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. Fogalom-meghatározás:
Csomagmegőrző rekesz (vagy automata): olyan zárszerkezettel működő
önkiszolgáló, harmadik személy által hozzá nem férhető rekesz, mely csomag
őrzésére alkalmas.
- Kisméretű csomagmegőrző rekesz: méreteinél fogva kisebb kézipoggyászok
tárolhatók benne
- Nagyméretű csomagmegőrző rekesz: méretei miatt nagy utazótáska (bőrönd) is
elhelyezhető benne
Csomagmegőrző szekrény: csomagmegőrző rekeszeket tartalmazó szekrény
3. A pályázat tárgya, illetőleg mennyisége
Megállapodás a „Csomagmegőrző automaták kihelyezése és üzemeltetése
egyes vasútállomásokon” tárgyában. A megállapodás keretében
Ajánlattevőnek az alábbiakat kell részajánlatonként az Ajánlatkérő által
megjelölt egyes állomásokon elhelyezni és üzemeltetni.
Tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő számára az Ajánlattevő által ajánlott
csomagmegőrző szekrényeket tartalmazó rekeszek száma nem ismert, így a
mennyiségi adatoknál egy sávot adtunk meg, amelyben benne kell lennie az
ajánlott darabszámnak.
Ajánlatkérő számára a sáv alsó és felső határa közé eső értékek mindegyike
megfelelő, így Ajánlattevő számára nem jelent előnyösebb elbírálást, ha a
sávon belül nagyobb darabszámot tud biztosítani. Az értékelés szempontja
kizárólag az ajánlott ár – a bérleti díj mellett – (amely tekintetében a pontozási

módszert jelen pályázati felhívás, illetve részletesen a dokumentáció
tartalmazza).
Az intervallumokon belül kis- és nagyméretű csomagmegőrző automaták
elhelyezése szükséges 30-70%-os megoszlásban, valamint a külön jelzett
állomásokon a kis-és nagyméretű rekeszek közül 20-20% EURO-val (is)
működőképesnek kell lennie. A százalékos megoszlásokban a
csomagmegőrző szekrények típusától függően ±5 %-os eltérés lehet.
Egy példán bemutatva: a Keleti pályaudvaron 60-70 db csomagmegőrző
automata elhelyezése szükséges, melyből 30%, azaz 18-21 db kisméretűnek
és 42-49 db nagyméretűnek kell lennie. Továbbá a kisméretűnél 4-5, a
nagyméretűnél 8-10 db EURO-val (is) működő automata kell, hogy legyen.
Részajánlatonként elvárt mennyiségi adatok:
Megnevezés

Mennyiségi adatok

I. részajánlat:

1087 Budapest, Kerepesi u. 2-4. – aluljáróban található jegypénztárak
közelében, a lépcső mögötti terület, a fal mellett, az információtól
balra összesen 60-70 db csomagmegőrző automata elhelyezése és
üzemeltetése
Kisméretű: az összdarabszám 30%-a, melynek 20%-a EURO-val (is)
működő
Nagyméretű: az összdarabszám 70%-a, melynek 20%-a EURO-val (is)
működő
Bp. Keleti pu.

1062 Budapest, Teréz krt. 55. – a jelenlegi poggyászmegőrző
helyiségben a jelenleg ott lévő, de már működésképtelen
csomagmegőrző automata előtt elhelyezve összesen 40-50 db
csomagmegőrző automata elhelyezése és üzemeltetése

Bp. Nyugati
pu.

Kisméretű: az összdarabszám 30%-a, melynek 20%-a EURO-val (is)
működő Nagyméretű: az összdarabszám 70%-a, melynek 20%-a
EURO-val (is) működő
1013 Budapest, Krisztina krt. 37/a – ügyfélszolgálati centrum mellett
összesen 15-20db csomagmegőrző automata elhelyezése és
üzemeltetése

Bp. Déli pu.

Kisméretű: az összdarabszám 30%-a

Nagyméretű: az összdarabszám 70%-a
7623 Pécs, Indóház tér 1. – a várócsarnok oldalfalára összesen 30-40
db csomagmegőrző automata elhelyezése és üzemeltetése

Pécs

Kis méretű: az összdarabszám 30%-a, melynek 20%-a EURO-val (is)
működő Nagyméretű: az összdarabszám 70%-a, melynek 20%-a
EURO-val (is) működő
8600 Siófok, Millenium Park 1. – a jelenlegi csomagmegőrzési
tevékenységre fenntartott helyiség. összesen 50-60 db csomagmegőrző
automata elhelyezése és üzemeltetése
Kisméretű: : az összdarabszám 30%-a, melynek 20%-a EURO-val (is)
működő

Siófok

Nagyméretű: az összdarabszám 70%-a, melynek 20%-a EURO-val (is)
működő
9021 Győr, Révai u. 2-4. – a Baross szobor felé eső kijárat jobb
oldalán, illetve az előcsarnok egyik oldalán összesen 25-35 db
csomagmegőrző automata elhelyezése és üzemeltetése
Jobb oldalon az összdarabszám (25-30 db) 50%-a
Ezen belül:
Kisméretű: a jobboldalon elhelyezett darabszám 30%-a
Nagyméretű: a jobboldalon elhelyezett darabszám 70%-a
Előcsarnok egyik oldalán az összdarabszám (25-35 db) 50%-a
Ezen belül:
Kisméretű: az előcsarnokban elhelyezett darabszám 30%-a

Győr

Nagyméretű: az előcsarnokban elhelyezett darabszám 70%-a

Továbbá havonta minimum nettó 50 ezer Ft üzemeltetési jog átvételéért fizetendő díj fizetése
ajánlatkérő részére.
II. részajánlat

8000 Székesfehérvár, Béke tér 5-7. – az utascsarnok szélfogó közelébe
Székesfehérvár eső részén összesen 20-30 db csomagmegőrző automata elhelyezése és

üzemeltetése
Kisméretű: az összdarabszám 30%-a
Nagyméretű: az összdarabszám 70%-a
Továbbá havonta minimum nettó 25 ezer Ft üzemeltetési jog átvételéért fizetendő díj fizetése
ajánlatkérő részére
III. részajánlat

9700 Szombathely, Vasút u. 8. – a jelenlegi poggyászmegőrző
helyiség előterében összesen 20-30 db csomagmegőrző automata
elhelyezése és üzemeltetése
Kisméretű: az összdarabszám 30%-a
Nagyméretű: az összdarabszám 70%-a
Szombathely
Továbbá havonta minimum nettó 25 ezer Ft üzemeltetési jog átvételéért fizetendő díj fizetése
ajánlatkérő részére
IV. részajánlat

6725 Szeged, Indóház tér 2. – földszinten a poggyászautomata
számára kihagyott terület két oldalán összesen 30-40 db
csomagmegőrző automata elhelyezése és üzemeltetése
Kisméretű: az összdarabszám 30%-a
Nagyméretű: az összdarabszám 70%-a
Szeged
Továbbá havonta minimum nettó 25 ezer Ft üzemeltetési jog átvételéért fizetendő díj fizetése
ajánlatkérő részére

A vasúttársaság elvárása pénzérmével, vagy elektronikus kóddal
működtethető csomagmegőrző automaták elhelyezése és üzemeltetése 0-24,
illetve az állomások nyitva tartásával megegyező időtartamban.
Az állomások nyitva tartását a dokumentáció tartalmazza.
A csomagmegőrző rekeszek belső méreteire vonatkozó ajánlatkérői elvárások:
Kicsi:
Szélesség min: 350 mm, max: 500 mm
Magasság min: 500 mm, max: 600 mm

Mélység min: 750 mm, max: 1000 mm
Nagy:
Szélesség min: 500 mm, max: 700 mm
Magasság min: 600 mm, max: 800 mm
Mélység min: 750 mm, max: 1200 mm
A csomagmegőrzőkre vonatkozó műszaki elvárások:
Egy db kicsi automata önsúlya a 40 kg-ot nem haladhatja meg.
Egy db nagy automata önsúlya a 60 kg-ot nem haladhatja meg.
A szekrények teljes magassága a 2500 mm-t nem haladhatja meg.
Az automaták ajtajának és a szekrények oldalának min. 2 mm
lemezvastagságú, rozsdamentes fémből (lehetőleg acéllemez) kell lennie.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét arra, hogy a fenti műszaki
követelmények a minimum elvárásokat tükrözik, ezeknél műszakilag jobb
minőségű csomagmegőrző szekrények is megajánlhatóak, ez az ilyen típusú
csomagmegőrző szekrényeket ajánló ajánlattevő számára az „alap”
csomagmegőrző szekrényeket szállítani kívánó ajánlattevőkhöz képest
semmiféle többletelőnyt nem jelent, a bírálati szempontok (illetve
részszempontok, árelemek) a jelen pályázati felhívásban rögzítésre kerültek,
az érvényes ajánlatokat ajánlatkérő azoknak megfelelően fogja elbírálni.
Ajánlatkérő a helyszínek tekintetében az állomások térképeit a
dokumentációhoz mellékletként csatolja.
A nyertes Ajánlattevőnek szükséges az automatákat biztosítani (beleértve a
szekrények helyszínre szállítását, üzembe helyezését és üzemeltetését,
valamint karbantartását), a túlidős csomagokat kezelni, az ingatlanbérleti és kezelési díjat, továbbá az üzemeltetési jog átvételéért fizetendő díjat
megfizetni az Ajánlatkérő részére, valamint az automaták felügyeletét vállalni
minden állomáson helyben történő felügyelettel és telefonon történő azonnali
segítségadással. (Ajánlatkérő a telefonos hibaelhárítás és helyben történő
felügyelet kapcsán – mint szerződéses feltételek – a tárgyalások
függvényében kíván majd a végső megállapodás-tervezet vonatkozásában
pontos elvárásokat kialakítani).
Az egyes részajánlatokon belül Ajánlattevő mind a kis-, mind a nagyméretű
csomagok őrzésére alkalmas szekrényt köteles biztosítani a fentiekben
meghatározott megoszlásnak megfelelően.

Ajánlattevőnek minden részajánlat esetén az egyes állomásokon külön-külön
állomásüzemeltetési díjat köteles fizetni, melynek mértékét az 1. sz. melléklet
tartalmazza. A technológia célú energia biztosítása tekintetében Ajánlattevő
közvetlenül köteles szerződni a MÁV Zrt. Központi Energia Osztályával.
A részletes feltételeket a dokumentáció mellékletét képező megállapodástervezet tartalmazza.
Az Ajánlatkérő biztosítja a helyszínt és 2 év, +1 +1 éves – Ajánlatkérő által
egyoldalúan gyakorolható – opcióval biztosítja a csomagmegőrzési
tevékenység végzésének jogát. (Ajánlatkérő a hosszabbításokról – opcióról –
annak gyakorlásának módjáról a szerződésben rendelkezik)
A kihelyezéssel és szolgáltatással kapcsolatos egyéb részletes információkat,
Ajánlatkérői elvárásokat a dokumentáció tartalmazza.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a fenti helyszínek egyikén sem
végezhető építési munka (a csomagmegőrző szekrények falhoz, földhöz
történő rögzítésére nincs lehetőség), mivel az épületek között vannak
műemlékvédelem, helyi védettség, vasúti műemlék, illetve vasúti műemlékké
nyilvánítás alatt lévő épületek.
4. A pályázat műszaki leírása, illetőleg a minőségi követelmények,
teljesítménykövetelmények
A műszaki követelményeket részletező megállapodást a Dokumentáció
tartalmazza, melyet az Ajánlattevők személyesen vehetnek át az 1. pontban
megjelölt kapcsolattartási címen. Amennyiben ajánlattevők azt írásban kérik,
úgy ajánlatkérő megküldi postai vagy elektronikus úton a dokumentációt.
(Írásban az 1. pontban megjelölt kapcsolattartási címen kell jelezni az igényt).
5. A szerződés meghatározása
Együttműködési megállapodás
6. A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje
A megállapodás határozott időtartamra (2 év), +1 +1 éves opcióval kerül
megkötésre. A hatályba lépés napja a megállapodás felek általi aláírásának
napja, azzal, hogy a teljesítés megkezdésének napja minden állomáson
legkésőbb 2010. május 1.. A szerződés lejárata: 2012. május 1. vagy 1. opció
gyakorlása esetén 2013. május 1, vagy 2. opció gyakorlása esetén 2014.
május 1..
7. A teljesítés helye
A jelen felhívás 3. pontjában részletezettek szerint.
8. Az ajánlatok bírálati szempontja

Az Ajánlatkérő az ajánlatokat az összességében legelőnyösebb ajánlat szerint
értékeli.
9. Az összességében legelőnyösebb ajánlat esetén a bírálati szempontok:
Ajánlatkérő a havonta fizetendő üzemeltetési jog átvételéért fizetendő díjat,
valamint az ajánlatok csomagmegőrzési díját a következő módon bírálja:
A csomagmegőrzési díj használók által fizetett mértékét 24 órás időtartamra
vetítve, magyar forintösszegben kifejezve kell megadni úgy, hogy
csomagmegőrzési díj meghatározásánál ajánlattevő köteles minden esetben
10 forint mértékű kerekítést alkalmazni!
Részszempont súlyszám
1. részajánlat:
üzemeltetési jog átvételéért fizetendő díj összege (minimum havi nettó 50 ezer Ft)

10

csomagmegőrzési díj utasok által fizetett mértéke 24 órás időtartamra vetítve, magyar forintösszegben
kifejezve a Bp. Nyugati, Bp. Keleti és Bp. Déli pályaudvarok vonatkozásában a nagyméretű szekrények
tekintetében

25

csomagmegőrzési díj utasok által fizetett mértéke 24 órás időtartamra vetítve, magyar forintösszegben
kifejezve a Bp. Nyugati, Bp. Keleti és Bp. Déli pályaudvarok vonatkozásában a kisméretű szekrények
tekintetében

25

csomagmegőrzési díj utasok által fizetett mértéke 24 órás időtartamra vetítve, magyar forintösszegben
kifejezve Pécs pályaudvar vonatkozásában a nagyméretű szekrények tekintetében

10

csomagmegőrzési díj utasok által fizetett mértéke 24 órás időtartamra vetítve, magyar forintösszegben
kifejezve Pécs pályaudvar vonatkozásában akisméretű szekrények tekintetében

10

csomagmegőrzési díj utasok által fizetett mértéke 24 órás időtartamra vetítve, magyar forintösszegben
kifejezve Siófok pályaudvar vonatkozásában a nagyméretű szekrények tekintetében

10

csomagmegőrzési díj utasok által fizetett mértéke 24 órás időtartamra vetítve, magyar forintösszegben
kifejezve Siófok pályaudvar vonatkozásában a kisméretű szekrények tekintetében

10

csomagmegőrzési díj utasok által fizetett mértéke 24 órás időtartamra vetítve, magyar forintösszegben
kifejezve Győr pályaudvarok vonatkozásában a nagyméretű szekrények tekintetében

5

csomagmegőrzési díj utasok által fizetett mértéke 24 órás időtartamra vetítve, magyar forintösszegben
kifejezve Győr pályaudvar vonatkozásában akisméretű szekrények tekintetében

5

2.részajánlat
üzemeltetési jog átvételéért fizetendő díj összege (minimum havi nettó 25 ezer Ft)

10

csomagmegőrzési díj utasok által fizetett mértéke 24 órás időtartamra vetítve, magyar forintösszegben

50

kifejezve Székesfehérvár pályaudvar vonatkozásában a nagyméretű szekrények tekintetében
csomagmegőrzési díj utasok által fizetett mértéke 24 órás időtartamra vetítve, magyar forintösszegben
kifejezve Székesfehérvár pályaudvar vonatkozásában a kisméretű szekrények tekintetében

50

3.részajánlat
üzemeltetési jog átvételéért fizetendő díj összege (minimum havi nettó 25 ezer Ft)

10

csomagmegőrzési díj utasok által fizetett mértéke 24 órás időtartamra vetítve, magyar forintösszegben
kifejezve Szombathely pályaudvar vonatkozásában a nagyméretű szekrények tekintetében

50

csomagmegőrzési díj utasok által fizetett mértéke 24 órás időtartamra vetítve, magyar forintösszegben
kifejezve Szombathely pályaudvar vonatkozásában a kisméretű szekrények tekintetében

50

4. részajánlat
üzemeltetési jog átvételéért fizetendő díj összege (minimum havi nettó 25 ezer Ft)

10

csomagmegőrzési díj utasok által fizetett mértéke 24 órás időtartamra vetítve, magyar forintösszegben
kifejezve Szeged pályaudvar vonatkozásában a nagyméretű szekrények tekintetében

50

csomagmegőrzési díj utasok által fizetett mértéke 24 órás időtartamra vetítve, magyar forintösszegben
kifejezve Szeged pályaudvar vonatkozásában a kisméretű szekrények tekintetében

50

Az adható pontszám valamennyi részajánlat valamennyi részszempontja
tekintetében 0,1-10 pont.
Valamennyi bírálati részszempont esetében az ajánlatkérő számára
legkedvezőbb érték 10 pontot, a további ajánlatok a fentiek alapján számítva
arányosan kevesebb pontot kapnak. A pontozási módszer részletes leírását a
dokumentáció tartalmazza. Ajánlatkérő a számítások során minden esetben
két tizedesjegy pontosságig számol.
Ajánlatkérő nyomatékosan felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy
acsomagmegőrzési díj meghatározásánál ajánlattevő köteles minden esetben
10 forint mértékű kerekítést alkalmazni! Más módon ajánlati árelemek a
csomagmegőrzési díj tekintetében nem adhatóak meg.
10. Kizáró okok
Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő, vagy alvállalkozó 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 f) 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.
h) MAGÁNSZEMÉLY ESETÉBEN: csak büntetlen előéletű magánszemély
vehet részt jelen pályázati felhívásban megfogalmazott feladatok
teljesítésében.
Alvállalkozónak minősül: az a szervezet vagy személy, amely a jelen pályázati
eljárás eredményeként megkötött megállapodás teljesítésében az ajánlattevő
által bevontan közvetlenül vesz részt;
Igazolás módja:

Az a)-e) pontok tekintetében az igazolás módja:
az ajánlattételi határidőt megelőző 45 napnál nem régebben kiállított
cégkivonat egyszerű másolati példányának benyújtása (a http://www.ecegjegyzek.hu honlapról letölthető változat is elfogadható).
Az f)-g) pontok tekintetében az igazolás módja:

az Ajánlattevő cégszerűen aláírt nyilatkozata, melyben egyértelműen
nyilatkozik, hogy nem tartozik a pályázati felhívásban megjelölt kizáró okok
hatálya alá.
Ajánlattevőnek csatolnia kell továbbá fenti a)-g), illetve g) pontok
vonatkozásában egy a cégjegyzésre jogosult személy által aláírt nyilatkozatot
arra vonatkozóan, hogy a jelen pályázatban megfogalmazott tevékenység
ellátása során nem vesz igénybe olyan alvállalkozót, amely a fent felsorolt
kizáró okok hatálya alá tartozik.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét arra, hogy nyertesség esetén
ajánlattevőnek a szerződéskötéskor csatolnia kell a fenti h) pont
vonatkozásában (amennyiben a feladat ellátása érdekében magánszeméllyel,
mint alvállalkozóval szerződést köt) az alkalmazni kívánt magán személynek,
mint alvállalkozónak a teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatát
arra vonatkozóan, hogy nem tartozik a fenti kizáró ok hatálya alá.
11. Az alkalmasságot kizáró tényezők
Alkalmasságot kizáró tényezők:

A szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmasságot az alábbi tényezők
zárják ki:


ha az Ajánlattevő nem rendelkezik az ajánlattételi határidőt megelőző három évben
(2007. január 1. óta) összesen legalább minimálisan 2 db, minimálisan darabonként




az 1. részajánlatra történő jelentkezés esetén a kiírásnak megfelelő (lásd
3. pont) nagyságú 30 db automata,
a 2., 3., vagy 4. részajánlatra történő jelentkezés esetén a kiírásnak
megfelelő (lásd 3. pont) nagyságú 20 db automata

őrzésére alkalmas szekrény üzemeltetésével.
Az igazolás módja

- Ajánlattevőnek csatolnia kell ajánlatához a tárgyában az ajánlattételi
határidőt megelőző három évre vonatkozó (2007. január 1. óta)
csomagmegőrzési tevékenységét referencialista formájában, minimálisan az
alábbi tartalommal:
- a kihelyezés ideje,
- a szerződést kötő másik fél (név, cím, kontaktszemély, telefon, e-mail
elérhetőség) megnevezése,
- a telepített automaták száma
- a felsorolt őrzési helyekről min. A4-es formátumú színes papírkép, illetve jpg
fájl.

Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a fenti alkalmassági kritériumot
teljesíthetik ajánlattevők oly módon is, hogy szükség esetén saját
referenciamunkájuk bemutatása mellett (vagy helyett) olyan cég referencia
munkáját is bemutatja ajánlatában, amely cég és ajánlattevő között közvetlen
többségi tulajdonviszony áll fenn (tehát az adott cég az ajánlattevő közvetlen
többségi tulajdonosa, vagy leányvállalata), vagy amely céggel jelen pályázati
kiírásban szereplő tevékenység elvégzésére ajánlattevő szerződést köt, és
ezen cég alvállalkozóként jelenik meg a teljesítésben. (Ajánlatkérő jelen
pályázati felhívásban definiálta, hogy mit ért az alvállalkozó fogalom
meghatározás alatt).
Ezen esetekben ajánlattevőnek a cégjegyzésre jogosult személy aláírásával
ellátott nyilatkozatát kell csatolni az ajánlathoz, amelyben egyértelműen
rögzítésre kerül, hogy a bemutatott referencia munkák mely cégre
vonatkoznak (cég neve, székhelye, telefonszáma, fax-száma, minősége –
azaz a többségi befolyás megjelölése, alvállalkozóként történő megjelölés,
stb.)
12. Az ajánlattételi határidő
2009. február 18. 1000 óra

13. 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
14. Az ajánlattétel nyelve (nyelvei)
Magyar (HU)
15. Az ajánlat(ok) felbontásának helye, ideje
Az ajánlatok felbontásának helye:
MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.
1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. II. emelet 230.tárgyaló
Az ajánlatok felbontásának ideje: 2009. február 18. 1000 óra.

16. Annak meghatározása, hogy az eljárásban lehet-e tárgyalni, vagy a benyújtott
ajánlatokat tárgyalás nélkül bírálják el

Az eljárás során Ajánlatkérő biztosítani kívánja a tárgyalás lehetőségét. A
tárgyalások a megállapodás-tervezet feltételeinek és a műszaki tartalom
pontosításának érdekében történnek. Ajánlatkérő tervezetten minden
ajánlattevővel külön-külön folytatja le a tárgyalásokat. Ezt követően a végleges
megállapodás-tervezetet összeállítja, és annak vonatkozásában kéri be
egyenlő feltételek mellett a végső ajánlatokat.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét arra, hogy a végső ajánlatban az
alapajánlathoz képest csak ajánlatkérő számára kedvezőbb (tehát a
csomagmegőrzési díj tekintetében alacsonyabb, az üzemeltetési jog
átvételéért fizetendő díj tekintetében magasabb összegű) árajánlatot
tartalmazó ajánlat nyújtható be minden értékelési részszempont (árelem)
tekintetében.
Az Ajánlatkérő a beadott ajánlatok elbírálása során megvizsgálja, hogy az
ajánlatok megfelelnek-e az ajánlattételi felhívásban, a dokumentációban,
valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.
Az ajánlatnak tartalmaznia kell: cégszerűen aláírt felolvasólapot, a
cégadatokkal kitöltött – a javasolt módosítások tekintetében a nyomon
követhetőség érdekében korrektúrázott – megállapodás-tervezetet (vagy több
részajánlatra történő jelentkezés esetén a megállapodás-tervezeteket),
valamint a Pályázati Felhívásban előírt nyilatkozatokat.
A megállapodás-tervezeteket részajánlatonként kell csatolni (a megpályázni
kívánt részajánlatnak megfelelő megállapodás-tervezet csatolandó az
alapajánlathoz). A megállapodás tervezetben jelölni kell (korrektúrával) a
módosítási javaslatokat.
Ezen módosítási javaslatok alapján folytat le ajánlatkérő tárgyalásokat az
ajánlattevőkkel. Ajánlatkérő megvizsgálja, hogy mely módosítási javaslatokat
áll módjában elfogadni, azonban fenntartja magának a jogot, hogy adott
esetben ajánlattevő(k) javaslatát/javaslatait a végső megállapodás tervezet
kialakításakor figyelmen kívül hagyja. A tárgyalások lezárását követően
ajánlatkérő kialakítja a végső megállapodás tervezetet, melyet minden
ajánlattevő részére megküld. A végső megállapodás tervezet alapján
ajánlattevők egyenlő feltételek mellett nyújtják be végső ajánlataikat.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy mind az ajánlattétel, mind a
tárgyalások nyelve magyar!
Ajánlatkérő a tárgyalásokat tervezetten 2010. február 22-én kezdi meg az
ajánlattevőkkel külön-külön (de ajánlatkérő fenntartja magának a jogot arra
vonatkozóan, hogy szükség esetén több tárgyalási fordulót tartson, illetve
hogy az egyes tárgyalási fordulókat az ajánlattevők együttes jelenlétében
folytassa le).

17. Az eredményhirdetés
Ajánlatkérő a pályázat eredményéről írásban (telefax útján) tájékoztatja az
Ajánlattevőket várhatóan 2010. március 5. 16.00 óráig.
18. A szerződéskötés tervezett időpontja
Tervezetten: 2010. március 8.
19. Egyéb információk
- Ajánlatkérő jelen eljárásban készít Dokumentációt, melyet térítésmentesen
bocsát az Ajánlattevők rendelkezésére. Az ajánlati dokumentáció
Ajánlatkérőtől való átvétele az eljárásban való részvétel feltétele. Az ajánlati
dokumentáció beszerzésének határideje: 2010. február 18. 10.00 óra. Az
ajánlati dokumentáció – előzetes telefonos egyeztetés után – átvehető
személyesen vagy meghatalmazott útján, a MÁV-START Zrt. címén (1087
Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. I. emelet 137. szoba – Bicskei
Krisztina/Támis Norbert), munkanapokon 9.00-14.00 óráig (2010. február 18án 10.00 óráig). Amennyiben ajánlattevők azt írásban kérik, úgy ajánlatkérő
megküldi postai vagy elektronikus úton a dokumentációt. (írásban az 1.
pontban megjelölt kapcsolattartási címen kell jelezni az igényt).
- Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt nem köti biztosíték nyújtásához.
- Ajánlatkérő az eljárásban teljes körű hiánypótlási lehetőséget biztosít. A
végső ajánlat benyújtása után azonban ajánlatkérő nem kíván hiánypótlásra
lehetőséget biztosítani, különös tekintettel a Felolvasólap tekintetében, amely
az értékelésre kerülő tartalmi elemek tekintetében nem pótolható, és nem
módosítható a végső ajánlat benyújtása után. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők
figyelmét, hogy a felolvasólapon azon részajánlat tekintetében kell kitölteni az
értékelésre kerülő tartalmi elemeket, amely részajánlat tekintetében a pályázatot
ajánlattevő be kívánja nyújtani. (Értelemszerűen, amennyiben minden
részajánlat tekintetében ajánlatot kíván benyújtani, úgy minden részajánlat
vonatkozásában kitöltendő a felolvasólap). Azon részajánlat tekintetében,
amelyre ajánlattevő ajánlatát benyújtja, kivétel nélkül minden részszempont
tekintetében ajánlatot kell adni!
- Jelen eljárásban 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), illetve a megállapodás tervezet(eket) 1 db

CD-n vagy DVD-n Word formátumban az ajánlattal együtt becsomagolva kell
benyújtani. Az ajánlatok nyomtatott példányain szerepelnie kell az „eredeti”
vagy a „másolati” megjelölésnek, továbbá az Ajánlattevő nevének,
székhelyének. Eltérés esetén az „eredeti” példány tartalma a mérvadó. A
csomagoláson az „Csomagmegőrző automaták kihelyezése és üzemeltetése
egyes vasútállomásokon” 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, és az adott (megpályázni kívánt) részajánlat(ok)
tekintetében az értékelésre kerülő tartalmi elemeket.
- Ajánlattevőnek az alábbi dokumentumok egyszerű másolatát is csatolni kell
az ajánlathoz:
§ az ajánlattételi határidőt megelőző 45 napnál nem régebben kiállított:
cégkivonat
§ a cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát (amennyiben az
ajánlatot és a nyilatkozatokat nem a cégjegyzésre jogosult személy írja alá és
szignálja, úgy csatolni kell a cégjegyzésre jogosult személy által aláírt,
fentiekre vonatkozó meghatalmazást, amelyen szerepelnie kell a
meghatalmazott személy aláírásának és szignómintájának is)
- A Dokumentáció részét képező megállapodás-tervezetet (részajánlatonként
a megfelelőt) kitöltve, szignálva az ajánlathoz csatolni kell, korrektúrával
jelölve benne az esetleges módosítási javaslatokat.
- Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy a feladat teljesítéséhez
szükséges erőforrások rendelkezésre állását az együttműködési
megállapodás időbeli hatálya alatt végig garantálja.
- Ajánlattevő a végső ajánlat benyújtására vonatkozó ajánlattételi határidőtől
számítva 60 napig kötve van ajánlatához.
- Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes
költség az Ajánlattevőt terheli.
- Ajánlatkérő az ajánlatok összeállításának könnyítése érdekében helyszíni
bejárásokat tart az alábbi időpontokban:
– Bp. Déli pu: 2010. február 8. 9.00 óra, találkozás: az Utascentrumnál
(jegypénztárak közelében lévő építmény)
– Bp. Keleti pu: 2010. február 8. 11.00 óra, találkozás: a Lotz terem
menetrendkijelzőjénél

– Bp. Nyugati pu: 2010.február 8. 14.00 óra, találkozás: a jelenlegi
csomagmegőrző helyiségben
– Siófok: 2010. február 9 10.20 óra, találkozás: a jegypénztárnál
– Székesfehérvár: 2010. február 9. 12.40 óra, találkozás: a jegypénztárnál
– Szombathely: 2010. február 10. 12.00 óra, találkozás: a jegypénztárnál
– Győr: 2010. február 10. 14.30 óra, találkozás: a jegypénztárnál
– Pécs: 2010. február 11. 10.45 óra, találkozás: a jegypénztárnál
– Szeged: 2010. február 12. 10.30 óra, találkozás: a jegypénztárnál
A helyszínbejárások csak akkor történnek meg, ha Ajánlatkérő minden érintett
helyszínek konzultációs napjait megelőző munkanapon délután 13.00 óráig az
1-es pontban megjelölt, e-mail címeken (bicskei.krisztina@mavstart.hu, tamis.norbert@mav-start.hu) jelzi, hogy igényt tart a bejárásra. Az igényt
ajánlatkérő kéri egyidőben mindkét e-mail címen jelezni.
A helyszíni bejárásokon ajánlatkérő csak a helyszínekre történő bejutást,
betekintést biztosítja, a helyszíneken kérdést feltenni nem lehet (az ott
elhangzott párbeszédekre hivatkozni az ajánlatban nem lehetséges, az
elhangzottakért ajánlatkérő nem tud felelősséget vállalni), (ajánlatkérőnek
nincs módjában a megfelelő kompetenciával képviseltetni magát a helyszíni
bejárásokon). A fentiek miatt a helyszíni bejárásokat követően 2010. február
15-én 12.00 óráig ajánlattevők írásban tehetnek fel kérdéseket az 1. pontban
megjelölt kapcsolattartási címre (e-mailen), és arra ajánlatkérő 2010. február
16-án 16.00 óráig írásban válaszol e-mailen (a válaszokat minden
dokumentációt átvevő cégnek megküldi a kérdést feltevő cég megnevezése
nélkül). A fenti időponton túl (2010. február 15. 12.00 óra.) beérkezett
kérdésekre ajánlatkérőnek nem áll módjában válaszolni, további
egyeztetésekre a tárgyalásokon lesz lehetőség.
- Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a fenti (9. pontban szereplő)
ajánlati árelemekkel kapcsolatosan az alábbiakra:
– A pályázat végén a nyertes ajánlattevő a végső ajánlatában szereplő árakon
felül ajánlattevő semmilyen díjazásra, egyéb költségtérítésre plusz
ellenszolgáltatásra nem tarthat igényt sem a rekeszek használóit, sem
ajánlatkérőt tekintve.
– A nyertes ajánlattevő végső ajánlatában szereplő árakat évenként (mely
időszak számítása tekintetében a szerződéskötés dátuma az irányadó)
maximum a KSH által a tárgyévet megelőző naptári évre hivatalosan közzétett
fogyasztói árindex mértékével jogosult emelni. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet
azonban, hogy a csomagmegőrzési díj meghatározásánál ajánlattevő köteles

minden esetben 10 forint mértékű kerekítést alkalmazni! (Az EURO-val
működő automaták csomagmegőrzési díjának kerekítési szabályait a
megállapodás-tervezet tartalmazza.)
– Egyéb elvárásokat a dokumentáció mellékletét képező megállapodástervezet tartalmaz.
- Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot indoklás nélkül, az
eljárás bármely szakaszában eredménytelennek nyilvánítsa.
- Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a pályázati eljárás nyelve magyar,
melyből következik, hogy nemcsak az ajánlattételnek (ajánlatok
elkészítésének), hanem a tárgyalásoknak és a megállapodásnak is a
kizárólagos nyelve a magyar. Ennek alapján az ajánlattevőnek minden
nyilatkozatot, igazolást magyar nyelven vagy magyar fordításban kell
benyújtania. A nem magyar nyelvű igazolásokról, nyilatkozatokról hiteles
fordítás szükséges. Hiteles fordításnak minősül a szakfordításról és
tolmácsolásról szóló 24/1986. (VI. 26.) MT sz. rendelet szerinti hiteles fordítás.
20. Az ajánlattételi felhívás közzétételének napja
2010. január 29.

