
Pályázati Felhívás 

„Ajándéktárgy beszerzés" 

tárgyú nyílt pályázathoz 

1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) 

MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. 

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. 

Kapcsolattartási cím: 

MÁV Szolgáltató Központ Zrt. - Beszerzési és Logisztikai Üzletág 

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. III. emelet 305. sz. iroda 

Címzett: Gelléri Csaba 

Telefon: (+36-1) 511-8628 

Fax: (+36-1) 511-4337 

E-mail: gelleri.csaba@mav-szk.hu 

 

2. A pályázat tárgya: 

Ajándéktárgy beszerzés az alábbiak szerint: 

Különféle logózott ajándéktárgyak leszállítása a csatolt táblázat szerint. 

Keretösszeg: nettó 5 millió HUF 

Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget a keretösszeg teljes elköltésére, valamint minden, a táblázatban 

szereplő termék megrendelésére. 

3. A pályázat műszaki leírása, illetőleg a minőségi követelmények, teljesítménykövetelmények 

A szerződéses feltételeket és a részletes műszaki követelményeket a Dokumentáció tartalmazza, melynek 

megküldését az Ajánlattevők elektronikus úton írásban kezdeményezhetik az 1. pontban megjelölt 

kapcsolattartási e-mail címen. Ajánlatkérő kizárólag írásban beérkező kérés esetén elektronikus úton 

megküldi a dokumentációt. 

A dokumentáció igénylése esetén kérjük megadni az Ajánlattevő pontos nevét, székhelyét, továbbá a 

kijelölt kapcsolattartó nevét, telefonos elérhetőségét, faxszámát, e-mail címét. Az ajánlati dokumentáció 

Ajánlatkérőtől (elektronikus úton) való átvétele az eljárásban való részvétel feltétele. Ajánlatkérő a 

Dokumentációt jelen eljárásban térítésmentesen bocsátja az Ajánlattevők rendelkezésére. 

4. A szerződés meghatározása 

Szállítási keretszerződés 

mailto:gelleri.csaba@mav-szk.hu


5. A teljesítés határideje, a szerződés időtartama 

2014. január 31. 

6. A teljesítés helye 

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. 

7. Az ajánlatok bírálati szempontja 

Az Ajánlatkérő az ajánlatokat a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás bírálati szempont szerint értékeli. 

Ajánlattevőnek a pályázati dokumentáció mellékletét képező excel táblázatot kell feltölteni egységárakkal 

(megfelelő mértékegységben) és az egységárak összértéke adja az ellenszolgáltatás összegét, mely értéket 

az ajánlati adatlapon fel kell tüntetni. 

Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget a keretösszeg teljes elköltésére, valamint minden, a táblázatban 

szereplő termék megrendelésére. 

Az ellenszolgáltatás összegét minden termék esetében úgy kell megadni, hogy annak tartalmaznia kell 

minden járulékos költséget (beleértve pl. a gyártási, csomagolási, szállítási, stb. költségeket). A megajánlott 

ellenszolgáltatás összegén felül ajánlattevő semmilyen egyéb ellenszolgáltatásra nem tarthat igényt. 

8. Kizáró okok 

Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő, aki: 

a) végelszámolás alatt áll, vagy az ellene indított csődeljárás vagy felszámolási eljárás folyamatban van, 

illetőleg ha az Ajánlattevő (alvállalkozó) személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki 

személyes joga szerint hasonló helyzetben van; 

b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; 

c) gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított 

bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; illetőleg 

akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi 

CIV. törvény 5. §-a (2) bekezdésének b), illetőleg g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, 

az eltiltás ideje alatt, illetőleg ha az Ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon 

jogerősen korlátozta; 

d) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének - 

a letelepedése szerinti ország vagy az Ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján - nem tett 

eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott; 

e) a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában nincs bejegyezve; 

f) gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban - öt évnél nem régebben meghozott - jogerős 

bírósági ítéletben megállapított jogszabálysértést követett el; 

g) a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 11. §-a, 



vagy az Európai Közösséget létrehozó szerződés 81. cikke szerinti - öt évnél nem régebben meghozott - 

jogerős és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban vagy a versenyfelügyeleti határozat bírósági 

felülvizsgálata esetén a bíróság jogerős és végrehajtható határozatában megállapított és bírsággal sújtott 

jogszabálysértést követett el versenyeztetési eljárás során; illetőleg ha az Ajánlattevő ilyen 

jogszabálysértését más versenyhatóság vagy bíróság - öt évnél nem régebben - jogerősen megállapította, és 

egyúttal bírságot szabott ki. 

Igazolás módja: 

Az a)-b) és e) pontok tekintetében az igazolás módja: 

az ajánlattételi határidőt megelőző 45 napnál nem régebben kiállított: cégkivonat egyszerű másolati 

példányának benyújtása. (a http://www.e-cegjegyzek.hu honlapról letölthető változat is elfogadható.) 

Az c)-d), illetve f)-g) pontok tekintetében az igazolás módja: 

az ajánlattevő cégszerűen aláírt nyilatkozata. 

9. Az alkalmasságot kizáró tényezők 

A szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmasságot az alábbi tényezők zárják ki: 

 Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik 2010. január 1-től az ajánlattételi határidő lejártáig tartó 

időszakból összesen nettó 5 millió Ft értékben logózott ajándéktárgy szállításra vonatkozó 

referenciával/referenciákkal. 

 (Az előírt mértékű minimumkövetelménynek való megfelelés tehát több szállítással is 

teljesíthető/igazolható.) 

Az igazolás módja 

- Ajánlattevőnek csatolnia kell a cégjegyzésre jogosult személy (vagy meghatalmazottja) által aláírt 

referencialistát (a 2010. január 1-től az ajánlattételi határidő lejártáig tartó időszakból) minimálisan az 

alábbi tartalommal: 

- Szerződés teljesítésének ideje (év, hónap) 

- Szerződést kötő másik fél (név; cím; kontaktszemély neve, elérhetősége, 

telefonszám, e-mail cím) 

- Szerződés tárgya 

- Ellenszolgáltatás összege 

10. Az ajánlattételi határidő 

2013. november 22. (péntek) 11:00 óra 

11. Az ajánlat benyújtásának címe és helye: 

Postai úton vagy közvetlen kézbesítés útján történő benyújtás esetén megegyezik az 1. pont szerinti 

kapcsolattartási címmel: 

http://www.e-cegjegyzek.hu/


MÁV Szolgáltató Központ Zrt. 

Beszerzési és Logisztikai Üzletág 

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. III. emelet 305. sz. iroda 

Ajánlatkérő elfogadja, ha a szükséges dokumentumokat tartalmazó ajánlatot cégszerűen aláírva PDF fájlba 

szkennelve (valamint a kitöltött excel táblát XLS formátumban is) elektroniusan küldi(k) meg 

Ajánlattevő(k) a fenti határidőig bezárólag, az 1. pont szerinti kapcsolattartó e-mail címére 

(gelleri.csaba@mav-szk.hu), azonban Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevő(k) figyelmét, hogy a küldemény 

határidőre történő megérkezését akkor fogadja el, ha az a jelzett e-mail címre megérkezik, az megnyitható, 

olvasható. 

12. Az ajánlattétel nyelve (nyelvei) 

Magyar (HU) 

13. Elektronikus árlejtés 

Ajánlatkérő az érvényes ajánlattevők részvételével elektronikus árlejtést (e-aukciót) fog tartani az 

ellenszolgáltatás mértékét illetően. Az ajánlattevők az ajánlatukat egy elektronikus aukciós felületen tudják 

majd megtenni. A felületre történő regisztráció és az e-aukción történő részvétel díjtalan. Az Ajánlatkérő az 

elektronikus licitet az erre jogosult Szolgáltató rendszerének segítségével bonyolítja le. 

Szolgáltató megnevezése, adatai: 

Cégnév: Electool Hungary Kft. 

Székhely: 1123 Budapest, Alkotás utca 53. 

Cégjegyzékszám: 01-09-711910 

E-mail: aukcio@electool.com 

 

Telefonszám (Helpdesk): +36 1 8 555 999 

Ajánlattevő(k) az e-aukció során az ellenszolgáltatás mértékére vonatkozóan kizárólag kedvezőbb ajánlatot 

tehet(nek). 

Első helyen rangsoroltnak az az ajánlattevő fog minősülni, akinek ajánlatát az informatikai rendszer az e-

aukció lezárásakor a legkedvezőbb ajánlatként tartja nyilván. Az e-aukció lezárásakor az ajánlatkérő az 

aukció során érvényes ajánlatot tett ajánlattevőket elektronikus úton fogja tájékoztatni az e-aukció során az 

ellenszolgáltatás mértéke tekintetében kialakult rangsorról. 

A rendszer további szabályairól a felhasználói kézikönyv rendelkezik, ami a rendszerből elérhető és 

letölthető lesz. 

Az e-aukció lebonyolítására szolgáló informatikai rendszer jellemzőiről az alábbi linken található 

információ: 

http://www.electool.com/hu/megoldasok/elektronikus-arlejtes.html 

mailto:gelleri.csaba@mav-szk.hu
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Az e-aukciós rendszer használatát az Electool Hungary Kft. az alábbi szoftverkörnyezetben támogatja: 

Operációs rendszer: Microsoft Windows 95/98/ME/NT/2000/XP/Vista/7 valamint GNU/Linux 

Internet böngésző: Microsoft Internet Explorer 7.0, Mozilla Firefox 1.5, 2.0 vagy újabb verziók 

(A rendszer nem támogatja az Internet Explorer 5.5 és 6.0 böngészők használatát!) 

Amennyiben az Ajánlattevő az e-aukció során nem módosítja írásban benyújtott ajánlatát, akkor az aukció 

lezárását követően kötöttsége az aukciót megelőzően benyújtott ajánlata vonatkozásában áll majd be. 

Az e-aukció részletes ütemezéséről és eljárási cselekményeiről Ajánlatkérő külön értesítésben fogja 

tájékoztatni az érvényes ajánlatot benyújtott Ajánlattevőket. 

Ajánlatkérő, ha összességében eredménytelennek ítéli meg az e-aukciót, akkor egyoldalúan, saját belátása 

szerint kiírhat egy újabb időpontot, vagy eredménytelennek nyilváníthatja az eljárást. 

14. A szerződéskötés tervezett időpontja 

Az e-aukciót követő 8-dik napon, amennyiben nem munkanapra esik, úgy az azt követő első munkanapon. 

15. Egyéb információk 

 Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt nem köti biztosíték nyújtásához. 

 Ajánlatkérő az eljárásban teljes körű hiánypótlási lehetőséget biztosít. 

 Jelen eljárásban sem alternatív ajánlat, sem pedig részajánlat tételre nincs mód. Ebből kifolyólag 

ÉRVÉNYTELEN az ajánlat, amennyiben Ajánlattevő nem tesz valamennyi tételre ajánlatot! 

 Az ajánlat minden oldalát kitörölhetetlen tintával vagy géppel elkészítve, valamennyi oldalt (az üres 

oldalakat is) folyamatos sorszámmal, a cégjegyzésre jogosult vagy az általa az ajánlat aláírására 

meghatalmazott személy kézjegyével ellátva, zárt csomagolásban, magyar nyelven, 3 db papír példányban 

(1 eredeti, 2 másolat) kell benyújtani. Elektronikus úton történő benyújtás esetén 1 db PDF fájl és 1 db XLS 

fájl megküldése szükséges. 

 Papír alapú benyújtás esetén az ajánlaton szerepelnie kell az „eredeti" vagy a „másolati" megjelölésnek, 

eltérés esetén az „eredeti" példány tartalma a mérvadó. 

 A benyújtási módtól függetlenül az ajánlaton szerepelnie kell az Ajánlattevő nevének, székhelyének. 

 Papír alapú benyújtás esetén a csomagoláson az „Ajándéktárgy beszerzése" megjelölést is fel kell 

feltüntetni. 

 Papír alapú benyújtás esetén az ajánlatok nyomtatott példányait összetűzve (spirálozva vagy egyéb 

módon) kell benyújtani. 

 Az ajánlat első oldalaként cégszerűen aláírt ajánlati adatlapnak kell szerepelnie, amelyben közölni kell az 

alábbi adatokat: az Ajánlattevő nevét, székhelyét, telefon- és faxszámát, e-mail címét, illetve az értékelésre 

kerülő tartalmi elemek szerinti ajánlatot. Az ajánlati adatlap mintáját jelen dokumentáció tartalmazza. 

 Ajánlattevőnek az alábbi dokumentumok egyszerű másolatát kell az ajánlathoz csatolni: 



 az ajánlattételi határidőt megelőző 45 napnál nem régebben kiállított: cégkivonat 

 a cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát 

 A Dokumentáció részét képező szerződéstervezetet a megfelelő részeken kitöltve, egyebekben 

változatlan szövegtartalommal, szignálva csatolandó az ajánlathoz. 

 Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy a feladat teljesítéséhez szükséges erőforrások 

rendelkezésre állását a szerződés időtartama alatt végig garantálja. 

 Ajánlata benyújtásával az Ajánlattevő teljes egészében és megkötések nélkül elfogadja a jelen 

pályázatban meghatározott összes feltételt az ajánlattételi időszakban esetlegesen kiadott kiegészítéssel, 

pontosításokkal együtt, függetlenül az Ajánlattevő saját feltételeitől, amelyektől ezennel eláll. 

 Ajánlattevő az elektronikus árlejtés lezárásának napjától számítva ajánlatához 60 napig kötve van. 

 Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az Ajánlattevőt 

terheli. 

 Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot indoklás nélkül az eljárás bármely szakaszában 

eredménytelennek nyilvánítsa. 

 Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a székhelyén beléptető rendszer működik, a regisztrációval 

együtt járó adminisztráció esetenként 20 percet is igénybe vehet. Ajánlattevő felelőssége, hogy az 

ajánlatkérő által a pályázat során kért dokumentumok a megadott határidőre ajánlatkérő székházán belül 

meghatározott irodába késedelem nélkül megérkezzen. Ajánlatkérő a postai úton, vagy futárszolgálattal 

megküldött dokumentumok késve történő kézbesítéséért sem vállal felelősséget. A késve érkező 

dokumentumok az ajánlat érvénytelenségét vonhatják maguk után. 

 Ajánlattevők a megfelelő alapajánlat összeállításának érdekében írásban (e-mailen) kérdéseket tehetnek 

fel ajánlatkérő felé a gelleri.csaba@mav-szk.hu mail címre 2013. november 19-én (kedden) 12:00 óráig 

mely kérdésekre ajánlatkérő ésszerű időben megküldi válaszait. 

16. Az ajánlattételi felhívás közzétételének napja 

2013. november 7. 
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