Pályázati Felhívás
„A MÁV-START Zrt. jogi képviseletében általános ügyvédi tevékenység ellátása”

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-START Vasúti Személyszállító Zrt.
1087 Budapest, Könyves Kálmán krt.54-60. I. emelet 137.
Címzett: Bicskei Krisztina / Támis Norbert
Telefon: + 36 (1) 511-3886 vagy +36 (1) 511-1922 vagy + 36 (30) 268-0434
E-mail: bicskei.krisztina@mav-start.hu
tamis.norbert@mav-start.hu
2. A pályázat tárgya, illetőleg mennyisége
Megbízási keretszerződés „A MÁV-START Zrt. jogi képviseletében általános
ügyvédi tevékenység ellátása” tárgyában
A szerződés keretében Ajánlattevőnek az alábbi feladatokat kell ellátnia eseti
megbízások alapján:
· Munkajogi ügyekben (peres és nem peres) a társaság jogi képviseletének
ellátása bíróságok és más hatóságok előtt;
· Munkajogi ügyekben jogi tanácsadás, szerződések, beadványok, más iratok
készítése,
· Kártérítési ügyekben (peres és nem peres) a társaság jogi képviseletének
ellátása bíróságok és más hatóságok előtt;
· Kártérítési ügyekben jogi tanácsadás, szerződések, beadványok, más iratok
készítése,
· Egyéb jogterületekkel kapcsolatos általános ügyvédi feladatok ellátása.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a jelen szerződés tárgya
vonatkozásában nem vállal kizárólagosságot, azaz a tárgybani feladatok
elvégzésére más személy(ek)nek is adhat megbízást.
A keretszerződés összege: nettó 7,9 millió Ft

3. A pályázat leírása
A szerződést és egyéb dokumentumokat a Dokumentáció tartalmazza, melyet
az Ajánlattevők személyesen vehetnek át – telefonos egyeztetést követően az 1. pontban megjelölt kapcsolattartási címen. Ajánlatkérő írásban (e-mailen)
beérkező kérésre elektronikus úton megküldi a dokumentációt.
4. A szerződés meghatározása
Megbízási keretszerződés
5. A szerződés időtartama
Határozott idejű szerződés, amely a keretösszeg kimerüléséig, de legfeljebb
egy évig hatályos.
6. A teljesítés helye
Magyarország
7. Az ajánlatok bírálati szempontja
Az ajánlatkérő az ajánlatokat a legalacsonyabb ár kiválasztása alapján
értékeli.
Az ajánlati árat a következő mértékegység szerint kell megadni: nettó
Ft/munkaóra + ÁFA.
Az ajánlati ár kialakítása során figyelemmel kell lenni a következőkre:
· A tételes elszámolás tekintetében az Ajánlattevő által megkezdett minden 20
perc – a feladat ellátásának megkezdése alkalmával – függetlenül annak
időtartamától, teljes 20 percnek számít. Az azonos napon végzett (20 perc
időtartamot önmagukban el nem érő) töredék-teljesítmények
egybeszámítandóak.
· Az Ajánlattevő az ügyvédi tevékenység ellátása során felmerülő, az
Ajánlatkérővel előzetesen egyeztetett, indokolt és igazolt készkiadásokra
igényt tarthat, azzal, hogy a szerződés keretösszegébe a költségtérítések
összege is beszámít.
Az értékelés szempontjából a legalacsonyabb összegű érvényes árajánlat
(nettó Ft/munkaóra + ÁFA) minősül a legkedvezőbbnek.
8. Kizáró okok
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, aki:

a) munkaviszonyban, szolgálati viszonyban, munkavégzési kötelezettséggel

járó más jogviszonyban áll; közalkalmazott, köztisztviselő, közjegyző vagy
főállású polgármester,
b) személyes közreműködéssel vagy korlátlan anyagi felelősséggel járó
vállalkozói tevékenységet végez, kivéve a tudományos, művészeti és
sporttevékenységet, az oktatói tevékenységet, a nem igazságügyi szakértői
tevékenységet, a választottbírói tevékenységet, az országgyűlési, európai
parlamenti, helyi önkormányzati képviselői jogviszonyt, a munkaviszony nélküli
igazgatósági és felügyelőbizottsági tagságot, a kuratóriumi tagságot és
tisztségviselést.
c) nem tagja ügyvédi kamarának.
Igazolás módja:

Az a)-b) pontok tekintetében az igazolás módja:
az Ajánlattevő (ügyvédi iroda esetén az irodát vezető ügyvéd) által aláírt és
lepecsételt nyilatkozat (a nyilatkozat-minta dokumentációhoz csatolva).
Az c) pont tekintetében az igazolás módja:
az ajánlattevő, (ügyvédi iroda esetén az összes tag), az alkalmazott ügyvédek,
és ügyvédjelöltek ügyvédi kamarába történt felvételét igazoló határozatok
másolata, valamint ezen személyek kamarai arcképes igazolványának
másolata.
9. Az alkalmasságot kizáró tényezők
Alkalmasságot kizáró tényezők:

A szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmasságot az alábbi tényezők
zárják ki:
a) ha az ajánlattevő
- egyéni ügyvéd: az egyéni ügyvéddel együtt - akár alkalmazott ügyvédként,
akár ügyvédjelöltként –, annak irányítása alatt kevesebb, mint három fő végez
jogi tevékenységet (azaz az egyéni ügyvédet is beleszámítva, kevesebb, mint
négy fő jogi tevékenységet végző személyről van szó),
- ügyvédi iroda: az iroda - akár tagként, akár alkalmazott ügyvédként, akár
ügyvédjelöltként – kevesebb, mint négy, jogi tevékenységet végző személyből
áll,
melyből legalább két főnek ügyvédnek kell lennie, valamint – a négy főn felül legalább egy főt adminisztratív feladatok ellátására nem foglalkoztat.

b) Az Ajánlattevő kevesebb, mint öt éve került az ügyvédi kamarai
nyilvántartásba bejegyzésre;
c) Ha az Ajánlattevő 2008. január 1-jétől a pályázat benyújtási határidejéig
eltelt időszakban nem látott el a jelen beszerzés tárgyával azonos (általános
ügyvédi tevékenység ellátása) jogi képviseletet nagyvállalat (ahol az összes
foglalkoztatott létszáma a referenciaévben a 250 főt eléri, vagy meghaladja,
továbbá az éves nettó árbevétele a referenciaévben legalább 50 millió euró
vagy annak megfelelő forintösszeg, vagy mérlegfőösszege a referenciaévben
legalább 43 millió euró vagy annak megfelelő forintösszeg) megbízásából az
alábbiak szerint:
- legalább 15 db munkajogi tárgyú ügyben, és
- legalább 10 db kártérítési, ezen belül is legalább 5 db veszélyes üzemi
felelősséget érintő ügyben.
(ajánlatkérő – amennyiben szükséges – a benyújtott referenciák tekintetében
275 Ft / EUR átváltási árfolyamot alkalmaz)
Az igazolás módja:

a) A fenti 8. c) pont igazolásához csatolandó határozat- és
igazolványmásolatok (ezek újbóli csatolása nem szükséges);
b) A fenti 8. c) pont igazolásához csatolandó, az ügyvéd/ügyvédi iroda ügyvédi
kamarai tagságát igazoló határozat másolata; (ennek újbóli csatolása nem
szükséges)
c) A 2008. január 01-jét követő időszakra legalább a fenti mennyiségnek
megfelelő, a beszerzés tárgya szerinti referencia munkáinak ismertetése
referencia lista formában, minimálisan az alábbi tartalommal:
– a szerződést kötő fél megnevezése, címe, telefonszáma,
– a szerződés kötő fél alábbi adatai:
összes foglalkoztatott létszáma a referenciaévben
 éves nettó árbevétele a referenciaévben
 mérlegfőösszege a referenciaévben
– a kontaktszemély megnevezése, elérhetősége (cím, telefonszám, e-mail
és/vagy fax),


– a referencia tárgyának ismertetése,
– a teljesítés ideje (év, hónap),
– a képviselet ellátásának időtartama (hónapokban),

– a képviselet ellátásának sikeressége.
10. Az ajánlattételi határidő
2010. június 30. 10:00 óra

11. Az ajánlat benyújtásának címe
Megegyezik az 1. pont szerinti kapcsolattartási címmel, azaz:
MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.
1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. I. emelet 137. szoba
12. Az ajánlattétel nyelve (nyelvei)
Magyar (HU)
13. Az ajánlat(ok) felbontásának helye, ideje
Az ajánlatok felbontásának helye:
MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.
1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. I. emelet 137. szoba
Az ajánlatok felbontásának ideje: 2010. június 30. 10:00 óra

14. Annak meghatározása, hogy az eljárásban lehet-e tárgyalni, vagy a benyújtott
ajánlatokat tárgyalás nélkül bírálják el
Ajánlattevő köteles az Ajánlattételi Dokumentációban található
szerződéstervezetet elfogadni. Ajánlatkérő nem kíván tárgyalásokat lefolytatni
jelen pályázati kiírásban.
Az ajánlatkérő a beadott ajánlatok elbírálása során megvizsgálja, hogy az
ajánlatok megfelelnek-e az ajánlattételi felhívásban, a dokumentációban,
valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Ajánlatkérő az
érvényes ajánlatokat a jelen pályázati felhívásban és a dokumentációban
foglaltak szerint értékeli.
Az ajánlatnak tartalmaznia kell: az ügyvédi aláírt és lepecsételt felolvasólapot,
a cégadatokkal kitöltött – tartalmi szövegében nem módosított –
szerződéstervezetet, valamint a Pályázati Felhívásban előírt nyilatkozatokat.

15. Az eredményhirdetés
Ajánlatkérő a pályázat eredményéről írásban (telefax és e-mail útján)
tájékoztatja az ajánlattevőket várhatóan 2010. július 1-ig
16. A szerződéskötés tervezett időpontja
Tervezetten 2010. július 2.
17. Egyéb információk
- Ajánlatkérő jelen eljárásban készít Dokumentációt, melyet térítésmentesen
bocsát az ajánlattevők rendelkezésére személyesen vagy elektronikus úton.
Az ajánlati dokumentáció ajánlatkérőtől való átvétele az eljárásban való
részvétel feltétele. Az ajánlati dokumentáció beszerzésének határideje: 2010.
június 30. 10:00 óra. Az ajánlati dokumentáció – előzetes telefonos egyeztetés
után – átvehető személyesen, a MÁV-START Zrt. Beszerzési és Gazdálkodási
Szervezet címén (1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60., I. emelet 137.
szoba, email:bicskei.krisztina@mav-start.hu/ tamis.norbert@mav-start.hu),
munkanapokon 9.00-15.00 óráig. (az ajánlattételi határidő napján 9.00-10.00
óráig) Ajánlatkérő írásban (e-mailen) érkező igény esetén a dokumentációt
válasz e-mailben is megküldi.
- Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt nem köti biztosíték nyújtásához.
- Ajánlatkérő az eljárásban teljes körű hiánypótlási lehetőséget biztosít.
- Jelen eljárásban sem részajánlat, sem alternatív ajánlat tételre nincs mód.
- Ajánlatkérő közli, hogy az ajánlatok bontásánál az ajánlatkérő, az
ajánlattevők, továbbá az általuk meghívott személyek vehetnek részt.
Ajánlatkérő a bontásra az ajánlattevőknek külön meghívót nem küld. Az
ajánlatok bontására a beadás sorrendjében kerül sor.
- 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. Az ajánlaton szerepelnie kell
az „eredeti” vagy a „másolati” megjelölésnek, továbbá az ajánlattevő nevének,
székhelyének. Eltérés esetén az „eredeti” példány tartalma a mérvadó. A
csomagoláson a „A MÁV-START Zrt. jogi képviseletében általános ügyvéditevékenység
ellátása” megjelölést is fel kell feltüntetni.
- Az ajánlat első oldalaként cégszerűen aláírt felolvasólapnak kell szerepelnie,
amelyben közölni kell az alábbi adatokat: az ajánlattevő nevét, székhelyét,
telefon- és faxszámát, email címét valamint az ellenszolgáltatás összegét.

- A Dokumentáció részét képező szerződéstervezetet a megfelelő
(kipontozott) helyeken az ajánlattal összhangban kitöltve, szignálva,
egyebekben változatlan szövegtartalommal az ajánlathoz csatolni kell.
- Ajánlattevő az ajánlattételi határidőtől számítva 60 napig kötve van
ajánlatához.
- 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 jelen pályázat lefolytatása során nem alkalmazza a Kbt.
rendelkezéseit, tekintettel a Kbt. 243. § c) pontjában meghatározott kivételre.
18. Az ajánlattételi felhívás közzétételének napja
2010. június 16.

