Pályázati Felhívás
„Szálláshely nyújtási szolgáltatások igénybevétele a MÁV-START Zrt. által beszerzett
motorvonatok átadás-átvételéhez”

tárgyú nyílt pályázathoz
1. Ajánlatkérő neve, címe
MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.
1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.
Kapcsolattartási cím:

MÁV-Szolgáltató Központ Zrt.
Beszerzési és Logisztikai Üzletág Beszerzési Szervezet
Beruházási Divízió
1087 Budapest, Könyves Kálmán krt.54-60. II. emelet 268.
Címzett: Támis Norbert
Telefon: +36 (1) 511-1922
E-mail: tamis.norbert@mav-start.hu
2. A pályázat tárgya, illetőleg mennyisége
Szálláshely nyújtási szolgáltatások igénybevétele a MÁV-START Zrt. által
beszerzett motorvonatok átadás-átvételéhez
Teljes mennyiség:
1. részajánlat:
VENDÉGÉJSZAKÁK
MINIMÁLIS MENNYISÉGE
AZ ADOTT HELYSZÍNEN
ALKALMAK
(tájékoztató

TERVEZETT

jellegű

IGÉNYBEVÉTELI

ÉJSZAKÁK

információ)

IDŐSZAK

(tervezett)

(ERRE A MÁV-START
ZRT. KÖTELEZETTSÉGET
VÁLLAL)

Bussnang –
egyágyas

2013.11.01. -

elhelyezés

186

2015.09.30

981

620

Bussnang-

40

2013.11.01 –

250

100

kétágyas

2014.09.01

elhelyezés
ÖSSZESEN

226

1231

720

Az éjszakák számának helyes és egységes értelmezése végett Ajánlatkérő
közli, hogy amennyiben egy kétágyas szobában 2 fő 1 éjszakára szállást vesz
igénybe, úgy az 2 éjszakának számít. Kérjük, hogy a fenti adatokat erre
tekintettel szíveskedjenek értelmezni!

2. részajánlat:
VENDÉGÉJSZAKÁK
MINIMÁLIS
MENNYISÉGE AZ ADOTT
HELYSZÍNEN

(tájékoztató

TERVEZETT

jellegű

IGÉNYBEVÉTELI

ÉJSZAKÁK

információ)

IDŐSZAK

(tervezett)

(ERRE A MÁV-START
ZRT.
KÖTELEZETTSÉGET
VÁLLAL)

63

44

63

44

6

3

104

52

12

5

6

0

ALKALMAK

BrandErbisdorf
(egyágyas
elhelyezés)

Bochum
(egyágyas
elhelyezés)
Berlin
(egyágyas
elhelyezés)
München
(egyágyas
elhelyezés)
Winterthur
(egyágyas
elhelyezés)
Salzgitter
(egyágyas

2013.11.01. 23

2015.09.30

2013.11.01. 23

2015.09.30

2013.11.01. 4

2015.09.30

2013.11.01. 36

2015.09.30

2013.11.01. 4

2015.05.31
2013.11.01. -

3

2015.05.31

elhelyezés)
Lend
(Salzburg)
(egyágyas
elhelyezés)
Kassel
(egyágyas
elhelyezés)
Wernberg
(egyágyas
elhelyezés)
Frykovice
(egyágyas
elhelyezés)
Genève
(egyágyas
elhelyezés)
Wiener
Neudorf
(egyágyas
elhelyezés)

2013.11.01. 2

2015.05.31

2

0

12

4

4

0

4

0

44

30

6

2

2

0

328

184

2013.11.01. 6

2015.05.31

2013.11.01. 2

2015.05.31

2013.11.01. 2

2015.05.31

2013.11.01. 22

2015.09.30

2013.11.01. 8

Lipcse
(egyágyas
elhelyezés)

1

ÖSSZESEN

136

2015.09.30

2013.11.01. 2015.09.30

Az egyes helyszínekre tervezett éjszakák száma irányszám. A részajánlat
tervezett összes éjszakáinak mértékéig a szálláshelynyújtási szolgáltatás
bármely szálláshelyen igénybe vehető, vagyis a tervezett éjszakák száma az
egyes helyszíneken az ott megadottnál nagyobb is lehet, figyelembe véve a
vállalt minimális kötelezettséget.
3. A pályázat műszaki leírása, illetőleg a minőségi követelmények,
teljesítménykövetelmények
A szerződést és a részletes szakmai követelményeket a Dokumentáció
tartalmazza, melyet az Ajánlattevők személyesen vehetnek át – telefonos
egyeztetést követően - az 1. pontban megjelölt kapcsolattartási címen.
Ajánlatkérő írásban (e-mailen) beérkező kérésre elektronikus úton megküldi a
dokumentációt.

4. A szerződés meghatározása
Szolgáltatási szerződés
5. A teljesítés határideje
A teljesítés végső határideje: 2015. szeptember 30.
6. A teljesítés helye
1. részajánlat:
Svájc (Bussnang)
2. részajánlat:
Németország

Brand-Erbisdorf

Németország

Bochum

Németország

Berlin

Németország

München

Svájc

Winterthur

Németország

Salzgitter

Ausztria

Lend (Salzburg)

Németország

Kassel

Németország

Wernberg

Csehország

Frykovice

Svájc

Genève

Ausztria

Wiener Neudorf

Lipcse

Németország

7. Az ajánlatok bírálati szempontja
Legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás (egyágyas - illetve Bussnang
esetén a meghatározott esetekben egy- és kétágyas- elhelyezésre vonatkozó
egységár (nettó HUF/fő/éjszaka) * a minimális mennyiség szorzatösszegek
összeadásával számított érték)
Ajánlattevőknek úgy kell meghatározniuk az ellenszolgáltatás összegét, hogy
az tartalmazzon minden járulékos költséget. Az ajánlati árat nettó forintban kell
megadni. Az ajánlati ár a szerződés teljes időbeli hatálya alatt érvényes,
rögzített ár.

Az ajánlati árnak tartalmaznia kell az Ajánlattevő minden olyan költségét
melyek a feladat elvégzéséhez szükségesek.
Fenti árelemeken túl egyéb árelem, költség nem adható meg és
elszámolására nincs mód.
Abban az esetben, amennyiben az Ajánlattevő vállalási árát
alulprognosztizálja, az ebből eredő pluszköltségeket, kiadásokat stb. nem
háríthatja át az Ajánlatkérőre, és ez nem mentesíti a teljesítési kötelezettség
alól.
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
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.huhonlapról 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
Alkalmasságot kizáró tényezők:

A szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmasságot az alábbi tényezők
zárják ki:



ha az ajánlattevő előző két lezárt üzleti évében (2011-2012) összesen a teljes éves
árbevétele nem érte el a nettó 50 millió Ft-ot.
ha az ajánlattevő nem rendelkezik: a 2011. és 2012. években összesen legalább 3 db
olyan, gazdasági társaság részére teljesített referenciával, amelynek keretében
Németország és/vagy Svájc és/vagy Ausztria területén, egyenként legalább 100
vendégéjszakára vonatkozóan szálláshely biztosítási szolgáltatást nyújtott vagy
szervezett.

Az igazolás módja:









Az előző két lezárt üzleti év (2011-2012.) teljes éves árbevételéről szóló cégszerűen
aláírt nyilatkozat
cégszerűen aláírt referencialista szálláshely biztosítási szolgáltatás nyújtásáról vagy
szervezéséről a 2011. és 2012. évekre vonatkozóan. A referencialistának
minimálisan a következőket kell tartalmaznia:
a beszerzés tárgya,
a szerződést kötő másik fél megnevezése,
a teljesítés ideje (év),
a szálláshely pontos megnevezése (ország, település, szálláshely neve)
vendégéjszakák száma

10. Az ajánlattételi határidő
2013. NOVEMBER 15. 11.00 óra

11. Az ajánlat benyújtásának címe
Megegyezik az 1. pont szerinti kapcsolattartási címmel, azaz:
MÁV-Szolgáltató Központ Zrt.
Beszerzési és Logisztikai Üzletág Beszerzési Szervezet
Beruházási Divízió
1087 Budapest, Könyves Kálmán krt.54-60. II. emelet 268.
12. Az ajánlattétel nyelve (nyelvei)
Magyar (HU)
13. Az ajánlat(ok) felbontásának helye, ideje
Az ajánlatok felbontásának helye:

MÁV-Szolgáltató Központ Zrt.
Beszerzési és Logisztikai Üzletág Beszerzési Szervezet
Beruházási Divízió
1087 Budapest, Könyves Kálmán krt.54-60. II. emelet 268.
Az ajánlatok felbontásának ideje: 2013. NOVEMBER 15. 11.00 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 ártárgyaláson való részvétel a pályázók részéről kötelező, az ártárgyalásról
való távolmaradás az ajánlat érvénytelenségét eredményezi.
Az ártárgyalás az ajánlattevők együttes jelenlétében történik. 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, mint amely árajánlat a
szerződéses és műszaki tárgyalásokat követően benyújtott módosított
ajánlatban szerepelt.
Az ártárgyalás második fordulójában az ajánlatkérő számára kedvezőbb
(vagyis alacsonyabb) nettó ellenszolgáltatást kell megajánlani, 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.
A szerződéses feltételek és szakmai tartalom érdekében megtartandó
tárgyalásokra tervezetten 2013. NOVEMBER 19-én 09.00 órától kerül sor
ajánlatkérő székhelyén.

15. Az eredményhirdetés
Ajánlatkérő a pályázat eredményéről írásban (telefax és e-mail útján)
tájékoztatja az ajánlattevőket várhatóan 2013. NOVEMBER 30-ig
16. A szerződéskötés tervezett időpontja
Tervezetten 2013. december
17. Egyéb információk

- Ajánlatkérő jelen beszerzés Európai Uniós forrásból finanszírozza, a
KÖZOP-2.5.0-09-11-2013-0008 azonosítószámú projekt keretében.
Ajánlatkérő az elszámolhatósági szabályok figyelembevételével előállított
dokumentációt fogadja el. Az elszámolható költségek útmutatója megtalálható
a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapjának általános dokumentumai között.
(http://www.nfu.hu/doc/1481)
- Ajánlatkérő jelen eljárásban készít Dokumentációt, melyet titoktartási
nyilatkozat aláírását követően díjmentesen az ajánlattevők rendelkezésére
bocsát. A dokumentáció átvételéhez szükséges titoktartási nyilatkozat a
pályázati felhívás mellékleteként elérhető. A Dokumentáció ajánlatkérőtől
történő átvétele a pályázat leadásának feltétele. A Dokumentációt az
ajánlattételi felhívás 1. pontjában megjelölt kapcsolattartási címen lehet
átvenni munkanapokon 10.00 és 14.00 óra között, illetve az ajánlattételi
határidő lejártának napján 10.00-11.00 óra között. Ajánlatkérő a
dokumentációt írásban (e-mailen) érkező igény alapján válasz e-mailben
megküldi.
- Ajánlatkérő az eljárásban teljes körű hiánypótlási lehetőséget biztosít.
- Jelen eljárásban 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.
- Ajánlattevő ajánlatának is minden tartalommal bíró oldalát kitörölhetetlen
tintával vagy géppel elkészítve, összetűzve, 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 ajánlat nyomtatott példányán szerepelnie kell az „eredeti” vagy
a „másolati” megjelölésnek, továbbá az ajánlattevő nevének, székhelyének.
Eltérés esetén az „eredeti” példány tartalma a mérvadó. A borítékon,
csomagoláson a „Szálláshely nyújtási szolgáltatások igénybevétele a MÁVSTART Zrt. által beszerzett motorvonatok átadás-átvételéhez ajánlat” megjelölést is kell feltüntetni.
- Az ajánlat első oldalaként cégszerűen aláírt felolvasólapnak kell szerepelnie,
amelyben közölni kell az alábbi adatokat: az ajánlattevő nevét, székhelyét,
telefon- és faxszámát, a megpályázni kívánt rész(ek) egyértelmű megjelölését
valamint az ellenszolgáltatás összegét. A felolvasólap mintáját a
dokumentáció tartalmazza.
- Az ajánlatnak tartalmaznia kell a szálláshely nyújtási szolgáltatások részletes
költségvetését, az alábbi táblázat beárazásával:

1. részajánlat:
ÉJSZAKÁK

nettó

(tervezett)

HUF/fő/éjszaka

ÖSSZESEN
(MENNYISÉG * nettó HUF/fő/éjszaka)

Bussnang – egyágyas
elhelyezés

981

Bussnang- kétágyas
elhelyezés

250
EBBEN A CELLÁBAN KELL ÖSSZEADNI A
FENTI ÖSSZESEN ÉRTÉKEKET ÉS EZT AZ
ÖSSZESÍTETT HUF ÖSSZEGET KELL A

MINDÖSSZESEN

FELOLVASÓLAPRA ÍRNI

2. részajánlat:
ÉJSZAKÁK

nettó

(tervezett)

HUF/fő/éjszaka

Brand-Erbisdorf
(egyágyas elhelyezés)

63

Bochum
(egyágyas
elhelyezés)

63

Berlin
(egyágyas
elhelyezés)

6

München
(egyágyas
elhelyezés)

104

Winterthur
(egyágyas
elhelyezés)

12

Salzgitter
(egyágyas
elhelyezés)

6

Lend (Salzburg)
(egyágyas
elhelyezés)

4

Kassel

12

ÖSSZESEN
(MENNYISÉG * nettó HUF/fő/éjszaka)

(egyágyas
elhelyezés)
Wernberg
(egyágyas
elhelyezés)

4

Frykovice
(egyágyas
elhelyezés)

4

Genève
(egyágyas
elhelyezés)

44

Wiener Neudorf
(egyágyas
elhelyezés)

6

Lipcse
(egyágyas
elhelyezés)

2
EBBEN A CELLÁBAN KELL ÖSSZEADNI A
FENTI ÖSSZESEN ÉRTÉKEKET ÉS EZT AZ
ÖSSZESÍTETT HUF ÖSSZEGET KELL A

MINDÖSSZESEN

FELOLVASÓLAPRA ÍRNI

- Ajánlattevőnek (konzorcium esetén konzorciumi tagnak) és az igénybe venni
kívánt alvállalkozó(k)nak az alábbi dokumentumok egyszerű másolatát is kell
az ajánlathoz csatolni:
az ajánlattételi határidőt megelőző 45 napnál nem régebben kiállított: cégkivonat
(a http://www.e-cegjegyzek.huhonlapról letölthető változat is elfogadható.)
 a cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát, és – amennyiben az
ajánlatot nem a cégjegyzékbe bejegyzett képviseletre jogosult személy írja alá –
cégjegyzésre jogosult személy(ek) által aláírt meghatalmazást;
- A Dokumentáció részét képező szerződéstervezethez a pályázók módosítási
javaslatokat tehetnek, amelyek a tárgyaláson kerülnek megvitatásra. A
módosítási javaslatokat korrektúrával jelölve, szignálva az ajánlathoz csatolni
kell. A szerződéstervezetezen korrektúrázott változatát mind papír alapon,
mind pedig cd-n vagy dvd-n word is csatolni kell az ajánlathoz.


- Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy a feladat teljesítéséhez
szükséges erőforrások rendelkezésre állását a szerződés időtartama alatt
végig garantálja.

- Ajánlattevő a tárgyalás után, a végső ajánlatok benyújtási határidejétől
számítottan 90 napig kötve van ajánlatához.
- Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes
költség az ajánlattevőt terheli.
- Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a beszerzési igényétől a
szerződéskötés előtt bármikor, indoklás nélkül elálljon. Ajánlatkérő fenntartja
magának a jogot, hogy a pályázatot érvényes ajánlatok esetén is saját
döntése alapján, indoklás nélkül az eljárás bármely szakaszában
eredménytelennek nyilvánítsa. Az Ajánlatkérőt szerződéskötési kötelezettség
nem terheli. A pályázat eredménytelenné nyilvánítása, a szerződéskötéstől
való elállás esetén az Ajánlatkérőt semmiféle kártérítési, kártalanítási illetve
megtérítési kötelezettség nem terheli a pályázókkal illetve közreműködőikkel
szemben.
- Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a székhelyén beléptető rendszer
működik, a regisztrációval együtt járó adminisztráció esetenként 20 percet is
igénybe vehet. Ajánlatkérő tájékoztatja továbbá Ajánlattevőket, hogy
Ajánlatkérő adminisztrációs és belső iktatási rendszert használ, mely
esetenként növelheti a postázási időt. 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 Ajánlatkérő külön felhívja az Ajánlattevők figyelmét az ún.
FELOLVASÓLAP hiánytalan kitöltésének és az ajánlatba történő
becsatolásának szükségességére. Ajánlatkérő az eljárásban valamennyi
FELOLVASÓLAP nélkül benyújtott ajánlatot érvénytelenné nyilvánít.
- Az ajánlatnak tartalmaznia kell kifejezetten és különösen az ajánlati felhívás
szerinti igazolásokat és nyilatkozatokat.
- Az ajánlatnak tartalmaznia kell kifejezetten és különösen az ajánlattevő
nyilatkozatát a felhívás feltételeinek elfogadására, a szerződés teljesítésére és
a kért ellenszolgáltatásra, továbbá az ettől eltérő javaslataira. Azonban
felhívjuk Ajánlattevő figyelmét, hogy a javaslatok elfogadása Ajánlatkérő
számára nem kötelező.
- Az Ajánlattevők az Ajánlatkérő azon döntése kapcsán, mely ajánlatukat
érvénytelennek minősíti, sem jogorvoslatra, sem semmilyen kártérítésre,
kártalanításra vagy egyéb megtérítési igény érvényesítésére nem jogosultak.
- A szállásról (mely a felhívásban megjelölt helységektől eltérő településen is
elhelyezkedhet) a megjelölt helység vasúti – ennek hiányában az autóbusz -

főpályaudvarának elérhetősége a google maps tömegközlekedési
útvonaltervezővel számolva nem lehet több, mint 30 perc.
- A szakmai ajánlat elvárt tartalmi elemei:
a) Az egyes településeken biztosítani kívánt szálláshelyek vonatkozásában a
szállásadó/szállás pontos megnevezése és főbb jellemzőik (így különösen:
elhelyezkedés, szolgáltatások, szoba leírása) ismertetése
b) Az a.) pont szerinti szálláshelyek részéről legalább együttműködési
szándéknyilatkozat vagy előszerződés másolati példányának becsatolása
18. Az ajánlattételi felhívás közzétételének napja
2013. OKTÓBER 30.

