentmondások, nem egyértelmű tartalmak tisztázására biztosít lehetőséget. 

16.9. A módosított ajánlatok (ide értve az azokkal kapcsolatos hiánypótlást, illetve 

felvilágosítást) bírálatát követően Ajánlatkérő a lentiek szerinti ártárgyalást tart. 

 

Az ártárgyalás szabályai: 

16.10. Az ártárgyalásra kizárólag azok az Ajánlattevők kerülnek meghívásra, akiknek az alap - 

és amennyiben módosított ajánlat bekérésre került a módosított - ajánlata megfelel a 

pályázati dokumentációban és az esetlegesen irányadó jogszabályokban foglaltaknak. 

Ajánlattevőknek az ártárgyalásra benyújtott végleges ajánlatban az alap - és 

amennyiben módosított ajánlat bekérésre került a módosított - ajánlathoz képest a 

szerződéstervezet további módosítására nincs lehetőségük. 

16.11. Az ártárgyalás az Ajánlattevők körében nyilvános. 

16.12. Az ártárgyalás keretében az Ajánlattevők az alap - és amennyiben módosított ajánlat 

bekérésre került a módosított - ajánlataikhoz képest kizárólag az eljárásban alkalmazott 

értékelési szempont szerinti, az ártárgyalás tárgyát képező értékelendő vállalásukat 

[Ajánlati ár] módosíthatják a végleges ajánlat megtételével. 

16.13. Ajánlatkérő a végleges ajánlatok benyújtására irányuló felhívásában megjelöli a 

végleges ajánlatok benyújtására nyitva álló ajánlattételi határidőt és a benyújtás helyét, 

módját. 

16.14. A végleges ajánlatok benyújtására irányuló felhívásra kötelező végleges ajánlatot 

benyújtani. 

 Amennyiben az Ajánlattevő a végleges ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő 

lejártáig nem nyújt be ajánlatot, ajánlata érvénytelenítésre kerül. 

16.14.1. Ajánlattevők a végleges ajánlatukban az alap - és amennyiben módosított ajánlat 

bekérésre került a módosított - ajánlatukhoz képest Ajánlatkérőre nézve kedvezőtlenebb 

vállalást nem tehetnek. 

16.15. A végleges ajánlatok megtételére nyitva álló határidő lejártával az ajánlati kötöttség a 

végleges ajánlatok tekintetében beáll.  

 

Amennyiben az ártárgyalás lezárását követően az kerül megállapításra, hogy két vagy több 

Ajánlattevő azonos árajánlatot tett, úgy az Ajánlatkérő az Ajánlattevők jelenlétében sorsolást tart 

és a sorsolás alapján kiválasztott Ajánlattevőt nyilvánítja az eljárás nyertesének. 

Ajánlatkérő az ártárgyalásról jegyzőkönyvet készít, és azt a tárgyalás befejezését követő két 

munkanapon belül minden Ajánlattevőnek megküldi. 
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17. A Pályázat eredményéről szóló tájékoztató tervezett időpontja: 

Ajánlatkérő a Pályázat eredményéről írásban (e-mail útján) tájékoztatja az Ajánlattevőket, a 

Pályázat eredményéről szóló döntést követően a lehető leghamarabb, de legkésőbb 3 munkanapon 

belül. 

18. A szerződéskötés tervezett időpontja: Az eredményhirdetést követő 30 napon belül. 

19. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: A végső ajánlat benyújtásától számított 90 nap. A 

nyertes Ajánlattevő(k) vonatkozásában az ajánlati kötöttség időtartama a pályázat eredményéről 

szóló tájékoztató megküldésétől számított 30 nappal meghosszabbodik. 

20. Egyéb információk: 

20.1. Nyilatkozatminták átvétele: 

Ajánlatkérő jelen Pályázatban dokumentációt készített (beleértve a szerződéstervezetet, szakmai 

tartalmat és nyilatkozatmintákat), melyet térítésmentesen bocsát az Ajánlattevők rendelkezésére. 

Felhívjuk az Ajánlattevők figyelmét, hogy jelen Pályázati felhívás 3. számú mellékletét képező 

„nyilatkozatminták” formanyomtatványok, melyek Ajánlatkérő tartalmi elvárásait rögzítik, azok 

formájának alkalmazása nem kötelező. Felhívjuk továbbá a figyelmet arra, hogy a 

formanyomtatványokért, valamint azok használatáért az Ajánlatkérő felelősséget nem vállal, azaz 

Ajánlattevők a formanyomtatványokat saját felelősségükre alkalmazhatják.  

 

Az ajánlati dokumentáció Ajánlatkérőtől való dokumentált átvétele az eljárásban való részvétel 

feltétele. Az ajánlati dokumentáció beszerzésének határideje: 2020. július hó 16 nap 11:00 óra. 

Ajánlatkérő írásban (e-mailen az olah.janos@mav-start.hu címre) beérkező kérésre elektronikus 

úton küldi meg a dokumentációt. 

20.2. Ajánlati biztosíték: 

Ajánlatkérő a pályázatban való részvételt nem köti biztosíték nyújtásához. 

20.3. Konzultáció: 

Ajánlattevők az alapajánlat összeállításának érdekében írásban kérdéseket tehetnek fel Ajánlatkérő 

felé (e-mailben az 1. pont szerint) 2020. július hó 9 nap 12:00 óráig, mely kérdésekre Ajánlatkérő 

2020. július hó 14 nap 16:00 óráig megküldi válaszait. 

Az előzőekben megjelölt határidőn túl, vagy egyéb módon érkezett kérdések, vagy a Pályázat 

tárgyától eltérő kérdések megválaszolásától Ajánlatkérő indoklás nélkül eltekinthet. 

Az eljárással kapcsolatos minden információkérést kizárólag az 1. pontban megjelölt 

kapcsolattartó személynél, írásban, e-mail útján lehet benyújtani. 

20.4. Pályázat benyújtása: 

Az ajánlatot a Pályázati felhívás és a szakmai tartalom (1. számú melléklet) szerint kérjük 

megadni. 

 Az ajánlat minden oldalát kitörölhetetlen tintával, vagy géppel elkészítve, valamennyi 

oldalt folyamatos sorszámmal ellátva, magyar nyelven, 1 db elektronikus példányban kell 

benyújtani. 

 Az ajánlatban benyújtásra kerülő nyilatkozatokat a képviseletre jogosult, vagy az általa az 

ajánlat aláírására meghatalmazott személy kézjegyével és pecsétjével kell ellátni. 

 

 Ajánlatkérő az Ajánlattevő (ügyvédi iroda esetén az irodavezető ügyvéd) által aláírt és 

lepecsételt nyilatkozatokon túl aláírtként fogadja el: 

mailto:olah.janos@mav-start.hu
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˗ az azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés (AVDH) szolgáltató 

által hitelesített elektronikus példányát, illetve 

˗ a legalább minősített vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott 

biztonságú elektronikus aláírással vagy bélyegzővel ellátott és időbélyegzőt 

tartalmazó elektronikus okiratot.  

˗ Legalább fokozott biztonságú az elektronikus aláírás, ha az alábbi követelmények 

mindegyikének megfelel: 

 kizárólag az aláíróhoz köthető; 

 alkalmas az aláíró azonosítására; 

 olyan, elektronikus aláírás létrehozásához használt adatok felhasználásával 

hozzák létre, amelyeket az aláíró nagy megbízhatósággal kizárólag saját maga 

használhat; 

 olyan módon kapcsolódik azokhoz az adatokhoz, amelyeket aláírtak vele, 

hogy az adatok minden későbbi változása nyomon követhető. 

 Az ajánlat első oldalaként aláírt és lepecsételt Felolvasólapnak kell szerepelnie, 

amelyben közölni kell az alábbi adatokat: 

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

számát, igazolvány számát (ügyvédi iroda Ajánlattevő esetén az irodavezető 

ügyvéd KASZ számát és igazolvány számát), valamint a bírálati szempont 

szerinti ajánlatot kérjük a felolvasólapon feltüntetni. (A Felolvasólap mintáját 

a „Nyilatkozatminták” tartalmazza.) 

20.5. Ajánlat tartalma: 

Ajánlattevőnek az alábbi dokumentumokat kell az ajánlathoz csatolnia: 

1. a képviseletre jogosult által aláírt és lepecsételt Felolvasólapot kitöltve az 

Ajánlat adataival (Nyilatkozatminta szerint); 

2. a képviseletre jogosult személy(ek) közjegyző által készített aláírási 

címpéldányát, vagy a Ctv. 9. §-a szerinti, - az Ajánlattevőtől különböző - ügyvéd 

által ellenjegyzett aláírás-mintáját egyszerű másolati példányban. Amennyiben az 

ajánlatot nem a képviseletre jogosult írja alá, úgy csatolni szükséges a 

képviseletre jogosult által aláírt meghatalmazást, melynek tartalmaznia kell a 

meghatalmazott aláírás mintáját is; Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők 

figyelmét, hogy az ajánlat (nyilatkozat, kötelezettségvállalás) aláírására 

vonatkozó meghatalmazás aláírására meghatalmazóként kizárólag az Ajánlattevő 

képviselője jogosult; 

3. Ajánlattevő alkalmasságát alátámasztó igazolásokat, nyilatkozatokat (Jelen 

Pályázati felhívás 10. pontja szerint); 

4. Ajánlattevő által aláírt és lepecsételt nyilatkozatot a kizáró okok fenn nem 

állása vonatkozásában (Nyilatkozatminta szerint); 

5. Ajánlattevőnek csatolnia kell ajánlata részeként az aláírt és lepecsételt 

nyilatkozatát a nyertessége esetén szerződésben feltüntetendő adatairól, a 

szerződéstervezet változatlan tartalommal történő elfogadásáról 

(Nyilatkozatminta szerint); 

6. nyilatkozatot a felhívásban foglalt feltételek elfogadására, a szerződés 

teljesítésére és a kért ellenszolgáltatásra, az ajánlatában foglalt tartalommal 

(Felolvasólapon); 

7. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az ügyvédi iroda Ajánlattevőknek az 

ajánlatukban nyilatkozniuk kell, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 
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CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjában foglaltak alapján átlátható 

szervezetnek minősülnek. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 

41. § (6) bekezdése alapján központi költségvetési kiadási előirányzatok terhére 

olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel nem 

köthető érvényesen visszterhes szerződés, illetve ilyen létrejött szerződés 

alapján  nem teljesíthető kifizetés, amely szervezet nem minősül átlátható 

szervezetnek (Nyilatkozatminta szerint);  

8. aláírt és lepecsételt összeférhetetlenségi nyilatkozat (Nyilatkozatminta szerint). 
Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a nyertes Ajánlattevőtől, a szerződés 

megkötését megelőzően a tárgyi nyilatkozatban foglaltak valóságtartalmát 

megalapozó adatokat, információkat kérjen be. 

9. Ajánlattevő nyilatkozatát a Felelős fordításról a csatolt nyilatkozat minta szerint – 

adott esetben; 

 

20.6. Közös ajánlattétel: 

Ajánlatkérő a közös ajánlattételt nem fogadja el, a közös ajánlat benyújtása az ajánlat 

érvénytelenségét vonja maga után. Ajánlattevő a teljesítés során ugyanakkor jogosult 

Alvállalkozó igénybevételére a jelen pályázati felhívás 3. számú mellékletében 

(szerződéstervezet) meghatározottak figyelembevételével.  

20.7. Egyéb feltételek: 

Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az 

Ajánlattevőt terheli. 

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

alkalmazását kizárja. Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot indokolás 

nélkül a pályáztatás bármely szakaszában eredménytelennek nyilvánítsa; a beszerzési 

igényétől a szerződéskötés előtt bármikor, indokolás nélkül elálljon, továbbá, hogy a 

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

Ajánlatkérőt szerződéskötési kötelezettség nem terheli. 

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét arra, hogy a Pályázati felhívás visszavonása, 

módosítása, továbbá a Pályázati eljárás bármely okból történő eredménytelenné 

nyilvánítása, vagy a szerződés aláírásának egyéb okból való meghiúsulása esetén az 

Ajánlatkérő az Ajánlattevő(k) számára kár-, költségtérítést semmilyen jogcímen nem fizet, 

vele szemben semmiféle igény, követelés nem érvényesíthető. 

 

Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy a jelen pályázati eljárás eredményeként 

kötendő megbízási keretszerződést kizárólag a MÁV Magyar Államvasutak Zrt. mint 

Ajánlatkérő kizárólagos tulajdonosa szerződéskötésre vonatkozó engedélyének birtokában 

kötheti meg. Amennyiben az engedély nem kerül megadásra Ajánlatkérő részére, úgy 

Ajánlatkérő jogosult a szerződéskötéstől elállni, melyből eredően Ajánlattevő semmiféle 

díj-, vagy költségigénnyel semmilyen jogcímen nem élhet Ajánlatkérő irányába. 

Ajánlattevők az Ajánlatkérő azon döntése kapcsán, mely ajánlatukat érvénytelennek 

minősíti, sem jogorvoslatra, sem kártérítésre, kártalanításra vagy egyéb megtérítési igény 

érvényesítésére nem jogosultak. 

Jelen ajánlattételi felhívás nem jelent az Ajánlatkérő részéről szerződéskötési 

kötelezettséget. Az Ajánlatkérő külön indokolási kötelezettség nélkül bármikor dönthet úgy, 

hogy jelen beszerzési eljárásban nem hirdet eredményt, illetőleg nem köt szerződést. Tehát 

az ajánlatkérés visszavonásából, illetve eredménytelenné nyilvánításából eredő károkért, 

költségekért, elmaradt haszonért Ajánlatkérő semmilyen felelősséget nem vállal. 
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Az Ajánlatkérőt nem terheli szerződéskötési kötelezettség különösen akkor, ha az 

Ajánlatkérő által működtetett szállítói minősítés során a nyertes ajánlattevő „nem 

megfelelt” minősítést kapott. 

 

 

Érvénytelen az ajánlat, ha: 

 az ajánlattételi határidőn túl érkezik, illetve a felhívásban megjelölttől eltérő címre 

vagy módon nyújtották be; 

 a Pályázatban részvételi feltételként kért igazolások és nyilatkozatok nem, vagy 

nem megfelelő módon igazolják Ajánlattevő alkalmasságát, illetve a kizáró okok 

fennállásának hiányát; 

 a Pályázatban részvételi feltételként kért igazolásokat és nyilatkozatokat 

Ajánlattevő a hiánypótlási felhívás ellenére sem nyújtja be a megadott határidőre a 

Pályázati felhívásnak megfelelően; 

 a Pályázati felhívásban és mellékleteiben előírt követelményeknek nem felel meg, 

illetve az előírt feltételeket Ajánlattevő nem tudja igazolni, teljesíteni; 

 Ajánlattevő a teljesítés feltételeit, illetve a vonatkozó ellenszolgáltatást nem 

egyértelműen határozta meg, vagy azokat más ajánlatához vagy feltételhez kötötte; 

 a Pályázati felhívásban és mellékleteiben nevesített tartalom tekintetében 

Ajánlattevő nem ad megpályázott részenként teljes körű ajánlatot; 

 az ajánlat nem tartalmaz egyértelmű és teljes körű ajánlatot; 

 az Ajánlattevő több változatú ajánlatot tesz, amennyiben ennek lehetőségét az 

Ajánlatkérő kizárta; 

 az ajánlatban valótlan adat vagy nyilatkozat szerepel; 

 a jelen Pályázati felhívás 10. pontjában részletezett kizáró okok fennállnak az 

Ajánlattevővel szemben; 

 az Ajánlattevő a hiánypótlási felhívás ellenére sem tett részletes és kötelező erejű 

jognyilatkozatokat az ajánlatával kapcsolatban, azzal kapcsolatban nem vállalt 

ajánlati kötöttséget; 

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

valamint a jogszabályokban foglaltaknak; 

 az ajánlatból a felolvasólap hiányzik, vagy a felolvasólapon nem kerül feltüntetésre 

a bírálatra kerülő tartalmi elemre vonatkozó megajánlás; 

 Ajánlatkérő felhívja továbbá a figyelmet, hogy amennyiben az Ajánlattevő ügyvédi 

iroda, úgy az ajánlatában  az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. 

§ (6) bekezdésében, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 

368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdésében, valamint a nemzeti 

vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjában 

foglaltakra tekintettel nyilatkoznia kell, hogy átlátható szervezetnek minősül. 

Amennyiben Ajánlattevő nem minősül átlátható szervezetnek, úgy ajánlata 

érvénytelennek minősül. 

 

Az Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevőket, hogy regisztráljanak a MÁV Csoport Szállítói 

Minősítési Rendszerében:  

Amennyiben az Ajánlattevő még nem regisztrált, a regisztrációs kérdőívek és a 

regisztrációs útmutató elérhető az alábbi címen:  

http://www.mavcsoport.hu/file/20941/download?token=NGI9mnne  

Jelen Pályázati felhívásban nem részletezett kérdésekben a mellékletét képező szerződés-

tervezet és a vonatkozó hatályos jogszabályok az irányadóak. 

http://www.mavcsoport.hu/file/20941/download?token=NGI9mnne
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Ajánlatkérő a nyertes Ajánlattevő visszalépése esetén a második legkedvezőbb ajánlatot 

tevővel köthet szerződést. 

 

 

Tekintettel a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő 

védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon 

kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és Tanács 2016/679 rendeletére (általános 

adatvédelmi rendelet) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 

szóló 2011. évi CXII. törvény vonatkozó előírásaira Ajánlatkérő adatkezelési tájékoztatója 

az alábbi linken érhető el: 

https://www.mavcsoport.hu/mav-csoport/adatkezelesi-tajekoztatok 

21. A Pályázati felhívás közzétételének napja: 

Budapest, 2020. június 11. 

22. Mellékletek: 

1. számú melléklet: Szakmai tartalom 

2. számú melléklet: Szerződéstervezet 

3. számú melléklet: Nyilatkozatminták 

https://www.mavcsoport.hu/mav-csoport/adatkezelesi-tajekoztatok
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1 .  s z á m ú  m e l l é k l e t  

 

S Z A K M A I  T A R T A L O M  
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2 .  s z á m ú  m e l l é k l e t  

 

 

S Z E R Z Ő D É S T E R V E Z E T  

külön dokumentumokban kerülnek megküldésre 
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3 .  s z á m ú  m e l l é k l e t  

 

 

N Y I L A T K O Z A T M I N T Á K  

 

külön dokumentumban kerülnek megküldésre 

 


