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HU-Budapest: Pénzügyi és biztosítási szolgáltatások

2009/S 236-338429

 
AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

 
Szolgáltatás

 
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK):

MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt., Könyves Kálmán körút 54-60., Κapcsolattartó dr. Pallagi Norbert,
HU-1087  Budapest. Tel.  +36 15115237. E-mail pallagin@mav.hu. Fax  +36 15117526.
További információk a következő címen szerezhetők be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/
pontokkal.
A dokumentáció és további iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre
vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal.
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett
kapcsolattartási ponttal/pontokkal.

I.2) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA ÉS FŐ TEVÉKENYSÉGE VAGY TEVÉKENYSÉGEI:
Egyéb: A Kbt. 22. § (1) bekezdés j) pontja szerinti Ajánlatkérő.
Egyéb: vasúti közlekedési tevékenység.
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja a közbeszerzési eljárást: nem.

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) MEGHATÁROZÁS
II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:

Utasokkal szembeni követelések értékesítése.

II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye:
Szolgáltatásmegrendelés.
Szolgáltatási kategória 6.
A teljesítés helye: Magyarország.
NUTS-kód: HU1.

II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul:
Közbeszerzés megvalósítása.

II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk:
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya:

Faktoring szerződés alapján a MÁV-START Zrt.-nél a 1.7.2007. és 31.12.2009. közötti időszakban felmerülő/
felmerült, érvénytelen menetjeggyel, illetve menetjegy nélkül igénybevett szolgáltatásokból eredő, utasokkal
szembeni, még nem értékesített követelések (ún. utánfizetési ügyek) értékesítése valamint a MÁV Zrt.-nél
1.3.2007. és 30.6.2007. közötti időszakban felmerült, a MÁV-START Zrt.-re engedményezett, érvénytelen
menetjeggyel, illetve menetjegy nélkül igénybevett szolgáltatásokból eredő, utasokkal szembeni, még nem
értékesített követelések (ún. utánfizetési ügyek) értékesítése.

II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV):
66000000.
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II.1.7) A szerződés a Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik-e?:
Igen.

II.1.8) Részekre történő ajánlattétel:
Igen.
Az ajánlatok benyújthatók: egy vagy több részre.

II.1.9) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)?:
Nem.

II.2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR
II.2.1) Teljes mennyiség:

Faktoring szerződés alapján a MÁV-START Zrt.-nél a 1.7.2007. és 31.12.2009. közötti időszakban felmerülő/
felmerült, érvénytelen menetjeggyel, illetve menetjegy nélkül igénybevett szolgáltatásokból eredő, utasokkal
szembeni, még nem értékesített követelések (ún. utánfizetési ügyek) értékesítése valamint a MÁV Zrt.-nél
1.3.2007. és 30.6.2007. közötti időszakban felmerült, a MÁV-START Zrt.-re engedményezett, érvénytelen
menetjeggyel, illetve menetjegy nélkül igénybevett szolgáltatásokból eredő, utasokkal szembeni, még nem
értékesített követelések (ún. utánfizetési ügyek) értékesítése.
A követelések összes értéke: 1 500 000 000 HUF - 30 %, amelyen belül az egyes részajánlatokon belül a
követelések értéke:
1. részajánlat: 500 000 000 HUF- 30 %
2. részajánlat: 500 000 000 HUF- 30 %
3. részajánlat: 500 000 000 HUF - 30 %.

II.2.2) Vételi jog (opció):
Nem.

II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE:
Kezdés: 5.2.2010.

A RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
A RÉSZ SZÁMA 1

1) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA:
Faktoring szerződés alapján a MÁV-START Zrt.-nél a 1.7.2007. és 31.12.2009. közötti időszakban felmerülő/
felmerült, érvénytelen menetjeggyel, illetve menetjegy nélkül igénybevett szolgáltatásokból eredő, utasokkal
szembeni, még nem értékesített követelések (ún. utánfizetési ügyek) értékesítése valamint a MÁV Zrt.-nél
1.3.2007. és 30.6.2007. közötti időszakban felmerült, a MÁV-START Zrt.-re engedményezett, érvénytelen
menetjeggyel, illetve menetjegy nélkül igénybevett szolgáltatásokból eredő, utasokkal szembeni, még nem
értékesített követelések (ún. utánfizetési ügyek) értékesítése.

2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV):
66000000.

3) MENNYISÉG:
Faktoring szerződés alapján a MÁV-START Zrt.-nél a 1.7.2007. és 31.12.2009. közötti időszakban felmerülő/
felmerült, érvénytelen menetjeggyel, illetve menetjegy nélkül igénybevett szolgáltatásokból eredő, utasokkal
szembeni, még nem értékesített követelések (ún. utánfizetési ügyek) értékesítése valamint a MÁV Zrt.-nél
1.3.2007. és 30.6.2007. közötti időszakban felmerült, a MÁV-START Zrt.-re engedményezett, érvénytelen
menetjeggyel, illetve menetjegy nélkül igénybevett szolgáltatásokból eredő, utasokkal szembeni, még nem
értékesített követelések (ún. utánfizetési ügyek) értékesítése.
A követelések értéke: 500 000 000 HUF - 30 %.
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4) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ FELTÜNTETÉSE:
5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL:
A RÉSZ SZÁMA 2

1) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA:
Faktoring szerződés alapján a MÁV-START Zrt.-nél a 1.7.2007. és 31.12.2009. közötti időszakban felmerülő/
felmerült, érvénytelen menetjeggyel, illetve menetjegy nélkül igénybevett szolgáltatásokból eredő, utasokkal
szembeni, még nem értékesített követelések (ún. utánfizetési ügyek) értékesítése valamint a MÁV Zrt.-nél
1.3.2007. és 30.6.2007. közötti időszakban felmerült, a MÁV-START Zrt.-re engedményezett, érvénytelen
menetjeggyel, illetve menetjegy nélkül igénybevett szolgáltatásokból eredő, utasokkal szembeni, még nem
értékesített követelések (ún. utánfizetési ügyek) értékesítése.

2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV):
66000000.

3) MENNYISÉG:
Faktoring szerződés alapján a MÁV-START Zrt.-nél a 1.7.2007. és 31.12.2009. közötti időszakban felmerülő/
felmerült, érvénytelen menetjeggyel, illetve menetjegy nélkül igénybevett szolgáltatásokból eredő, utasokkal
szembeni, még nem értékesített követelések (ún. utánfizetési ügyek) értékesítése valamint a MÁV Zrt.-nél
1.3.2007. és 30.6.2007. közötti időszakban felmerült, a MÁV-START Zrt.-re engedményezett, érvénytelen
menetjeggyel, illetve menetjegy nélkül igénybevett szolgáltatásokból eredő, utasokkal szembeni, még nem
értékesített követelések (ún. utánfizetési ügyek) értékesítése.
A követelések értéke: 500 000 000 HUF- 30 %.

4) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ FELTÜNTETÉSE:
5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL:
A RÉSZ SZÁMA 3

1) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA:
Faktoring szerződés alapján a MÁV-START Zrt.-nél a 1.7.2007. és 31.12.2009. közötti időszakban felmerülő/
felmerült, érvénytelen menetjeggyel, illetve menetjegy nélkül igénybevett szolgáltatásokból eredő, utasokkal
szembeni, még nem értékesített követelések (ún. utánfizetési ügyek) értékesítése valamint a MÁV Zrt.-nél
1.3.2007. és 30.6.2007. közötti időszakban felmerült, a MÁV-START Zrt.-re engedményezett, érvénytelen
menetjeggyel, illetve menetjegy nélkül igénybevett szolgáltatásokból eredő, utasokkal szembeni, még nem
értékesített követelések (ún. utánfizetési ügyek) értékesítése.

2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV):
66000000.

3) MENNYISÉG:
Faktoring szerződés alapján a MÁV-START Zrt.-nél a 1.7.2007. és 31.12.2009. közötti időszakban felmerülő/
felmerült, érvénytelen menetjeggyel, illetve menetjegy nélkül igénybevett szolgáltatásokból eredő, utasokkal
szembeni, még nem értékesített követelések (ún. utánfizetési ügyek) értékesítése valamint a MÁV Zrt.-nél
1.3.2007. és 30.6.2007. közötti időszakban felmerült, a MÁV-START Zrt.-re engedményezett, érvénytelen
menetjeggyel, illetve menetjegy nélkül igénybevett szolgáltatásokból eredő, utasokkal szembeni, még nem
értékesített követelések (ún. utánfizetési ügyek) értékesítése.
A követelések értéke: 500 000 000 HUF- 30 %.

4) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ FELTÜNTETÉSE:
5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL:
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III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS TECHNIKAI INFORMÁCIÓK
III.1) A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

Teljesítési biztosíték.

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.

III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Nem követelmény.

III.1.4) Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek?:
Nem.

III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK
III.2.1) Az ajánlattevő/a részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a

szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is:
Az előírások teljesítésének igazolásához 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)-e) 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.
Igazolási mód:
Részvételre jelentkezőnek, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozónak, valamint az ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezetnek a Kbt 63. § és a 63/A. § (4)
bekezdése szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 60. § (1) bekezdésének, a Kbt. 61. § (1) bekezdése d)
és e) pontjai 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 alkamasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Részvételre jelentkezőnek,
közös részvételi jelentkezés esetén valamennyi konzorciumi tagnak, illetőleg a közbeszerzés értékének 10 %-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak részvételi jelentkezéséhez csatolnia kell:
P/1. valamennyi számlavezető pénzintézetnek a részvételi határidőt megelőző 60 napnál nem régebbi
nyilatkozata egyszerű másolati formában, minimálisan az alábbi tartalommal:
— a vezetett bankszámla száma,
— mióta vezeti az adott bankszámlát,
— számláján 1.1.2008.-at követően volt-e sorban állás, ha igen, mikor és milyen időtartamban.
A Kbt. 65. § (3) bekezdése alapján a részvételre jelentkező a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmasság
igazolása érdekében más szervezet (szervezetek) erőforrására is támaszkodhat. 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.
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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)-c) pontja szerinti
körülmény, kivéve, ha a részvételre jelentkező és az erőforrást nyújtó szervezet között a Polgári Törvénykönyv
szerinti többségi befolyás áll fenn.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan a részvételre jelentkező, közös részvételi jelentkezés
esetén valamennyi konzorciumi tag, illetőleg a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozó:
P/1. ha a részvételre jelentkező (konzorciumi tag) vagy a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója bármelyik bankszámláján 1.1.2008. után 30 napot meghaladó
sorban állás mutatkozott. (önálló megfelelés).

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság:
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
A részvételre jelentkezőnek, közös részvételi jelentkezés esetén valamennyi konzorciumi tagnak, illetőleg
a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak részvételi
jelentkezéséhez csatolnia kell:
M/1. A Kbt. 67. § (3) bekezdés a) pontja alapján az előző 3 évben (2006-2008.) megkötött, követelés faktoring
tárgyú szerződéseinek ismertetését a Kbt. 68 § (1) bekezdésének megfelelő formában, minimálisan az alábbi
tartalommal:
— a szerződést kötő másik fél megnevezése, címe,
— kontaktszemély megnevezése, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma),
— a szerződés tárgya,
— a szerződéskötés dátuma (év) és a szerződés időtartama,
— nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a megvásárolt (faktorált) követelés értéke eléri a 100 000 000 HUF-ot.
A Kbt. 65. § (3) bekezdése alapján a részvételre jelentkező a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmasság
igazolása érdekében más szervezet (szervezetek) erőforrására is támaszkodhat. 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.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan a részvételre jelentkező, közös részvételi jelentkezés esetén valamennyi konzorciumi tag, illetőleg a
közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó.
M/1. ha a részvételre jelentkező (konzorciumi tag) és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozó együttesen nem rendelkezik az elmúlt 3 évben (2006-2008.) évente legalább 1
db, egyenként minimálisan nettó 100 000 000 HUF értékű követelés faktorálása tárgyú referenciával.

III.2.4) Fenntartott szerződések:
Nem.

III.3) SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES
FELTÉTELEK
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III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve?:
Igen.
A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (Hpt.) 3. § (1) bekezdés b) pontja
alatti, "pénzkölcsön nyújtása" pénzügyi szolgáltatáson belül a Hpt. 2. számú melléklet I/10.2. b) pontjában
meghatározott "követelések megvásárlása, megelőlegezése" pénzügyi szolgáltatás végzéséhez szükséges
PSZÁF engedély.

III.3.2) A szervezeteknek közözlniük kell-e a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
nevét és képzettségét?:
Nem.

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA
IV.1.1) Az eljárás fajtája:

Tárgyalásos.
Megtörtént-e már a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése: nem.

IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma:
IV.1.3) Az ajálattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során:

Igénybe vették-e a többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó
megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát? nem.

IV.2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK
IV.2.1) Bírálati szempontok:

A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás.

IV.2.2) Elektronikus árverést alkalmaznak-e?:
Nem.

IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám:
IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e?:

Nem.

IV.3.3) A dokumentáció és egyéb iratok vagy ismertetők (versenypárbeszéd esetében):
A dokumentáció beszerzésének határideje: 6.1.2010 - 11:00.
Kell-e fizetni a dokumentációért: nem.

IV.3.4) Az ajánlattételi határidő, illetve a részvételi határidő:
6.1.2010 - 11:00.

IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére:
20.1.2010.

IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar.

IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei:
VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
VI.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ JELLEGŰ-E?:

Nem.
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VI.2) A SZERZŐDÉS KÖZÖSSÉGI ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY PROGRAMMAL
KAPCSOLATOS?:
Nem.

VI.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:
1. Ajánlatkérő az eljárásban a hiánypótlást a Kbt. 112. § -ban foglaltaknak szerint biztosítja.
2. Ajánlatkérő az ajánlattételi szakasz kapcsán előre tájékoztatja a részvételre jelentkezőket, hogy szándéka
szerint minden részajánlat vonatkozásában, az adott részajánlat tekintetében nyertes ajánlattevővel kötendő
szerződésben tervezetten 15 millió Ft összegű teljesítési biztosítékot fog kérni, amely a Kbt. 53. § (6)
bekezdésének a) pontja alapján teljesíthető). A teljesítési biztosíték végleges mértékét az ajánlatkérő a
tárgyalásokon kívánja meghatározni."
3. Az eljárás alkalmazásának indokolása: a Kbt. 124. § (2) bekezdés d) pontja alapján 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 szolgáltatás természete
miatt a szerződéses feltételek teljes köre csak tárgyalások útján alakítható ki. Az ajánlatkérő részére jelen
közbeszerzési eljárás szerződéses feltételeit annak komplexitása miatt mindenre kiterjedő részletességgel a
tárgyalásos eljárásban lehet meghatározni. Csak a tárgyalásos eljárás lefolytatása biztosítja az ajánlatkérő
számára a legkedvezőbb ajánlat kiválasztását.
4. Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt nem köti biztosíték adásához.
5. A részvételre jelentkezőnek a részvételi jelentkezésben nyilatkoznia kell részajánlatonként a Kbt. 105. § (1)
bekezdés a)-c) pontjai vonatkozásában. (A nemleges nyilatkozatot is csatolni kell)
6. A részvételre jelentkezőnek a részvételi jelentkezésében nyilatkoznia kell részajánlatonként a Kbt. 105. § (3)
bekezdés vonatkozásában.
7. A részvételre jelentkezés minden oldalát (az üres oldalakat is) kitörölhetetlen tintával vagy géppel elkészítve,
folyamatos sorszámozással, a cégjegyzésre jogosult kézjegyével kell ellátni. A részvételre jelentkezést
zárt csomagolásban, magyar nyelven és 4 papír alapú példányban (1 eredeti, 3 másolat) kell benyújtani. A
részvételre jelentkezés minden példányán szerepelnie kell az "eredeti" vagy a "másolati" megjelölésnek. Eltérés
esetén az "eredeti" példány tartalma a mérvadó. A csomagoláson "Részvételre jelentkezés, Követelések
értékesítése, MÁV - START Zrt." megjelölést kell feltüntetni.
8. A részvételre jelentkezésben az oldalszámokkal ellátott tartalomjegyzéket követően a cégjegyzésre jogosult
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,
email címét, valamint azon részajánlat(ok) megjelölését, amelyekre a részvételre jelentkező jelentkezni kíván. A
felolvasólap Ajánlatkérő által elvárt formáját a részvételi dokumentáció tartalmazza.
9. Ajánlatkérő tájékoztatásul közli, hogy a részvételre jelentkezőknek a felolvasólapon általuk megjelölt rész(ek)
vonatkozásában nem kötelező az ajánlattételi szakaszban ajánlatot tenni, azonban azon rész(ek)re nem
tehetnek ajánlatot, amelyeket nem jelöltek meg a felolvasólapon.
10. A részvételre jelentkezést olyan kötésben kell beadni, amelyből állagsérelem nélkül lapot kivenni, cserélni
nem lehet. Ajánlatkérő önmagában az ún. spirálozást nem tekinti a fenti feltételt kielégítő megoldásnak.
11. Az ajánlatkérő részvételi dokumentációt készít, melyet térítésmentesen bocsát a részvételre jelentkezők
rendelkezésére. A részvételi dokumentáció ajánlatkérőtől való átvétele az eljárásban való részvétel feltétele. A
részvételi dokumentáció beszerzésének határideje: 6.1.2010 (11:00), amely megegyezik a bontás időpontjával.
A részvételi dokumentáció - előzetes telefonos egyeztetés után -átvehető személyesen vagy meghatalmazott
útján, a MÁV Magyar Államvasutak Zrt. BKSZE Non Core Divízió 1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 54-60.
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III. emelet 320. szoba, az egész részvételi időszakban munkanapokon 9:00-14:00 óráig (a részvételi határidő
lejártának napján 8:00-11:00 óráig).
12. A részvételi jelentkezések bontására 2010.01.06-án 11:00 órakor kerül sor. Helye: MÁV Magyar
Államvasutak Zrt. BKSZE Non Core Divízió 1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 54-60. III emelet 318
tárgyaló. A bontáson az ajánlatkérő és a részvételre jelentkezők képviselői, továbbá az általuk meghívott
személyek jogosultak jelen lenni.
13. 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.
14. Részvételre jelentkezőnek, - konzorcium esetén konzorciumi tagoknak - és a közbeszerzés értékének 10
%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak, valamint a részvételre jelentkező részére
a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezetnek a részvételi határidő lejártát megelőző 45 napnál
nem régebbi cégkivonatát, azon cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát egyszerű másolati
példányban kell a részvételre jelentkezéshez csatolni, akik a részvételre jelentkezést, az abban szereplő
nyilatkozatokat szignálják, aláírják. [Amennyiben a részvételre 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, illetve a részvételre jelentkező részére 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
eredeti vagy közjegyző által hitelesített formában, melyen szerepelnie kell a felhatalmazott személy aláírás- és
szignómintájának is.
15. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az eljárás nyelve magyar, melyből következik, hogy nemcsak
a részvételre jelentkezésnek (részvételi jelentkezések elkészítésének), hanem az ajánlattételi szakasznak,
tárgyalásoknak és a szerződésnek is a kizárólagos nyelve a magyar. Ennek alapján a részvételre jelentkezőnek
- konzorcium esetén konzorciumi tagoknak - és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozónak, a részvételre jelentkező részére a szerződés teljesítéséhez erőforrást
nyújtó szervezetnek minden nyilatkozatot, hatósági igazolást magyar nyelven vagy magyar fordításban kell
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. Ajánlatkérő felhívja a részvételre jelentkezők figyelmét arra, hogy csak olyan összetételben tehetnek
ajánlatot, ahogyan az alkalmassá minősítésük megtörtént.
16. 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.
17. 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.
18. Ajánlatkérő tájékoztatásul közli, hogy az eljárás végén a nyertes ajánlattevőnek a szerződéskötést
megelőzően nyilatkoznia kell mindazon gazdálkodó szervezetek köréről, amely(ek) az ajánlattevő felett a
Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyást gyakorol, vagy amely(ek) az ajánlattevő felett többségi
befolyást gyakorolnak. Ezen nyilatkozatnak tartalmaznia kell az érintett gazdálkodó szervezet(ek) cégnevét,
székhelyét, cégjegyzékszámát, elérhetőségét.
19. Részvételre jelentkezőnek nyilatkozatot kell csatolnia a részvételi jelentkezéshez arra vonatkozóan,
hogy ő, (közös jelentkezés esetén a konzorcium vezető, illetve a konzorciumi tagok) illetve a közbeszerzés
értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k), valamint a részvételre jelentkező
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számára erőforrást nyújtó szervezet a Kbt. 63. § (1) bekezdés a) és b) pontjára tekintettel, a jelen felhívás
III.2.1. pontjában meghatározott kizáró okok tekintetében az igazolásokat a részvételi jelentkezés részeként,
vagy a Kbt. 63. § (1) bekezdés b) pontja alapján (nyertesség esetén) az eredményhirdetést követő 8 napon
belül kívánja -e becsatolni. Amennyiben a részvételre jelentkező (közös jelentkezés esetén a konzorcium
vezető, illetve a konzorciumi tagok) illetve a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozó(k), valamint a részvételre jelentkező számára erőforrást nyújtó szervezet nyilatkozata
szerint a kizáró okok tekintetében az igazolások a részvételi jelentkezés részeként kerülnek becsatolásra,
a részvételre jelentkezőnek (közös részvételre jelentkezés esetén konzorcium vezetőnek és konzorciumi
tagoknak), a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak,
valamint a részvételre jelentkező számára erőforrást nyújtó szervezeteknek valamennyi kizáró ok tekintetében a
Kbt. 63. § (2) és (5) bekezdése szerinti igazolásokat be kell nyújtania és az igazolások vizsgálatakor Ajánlatkérő
megfelelően alkalmazza a Kbt. 112. § és - amennyiben annak feltételei fennállnak - 114. §-ának rendelkezéseit.
20. A részvételi szakasz eredményhirdetésének időpontja: 20.1.2010 (11:00). Helye megegyezik a bontás
helyszínével.
21. 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.
22. A Kbt. 61. § (1) bekezdés e) pontja tekintetében a részvételre jelentkezőnek a (konzorciumi tagnak) és
a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak, valamint
a részvételre jelentkező számára erőforrást nyújtó szervezetnek igazolásként a pénzügyi vállalkozásokról
szóló 1996. évi CXII. törvény (Hpt.) 3. § (1) bekezdés b) pontja alatti, "pénzkölcsön nyújtása" pénzügyi
szolgáltatáson belül a Hpt. 2. számú melléklet I/10.2. b) pontjában meghatározott "követelések megvásárlása,
megelőlegezése" pénzügyi szolgáltatás végzését engedélyező PSZÁF határozat (engedély) másolatát kell
igazolásként benyújtania.
23. Ajánlatkérő az átruházandó követeléseket kifejezetten bizonytalan követelésként ruházza át a nyertes
ajánlattevőre; ajánlatkérő a Ptk. 330. § (1) bekezdésének első fordulata szerinti kezesi felelősségét kifejezetten
kizárja.
24. Ajánlatkérő a IV.2.1. pont kiegészítéseként a bírálati szempontokra vonatkozóan közli, hogy az ajánlattételi
szakaszban a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatáson részajánlatonként az összkövetelések vételáraként
megajánlott %-os érték és az összkövetelés értékének a különbözetét érti. Azon ajánlat, melyben a fenti
különbözet a legalacsonyabb, kerül kihirdetésre az eljárás nyerteseként (vagyis minden részajánlat tekintetében
az adott részajánlat vonatkozásában a legmagasabb megajánlott %-os vételárat megajánló, érvényes ajánlatot
benyújtó ajánlattevő lesz az eljárás nyertese)
25. Jelen részvételi felhívás III.1.3. pontjához : 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 ajánlattétel 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.
26. Ajánlatkérő tájékoztatja a részvételre jelentkezőket, hogy az ajánlattételi szakaszban az ajánlattételi
dokumentációt térítésmentesen bocsátja az ajánlattevők rendelkezésére.
27. Az eljárásban való részvétel minden költsége a részvételre jelentkezőt terheli.
28. Részvételre jelentkezőnek - konzorcium esetén a konzorciumi tagoknak - és a közbeszerzés értékének
10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak nyilatkoznia kell, hogy valamennyi
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pénzforgalmi számlájáról becsatolta jelen felhívás III.2. 2) pontjában a pénzügyi alkalmasság igazolására előírt
pénzintézeti nyilatkozatot és ezeken kívül más pénzintézetnél számlát nem vezet. (a nyilatkozat ajánlatkérő által
javasolt formáját a dokumentáció tartalmazza).
29. Ajánlatkérő jelen részvételi felhívás II.3. pontjában foglaltakkal kapcsolatban tájékoztatásul közli, hogy
jelen közbeszerzési eljárásban határozatlan idejű szerződést kíván kötni minden részajánlat tekintetében az
ott megjelölt keretösszeg figyelembevételével. A közbeszerzési eljárás tervezett ütemezéséhez képest az
esetleges eltérések, illetve az ajánlattételi időszak és a tárgyalások esetleges elhúzódása miatt a részvételi
felhívás II.3. pontjában foglalt dátum tájékoztató jellegű, fentiekre tekintettel módosulhat. A szerződés
kezdetének időpontját ajánlatkérő a tárgyalások során kívánja pontosítani.
30. Jelen részvételi felhívásban illetve a részvételi 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:

Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság, Margit krt. 85., HU-1024  Budapest. E-mail
dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu. Tel.  +36 13367776. Fax  +36 13367778.

VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása:
A jogorvoslati kérelem benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 323. § szerint.

VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be:
VI.5) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA:

4.12.2009.
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