Pályázati Felhívás
„Pandémiás védekezéssel kapcsolatos egyéni védőeszközök beszerzése”

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
Pandémiás védekezéssel kapcsolatos egyéni védőeszközök beszerzése a
MÁV-START Zrt. jegyvizsgálói, pénztárosai és kocsivizsgálói részére az alábbi
fő paramétereknek megfelelően:
A

B

C

Legkisebb rendelési mennyiség

Maximális rendelési

Megnevezés

egy megrendelésnél

mennyiség

FFP3 biológiai 12 órás maszk

800 db.

46.000. db

ml –es pumpás kiszerelésben

30 db

7.000. db

Egyszer használatos nem steril ápolási kesztyű

1 300 db

66.000.db

500 db

16.000..db

Egyfázisú virucid kézfertőtlenítő folyadék 500

110 ml űrtartalmú, visszazárható kiszerelésű
virucid hatású alkoholos fertőtlenítő

A mindenkori lehívott mennyiséget a nyertes ajánlattevőnek a MÁV-START
Zrt. által megadott Személyszállítási Szolgáltatási Központokba kell
leszállítania. (a Személyszállítási Szolgáltatási Központok címét a
dokumentáció tartalmazza.)

A keretszerződés alapján felhívjuk a Tisztelt Pályázók figyelmét, hogy a MÁVSTART Zrt. nem vállal kötelezettséget a keretszerződés tárgyát képező
védőeszközök, fertőtlenítő szerek megrendelésére, arra kizárólag akkor kerül
sor, amennyiben a H1N1 influenzajárvány elterjedése azt indokolja.
Amennyiben sor kerül a lehívásra, akkor a táblázat „B” oszlopa („Legkisebb
rendelési mennyiség egy megrendelésnél”) tartalmazza azokat a legkisebb
mennyiségeket, amelyek megrendelésére egy rendelés keretében sor
kerülhet. Ebben az esetében is előfordulhat, hogy nem mindegyik tétel kerül
megrendelésre és a kért mennyiséget több területre elosztva kéri a MÁVSTART leszállítani.
A „Maximális rendelési mennyiség” („C”oszlop) tartalmazza azokat a
mennyiségeket, amelynek elérését követően a szerződés az adott eszköz
vonatkozásában megszűnik.
3. A szerződés meghatározása
Szállítási keretszerződés

4. A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje
A szerződés határozott időre szól, a 2. pont „C” oszlopában meghatározott
maximális megrendelhető mennyiség(ek) erejéig, de legfeljebb 2011.
december 31.-ig érvényes
Ajánlatkérő a szerződés keretében nem garantálja a 2. pont „B” és „C”
oszlopában meghatározott megrendelések lehívását.

5. A teljesítés helye
MÁV-START Zrt. Személyszállítási Szolgáltatási Központjai (a
dokumentációban szereplő felsorolás szerint)

6. Az ajánlatok megadásának szempontja
Az ajánlatkérő az ajánlatokat oly módon kéri, hogy minden termék
vonatkozásában meg kell adni az egységárat (amely bármely, a legkisebb
rendelési mennyiséget elérő megrendelési mennyiségnél érvényes) és ezt az
egységárat a legkisebb mennyiséggel megszorozva, majd az egyes
szorzatösszegeket összeadva kapott nettó Ft összeget kell ajánlati árként
feltüntetni.
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7. 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 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.
Igazolás módja:
Az a)-e) pontok tekintetében az igazolás módja:
az ajánlattételi határidőt megelőző 45 napnál nem régebben kiállított:
cégkivonat egyszerű másolati példányának benyújtása. (ahttp://www.ecegjegyzek.hu honlapról letölthető változat is elfogadható.)
Az f)-g) pontok tekintetében az igazolás módja:
az ajánlattevő cégszerűen aláírt nyilatkozata.

8. Az alkalmasságot kizáró tényezők
A szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmasságot az alábbi tényezők zárják ki:

§ ha az ajánlattevő mérleg szerinti eredménye a 2008-as pénzügyi évben
negatív;
§ ha az ajánlattevő nem rendelkezik a 2006. január 1-jét követő időszakban
legalább 3 db olyan referenciával, amelynek során, baktériumok vagy vírusok
hatása elleni egyéni védőeszközök leszállítására került sor, referenciánként
minimum 2500 db-os mennyiségben. (ajánlatkérő elfogad olyan referenciát is,
melynek során a pályázó az elvárt mennyiséget több típusú védőeszköz
leszállításával mutatja be.)
Az igazolás módja

Ajánlattevőre és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozóra vonatkozóan az alábbi adatokat és
tényeket kell az ajánlatkérő tudomására hozni:

- Ajánlattevőnek csatolnia kell ajánlatához a számviteli jogszabályok szerinti
beszámolót egyszerű másolatban a 2008-as pénzügyi évre vonatkozóan;
- Ajánlattevőnek csatolnia kell ajánlatához baktériumok vagy vírusok hatása
elleni egyéni védőeszközök tárgyú szállításainak ismertetését a 2006. január
1-jét követő időszakra vonatkozóan referencialista formájában, minimálisan az
alábbi tartalommal:
- a teljesítés ideje,
- a szerződést kötő másik fél (név, cím, kontaktszemély, telefon, e-mail
elérhetőség) megnevezése,
- a szerződés tárgya (a védőeszköz megnevezése, a leszállított mennyiség
feltüntetése),
- az ellenszolgáltatás összege.

9. Az ajánlattételi határidő
2009. november 30. 10.00 óra

10. 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

11. Az ajánlattétel nyelve (nyelvei)
Magyar (HU)

12. 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: 2009. november 30. 10.00 óra

13. 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.

14. Az eredményhirdetés
Ajánlatkérő a pályázat eredményéről írásban (telefax útján) tájékoztatja az
ajánlattevőket várhatóan 2009. december 01 -ig.

15. A szerződéskötés tervezett időpontja
Várhatóan 2009. december 4-ig

16. 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 dokumentációt az ajánlatkérő elektronikus formában
bocsátja az ajánlattevők rendelkezésére. A dokumentációt
a tamis.norbert@mav-start.hu címre elküldött email-el kell igényelni, az egész
ajánlattételi időszakban, de legkésőbb 2009. november 27.-én 14:00 óráig.
- Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt nem köti biztosíték nyújtásához.
- Jelen eljárásban sem részajánlat, sem alternatív ajánlat tételre nincs mód.
- Ajánlatkérő a 8. pont kiegészítéseként közli, hogy az ajánlattevőnek
ajánlatában fel kell tüntetni az ellenszolgáltatás összegének részletezését
(tételes költségvetést).
- Ajánlatkérő a 16. 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 „Pandémiás védekezéssel
kapcsolatos egyéni védőeszközök beszerzése– MÁV-START Zrt. nyílt pályázat” 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, székhelyét, telefon- és faxszámát, az
ellenszolgáltatás összegét a 6. pont szerinti tételekre megbontva (a
dokumentáció tartalmaz felolvasólap mintát).
- Ajánlattevőnek csatolnia kell cégszerűen aláírt nyilatkozatát, melyben meg
kell jelölni a szerződés teljesítése során igénybe venni kívánt alvállalkozók
nevét, székhelyét és az általuk elvégeztetni kívánt feladat rövid leírását.
- 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
- Az ajánlathoz csatolni kell a Dokumentációban szereplő 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 fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot indoklás nélkül az
eljárás bármely szakaszában eredménytelennek nyilvánítsa.
17. Az ajánlattételi felhívás közzétételének napja
2009. november 20.

