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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:323206-2016:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Budapest: Informatikai szoftver karbantartása
2016/S 180-323206

Ajánlati/részvételi felhívás – Közszolgáltatások

Szolgáltatásmegrendelés

2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek

MÁV-Start Vasúti Személyszállító Zrt.
AK15459
Könyves Kálmán körút 54–60.
Budapest
1087
Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Kóczián Zsófia
Telefon:  +36 306095476
E-mail: koczian.zsofia@mav-start.hu 
Fax:  +36 15111982
NUTS-kód: HU101
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mavcsoport.hu
A felhasználói oldal címe: https://www.mavcsoport.hu/mav-start/bemutatkozas/bemutatkozas-mav-start-zrt

I.2) Közös közbeszerzés

I.3) Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a
következő címen: http://www.mavcsoport.hu/mav-csoport/beszerzesi-hirdetmenyek/folyamatban
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre

I.6) Fő tevékenység
Vasúti szolgáltatások

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége

II.1.1) Elnevezés:
Mozdony-szimulátor rendszer hardver és szoftver fejlesztése.

II.1.2) Fő CPV-kód
72267100

II.1.3) A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés

II.1.4) Rövid meghatározás:

mailto:koczian.zsofia@mav-start.hu
http://www.mavcsoport.hu
https://www.mavcsoport.hu/mav-start/bemutatkozas/bemutatkozas-mav-start-zrt
http://www.mavcsoport.hu/mav-csoport/beszerzesi-hirdetmenyek/folyamatban
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A beszerzés tárgya a MÁV-Start Zrt. MELIS mozdonyszimulátor rendszerének hardver és szoftver cseréje,
amely biztosítja a megbízható működést, a Windows 7 kompatibilis, az Ajánlatkérő elvárásainak megfelelő,
fejlett grafikai megjelenítést, és az ETCS vonatbefolyásoló rendszer működését a szimulációban. A mozdony
szimulátornak a teljesítés eredményeképp, beállítás alapján képesnek kell lennie a vonatbefolyásolás
nélküli, az EVM, az ETCS L1, és az ETCS L2 üzemmódokra. Továbbá karbantartási, kezelési kézikönyvek,
dokumentációk elkészítése és átadása magyar és angol nyelven, nyomtatott és elektronikus formátumban, a
rendszer működtetéséhez tartozó oktatás megszervezése és lefolytatása, valamint terméktámogatás nyújtása a
modernizált rendszerre és alkotóelemeire.
A részletes követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező Műszaki Dokumentáció
tartalmazza.
A közbeszerzés mennyisége: 1 kabin és 5 mobil szimulátor valamint a hozzájuk tartozó egységek.

II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 639 060.00 EUR

II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:

II.2.2) További CPV-kód(ok)
72267100

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101
A teljesítés fő helyszíne:
1045 Budapest, Elem utca 5–7.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A közbeszerzés tárgya:
A beszerzés tárgya a MÁV-Start Zrt. MELIS mozdonyszimulátor rendszerének hardver és szoftver cseréje,
amely biztosítja a megbízható működést, a Windows 7 kompatibilis, az Ajánlatkérő elvárásainak megfelelő,
fejlett grafikai megjelenítést, és az ETCS vonatbefolyásoló rendszer működését a szimulációban. A mozdony
szimulátornak a teljesítés eredményeképp, beállítás alapján képesnek kell lennie a vonatbefolyásolás
nélküli, az EVM, az ETCS L1, és az ETCS L2 üzemmódokra. Továbbá karbantartási, kezelési kézikönyvek,
dokumentációk elkészítése és átadása magyar és angol nyelven, nyomtatott és elektronikus formátumban, a
rendszer működtetéséhez tartozó oktatás megszervezése és lefolytatása, valamint terméktámogatás nyújtása a
modernizált rendszerre és alkotóelemeire.
A részletes követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező Műszaki Dokumentáció
tartalmazza.
A közbeszerzés mennyisége: 1 kabin és 5 mobil szimulátor valamint a hozzájuk tartozó egységek, a
Közbeszerzési Dokumentumok részét képező Műszaki Dokumentációban meghatározottak szerint.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Teljesítés I. ütemére irányadó szállítási határidő – munkanap pozitív egész számban
kell ajánlatot tenni, 0 érték és negatív érték nem ajánlható meg max. 180 munkanap, / Súlyszám: 40
Költség kritérium - Név: Teljesítés nettó ellenértéke (EUR) / Súlyszám: 60

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend
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II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ
A részvéltelre jelentkezők tervezett száma: 50

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) További információk
A részvételi felhívás II.1.5) pontja és II.2.9) pontja kizárólag technikai okból kerül kitöltésre, hogy a hirdetmény
feladható legyen a TED adatbankba.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek

III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:
Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában
olyan gazdasági szereplő, aki (amely) a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdésben foglalt kizáró okok hatálya alatt áll.
Az igazolás módja:
Részvételre jelentkező vonatkozásában:
Részvételre jelentkezőnek részvételi jelentkezésében a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet II. Fejezetének
megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy
nem tartozik a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdésének hatálya alá. Ajánlatkérő az Egységes Európai Közbeszerzési
Dokumentumot a Közbeszerzési Dokumentumok részeként, elektronikus formában rendelkezésre bocsátja.
Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy a részvételi felhívásban előírt kizáró okok előzetes
igazolására vonatkozóan, az eljárás részvételi szakaszában kizárólag az Egységes Európai Közbeszerzési
Dokumentumba foglalt nyilatkozatot tudja figyelembe venni az előzetes igazolási kötelezettség teljesítésére;
e tekintetben Ajánlatkérő nem veszi figyelembe és nem értékeli a részvételi jelentkezésben, adott esetben
becsatolásra kerülő bármilyen más, az előírt kizáró okokhoz kapcsolódó igazolást, egyéb – nem a 321/2015.
(X.30.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdésének megfelelő – nyilatkozatot, dokumentumot.
Ajánlatkérő elfogadja, ha a gazdasági szereplő a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 7. § szerinti – korábbi
közbeszerzési eljárásban felhasznált – Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot nyújt be, feltéve,
hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok
igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumban foglalt
információk valóságtartalmáért a gazdasági szereplő felel.
Alvállalkozó és alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában (adott esetben):
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 15. § szerint kell igazolni a kizáró okok fenn nem állását.
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A részvételre jelentkező részvételi jelentkezésben a Kbt. 67. § (4) szerint nyilatkozni köteles arról, hogy nem
vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a 62. § (1) és (2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső
alvállalkozót.
A kizáró okok igazolásával kapcsolatos nyilatkozatoknak a részvételi felhívás közzététele napjánál későbbi
keltezésűnek kell lenniük.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 7. §-a szerinti esetben értelemszerűen a gazdasági szereplő azon
nyilatkozatának kell a részvételi felhívás közzététele napjánál későbbi keltezésűnek lennie, melyben a
gazdasági szereplő arról nyilatkozik, hogy valamely korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált Egységes
Európai Közbeszerzési Dokumentumban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák
az ajánlatkérő által jelen közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok igazolása tekintetében megkövetelt
információkat.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés a), b), e), h), j), l), n) és p) pontjában meghatározott időtartamot mindig a kizáró ok
fenn nem állásának ellenőrzése időpontjától kell számítani.
A kizáró okokra vonatkozó igazolásokat az eljárás második, ajánlattételi szakaszában, az ajánlatkérő
felhívására szükséges benyújtani, a Kbt. 69. § (4)–(6) bekezdésében foglaltak szerint:
— a Magyarországon letelepedett részvételre jelentkezők esetében a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet III.
Fejezet 8. §-ban meghatározottak,
— a nem Magyarországon letelepedett részvételre jelentkezők esetében a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet III.
Fejezet 10. §-ában foglaltaknak megfelelően.

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok

III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése:
Ajánlatkérő nem határoz meg a részvételre vonatkozóan objektív szabályokat és kritériumokat.

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

III.1.6) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
AK a szerződés teljesítését nem köti teljesítési és/vagy jóteljesítési biztosíték adásához.
Késedelmi kötbér, hibás teljesítési kötbér, nem teljesítési kötbér az alábbiak szerint:
A kötbér alapja a teljes vállalkozási díj bruttó összege.
A kötbér mértéke a szerződéskötéstől számított üzembe helyezés késedelme esetén, a kötbéralap napi 1 %-a,
hibás teljesítés esetén 20 %-a/alkalom.
Amennyiben az AK hibás teljesítés (zavarelhárítás, javítás hibás) esetén kijavítást kér, a kötbér mértéke azonos
a késedelemre megállapított mértékkel.
A szerződés meghiúsulása esetén a meghiúsulási kötbér mértéke a kötbéralap 30 %-a.
A szerződéses biztosítékok részletes feltételeit a Közbeszerzési Dokumentumok III. Fejezetében található –
kizárólag tájékoztató jellegű, a tárgyalás alapját képező – szerződéstervezet tartalmazza.

III.1.7) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A Kbt. 131. § (4) bekezdés szerinti szervezet a Kbt. 135. § (1) valamint (6) bek.-ben foglaltaknak megfelelően,
az igazolt teljesítések után jogosult számlázásra.
Amennyiben a szerződés teljesítése alvállalkozó igénybevétele nélkül történik, az ellenérték kifizetésére – a
teljesítésigazolást követően – a Ptk. 6:130. § (1)–(2) bekezdése szerinti szabályok irányadók.
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Amennyiben a szerződés teljesítése alvállalkozó igénybevétele nélkül történik, az ellenérték kifizetésére – a
teljesítésigazolást követően – a Kbt. 135. § szerinti szabályok irányadók.
A kifizetés EUR-ban történik.
AK előleget, kötbért nem fizet, és semmiféle biztosítékot nem nyújt.
AK késedelmes fizetése esetén a késedelmi kamatra vonatkozóan a Ptk. 6:155. §-a irányadó.
Egyébiránt fizetési feltételek részletes szabályait a Közbeszerzési Dokumentumok III. Fejezetében található –
kizárólag tájékoztató jellegű, a tárgyalás alapját képező – szerződéstervezet tartalmazza.

III.1.8) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Ajánlatkérő kizárja a projekttársaság létrehozását.

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás

IV.1.1) Az eljárás fajtája
Felhívással induló tárgyalásos eljárás

IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ

IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 21/10/2016
Helyi idő: 10:00

IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült
dátuma
Dátum: 03/11/2016

IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar

IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk

A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról

VI.3) További információk:
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1) A hirdetménykezelő rendszer karakterkorlátozására tekintettel az alábbi pontok tekintetében a részletes
információkat a Közbeszerzési Dokumentumok (továbbiakban: KD) tartalmazza.
2) A választott eljárástípus – tárgyalásos eljárás – jogalapja: A 307/2015. (X.27.) Korm. rendelet 2. § (2)
bekezdése alapján alanyi jogon alkalmazott eljárás.
3) Helyszíni bejárás biztosított, melynek időpontja: 6.10.2016. 11:00, Helye:1045 Budapest, Elem utca 5–7. A
helyszíni bejáráson érdeklődő gazdasági szereplőnként maximum 4 fő vehet részt. A helyszíni bejáráshoz az
érdeklődő gazdasági szereplők legkésőbb a helyszíni bejárás időpontját megelőző 2 munkanappal korábban
kötelesek megadni (a részvételi felhívás I.1) pontjában megadott kapcsolattartó részére írásban megküldve)
a bejáráson részt vevők nevét és valamely személyazonosításukra alkalmas okiratuk számát. A helyszíni
bejáráson lehetőség van a teljesítés helyének és körülményeinek megtekintésére, de konzultáció nem történik.
4) Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő, az ajánlathoz, köteles csatolni a
cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött
igazolást.
5) A pénzügyi valamint műszaki alkalmasság feltételei a minősített AT-k jegyzékéhez képest szigorúbban
kerültek meghatározásra.
6) Közös részvételi jelentkezés esetén a Kbt. 35. § (2) bekezdése szerint kell eljárni. Ajánlatkérő felhívja a
figyelmet a Kbt. 65. § (7) bek.-re.
7) AK a részvételi szakaszban rendelkezésre bocsát KD-t, mely tartalmazza a RJ/ajánlat elkészítésével
kapcsolatban szükséges információkat, a benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jegyzékét, az EEKD mintáját,
nyilatkozatmintákat. A KD-t részvételi jelentkezésenként legalább egy részvételre jelentkezőnek, vagy
megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie a részvételi határidő lejártáig. A KD„elérése”
alatt az erre a célra rendszeresített regisztrációs adatlap kitöltését, továbbá a kapcsolattartó részére történő
megküldését és az általa történő visszaigazolását érti.
8) Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 66. § (3) és a Kbt. 73. § (3) bekezdésére, a feladással kapcsolatban a Kbt. 73. §
(1) bekezdés a) pontjára.
9) A benyújtás részletes leírását a KD tartalmazzák.
10) Az értékelés részletes leírását, valamint a Kbt. 76. § (9) bekezdés c)–d) pontjaiban foglaltaknak megfelelő
információkat a KD tartalmazzák. A végleges ajánlatokat az AK a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerint
értékeli, és a Kbt. 69. § (4)–(6) bekezdései szerint jár el.
11) A részvételi jelentkezésben minden nyilatkozatot, hatósági igazolást magyar nyelven vagy felelős magyar
fordításban kell a benyújtania.
12) Az eljárás 2. szakaszában tartandó tárgyalás részletes leírását a KD tartalmazza.
13) A részvételi jelentkezés minden dokumentumát cégszerűen alá kell írnia az erre jogosult(ak)nak vagy akik
erre írásos meghatalmazást kaptak.
14) A hiánypótlás lehetősége teljes körűen biztosított.
15) A részvételi felhívásban és a KD-ban nem szabályozottakra a 2015. évi CXLIII. törvény, valamint a hozzá
kapcsolódó végrehajtási rendeletek (különös tekintettel a 307/2015. (X.27.) Korm. rendelet, a 321/2015. (X.30.)
Korm. rendelet) és a hatályos Ptk. előírásai irányadóak.
16) Az eljárásba bevont felelős akkreditált szaktanácsadó: Támis Norbert. Lajstromszám: 00109.

VI.4) Jogorvoslati eljárás

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
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VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv

VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon:  +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 
Fax:  +36 18828593

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
15/09/2016
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