Pályázati Felhívás
„Nemzetközi járatokban közlekedő étkezőkocsik üzemeltetési jogának
2013.06.01-jétől történő átadása”
tárgyú pályázathoz
1. Ajánlatkérő neve, címe, egyéb elérhetősége
MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.
1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.
Kapcsolattartási cím: (A pályázatra vonatkozó kérdések tisztázása, és az esetleges további
információszerzés módja):
MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.
Beszerzési Szervezet
Támis Norbert
1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. II. emelet 209. iroda
Telefonon munkaidőben hétköznap 9.00-15.00 óra
Telefon: 1/511-1922
Fax:06 1/511-1982
e-mail:tamis.norbert@mav-start.hu
2. A pályázat tárgya
Nemzetközi viszonylatban közlekedő vasúti étkezőkocsik (az első menetrendi évben 21 db +
8 db tartalék kocsi) üzemeltetési jogának átadása.
Az ajánlat az alábbi viszonylatokat tartalmazza:
Bp. Keleti pu. – Hamburg-Altona – Bp. Keleti pu. (EC 174/175)
Bp. Keleti pu. – Berlin Hbf. – Bp. Keleti pu. (EC 170/171)
Bp. Keleti pu. – Wien Westbf. – Bp. Keleti pu. (EN 466/467)
Bp. Keleti pu. – Brasov – Bp. Keleti pu. (IC 373-2/372-1, IC 367-2/366-1, 407-2/406-1)
Bp. Keleti pu. – Cluj Napoca – Bp. Keleti pu. (IC 365-2/364-1)
Bp. Keleti pu. – Pécs – Bp. Keleti pu. – Kosice – Bp. Keleti pu. – Pécs – Bp. Keleti pu. (EC
536/537)
Bp. Keleti pu. – Sighetu Marmatei – Bp. Keleti pu. (IC 363-2/362-1)

Bp. Déli pu. – Ljubjana – Bp. Keleti pu. (204/205)
Bp. Keleti pu. – Split – Bp. Keleti pu. (1204/1205)
Bp. Keleti pu. – Varna – Bp. Keleti pu. (1481-2/1480-1)
Bp. Keleti pu. – Burgas – Bp. Keleti pu. (1471-2/1470-1)
A pályázati dokumentáció 3. sz. mellékletét képezi a táblázat, amely a 2012/2013-as
menetrendi évben adott viszonylatokat és járatsűrűségeket sorolja fel, és amelyből pontosan
kiderül, mely viszonylatokban naponta (hetente, ill. időszakonként) hány db, milyen típusú
kocsit kell üzemeltetni.
Ajánlatkérő a menetrendi változásokkal és a nemzetközi megállapodásokkal összhangban
jogosult a viszonylatokat és a járatszámokat változtatni.

A fenti viszonylatok bármelyikének megszűnése esetén ajánlatkérő lehetővé teszi az
üzemeltetési jog ellenértékének – a továbbiakban üzemeltetési díj – csökkentését. A járatok
számának csökkenése esetén a fizetendő üzemeltetési díjak az I./10.2. pontban az egyes
viszonylatokra meghatározott súlyszámok szerint módosulnak. Amennyiben Ajánlatkérő a
fenti viszonylatokhoz képest további viszonylatokat kíván a szerződés részévé tenni,
ebben az esetben a nyertes pályázó által a MÁV-START Zrt-nek fizetendő üzemeltetési díj
növekszik.
Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a viszonylatokat a tárgyalások során módosítsa.
3. A cégek kiválasztásának folyamata
a) Ajánlatkérő nyílt pályázatot kíván lefolytatni.
b) Ajánlatkérő megtiltja a konzorciumi ajánlattételt!
c) Az ajánlattétel feltétele a pályázati dokumentáció ajánlatkérő jelen pályázati felhívás 1.
pontjában megjelölt kapcsolattartójától történő átvétele. A pályázati dokumentációt
ajánlatkérő térítésmentesen bocsátja a pályázók rendelkezésére. A pályázat dokumentáció
jelen pályázati felhívás 1. pontjában megjelölt kapcsolattartótól vehető át munkanapokon
10.00 óra és 14.00 óra között, az ajánlattételi határidő napján 08.00 órától 10.00 óráig.
d) A MÁV-START Zrt. a pályázati kiírás megjelentetését követően, prezentáció keretében
ismerteti minden érdeklődő részére az elvárásait az étkezőkocsik jövendő
üzemeltetőjével/üzemeltetőivel szemben (elvárt minőségi paraméterek, az üzemeltetés
általános jellemzői).
§ A prezentáció időpontja: 2013. 02.14., 10.00 óra.
§ A prezentáció pontos helyszíne: MÁV-START Zrt. 1087 Budapest, Könyves Kálmán
krt. 54-60. fszt. 020/C. tárgyaló

e) Ajánlattételi határidő: 2013. 03.08. 10.00 óra
Az ajánlatok benyújtásának címe:
MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.
Beszerzési Szervezet
Támis Norbert
1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60., II. emelet, 209. iroda
Az ajánlatokat 2013.03.08-án 10.00. óráig kell a fenti címre benyújtani. Ezt követően, 10.15
órától kerül sor az ajánlatok bontására ugyanezen címen, a II. emelet 217. sz. tárgyalóban.
f) Tárgyalási szakasz
Az alapajánlatok benyújtását követően az ajánlatkérő tárgyalásokat folytat le az
ajánlattevőkkel, tervezetten együttesen, valamennyi ajánlattevő egyidejű jelenlétében.
Az ajánlatkérő a tárgyalásokat tervezetten egy fordulóban folytatja le az ajánlattevőkkel.
Ajánlatkérő szükség esetén – saját kizárólagos döntése alapján – tart további tárgyalási
fordulókat.
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.
A tárgyalásokon minden ajánlattevő legfeljebb 4 személlyel képviseltetheti magát.
A tárgyalások célja a szerződéses feltételek részleteinek egyeztetése.
A tárgyalások után az ajánlattevők egyenlő feltételekkel lehetőséget kapnak az egyes ajánlati
elemek módosítására. A pályázat során a végső ajánlat benyújtásának időpontjáig nem áll
fenn az ajánlattevőnek, illetőleg az ajánlatkérőnek az ajánlati kötöttsége. A szerződéses
tárgyalások eredményére tekintettel az ajánlattevők fenntarthatják korábbi ajánlatukat, vagy
módosíthatják azt. A szerződéses tárgyalásokat követően ajánlattevők azonos feltételek
mellett végső ajánlatot nyújtanak be, amellyel az ajánlati kötöttség beáll.
Ezen végső ajánlatok kerülnek értékelésre a bírálati szempontok szerint.
A tárgyalások megkezdésének tervezett időpontja: 2013.03.18.
A tárgyalások megkezdéséről az ajánlatkérő az ajánlatok benyújtását követően értesítést küld
az ajánlattevők részére.
g) Eredményhirdetés tervezett időpontja: 2013.04.15.

h) Szerződéskötés tervezett időpontja: 2013.05.02.

(Ajánlatkérő fenntartja a jogot a fenti időpontok módosítására azzal, hogy az új időpontról
rövid úton (e-mailben vagy faxon) tájékoztatja a pályázókat.)
4. A szerződés meghatározása
Üzemeltetési szerződés
5. A szerződés időtartama
2014. december 13-ig (+ 1 + 1 menetrendi év opció)
6. A teljesítés megkezdésének kezdőnapja
várhatóan 2013.06.01.
7. AZ AJÁNLATTEVŐVEL SZEMBEN TÁMASZTOTT ALAPVETŐ
KÖVETELMÉNYEK
a) A biztonságos üzemvitel mellett a MÁV-START Zrt. által elvárt színvonalon nyújtott
szolgáltatás. Szolgáltatói, vendégközpontú magatartás.
b) A dokumentációban mellékelt paraméterfüzet (Étkezőkocsi Kézikönyv) alkalmazása.
c) A HACCP előírások betartása, az összes étkezőkocsira külön-külön!
d) Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó eleget tud tenni a mindenkori szakhatósági
követelményeknek.
e) A pályázatban be kell mutatni, milyen formában képzeli el a pályázó a munkaerő
alkalmazását (hol, hány, milyen képzettségű dolgozót kíván foglalkoztatni).
A fenti követelményekhez kapcsolódó további információkat az Étkezőkocsi Működési
Kézikönyv tartalmazza.

8. Alkalmassági követelmények
Az Ajánlattevő alkalmasságát az alábbi dokumentumok benyújtásával tartozik igazolni:
8.1. SZAKMAI ALKALMASSÁG
SZ/1.
Csatolandó dokumentum:
Az Ajánlattevő vendéglátóiparban végzett szolgáltatásainak (cateringszolgálat működtetése,
mozgó vendéglátás) ismertetése a 2010. január 1. és 2012. december 31. közötti időszak

vonatkozásában, a szerződést kötő másik fél által aláírt nyilatkozat formájában, minimálisan
az alábbi tartalommal:
- a szerződést kötő másik fél (név, cím, kontaktszemély, telefon, e-mail elérhetőség)
megnevezése,
- a szerződést kötő másik fél kapcsolattartójának neve és e-mail, valamint telefonos
elérhetősége,
- a teljesítés helye,
- a teljesítés ideje,
- a szerződés tárgyának részletes bemutatása (az ellátott tevékenység részletes leírásával),
- a szerződés időtartama.
Alkalmassági minimumkövetelmény:
Alkalmatlan az Ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik a 2010. január 1. és 2012.
december 31. közötti időszakban évente legalább 5 db, egyenként legalább 250.000 forint
árbevételt biztosító vagy 50 fő részére nyújtott cateringszolgálat működtetése és/vagy és/vagy
mozgó vendéglátás tárgyú referenciával.
8.2. PÉNZÜGYI ALKALMASSÁG

P/1.
Csatolandó dokumentum:
Könyvelő vagy könyvvizsgáló által ellenjegyzett, cégszerűen aláírt nyilatkozat az ajánlattevő
vendéglátásból származó árbevételéről. 2011. és 2012. években összesen minimum nettó 30
millió forint.

Alkalmassági minimumkövetelmény:
Alkalmatlan az Ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik a 2011. és 2012. naptári években
összesen legalább nettó 30 millió forint, vendéglátásból származó nettó árbevétellel.
P/2.
Csatolandó dokumentum:
Az Ajánlattevő cégszerűen aláírt nyilatkozata arról, hogy szerepel a köztartozásmentes adózói
adatbázisban.

Amennyiben az Ajánlattevő nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, ebben az
esetben az Ajánlattevő cégszerűen aláírt nyilatkozata arról, hogy nem szerepel a
köztartozásmentes adózói adatbázisban és egyúttal ezen nyilatkozathoz mellékelni kell a
Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiállított, a pályázati felhívás megküldésénél nem régebbi
keltezésű együttes adóigazolást.
Alkalmassági minimumkövetelmény:
Alkalmatlan az Ajánlattevő, amennyiben van köztartozása.

Általános előírás valamennyi alkalmassági követelmény vonatkozásában:
Az alkalmassági feltételeknek való megfelelést az ajánlattevőnek kell a fentiek szerinti
igazolások benyújtásával igazolnia.
Az alvállalkozók vonatkozásában az ajánlattevőnek az ajánlatában cégszerűen aláírt
nyilatkozatot kell csatolni, hogy kizárólag olyan alvállalkozót von be a szerződés
teljesítésébe, aki/amely teljes körűen megfelel a jelen pályázatban előírt alkalmassági
feltételeknek.

A dokumentumok benyújtásával kapcsolatban ajánlatkérő biztosítja a hiánypótlás
lehetőségét.
9. Kizáró okok
Nem lehet Ajánlattevő, illetve alvállalkozó:
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) 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.
Továbbá nem lehet ajánlattevő, illetve alvállalkozó aki:
g) nem EU-, EGT- vagy OECD-tagállamban vagy olyan államban rendelkezik
adóilletőséggel, mellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van,
vagy
h) 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
szerződést és a fióktelepnek betudható jövedelemnek minősülne a szerződés alapján kapott
jövedelem;
i) 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;
j) nem lehet ajánlattevő vagy alvállalkozó 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 g) h) és i) 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 g) pont szerinti feltételt
megfelelően alkalmazni.
Igazolás módja:
Az a)-b) és d) 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 e)-f) illetve g)-j) pontok tekintetében az igazolás módja:
az ajánlattevő cégszerűen aláírt nyilatkozata.
Ajánlattevőnek a fentieken túl be kell nyújtania cégszerűen aláírt nyilatkozatát, hogy a
teljesítés során nem vesz igénybe olyan alvállalkozót, aki a fenti kizáró okok hatálya alatt áll.

A kizáró okoknak való megfelelést az ajánlattevőknek az ajánlatukban kell igazolni.
A dokumentumok benyújtásával kapcsolatban ajánlatkérő biztosítja a hiánypótlás
lehetőségét.
10. Az ajánlatok elbírálásának menete és szempontrendszere
Az Ajánlatkérő a beadott végső ajánlatok elbírálása során megvizsgálja, hogy az ajánlatok
megfelelnek-e a Pályázati Felhívásban, a Pályázati Dokumentációban, valamint a
jogszabályokban meghatározott feltételeknek.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatkérő jelen pályázattal
hangsúlyozottan arra törekszik, hogy az ajánlattevők hatékony közreműködésével érdemben
és látványosan emelni tudja a nemzetközi étkezőkocsi-szolgáltatás színvonalát.
Ennek alapján elsődlegesen a minőségi szolgáltatás színvonalára vonatkozó szempontok
kerülnek értékelésre.
A végső ajánlatok értékelése során az ajánlatkérő azt az érvényes ajánlatot hirdeti ki
nyertesnek, amelynél az összességében legelőnyösebb ajánlat az ajánlatkérő számára, az
alábbi bírálati szempontrendszer alapján.
Bírálati szempont

Súlyszám Benyújtandó dokumentum
A pályázóknak részletes anyagot kell
(„Szakmai ajánlat”) csatolnia ajánlatában,
az alábbi felépítéssel:
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I. Étlap/itallap árakkal
mind formailag, mind tartalmában
megfelelően szerkesztett és azon étel- és
italféleségeket teljeskörűen tartalmazza,
amelyeket az ajánlattevő nyertessége
esetén az étkezőkocsi kínálatában
szerepeltetni kíván. Az étlapon és itallapon
az egyes tételeket árral együtt kell
szerepeltetni.
II. Öltözék, fotóval
1 férfi és 1 női öltözék szöveges
bemutatása 1-1 színes fotóval illusztrálva
III. Teríték
A teríték szöveges bemutatása, egyúttal
színes fotó szerepeltetése egy 2 személyes,
megterített asztalról

1. Abenyújtott ajánlat színvonala
vendéglátóipari szakmai
szempontból

5

IV. Ételkészítés folyamatának,
technológiájának bemutatása, beszállítók,
beszerzési források, raktározás, logisztika

5

A szöveges bemutatás során ki kell térni a
felhasznált alapanyagok körére, valamint
annak bemutatására is, hogy a pályázó
szándékai szerint helyben (az
étkezőkocsin) fog-e főzni vagy félkész
termékeket kínál. Továbbá ki kell térni a
beszerzési források, beszállítók, a
raktározás körülményeinek és a
kapcsolódó egyéb logisztikai
folyamatoknak a teljeskörű ismertetésére,
megjelölve egyúttal, hogy a pályázó
milyen vonatkozó hatósági engedélyekkel
rendelkezik.

30

V. Egyéb fedélzeti szolgáltatások
Pl. BKV jegy-árusítás, újságárusítás

5

2. Üzemeltetési jog átvételéért
fizetett díj
Az üzemeltetési jog átvételéért
fizetendő díj az első menetrendi év
(2012/2013) egy, 30 naptári napos
időszakára, melyen az összes, a
Pályázati Dokumentáció 3.
melléklete szerinti vonat
közlekedik), amely nem lehet
alacsonyabb, mint nettó 1 600 000
Ft.
10

Az ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy
amennyiben ezen díj vonatkozásában általa
kirívónak, irreálisnak ítélt megajánlást
tartalmaz valamely ajánlat, úgy a fizetendő
díjra tett vállalás alátámasztása kapcsán
részletes számítások, tervezési
dokumentumok, kalkulációk benyújtását
írja elő az érintett ajánlattevő számára a
bírálati szakaszban.

A bírálat során az adható pontszám valamennyi részszempont esetében 1-100 pont.
Az egyes részszempontok kapcsán Ajánlatkérő az alábbiak tájékoztatja az ajánlattevőket az
értékelés módjáról:
1. A benyújtott szakmai ajánlat színvonala
A pályázóknak részletes anyagot kell („Szakmai ajánlat”) csatolnia ajánlatában, az alábbi
felépítéssel:

I. Étlap/itallap árakkal
mind formailag, mind tartalmában megfelelően szerkesztett és azon étel- és italféleségeket
teljes körűen tartalmazza, amelyeket az ajánlattevő nyertessége esetén az étkezőkocsi
kínálatában szerepeltetni kíván. Az étlapon és itallapon az egyes tételeket árral együtt kell
szerepeltetni.
II. Öltözék, fotóval
1 férfi és 1 női öltözék szöveges bemutatása 1-1 színes fotóval illusztrálva
III. Teríték
A teríték szöveges bemutatása, egyúttal színes fotó szerepeltetése egy 2 személyes,
megterített asztalról
IV. Ételkészítés folyamatának bemutatása, beszállítók, beszerzési források, raktározás,
logisztika bemutatása

A szöveges bemutatás során ki kell térni a felhasznált alapanyagok körére, valamint annak
bemutatására is, hogy a pályázó szándékai szerint helyben (az étkezőkocsin) fog-e főzni vagy
félkész termékeket kínál. Továbbá ki kell térni a beszerzési források, beszállítók, a raktározás
körülményeinek és a kapcsolódó egyéb logisztikai folyamatoknak a teljes körű ismertetésére,
megjelölve egyúttal, hogy a pályázó milyen vonatkozó hatósági engedélyekkel rendelkezik.
V. Egyéb szolgáltatások
Vállalások kiegészítő fedélzeti szolgáltatások végzésére, pl. BKV jegy árusítás, újságárusítás.
Az anyagnak összhangban kell lennie a pályázati dokumentáció előírásaival (különösen pl.: az
Étkezőkocsi Működési Kézikönyvben foglaltakkal).
A végső ajánlatban ugyanezt az anyagot kell csatolnia az ajánlatkérő tárgyalásokon adott
iránymutatásai alapján – szükség esetén módosítva az alapajánlatában benyújtottakat.
Ajánlatkérő a benyújtott szakmai ajánlatot oly módon értékeli, hogy az ajánlatkérőnél a
pályázat szakmai szempontjainak értékelésére létrehozott bizottság valamennyi tagja 1-100
pontig pontozza mind az 5 felsorolt szempontot 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,
ezen értékelési szempont vonatkozásában 100 pontot kap, a többi ajánlattevő annak arányosan
kevesebbet. (azaz pl. amennyiben „A” ajánlattevő szakmai ajánlatára a bizottsági tagok
együttesen 358 pontot adnak, a „B” ajánlattevőére pedig 275 pontot, úgy az „A” ajánlattevő
ezen bírálati részszempontra 100 pontot kap, a „B” ajánlattevő pedig 275/358*100=76 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 részszempont
vonatkozásában az ajánlattevő súlyozott pontszáma.
2. Üzemeltetési jog átvételéért fizetett díj
Az első menetrendi év (2012/2013) egy, 30 naptári napos időszakára, melyen az összes, a
Pályázati Dokumentáció 3. melléklete szerinti vonat közlekedik), , az Ajánlatkérő részére
fizetendő díjra kell ajánlatot tenni ezen bírálati szempont keretében.
A díjkorrekciós mechanizmust a szerződés részletesen tartalmazza.
Ajánlatkérő ezen bírálati részszempont tekintetében a legkedvezőbb (azaz a legmagasabb díjat
tartalmazó) ajánlatra a maximális pontszámot (10) adja, a többi ajánlat ugyanazon
részszempont szerinti tartalmi eleme pedig arányosan kevesebb 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 részszempont
vonatkozásában az ajánlattevő súlyozott pontszáma.

Az ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy amennyiben ezen díj vonatkozásában általa kirívónak,
irreálisnak ítélt megajánlást tartalmaz valamely ajánlat, úgy a fizetendő díjra tett vállalás
alátámasztása kapcsán részletes számítások, tervezési dokumentumok, kalkulációk
benyújtását írja elő az érintett ajánlattevő számára a bírálati szakaszban.
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.

11. Egyéb információk
- Az ajánlattétel nyelve magyar.
- Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a közös ajánlattételt (konzorciumi jelentkezést).
- Ajánlattevő benyújtásra kerülő ajánlatának minden tartalommal bíró oldalát folyamatos
sorszámmal, kitörölhetetlen tintával vagy géppel elkészítve, a cégjegyzésre jogosult vagy az
általa az ajánlat aláírására meghatalmazott személy kézjegyével ellátva 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.
- Az ajánlatokat zárt csomagolásban, magyar nyelven, 4 db papír példányban (1 eredeti, 3
másolat), és 1 db elektronikus példányban, WORD formátumban, a képeket, rajzokat jpg vagy
pdf formátumban (CD vagy DVD) kell benyújtani. A borítékon a „Nemzetközi járatokban
közlekedő étkezőkocsik üzemeltetési jogának 2013.06.01-jétől történő átadása” megjelölést
kell feltüntetni. Az ajánlatokat az alábbi címre kell benyújtani: MÁV-START Zrt. Beszerzési
Szervezet, 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60., II. emelet 209. iroda. Az ajánlatkérő
az ajánlatot akkor tekinti határidőben beérkezettnek, amennyiben az az ajánlattételi határidő
lejártáig beérkezik jelen pontban megadott fenti címre (irodába).
- 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 – tartalomjegyzéket követő – első oldalaként cégszerűen aláírt Felolvasólap
szerepeljen, amelyet a Dokumentációban szereplő minta szerinti tartalommal kell benyújtani.
- Az ajánlathoz csatolni kell azon cégjegyzésre jogosult személy(ek) közjegyzői aláírás
hitelesítéssel ellátott cégaláírási nyilatkozatát (aláírási címpéldányát) vagy ügyvéd által
ellenjegyzett aláírásmintáját egyszerű másolati formában, akik az ajánlatot, az abban szereplő
bármely nyilatkozatot szignálják, aláírják. [Amennyiben az aláíró/szignáló személy nem
cégjegyzésre jogosult az adott gazdasági szereplőnél, úgy csatolni kell az adott gazdasági
szereplőnél cégjegyzésre jogosult személy által aláírt felhatalmazást is, melynek tartalmaznia
kell a meghatalmazott személy aláírását és szignómintáját is.]

- Az ajánlathoz szerződéstervezetet kell csatolni a Dokumentációban szereplő
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.
- A pályázóknak részletes anyagot kell („Szakmai ajánlat”) csatolnia ajánlatában, amelyben
részletesen bemutatja a szolgáltatás végzésének módját, kitérve benne az alábbiak
bemutatására:
o árszínvonal, árképzés módja;
o alapanyagok összetétele, változatossága;
o egészséges táplálkozás szempontjainak érvényre juttatása;
o szezonális kínálat;
o speciális menüajánlatok, pl. gyermek- és vegetáriánus menü;
o terítés, dekoráció (fotóval illusztrálva);
o személyzet öltözéke (fotóval illusztrálva);
o egyéb fedélzeti szolgáltatások (magazin, napilap, BKV-jegy);
o kiszolgálási idő;
o logisztikai bázis, előkészítő konyha rendelkezésre állása;
o beszerzési források.
Ezen kívül csatolnia kell az étlap és itallap tervezetet, amely mind formailag, mind
tartalmában megfelelően szerkesztett és azon étel- és italféleségeket teljes körűen tartalmazza,
amelyeket az ajánlattevő nyertessége esetén az étkezőkocsi kínálatában szerepeltetni kíván.
Az étlapon és itallapon az egyes tételeket árral együtt kell szerepeltetni.
Az anyagnak összhangban kell lennie a pályázati dokumentáció előírásaival (különösen pl.: az
Étkezőkocsi Működési Kézikönyvben foglaltakkal).
A végső ajánlatban ugyanezt az anyagot kell csatolnia az ajánlatkérő tárgyalásokon adott
iránymutatásai alapján – szükség esetén módosítva az alapajánlatában benyújtottakat.
- A pályázó ajánlati kötöttsége akkor kezdődik, amikor a tárgyalások lefolytatását követően a
végső ajánlatát benyújtotta. A pályázó ettől az időponttól számítva a végső ajánlatához 60
napig kötve van, kivéve, ha az Ajánlatkérő ezen időponton belül a pályázatot megnyert
Ajánlattevővel szerződést köt, vagy a pályázókkal írásban közli, hogy a pályázatot
eredménytelennek minősíti.

- A nyertes Ajánlattevő visszalépése esetén az Ajánlatkérő a második legkedvezőbb
Ajánlattevővel köt(het) szerződést.
- Az Ajánlatkérő a pályázat során az Ajánlattevő részére teljes körű hiánypótlási lehetőséget
biztosít.
- Nem vehet részt a pályázaton az Ajánlatkérő alkalmazottja, illetve annak közeli
hozzátartozója (Ptk. 685. § b) pont), valamint az Ajánlatkérő alkalmazottjának, ill. közeli
hozzátartozójának részben, vagy egészben tulajdonában álló gazdasági társaság, kivéve az
értéktőzsdére bevezetett társaságokat. Ajánlattevőnek ezen körülmény kapcsán nyilatkozatot
kell benyújtani ajánlatában.
- Nem vehet részt a pályázaton az a cég, melynek a szerződéskötéssel egyidőben bármiféle
peres eljárása vagy tartozása van az Ajánlatkérővel szemben. Ajánlattevőnek ezen körülmény
kapcsán nyilatkozatot kell benyújtani ajánlatában.
- Ugyanazon ajánlattevő egy eljárásban önálló Ajánlattevőként tehet csak ajánlatot. Továbbá
ugyanazon eljárásban az önálló Ajánlattevőként ajánlatot benyújtó pályázó nem lehet más
Ajánlattevő alvállalkozója.
- Az Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot arra, hogy az ajánlati dokumentációt – annak
pontosítása, egyértelművé tétele, esetleges ellentmondásainak kiküszöbölése érdekében – az
ajánlattételi határidő lejárta előtti 3. napig korrigálja. A dokumentációban eszközölt
változásokról valamennyi Ajánlattevőt haladéktalanul, egyidejűleg, írásban értesíteni
szükséges.
- Ha az Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejárta után módosítja a jelen dokumentációban
szereplő határidőket, köteles arról az Ajánlattevőket értesíteni.
- Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával, valamint a tárgyalásokon való részvétellel,
képviselettel kapcsolatban felmerült összes költsége az Ajánlattevőt terheli függetlenül attól,
hogy az eljárás eredményes volt-e.
- Az Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az eljárást a szerződéskötésig bármikor,
indoklás nélkül eredménytelenné nyilvánítsa. Az eljárás eredménytelenné nyilvánítása esetén
az Ajánlattevő kár-, költség- vagy egyéb igényt semmilyen jogcímen nem érvényesíthet az
Ajánlatkérővel szemben.

