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I. TÁJÉKOZTATÓ 

 

1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK  

 

1.1. A közbeszerzés tárgya, mennyisége  
 

A MÁV Zrt., - mint ajánlatkérő, a 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Második 

rész XV. fejezete szerinti – figyelemmel a közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó 

sajátos közbeszerzési szabályokról szóló 307/2015. (X.27.) Korm. rendelet előírásaira - 

tárgyalásos közbeszerzési eljárást indított 2017/S 101-202669 számon a részvételi felhívásban és 

jelen közbeszerzési dokumentumban (továbbiakban: dokumentáció) megadott feltételekkel 

„Zúzottkő beszerzése” tárgyban. 

 

Adásvételi keretszerződés a MÁV Zrt. vasúti pályafelújítási, karbantartási munkáihoz szükséges 

vasúti zúzottkő beszerzésére az Ajánlatkérő által Magyarország területén biztosított 

szállítóeszközre rakva részvételi felhívás II.2.1) pontja szerint. 

  

Főbb paraméterek: 

Megnevezés Sebesség Szabványszám 

Kopási 

ellenállás 

(LA) 

Használati 

ellenállás 

(MdeRB) 

Vasúti zúzottkő V>120 km/h 

MSZ EN 

13450:2003 „A” 

jelű határgörbe 

<16 <11 

 

Tájékoztató jelleggel az összes kalkulált mennyiség tonnában az alábbi megosztásban: 

 

1. rész: NZ 32/50 v > 120 km/h sebességre kiépített vágányba beépítésre alkalmas zúzottkő 

beszerzése összesen nettó 768.300.000 HUF keretösszegben nettó 591.000.000 HUF lehívási 

kötelezettséggel. A kalkulált mennyiség a teljes keretösszegre 161.747 t, lehívási kötelezettséggel 

érintett kalkulált mennyiség 124.421 t. 

 

2. rész: NZ 32/50 v > 120 km/h sebességre kiépített vágányba beépítésre alkalmas zúzottkő 

beszerzése összesen nettó 471.900.000 HUF keretösszegben nettó 363.000.000 HUF lehívási 

kötelezettséggel. A kalkulált mennyiség a teljes keretösszegre 99.347 t, lehívási kötelezettséggel 

érintett kalkulált mennyiség 76.421 t. 

 

3. rész: NZ 32/50 v > 120 km/h sebességre kiépített vágányba beépítésre alkalmas zúzottkő 

beszerzése összesen nettó 620.100.000 HUF keretösszegben nettó 477.000.000 HUF lehívási 

kötelezettséggel. A kalkulált mennyiség a teljes keretösszegre 130.547 t, lehívási kötelezettséggel 

érintett kalkulált mennyiség 100.421 t. 

 

4. rész: NZ 32/50 v > 120 km/h sebességre kiépített vágányba beépítésre alkalmas zúzottkő 

beszerzése összesen nettó 323.700.000 HUF keretösszegben nettó 249.000.000 HUF lehívási 

kötelezettséggel. A kalkulált mennyiség a teljes keretösszegre 68.147 t, lehívási kötelezettséggel 

érintett kalkulált mennyiség 52.421 t. 
 

Ajánlatkérő jelen közbeszerzési dokumentumban a mennyiségi adatokat a becsült érték 

meghatározásakor alkalmazott statisztikai alapon, TÁJÉKOZTATÓ jelleggel adta meg, melyet a 

jelen közbeszerzési eljárás második, ajánlattételi szakaszában benyújtott ajánlatok elbírálásához 

kíván majd felhasználni. A szerződéskötést követően ténylegesen lehívott zúzottkő mennyisége 

a jelen pontban meghatározottaktól eltérhet. 



Közbeszerzési dokumentum – „Zúzottkő beszerzése“ tárgyú tárgyalásos közbeszerzési eljárásban 

 

5 
 

 

1.2. A részvétel költségei  
 

Részvételre jelentkezőnek kell viselnie minden, a jelentkezés elkészítésével és benyújtásával 

kapcsolatban felmerülő költséget.  

 

2. RÉSZVÉTELRE JELENTEKZŐK KÖRE  

 

2.1. Közös részvételre jelentkezők 

  

Több gazdasági szereplő közösen is nyújthat be részvételi jelentkezést  

 A közös részvételre jelentkezők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a 

közös részvételre jelentkezők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni.  

 A közös részvételre jelentkezők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak 

egyértelműen tartalmaznia kell a közös részvételre jelentkezők megjelölését.  

 Az ajánlatkérő a közös részvételre jelentkezőknek szóló értesítését, tájékoztatását, illetve 

felhívását a képviselőnek küldi meg.  

 A közös részvételi jelentkezést benyújtó gazdasági szereplő(k) személyében a részvételi 

határidő lejárta után változás nem következhet be.  

 Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet 

létrehozását. 

 A közös részvételre jelentkezők (későbbiekben közös ajánlattevők) a szerződés teljesítéséért az 

ajánlatkérő felé egyetemlegesen felelnek. 

 Amennyiben a részvételre jelentkezők közösen nyújtanak be részvételi jelentkezést, illetve 

később ajánlatot, akkor a részvételi jelentkezéséhez csatolnia kell az erre vonatkozó 

megállapodást. 

 

Közös jelentkezés esetén a közös részvételre jelentkezők mindegyikének külön kell benyújtania 

az egységes európai közbeszerzési dokumentumot. 

 

2.2. Alvállalkozók  

 

Kbt. 3. § 2. értelmező rendelkezése alapján alvállalkozó:  

„az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés 

teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve  

a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi,  

b) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész- vagy alapanyag 

eladóját,  

c) építési beruházás esetén az építőanyag-eladót;”  

 

2.3. Kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet  
 

Részvételre jelentkező az előírt alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet vagy 

személy kapacitására támaszkodva is megfelelhet.  

Ebben az esetben meg kell jelölni a jelentkezésben ezt a szervezetet és az eljárást megindító 

felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt/követelményeket, 

melynek igazolására ezen szervezet erőforrására vagy arra is a részvételre jelentkező támaszkodik.  

 

A részvételi jelentkezésben csatolni kell – kivéve a pénzügyi-gazdasági alkalmassági 

követelménynek való megfelelés érdekében igénybe vett szervezet esetében - a kapacitást 

rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt 

kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, mely alátámasztja, hogy a szerződés 
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teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre fognak állni a szerződés teljesítésének 

időtartama alatt.  
 

Részvételre jelentkezőnek jelentkezésében csatolnia kell cégszerűen aláírt nyilatkozatát arra 

vonatkozóan, hogy az előírt alkalmassági követelményeknek önállóan vagy más szervezet vagy 

személy kapacitására támaszkodva kíván megfelelni.  

 

A részvételi jelentkezésben be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet 

részéről is az egységes európai közbeszerzési dokumentumot, az igazolások benyújtásának 

előírásakor pedig e szervezetnek - kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében - az 

előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő 

megfelelést. 

 

2.4. Verseny biztosítása  
 

Az ajánlatkérő felhívja a részvételre jelentkezők figyelmét a Kbt. 36. § (1) bekezdésében 

foglaltakra, mely szerint:  

Részvételre jelentkező ugyanabban a közbeszerzési eljárásban – rész-ajánlattételi lehetőség 

biztosítása esetén ugyanazon rész tekintetében:  

– nem nyújthat be másik részvételi jelentkezést más részvételre jelentkezővel,  

– más részvételre jelentkező alvállalkozójaként nem vehet részt,  

– más részvételre jelentkező szerződés teljesítésére való alkalmasságát nem igazolhatja.  

 

Ajánlatkérő felhívja továbbá a részvételre jelentkezők figyelmét a Kbt. 25. §-ban előírt 

összeférhetetlenségi szabályokra.  

 

3. DOKUMENTÁCIÓ ÁTVÉTELE  
 

A közbeszerzési dokumentum (a továbbiakban: dokumentáció) letöltése és a kitöltött, cégszerűen 

aláírt regisztrációs lap visszaküldése az eljárásban való részvétel feltétele.  

 

A regisztrációs lapot a lakatos.orsolya@mav.hu e-mail címre vagy a +36 1 511 4253 faxszámra 

kell megküldeni.  

 

Amennyiben a részvételi felhívás, valamint a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak 

között ellentmondás van, a részvételi felhívásban foglaltak az irányadóak.  

 

4. RÉSZVÉTELI HATÁRIDŐ HOSSZABBÍTÁSA, RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS, 

DOKUMENTÁCIÓ MÓDOSÍTÁSA, VISSZAVONÁSA  

 

4.1. Részvételi határidő hosszabbítása  
 

Ajánlatkérő a Kbt. 52. §-a alapján jogosult/köteles a részvételi határidőt meghosszabbítani a 

Kbt. 55.§-ban meghatározottak szerint. A részvételi határidőt rövidíteni nem lehet. A részvételi 

határidő módosítását és indokát az ajánlatkérő hirdetménnyel teszi közzé.  

 

4.2. Részvételi felhívás, dokumentáció módosítása  
 

A Kbt. 55. §-a alapján ajánlatkérő jogosult a részvételi határidő lejártáig a részvételi felhívásban 

meghatározott feltételeket módosítani. A módosításról az ajánlatkérő hirdetményt tesz közzé, és 

egyidejűleg tájékoztatja azokat a gazdasági szereplőket, akik az ajánlatkérőnél az eljárás iránti 
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érdeklődésüket jelezték, így különösen, akik a regisztrációs lap visszaküldésével igazolták, hogy a 

dokumentációt letöltötték, vagy kiegészítő tájékoztatást kértek.  

 

4.3. Részvételi felhívás visszavonása  
 

A Kbt. 53. §-a alapján ajánlatkérő jogosult a részvételi felhívást a részvételi határidő lejártáig – a 

visszavonásról szóló hirdetmény feladásával - visszavonni. A visszavonásról ajánlatkérő a 

visszavonó hirdetmény feladásával egyidejűleg tájékoztatja azokat a gazdasági szereplőket, akik a 

regisztrációs lap visszaküldésével igazolták, hogy a dokumentációt letöltötték, vagy kiegészítő 

tájékoztatást kértek.  

 

5. KAPCSOLATTARTÁS A RÉSZVÉTELI IDŐSZAKA ALATT  
 

A Kbt. 41. §-a alapján az ajánlatkérő és a gazdasági szereplők között minden nyilatkozattétel – ha 

a Kbt.-ből más nem következik – írásban történik, azaz postai vagy közvetlen kézbesítés útján, 

faxon, vagy elektronikus úton.  

 

5.1. Ajánlatkérő kapcsolattartásra kijelölt képviselője  
 

dr. Lakatos Orsolya  

MÁV Zrt.  

Pályavasúti Beszerzési Igazgatóság  

Anyagbeszerzési Osztály  

Tel: 06 30 640 7491  

Fax: +36 (1) 511-4253  

E-mail: lakatos.orsolya@mav.hu  

 

A közbeszerzési eljárásba bevont felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó:  

Kajzinger Zsoltné 

Lajstromszám: 00530  

Levelezési cím: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60., telefon: +36-1-511-4958, +36-30-

680-9433, fax: +36-1-511-4253, e-mail cím: kajzinger.zsoltne@mav.hu  

 

5.2. Kiegészítő tájékoztatás  
 

Részvételre jelentkezők a dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő 

tájékoztatást kérhetnek a Kbt. 56. §-ban foglaltak szerint a részvételi határidő lejárta előtti 8. 

napig,  az ajánlatkérő részvételi felhívásban megadott címén.  

Ajánlatkérő felhívja Részvételre jelentkezők figyelmét a Kbt. 56.§ (3) bekezdésében foglaltakra.  

Az Ajánlatkérő felhívja a részvételre jelentkezők figyelmét arra, hogy kérdéseiket a (+36-1) 

511-4253 fax számra és word formátumban is a lakatos.orsolya@mav.hu email címre 

küldjék meg!  

Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget azon kérdések megválaszolásáért, melyeket a 

részvételre jelentkezők nem a fenti email és fax címre küldtek meg.  
 

Ajánlatkérő a Kbt. 56. § szerinti kötelezettségét olyan módon teljesíti, hogy a részvételre 

jelentkezők által esetlegesen feltett kérdésekre adott kiegészítő tájékoztatást e-mailen és/vagy 

faxon megküldi, valamint a dokumentáció elérhetőségének helyére feltölti.  
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6. A RÉSZVÉTELI JELENTKEZÉS ÖSSZEÁLLÍTÁSA  

 

6.1. A részvételi jelentkezés tartalma  
 

A részvételi jelentkezést a részvételi felhívásban és jelen dokumentációban foglaltak szerint kell 

elkészíteni és benyújtani.  

Az eljárás nyelve a magyar nyelv, a részvételi jelentkezéseket is magyar nyelven kell elkészíteni 

és beadni.  

Minden idegen nyelven kiállított igazolás/dokumentum mellé csatolni kell azok hiteles magyar 

nyelvű fordítását is, a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. 

törvény vagy a szakfordításról és tolmácsolásról szóló 24/1986. (VI.26.) MT rendelet és a 7/1986. 

(VI.26.) IM rendelet előírásainak megfelelően. Ajánlatkérő – a hiteles magyar nyelvű fordítás 

helyett - elfogadja a részvételi jelentkezők általi felelős fordítást is, ebben az esetben a lefordított 

anyagot részvételre jelentkezőnek alá kell írnia és a következő megjegyzéssel kell ellátnia: „A 

magyar nyelvű fordítások tartalmukban és értelmükben teljes egészében megegyeznek az idegen 

nyelvű eredeti iratok tartalmával”. Ajánlatkérő csak a magyar nyelvű dokumentumokat veszi 

figyelembe az eljárás során, továbbá részvételre jelentkező a fordítások tartalmáért felelősséggel 

tartozik.  

 

Amely nyilatkozatokhoz a dokumentáció mintát tartalmaz, az csak tájékoztató jellegű, 

részvételre jelentkezőnek/alvállalkozónak/kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek 

bármilyen formátumú, de ezekkel egyező tartalmú nyilatkozatokat kell benyújtania, és az 

általa készített, rá vonatkozó nyilatkozatokat, dokumentumokat magának kell aláírnia.  
 

Felhívjuk a részvételre jelentkezők figyelmét, hogy minden – a részvételi felhívásban és jelen 

dokumentációban, valamint a Kbt.-ben előírt – igazolást, nyilatkozatot csatolni kell akkor is, ha 

erre vonatkozó külön mintát vagy útmutatást a jelen dokumentáció nem tartalmaz.  

 

6.2. A részvételi jelentkezés részét képező dokumentumok, utólagosan benyújtandó 

dokumentumok  
 

A részvételi jelentkezésnek a következő dokumentumokat kell tartalmaznia:  

 

1. Címlap (1. sz. minta)  

2. Tartalomjegyzék  

3. Felolvasólap a Kbt. 66.§ (5) bekezdése szerint (2. sz. minta)  

4. Aláírási címpéldány/ meghatalmazás/ letelepedés országa szerinti okirat  

5. Nyilatkozat Kbt. 66. § (4) bekezdésére vonatkozóan (3. sz. minta)  

6. Közös részvételre jelentkezők megállapodása (adott esetben)  

7. Cégszerűen aláírt egységes európai közbeszerzési dokumentum kizáró okokra, gazdasági- 

és pénzügyi, valamint műszaki-szakmai alkalmasságra vonatkozóan  

8. Nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontjaira (4. sz. minta)  

9. Nyilatkozat a Kbt. 65. § (7) bekezdése tekintetében (5. sz. minta)  

10. Kapacitást biztosító szervezet szerződéses vagy előszerződéses kötelezettségvállalását 

tartalmazó okirat (adott esetben)  

11. Nyilatkozat a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján (6. sz. minta) 

12. Nyilatkozat változásbejegyzésről (7. sz. minta) 

13. Nyilatkozat üzleti titokról (8/a.; 8/b. sz. minta) 

14. Nyilatkozat felelős fordításról (9. sz. minta) 
15. Nyilatkozat a papír alapú és elektronikus példány egyezőségéről (10. sz. minta) 
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A részvételi jelentkezések bírálata során ajánlatkérő felhívása alapján1 benyújtandó 

dokumentumok:  

 

1. Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) a), d), e), f) pontjaira valamint a Kbt. 62.§ (2) bekezdésére 

vonatkozóan (11. sz. minta) 

2. Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjára vonatkozóan (12. sz. minta) 

3. Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja tekintetében (13. sz. minta)  

4. Nyilatkozat az utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti év adózott eredményéről 

(adott esetben) (14. sz. minta)   

5. Nyilatkozat közbeszerzés tárgyából származó árbevételről (adott esetben) (15. sz. minta)  

6. Nyilatkozat referenciáról (16. sz. minta)/ Szerződést kötő másik fél által adott 

referenciaigazolás (M1 alkalmasság igazolása)  

7. Leírás műszaki-technikai felszereltségről (M2 alkalmasság igazolása) 

8. Mérleg hitelesítését igazoló érvényes jegyzőkönyv másolata (M2 alkalmasság igazolása) 

9. Vizsgálati jegyzőkönyv (M2 alkalmasság igazolása) 

10. Megajánlott termékre vonatkozó 275/2013. (VII.16.) Korm. rendelet szerinti 

dokumentumot (M3 alkalmasság igazolása) 

 

A gazdasági szereplő által ajánlatában, részvételi jelentkezésében az ajánlatkérő erre vonatkozó, 

Kbt. 69.§ szerinti felhívása nélkül benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő figyelmen kívül hagyja 

és elegendő azokat csak az eljárást lezáró döntést megelőzően, kizárólag azon ajánlattevők 

tekintetében bevonni a bírálatba, amely ajánlattevőket ajánlatkérő az igazolások benyújtására 

kívánt felhívni. Amennyiben az ajánlattevő az igazolásokat korábban benyújtotta, az ajánlatkérő 

nem hívja fel az ajánlattevőt az igazolások ismételt benyújtására, hanem úgy tekinti, mintha a 

korábban benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő felhívására nyújtották volna be - és szükség 

szerint hiánypótlást rendel el, vagy felvilágosítást kér. 

 

Jelen eljárás részvételi szakaszában a részvételre jelentkező nem tehet ajánlatot, amennyiben 

a részvételi jelentkezésben a részvételre jelentkező ajánlatot tesz, vagy a részvételi jelentkezés 

ajánlati elemet tartalmaz, úgy azt az ajánlatkérő érvénytelennek fogja nyilvánítani a Kbt. 73. § (3) 

bekezdése alapján. 

 

6.3. Benyújtandó dokumentumok részletezése  

 

6.3.1. Tartalomjegyzék  
 

Amely teljes részletességgel mutatja, hogy a részvételi jelentkezésben lévő dokumentumok a 

részvételi jelentkezés mely oldalán találhatók. (Minden irat oldalszámát külön jelölni kell.)  

 

6.3.2. Felolvasólapnak tartalmazni kell:  

 

- részvételre jelentkező(k) adatait (név, székhely, telefon, telefax szám, e-mail cím)  

- kapcsolattartó nevét, címét, telefon, telefax számát, e-mail címét)  

- részvételi jelentkezéssel érintett rész(ek) számát, 

- cégszerű aláírás (közös részvételre jelentkezők esetén valamennyi részvételre 

jelentkezőnek alá kell írnia cégszerűen)  

 

6.3.3. Aláírási címpéldány  

                                                           
1
 Kbt. 69.§ (7) bekezdése alapján, amennyiben a bírálata során alapos kétsége merül fel valamely gazdasági 

szereplő nyilatkozatának valóságtartalmára vonatkozóan, bármikor öt munkanapos határidő tűzésével kérheti az 

érintett ajánlattevőt vagy részvételre jelentkezőt, hogy nyújtsa be a (4) bekezdés szerinti igazolásokat. 
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Benyújtandó egyszerű másolatban annak a cégjegyzésre jogosult személynek, személyeknek az 

aláírási címpéldánya, vagy a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról 

szóló 2016. évi V. törvény 9. §-a szerinti aláírási mintája, aki/akik a részvételi jelentkezésben 

szereplő nyilatkozatokat aláírja/aláírják, külföldi részvételre jelentkező esetén a letelepedés 

országa előírásai szerinti igazolás a cégjegyzési jogosultságról.  

Amennyiben olyan személy írja alá a részvételi jelentkezésben szereplő valamely nyilatkozatot, 

aki a cégkivonatban képviseletre jogosultként nem szerepel, úgy aláírási jogának igazolására 

meghatalmazás csatolandó eredetiben vagy egyszerű másolatban, továbbá csatolni kell a 

meghatalmazást adó személy/személyek aláírási címpéldányát/aláírás mintáját.  

 

6.3.4. Nyilatkozat Kbt. 66. § (4) bekezdésére vonatkozóan  
 

Részvételre jelentkezőnek nyilatkoznia kell, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük 

támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e.  

Cégszerűen aláírva, kitöltve, jelen dokumentum mintája szerinti tartalommal kell benyújtani.  

 

6.3.5. Közös részvételre jelentkezők megállapodása (adott esetben)  
 

Közös részvételi jelentkezés esetén valamennyi részvételre jelentkező által cégszerűen aláírt 

megállapodás másolatát kell csatolni, mely legalább az alábbiakat tartalmazza:  

 

- a közös részvételre jelentkezők nevét, székhelyét, – azon részvételre jelentkezőt, aki a közös 

részvételre jelentkezőket az eljárás során kizárólagosan képviseli, illetőleg a közös részvételre 

jelentkezők nevében hatályos jognyilatkozatot tehet;  

- annak a természetes személynek a nevét, aki a közös részvételre jelentkezők képviseletében 

nyilatkozatot tenni és aláírni jogosult,  

- a szerződés aláírás módjának ismertetését,  

- a közös részvételre jelentkezők feladatmegosztását, a szerződéses árból való részesedésük 

mértékét valamint külön-külön a közös részvételre jelentkezők azon bankszámlaszámait, ahova 

az elismert teljesítést követően a kifizetés megtörténhet,  

- valamennyi közös részvételre jelentkező tag nyilatkozatát arról, hogy egyetemleges felelősséget 

vállalnak a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés szerződésszerű 

teljesítéséhez szükséges munkák megvalósításáért,  

- azon nyilatkozatot, hogy a megállapodás a részvételi jelentkezés benyújtásának napján érvényes 

és hatályos, és hatálya, teljesítése, alkalmazhatósága vagy végrehajthatósága nem függ 

felfüggesztő, hatályba léptető, illetve bontófeltételtől, valamint harmadik személy vagy hatóság 

jóváhagyásától, nyertesség esetén a közös részvételi jelentkezést létrehozó megállapodás 

érvényes marad a megállapodásból fakadó valamennyi kötelezettség szerződésszerű 

teljesítéséig.  

 

6.3.6. Nyilatkozat kizáró okokról  

 

Ajánlatkérő által a részvételi felhívás III.1.1. pontjában előírt kizáró okok előzetes igazolására az 

egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani.  Ajánlatkérő az eljárás 

eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően megfelelő határidő tűzésével az eljárásban 

érvényes, legkedvezőbb és – amennyiben a Kbt. 69.§ (6) bekezdésében foglaltak fennállnak - 

a második legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevőt felhívja a kizáró okok igazolására szolgáló 

dokumentumok benyújtására.  

 

Az alvállalkozó, az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő tekintetében 

részvételre jelentkező köteles nyilatkozni a részvételi jelentkezésben arról, hogy a szerződés 
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teljesítéséhez nem vesz igénybe Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, 

valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő sem tartozik a Kbt. 62. § 

szerinti kizáró okok hatálya alá. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt 

alkalmasság igazolásában az ajánlattevő Kbt. 67.§ (4) bekezdése is irányadó.  

 

Ha az érintett gazdasági szereplő a Kbt. 62. § (1) bekezdése a), c)-e), g)-q) pontjai, a Kbt. 62. § (2) 

bekezdése alapján kizáró ok hatálya alá esik, azonban olyan intézkedéseket hozott, amelyek a Kbt. 

64. §-a alapján igazolják megbízhatóságát és ezt a Közbeszerzési Hatóság (a továbbiakban: 

Hatóság) Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti - vagy bírósági felülvizsgálat esetén a bíróság Kbt. 

188. § (5) bekezdése szerinti - jogerős határozatával igazolni tudja, köteles mind a kizáró ok 

fennállását, mind a megtett intézkedések rövid leírását feltüntetni a formanyomtatványon. A 

formanyomtatványhoz a Hatóság Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti - vagy bírósági felülvizsgálat 

esetén a bíróság Kbt. 188. § (5) bekezdése szerinti - jogerős határozatát is csatolni kell.  

 

A kizáró okok tekintetében részvételre jelentkezők, részvételre jelentkező által az 

alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet által tett nyilatkozatok keltezése nem 

lehet korábbi a részvételi felhívás feladásának napjánál.  

 

Utólagos, ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívása alapján a kizáró okok 

tekintetében az alábbiak szerint kell igazolni:  

A magyarországi letelepedésű részvételre jelentkező(k), valamint adott esetben az alkalmasság 

igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 

(továbbiakban: Kr.) 4. § és 8.§-ai szerint kell igazolni a Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdésében foglalt 

kizáró okok fenn nem állását. 

A nem Magyarországon letelepedett részvételre jelentkezők esetében az ajánlatkérő a Kr. 4.§ és 

10.§-ai szerinti igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat fogadja el. 

 

6.3.7. Gazdasági és pénzügyi alkalmasságra előírt igazolások és nyilatkozatok  
 

Ajánlatkérő által a részvételi felhívás III.1.2. pontjában előírt gazdasági és pénzügyi alkalmassági 

követelmények előzetes igazolására az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles 

benyújtani.  

 

Ajánlatkérő az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően megfelelő határidő 

tűzésével az eljárásban érvényes, legkedvezőbb és – amennyiben a Kbt. 69.§ (6) bekezdésében 

foglaltak fennállnak - a második legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevőt felhívja az 

alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolására szolgáló dokumentumok benyújtására.  

Az előírt alkalmassági követelménynek részvételre jelentkező bármely más szervezet vagy 

személy kapacitására támaszkodva is megfelelhet jelen dokumentáció 2.3. pontjában foglaltak és 

a Kbt. rendelkezéseivel összhangban.  

 

Utólagos, ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívása alapján az alkalmassági 

követelménynek való megfelelést az alábbiak szerint kell igazolni:  

 

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés b) pontja alapján az utolsó három 

mérlegfordulónappal lezárt üzleti év saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti 

beszámolójának benyújtásával.  

Amennyiben a kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló 

adatait ajánlatkérő ellenőrzi.  

 

A Kr. 19.§ (3) bekezdése alapján amennyiben a részvételre jelentkező olyan jogi formában 

működik, amely tekintetében a beszámoló benyújtása nem lehetséges, ebben az esetben 
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ajánlatkérő elfogadja a részvételre jelentkező nyilatkozatát az utolsó három mérlegfordulónappal 

lezárt üzleti év adózott eredményéről, továbbá indokolását a jogi forma tekintetében.  

 

A Kr. 19.§ (2) bekezdése alapján amennyiben a részvételre jelentkező azért nem rendelkezik ezen 

irattal, mert a működését az előírt időszak kezdete után kezdte meg, alkalmasságát a közbeszerzés 

tárgyából (NZ 32/50 Vasúti zúzottkő ágyazati anyag szállítása és/vagy értékesítése) származó 

árbevételéről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. 

 

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az előírt alkalmassági követelményeknek a közös 

részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek. Továbbá az a szervezet, amelynek adatait az 

ajánlattevő vagy részvételre jelentkező a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához 

felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő 

teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért. 

 

6.3.8. Műszaki-szakmai alkalmasságra előírt igazolások és nyilatkozatok  
 

Ajánlatkérő által a részvételi felhívás III.1.3. pontjában előírt műszaki-szakmai alkalmassági 

követelmények előzetes igazolására az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles 

benyújtani.  

 

Ajánlatkérő az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően megfelelő határidő 

tűzésével az eljárásban érvényes, legkedvezőbb és – amennyiben a Kbt. 69.§ (6) bekezdésében 

foglaltak fennállnak - a második legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevőt felhívja az 

alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolására szolgáló dokumentumok benyújtására.  

 

Az előírt alkalmassági követelménynek részvételre jelentkező bármely más szervezet vagy 

személy kapacitására támaszkodva is megfelelhet jelen dokumentáció 2.3. pontjában foglaltak és 

a Kbt. rendelkezéseivel összhangban.  

 

Utólagos, ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívása alapján az alkalmassági 

követelménynek való megfelelést az alábbiak szerint kell igazolni:  

 

M1) A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21.§ (1) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító 

felhívás feladásától visszafelé számított 3 év legjelentősebb, közbeszerzés tárgya szerinti (NZ 

32/50 Vasúti zúzottkő ágyazati anyag szállítása és/vagy értékesítése) egy vagy több szerződésből 

származó, szerződésszerűen teljesített szállításaira vonatkozó referencia nyilatkozat vagy igazolás 

legalább az alábbi tartalommal:  

- szerződést kötő másik fél megnevezése, címe (székhely); 

- kapcsolattartó személy megnevezése, elérhetősége (cím, telefonszám, e-mail cím); 

- szerződés tárgya, mennyisége vagy ellenszolgáltatás összege, oly módon, hogy abból az 

alkalmassági követelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen; 

- teljesítés ideje (év, hónap, nap megjelöléssel); 

- a teljesítés a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően történt-e. 

 

A Korm. rendelet 22. §. (1) bekezdése alapján:  

- ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5.§ (1) bekezdés a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve 

nem magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EU európai 

parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt 

igazolással;  

- ha a szerződést kötő másik fél a fent leírtakhoz képest egyéb szervezet, az általa adott 

igazolással vagy az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet 

nyilatkozatával.  
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M2) A Kr. 21.§ (1) bekezdés c) pontja alapján csatolni kell a műszaki-technikai felszereltségének 

a leírását tartalmazó cégszerűen aláírt nyilatkozatát (ideértve a rakodási technológia szöveges és 

fényképes ismertetését is), melyből az alkalmasság minimumkövetelményei megállapíthatóak, 

valamint a hiteles mennyiségi átvételhez szükséges mérleg hitelesítését igazoló, érvényes 

jegyzőkönyv másolatát. 

 

M3) A Kr. 21.§ (1) bekezdés i) pontja alapján csatolni kell bármely nemzeti rendszerben 

akkreditált vizsgáló laboratóriumtól származó vizsgálati jegyzőkönyvet, amely tanúsítja, hogy a 

kitermelés helyéről származó, megajánlott termék anyagjellemzői alapján megfelel az MSZ EN 

13450:2003 szabványnak és a többször módosított MÁV PHMFA 102345/1995. utasítás 4. számú 

módosításában (P-10813/2009.) foglalt V>120 km/h sebességre kiépített vágányba történő 

beépítés feltételeinek , valamint csatolnia kell a megajánlott termékekre vonatkozóan az építési 

terméképítménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény 

igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII.16.) Korm. rendelet szerinti érvényes 

dokumentumot. (ÉME vagy NMÉ engedély vagy teljesítménynyilatkozat). Ajánlatkérő elfogadja 

az ezzel egyenérték dokumentumokat is. 

 

6.3.9. Nyilatkozat a Kbt. 66.§ (6) bekezdés a) és b) pontjaira  
 

Részvételre jelentkezőnek részvételi jelentkezésében meg kell jelölni  

a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez a részvételre jelentkező 

alvállalkozót kíván igénybe venni,  

b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és a részvételi jelentkezés benyújtásakor már 

ismert alvállalkozókat.  

 

A fenti nyilatkozatokat negatív tartalommal is meg kell tenni, azaz akkor is nyilatkozni kell, ha a 

részvételre jelentkező nem kíván alvállalkozót igénybe venni.  

 

6.3.10. Nyilatkozat változásbejegyzésről  
 

Részvételre jelentkezőnek jelentkezésében csatolnia kell cégszerűen aláírt nyilatkozatát arra 

vonatkozóan, hogy változásbejegyzési eljárás van-e folyamatban.  

 

Amennyiben folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás van, részvételi jelentkezésében csatolni 

kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság 

által megküldött igazolást.  

 

6.3.11. Nyilatkozat üzleti titokról  
 

Részvételre jelentkezőnek jelentkezésében csatolnia kell cégszerűen aláírt nyilatkozatát, hogy 

benyújtott jelentkezése üzleti titkot tartalmazó dokumentumot tartalmaz-e.  

 

Amennyiben a jelentkezésben csatolásra kerül üzleti titkot tartalmazó dokumentum, részvételre 

jelentkező azt a jelentkezésében elkülönített módon köteles elhelyezni, valamint indoklást köteles 

csatolni, melyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra 

hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet.  

 

Az indoklás nem megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén kerül megfogalmazásra.  

 

6.4. Tájékoztatás a Kbt. 73. § (4) bekezdése kapcsán  
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A Kbt. 73. § (4) bekezdésének megfelelően ajánlattevőnek az ajánlattétel során tájékozódnia kell 

a környezetvédelmi, szociális és munkajogi kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a 

szerződés teljesítése során meg kell felelni. Az ajánlattevő ajánlata érvénytelen, ha nem felel meg 

ezen követelményeknek. Ajánlatkérő ezúton tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy ezen 

kötelezettségekről az alábbiak szerint kérhető tájékoztatás:  

 

Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ)  
Székhely: 1097 Budapest, Gyáli út 2-6.  

Levelezési cím: 1437 Budapest, Pf. 839.  

Telefon: +36-1-476-1100  

Telefax: +36-1-476-1390  

Honlap: www.antsz.hu  

 

Országos Tisztifőorvosi Hivatal  
Cím: 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.  

Levelezési cím: 1437 Budapest, Pf. 839.  

E-mail: tisztifoorvos@oth.antsz.hu  

Központi telefonszám: 06-1-476-1100  

 

Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM)  
Székhely: 1051 Budapest, József nádor tér 2-4.  

Postafiók címe: 1369 Budapest Pf.: 481.  

Telefax: +36-1-795-0716  

Telefon:  

- NGM (József nádor tér 2-4.): +36 1 795-1400  

- NGM (Kálmán Imre u. 2): +36 1 472-8000  

- NGM (Honvéd u. 13-15): +36 1 374-2700  

Ügyfélszolgálat e-mail: ugyfelszolgalat@ngm.gov.hu  

 

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal  
Székhely: 1145 Budapest, Columbus u. 17-23.  

Levelezési cím: 1590 Budapest, Pf. 95.  

Telefon: +36-1-301-2900  

Telefax: +36-1-301-2903  

E-mail: hivatal@mbfh.hu  

Honlap: www.mbfh.hu  

 

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat  
Székhely: 1089 Budapest, Kálvária tér 7.  

Levelezési cím: 1476 Budapest, Pf. 75.  

Telefon: +36-1-303-9300  

Telefax: +36-1-210-4255  

Honlap: www.afsz.hu  

 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal   

Székhely: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2.  

Telefon: 06-1-428-5100  

Telefax: 06-1-428-5382  

Kék szám: 06-40-42-42-42  

A területileg illetékes regionális igazgatóságok elérhetősége a 

http://nav.gov.hu/nav/igazgatosagok internet-címen található. 
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A munkavédelmi hatósági hatáskörben eljáró illetékes megyei (fővárosi) kormányhivatalok 

elérhetőségeik: a http://www.kormanyhivatal.hu/hu/elerhetosegek internet-címen találhatók. 

 

A környezetvédelmi hatósági hatáskörben eljáró illetékes megyei (fővárosi) kormányhivatalok 

elérhetőségeik: a http://www.kormanyhivatal.hu/hu/elerhetosegek internet-címen találhatók. 

 

 

7. FORMAI ELŐÍRÁSOK  

 

7.1. Részvételi jelentkezések példányszáma és aláírása  
 

A részvételi jelentkezéseket 1 (egy) eredeti papír alapú példányban és 1 (egy), a papír alapú 

példánnyal mindenben megegyező elektronikus másolati példányban kell benyújtani. A részvételi 

jelentkezés eredeti, papír alapú példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót 

matricával a részvételi jelentkezés első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell 

bélyegezni, vagy a részvételre jelentkező részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a 

bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen.  

 

7.2. Hibák kijavítása  
 

A részvételi jelentkezés nem tartalmazhat betoldásokat, törléseket vagy felülírásokat, azt az esetet 

kivéve, ha részvételre jelentkező javítja ki saját hibáját. Ilyenkor a részvételi jelentkezés 

aláírójának, illetve aláíróinak kézjegyükkel kell ellátniuk a javításokat.  

 

7.3. A részvételi jelentkezések csomagolása, megjelölése  

 

7.3.1. Az összeállított részvételi jelentkezést zárt csomagolásban kell benyújtani személyesen 

vagy postai úton a “MÁV Zrt., 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. 307. sz. iroda” címre.  

A benyújtott részvételi jelentkezés csomagolását az alábbi felirattal kell ellátni: „Zúzottkő 

beszerzése – Részvételi jelentkezés - nem bontható fel a részvételi határidő lejárta előtt”  
 

A személyesen, vagy futár útján benyújtott részvételi jelentkezések átvételét az ajánlatkérő által 

felhatalmazott személy által aláírt elismervény igazolja. Ajánlatkérő felhívja részvételre 

jelentkező(k) figyelmét arra, hogy Ajánlatkérő székházában portaszolgálat működik, emiatt az 

épületbe történő belépés – a portai regisztrációra tekintettel – időigényes (előre láthatóan 20–25 

perc) lehet. Ennek figyelembevétele a részvételre jelentkezők részéről elengedhetetlen, különösen 

a részvételi jelentkezések benyújtásának határideje, illetve az egyéb eljárási határidők betartása 

szempontjából. Jelen tájékoztatás figyelmen kívül hagyásából eredő bármely késedelemért 

Ajánlatkérő felelősséget nem vállal. 

 

A postán feladott részvételi jelentkezést ajánlatkérő akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, 

ha annak kézhezvételére a fent megjelölt címen a részvételi határidő lejártáig sor kerül. A postán 

feladott részvételi jelentkezéseket tartalmazó csomagon fel kell tüntetni: „Iktatóban nem 

bontható fel, azonnal a címzetthez továbbítandó”. A részvételi jelentkezés, vagy az azzal 

kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázatot részvételre jelentkező viseli.  

 

Amennyiben a részvételi jelentkezés a részvételi határidő lejártát követően érkezik meg 

ajánlatkérőhöz, az a Kbt. 73. § (1) bekezdés a) pontja alapján érvénytelennek minősül, és azt 

ajánlatkérő megőrzi.  

 

7.3.2. Ha a csomagolást nem jelölik meg a fenti előírásnak megfelelően, az ajánlatkérő nem vállal 

felelősséget a benyújtott részvételi jelentkezés elkeveredéséért és idő előtti felbontásáért. A 
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részvételi határidő lejártát követően érkezett részvételi jelentkezéseket ajánlatkérő a részvételre 

jelentkező személyének megállapítása céljából bonthatja fel, amelyről jegyzőkönyvet készít.  

 

8. A RÉSZVÉTELI JELENTKEZÉSEK FELBONTÁSA  
 

A részvételi jelentkezések felbontásán a Kbt. 68. § (3) bekezdésben megjelölt személyek vehetnek 

részt.  

Az ajánlatkérő a bontás alkalmával a Kbt. 68.§ (5) bekezdése szerint jár el, ismerteti a 

felolvasólapon feltüntetett következő adatokat:  

- részvételre jelentkező(k) nevét, címét.  

 

Ajánlatkérő a részvételi jelentkezések bontásáról a Kbt. 68. § (6) bekezdése szerint jegyzőkönyvet 

készít, melyet 5 napon belül egyidejűleg minden részvételre jelentkező részére megküld.  

 

9. RÉSZVÉTELI JELENTKEZÉSEK MÓDOSÍTÁSA, VISSZAVONÁSA  
 

Részvételre jelentkező a Kbt. 55. § (7) bekezdésében foglaltak alapján a részvételi határidő 

lejártáig új részvételi jelentkezés benyújtásával módosíthatja jelentkezését, valamint az 

ajánlatkérőhöz intézett írásbeli nyilatkozattal a Kbt. 53. § (8) bekezdése alapján a részvételi 

határidő lejártáig visszavonhatja.  

 

10. RÉSZVÉTELI JELENTKEZÉSEK ELBÍRÁLÁSA, HIÁNYPÓTLÁS, 

FELVILÁGOSÍTÁS KÉRÉS  
 

Ajánlatkérő a Kbt. 69. §-a alapján megvizsgálja a részvételi jelentkezéseket abból a szempontból, 

hogy a részvételi jelentkezések megfelelnek-e a részvételi felhívásban, dokumentációban, 

valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.  

 

Ajánlatkérő a Kbt. 71. §-a szerint, teljes körűen, korlátozás nélkül biztosítja a hiánypótlás 

lehetőségét. Kbt. 71. § (6) bekezdése alapján ajánlatkérő újabb hiánypótlást rendel el, abban az 

esetben, ha részvételre jelentkező a hiánypótlás során új, a részvételi jelentkezésben korábban 

nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel van 

szükség az újabb hiánypótlásra. A korábban megjelölt hiányok a későbbi hiánypótlások során már 

nem pótolhatók.  

 

11. TÁJÉKOZTATÁS A RÉSZVÉTELI SZAKASZ EREDMÉNYÉRŐL  

 

Ajánlatkérő a Kbt. 79. §-ban meghatározottak szerint írásbeli összegezés megküldésével minden 

részvételre jelentkezőt egyidejűleg értesít a részvételi szakasz eredményéről.  

 

Ajánlatkérő tájékoztatja részvételi jelentkezőket, hogy Ajánlatkérő nem alkalmazza az adott 

eljárásban a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját, mely alapján eredménytelen lenne az eljárás, 

amennyiben részvételi szakaszban nem érkezik be legalább két részvételi jelentkezés, illetve 

ajánlattételi szakaszban nem nyújtottak be legalább két ajánlatot.  

 

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 75.§ (6) bekezdésre, ami alapján a közbeszerzésekért 

felelős miniszter az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát megelőzően előírhatja a 195. § 

(1) bekezdésében meghatározott ajánlatkérők számára a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjának 

kötelező alkalmazását oly módon, hogy megfelelő időtartam álljon az ajánlatkérő rendelkezésére a 

szükséges intézkedések megtételére. Ebben az esetben az eljárást megindító felhívást az 

ajánlatkérő köteles a 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi ok alkalmazását 

feltüntetve módosítani. 
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12. AJÁNLATTÉTELI SZAKASZ  
 

Jelen eljárás részvételi szakaszában a részvételre jelentkező nem tehet ajánlatot, amennyiben 

a részvételi jelentkezésben a részvételre jelentkező ajánlatot tesz, vagy a részvételi jelentkezés 

ajánlati elemet tartalmaz, úgy azt az ajánlatkérő érvénytelennek fogja nyilvánítani a Kbt. 73. § (3) 

bekezdése alapján. 

 

Ajánlatkérő a részvételi szakasz eredményéről szóló írásbeli összegezés megküldését követően, az 

alkalmasnak minősített jelentkező részére az ajánlattételi felhívást és dokumentációt a Kbt. 83.§ 

(3) bekezdésében foglaltak szerint térítésmentesen, elektronikus úton megküldi.  

 

Ajánlatkérő tájékoztatja részvételre jelentkezőket, hogy az eljárás második, azaz ajánlattételi 

szakaszában tett végső ajánlatuk ajánlati kötöttsége a tárgyalások lezárásától számított 60 nap. 

Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást a 320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet alapján folyamatba 

épített ellenőrzés mellett folytatja le. 

 

Az ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pont szerint az ajánlattételi szakaszban az ajánlatokat 

valamennyi rész esetében az alábbi részszempontok alapján a legjobb ár-érték arányt 

megjelenítő értékelési szempont szerint értékeli.  

 

Az elbírálás részszempontjai Súlyszám 

 

1. Ellenszolgáltatás összege (nettó HUF/t)  60 

2. Átlagos szállítási távolság (km)  40 

[Az átadási helyek (magyarországi rakodóhely) és a meghatározott súlypontok közötti távolságok 

átlaga] 

 

Súlyponti állomások: 

1. rész: NZ 32/50 v> 120 km/h sebességre kiépített vágányba beépítésre alkalmas zúzottkő 

beszerzése Észak-kelet Magyarország: Miskolc, Debrecen, Hatvan; 

 

2. rész: NZ 32/50 v> 120 km/h sebességre kiépített vágányba beépítésre alkalmas zúzottkő 

beszerzése Dél-kelet Magyarország: Szeged, Békéscsaba, Kiskunhalas; 

 

3. rész: NZ 32/50 v> 120 km/h sebességre kiépített vágányba beépítésre alkalmas zúzottkő 

beszerzése Észak-nyugat Magyarország: Szombathely, Győr, Székesfehérvár; 

 

4. rész: NZ 32/50 v> 120 km/h sebességre kiépített vágányba beépítésre alkalmas zúzottkő 

beszerzése Dél-nyugat Magyarország: Pécs, Nagykanizsa, Szekszárd. 

 

A súlyponti állomások elméleti felhasználási helyek, a tényleges felhasználás a karbantartási 

és hibaelhárítási helyek szerinti tényleges helyhez igazodik. Ajánlatkérő a termék leggyorsabb 

célállomásra történő juttatás figyelembevételével határozza meg hogy mely részajánlat, mely 

átadási pontjáról hívja le, illetve rendeli meg a vasúti ágyazati anyagot. 
 

A részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső 

határa: 0-10.  
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Az értékelés módszere: 

Valamennyi értékelési részszempont és alszempont esetében fordított arányosítás módszerével 

történik az ajánlati szakaszban kiadott közbeszerzési dokumentumban részletezettek szerint. 

 

A 2. részszempont estében az ajánlattevő által megadott teljesítési hely (vasúti átadási hely) és az 

ajánlatkérő által súlyponti állomásként meghatározott állomások távolságát meg kell határozni. 

Amennyiben Ajánlattevő több teljesítési (átadási) helyet határoz meg, a számítás során mindig az 

adott súlyponti állomáshoz legközelebbi átadási helyet kell figyelembe venni. A távolság 

meghatározásához a http://elvira.mav-start.hu/ weboldalon található menetrendi keresőt kell 

használni úgy, hogy induló állomásként az ajánlattevő által meghatározott (legközelebbi) 

teljesítési (átadási) helyet, célállomásként az egyes súlyponti állomásokat kell meghatározni, és a 

távolságot mindhárom súlyponti állomás viszonylatában meg kell állapítani [a legközelebbi 

teljesítési (átadási helyekhez viszonyítva)]. Az így kapott három érték számtani átlaga képezi az 

átlagos szállítási távolságot. Amennyiben az egyes kalkulációk eredményeképpen a 

http://elvira.mav-start.hu/weboldalon az „összes km” rovatban többféle érték szerepel, a 

legrövidebb távolságot kell figyelembe venni a számítás során. A számítást két tizedes jegyig 

történő kerekítéssel kell elvégezni.  

 

Tájékoztatás tárgyalás lefolytatásáról 

 

A szerződéses feltételek tárgyalását ajánlatkérő együttesen tárgyalja. A szerződéses feltételek 

tárgyalásának lezárását követően ajánlatkérő az ajánlati árról kíván tárgyalni részenként vagy 

azonos ajánlattevői kör esetén részeket összevonva. 

 

Az ajánlatkérő az eljárást meghirdető felhívásban, az ajánlattételi felhívásban és az egyéb 

közbeszerzési dokumentumokban szereplő műszaki tartalomról tárgyalni nem kíván,- ilyen 

irányú igénynek csak rendkívüli esetben ad lehetőséget,- mert a műszaki előírásokat a 

közbeszerzési dokumentumokban meghatározott szabványok pontosan meghatározzák.     
 

 

Ajánlatkérő tájékoztatja részvételi jelentkezőket a megfelelő részvételre jelentkezés / ajánlattétel 

érdekében, hogy az eljárás második, ajánlattételi szakaszában ajánlattevőknek nyilatkozniuk 

kell az alábbiakról. 

 

 

 Nyilatkozata a megajánlott termékekből képzett tartalékról 

 

Ajánlattevőnek az ajánlattételi szakaszban nyilatkoznia kell arról, hogy az esetleges 

szolgáltatási zavarok elkerülése érdekében a megajánlott termék(ek)ből 3000 tonna 

tartalékot képez a megadott teljesítési (átadási) helyen. Amennyiben több teljesítési 

(átadási) helyet határoz meg, úgy valamennyi teljesítési (átadási) helyen 3000 tonna 

tartalékot kell képeznie részvételre jelentkezőnek a megajánlott termék(ek)ből. 

 

 Nyilatkozat szerződéskötési kötelezettség vállalásáról 

 

Ajánlatkérő által a minőségi átvételre kijelölt szervezet a MÁV Központi 

Felépítményvizsgáló Kft. (1092 Budapest Péceli u. 2. sz.), mely szervezet a mintavételezést 

végzi és a minőségvizsgálatot a mintavételezéstől a vizsgálatról készült jelentések 

Ajánlatkérő részére történő átadásig koordinálja. Az előzetes ajánlatok alapján a MÁV KFV 

Kft. a tevékenységét 486 285,- HUF / mintavétel ajánlott áron végzi.  
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Ajánlattevőnek az ajánlattételi szakaszban csatolnia kell nyilatkozatát, hogy a MÁV KFV 

Kft.-vel (1092 Budapest, Péceli út 2. sz.) a szerződéskötést követő 30 napon belül a 

minőségi átvétel tárgyában szerződést köt. 
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II. NYILATKOZAT MINTÁK 
 

RÉSZVÉTELI JELENTKEZÉSBEN BENYÚJTANDÓ 

 

 

 

 

  



Közbeszerzési dokumentum – „Zúzottkő beszerzése“ tárgyú tárgyalásos közbeszerzési eljárásban 

 

21 
 

1. sz. minta 

 
RÉSZVÉTELI JELENTKEZÉS 

 

a MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság (MÁV Zrt.), 

 mint Ajánlatkérő által kiírt 

 

„Zúzottkő beszerzése” 

 

tárgyú hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos közbeszerzési eljárásra. 

 

Részvételre jelentkező(k): 

Neve:   

Székhelye:   

 

Kapcsolattartó: 

Neve:   

Beosztása:   

Telefonszáma:   

Fax száma:   

E-mail címe:   

 

 

 

<Kelt> 

 

 

 ………..…………………………………… 

 (Cégszerű aláírás a kötelezettség-vállalásra 

jogosult/jogosultak, vagy aláírás a 

meghatalmazott/ meghatalmazottak részéről) 
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2. sz. minta 

 

FELOLVASÓLAP 

Kbt. 66. § (5) bekezdése szerint 

a MÁV Zrt. által indított  

„Zúzottkő beszerzése”  

tárgyú közbeszerzési eljárásban 

 

Önálló részvételre jelentkezés esetén:
2
 

Részvételre jelentkező neve:  

lakcíme / székhelye:  

levelezési címe:  

telefonszáma:  

telefaxszáma:  

kapcsolattartójának neve:  

kapcsolattartójának telefonszáma:  

kapcsolattartójának telefaxszáma:  

kapcsolattartójának e-mail címe:  

 

Közös részvételre jelentkezés esetén
3
 

Közös részvételre jelentkezők neve:  

Közös részvételre jelentkezők 1. 

tagjának neve 

 

Közös részvételre jelentkezők 1. 

tagjának székhelye 

 

Közös részvételre jelentkezők 2. 

tagjának neve 

 

Közös részvételre jelentkezők 2. 

tagjának székhelye: 

 

…
4
  

Közös részvételre jelentkezők 

nevében eljáró cég neve (Kbt. 35. § 

(2) bekezdés szerint): 

 

lakcíme / székhelye:  

                                                           
2
 Közös részvételi jelentkezés esetén törölhető. 

3
 Önálló részvételi jelentkezés esetén törölhető. 

4
 Szükség szerint további sorokkal bővíthető. 
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levelezési címe:  

telefonszáma:  

telefaxszáma:  

kapcsolattartójának neve:  

kapcsolattartójának telefonszáma:  

kapcsolattartójának telefaxszáma:  

kapcsolattartójának e-mail címe:  

 

Rész megnevezése: 
Részvételi szándék

5
 

1. rész: NZ 32/50 v > 120 km/h sebességre kiépített 

vágányba beépítésre alkalmas zúzottkő beszerzése (É-K 

Magyarország)  

IGEN / NEM 

2. rész: NZ 32/50 v > 120 km/h sebességre kiépített 

vágányba beépítésre alkalmas zúzottkő beszerzése (D-K 

Magyarország) 

IGEN / NEM 

3. rész: NZ 32/50 v > 120 km/h sebességre kiépített 

vágányba beépítésre alkalmas zúzottkő beszerzése (É-Ny 

Magyarország) 

IGEN / NEM 

4. rész: NZ 32/50 v > 120 km/h sebességre kiépített 

vágányba beépítésre alkalmas zúzottkő beszerzése (D-Ny 

Magyarország) 

IGEN / NEM 

 

 

<Kelt> 

 ………..…………………………………

… 

 (Cégszerű aláírás a kötelezettség-vállalásra 

jogosult/jogosultak, vagy aláírás a 

meghatalmazott/ meghatalmazottak 

részéről) 

 

 

 

  

                                                           
5
 Megfelelő rész aláhúzandó vagy a nem releváns rész törlendő. 
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3. sz. minta 

 

NYILATKOZAT 

Kbt. 66. § (4) bekezdése szerint
6
 

 

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

cégjegyzésre jogosult/meghatalmazással igazolt
7
 képviselője a MÁV Zrt. által  „Zúzottkő 

beszerzése” tárgyban indított közbeszerzési eljárásban  kijelentem, hogy a Kbt. 66. § (4) 

bekezdésében foglaltaknak megfelelően a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük 

támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerint  

mikro-vállalkozásnak /  

kisvállalkozásnak /  

középvállalkozásnak minősül /  

nem tartozik a törvény hatálya alá.
8
 

 

<Kelt> 

 ………..…………………………………… 

 (Cégszerű aláírás a kötelezettség-vállalásra 

jogosult/jogosultak, vagy aláírás a 

meghatalmazott/ meghatalmazottak részéről) 

 

 

  

                                                           
6
 Közös részvételre jelentkezők esetén valamennyi részvételre jelentkezőnek nyilatkoznia kell. 

7
 Megfelelő rész aláhúzandó vagy a nem releváns rész törlendő. 

8
 Megfelelő rész aláhúzandó vagy a nem releváns rész törlendő. 
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4. sz. minta 

 

NYILATKOZAT 

Kbt. 66. § (6) bekezdés a) - b) pontja szerint 

 

 

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

cégjegyzésre jogosult/meghatalmazással igazolt
9
 képviselője a MÁV Zrt. által indított  

„Zúzottkő beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás …… része
10

 vonatkozásában kijelentem, 

hogy  

 

a) alvállalkozót az alábbiak szerint kívánunk igénybe venni: 

 A közbeszerzésnek azon 

részei(nek) megnevezése, 

melynek teljesítéséhez 

alvállalkozók kerülnek igénybe 

vételre 

Ezen részek tekintetében igénybe venni 

kívánt és a jelentkezés benyújtásakor már 

ismert alvállalkozókat 

1.   

2.   

 

vagy 

 

b) a szerződés teljesítése során nem kívánok alvállalkozót igénybe venni.
11

 

 

        

<Kelt> 

 ………..…………………………………… 

 (Cégszerű aláírás a kötelezettség-vállalásra 

jogosult/jogosultak, vagy aláírás a 

meghatalmazott/ meghatalmazottak részéről) 

 

                                                           
9
 Megfelelő rész aláhúzandó vagy a nem releváns törlendő. 

10
 Megfelelő rész száma beírandó. 

11
 A nem releváns törlendő. 
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5. sz. minta 

NYILATKOZAT 

 Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint 

 

 

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

cégjegyzésre jogosult/meghatalmazással igazolt
12

 képviselője a MÁV Zrt. által indított  

„Zúzottkő beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás …… része
13

 vonatkozásában kijelentjük, 

hogy az előírt alkalmassági feltételeknek  

 

a) önállóan kívánok megfelelni 

 

vagy 

 

b) más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva kívánok megfelelni az 

alábbiak szerint:
14

 

 

Alkalmasság igazolásában résztvevő szervezet 

(neve, székhelye) 

Alkalmassági követelmény részvételi 

felhívás szerinti megjelölése 

  

  

  

 

 

<Kelt> 

 
 ………..…………………………………… 

 (Cégszerű aláírás a kötelezettség-vállalásra 

jogosult/jogosultak, vagy aláírás a 

meghatalmazott/ meghatalmazottak részéről) 

 

  

                                                           
12

 Megfelelő rész aláhúzandó vagy a nem releváns törlendő. 
13

 Megfelelő rész száma beírandó. 
14

 A nem releváns törlendő. 
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6. sz. minta 

 

NYILATKOZAT 

 Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján 

 

 

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

cégjegyzésre jogosult /meghatalmazással igazolt
15

 képviselője a MÁV Zrt. által „Zúzottkő 

beszerzése” tárgyban indított közbeszerzési eljárásban kijelentem, hogy ajánlattevő a 

szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdés szerinti kizáró 

okok hatálya alá tartozó alvállalkozót. 

 

 

<Kelt> 

 

 ………..…………………………………… 

 (Cégszerű aláírás a kötelezettség-vállalásra 

jogosult/jogosultak, vagy aláírás a 

meghatalmazott/ meghatalmazottak részéről) 

 

  

                                                           
15

 Megfelelő rész aláhúzandó vagy a nem releváns törlendő 
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7. sz. minta 
 

NYILATKOZAT 

 folyamatban lévő változásbejegyzésről
16

 

 

 

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

cégjegyzésre jogosult/meghatalmazással igazolt
17

 képviselője a MÁV Zrt. által indított  

„Zúzottkő beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában kijelentem, hogy 

folyamatban lévő változásbejegyzés van/nincs
18

. 

 

Amennyiben ilyen eljárás van folyamatban, akkor az, az alábbi tartalmú: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

Melléklet:  - cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről  

 cégbíróság által megküldött igazolást 

 

<Kelt> 

 
 ………..…………………………………… 

 (Cégszerű aláírás a kötelezettség-vállalásra 

jogosult/jogosultak, vagy aláírás a 

meghatalmazott/ meghatalmazottak részéről) 

 

 

  

                                                           
16

 Közös részvételre jelentkezők esetén valamennyi részvételre jelentkezőnek nyilatkoznia kell. 
17

 Megfelelő rész aláhúzandó vagy a nem releváns törlendő. 
18

 Megfelelő rész aláhúzandó vagy a nem releváns törlendő. 
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8/a. sz. minta 

 

NYILATKOZAT 

üzleti titokról 

 

 

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

cégjegyzésre jogosult/meghatalmazással igazolt
19

 képviselője a MÁV Zrt. által indított  

„Zúzottkő beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában kijelentem, hogy 

benyújtott részvételi jelentkezésünk jelen nyilatkozatban megjelölt és a jelentkezésben 

elkülönített módon megjelenített része a Ptk. 2:47. § szerinti üzleti titoknak minősül, és ezzel 

összefüggésben ezek nyilvánosságra hozatalát megtiltom.   

 

Tudomásul veszem, hogy az üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag olyan információkat 

tartalmazhat, amelyek nyilvánosságra hozatala üzleti tevékenységünk szempontjából 

aránytalan sérelmet okozna. 

 

Az érintett dokumentum címe/megnevezése, ……………….  

az érintett oldalszámok: …………. –tól …………….. –ig. 

 

A Kbt. 44. § (1) bekezdése alapján az alábbiak szerint indokoljuk: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

<Kelt> 

 
 ………..…………………………………… 

 (Cégszerű aláírás a kötelezettség-vállalásra 

jogosult/jogosultak, vagy aláírás a 

meghatalmazott/ meghatalmazottak részéről) 

 

  

                                                           
19

 Megfelelő rész aláhúzandó vagy a nem releváns törlendő. 
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8/b. sz. minta 

 

NYILATKOZAT 

 üzleti titokról 

 

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

cégjegyzésre jogosult/meghatalmazással igazolt
20

 képviselője a MÁV Zrt. által indított  

„Zúzottkő beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában kijelentem, hogy 

benyújtott részvételi jelentkezésünk üzleti titkot tartalmazó dokumentumot nem tartalmaz. 

 

<Kelt> 

 
 ………..…………………………………… 

 (Cégszerű aláírás a kötelezettség-vállalásra 

jogosult/jogosultak, vagy aláírás a 

meghatalmazott/ meghatalmazottak részéről) 

 

 

  

                                                           
20

 Megfelelő rész aláhúzandó vagy a nem releváns törlendő. 
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9. sz. minta 

NYILATKOZAT 

felelős fordításról 

 

 

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

cégjegyzésre jogosult/meghatalmazással igazolt
21

 képviselője a MÁV Zrt. által indított  

„Zúzottkő beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárásban kijelentem, hogy a részvételre 

jelentkezésbe becsatolt idegen nyelvű iratok felelős fordításának tartalma a fordítás alapjául 

szolgáló dokumentum tartalmával teljes mértékben megegyezik. 

 

<Kelt> 

 
 ………..…………………………………… 

 (Cégszerű aláírás a kötelezettség-vállalásra 

jogosult/jogosultak, vagy aláírás a 

meghatalmazott/ meghatalmazottak részéről) 

  

                                                           
21

 Megfelelő rész aláhúzandó vagy a nem releváns törlendő. 
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10. sz. minta 

NYILATKOZAT 

a papír alapú és az elektronikus példány egyezőségéről 

 

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

cégjegyzésre jogosult/meghatalmazással igazolt
22

 képviselője a MÁV Zrt. által indított  

„Zúzottkő beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárásban kijelentem, hogy a részvételi 

jelentkezés elektronikus formában benyújtott (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható 

.pdf file) példánya a papír alapú eredeti részvételi jelentkezés példányával megegyezik. 

 

<Kelt> 

 
 ………..…………………………………… 

 (Cégszerű aláírás a kötelezettség-vállalásra 

jogosult/jogosultak, vagy aláírás a 

meghatalmazott/ meghatalmazottak részéről) 

 

 

  

                                                           
22

 Megfelelő rész aláhúzandó vagy a nem releváns törlendő. 
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III. NYILATKOZAT MINTÁK 
 

AJÁNLATKÉRŐ FELHÍVÁSÁRA  BENYÚJTANDÓ 
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11. sz. minta 

NYILATKOZAT  

Kbt. 62. § (1) bekezdés a), d), e), f) pontjaira valamint a Kbt. 62.§ (2) bekezdésére 

vonatkozóan
23

  

 

 

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

cégjegyzésre jogosult/meghatalmazással igazolt
24

 képviselője a MÁV Zrt. által  „Zúzottkő 

beszerzése” tárgyban indított közbeszerzési eljárásban  kijelentem, hogy nem állnak fenn 

velünk szemben a Kbt. 62.§ (2) bekezdésében említett személyek
25

 esetén az abban foglalt 

kizáró okok, valamint a Kbt. 62.§ (1) bekezdés a), d), e), f) pontjaiban
26

 foglalt kizáró okok.  

 

<Kelt> 

 
 ………..…………………………………… 

 (Cégszerű aláírás a kötelezettség-vállalásra 

jogosult/jogosultak, vagy aláírás a 

meghatalmazott/ meghatalmazottak részéről) 

  

                                                           
23

 Közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozat 
24

 Megfelelő rész aláhúzandó vagy a nem releváns törlendő. 
25

A Kbt. 62.§ (2) bekezdés a) és b) pontjában felsorolt személyeknek nem kell külön nyilatkozatot 

benyújtaniuk, a kizáró ok igazolására elegendő a gazdasági szereplő – fenti tartalmú – ezen 

személyekre vonatkozó nyilatkozata. 
26 

Megfelelő jogszabályi hivatkozás aláhúzandó vagy a nem releváns rész törlendő a következők 

alapján:  

- A Kbt. 62.§ (1) bekezdés a) és e) pontja esetében kizárólag természetes személy gazdasági szereplő 

esetén szükséges nyilatkozni. 

- A Kbt. 62.§ (1) bekezdés d) pontja esetében akkor szükséges nyilatkozni, ha a gazdasági szereplő a 

cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 

értelmében nem minősül cégnek, vagy ha az adott szervezet tevékenységének felfüggesztésére a 

cégbíróságon kívül más hatóság is jogosult. 

- A Kbt. 62.§ (1) bekezdés f) pontja esetében akkor szükséges nyilatkozni, ha a gazdasági szereplő 

nem minősül cégnek. 
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12. melléklet 

NYILATKOZAT  

Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjára vonatkozóan  

 

 

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

cégjegyzésre jogosult/meghatalmazással igazolt
27

 képviselője a MÁV Zrt. által  „Zúzottkő 

beszerzése” tárgyban indított közbeszerzési eljárásban  kijelentem, hogy az általam képviselt 

céget – amely a jelen közbeszerzési eljárásban részvételre jelentkezőként vesz részt –  

  

a)  olyan társaságnak minősül, amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek 

 

vagy 

 

b)   olyan társaságnak minősül, amelyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén és a 

pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 

megakadályozásáról  szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3.§ r) pont
28

 ra)-rb), rc)-rd) 

alpont szerinti tényleges tulajdonosa: 

 

                                                           
27

 Megfelelő rész aláhúzandó vagy a nem releváns törlendő. 
28

 A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról
 
 szóló 2007. évi 

CXXXVI. törvény 3.§ … 

ra) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezetben közvetlenül vagy - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a 

továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon - közvetve a szavazati jogok vagy a 

tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, ha a jogi személy vagy jogi 

személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a 

közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő 

közzétételi követelmények vonatkoznak, 

rb) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezetben - a Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében meghatározott - meghatározó befolyással rendelkezik, 

rc) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást végrehajtanak, 

rd) alapítványok esetében az a természetes személy, 

1. aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő 

kedvezményezetteket már meghatározták, 

2. akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még 

nem határozták meg, vagy 

3. aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány 

vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár, továbbá 

re) az ra)-rb) alpontokban meghatározott természetes személy hiányában a jogi személy vagy jogi 

személyiséggel nem rendelkező szervezet vezető tisztségviselője; 
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A tényleges tulajdonos(ok) adatai 

név: állandó lakóhely: 

  

  

 

vagy  

 

c)  olyan társaságnak minősül, amelyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén és a 

pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról 

szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3.§ r) pont ra)-rb), rc)-rd) alpont szerinti tényleges 

tulajdonosa nincsen.  

  

 

 

 

<Kelt> 

 
 ………..…………………………………… 

 (Cégszerű aláírás a kötelezettség-vállalásra 

jogosult/jogosultak, vagy aláírás a 

meghatalmazott/ meghatalmazottak részéről) 
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13. sz. minta 

NYILATKOZAT  

Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja tekintetében 

 

 

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

cégjegyzésre jogosult/meghatalmazással igazolt
29

 képviselője a MÁV Zrt. által indított  

„Zúzottkő beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárásban a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) 

alpontjában foglaltaknak megfelelően ezennel kijelentem, hogy  

 

a)  nincs olyan jogi személy vagy személyes joga szerinti jogképes szervezet, amelyik 

ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül több mint 25%-os tulajdoni résszel vagy 

szavazati joggal rendelkezik. 

 

VAGY 

 

b) van olyan jogi személy vagy személyes joga szerinti jogképes szervezet, amelyik 

ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül több mint 25%-os tulajdoni résszel vagy 

szavazati joggal rendelkezik/rendelkeznek. Ez(ek) a gazdasági társaság(ok) a következő(k): 

 

cégnév székhely 

    

    

 

 Ezen társaság/ok vonatkozásában a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában 

meghatározott kizáró okok nem állnak fenn.  

 

<Kelt> 

 
 ………..…………………………………… 

 (Cégszerű aláírás a kötelezettség-vállalásra 

jogosult/jogosultak, vagy aláírás a 

meghatalmazott/ meghatalmazottak részéről) 

 

                                                           
29

 Megfelelő rész aláhúzandó vagy a nem releváns törlendő 
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14. sz. minta 

NYILATKOZAT  

az utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti év adózott eredményéről
30

 

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

cégjegyzésre jogosult/meghatalmazással
31

 igazolt  képviselője a MÁV Zrt. által indított  

„Zúzottkő beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában nyilatkozom, hogy az 

eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három mérlegfordulónappal lezárt 

üzleti évben az adózott eredménye az alábbi volt: 

 

Év 

(pl.: 2014; 2015; 2016) 
Adózott eredmény 

  

  

  

 

 

A 320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdése alapján az alábbiak szerint 

indokoljuk a nyilatkozat benyújtását: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

<Kelt> 

 

 ………..…………………………………… 

 (Cégszerű aláírás a kötelezettség-vállalásra 

jogosult/jogosultak, vagy aláírás a 

meghatalmazott/ meghatalmazottak részéről) 

 

 

                                                           
30

 A nyilatkozatot abban az esetben kell benyújtani, ha a részvételre jelentkező olyan jogi formában 

működik, amely tekintetében a beszámoló benyújtása nem lehetséges. 
31

 Megfelelő rész aláhúzandó vagy a nem releváns törlendő. 
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15. sz. minta 

NYILATKOZAT  

közbeszerzés tárgyából származó árbevételről 
32

 

 

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

cégjegyzésre jogosult/meghatalmazással
33

 igazolt képviselője a MÁV Zrt. által indított  

„Zúzottkő beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában nyilatkozom, hogy a 

közbeszerzés tárgyából (NZ 32/50 Vasúti zúzottkő ágyazati anyag szállítása és/vagy 

értékesítése) származó árbevételem nettó ………. HUF volt. 

 

 

 

<Kelt> 

 

 ………..………………………………… 

 (Cégszerű aláírás a kötelezettség-vállalásra 

jogosult/jogosultak, vagy aláírás a 

meghatalmazott/ meghatalmazottak részéről) 

 

  

                                                           
32

 A nyilatkozatot abban az esetben kell benyújtani, ha a részvételre jelentkező a működését az előírt 

időszak kezdete után kezdte meg. 
33

 Megfelelő rész aláhúzandó vagy a nem releváns törlendő. 
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16. sz. minta 

NYILATKOZAT 

referenciáról 

 

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

cégjegyzésre jogosult/meghatalmazással igazolt
34

 képviselője a MÁV Zrt. által indított  

„Zúzottkő beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás … része
35

  vonatkozásában nyilatkozom, 

hogy az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három éves időszakban 

legjelentősebb - közbeszerzés tárgya (NZ 32/50 Vasúti zúzottkő ágyazati anyag szállítása 

és/vagy értékesítése) szerinti - szállításaink az alábbiak: 

 

Szerződést kötő 

másik fél 

megnevezése, 

címe 

Kontaktszemély 

megnevezése, 

elérhetősége 

(cím, 

telefonszám, e-

mail cím) 

Szerződés tárgya, mennyisége/ 

ellenszolgáltatás összege
36

 oly 

módon, hogy abból az 

alkalmassági követelménynek 

való megfelelés egyértelműen 

megállapítható legyen 

Teljesítés ideje* 

(év, hónap, nap) 

A teljesítés a 

szerződésnek és 

az előírás(ok)nak 

megfelelően 

történt-e 

(igen/nem) 

     

     

     

     

 

* már teljesített szerződés esetén a szerződés megkötésének és befejezésének időtartamát év, hónap, nap 

megadásával vagy folyamatos teljesítés esetén a kezdés időpontját (év, hónap, nap) és a folyamatos teljesítésre 

való utalást az utolsó teljesítési nap megadásával, mely az eljárást megindító felhívás feladásának napjánál 

régebbi) 

 

<Kelt> 

 ………..…………………………………… 

 (Cégszerű aláírás a kötelezettség-vállalásra 

jogosult/jogosultak, vagy aláírás a 

meghatalmazott/ meghatalmazottak részéről) 

 

                                                           
34

 Megfelelő rész aláhúzandó vagy a nem releváns törlendő. 
35

 Részenként kell kitölteni. 
36

 Megfelelő rész aláhúzandó vagy a nem releváns törlendő. 
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IV. MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK 

 

A műszaki leírás tartalma a Kbt. 58. §-ában és a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 48. § (2)-

(4) bekezdésben meghatározott rendelkezéseknek megfelelően az alábbi: 

 

Ajánlatkérő tájékoztatja részvételre jelentkezőket, hogy a részvételi felhívásban, valamint a 

Közbeszerzési Dokumentumban szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő 

hivatkozások csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek. 

Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján azzal mindenben 

egyenértékű terméket elfogad. Az előírttól eltérő termék megajánlása esetén az ajánlat részét 

kell képeznie a megajánlott termékre vonatkozó olyan ismertetőnek vagy fényképnek és 

műszaki leírásnak, amely tartalmaz minden olyan adatot és információt, ami alapján az 

ajánlatkérő meg tudja állapítani a termék műszaki leírásban foglalt – adott termékre való 

hivatkozással megadott – követelményeknek való megfelelőségét. Ilyen esetekben 

nyilatkozatot kell csatolni továbbá arról is, hogy a termék rendelkezik-e a magyarországi 

forgalomba hozatalhoz szükséges valamennyi engedéllyel. 

 

A szerződésben foglalt termékre vonatkozó műszaki, minőségi előírásokat az MSZ EN 

13450:2003 szabvány és a MÁV PHMFA 102345/1995. utasítás 4. számú módosítása (P-

10813/2009.) tartalmazza. Az értékesíteni kívánt terméknek rendelkeznie kell a 275/2013. 

(VII.16) Kormányrendeletben előírt tartalommal bíró érvényes NMÉ vagy ÉME 

engedélyekkel vagy teljesítménynyilatkozattal.  

 

Nyertes ajánlattevő köteles szerződést kötni az Ajánlatkérő által mintavételezésre kijelölt 

szervezettel (MÁV Központi Felépítményvizsgáló Kft. 1092 Budapest Péceli u. 2.), mely 

szervezet a mintavételezést végzi és a minőségvizsgálatot a mintavételezéstől a vizsgálatról 

készült jelentések Ajánlatkérő részére történő átadásig koordinálja. 

 

A termék valamennyi anyagjellemzőjének teljesítenie kell fenti (MSZ EN 13450; P-

10813/2009.) szabványban és előírásban a V > 120 km/h sebességi kritériumnak való 

megfelelést, és meg kell felelnie az egyéb vonatkozó szabványoknak, továbbá a 

munkavédelmi, a tűzvédelmi, az egészségügyi és a környezetvédelmi előírásoknak. 

 

Az eljárás eredményeként megkötendő szerződés időtartama alatt a minőségvizsgálatot a 

következők szerint kell lefolytatni: 

- Negyedévente, azaz évente összesen 4 alkalommal kell vizsgálatot végezni, melyből 2-t 

az Eladó végez/végeztet az általa megbízott laboratóriummal, illetve 2-t a Vevő által 

megbízott MÁV KFV Kft. végez. 

 

- A következő vizsgálatok szükségesek: 

o Szemszerkezet, szemmegoszlás meghatározása. Szitavizsgálat. – MSZ EN 933-1: 

2012; 

o Szemalak meghatározása. Szemalaktényező (SL). – MSZ EN 933-4:2008; 

o Szemalak meghatározása. Lemezesség (FI). – MSZ EN 933-3:2012; 

o Aprózódással szembeni ellenállás meghatározása (vasúti Los Angeles vizsgálat) (LA) 

– MSZ EN 1097-2:2010; 
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o Kopásállóság vizsgálat (vasúti micro-Deval vizsgálat) (MDE) – MSZ EN 1097-1:2012 
 

Főbb paraméterek: 
 

 

Megnevezés 

 

Sebesség 

 

Szabványszám 

Kopási 

ellenállás 

(LA) 

Használati 

ellenállás 

(MdeRB) 

Vasúti zúzottkő V>120 km/h 
MSZ EN 

13450:2003 „A” 
jelű határgörbe 

<16 <11 

 

A vizsgálatok költségei nyertes ajánlattevőt terhelik. 

A minőségvizsgálathoz a mintavétel a kitermelés helyén történik! 

A vizsgálatokat kizárólag NAT tanúsítvánnyal rendelkező laboratórium végezheti. 

 

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a fenti vizsgálatokon felül minden átadásra 

felajánlott termékből mintát vegyen és a terméket vagy a mintát külön minőségi vizsgálatnak 

vesse alá. Ebben az esetben a mintavételezést Ajánlatkérő illetékes egysége végzi, a nyertes 

ajánlattevő képviselője igény esetén jelen lehet. Ajánlatkérői vizsgálat esetén a minőségi 

átvétel a vizsgálattal fejeződik be. Hibás termék megállapítása esetén a nyertes ajánlattevő 

köteles Ajánlatkérőt kártalanítani és az ellenőrző vizsgálat költsége is a nyertes ajánlattevőt 

terheli. 

 

A minőségi átvétel díját az ajánlattevő az ajánlati árban jogosult érvényesíteni, azt külön nem 

számíthatja fel. 

Nyertes ajánlattevőnek a zúzottkövet mérlegelve kell átadnia Ajánlatkérő részére. Mennyiségi 

átvételnél a mérlegelési jegyzőkönyvet a mennyiségi átvevőnek át kell adni. 

 

Ajánlatkérő fenntartja a jogot az átadott rakomány vasúti fuvarlevél kiállítása előtti ellenőrző 

hivatalos vasúti tömeg megállapításra, újramérlegelésére. Esetleges mennyiségi reklamáció 

esetén, amennyiben negatív eltérés jelentkezik, a mérlegelés költségei és az esetleges hiányzó 

mennyiség miatt keletkező anyagi károk a nyertes ajánlattevőt terhelik.  

Az átadásra kerülő zúzottkő a rakodás során nem keveredhet a depónia alatti anyaggal. 
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V. SZERZŐDÉSTERVEZET 

(közbeszerzési dokumentum külön mellékleteként kerül csatolásra) 
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VI. EGYSÉGES EURÓPAI KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM 

(közbeszerzési dokumentum külön mellékleteként kerül csatolásra) 

 

 


