
I. 

Pályázati felhívás 

1. Ajánlatkérő neve, címe: 

  

MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. 

1087 Könyves Kálmán krt. 54-60. 

2. Kapcsolattartási cím: 

MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. 

1087 Könyves Kálmán krt. 54-60. II. emelet 209. iroda 

Címzett: Támis Norbert 

Telefon: 1-511-1922 

Fax: 1-511-1982 

E-mail: tamis.norbert@mav-start.hu 

  

3. A beszerzés tárgya 

  

Szállítási szerződés 770 db adatbélyegzős jegyvizsgálói kezelőkulcs és hozzá 

tartozó festékszalag, valamint a kapcsolódó karbantartási szolgáltatások 

beszerzése tárgyában. 

4. A beszerzés műszaki leírása, illetőleg a minőségi- és teljesítménykövetelményei 

  

A szerződést és a részletes műszaki követelményeket a Dokumentáció 

tartalmazza, melyet az Ajánlattevők személyesen vehetnek át a 2. 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. 

5. A szerződés meghatározása 

Vállalkozási szerződés,Jegyvizsgálói kezelőkulcsok beszerzése és kapcsolódó 

karbantartási szolgáltatások 2013. december 31-ig terjedő időtartamra 

6. A teljesítés helye 

Magyarország, 1087 Budapest Könyves Kálmán Krt. 54-60. 

7. Az ajánlatok bírálati szempontja 

Az ajánlatkérő az alábbi értékelési szempontok szerint a legmagasabb 

pontszámot elérő érvényes ajánlatot hirdeti ki a pályázat nyerteseként. Az 
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ajánlathoz 2 db eszközt kell csatolni a felhasználói és hamisítási szakértői 

értékeléshez. 

Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás összege alatt az 1 db adatbélyegzős 

jegyvizsgálói kezelőkulcsra és 2 darab a kezelőkulcsokban üzemszerűen 

alkalmazandó festékszalagnak adott egységárat érti összesítve, beleértve a 

szerződéstervezetben szereplő karbantartási szolgáltatásokat is. A 

festékszalag árát külön is meg kell adni. (nettó Ft/db) 

  

  Bírálati részszempont Súlyszám 

Felolvasólapon fel kell-e 

tüntetni? 

1 

ellenszolgáltatás összege 

(1 db adatbélyegzős jegyvizsgálói kezelőkulcs ára és 2 

darab a kezelőkulcsokban üzemszerűen alkalmazandó 

festékszalag ára összesen, beleértve a szerződéstervezetben 

szereplő karbantartási szolgáltatásokat is.) [nettó Ft] 
50 

fel kell tüntetni a 

kezelőkulcs egységárát és 

a festékszalag egységárát. 

2 

jó minőségű kezelések garantált száma egy 

festéktöltéssel/festékszalaggal [db] 5 

fel kell tüntetni a 

felolvasólapon 

3 

10 felhasználó gyakorlati próbája alapján történő értékelés, 

alszempontok: 3a-3c 15 

nem kell feltüntetni 

semmit, mivel ezt az 

ajánlatkérő a gyakorlati 

próba alapján értékeli 

3a 

ergonómia (kézreállás, használhatóság (tömeg, szükséges 

erőkifejtés) 5 

3b kezelhetőség (festékcsere) 5 

3c adatbeállító szerkezet könnyű állíthatósága 5 

4 hamisítási szakértő értékelése,alszempontok: 4a-4b 20 
nem kell feltüntetni 

semmit, mivel ezt az 

ajánlatkérő a szakértő 

értékelése szerint értékeli 

4a lenyomat minősége (olvashatóság, eltávolíthatóság) 10 

4b mechanikai sérülés minősége (egyértelműség, eltávolíthatóság) 10 

5 többlet szolgáltatások vállalása,alszempontok: 5a-5c 10   

5a vasútkód / logo megjelenítése a lenyomaton (igen-nem) 5 

fel kell tüntetni, hogy igen 

vagy nem 

5b 

lyukasztáskor egynél több lyukalak lehetősége 

(igen-nem) 2 

fel kell tüntetni, hogy igen 

vagy nem 



5c 

kalauzkulcs (ajtók nyitására-zárására alkalmas szabványos 

alakkulcs) kialakítása 

(igen-nem) 3 

fel kell tüntetni, hogy igen 

vagy nem 

Az egyes részszempontok kapcsán Ajánlatkérő az alábbiak tájékoztatja az ajánlattevőket az 

értékelés módjáról: 

1. Az ellenszolgáltatás összege 

A pályázóknak a felolvasólapon két egységárat kell feltüntetniük: 

· adatbélyegzős jegyvizsgálói kezelőkulcs egységára (nettó Ft/db) 

· a kezelőkulcsokban üzemszerűen alkalmazandó festékszalag egységára 

(nettó Ft/db) 

Ajánlatkérő az 1. sz. bírálati részszempont vonatkozásában az alábbiak 

szerint értékel: 

· kezelőkulcs egységára + 2*festékszalag egységára szorzatösszeget képez, 

és ez az összeg lesz az értékelés alapja 

· amelyik ajánlatban ez az összeg a legalacsonyabb, az 100 pontot kap, a 

többi ajánlat arányosan kevesebbet 

2. jó minőségű kezelések garantált száma egy festéktöltéssel/festékszalaggal [db] 

A pályázóknak a felolvasólapon egy darabszámot kell feltüntetniük, ez az 

darabszám az értékelés alapja. Amelyik ajánlatban ez az darabszám a 

legmagasabb, az 100 pontot kap, a többi ajánlat arányosan kevesebbet 

3. 10 felhasználó gyakorlati próbája alapján történő értékelés 

  

Ajánlatkérő ezen bírálati részszempont keretében 3 db alszempontot értékel 

(az ajánlattevő által rendelkezésre bocsátott mintadarabok alapján), külön-

külön: 

ergonómia (kézreállás, használhatóság (tömeg, szükséges erőkifejtés) 

kezelhetőség (festékcsere) 

adatbeállító szerkezet könnyű állíthatósága 

Mindhárom alszempontnál úgy történik az értékelés, hogy az ajánlatkérőnél a 

gyakorlati értékelésre összehívott 10 felhasználó (jegyvizsgáló) mindegyike 1-

100 pontig pontoz, ezt követően a bizottsági tagok által adott pontszámok 

összesítésre kerülnek ajánlattevőnként. 

Az az ajánlattevő, aki a fenti értékelés nyomán a bizottsági tagoktól a legtöbb 

pontot kapta, az adott értékelési alszempont vonatkozásában 100 pontot kap, 



a többi ajánlattevő annak arányosan kevesebbet. (azaz pl. amennyiben „A” 

ajánlattevő által megajánlott eszköz kezelhetőségére a 10 fő jegyvizsgáló 

együttesen 800 pontot adott, a „B” ajánlattevőére pedig 675 pontot, úgy az „A” 

ajánlattevő ezen alszempontra 100 pontot kap, a „B” ajánlattevő pedig 

675/800*100=84,38 pontot kap.) 

Ajánlatkérő két tizedes jegy pontosságig számol (a kerekítésre a matematika 

szabályai szerint kerül sor), majd az így kapott számot beszorozza a 

súlyszámmal. Ez lesz ezen alszempont vonatkozásában az ajánlattevő 

súlyozott pontszáma. 

A három alszempont pontszámát összeadva alakul ki az ajánlattevő 

pontszáma erre a bírálati részszempontra. 

4. hamisítási szakértő értékelése 

  

Ajánlatkérő ezen bírálati részszempont keretében 2 db alszempontot értékel 

(az ajánlattevő által rendelkezésre bocsátott mintadarabok alapján), külön-

külön: 

lenyomat minősége (olvashatóság, eltávolíthatóság) 

mechanikai sérülés minősége (egyértelműség, eltávolíthatóság) 

Mindkét alszempontnál úgy történik az értékelés, hogy az ajánlatkérő által 

felkért hamisítási szakértő 1-100 pontig pontoz. 

Az az ajánlattevő, aki a fenti értékelés nyomán a hamisítási szakértőtől a 

legtöbb pontot kapta, az adott értékelési alszempont vonatkozásában 100 

pontot kap, a többi ajánlattevő annak arányosan kevesebbet. (azaz pl. 

amennyiben „A” ajánlattevő által megajánlott eszköz esetén a lenyomat 

minősére a hamisítási szakértő 90 pontot adott, a „B” ajánlattevőére pedig 75 

pontot, úgy az „A” ajánlattevő ezen alszempontra 100 pontot kap, a „B” 

ajánlattevő pedig 75/90*100=83,33 pontot kap.) 

Ajánlatkérő két tizedes jegy pontosságig számol (a kerekítésre a matematika 

szabályai szerint kerül sor), majd az így kapott számot beszorozza a 

súlyszámmal. Ez lesz ezen alszempont vonatkozásában az ajánlattevő 

súlyozott pontszáma. 

A két alszempont pontszámát összeadva alakul ki az ajánlattevő pontszáma 

erre a bírálati részszempontra. 

5. többlet szolgáltatások vállalása 

Ajánlatkérő ezen bírálati részszempont keretében 3 db alszempontot értékel, 

külön-külön: 



vasútkód (logo) megjelenítése a lenyomaton (igen-nem) 

lyukasztáskor több lyukalak lehetősége 

(igen-nem) 

kalauzkulcs (ajtók nyitására-zárására alkalmas szabványos alakkulcs) kialakítása 

(igen-nem) 

Mindhárom alszempontnál vagy IGEN vagy NEM választ kell feltüntetni a 

felolvasólapon, függően attól, hogy az ajánlattevő tudja-e vállalni azon 

többletszolgáltatást vagy sem. 

Azon többletszolgáltatások vonatkozásában, amelyekre az ajánlattevő IGEN 

választ adott, az ajánlatban szerepeltetni kell a szolgáltatás nyújtásának 

bemutatását. 

Mindhárom alszempontnál úgy történik az értékelés, hogy amennyiben az 

ajánlattevő az adott alszempontra IGEN választ ad, úgy arra az alszempontra 

100 pontot kap, amelyikre NEM választ ad, úgy arra az alszempontra 1 pontot 

kap. 

Ajánlatkérő a fentiek szerinti pontszámot beszorozza a súlyszámmal 

mindhárom alszempont vonatkozásában, majd ezen három, súlyozott 

pontszámot összeadja. Ez lesz ezen részszempont vonatkozásában az 

ajánlattevő súlyozott pontszáma. 

Ajánlatok értékelése, pontszámok összesítése 

Miután a fentiek szerint mindkét részszempontra kialakultak a súlyozott 

pontszámok, ezt követően az egyes részszempontokra elért súlyozott 

pontszámok összesítésre kerülnek. Az az ajánlat az összességében 

legelőnyösebb, amelynek összpontszáma a legmagasabb. 

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.e-

cegjegyzek.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: 

· P/1. alkalmatlan az ajánlattevő, ha teljes, általános forgalmi adó nélkül 

számított árbevétele a 2010. és 2011.években összesen nem érte el a nettó 

30 millió Ft-ot (együttes megfelelés); 

· M/1. alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a 2010. január 1-jét 

követően teljesített, összesen legalább nettó 20 millió HUF értékű, 

adatbélyegzős jegyvizsgálói kezelőkulcs szállítására vonatkozó referenciákkal 

(a minimumkövetelmény több referenciával is teljesíthető) 

Az igazolás módja 

  

Ajánlattevőre vonatkozóan az alábbi adatokat és tényeket kell az ajánlatkérő 

tudomására hozni: 

  

· P/1. a teljes - általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételére 

vonatkozó, cégszerűen aláírt nyilatkozatot a 2010.-2011. évekre vonatkozóan 

· M/1. Az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén a konzorcium vezető és 

valamennyi konzorciumi tag) által a 2010. január 1-jét követően teljesített, 

adatbélyegzős jegyvizsgálói kezelőkulcs szállításáról szóló referenciák 

ismertetése. A referenciának minimálisan az alábbiakat kell tartalmaznia: 

· a szerződést kötő másik fél megnevezése, címe; 

http://www.e-cegjegyzek.hu/
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· teljesítés ideje (év, hónap); 

· a referenciával kapcsolatban információt adó személy (név, telefonszám) 

megjelölése; 

· szerződés tárgya olyan részletezettséggel, hogy abból az alkalmasság 

megállapítható legyen 

· ellenszolgáltatás nettó összege; 

· nyilatkozat a szerződésszerű teljesítésről 

  

10. Ahiánypótlás lehetősége vagy annak kizárása 

Ajánlatkérő jelen pályázatban hiánypótlásra biztosít lehetőséget. 

11. Az ajánlattételi határidő 

2012. augusztus 31. 10.00 óra 

  

12. Az ajánlat benyújtásának címe 

Megegyezik az 1. pont szerinti kapcsolattartási címmel: 

MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. 

1087 Könyves Kálmán krt. 54-60. II. emelet 209. iroda 

13. Az ajánlattétel nyelve (nyelvei) 

Magyar (HU) 

14. Az ajánlat(ok) felbontásának helye, ideje 

Az ajánlatok felbontásának helye: 

MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. 

1087 Könyves Kálmán krt. 54-60. II. emelet 209. 

Az ajánlatok felbontásának ideje: 2012. augusztus 31. 10.00 óra 

  

15. Annak meghatározása, hogy az eljárásban lehet-e tárgyalni, vagy a benyújtott 

ajánlatokat tárgyalás nélkül bírálják el 

15.1. Az ajánlatkérő a beadott ajánlatok elbírálása során megvizsgálja, hogy 

az ajánlatok megfelelnek-e az ajánlattételi felhívásban, a dokumentációban, 

valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, majd az ajánlatok 

vizsgálata után tárgyalásokat folytat le a szerződéses feltételek és a műszaki 

tartalom egyeztetésének céljából. 



15.2. Az ajánlatkérő az alapajánlatok benyújtása után, tervezetten 2012. 

szeptember 6-án 09.00 órakor kezdi meg a tárgyalásokat az ajánlattevőkkel. 

Ajánlatkérő tervei szerint a tárgyalásokat összevontan és az ajánlattevőkkel 

együttesen, valamennyi ajánlattevő egyidejű jelenlétében tartja meg. A 

tárgyaláson műszaki-szakmai és szerződéses kérdések megvitatására is sor 

kerül(het), ezért Ajánlatkérő kéri, hogy ennek megfelelő kompetenciával 

érkezzenek az ajánlattevők a tárgyalásra. 

15.3. A tárgyalásokra a tervek szerint több fordulóban kerül sor. 

15.4. Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a tárgyalások keretében 

tartson olyan tárgyalási fordulót is, ahol az egyes ajánlattevőkkel nem 

együttesen, hanem külön-külön kerül sor a tárgyalások megtartására. Ebben 

az esetben az egyes ajánlattevőkkel való tárgyalások időpontjának 

meghatározása az alapajánlatok benyújtása szerinti sorrendben történik. 

15.5. A tárgyalásokon minden ajánlattevő legfeljebb 4 személlyel 

képviseltetheti magát. 

15.6. 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. 

15.7. A tárgyaláson csak a képviseleti jogosultságát igazoló személy vehet 

részt az ajánlattevő részéről. 

15.8. Módosított ajánlat benyújtása a szerződéses és műszaki tárgyalások lezárása után: 

  

a) A szerződéses és műszaki tárgyalások után a végleges műszaki tartalomra 

és végleges szerződéstervezetre vonatkozóan az ajánlattevők egyenlő 

feltételekkel lehetőséget kapnak az alapajánlatuk módosítására, módosított 

ajánlat benyújtásának formájában. 

b) A módosított ajánlat benyújtásával a bírálati részszempontokra tett 

megajánlások tekintetében az ajánlati kötöttség nem áll be. 

c) A módosított ajánlat benyújtásával a szerződéstervezet és műszaki tartalom 

tekintetében az ajánlati kötöttség beáll. 

d) A szerződéses és műszaki tárgyalások eredményére tekintettel az 

ajánlattevők a módosított ajánlatukban az alapajánlathoz képest fenntarthatják 

a bírálati szempont szerinti tartalmi elemekre tett korábbi ajánlatukat, vagy 

módosíthatják azt. 



e) A módosított ajánlatok bontása nyilvános, a benyújtott ajánlatok 

felolvasólapján szereplő adatai a bontás során felolvasásra kerülnek, a 

bontásról jegyzőkönyv készül. A jegyzőkönyvet az ajánlatkérő minden 

ajánlattevő részére megküldi. 

f) (Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a nyílt pályázat tárgyalási 

szakaszában esetlegesen olyan módosított ajánlat benyújtását kérje az 

ajánlattevőktől, amely még nem eredményez ajánlati kötöttséget.) 

15.9. Ártárgyalás (a bírálati részszempontokra tett végleges megajánlások kialakítása): 

a) Az ajánlatkérő a szerződéses és műszaki tárgyalások lezárását követően 

beadott módosított ajánlatok benyújtása után kétfordulós ártárgyalást tart, 

melynek keretében már csak a bírálati részszempontok tekintetében kerül sor 

új ajánlatok benyújtására. 

b) Az ártárgyalásra két fordulóban kerül sor. 

c) Az ártárgyalás az ajánlattevők együttes jelenlétében történik. 

d) Az ajánlattevők az egyes tárgyalási fordulók lezárásaként a bírálati 

részszempontok mindegyikére tett ajánlatukat zárt borítékban nyújtják be az 

Ajánlatkérő részére (cégszerűen aláírt felolvasólapon – jelezve, hogy mely 

ártárgyalási fordulóra vonatkozik). Ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat mindkét 

fordulót követően az ajánlattevők együttes jelenlétében ismerteti. 

e) Abban az esetben, ha a második ártárgyalási forduló lezárását követően a 

sorrend megállapítható, az ártárgyalások befejeződnek, és ezzel az ajánlati 

kötöttség az valamennyi, bírálati részszempontra tett megajánlás 

vonatkozásában is beáll. 

16. Az eredményhirdetés 

Ajánlatkérő a pályázat eredményéről írásban tájékoztatja az ajánlattevőket. 

17. Aszerződéskötés tervezett időpontja 

2012. szeptember 

18. Egyéb információk 

- Ajánlatkérő jelen eljárásban készít Dokumentációt, melyet térítésmentesen 

bocsát az ajánlattevők rendelkezésére. A Dokumentációt az Ajánlattevők 

személyesen vehetik 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. 

- Az eljárásban való részvétel és érvényes ajánlattétel feltétele a 

Dokumentáció személyes átvétele az Ajánlatkérő 1. pontban megjelölt 

kapcsolattartójától. 



- Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt nem köti biztosíték nyújtásához. 

- 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 tartalommal bíró oldalát kitörölhetetlen tintával vagy 

géppel elkészítve, a cégjegyzésre jogosult vagy az általa az ajánlat aláírására 

meghatalmazott személy kézjegyével ellátva, zárt csomagolás, magyar 

nyelven, 3 db papír példányban (1 eredeti, 2 másolat) összetűzve 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 „Jegyvizsgálói 

kezelőkulcsok és kapcsolódó karbantartási szolgáltatások beszerzése” megjelölést is kell 

feltüntetni. 

Az ajánlathoz mellékelni kell a korrektúrázott szerződéstervezetet 1 db 

elektronikus példányban (CD vagy DVD), Word formátumban. 

- Az ajánlat első oldalaként cégszerűen aláírt felolvasólapot kell csatolni.A 

felolvasó lapon fel kell tüntetni az ajánlattevő nevét, székhelyét, elérhetőségi 

adatait (telefonszám, faxszám, e-mail cím), és azon számszerűsíthető 

adatokat, amelyek a bírálati részszempontok alapján értékelésre kerülnek.A 

felolvasólap mintáját a dokumentáció tartalmazza. 

- Az ajánlathoz szerződéstervezetet kell csatolni a Dokumentációban 

meghatározott szerződéstervezet alapján. Az ajánlatba becsatolt 

szerződéstervezetben külön meg kell jelölni egységes jelöléssel (pl. 

korrektúrával) az esetleges véleményeltéréseket. Az ajánlathoz mellékelni kell 

a korrektúrázott szerződéstervezetet 1 db elektronikus példányban (CD vagy 

DVD), Word formátumban. 

- Ajánlattevő a végső ajánlatok benyújtásának határidejétől számítva 60 napig 

kötve van ajánlatához. 

- Tekintettel arra, hogy az eljárás magyar nyelven folyik, az ajánlattevőnek 

minden nyilatkozatot, hatósági igazolást magyar nyelven vagy magyar 

fordításban kell a benyújtania. A nem magyar nyelven benyújtott 

dokumentumokat legalább az ajánlattevő általi felelős fordításban kell csatolni. 

Felelős fordítás alatt az Ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely tekintetében 

az ajánlattevő képviseletére jogosult személy cégszerűen nyilatkozik, hogy az 

mindenben megfelel az eredeti szövegnek. A fordítás tartalmának a 

helyességéért az ajánlattevő a felelős. 



- 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. 

- 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 

- 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. 

19. Az ajánlattételi felhívás közzétételének napja 

2012. augusztus 2. 

 


