Pályázati Felhívás
„Komplexen
működő
területvédelmi
eszközök,
riasztó
rendszerek
közbeszerzésével kapcsolatos szakértői feladatok" tárgyú nyílt pályázathoz
1. Ajánlatkérő neve, címe:
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. szoba
Címzett: Támis Norbert
Telefon: + 36 (1) 511-1922
Fax: + 36 (1) 511-1982
E-mail: tamis.norbert@mav-start.hu
2. A beszerzés tárgya
A vasúti pályaudvarok területen tárolt motorvonatok és személykocsik élőerős
őrzését támogató komplexen működő elektronikus vagyonvédelmi eszközök
közbeszerzési eljárása során végzendő műszaki szakértői feladatok ellátása.
A pályázónak a közbeszerzés műszaki dokumentációját el kell készítenie,
melyben meg kell határozni:
 a védett területre specifikált elvárásoknak legjobban megfelelő biztonságtechnikai
eszközök fajtáját
 az érzékelők által adott jelzések küldésének, kezelésének strukturális felépítését és
az ehhez legjobban illeszkedő eszközöket
 a biztonságtechnikai és jeltovábbító eszközöktől elvárt minimális működési
paramétereket
A pályázónak a közbeszerzési eljárás során:
a közzététel előtt műszaki szakmai szempontból felül kell vizsgálni a közbeszerzési
felhívást és dokumentációt
 írásban válaszolnia kell a pályázók által feltett műszaki tartalmú kérdésekre
 részt kell vennie az értékelő bizottság munkájában
 részt kell vennie a rendszer műszaki átadásában
A megkötésre kerülő szerződés alapján kiszámlázható munkaórák
mennyisége nem haladhatja meg a 60 munkaórát.


3. A szerződés meghatározása
Megbízási keretszerződés
4. A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje
4.1. A közbeszerzés műszaki mellékletének elkészítése: 2010. június 23.10:00
óra

4.2. A közbeszerzési eljárás során végzett feladatok lezárása: a közbeszerzési
eljárás alapján kötendő szerződés keretében végzendő kivitelezési munkák
műszaki átadás-átvételének időpontja
5. A teljesítés helye
Külső helyszínek:
 Budapest Nyugati pályaudvar tárolási helyek
 Budapest Déli pályaudvar tárolási helyek
 Esztergom vasútállomás
Belső helyszín:
1087 Könyves Kálmán krt. 54-60. „Parkway Irodaház"
6. Az ajánlati árak megadásának szempontja
Az ajánlatkérő az ajánlatokat oly módon kéri, hogy
 a műszaki tartalom elkészítésére tett egyösszegű nettó Ft összeget kell
ajánlati árként feltüntetni
 a közbeszerzési eljárásban és a rendszer műszaki átadás-átvételében való
személyes közreműködésre tett nettó Ft óradíjat kell ajánlati árként feltüntetni
 a közbeszerzési eljárásban a nem személyes közreműködés során (e-mail,
levél, telefon, stb.) adott szakmai véleményezésre, szakmai kérdések
megválaszolására tett egyösszegű nettó Ft óradíj összeget kell ajánlati árként
feltüntetni.



7. Részvételi feltételek
a) Aki, vagy amely társaság, illetve amely társaság munkavállalója
(alkalmazottja)
 szerepel az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Igazságügyi Szakértő
Adatbázisában biztonságtechnikai vagy vagyonvédelmi. szakterületen
bejegyzett szakértőként,
 vagy felsőfokú biztonságtechnikai szakirányú végzettséggel rendelkezik
 vagy gyengeáramú villamosmérnöki szakirányú végzettséggel rendelkezik
b) aki az elmúlt három éven belül részt vett legalább 2 db kültéri komplex
vagyonvédelmi eszközök tervezésében, kivitelezésében, melyek beruházási
értéke külön-külön meghaladta az 10 millió forintot, vagy ilyen tartalmú
szakértést végzett.
8. Kizáró okok
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, aki:
a) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;
b) 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;
c) 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
d) a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában nincs bejegyezve;
e) gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban - öt évnél nem
régebben meghozott - jogerős bírósági ítéletben megállapított
jogszabálysértést követett el;
f) 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.
9. Az igazolás módja
A 7 a) pont tekintetében: szakértői névjegyzékben szereplés igazolása vagy
bizonyítvány másolatok
A 7 b) pont tekintetében: az ajánlattevőnek csatolnia kell ajánlatához 2007.
január 1-jét követő időszakra vonatkozóan referencialista formájában,
minimálisan az alábbi tartalommal:
 a teljesítés tárgya, ideje, helye
 a szerződést kötő másik fél (név, cím, kontaktszemély, telefon, e-mail elérhetőség)
megnevezése,
A 8 a)-f) pontok tekintetében: az ajánlattevő írásos nyilatkozata (közokiratban
vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban)
10. Az ajánlattételi határidő
2010. május 31. 10:00 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. 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. iroda
Az ajánlatok felbontásának ideje: 2010. május 31. 10:00 óra
14. Annak meghatározása, hogy az eljárásban lehet-e tárgyalni, vagy a benyújtott
ajánlatokat tárgyalás nélkül bírálják el
Az eljárás során Ajánlatkérő szándéka szerint nem kíván tárgyalni az
ajánlattevőkkel.
Ajánlatkérő azonban fenntartja magának a jogot, hogy a fentiektől eltérően
tárgyalás tartásáról döntsön, Ebben az esetben ajánlatkérő minden pályázót
írásban értesíteni fog a tárgyalás tartásáról.
15. Az eredményhirdetés
Ajánlatkérő a pályázat eredményéről írásban (telefax útján) tájékoztatja az
ajánlattevőket várhatóan 2010. június 3-ig
16. A szerződéskötés tervezett időpontja
Várhatóan 2010. június 4-ig
17. Egyéb információk
 Ajánlatkérő jelen eljárásban készít szerződést, melyet térítésmentesen bocsát az
ajánlattevők rendelkezésére. A szerződés ajánlatkérőtől való átvétele az eljárásban
való részvétel feltétele. A szerződés beszerzésének határideje: 2010. május 28.
12:00 óra.
A szerződés - előzetes telefonos egyeztetés után - átvehető személyesen vagy
meghatalmazott útján, a MÁV-START Zrt. Beszerzési és Gazdálkodási Szervezet
címén (1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. I. emelet 137. szoba), az egész
ajánlattételi időszakban munkanapokon 9.00-14.00 óráig, az ajánlattételi határidő
napján 9.00-10.00 óra között. A pályázó a szerződést elektronikus úton is
igényelheti az ajánlatkérőtől a tamis.norbert@mav-start.hu címre küldött email-lel.
 Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt nem köti biztosíték nyújtásához.
 Jelen eljárásban sem részajánlat, sem alternatív ajánlat tételre nincs mód
 Ajánlatkérő a 6. pont kiegészítéseként közli, hogy az ajánlattevőnek ajánlatában fel
kell tüntetni az ellenszolgáltatás összegének részletezését (tételes költségvetést).
 Ajánlatkérő a 13. pont kiegészítéseként 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, az
oldalakat folyamatos sorszámmal, (a cégjegyzésre jogosult vagy az általa az ajánlat
aláírására meghatalmazott személy) kézjegyével ellátva, zárt borítékban, 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 borítékon a „Komplexen működő területvédelmi eszközök, riasztó
rendszerek közbeszerzésével kapcsolatos műszaki szakértői feladatok"megjelölést
is kell feltüntetni.
Az ajánlatot olyan kötésben kell beadni, amelyből állagsérelem nélkül lapot
kivenni, cserélni nem lehet. Ajánlatkérő önmagában az ún. spirálozást nem tekinti a
fenti feltételt kielégítő megoldásnak.
Az ajánlat - oldalszámmal ellátott tartalomjegyzéket követő - első oldalaként
(cégszerűen) aláírt felolvasólap szerepeljen, amelyben közölni kell az alábbi
adatokat: az ajánlattevő nevét, lakóhelyét (székhelyét), telefon- és faxszámát, az
ellenszolgáltatás összegét a 6. pont szerinti tételekre megbontva (a dokumentáció
tartalmaz felolvasólap mintát).
Ajánlattevőnek a működési formáját és az aláírási jogosultságát alátámasztó
dokumentumok (pl. cégkivonat, vállalkozói igazolvány, aláírási címpéldány)
egyszerű másolatát is csatolni kell az ajánlathoz:
Az ajánlathoz csatolni kell a szerződéstervezetet kitöltve, aláírva.
Ajánlattevő az ajánlattételi határidőtől számítva 60 napig kötve van ajánlatához.
Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség
az ajánlattevőt terheli.
Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat stb. nem
magyar nyelven került kiállításra, úgy azt az ajánlattevő (a szakfordításról és a
tolmácsolásról szóló 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet szerinti) hiteles magyar nyelvű
fordításban is köteles becsatolni.
Ajánlatkérő felhívja a pályázók figyelmét, hogy amennyiben a nyertes pályázó a
kiírásra kerülő közbeszerzési eljárásban bármely ajánlattevővel a Kbt. 10. § szerinti
viszonyban van, úgy ez a körülmény a közbeszerzési eljárásban az érintett
ajánlattevő ajánlatának érvénytelenségét eredményezi a Kbt. 88. § (1) bekezdés c)
pontja alapján
Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot indoklás nélkül az eljárás
bármely szakaszában (a szerződés megkötéséig) eredménytelennek nyilvánítsa.

18. Az ajánlattételi felhívás közzétételének napja
2010. május 17.

