
EURÓPAI UNIÓ
Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier,
L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670
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Információ és on-line formanyomtatványok: http://simap.eu.int
Részvételi felhívás – Egyes ágazatokban
I. szakasz: ajánlatkérő
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.
Postai cím: Könyves Kálmán körút 54-60.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1087
Ország: HU
Címzett: MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. Beszerzési és Gazdálkodási
Szervezet (1087 Bp., Könyves K. krt. 54-60. I. 137.)
Telefon: +36 (1) 511-3886
E-mail: bicskei.krisztina@mav-start.hu
Fax: +36 (1) 511-1982
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mav-start.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
További információk a következő címen szerezhetők be:
xAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A. melléklet I . pontját
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (beleértve a dinamikus beszerzési rendszerre
vonatkozó dokumentációt is) a következő címen szerezhetők be:
xAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A. melléklet II. pontját
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
xAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A. melléklet III. pontját
I.2) Az ajánlatkérő fő tevékenysége vagy tevékenységei
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamosenergia
Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
xVasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz- szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés Közúti személyszállítás a
vasúti személyszállítás helyettesítésére havaria esetén



II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza –
építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik a leginkább megfelel a
szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
(a)
Építési beruházás
Kivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott
követelményeknek megfelelően
A teljesítés helye
NUTS-kód
(b)
Árubeszerzés
Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja/Egyéb
A teljesítés helye
NUTS-kód
(c)
Szolgáltatás x
Szolgáltatási kategória 2
(Az 1–27. szolgáltatási kategóriát ld. a 2004/17/EK irányelv XVIIA. és XVIIB.
mellékletében)
A teljesítés helye MÁV-START Zrt. működési területe
NUTS-kód HU1, HU2, HU3
II.1.3) A hirdetmény tárgya
Közbeszerzés megvalósítása x
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása
Keretmegállapodás megkötése
II.1.4) Információ a keretmegállapodásról (adott esetben)
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek létszáma
vagy, adott esetben, maximális létszáma
Keretmegállapodás egyajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama (adott esetben)
Időtartam év(ek)ben:
vagy hónap(ok)ban:
A közbeszerzések becsült összértéke a keretmegállapodás teljes időtartama alatt
(csak számokkal):
Becsült érték ÁFA nélkül
Pénznem
vagy:
és között.
Pénznem
A keretmegállapodás alapján lefolytatandó közbeszerzési eljárások gyakorisága (ha
ismert)



II.1.5)
A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) meghatározása/tárgya Keretszerződés
megkötésére irányuló közbeszerzési eljárás az alábbi tárgyban:
Közúti személyszállítás biztosítása a vasúti személyszállítás helyettesítésére a
MÁV-START Zrt. teljes szolgáltatási területén havaria esetén
II.1.6)
Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 60112000-6
További
tárgyak:
II.1.7)
A szerződés a Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik-e? igen
II.1.8)
Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk
megadásához a B. mellékletből igen szükség szerint több példány használható)
Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egy rovatot jelöljön meg):
csak egy részre
egy vagy több részre x
valamennyi részre
II.1.9)
Változatok elfogadhatók nem
II.2) A szerződés szerinti mennyiség
II.2.1)
Teljes mennyiség (valamennyi részt és opciót beleértve, adott esetben)
Keretszerződés megkötésére irányuló közbeszerzési eljárás az alábbi tárgyban:
Közúti személyszállítás biztosítása a vasúti személyszállítás helyettesítésére
a MÁV-START Zrt. teljes szolgáltatási területén havaria jellegű hálózati szintű
zavartatás esetére.
I. részajánlat:
A MÁV-START Zrt.-nek a Duna által elválasztott szolgáltatási területének keleti
oldalára eső valamennyi vasúti személyszállítási viszonylat (balparti részajánlat)
Keretszerződés értéke: nettó 10 millió forint (opcióként további 5 alkalommal nettó
2-2 millió forint / alkalom)
II. részajánlat:
A MÁV-START Zrt.-nek a Duna által elválasztott szolgáltatási területének nyugati
oldalára eső valamennyi vasúti személyszállítási viszonylat (jobbparti részajánlat)
Keretszerződés értéke: nettó 10 millió forint (opcióként további 5 alkalommal nettó
2-2 millió forint / alkalom)
Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal):
Pénznem:
vagy: 20000000
és 40000000 között.
Pénznem: HUF
II.2.2)
Vételi jog (opciók) (adott esetben) igen



Igen válasz esetén a vételi jog leírása: Ajánlatkérő mindkét részajánlat tekintetében
fenntartja magának a jogot, hogy a szerződés II.3. pontban feltüntetett időtartama
alatt a keretösszeget mindkét részajánlat tekintetében maximum öt alkalommal,
alkalmanként nettó 2 millió forinttal megemelje és a szerződés szerinti szolgáltatást
az emelt összeg terhére igénybe vegye.
Ha ismert, a vételi jog gyakorlásának tervezett ideje: hónapokban:
vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen):
vagy:
és között
Ha ismert, ismétlődő jellegű közbeszerzés esetén fel kell tüntetni a további
hirdetmények közzétételének tervezett idejét: hónapokban:
vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés, a teljesítés határideje
Az időtartam hónapokban: 60
és/vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
vagy Kezdés: (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)
III. szakasz: jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) A szerződésre vonatkozó feltételek
III.1.1)
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben) Kötbérek (késedelmi,
hibás teljesítési, meghiúsulási)
III.1.2)
Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekre Az ellenszolgáltatás teljesítése a Kbt. 305. §-ában előírtaknak
megfelelően történik, az eljárás lezárásaként megkötött szerződésekben foglalt
feltételek szerint. A szerződésben és a Kbt.-ben nem szabályozott kérdésekben a
Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadóak.
III.1.3)
A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve
jogi személy (adott esetben) Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevőtől nem követeli
meg gazdasági társaság létrehozását, de közös részvételre jelentkezésben utalni
kell a közös részvételi jelentkezési szándékra, s meg kell nevezni a konzorciumi
tagokat, illetve a konzorcium vezető tagját, annak címét, egyéb elérhetőségét. Közös
részvételre jelentkezés esetén a közös részvételre jelentkezőknek megállapodást
(konzorciális szerződés) kell kötniük egymással, melyben szabályozzák a közös
részvételre jelentkezők egymás közötti és az ajánlatkérővel való kapcsolatát. A
szerződéssel kapcsolatos további elvárásokat a dokumentáció tartalmazza.
Ajánlatkérő a közös ajánlattétel vonatkozásában a felhívja a részvételre jelentkezők
figyelmét a Kbt. 70. § (6) bekezdésében foglaltakra!
III.1.4)
A szerződés teljesítésére vonatkoznak-e egyéb különleges feltételek? (adott
esetben) nem
Igen válasz esetén a különleges feltételek meghatározása:
III.2) Részvételi feltételek



III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó
adatok, ideértve a szakmai vagy cégnyilvántartásba történő bejegyzésre vonatkozó
előírásokat is
Az előírások teljesítésének megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt
igazolási mód: Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező (közös részvételre
jelentkező), alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a Kbt. 60.
§ (1) bekezdésében illetve a Kbt. 61. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott
kizáró okok fennállnak.
Ajánlatkérő kizárja az eljárásból az olyan részvételre jelentkezőt (közös részvételre
jelentkezőt), aki, illetve akinek a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója vagy a számára erőforrást nyújtó
szervezet a Kbt. 62. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá
tartozik.
A megkövetelt igazolási mód:
A részvételre jelentkezőnek (közös részvételre jelentkezés esetén valamennyi
közös részvételre jelentkezőnek) és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k)nak egyaránt a Kbt. 193. § szerint
kell igazolnia, illetőleg írásban nyilatkoznia, hogy nem tartozik a 60. § (1) bekezdése,
valamint a 61. § (1) bekezdés d) pontjának a hatálya alá.
A közbeszerzés értékének 10%-át meg nem haladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozó(k) tekintetében a részvételre jelentkezőnek nyilatkoznia kell,
hogy a szerződés teljesítésekor nem vesz igénybe a kizáró okok hatálya alá eső
alvállalkozót.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód
(adott esetben): A szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmasságot az alábbi
tényezők zárják ki:
P/1. Ha a részvételre jelentkezőnek (konzorcium esetén a konzorciumi tagoknak
együttesen), a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozó(k)nak, illetőleg az alvállalkozó(k)nak együttesen, a 2007.,
2008. vagy 2009. év bármelyikében (évente) a teljes, általános forgalmi adó nélkül
számított árbevétele nem érte el mindkét részajánlat tekintetében (külön-külön) a
nettó 10 millió Ft-ot (együttes megfelelés)
Igazolás módja:
P/1. A részvételre jelentkezőnek (konzorcium esetén a konzorciumi tagoknak),
a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozó(k)nak, illetőleg az alvállalkozó(k)nak csatolni kell a teljes, általános
forgalmi adó nélkül számított árbevételre vonatkozó, cégszerűen aláírt nyilatkozatát
a 2007., 2008., és 2009. évekre vonatkozóan, attól függően, hogy mikor jött létre,
illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre
állnak.
A Kbt. 65.§ (3) bekezdése alapján a részvételre jelentkező a szerződés
teljesítéséhez szükséges alkalmasság igazolása érdekében más szervezet
(szervezetek) erőforrására is támaszkodhat, úgy is, ha az alkalmassági minimum
követelménynek való saját részbeni megfelelését az erőforrást nyújtó szervezettel
csak kiegészíteni kívánja. A részvételre jelentkező ebben az esetben a Kbt. 65.§ (4)
bekezdésének megfelelően köteles igazolni azt is, hogy a szerződés teljesítéséhez
szükséges erőforrások rendelkezésére állnak majd a szerződés teljesítésének



időtartama alatt. Az igazolás az érintett szervezet kötelezettségvállalásra vonatkozó
nyilatkozatának benyújtásával történik, emellett pedig azon alkalmasságot, amelyhez
erőforrást biztosít a részvételre jelentkezővel azonos módon köteles igazolni.
A Kbt. 4. § 3/E. pontja alapján nem minősülhet erőforrásnak a 66. § (1) bekezdés
a)-d) pontja szerinti körülmény, kivéve, ha a részvételre jelentkező és az erőforrást
nyújtó szervezet között a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás áll fenn.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a részvételre jelentkező a Kbt. 69. § (8)
bekezdése alapján az ajánlatkérő által előírt gazdasági és pénzügyi alkalmassági
feltételeknek (P/1.) a közbeszerzés értékének 10 %-át nem meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozóval együtt is megfelelhet. Ebben az esetben a
részvételre jelentkezésnek tartalmaznia kell ezen – a közbeszerzés értékének tíz
százalékát nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt –alvállalkozó nevét,
címét (Kbt. 71. § (1) bekezdés d) pontja szerinti nyilatkozat), továbbá a részvételre
jelentkező alkalmasságának igazolásához szükséges igazolásokat, nyilatkozatokat
is.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód
(adott esetben): A szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmasságot az alábbi
tényezők zárják ki:
M/1. Mindkét részajánlat tekintetében: Ha a részvételre jelentkező (konzorciumi
tag), a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozója, illetőleg az alvállalkozó(k) valamelyike nem látott el a 2007-2009.
években folyamatosan, autóbusszal történő közúti személyszállítási tevékenységet.
(együttes megfelelés)
M/2. Ha a részvételre jelentkező (konzorcium esetén a konzorciumi tagok
együttesen), a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozója, illetőleg az alvállalkozó(k) együttesen nem rendelkeznek
minimálisan az I. részajánlat tekintetében 24 db, a II. Részajánlat tekintetében
24 db, érvényes menetrend szerinti autóbuszközlekedés végzésére jogosító, a
49/2001.(XII22.) KöViM rendelet 8.§ (1) bek. d) pontja által hivatkozott, a 6/1990.
(IV. 12.) KöHÉM rendelet szerinti hatósági engedéllyel rendelkező autóbusszal, és
amelyek közül nincsen legalább (együttes megfelelés):
az I. részajánlat tekintetében:
&#61607; legalább 8 db legalább 30 ülőhelyes szóló,
&#61607; legalább 8 db csuklós,
&#61607; legalább 8 db légkondicionált
a II. Részajánlat tekintetében:
&#61607; legalább 8 db legalább 30 ülőhelyes szóló,
&#61607; legalább 8 db csuklós,
&#61607; legalább 8 db légkondicionált
[A minimálisan 8 db bemutatott légkondicionált autóbusz tekintetében a
részvételre jelentkező megfelelhet úgy is, ha a szóló illetőleg a csuklós autóbuszok
vonatkozásában jelöli meg az elvárt darabszámú légkondicionált autóbuszt.]
Részvételre jelentkezőnek (konzorciumi tagnak) és a közbeszerzés értékének
10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó tekintetében az
alábbi adatokat és tényeket kell az ajánlatkérő tudomására hozni:
M/1. A Kbt. 194. § alapján a részvételre jelentkező (konzorcium esetén valamennyi
konzorciumi tag), vagy a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben



igénybe venni kívánt alvállalkozó vagy az alvállalkozó cégszerűen aláírt nyilatkozata
arról, hogy a 2007-2008-2009. években ellátott-e folyamatosan, autóbusszal történő
közúti személyszállítási tevékenységet.
M/2. A Kbt. 67. § (3) bekezdés e) pontja szerint a részvételre jelentkező
(konzorcium esetén konzorciumi tag), a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, illetőleg az alvállalkozó cégszerűen
aláírt nyilatkozata a teljesítéshez igénybe venni kívánt járművek tekintetében
minimálisan az alábbi tartalommal:
- a teljesítéshez igénybe venni kívánt autóbuszok összdarabszáma (ezen
belül külön megjelenítve a részajánlatonként megjelelölt minimum db számú
elvárásnak megfelelő ülőhelyes szóló, a csuklós, illetve a légkondicionált autóbuszok
darabszámát)
- nyilatkozat arról, hogy valamennyi feltüntetett autóbusz rendelkezik érvényes
műszaki engedéllyel és a menetrend szerinti autóbuszközlekedés végzésére
jogosító, a 49/2001.(XII22.) KöViM rendelet 8.§ (1) bek. d) pontja által hivatkozott, a
6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet szerinti hatósági engedéllyel.
A nyilatkozathoz mellékelni kell a műszaki és hatósági engedélyek egyszerű
másolati példányait.
A Kbt. 65.§ (3) bekezdése alapján a részvételre jelentkező a szerződés
teljesítéséhez szükséges alkalmasság igazolása érdekében más szervezet
(szervezetek) erőforrására is támaszkodhat, úgy is, ha az alkalmassági minimum
követelménynek való saját részbeni megfelelését az erőforrást nyújtó szervezettel
csak kiegészíteni kívánja. A részvételre jelentkező ebben az esetben a Kbt. 65.§ (4)
bekezdésének megfelelően köteles igazolni azt is, hogy a szerződés teljesítéséhez
szükséges erőforrások rendelkezésére állnak majd a szerződés teljesítésének
időtartama alatt. Az igazolás az érintett szervezet kötelezettségvállalásra vonatkozó
nyilatkozatának benyújtásával történik, emellett pedig azon alkalmasságot, amelyhez
erőforrást biztosít a részvételre jelentkezővel azonos módon köteles igazolni.
A Kbt. 4. § 3/E. pontja alapján nem minősülhet erőforrásnak a 67. § (3) bekezdés a),
d)-f) pontja szerinti körülmény, kivéve, ha a részvételre jelentkező és az erőforrást
nyújtó szervezet között a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás áll fenn.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a részvételre jelentkező a Kbt. 69. § (8)
bekezdése alapján az ajánlatkérő által előírt műszaki, illetőleg szakmai alkalmassági
feltételeknek (M/1.-M/2.) a közbeszerzés értékének 10 %-át nem meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóval együtt is megfelelhet. Ebben az
esetben a részvételre jelentkezésnek tartalmaznia kell ezen – a közbeszerzés
értékének tíz százalékát nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt –
alvállalkozó nevét, címét (Kbt. 71. § (1) bekezdés d) pontja szerinti nyilatkozat),
továbbá a részvételre jelentkező alkalmasságának igazolásához szükséges
igazolásokat, nyilatkozatokat is.
III.2.4)
Fenntartott szerződések (adott esetben) nem
A szerződés védett műhelyek számára fenntartott
A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
III.3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges
feltételek
III.3.1)



A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve
nem
Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
III.3.2)
A szervezeteknek közölniük kell-e a szolgáltatás teljesítésében személyesen
közreműködő természetes felelős személyek nem nevét és képzettségét?
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás fajtája
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Nyílt
Meghívásos
Tárgyalásos x
Megtörtént-e a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése? nem
Igen válasz esetén a VI.3) (További információk) körében kell megadni a kiválasztott
részvételre jelentkezők nevét és címét
IV. 2) Bírálati szempontok
IV.2.1) Bírálati szempontok (jelölje meg a megfelelő rovato(ka)t)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás x
vagy
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint
az alábbiakban megadott részszempontok (a részszempontokat súlyszámokkal vagy
– ha súlyozásra bizonyíthatóan nincs lehetőség – csökkenő fontossági sorrendben
kell megadni)
a dokumentációban, az ajánlati felhívásban vagy az ajánlattételi felhívásban
meghatározott részszempontok alapján

Szempont Súlyszám
IV.2.2)
Elektronikus árverésre fog sor kerülni nem
Ha igen, további információk az elektronikus árverésről (adott esetben)
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1)
Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
IV.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan korábban sor került-e közzétételre? nem
Igen válasz esetén:
Időszakos előzetes tájékoztató
Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
Hirdetmény száma a HL-ben:
/S
- ,
dátum: (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
Hirdetmény száma a HL-ben:
/S
- ,
dátum: (év/hó/nap)
Hirdetmény száma a HL-ben:
/S



- ,
dátum: (év/hó/nap)
IV.3.3) A dokumentáció és egyéb iratok (a DBR kivételével) megszerzésének
feltételei
A dokumentáció beszerzésének, vagy a dokumentumokba való betekintés iránt
kérelem benyújtásának határideje
Dátum: 2010/11/02 (év/hó/nap)
Időpont: 10.00
Kell-e fizetni a dokumentációkért? igen
Igen válasz esetén: Ár (csak számokkal): 10000
Pénznem: HUF
A fizetés módja és feltételei: A fent megjelölt összeghez áfa is járul, vagyis a
dokumentáció teljes ellenértéke 10 000 Ft + ÁFA=12 500 Ft. Ezen összeg a
teljes dokumentáció árára vonatkozik, a dokumentáció nem kerül szétbontásra
részajánlatonként. A dokumentáció ellenértékének megfizetése átutalással
történhet a MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. Raiffeisen Banknál vezetett
12001008-00154206-00100003 számú bankszámlájára.
Az átutalási dokumentumon a befizetés jogcímét / „ Közúti személyszállítás
biztosítása a vasúti személyszállítás helyettesítésére a MÁV-START Zrt. teljes
szolgáltatási területén havaria esetén” / fel kell tüntetni. A bruttó összeg átutalásának
bizonylata szükséges a dokumentáció átvételéhez.
IV.3.4) Az ajánlattételi, illetve a részvételi határidő
Dátum: 2010/11/02 (év/hó/nap)
Időpont: 10.00
IV.3.5)
Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések
benyújthatók
HU
Egyéb:
IV.3.6)
Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (nyílt eljárás esetén) -ig (év/hó/nap)
vagy: Időtartam hónap(ok)ban:
és/vagy napokban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: (év/hó/nap)
Időpont:
Helyszín (adott esetben):
Az ajánlatok felbontásánál jelenlétre jogosult személyek (adott esetben)
VI. SZAKASZ: kiegészítŐ INFORMációk
VI.1)
A közbeszerzés ismétlődő jellegű-e? (adott esetben) nem
Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2)
A szerződés(ek) eu-alapokból finanszírozott projekttel és/vagy nem programmal
kapcsolatos(ak)?
Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevére és
bármely egyéb adatra:
VI.3) További információk (adott esetben)



1. Ajánlatkérő a részvételi szakaszban a Kbt. 112. § szerint biztosítja a hiánypótlás
lehetőségét.
2. A tárgyalásos eljárás alkalmazásának indokolása: A Kbt. V. fejezete szerint a
hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás, mint eljárásfajta alkalmazása
az ajánlatkérő alanyi joga. Jelen beszerzés tekintetében ajánlatkérő azért döntött
ezen eljárástípus alkalmazása mellett, mert a szolgáltatás természete miatt a
szerződéses feltételek előzetes meghatározása nem lehetséges olyan pontossággal,
amely lehetővé tenné a nyílt vagy meghívásos eljárásban a legkedvezőbb
ajánlat kiválasztását. A szerződés feltételeinek egyeztetésére csak tárgyalásos
eljárás keretében van lehetőség, és csak ez biztosítja az ajánlatkérő számára a
legkedvezőbb ajánlat kiválasztását..
3. Ajánlatkérő a részvételi szakaszban való részvételt nem köti biztosíték adásához.
4. A részvételi jelentkezéssel szemben támasztott formai követelmények a Kbt. 104.
§ (1) bekezdése alapján a Kbt. 70/A. § szerint a következők:
a) A részvételre jelentkezés eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell
fűzni, a csomót matricával a részvételre jelentkezés első vagy hátsó lapjához kell
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;
b) A részvételi jelentkezés oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként 1-gyel
növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat
számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak)
nem kell, de lehet számozni.
c) A részvételi jelentkezésnek az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely
alapján a részvételre jelentkezésben szereplő dokumentumok oldalszám alapján
megtalálhatóak;
d) A részvételi jelentkezést zárt csomagolásban, magyar nyelven és 3 példányban
(1 eredeti, 2 másolat) kell benyújtani. Az eredeti részvételi jelentkezés fedlapján
szerepelni kell az „eredeti” megjelölésnek. Az eredeti és a másolati példányok közötti
eltérés esetén az „eredeti” példány tartalma a mérvadó. A külső csomagoláson
„Közúti személyszállítás a vasúti személyszállítás helyettesítésére havaria esetén,
MÁV-START Zrt. 2010” megjelölést kell feltüntetni. Ajánlatkérő tájékoztatásul közli,
hogy amennyiben a csomagoláson a részvételre jelentkezők nem tüntetik fel a „A
részvételi határidő lejártáig (2010.11.02. 10:00 óra) nem bontható fel” feliratot, úgy
nem tud felelősséget vállalni annak a részvételi határidő előtt történő felbontásáért.
e) A részvételi jelentkezésben lévő, minden – a részvételre jelentkező vagy
alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó, vagy a Kbt. 69. § (8) bekezdés szerinti
szervezet által készített – dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az
adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy
személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak.
f) A részvételre jelentkezés minden olyan oldalát, amelyen – a részvételre
jelentkezés beadása előtt – módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot
aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni.
5. Az érvényes részvételi jelentkezés feltétele, hogy a részvételre jelentkező
a részvételi jelentkezésében nyilatkozzon a Kbt. 71. § (1) bekezdésének a)-d)
pontjaiban foglaltak vonatkozásában részajánlatonként (nemleges nyilatkozat is
szükséges), valamint a Kbt. 63. § (3) bekezdésében foglaltak vonatkozásában.



6. A III. 2. 3. pontban szereplő „a korábbi szolgáltatás mennyiségére utaló más adat
megjelölése” alatt ajánlatkérő olyan adat megjelölését kéri, melyből egyértelműen
megállapítható a részvételre jelentkező műszaki, szakmai alkalmassága.
7. Az ajánlatkérő részvételi dokumentációt készít. Az érvényes részvételre
jelentkezés feltétele a részvételi dokumentáció Ajánlatkérőtől való megvásárlása.
A részvételi dokumentáció ellenértéke: 10 000 Ft + ÁFA. A dokumentáció
ellenértékének megfizetése átutalással történhet a MÁV-START Vasúti
Személyszállító Zrt. Raiffeisen Banknál vezetett 12001008-00154206-00100003
számú bankszámlájára. Az átutalási dokumentumon a befizetés jogcímét / „Közúti
személyszállítás a vasúti személyszállítás helyettesítésére havaria esetén,
MÁV-START Zrt. 2010” / fel kell tüntetni. A vételárnak az Ajánlatkérő számlájára
legkésőbb a részvételi határidő lejártáig kell beérkeznie. A befizetés bizonylata
szükséges a dokumentáció átvételéhez. A dokumentációba az Ajánlatkérő vásárlás
előtt betekintési lehetőséget biztosít.
8. A részvételi dokumentáció ajánlatkérőtől való megvásárlása az eljárásban való
részvétel feltétele. A befizetett tételekről az ajánlatkérő automatikusan számlát állít
ki, és azt megküldi a díjat átutaló címére.
9. A részvételi dokumentáció átvehető személyesen vagy meghatalmazott útján,
a MÁV-START Zrt. Beszerzési és Gazdálkodási Szervezeténél 1087 Budapest,
Könyves Kálmán körút 54-60. I. emelet 137 szoba címen, a részvételi határidő
lejártáig munkanapokon hétfőtől-csütörtökig 9.00-14.00 óra, pénteken 9.00-12.00 óra
közötti időszakokban, a részvételi határidő lejártának napján 9.00-10.00 óra között.
A dokumentáció a Kbt. 102. §. (3) bekezdés szerinti megküldésének kérése esetén
a bruttó összeg befizetését igazoló dokumentum másolatát csatolni kell.. A részvételi
dokumentáció beszerzésének határideje: 2010. 11.02. 10.00. óra, amely megegyezik
a részvételi jelentkezések bontásának időpontjával.
10. Részvételre jelentkezőnek – konzorcium esetén a konzorciumi tagoknak
– és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozónak, valamint a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó
szervezetnek a részvételi határidőt megelőző 60 napnál nem régebbi cégkivonatát,
azon cégjegyzésre jogosult személy(ek) közjegyzői aláírás hitelesítéssel ellátott
cégaláírási nyilatkozatát (aláírási címpéldányát) egyszerű másolati formában
kell a részvételi jelentkezéshez csatolni, akik a részvételi jelentkezést, az abban
szereplő nyilatkozatokat szignálják, aláírják. [Amennyiben a részvételi jelentkezést,
illetve a szükséges nyilatkozatokat a részvételre jelentkező (konzorcium esetén a
konzorciumi tag), illetőleg a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozó, valamint a szerződés teljesítéséhez erőforrást
nyújtó szervezet cégjegyzésre jogosult képviselőjének felhatalmazása alapján
más személy szignálja, illetve írja alá, a cégjegyzésre jogosult személy által aláírt
felhatalmazást szintén csatolni kell, melynek tartalmaznia kell a meghatalmazott
aláírás-mintáját is.]
11. A részvételi jelentkezésben az oldalszámokkal ellátott tartalomjegyzéket
követően cégjegyzésre jogosult személy, vagy az általa a részvételi jelentkezés
aláírására felhatalmazott személy aláírásával ellátott felolvasólapot kell becsatolni,
amelyen szerepeltetni kell a részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkezés
esetén valamennyi részvételre jelentkező), illetőleg a közbeszerzés értékének 10
%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó nevét, székhelyét,
telefon és telefax számát, valamint azon rész(ek) megjelölését, amelyekre a



részvételre jelentkező jelentkezni kíván. A felolvasólapnak tartalmaznia kell a
részvételre jelentkező kifejezett nyilatkozatát a részvételi felhívás és dokumentáció
feltételeinek és tartalmának elfogadására. A felolvasólap Ajánlatkérő által elvárt
formáját a részvételi dokumentáció tartalmazza.
12. Amennyiben a részvételre jelentkező és az erőforrást nyújtó szervezet között a
Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás áll fenn, úgy részvételre jelentkező
arról köteles részvételre jelentkezésében nyilatkozni.
13. A részvételi jelentkezés időszakos üzleti társulások (konzorciumok)
formájában is benyújtható. A részvételi jelentkezésben utalni kell a közös
részvételi jelentkezési szándékra, és meg kell nevezni a konzorciumi tagokat.
A konzorciumi tagoknak megállapodást (konzorciumi szerződést) kell kötniük
egymással, melyben szabályozzák az egymás közötti és az ajánlatkérővel való
kapcsolatot. A megállapodás kötelező elemei: vezető tag megnevezése és
felhatalmazása a konzorcium képviseletében nyilatkozattételre és döntéshozatalra;
a tagok közötti munkamegosztás szabályozása; annak rögzítése, hogy a tagok
személye a szerződés teljesítése során nem változik. A fenti megállapodást a
részvételi jelentkezéshez kell csatolniuk. A konzorcium tagjainak az alkalmasság
követelményeinek egyenként meg kell felelniük, mivel az alkalmassági feltételeket az
ajánlatkérő a beszerzés tárgyát alapul véve olyan alacsonyan határozta meg, amely
indokolja az egyenként való megfelelést.
14. Tekintettel arra, hogy az eljárás magyar nyelven folyik, a részvételre
jelentkezőnek minden nyilatkozatot, hatósági igazolást magyar nyelven vagy magyar
fordításban kell a benyújtania. A hatósági igazolásokról hiteles fordítás szükséges.
Hiteles fordításnak minősül a szakfordításról és tolmácsolásról szóló 24/1986. (VI.
26.) MT sz. rendelet szerinti hiteles fordítás.
15. A részvételi jelentkezések bontására 2010. 11.02-án 10:00 órakor kerül sor.
Helye ajánlatkérő nevében eljáró a MÁV – START Zrt. 1087 Budapest, Könyves
Kálmán körút 54-60. I. emelet 144. tárgyaló. A bontáson az ajánlatkérő és a
részvételre jelentkezők képviselői, továbbá az általuk meghívott személyek
jogosultak jelen lenni.
16. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy nemcsak a részvételi jelentkezések,
hanem az ajánlatok elkészítésének, a tárgyalásoknak és a szerződéseknek is a
kizárólagos nyelve a magyar.
17. A részvételi szakasz eredményhirdetésének időpontja: 2010. 11.15. 10:00 óra.
Helye megegyezik a bontás helyszínével.
18. Ajánlatkérő tájékoztatja a részvételre jelentkezőket, hogy az ajánlattételi
felhívást és az ajánlattételi dokumentációt 2010.november 15-én küldi meg az
érvényesnek nyilvánított részvételi jelentkezést benyújtó részvételre jelentkezőknek.
19. Ajánlatkérő felhívja a részvételre jelentkezők figyelmét arra, hogy csak olyan
összetételben tehetnek ajánlatot, ahogyan az alkalmassá minősítésük megtörtént.
20. A részvételre jelentkezőnek nyilatkoznia kell részvételre jelentkezésében az
egyes, általa megpályázni kívánt részek preferencia-sorrendjéről arra az esetre,
amennyiben a részvételre jelentkező alkalmassága nem lesz megállapítható
valamennyi, általa megpályázni kívánt rész tekintetében.
21. A részvételi szakaszban ajánlatkérő nem kérhet, a részvételre jelentkező
pedig nem tehet ajánlatot. Ha a részvételre jelentkező ajánlatot tesz, a részvételi
jelentkezése a Kbt. 114. § (1) bekezdés b) pontja alapján érvénytelen.
22. Az eljárásban való részvétel minden költsége a részvételre jelentkezőt terheli.



23. Az ajánlatkérő a Kbt. 13. § (4) bekezdése alapján tájékoztatja a részvételre
jelentkezőket, hogy az pénzügyi–gazdasági és a műszaki-szakmai alkalmasság
feltételeit a Kbt. 12. § (2) bekezdésben foglaltakhoz képest szigorúbban állapította
meg, ezért a minősített ajánlattevőknek is igazolniuk kell a szerződés teljesítésére
való alkalmasságukat.
24. Ajánlatkérő felhívja a részvételre jelentkező figyelmét arra, hogy ajánlatkérő
kapcsolattartási pontjaként megjelölt székházban beléptető rendszer működik, s
emiatt az épületbe történő belépés a portai regisztráció miatt időigényes (előre
láthatólag 20-25 perc). Ennek figyelembevétele a részvételre jelentkezők részéről
elengedhetetlen, különös tekintettel a részvételi jelentkezések benyújtásának
napjára. Az ebből eredő bárminemű késedelemért ajánlatkérő felelősséget nem
vállal.
25. A részvételre jelentkezőnek nyilatkoznia kell, hogy a kis- és
középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény
szerint mikro-, kis vagy középvállalkozásnak minősül-e. Ha nem tartozik a fenti
törvény hatálya alá, erről is nyilatkoznia kell.
26. Ajánlatkérő a jelen felhívás IV.2.1. pontjában foglaltak tekintetében kiegészítő
tájékoztatásként az alábbiakat közli.
Mindkét rész tekintetében az ajánlattételi szakaszban ajánlattevőknek az alábbi
árelemek tekintetében kell majd ajánlatukat benyújtani:
operatív megrendelés esetén légkondicionált busz biztosításának ára (nettó Ft/km)
operatív megrendelés esetén csuklós busz biztosításának ára (nettó Ft/km)
operatív megrendelés esetén szóló busz biztosításának ára (nettó Ft/km)
Ajánlattevőknek a fenti árelemek alapján egyszerű számtani közép értéket kell
kiszámítaniuk és megadniuk. Ajánlatkérő ezen számtani közép értéket tekinti az
ellenszolgáltatás összegének, ezen értékek alapján fogja az eljárás végén az
érvényes ajánlatokat összehasonlítani és amelyik ajánlattevő végső ajánlatában
a kiszámított egyszerű számtani közép érték a legalacsonyabb, azon ajánlattevő
ajánlatát tekinti a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatnak.
27. Jelen részvételi felhívásban, valamint a dokumentációban nem szabályozott
kérdésekben az eljárás megindításakor hatályos, közbeszerzésekről szóló 2003. évi
CXXIX. törvény az irányadó
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Margit krt. 85.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1024
Ország: HU
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
A békéltetési eljárást lebonyolító szerv (adott esetben)
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:



Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása (töltse ki a VI.4.2) pontot vagy szükség
esetén a VI.4.3) pontot)
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A
Kbt. 323. § szerint
VI.4.3) Az a szerv, amelytől a jogorvoslati kérelem benyújtására vonatkozó
információ beszerezhető
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.5)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2010/09/28 (év/hó/nap)
A. melléklet
További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információk a következő címeken és kapcsolattartási pontokon
szerezhetők be:
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
II) Azok a címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és az egyéb
iratok (ideértve a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó dokumentációt is)
beszerezhetők
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:



Internetcím (URL):
III) Azok a címek és kapcsolattartási pontok, ahová az ajánlatokat/részvételi
jelentkezéseket be kell nyújtani
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
 
B. melléklet
A részekre vonatkozó INFORMációk
A rész száma 1
meghatározás HÁLÓZATI SZINTŰ HAVÁRIA JELLEGŰ PÓTLÁSI FELADATOK
ELLÁTÁSA A KELETI ORSZÁGRÉSZBEN
1) A rész meghatározása
Keretszerződés megkötésére irányuló közbeszerzési eljárás az alábbi tárgyban:
Közúti személyszállítás biztosítása a vasúti személyszállítás helyettesítésére a
MÁV-START Zrt. teljes szolgáltatási területén havaria esetén
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 60112000-6
További
tárgyak:
3) Mennyiség
Keretszerződés megkötésére irányuló közbeszerzési eljárás az alábbi tárgyban:
Közúti személyszállítás biztosítása a vasúti személyszállítás helyettesítésére a
MÁV-START Zrt. teljes szolgáltatási területén havaria esetén
A MÁV-START Zrt.-nek a Duna által elválasztott szolgáltatási területének keleti
oldalára eső valamennyi vasúti személyszállítási viszonylat („balparti részajánlat”)
Keretszerződés értéke: nettó 10 millió forint (opcióként további 5 alkalommal nettó
2-2 millió forint / alkalom)
Ha ismert, becsült költség ÁFA nélkül (csak számokkal):
Pénznem:
vagy: 10000000
és 20000000 között.
Pénznem: HUF
4) A szerződés időtartamára vagy megkezdésére/befejezésére vonatkozó eltérő
időpontok feltüntetése (adott esetben)
Időtartam hónapokban: 60
vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
vagy: Kezdés: (év/hó/nap)
Teljesítés: (év/hó/nap)



5) További információ a részekről
B. melléklet
A részekre vonatkozó INFORMációk
A rész száma 2
meghatározás HÁLÓZATI SZINTŰ HAVÁRIA JELLEGŰ PÓTLÁSI FELADATOK
ELLÁTÁSA A NYUGATI ORSZÁGRÉSZBEN
1) A rész meghatározása
Keretszerződés megkötésére irányuló közbeszerzési eljárás az alábbi tárgyban:
Közúti személyszállítás biztosítása a vasúti személyszállítás helyettesítésére a
MÁV-START Zrt. teljes szolgáltatási területén havaria esetén
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 60112000-6
További
tárgyak:
3) Mennyiség
Keretszerződés megkötésére irányuló közbeszerzési eljárás az alábbi tárgyban:
Közúti személyszállítás biztosítása a vasúti személyszállítás helyettesítésére a
MÁV-START Zrt. teljes szolgáltatási területén havaria esetén.
A MÁV-START Zrt.-nek a Duna által elválasztott szolgáltatási területének nyugati
oldalára eső valamennyi vasúti személyszállítási viszonylat („jobbparti részajánlat”)
Keretszerződés értéke: nettó 10 millió forint (opcióként további 5 alkalommal nettó
2-2 millió forint / alkalom)
Ha ismert, becsült költség ÁFA nélkül (csak számokkal):
Pénznem:
vagy: 10000000
és 20000000 között.
Pénznem: HUF
4) A szerződés időtartamára vagy megkezdésére/befejezésére vonatkozó eltérő
időpontok feltüntetése (adott esetben)
Időtartam hónapokban: 60
vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
vagy: Kezdés: (év/hó/nap)
Teljesítés: (év/hó/nap)
5) További információ a részekről


