Ajánlattételi Felhívás
a MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített cégnevén:
MÁV-START Zrt.)
Az eljárás felelős vezetője:

Ádám-Liszkai Katalin

Székhelye:

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.

Számlavezető bank:

Raiffeisen Bank Zrt

Számlaszám:

12001008-00154206-00100003

Számlázási cím:

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.

Adószám:

13834492-2-44

KSH besorolási száma:

13834492-4910-114-01

Cégbíróság és cégjegyzék száma:

Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 01 10 045551

Kapcsolattartó megnevezése:

Keviczky Réka

beosztása:

beszerzési szakértő

Telefon: 06-1/511-2473, Fax: 06-1/511-2346
Kapcsolattartó elérhetősége:

E-mail: keviczky.reka@mav-szk.hu

mint Ajánlatkérő (a továbbiakban: Ajánlatkérő) beszerzési eljárást kezdeményez az alábbi feltételekkel:
Kérjük, hogy a beszerzés tárgyának teljesítésére az alábbiak szerint szíveskedjenek ajánlatot (árajánlatot)
benyújtani.
1. A beszerzés tárgya: „FMK-008 – Járművezérlő rendszer beszerzése”
2. A beszerzés mennyisége:
járművezérlő rendszer, az ajánlati dokumentációban részletezettek szerint.
3. A beszerzés műszaki specifikációja:
az ajánlati dokumentációban, annak 1. számú mellékletben részletezettek szerint.
4. A szerződés meghatározása, aminek megkötése érdekében ajánlatot kérnek:
[X] szállítási szerződés
[] szállítási keretszerződés
[] letéti szerződés
[] értékalapú keretszerződés
[] vállalkozási keretszerződés
[] vállalkozási szerződés
az ajánlati dokumentációban részletezettek szerint.
5. A teljesítés véghatárideje: a nyertes ajánlattevő végső ajánlata szerint.
6. Részekre termékcsoport(ok)ra/történő ajánlattétel [] igen (vagy)
[X] nem lehetséges.
Többváltozatú ajánlat [] tehető (vagy)
[X] nem tehető
7. A teljesítés helye: [X] Ajánlatkérő telephelye:
MÁV-START Zrt.

Vasúti Járműjavítási Telephely Szolnok
5000 Szolnok, Kőrösi út 1-3.
8. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei:
teljesítést követően, a mindkét fél által aláírt szerződés feltételeinek megfelelően kiállított számla
kézhezvételétől számított 30 naptári nap.
9. A szerződést biztosító és egyéb mellékkötelezettségek:
késedelmi-, hibás teljesítési- illetőleg meghiúsulási kötbér, egyéb járulékos kötelezettségek a szerződéstervezetben meghatározottak szerint.
10. Részvételi feltételek
10.1 Igazolások:
Az ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró, illetőleg érvénytelenségi okok), ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is:
o 30 napnál nem régebbi cégkivonat (vagy cégformától függően a működés jogszerűségét igazoló egyéb
okirat)
[X] közhiteles adatbázisból letöltötten és cégszerűen aláírtan (ideértve különösen az www.e-cegjegyzek.hu,
továbbá a NAV adatait)
o Gazdasági és pénzügyi alkalmasság:
Az ajánlattevőnek a szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi és gazdasági alkalmassága igazolandó az
ajánlati felhívás tárgyévét megelőző 3 évre vonatkozó teljes – általános forgalmi adó nélkül számított –
árbevételéről, valamint ugyanezen időszakban a beszerzés tárgyából származó – általános forgalmi adó
nélkül számított – árbevételéről szóló nyilatkozattal, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre,
illetve mikor kezdte meg tevékenységét, és amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Minimum követelmény: a benyújtott nyilatkozat és beszámoló alapján Ajánlattevő teljes nettó árbevétele
illetve beszerzés tárgya (különféle járművezérlő rendszerek gyártás/tervezése) szerint eléri a nettó 50.000
EUR-t (vagy – egyéb pénznemben – ennek megfelelő értéket, az ajánlattételi felhívás közzétételének
napján érvényes MNB árfolyam(ok) alapján, amely lekérdezhetők az http://www.mnb.hu/arfolyamlekerdezesoldalról).

Ajánlathoz csatolandó dokumentumok:
[X] beszámoló egyszerű másolatban
[X] nyilatkozat eredetiben
10.2 Nyilatkozatok:
o Referencia nyilatkozat: a tárgyévet megelőző kettő év évi legjelentősebb, a beszerzés tárgyában végzett
szállításokról, melynek minimálisan tartalmaznia kell a szerződéskötő másik fél nevét, elérhetőségét, a
szállított rendszer rövid tartalmi leírását, a szerződés időtartamát. Minimum követelmény: a két év
valamelyikében rendelkezzen a jelen pályázat tárgyában legalább egy járművezérlő rendszer szállítását
igazoló referenciával, amely vasúti járműbe került beépítésre.
o Ajánlattevő nyilatkozata a vállalt jótállás vonatkozásában. Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket,
hogy legalább 24 hónap jótállás vállalása szükséges; a jótállás vállalása az ajánlattétel érvényességi
feltétele, ajánlattevő a minimum elvárt jótálláshoz mérten pozitív irányban is eltérhet.
o Az ajánlattevő nyilatkozata a műszaki dokumentációban szereplő szoftverek (707-AA-600-00-07-a
dokumentum 2.4 pontja) és dokumentáció (707-AA-600-00-07-a dokumentum 4. pontja) átadásának
vállalásáról.


Az ajánlatnak tartalmaznia kell kifejezetten és különösen az ajánlattevő nyilatkozatát a felhívás feltételeinek
elfogadására, a szerződés teljesítésére és a kért ellenszolgáltatásra. (Nyilatkozatminta az ajánlati dokumentáció
4. számú mellékletében található.)

Amennyiben a szerződéstervezettel kapcsolatban az Ajánlattevő eltérő javaslatokat kíván megfogalmazni,
kérjük, a korrektúrával ellátott dokumentum MS Word-ben szerkeszthető verzióját a CD-n benyújtandó
ajánlathoz csatolni.
Azonban felhívjuk figyelmét, hogy a javaslatok elfogadása Ajánlatkérő számára nem kötelező.
o Ajánlattevő cégadatait tartalmazó adatlap (Ajánlati dokumentáció 5. számú melléklete)
11. Az elbírálás szempontjai:

Szempont

Súly

Értékelési metódus

A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
- az ajánlat megadható CHF vagy EUR vagy HUF
1.

pénznemben

A legkedvezőbb kap maximális értéket
90%

- A nettó ajánlati összértékek az ajánlatok bontásának

(90), a többi arányosan kevesebbet.

napján érvényes MNB középárfolyam alapján kerülnek
összehasonlításra.

A legrövidebb szállítási határidő kap

Szállítási határidő (központi járművezérlők; 2 db; naptári
2.

10%
napban)

maximum értéket (10), a többi
arányosan kevesebbet.

Az Ajánlatkérő az ajánlatok bontását követően fenntartja a jogot e-árlejtés tartására, melynek
időpontjáról írásos értesítést küld.
A beszerzés tárgyának összetettségére, sokrétűségére tekintettel az Ajánlatkérő fenntartja a jogot második
forduló tartására, amelyre legfeljebb az öt legalacsonyabb árat adó Ajánlattevőt hívja meg. A tárgyalás
tartásáról és annak időpontjáról az Ajánlatkérő írásban (fax vagy e-mail) küld értesítést.
12. Az ajánlatkérő hiánypótlási lehetőséget biztosít.
Hiánypótlás (az ajánlati kötöttség figyelembevételével) során a beszerzés tárgyára vagy a szerződés
feltételeire adott tartalmi ajánlat nem módosítható. Ajánlatkérő a hiánypótlást többször is elrendelheti, de a
korábban megjelölt hiányok a későbbi hiánypótlás során nem pótolhatók. Hiánypótlásban olyan adat,
információ, dokumentum nem pótolható, amely a vállalási árat befolyásolja, módosítja. Hiánypótlásban
nem pótolható továbbá a felolvasólap. Hiánypótlás során Ajánlatkérő által nem kért dokumentumok is
pótolhatók. A hiánypótlás vagy hiánypótlás keretében kért felvilágosítás kérés határidőre való nem
teljesítése esetén, Ajánlatkérő kizárólag az eredeti ajánlatot veheti figyelembe az ajánlatok elbírálása során.
13. Az ajánlattétel nyelve magyar vagy német.
14. A felhívás közzétételének/megküldésének napja: 2014. január 23.
15. Az ajánlattételi határidő: 2014. február 11. 11 óra
16. Az ajánlat benyújtásának címe: MÁV Szolgáltató Központ Zrt.
BLÜ / MHSZD / Keviczky Réka – 310. iroda

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60
17. Ajánlat bontási határidő: 2014. február 11. 11 óra.
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: az Ajánlatkérő és az Ajánlattevők képviselői külön
meghívás nélkül.
18. Az eredményhirdetés tervezett időpontja: 2014. március 13.
19. A szerződéskötés tervezett időpontja: az eredményhirdetést követő 15 napon belül.
20. Az Ajánlati kötöttség minimális időtartama: az ajánlattételtől számított 120 nap.
21. Egyéb információk:
Az ajánlati dokumentáció térítésmentesen átvehető a pályázat megjelenésének napjától
2014. február 11. 11 óráig, munkanapokon, előzetes időpont egyeztetés után.
[X] MÁV Szolgáltató Központ Zrt BLÜ – 310. szoba
[X] elektronikusan került kiküldésre
Az ajánlati dokumentáció átvevőjének írásos, a cég hivatalos képviselője által cégszerűen aláírt
meghatalmazással kell rendelkeznie.
Az ajánlati dokumentáció elektronikusan is megkérhető a kapcsolattartóhoz küldött elektronikus levél
útján. Az Ajánlattevő ilyen irányú megkeresése esetén az Ajánlatkérő egy Átadás – átvételi jegyzőkönyvet
juttat el az Ajánlattevőnek, aki azt köteles kitölteni és cégszerűen aláírva visszajuttatni az Ajánlatkérő
részére. Az ajánlati dokumentáció Ajánlattevő részére történő megküldésére ezt követően kerülhet sor.
Az eljárással kapcsolatos minden információkérést kizárólag kapcsolattartóként megnevezettnél kizárólag
írásban lehet benyújtani telefaxon, vagy e-mail üzenetben.
Az ajánlatot 1 eredeti és 1 másolati példányban összefűzött módon, írásban, minden oldalát leszignáltan,
oldalszámozva, zárt borítékban, a borítékon az ajánlatkérés iktatószámának és tárgyának feltüntetésével,
valamint CD-n kell benyújtani.
A jelen felhívásban megadott címre
[X] közvetlenül személyesen / postai úton / futár útján
kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig.

Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőt arról, hogy az Ajánlattevői érdekkörben felmerült bármilyen
ajánlattételi késedelemből (ideértve különösen közlekedési forgalomból illetőleg a postázási rendszerből)
fakadó következményeket az Ajánlattevő viseli. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a székházban
beléptető rendszer működik, melynek használata többlet időráfordítással jár.
Az ajánlatnak tartalmaznia kell kifejezetten és különösen az ajánlattevő nyilatkozatát a felhívás
feltételeinek elfogadására, a szerződés teljesítésére és a kért ellenszolgáltatásra, továbbá az ettől eltérő
javaslataira. Azonban felhívjuk figyelmét, hogy a javaslatok elfogadása Ajánlatkérő számára nem kötelező.
Az Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra vonatkozóan, hogy a beszerzési igényétől és a szerződés
megkötésétől a szerződéskötés előtt bármikor, indoklás nélkül elálljon, illetve a beszerzési eljárást
indokolás nélkül eredménytelenné nyilvánítsa. Ajánlattevők a jelen eljárásban kifejezetten csak saját
költségükre és kockázatukra vehetnek részt; a pályázat szerződéskötés előtti eredménytelennek
nyilvánításából vagy visszavonásából eredően ajánlatkérővel szemben semmiféle igény nem
érvényesíthető.
Budapest, 2014. január 22.
MÁV-START Zrt.
Ajánlatkérő

