Pályázati Felhívás
„A MÁV-START Zrt. által szervezendő Kelet-Nyugat díjszabási értekezlethez
szálláshely és rendezvényszervezés biztosítása”
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.II. emelet 209. szoba
Címzett: Bicskei Krisztina / Támis Norbert
Telefon: (+36-1)511- 3886 / 511-1922
Fax: (+36-1)511-1982
E-mail: bicskei.krisztina@mav-start.hu / tamis.norbert@mav-start.hu
2. A pályázat tárgya:
A MÁV-START Zrt. által szervezendő Kelet-Nyugat díjszabási értekezlethez
szálláshely (szálloda) és rendezvényszervezés biztosítása 2012. július 3-5.
között.
A szálloda földrajzi fekvését illetően az ajánlatkérő elvárása: a szálloda az
ajánlattételi határidő utolsó napján üzemelő vasútállomással rendelkező
településen legyen. Budapesti szálloda esetén előírás, hogy a főpályaudvarok
bármelyikétől (Déli pályaudvar, Nyugati pályaudvar, Keleti pályaudvar) a
szálloda tömegközlekedési eszközzel maximum 2 átszállással megközelíthető
legyen, egyéb esetben a szálloda transzfert köteles biztosítani.
Amennyiben nem budapesti a szálloda és a szálloda a település
vasútállomásáról nem érhető el tömegközlekedési eszközzel átszállás nélkül,
akkor transzfer biztosítása szükséges.
A transzferért külön ellenszolgáltatás nem számítható fel. A bírálati szempont
szerinti árelemeket úgy kell meghatározni, hogy az erre vonatkozó költség
szükség esetén azokba beépítésre kerüljön. A transzfer díja nem képezi külön
elbírálás szempontját.

Az ajánlatkérő elvárása, hogy a szobák, az étterem, a konferenciatermek a
szálloda épületén belül helyezkedjenek el.
A részletes mennyiségeket, feladatleírásokat a Dokumentáció és a
Szerződéstervezet tartalmazza.

3. A pályázat műszaki leírása, illetőleg a minőségi követelmények,
teljesítménykövetelmények
A szerződést és a részletes műszaki követelményeket a Dokumentáció
tartalmazza, melyet az Ajánlattevők személyesen vehetnek át az 1. pontban
megjelölt kapcsolattartási címen, előzetes telefonos egyeztetést követően,
munkanapokon 09.00 órától 14.00 óráig, az ajánlattételi határidő napján 09.00
órától 10.00 óráig. Ajánlatkérő írásban beérkező kérésre elektronikus úton
megküldi a dokumentációt (ebben az esetben nincs szükség a dokumentáció
személyes átvételére).

4. A szerződés meghatározása
Szolgáltatási szerződés

5. A teljesítés határideje
A rendezvény időpontja: 2012. július 3-5.

6. A teljesítés helye
Budapesten vagy az ajánlattételi határidő utolsó napján üzemelő
vasútállomással rendelkező településen.

7. Az ajánlatok bírálati szempontja
Az Ajánlatkérő az ajánlatokat a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
kiválasztása bírálati szempont szerint értékeli.
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás megadásának alapját az alábbi
árelemek szolgáltatják:
Szempontok
szállás 1 ágyas fürdőszobás szobában svédasztalos reggelivel (legalább háromféle péksütemény, legalább
1.

háromféle felvágott, vaj, dzsem, méz, legalább kétféle sajt, tojásrántotta, főtt virsli, paradicsom, paprika,

uborka, legalább kétféle rostos üdítő, kávé, legalább háromféle tea) díja bruttó Ft / fő / éjszakában
meghatározva, mely díj az idegenforgalmi adót is tartalmazza.
szállás 2 ágyas fürdőszobás szobában svédasztalos reggelivel (legalább háromféle péksütemény, legalább
háromféle felvágott, vaj, dzsem, méz, legalább kétféle sajt, tojásrántotta, főtt virsli, paradicsom, paprika,
uborka, legalább kétféle rostos üdítő, kávé, legalább háromféle tea) díja bruttó Ft / fő / éjszakában
2.

meghatározva, mely díj az idegenforgalmi adót is tartalmazza.
vacsora 1.:magyar borkóstolós vacsora díja, bruttó Ft / főben meghatározva. (Négyféle minőségi, legalább
1.000,- Ft / palack kiskereskedelmi árú borral (1 dl bor felszolgálása fajtánként), magyaros ételekkel,
desszerttel, felszolgálással; vegetáriánus, illetve különleges étkezési szokásokhoz illeszkedő fogások is,

3.

fejenként 4 dl-rel számolva min. kétféle üdítő és víz. Külső helyszín is lehetséges.) .
vacsora 2.: 3-4 fogásos ültetett vacsora díja. bruttó Ft / főben meghatározva. (Felszolgálással, kínáló tálakon
kihelyezve, vagy személyenkénti adagokkal; vegetáriánus, illetve különleges étkezési szokásokhoz
illeszkedő fogások is; különteremben, esetleg külső helyszínen;
desszert: többféle kisebb adagokban kínáló tálakon; ital: aperitif: hazai pálinka, fejenként egy kupica;
fejenként 4 dl hazai minőségi (kb. 1.000,- Ft / palack kiskereskedelmi árú) vörös- vagy fehérbor; fejenként 4

4.

dl-rel számolva min. kétféle üdítő (rostos és szénsavas vegyesen), víz.)
ebéd:3 fogásos ültetett ebéd díja, bruttó Ft / főben meghatározva. (Felszolgálással;vegetáriánus, illetve
különleges étkezési szokásokhoz illeszkedő fogások is; különteremben; ital: fejenként 1 dl fehér- vagy
vörösbor; fejenként 4 dl-rel számolva min. kétféle üdítő (rostos és szénsavas vegyesen) és víz. Nem lehet

5.

külső helyszínen.).

konferenciaterem bérlet:
- 1 db teljes időtartamra 35-45 fő befogadására alkalmas, természetes fénnyel megvilágított, U
alakú elrendezéssel, hangosítással, projektorral, flipcharttal rendelkező konferenciaterem, és
- 1 db, 15-20 fő befogadására alkalmas, természetes fénnyel megvilágított, tárgyalóasztal
rendelkező szekcióterem bérleti díja.
A konferenciatermeknek a szállodán belül kell elhelyezkednie.
Bruttó Ft / rendezvény időtartamban meghatározva.
6.

ásványvíz bekészítése összesen 3-szor a konferenciatermekben a rendezvény ideje alatt. (Asztalra
helyezve, lehet nagyüvegben poharakkal, szénsavas és szénsavmentes vegyesen. Alkalmanként
0,5 liter/fővel számítva.)
Bruttó Ft / fő / alkalom szerint meghatározva.
7.

bekészítés összesen 2 alkalommal: min. háromféle édes és min. háromféle sós aprósütemény,
tálon min. háromféle gyümölcs szeletelve, min. kétféle üdítő (vegyesen szénsavas és rostos), kávé,
8. tea, ásványvíz (szénsavas és szénsavmentes kiszerelésben).

Bekészítés nem lehet csak előre gyártott pogácsaféleség vagy ahhoz hasonló péksütemény.
Édes aprósütemény például: pozsonyi kifli, prágai kifli, pilótakeksz, mini isler, mini linzer,
vaníliás karika, csokis perec, zserbó, stb.
Sós aprósütemény például: sós stangli, házi pogácsa, sajtos roló, sajtos tallér, stb.)
Bruttó Ft / fő / alkalom szerint meghatározva.
bővített bekészítés összesen 2 alkalommal
1. alkalom: kicsi szendvicsek, min. háromféle édes aprósütemény, tálon min. háromféle gyümölcs
szeletelve, min. kétféle üdítő (vegyesen szénsavas és rostos), kávé, háromféle tea, ásványvíz
(szénsavas és szénsavmentes kiszerelésben);
2. alkalom: mini szendvicsek, (esetleg mini meleg szendvics), min. háromféle édes és sós min.
háromféle aprósütemény, kávé, tea, kétféle üdítő (vegyesen szénsavas és rostos), ásványvíz..
(Bekészítés nem lehet csak előre gyártott pogácsaféleség vagy ahhoz hasonló péksütemény.
Édes aprósütemény például: pozsonyi kifli, prágai kifli, pilótakeksz, mini isler, mini linzer,
vaníliás karika, csokis perec, zserbó, stb.
Sós aprósütemény például: sós stangli, házi pogácsa, sajtos roló, sajtos tallér, stb.)
Bruttó Ft / fő / alkalom ár szerint meghatározva.
9.

Ajánlatkérő rögzíti, hogy amennyiben a fenti táblázatban „külső helyszín”
szerepel, akkor Ajánlattevőnek úgy kell meghatároznia az árat, hogy az a
transzfert is magában foglalja.
A számítási módot a Dokumentáció tartalmazza.

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.
Továbbá nem lehet ajánlattevő, aki:

h) nem EU-, EGT- vagy OECD-tagállamban vagy olyan államban rendelkezik
adóilletőséggel, mellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló
egyezménye van, vagy
i) a szerződéssel kapcsolatban megszerzett jövedelme az adóilletősége
szerinti országban kedvezményesebben adózna (a jövedelemre kifizetett
végleges, adó-visszatérítések után kifizetett adót figyelembe véve), mint ahogy
a gazdasági szereplő az adott országból származó belföldi forrású jövedelme
után adózna. Ennek a feltételnek nem kell eleget tennie a gazdasági
szereplőnek, ha Magyarországon bejegyzett fióktelepe útján fogja teljesíteni a
közbeszerzési szerződést és a fióktelepnek betudható jövedelemnek
minősülne a szerződés alapján kapott jövedelem,
j) olyan nem szabályozott tőzsdén jegyzett társaság, amelynek a pénzmosás
és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló
2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerinti tényleges tulajdonosa nem
megismerhető.

k) nem lehet ajánlattevő az a gazdasági szereplő, amelyben közvetetten vagy
közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal
rendelkezik olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező
gazdasági társaság, amelynek tekintetében a h) i) és j) pontokban
meghatározott feltételek fennállnak. Amennyiben a több, mint 25%-os tulajdoni
résszel vagy szavazati hányaddal rendelkező gazdasági társaság társulásként
adózik, akkor az ilyen társulás tulajdonos társaságaira vonatkozóan kell a h)
pont szerinti feltételt megfelelően alkalmazni.
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.ecegjegyzek.hu honlapról letölthető változat is elfogadható.)
Az c)-d), illetve f)-g) illetve h)-k) 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:
Műszaki, szakmai alkalmasság:

M/1
Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik a 2009-2011.
évekből összesen minimálisan 2 db, konferenciák infrastrukturális hátterének
biztosítása tárgyú referencia munkával, melyek során referenciánként min. 20
fős résztvevői csoport szállásáról, étkeztetéséről és konferenciaterem
igényéről gondoskodtak
M/2
Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben a szálloda nem az ajánlatkérő
elvárásainak megfelelő településen/helyen helyezkedik el, és / vagy a szálloda
nem rendelkezik 3 és/vagy 4 csillagos minősítéssel és / vagy nem rendelkezik
legalább 50 db szobával (egy és kétágyas megosztásban), hozzájuk tartozó
külön fürdőszobával, legalább két konferenciateremmel, melyek
felszerelésének részét képezi projektor, hangosítás, flipchart (a két
konferencia terem tekintetében elvárás: 35-45 fő befogadására alkalmas U
alakú elrendezhetőséggel, illetve 15-20 fő befogadására alkalmas
tárgyalóasztal körüli elrendezhetőséggel). Továbbá alkalmatlan az ajánlattevő,
amennyiben a szálloda nem rendelkezik saját étteremmel a reggeli, az ebéd
és a vacsorák biztosításához, az ebéd és a vacsorák lebonyolításához
különterem szükséges, amennyiben a vacsora(k) nem külső helyszínen
kerülnek megrendezésre.

Igazolási mód
M/1. A 2009-2011. években a beszerzés tárgyában teljesített referencia
munkáinak ismertetése, minimálisan az alábbi tartalommal:
– a szerződést kötő fél megnevezése, címe, telefonszáma
– a kontaktszemély megnevezése, elérhetősége (cím, telefonszám, esetleg email, fax),
– a szolgáltatás tárgyának ismertetése (olyan részletességgel, hogy az
alkalmasság egyértelműen megállapítható legyen),
– a teljesítés ideje,
- a csoport létszáma.
M/2. Cégszerűen aláírt nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a szálloda
pontosan helyrajzilag hol helyezkedik el (melyből egyértelműen
megállapíthatónak kell lennie, hogy az ajánlatkérő erre vonatkozó elvárásának
megfelel), továbbá nyilatkozat, hogy Ajánlattevő rendelkezik az ajánlatkérő
által elvárt paramétereknek megfelelő konferencia termekkel (összesen 2 db)
illetve rendelkezik legalább 50 db, külön fürdőszobás szállodai szobával
(egyágyas és kétágyas megosztásban), illetve a szálloda rendelkezik 3
és/vagy 4 csillagos minősítéssel továbbá az étteremre és különteremre
vonatkozó elvárásokkal.
10. Az ajánlattételi határidő
2012. május 18. 1000 óra

11. Az ajánlat benyújtásának címe
Megegyezik az 1. pont szerinti kapcsolattartási címmel, MÁV-START Vasúti
Személyszállító Zrt.1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. II. emelet 209
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. II. emelet 209.
Az ajánlatok felbontásának ideje: 2012. május 18. 1000 óra

14. Annak meghatározása, hogy az eljárásban lehet-e tárgyalni, vagy a benyújtott
ajánlatokat tárgyalás nélkül bírálják el
Az eljárás során Ajánlatkérő az alapajánlatok benyújtását követően
tárgyalásokat kíván lefolytatni ajánlattevőkkel a szerződéses feltételek és a
műszaki – szakmai tartalom egyeztetésének érdekében. A tárgyalásokat
ajánlatkérő az ajánlattevők együttes jelenlétében kívánja lefolytatni, de
fenntartja magának a jogot, hogy szükség esetén külön-külön is tárgyalást
folytasson le ajánlattevőkkel, egyenlő feltételeket biztosítva. A dokumentáció
részét képező szerződéstervezetet oly módon kell csatolni az alapajánlathoz,
hogy a módosítási javaslatokat korrektúrával kell benne jelölni. A
szerződéstervezet cd-n vagy dvd-n word formátumban is csatolandó.
A szerződéses feltételek és szakmai tárgyalások lefolytatását követően
ajánlattevők azonos feltételek mellett lehetőséget kapnak módosított ajánlat
benyújtására (amelyben fenntarthatják az alapajánlatban foglalt ajánlatukat,
vagy módosíthatják azt) a végleges szerződéses feltételek és szakmai
tartalom alapján. A módosított ajánlatok benyújtásával a szerződéses
feltételek és szakmai tartalom tekintetében az ajánlati kötöttség beáll. A
módosított ajánlatok benyújtását követően (várhatóan a módosított ajánlatok
benyújtásának napján) ajánlatkérő kétfordulós ártárgyalást tart, amelynek
pontos időpontjáról és helyszínéről a tárgyalások lezárását követően
haladéktalanul tájékoztatja ajánlattevőket.
Az ártárgyalás szabályai a következők:
Az ártárgyalás célja új árajánlat benyújtása.
Az ártárgyalásra két fordulóban kerül sor.
Az ártárgyalás az ajánlattevők együttes jelenlétében történik. Ártárgyalást
ajánlatkérő csak az árelemek tekintetében folytat le. A nem árelemek
tekintetében az ajánlati kötöttség a módosított ajánlat benyújtásával beáll. Az
ajánlattevők az egyes tárgyalási fordulók lezárásaként árajánlatukat zárt
borítékban nyújtják be az Ajánlatkérő részére (cégszerűen aláírt
felolvasólapon – jelezve, hogy mely ártárgyalási fordulóra vonatkozik).
Ajánlatkérő a benyújtott árajánlatokat mindkét fordulót követően az
ajánlattevők együttes jelenlétében ismerteti.

Az ártárgyalás első fordulójában az ajánlatkérő számára kedvezőbb (vagyis
alacsonyabb) nettó ellenszolgáltatást kell megajánlani részszempontonként,
mint amely árajánlat az ajánlattételi határidőre benyújtott ajánlatban szerepelt.
Az ártárgyalás második fordulójában az ajánlatkérő számára kedvezőbb
(vagyis alacsonyabb) nettó ellenszolgáltatást kell megajánlani
részszempontonként, mint az ártárgyalás első fordulójában.
Abban az esetben, ha a második ártárgyalási forduló lezárását követően a
sorrend megállapítható, az ártárgyalások befejeződnek, és ezzel az ajánlati
kötöttség az ajánlati ár vonatkozásában is beáll.
Amennyiben a második ártárgyalási forduló lezárását követően azonos
ellenszolgáltatás benyújtására kerül sor két vagy több ajánlattevő esetében,
úgy ajánlatkérő közjegyző jelenlétében sorsolást tart és a sorsolás alapján
kiválasztott ajánlattevőt nyilvánítja az eljárás nyertesének.
Ajánlatkérő minden egyes tárgyalásról jegyzőkönyvet készít, és azt a tárgyalás
következő fordulójának megkezdéséig (utolsó forduló esetén a tárgyalás
befejezését követő két munkanapon belül) minden, az adott tárgyalási
fordulóban részt vevő ajánlattevőnek alá kell írnia. Ajánlatkérő az
ajánlattevőknek a jegyzőkönyvből egy példányt aláírást követően átad, vagy
két munkanapon belül azt részükre megküldi.
A tárgyaláson csak a képviseleti jogosultságát igazoló személy vehet részt az
ajánlattevő részéről.
Az ártárgyaláson a részvétel kötelező, amennyiben nem kerül ajánlat
benyújtásra az ártárgyalás bármelyik fordulójában, úgy az az ajánlat
érvénytelenségét vonhatja maga után.
(Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy az ártárgyaláson való
részvétel nem jelenti automatikusan a benyújtott ajánlat/alapajánlat
érvényességét).
Az ajánlatnak tartalmaznia kell: cégszerűen aláírt felolvasólapot, a
cégadatokkal kitöltött – módosítási javaslatokat korrektúrával jelölve –
szerződéstervezetet, valamint a Pályázati Felhívásban előírt nyilatkozatokat,
és egyéb dokumentumokat.
Az első tárgyalás várható időpontja: 2012. május 21. 10.00 óra (ajánlatkérő
székhelyén) 22-es tárgyalóban.

15. Az eredményhirdetés tervezett időpontja:

Ajánlatkérő a pályázat eredményéről írásban (telefax útján, ill. e-mail-en)
tájékoztatja az Ajánlattevőket várhatóan 2012. június 4. 1200 óráig.

16. A szerződéskötés tervezett időpontja
Tervezetten: 2012. június 5.

17. 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: 2012. május 18. 1000 óra. Az
ajánlati dokumentáció – előzetes telefonos egyeztetés után – átvehető
személyesen vagy meghatalmazott útján, a MÁV-START Zrt. Beszerzési
Szervezet címén (1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. II. emelet 209
szoba), munkanapokon 9.00-14.00 óráig (2012. május 18. 10.00 óráig).
Ajánlatkérő írásban beérkező kérésre elektronikus úton megküldi a
dokumentációt (ebben az esetben nincs szükség a dokumentáció személyes
átvételére).
- 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 „Kelet-Nyugat díjszabási értekezlet” megjelölést is fel kell
feltüntetni.

- Az ajánlatok nyomtatott példányait összetűzve (spirálozva vagy egyéb
módon) kell benyújtani.
- Az ajánlat első oldalaként cégszerűen aláírt felolvasólapnak 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. A felolvasólap 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, a módosítási javaslatokat korrektúrával jelölve, szignálva az
ajánlathoz csatolni kell. A szerződéstervezetet cd-n vagy dvd-n word
formátumban is csatolni szükséges az ajánlathoz.
- Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy a feladat teljesítéséhez
szükséges erőforrások rendelkezésre állását a szerződés időtartama alatt
végig garantálja.
- 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 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.
- Az ajánlathoz mintamenüsor csatolandó.

- Az ajánlathoz a szálloda érvényes működési engedélyének egyszerű
másolata csatolandó.
- Ajánlattevők az alapajánlat összeállításának érdekében írásban kérdéseket
tehetnek fel ajánlatkérő felé (e-mailben az 1. pont szerint) 2012. május 15-én
10.00 óráig. A kérdésekre ajánlatkérő 2012. május 15-én 14.00 óráig megküldi
válaszait. További kérdések feltételére a tárgyalásokon van lehetőség.
- Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy az ajánlatok beérkezését követően, az
Ajánlattevőkkel egyeztetett időpontban helyszíni bejárást tartson, és a
helyszíni bejárás eredményét jegyzőkönyvileg rögzítse.

18. Az ajánlattételi felhívás közzétételének napja
2012. május 4.

