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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:184083-2017:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Budapest: Jegyértékesítéssel és társasutak árusításával kapcsolatos szolgáltatások
2017/S 094-184083

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek

MÁV – Magyar Államvasutak Zrt.
AK15784
Könyves Kálmán krt. 54–60.
Budapest
1087
Magyarország
Kapcsolattartó személy: MÁV Szolgáltató Központ Zrt., Integrált Ellátási Üzletág Szolgáltatás, Eszköz és IT
Beszerzés, 1087 Budapest, Könyves K. krt. 54–60. III. 372. Nosza Lajos
Telefon:  +36 302681421
E-mail: nosza.lajos@mav-szk.hu 
Fax:  +36 15117526
NUTS-kód: HU101
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mavcsoport.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.mavcsoport.hu

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.4) Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Kbt. 5. § (1) bekezdés e) pontja szerinti ajánlatkérő

I.5) Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: vasúti szolgáltatások

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

II.1.1) Elnevezés:
Repülőjegyekkel, valamint opcionálisan külföldi utazásokkal kapcsolatos kiegészítő szolgáltatások beszerzése.

II.1.2) Fő CPV-kód
63512000

II.1.3) A szerződés típusa

mailto:nosza.lajos@mav-szk.hu
http://www.mavcsoport.hu
http://www.mavcsoport.hu
http://www.mavcsoport.hu/mav-csoport/beszerzesi-hirdetmenyek/folyamatban
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Szolgáltatásmegrendelés

II.1.4) Rövid meghatározás:
Repülőjegyekkel, valamint opcionálisan külföldi utazásokkal kapcsolatos kiegészítő szolgáltatások beszerzése.
Mennyiség:
1 120 db repülőjegy (48 hónapra összesen),amelynek megrendelésére Ajánlatkérő kötelezettséget vállal.
Ajánlatkérő jogosult, de nem köteles további 336 db repülőjegy megrendelésére, valamint a külföldi utazásokkal
kapcsolatos kiegészítő szolgáltatások megrendelésére a keretszerződés időtartama alatt.

II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend

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)
63512000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101
A teljesítés fő helyszíne:
Budapest.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Repülőjegyekkel, valamint opcionálisan külföldi utazásokkal kapcsolatos kiegészítő szolgáltatások beszerzése.
Mennyiség:
1 120 db repülőjegy (48 hónapra összesen),amelynek megrendelésére Ajánlatkérő kötelezettséget vállal.
Ajánlatkérő jogosult, de nem köteles további, a fenti alapmennyiséghez képest +30 % (336 db/48 hónap)
repülőjegy megrendelésére, valamint a külföldi utazásokkal kapcsolatos kiegészítő szolgáltatások
megrendelésére a keretszerződés időtartama alatt. Vállalkozási keretszerződés megkötése az egész világra
kiterjedően repülőjegyek – beleértve az alacsony költségű diszkont (ún. fapados) légi járatokat is -, valamint
opcionálisan a külföldi utazásokkal kapcsolatos kiegészítő (szállásfoglalás, repülőtéri transzfer, belépők
vásárokra/kiállításokra, vízumbeszerzés) szolgáltatások beszerzésére.
A részleteket a közbeszerzési dokumentumok (továbbiakban: KD) II. fejezetében található műszaki leírás
tartalmazza.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Repülőjegyre vonatkozó eseti igénye alapján Vállalkozó három ajánlatának
Megrendelő részére történő megküldésének ideje (eseti igény megküldésétől számított: 0,8h – max 4h) (óra) /
Súlyszám: 15
Ár - Súlyszám: 100

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 48
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
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Opciók: igen
Opciók ismertetése:
Alapmennyiséghez képest +30 % (336 db/48 hónap) repülőjegy megrendelése, valamint a külföldi utazásokkal
kapcsolatos kiegészítő (szállásfoglalás, repülőtéri transzfer, belépők vásárokra/kiállításokra, vízumbeszerzés)
szolgáltatások megrendelése a keretszerződés időtartama alatt.

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
AK az AF II.2.5.pont. ár ért. részszemponton belül az alábbi értékelési alszempontokat alk. az értékelés során.
Repülőjegyek kezelési díja(nettó Ft/repülőjegy)Súlyszám:60.
Kieg. szolgáltatások kezelési díja(nettó Ft/alkalom/utas)Súlyszám:5.
A szerződés hatálybalépésétől számított minden 12 hónap után az adott időszak nettó repülőjegy forgalma után
adott utólagos visszatérítés mértéke (%)Súlyszám:35.

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:
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Kizáró okok:
— Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, vagy alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan
gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) – (2) bekezdésében foglalt kizáró okok valamelyikének hatálya alatt áll.
— A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt,
alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során
következett be.
A megkövetelt igazolási mód:
Ajánlatevőnek ajánlatában 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) pontjainak hatálya alá. Ajánlatkérő az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot a Közbeszerzési
dokumentumok részeként, elektronikus formában rendelkezésre bocsátja.
Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában:
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése szerint kell igazolni a kizáró okok fenn nem állását,
vagyis csak az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt
kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában:
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése szerint kell igazolni a kizáró okok fenn nem
állását, vagyis az ajánlat részeként Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtani, miszerint
ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. §-a szerinti kizáró
okok hatálya alá eső alvállalkozót.
A kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplő utólagos igazolása:
A kizáró okokra vonatkozó további igazolásokat ajánlattevő az ajánlatkérő felhívására köteles benyújtani, a Kbt.
69. § (4)-(6) bekezdésében foglaltak szerint:
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— a Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. Fejezet 8. §-ban
meghatározottak szerint kell benyújtani,.
— a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. Fejezet 10. §-ban
foglaltak szerint kell benyújtania.
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 okok tekintetében ajánlattevők, valamint ajánlattevő által az alkalmasságának igazolására igénybe vett
más szervezet által tett nyilatkozatok keltezése nem lehet korábbi a jelen felhívás feladásának napjánál.
A kizáró okok igazolására vonatkozóan a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1-16. §-okban foglaltak
alkalmazandók.
Szakmai alkalmasság:
SZ/1.
Igazolási mód:
A 321/2015 (X.30) Korm. rend. 26.§ (1) bekezdésének b) pontja szerinti megfelelést ajánlatkérő ellenőrzi a
213/1996. (XII.23) Korm. rendelet 3. § (4) bekezdés szerinti utazásszervezõi, utazásközvetítői tevékenységet
folytató letelepedett szolgáltatók nyilvántartásának nyilvános adatai alapján. Amennyiben Ajánlattevő nem
szerepel a nyilvántartásban, az utazásszervezői nyilvántartásba vételt igazoló dokumentum egyszerű
másolatának benyújtása szükséges. Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/
EU irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy
nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan AT,
ha nem rendelkezik a 213/1996. (XII.23) Korm. rendelet szerinti utazásszervezői nyilvántartásba vétellel.

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
P/1. Ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt. 67. § (1) bekezdése alapján a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II.
Fejezetnek megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum benyújtásával kell előzetesen
igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése
értelmében elfogadja ajánlattevők Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumba foglalt egyszerű
nyilatkozatát az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében, tehát ajánlattevőnek csak arról
kell nyilatkoznia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek, azaz az Egységes Európai Közbeszerzési
Dokumentum IV. Részének α pontját kell kitöltenie, a további részeket nem.
Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikének külön Egységes Európai Közbeszerzési
Dokumentumot kell benyújtania.
Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező más szervezet
kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatában be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó
szervezet részéről az első bekezdés szerinti nyilatkozatot, 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.
Az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolásokat az ajánlatkérő felhívására szükséges benyújtani, a
Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdésében foglaltak alapján, az alábbiak szerint:
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján ajánlattevőnek be kell nyújtania az
előző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti év vonatkozásában a teljes -ÁFA nélkül számított – árbevételéről
szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy AT mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét.
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Ha AT a fenti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a
árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az előírt alkalmassági követelmény és igazolási
mód helyett bármely, az AK által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja
alkalmasságát. Az érintett AT kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi
formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem
lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód
helyett az alkalmasság igazolásának AK által elfogadott módjáról.
Az alkalmassági előírás igazolása során a Kbt. 65. § (6)-(8) bekezdései,valamint a Korm. rend. 19.§(7) bek.
megfelelően alkalmazhatók, illetve alkalmazandók.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
P/1. Alkalmasnak minősül AT, ha teljes – ÁFA nélkül számított – árbevétele az ajánlati felhívás feladását
megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen eléri a nettó 180 000 000 HUF-ot,

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Előzetes igazolás:
Ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt. 67. § (1) bekezdése alapján a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II.
Fejezetnek megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum benyújtásával kell előzetesen
igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése
értelmében elfogadja ajánlattevők Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumba foglalt egyszerű
nyilatkozatát az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében, tehát ajánlattevőnek csak arról
kell nyilatkoznia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek, azaz az Egységes Európai Közbeszerzési
Dokumentum IV. Részének α pontját kell kitöltenie, a további részeket nem.
Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikének külön Egységes Európai Közbeszerzési
Dokumentumot kell benyújtania.
Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező más szervezet
kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatában be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó
szervezet részéről az első bekezdés szerinti nyilatkozatot, 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.
Utólagos igazolás:
Az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolásokat az AK kifejezetten erre irányuló, külön felhívására
szükséges benyújtani, a Kbt.69.§.(4)-(6) bekezdésében foglaltak alapján, az alábbiak szerint:
M/1.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja és 22. § (1) és (2) bekezdése alapján
ajánlattevőnek be kell nyújtania az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három évben (36
hónapban)befejezett, szerződésszerűen teljesített, összesen legalább nettó 135 000 000 HUF értékű, vagy
legalább összesen 630 db repülőjegy-értékesítésre, – ami tartalmazza a repülőjegy, a kezelési díj és a jutalék
értékét is-,valamint külföldi utazásokkal kapcsolatos kiegészítő szolgáltatásokra (szállásfoglalás és/vagy
repülőtéri transzfer és/vagy belépők vásárokra/kiállításokra és/vagy vízumbeszerzés) vonatkozó referencia
nyilatkozatot/igazolást, minimálisan az alábbi tartalommal:
— a szerződést kötő másik fél megnevezése és címe (székhelye/lakcíme),
— a kontaktszemély megnevezése és elérhetősége (cím és telefonszám és/vagy e-mail),
— szállítás tárgya (olyan részletességgel, hogy abból az alkalmassági követelménynek való megfelelőség
egyértelműen megállapítható legyen),
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— az ellenszolgáltatás összege (a szállítás nettó ellenértéke),vagy az értékesített repülőjegy db száma,
— a teljesítés ideje, időtartama (befejezés megjelölésével, év, hónap, nap pontossággal),
— nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és szerződésnek megfelelően történt-e,
— ha a teljesítést nem önállóan végezte, annak feltüntetését, hogy a referenciát bemutató szervezet a
teljesítésben milyen ellenértékkel vett részt (önálló teljesítés esetén ennek a ténynek a feltüntetése szükséges).
A referencia akkor tekinthető az eljárást megindító felhívás feladásától visszafele számított 3 éven belül
teljesítettnek, ha a teljesítés befejezésének időpontja (év, hónap, nap pontossággal megadva) erre az időszakra
esik.
Az alkalmassági követelménynek való megfelelést a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (1) -(2) bekezdése
szerint kell igazolni.
Az alkalmassági előírás igazolása során a Kbt. 65. § (6)-(7) bekezdései megfelelően alkalmazhatók, illetve
alkalmazandók.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésére.
A Kbt.65.§(6)bek. alapján az előírt alk. köv.nek a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek.
A Kbt.65.§(7)bek. alapján az előírt alk. köv.nek az AT-k bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására
támaszkodva is megfelelhetnek,a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan AT,
M/1.
ha nem rendelkezik az eljárást megindító ajánlati felhívás feladását megelőző három évben (36
hónapban)befejezett szerződésszerűen teljesített alábbi referenciával/referenciákkal:
összesen legalább nettó 135 000 000 HUF értékű, vagy legalább összesen 630 db repülőjegy-értékesítést, –
ami tartalmazza a repülőjegy, a kezelési díj és a jutalék értékét is-, valamint külföldi utazásokkal kapcsolatos
kiegészítő szolgáltatásokat (szállásfoglalás és/vagy repülőtéri transzfer és/vagy belépők vásárokra/kiállításokra
és/vagy vízumbeszerzés) igazoló, előírás és szerződésszerűen teljesített referenciával.

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Minden eseti megrendelésre teljesített repjegyről (ill.szolgáltatásról) számla kerül kiállításra.
A szerződő Felek a Váll. késedelmes-,hibás-,ill.nem teljesítése esetére kötbérfizetésben állapodnak meg:
A kötbér mértéke repjegyre von.eseti megrend.késedelme esetén az eseti megrendeléssel érintett repjegyekre
von. kez.díj és a repjegy repülőtéri illetékekkel egybeszámított nettó összegének(kötbéralap) 0,5 %-a/óra,de
legfeljebb a jelen pont szerinti kötbéralap 20 %-a.A kötbér mértéke repjegyre vonatkozó eseti megrend.hibás
telj. esetén a kötbéralap 20 %-a.
A kötbér mértéke a kieg. szolg.-ra von.eseti megrend. késedelme esetén a kieg. szolg. kez. díja és az
adott szolg.nettó összegének(kötbéralap) 0,5 %-a/óra,de legfeljebb a kötbéralap 20 %-a.A kötbér mértéke
kieg.szolg.-ra von.eseti megrend.hibás telj. esetén a kötbéralap 20 %-a. Az eseti megrend. nem telj.
(meghiúsulása) esetén a Váll.az eseti megrend.tárgyától függően a fenti kötbéralap 20 %-ának megf.
meghiúsulási kötbér fiz. kötelezett.

III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás

IV.1.1) Az eljárás fajtája
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Nyílt 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: 19/06/2017
Helyi idő: 11:00

IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült
dátuma

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

IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 18/08/2017

IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 19/06/2017
Helyi idő: 11:00
Hely:
MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Integrált Ellátási Üzletág, 1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 54-60., 350.
tárgyaló.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
Az ajánlatok felbontásánál a Kbt. 68. § (3) bekezdése alapján csak az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az
általuk meghívott személyek lehetnek jelen.
A bontási eljárás a Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) rendelkezései szerint történik. A bontással kapcsolatban a Közbesz.
Dok. 1.16. i) alpontjában lévő információ is irányadó.

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

A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik

VI.3) További információk:
Ajánlatkérő (továbbiakban AK) a TED Kiadóhivatal szigorú karakterkorlátozására tekintettel az egyéb
információkat teljes körűen és részletesen a Közbeszerzési Dokumentumokban (továbbiakban:KD) adja meg.
A KD Kbt.57.§(2) bek. szerinti elérése az eljárásban való részvétel feltétele. A gazd.szereplők a KD átvételi
elismervényét – amelyet a jelen felhívás I.3. pontjában megadott elérhetőségen tud letölteni – kitöltve
jelen felhívás I.1) pontjában megjelölt címre (e-mailen vagy faxon) kötelesek megküldeni AK részére. Az
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átvételi elismervény visszaküldésének hiányában AK az eljárás során nyújtott tájékoztatások megküldéséért
felelősséget vállalni nem tud!
AK a Kbt.81.§(4) bek.alapján a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó
részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső
határa: 0-10.A bírálat során az adható pontszám mindegyik részszempont esetében 0-10 pont. AK számára
legkedvezőbb ajánlati elem 10 pontot kap, a többi arányosan kevesebbet.
Ajánlatkérő a minőségi kritérium, valamint az ár ért.szempont 1. és 2. alszempont kapcsán a fordított
arányosítás, míg az ár ért.szempont 3. alszempont kapcsán az egyenes arányosítás módszerét alkalmazza. A
pontozás módszerét AK a KD-ban részletezi.
AT-nek ajánlatában az EEKD-ban foglalva nyilatkozni kell abban az esetben amennyiben az előírt alkalmassági
követelmények bármelyikének az AT bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva kívánnak
megfelelni.(Kbt. 65.§(7)bek. figyelembevételével).
A P. és M/1.alk. minimumkövetelményeket szigorúbban határozta meg AK a min. AT-k jegyzékébe kerülés
követelményeihez képest (Korm.rend.30.§(4)bek.).
AT-nek a Kbt.66.§(4)bek. foglaltak alapján nyilatkoznia kell a 2004.évi XXXIV.tv.szerint.
AK nem tudja a részekre tört.ajánlattételt bizt.mivel a besz.tárgyát egy egységként kezeli.Részekre bontás
esetén valamely rész eredménytelensége esetén az egész projekt eredménytelenségét jelentheti. Sem a gazd.,
sem szakmai szempontból nem indokolt a részekre bontás biztosítása.
AT-nek a szolg.nyújtásának időtartamát tekintve legalább 25 000 000 HUF/év összegű és legalább 5 000
000 HUF/káreseményenkénti fedezetű szakmai felelősségbizt.szerz.kell rendelkeznie. A bizt. kötvény
vagy fedezetig.a bizt.feltételei és a díjfizetés igazolásának bemutatása. szerz.megkötésének feltétele.A
felelősségbiz.szerz.-nek a vállalk.szerz. teljes hatálya alatt fenn kell állnia. AT-nek nyilatkoznia kell az
ajánlatában arról,hogy amennyiben AK a közbeszerzési eljárás értékelése során nyertesnek hirdeti ki,akkor
vállalja,hogy legalább 25 000 000 HUF/év összegű és legalább 5 000 000 HUF káreseményenkénti fedezetet
biztosító szakmai felelősségbiztosítás fennállásáról a jelen közbeszerzési eljárás eredményeképpen
megkötendő szerződés megkötéséig gondoskodik és a felelősségbiztosítási szerződés fennállását a MÁV
Magyar Államvasutak Zrt-vel jelen közbesz.elj.tárgyában megkötendő szerz.hatálya alatt végig garantálja.
A szerződéskötés feltétele, hogy ajánlattevő rendelkezzen olyan telekommunikációs és informatikai
eszközökkel, amelyekkel 24 órás telefonos, valamint 24 órás e-mailes ügyfélszolgálatot tud nyújtani ajánlatkérő
részére. Az ajánlatba csatolni szükséges ajánlattevő erre vonatkozó nyilatkozatát.AT.-nek a szerz.kötés
időpontjában rendelkeznie kell legalább 1 éves IATA akkreditációval, melyet a vállalk. keretszerz. hatálya alatt
fenntart. AT.-nek nyilatkoznia kell ajánlatában az IATA akkreditáció vállalk. keretszerz. hatálya alatti bizt.-ról.
AK a jelen közbesz. elj.-ban a Kbt.75.§(2)e) pont szerinti eredménytelenségi esetkört nem alk.
AK az ajánlattételt nem köti ajánlati biztosíték nyújtásához.
AK kizárja nyertes ajánlattevő(k) részére a gazdálkodó szervezet létrehozásának lehetőségét.
A bevont FAKSZ: dr. Szolomájer Anita,Lajstromsz.00686.

VI.4) Jogorvoslati eljárás

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon:  +36 18828594
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E-mail: dontobizottsag@kt.hu 
Fax:  +36 18828593

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 Döntőbizottság
Riadó utca 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon:  +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 
Fax:  +36 18828593

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
12/05/2017
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