
Pályázati Felhívás 

„Belföldi és nemzetközi viszonylatban közlekedő vasúti étkezőkocsik üzemeltetési jogának 

átadása” 

tárgyú nyílt 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. Utasellátó Központ 

1087 Budapest, Kerepesi út 2-6. 

Telefonon munkaidőben hétköznap 9.00-15.00 óra 

Takács Györgyi üzemeltetési szakelőadó 

Tel.: 06 30/712-5349 

Fax.:06 1/511-2309 

e-mail: takacs.gyorgyi@mav-start.hu 

  

2. A pályázat tárgya 

Belföldi és nemzetközi viszonylatban közlekedő vasúti étkezőkocsik 

üzemeltetési jogának átadása a megadott peremfeltételek szerint az alábbi 

viszonylatokban: 

„A” részajánlat [9+3 kocsi]: 

- Budapest-Nyíregyháza-Budapest viszonylat 

- Budapest-Miskolc-Budapest viszonylat 

„B” részajánlat [6+3 kocsi]: 

- Budapest-Pécs-Budapest viszonylat 

„A” és „B” részajánlatban a közlekedtetett étkezőkocsik darabszáma és 

szerelvényfordulója évenként, a menetrend-változás függvényében 

módosulhat. 

mailto:takacs.gyorgyi@mav-start.hu


A szerződéses időszak alatt bekövetkező menetrendi változások esetén a 

2009/2010-es menetrendi időszak járatainak számához (bázis) viszonyított 

változás alapján határozható meg a megajánlott bérlet díj változása. 

  

„C” részajánlat [10+9 kocsi]: 

Nemzetközi viszonylatokban közlekedő étkezőkocsik 

Nemzetközi viszonylatok A viszonylat százalékos értéke 

Budapest-Berlin-Budapest viszonylat 20 

Budapest-Hamburg-Budapest viszonylat 25 

Budapest-Bécs-Budapest viszonylat 20 

Budapest-Bukarest-Budapest 10 

Budapest-Velence-Budapest viszonylat 15 

Budapest-Brassó-Budapest viszonylat 10 

Budapest-Simeria-Budapest viszonylat 0 

Ajánlatkérő a menetrendi változásokkal összhangban évente jogosult a 

viszonylatokat és a járatszámokat változtatni. 

A fenti viszonylatok bármelyikének megszűnése esetén ajánlatkérő az adott 

viszonylatnál feltüntetett %-kal csökkenti az üzemeltetési díjat az adott 

menetrendi évben. Ajánlatkérő a díjcsökkentési %-ok tekintetében nem kíván 

tárgyalni. 

Amennyiben Ajánlatkérő a fenti viszonylatokhoz képest további viszonylatokat 

kíván a szerződés részévé tenni, ebben az esetben a nyertes pályázó által 

fizetendő üzemeltetési díj növekszik. A többletviszonylatokhoz kapcsolódó 

díjnövekedés mértéke független a viszonylattól, erre vonatkozóan 

Ajánlattevőnek átalánydíjat kell megajánlania ajánlatában („C” részajánlat 4. sz. 

értékelési szempont). 

A nemzetközi viszonylatban közlekedő étkezőkocsik utaslétszámát 2009. I. 

félévben havi és 1 járatra eső bontásban a dokumentáció 3. számú melléklete 

tartalmazza. 

· Részekre történő ajánlattétel: igen 

A cégek kiválasztásának folyamata: 

Minden Ajánlattevő alapajánlatát tetszőlegesen, az általa kiválasztott 

részajánlat/okra benyújthatja. 



  

Ajánlatkérő tájékoztatja azonban az ajánlattevőket, hogy az alapajánlat 

benyújtását követően minden ajánlattevő az eljárás későbbi szakaszában 

(tárgyalások, módosított ajánlattétel) már csak kizárólag az alapajánlatban 

megjelölt részajánlat(ok) vonatkozásában vehet részt. 

Ajánlattevő minden viszonylatra maximum 1 alvállalkozót vehet igénybe, ezt 

az alvállalkozót ajánlatában meg kell jelenítenie. 

Ajánlatkérő tervezetten először az „A” és a „C” részajánlat vonatkozásában 

folytat le tárgyalásokat részajánlatonként az Ajánlattevőkkel külön-külön. 

Ajánlatkérő a tárgyalások lezárását követően valamennyi Ajánlattevőtől végső 

ajánlatot kér benyújtani az „A” és „C” részajánlat vonatkozásában. 

Ezt követően az Ajánlatkérő a „B” részajánlat vonatkozásában folytat le 

tárgyalásokat az Ajánlattevőkkel külön-külön. 

  

3. A szerződés meghatározása 

Üzemeltetési jog átadásáról szóló szerződés 

  

4. A dokumentációt rendelkezésre bocsátó szervezet 

MÁV-START Zrt.UtasellátóKözpont 

1087 Budapest, Kerepesi út 2-6. 

A dokumentáció igénylésének módja: 

2009. szeptember 30.-ig, munkanapokon 9.00-15.00 óráig, jelen Pályázati 

Felhívás 1. pontjában megjelölt kapcsolattartónál. 

A dokumentáció ellenértékének (40.000,- Ft + ÁFA) megfizetése átutalással 

történhet a MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. Raiffeisen Banknál 

vezetett 12001008-00154206-00100003 számú bankszámlájára. A közlemény 

rovatban fel kell tüntetni: „Belföldi és nemzetközi viszonylatban közlekedő 

vasúti étkezőkocsik üzemeltetési jogának átadása”. 

A jelentkezőnek visszavonhatatlan átutalási megbízást kell bemutatnia a 

dokumentáció átvételekor. A vételárnak az Ajánlatkérő számlájára legkésőbb 

az ajánlattételi határidő lejártáig kell beérkeznie. A befizetett tételekről az 

Ajánlatkérő automatikusan számlát állít ki, és azt megküldi a díjat átutaló 

címére. 

A Pályázati Dokumentáció Ajánlatkérőtől való megvásárlása az eljárásban 

való részvétel feltétele. 



  

5. A szerződés időtartama 

4 év (+2 év opció) 

  

6. A teljesítés megkezdésének kezdőnapja 

2009. december 13. 

  

7. AZ AJÁNLATTEVŐVEL SZEMBEN TÁMASZTOTT FELÚJÍTÁSI ÉS 

SZOLGÁLTATÁSI KÖVETELMÉNYEK 

a) A biztonságos üzemvitel mellett a MÁV-START Zrt. Utasellátó Központ által 

elvárt színvonalon nyújtott szolgáltatás. 

b) Korszerű minibárkocsival történő kiegészítő szolgáltatás. 

c) Szolgáltatói, vendégközpontú magatartás. 

d) A HACCP előírások betartása. 

e) A dokumentációban mellékelt Étkezőkocsi Működési Kézikönyv 

alkalmazása 

f) Az Ajánlattevő számára előírt felújítások elvégeztetése – összhangban az 

Ajánlatkérő által végzett karbantartásokkal, felújításokkal – az Ajánlattevő 

költségére és az Ajánlatkérő hozzájárulásával és felügyelete mellett (a 

szükséges engedélyek megszerzését követően). 

g) Amennyiben műszakilag megvalósítható és a partner bank is lehetőséget 

biztosít rá, akkor bankkártyás fizetési módot is lehetővé kell tenni az 

étkezőkocsikon. 

h) A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány illetve annak háttérintézményeként 

működő Nemzeti Üdülési Szolgálat Kft. által kibocsátott Üdülési Csekk 

elfogadása. 

i) Laptop használatát lehetővé tevő eszközök kiépítése. 

Fenti követelményekhez kapcsolódó további információkat az Étkezőkocsi 

Működési Kézikönyv tartalmazza. 

  

 



8. Alkalmassági követelmények 

Az Ajánlattevő (konzorcium esetén konzorciumi tag) és az igénybe venni 

kívánt - viszonylatonként legfeljebb egy – alvállalkozó pénzügyi, üzleti 

alkalmasságát az alábbi dokumentumok benyújtásával tartozik igazolni: 

  

8.1. Pénzügyi alkalmasság 

P/1. 

A pályázat kiírását megelőző 3 évnél régebben alakult pályázók részére: 

Az Ajánlattevőnek (konzorcium esetén konzorciumi tag) és az igénybe venni 

kívánt alvállalkozónak be kell nyújtania cégkivonatában szereplő valamennyi 

pénzforgalmi számla vonatkozásában a számlavezető pénzintézet által 

kiállított – az ajánlattételi határidőt megelőző 60 napnál nem régebbi keltezésű 

– eredeti nyilatkozatot minimálisan az alábbi tartalommal: 

· mióta vezeti az adott bankszámlát, 

· tájékoztatás a fizetési kötelezettségek teljesítéséről, 

· a számlán 2007. január 1-jét követően volt-e sorban állás, s ha igen, mikor 

és milyen időtartammal és összegben. 

Alkalmatlan az Ajánlattevő (konzorcium esetén konzorciumi tag) és az igénybe venni kívánt 

alvállalkozó, amennyiben bármelyiküknek bármely bankszámláján 2007. január 1-jét 

követően volt 60 napot meghaladó időtartamú sorban állás. 

  

2007. január 1-jét követően alakult pályázók részére: 

2007. január 1-jét követően alakult cégeknek ezen alkalmassági feltételnek való megfelelést a 

megalakulástól eltelt teljes időtartamra kell igazolni. 

  

P/2. 

A pályázat kiírását megelőző 3 évnél régebben alakult pályázók részére: 

Ajánlattevőnek(konzorcium esetén a konzorciumi tagoknak együttesen) és az 

igénybe venni kívánt alvállalkozónak együttesen vállalnia kell az 

étkezőkocsikon a dokumentációban részletezett felújításokat (2. sz. melléklet) 

Ajánlattevőnek (konzorcium esetén a konzorciumi tagoknak együttesen) 

nyilatkoznia kell az ajánlatban, miszerint vállalja / vállalják a megpályázni 

kívánt részajánlat(ok) vonatkozásában az Ajánlatkérő által a dokumentációban 

megjelölt minimális beruházások szerződést követő 2 éven belüli 

megvalósítását (a beruházások elvárt tartalmát a Pályázati Dokumentáció 2. 

sz. melléklete tartalmazza) 



E nyilatkozathoz mellékelni kell egy szándéknyilatkozatot bármely vasúti 

járműjavító vagy vasúti járműgyártó cégtől a belföldi étkezőkocsik felújítására. 

Alkalmatlan az Ajánlattevő, amennyiben nem csatolja nyilatkozatát az általa megpályázni 

kívánt részajánlatok vonatkozásában az Ajánlatkérő által elvárt minimális beruházások 

szerződéskötést követő 2 éven belüli megvalósításáról, mellékelve valamely vasúti járműjavító 

vagy vasúti járműgyártó cégtől származó szándéknyilatkozatot. 

A pályázat kiírását megelőző 3 évnél nem régebben alakult pályázók részére: 

A pályázat kiírását megelőző 3 évnél nem régebben alakult cégeknek ezen alkalmassági 

feltételt a többi pályázóval egyező módon kell igazolni. 

  

P/3. 

A pályázat kiírását megelőző 3 évnél régebben alakult pályázók részére: 

Az Ajánlattevő (konzorcium esetén konzorciumi tag) és az igénybe venni 

kívánt alvállalkozó vonatkozásában csatolni kell a számviteli jogszabályok 

szerinti beszámolót egyszerű másolatban a 2006, 2007, 2008-as pénzügyi 

évekre vonatkozóan. 

Alkalmatlan az Ajánlattevő (konzorcium esetén konzorciumi tag) és az igénybe venni kívánt 

alvállalkozó, ha bármelyiküknek a számviteli jogszabályok szerinti mérleg szerinti eredménye 

a 2006, 2007, 2008-as pénzügyi évek közül egynél több évben negatív. 

A pályázat kiírását megelőző 3 évnél nem régebben alakult pályázók részére: 

A pályázat kiírását megelőző 3 évnél nem régebben alakult cégeknek ezen alkalmassági 

feltételt a megalakulásuktól eltelt teljes időtartamra kell igazolni. (Be kell nyújtani az 

előtársasági beszámolót és a rendelkezésre álló éves beszámolókat. Amennyiben a cég 

bejegyzés alatt áll, akkor beszámolót nem szükséges csatolni.) 

8.2. Szakmai alkalmasság 

SZ/1. 

A pályázat kiírását megelőző 3 évnél régebben alakult pályázók részére: 

Az Ajánlattevő (konzorcium esetén konzorciumi tag) és az igénybe venni 

kívánt alvállalkozó vonatkozásában a vendéglátóiparban végzett 

szolgáltatásainak ismertetését a 2006-2008. évekre vonatkozóan 

referencialista formájában, minimálisan az alábbi tartalommal: 

- a teljesítés ideje, 

- a szerződés tárgyának részletes bemutatása (a TEÁOR (SZJ) kód 

feltüntetésével), a szakmai koncepció ismertetésével, 

- ellenszolgáltatás összege, 

- a szerződés időtartama, 

- a szerződést kötő másik fél (név, cím, kontaktszemély, telefon, e-mail 

elérhetőség) megnevezése, 



Alkalmatlan az Ajánlattevő (konzorcium esetén konzorciumi tag) és az igénybe venni kívánt 

alvállalkozó, amennyiben együttesen nem rendelkeznek a 2006, 2007, 2008. években összesen 

legalább 3 db, egyenként minimálisan nettó 25 millió Ft értékű vendéglátóipari munkát 

bemutató referencialistával. Ajánlatkérő referenciaként kizárólag olyan vendéglátóipari 

munkák bemutatását fogadja el, amelyek az alábbi TEÁOR (SZJ) kódok valamelyike szerint 

valósultak meg: 

  

TEÁOR ’08 szerinti kódok TEÁOR ’03 szerinti kódok 

56.10 Éttermi és mozgó vendéglátás 55.30 Étkezőhelyi vendéglátás 

56.21 Ételszolgáltatás rendezvényeken 55.51 Munkahelyi étkeztetés 

56.29 Egyéb vendéglátás 55.52 Közétkeztetés 

  

A pályázat kiírását megelőző 3 évnél nem régebben alakult pályázók részére: 

A pályázat kiírását megelőző 3 évnél nem régebben alakult Ajánlattevőknek 

nem kell referenciát bemutatni, ehelyett Ajánlattevő (konzorcium esetén 

konzorciumi tag) és az igénybe venni kívánt alvállalkozó vonatkozásában be 

kell mutatniuk szakembergárdájukat az alábbi módon: 

- minden szakember vonatkozásában az adott szakember által kézzel aláírt 

szakmai önéletrajz csatolása (amely kitér az adott szakember nyelvtudási 

szintjének bemutatására is) 

- minden szakember vonatkozásában a szakképesítést igazoló dokumentum 

egyszerű másolatának csatolása 

  

Alkalmatlan az Ajánlattevő (konzorcium esetén konzorciumi tag) és az igénybe venni kívánt 

alvállalkozó, amennyiben együttesen nem rendelkeznek az „A” részajánlat vonatkozásában 

legalább 12 fő, a „B” részajánlat vonatkozásában legalább 8 fő, a „C” részajánlat 

vonatkozásában legalább 25 fő minimum 3 éves vendéglátóipari tapasztalattal, 

vendéglátóipari középfokú szakképesítéssel, társalgási szintű angol és/vagy német 

nyelvtudással rendelkező szakemberrel. 

(Amennyiben egy pályázó több részajánlatra kíván jelentkezni, úgy az alkalmasság 

minimumkövetelményei az egyes, megpályázni kívánt részajánlatok vonatkozásában 

összeadódnak) 

  

 

 



SZ/2. 

A pályázat kiírását megelőző 3 évnél régebben alakult pályázók részére: 

Ajánlattevő (konzorcium esetén konzorciumi tag) és az igénybe venni kívánt 

alvállalkozó vonatkozásában be kell mutatni a teljesítésért felelős vezető 

szakembereket az alábbi módon: 

- minden vezető szakember vonatkozásában az adott vezető szakember által 

kézzel aláírt szakmai önéletrajz csatolása (amely kitér az adott vezető 

szakember nyelvtudási szintjének bemutatására is) 

- minden vezető szakember vonatkozásában a szakképesítést igazoló 

dokumentum egyszerű másolatának csatolása 

A nem főállású alkalmazott szakemberek esetében a teljesítésben való 

közreműködésre vonatkozó, az adott szakember által aláírt 

szándéknyilatkozatokat kell csatolni. 

  

Alkalmatlan az Ajánlattevő (konzorcium esetén konzorciumi tag) és az igénybe venni kívánt 

alvállalkozó, amennyiben együttesen nem rendelkeznek legalább 2 fő, minimum 10 éves 

vendéglátóipari tapasztalattal, vendéglátóipari szakképesítéssel, társalgási szintű angol 

és/vagy német nyelvtudással rendelkező vezető szakemberrel. 

  

A pályázat kiírását megelőző 3 évnél nem régebben alakult pályázók részére: 

A pályázat kiírását megelőző 3 évnél nem régebben alakult cégeknek ezen alkalmassági 

feltételt a többi pályázóval egyező módon kell igazolni. 

  

SZ/3. 

A pályázat kiírását megelőző 3 évnél régebben alakult pályázók részére: 

Ajánlattevő cégszerűen aláírt nyilatkozata, miszerint a MÁV-START Zrt. által 

szervezett évi 4 db akcióban részt vesz oly módon, hogy ezen akciók teljes 

időtartama alatt (mely időtartam akciónként nem haladhatja meg az egy teljes 

naptári napot) az étel- és itallapján szereplő teljes választékra 50 %-os 

kedvezményt biztosít a vendégek részére. 

  

Alkalmatlan az Ajánlattevő, amennyiben nem vállalja, hogy a MÁV-START Zrt. által 

szervezett évi 4 db akcióban részt vesz oly módon, hogy ezen akciók teljes időtartama alatt 

(mely időtartam akciónként nem haladhatja meg az egy teljes naptári napot)az étel- és 

itallapján szereplő teljes választékra 50 %-os kedvezményt biztosít a vendégek részére. 

  

 



A pályázat kiírását megelőző 3 évnél nem régebben alakult pályázók részére: 

A pályázat kiírását megelőző 3 évnél nem régebben alakult cégeknek ezen alkalmassági 

feltételt a többi pályázóval egyező módon kell igazolni. 

  

9. Kizáró okok 

(Minden ajánlattevőre, konzorciumi tagra, alvállalkozóra egyaránt alkalmazandók, 

függetlenül a megalakulás időpontjától) 

Nem lehet Ajánlattevő (konzorcium esetén konzorciumi tag), illetve 

alvállalkozó: 

a) aki 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) akinek Ajánlatkérővel szemben tartozása van, 

c) aki tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét 

felfüggesztették; 

d) aki 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; 

e) aki 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; 

f) aki a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában nincs bejegyezve; 

g) aki gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban - öt évnél 

nem régebben meghozott - jogerős bírósági ítéletben megállapított 

jogszabálysértést követett el; 

h) aki 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), c) és d) pontok tekintetében az igazolás módja: 

Az Ajánlattevő (konzorcium esetén konzorciumi tag) és az igénybe venni 

kívánt alvállalkozó(k) ajánlattételi határidőt megelőző 45 napnál nem régebben 

kiállított: cégkivonata és a cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási 

címpéldánya eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolati példányban. 

Az e), f), g), h) pontok tekintetében az igazolás módja: 

Az Ajánlattevő (konzorcium esetén konzorciumi tag), illetve alvállalkozó) 

cégszerűen aláírt, közjegyző által hitelesített nyilatkozata. 

A b) pont tekintetében az igazolás módja: 

Az Ajánlatkérő által kiállított igazolás [az Ajánlattevőnek (konzorcium esetén 

konzorciumi tagnak), illetve alvállalkozónak is csatolni kell]. 

  

10. Három évnél kevesebb ideje működő vállalkozásokra irányadó 

speciális szabályok 

Ajánlatkérő lehetővé teszi olyan pályázók jelentkezését is, amelyek a pályázat 

kiírását megelőző 3 évnél nem régebben jöttek létre. 

Ezen pályázókra vonatkozóan egyes alkalmassági követelmények 

tekintetében eltérő előírások érvényesek, ezeket részletesen jelen Pályázati 

Felhívás 7. pontja tartalmazza. 

A kizáró okokat illetően minden pályázóra egységes előírások vonatkoznak, 

jelen Pályázati Felhívás 8. pontjában foglaltaknak megfelelően. 

További speciális, a pályázat kiírását megelőző 3 évnél nem régebben létrejött 

pályázók részére irányadó előírások: 

- A cégjegyzékbe még be nem jegyzett gazdasági társaság esetén be kell 

nyújtani a létesítő okirat tulajdonosok által aláírt eredeti vagy közjegyző által 

hitelesített másolati példányát, valamint a cégbíróság által megküldött 

elektronikus tanúsítványt kinyomtatva, a cégjegyzésre jogosult által hitelesítve. 

A gazdasági társaság bejegyzett törzstőkéje nem lehet kevesebb 10 millió 

forintnál (a bejegyzett törzstőke mértékét az ajánlatban igazolni kell). 

Bejegyzés alatt álló cégnél a teljes, minimum 10 millió Ft-os törzstőke 

bejegyzés alatt álló cég rendelkezésére bocsátásának megtörténtét kell 

igazolni. 



  

11. Az ajánlattételi határidő, tárgyalások 

Az ajánlattételi határidő: 2009. szeptember 30. 10.00 óra. 

Az Ajánlattevő az ajánlatok benyújtására nyitva álló időpontig és helyen, 

személyesen, vagy meghatalmazott útján köteles a Társaságnak benyújtani 

pályázatát. A meghatalmazott csak írásbeli, közokiratba, vagy teljes bizonyító 

erejű magánokiratba foglalt meghatalmazássaligazolhatja, hogy az adott 

Ajánlattevő képviseletében jogosult eljárni. Ajánlatkérő az alapajánlat 

benyújtása után tárgyalásokat folytat le az Ajánlattevőkkel. A tárgyalások 

megkezdésének időpontja: 2009. október 8. 10.00 óra. 

A tárgyalás helyszíne: a MÁV-START Zrt. Utasellátó Központ központvezetői 

irodája. 

Ajánlatkérő a tárgyalásokat zárt körben tartja (csak az Ajánlatkérő, és 

Ajánlattevő, valamint képviselőik lehetnek jelen). Ajánlattevőt csak az 

érvényes cégkivonata alapján cégjegyzési joggal rendelkező személy, vagy az 

általa adott meghatalmazással rendelkező személy képviselheti. 

A tárgyalásokon az üzemeltetéssel, működtetéssel valamint a felújításokkal 

kapcsolatos részletes műszaki-szakmai egyeztetés is megtörténik. 

Az Ajánlattevőkkel való tárgyalás sorrendjét az Ajánlatkérő az ajánlatok 

beérkezésének sorrendjében állapítja meg. 

Az Ajánlatkérő a tárgyalások eredményétől függően egy vagy több tárgyalást 

tart, az Ajánlattevőkkel külön-külön. Ajánlatkérő csak szükség esetén tart 

második, illetve további tárgyalást. A második és az azt követő tárgyalások 

időpontjáról Ajánlatkérő írásban értesíti az Ajánlattevőket. Az utolsó 

tárgyaláson a két legjobb Ajánlatot tevő közösen vesz részt. 

  

12. Az ajánlat benyújtásának címe 

Megegyezik az 1. pont szerinti kapcsolattartási címmel: 

MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. Utasellátó Központ 

1087 Budapest, Kerepesi út 2-6. 

Központvezetői iroda 

  

13. Az ajánlattétel nyelve (nyelvei) 

Magyar (HU) 



  

14. Az ajánlat(ok) felbontásának helye, ideje 

Az ajánlatok felbontásának ideje azonos az ajánlattételi határidővel. 

Az ajánlatok felbontásának helye: 

MÁV-START Zrt. Utasellátó Központ 

1087 Budapest, Kerepesi út 2-6. 

Központvezetői iroda 

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. 

  

15. Az ajánlatok elbírálásának menete és szempontrendszere 

A részletes értékelés az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztására 

irányul. 

a) Az ajánlatok elbírálásának részszempontjai „A” és „B” részajánlat esetén: 

Szempontok Súlyszám Pontszám Maximum 

1. Többletberuházások értéke (nettó Ft) 40 1-10 400 

2. Üzemeltetési jog átadásának ellenértéke a teljes futamidőre (nettó 

jelenérték Ft-ban) 40 1-10 400 

3. Minőségi követelmények 20 1-10 200 

  

b) Az ajánlatok elbírálásának részszempontjai „C” részajánlat esetén: 

Szempontok Súlyszám Pontszám Maximum 

1.a Azon kocsik mennyisége, amelyekben a pályázó vállalja az 

energiaellátás bővítését és a légkondicionálás kialakítását a szerződéskötést 

követő 2 éven belül (min. 1 db, max. 9 db kocsi) 20 1-10 200 

1.b Egyéb többletberuházások értéke (netto Ft.) 20 1-10 200 

2. Üzemeltetési jog átadásának ellenértéke a teljes futamidőre (nettó 

jelenérték Ft-ban) 40 1-10 400 



3. Minőségi követelmények 15 1-10 150 

4. Többletviszonylatokhoz kapcsolódó díjnövekedés mértéke (nettó Ft / 

viszonylat / év) 5 1-10 50 

 

Az Ajánlatkérő a beadott ajánlatok elbírálása során megvizsgálja, hogy az 

ajánlatok megfelelnek-e a Pályázati Felhívásban, a Pályázati 

Dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

A részszempontok értékelése során adható pontszám valamennyi 

részszempont esetében 1-10 pontig terjed. Valamennyi részszempont 

esetében a legelőnyösebb ajánlat kap maximális pontszámot, a többi ajánlat 

pontszáma arányosan kevesebbet. 

Mindegyik részszempont esetében Ajánlatkérő két tizedes jegy pontosságig 

számol, majd az így kapott számot beszorozza a súlyszámmal. Az így 

kialakuló pontszámot a matematika szabályai szerint egész pontra kerekíti. 

  

Ajánlatkérő az egyes bírálati részszempontok tekintetében az alábbiak szerint értékel: 

  

1. Többletberuházások értéke (Ft) 

Ezen bírálati részszempont tekintetében Ajánlatkérő a minimális beruházási 

elváráson (ld. Pályázati Dokumentáció 7. pont P/2. alpontja, illetve részletesen 

a dokumentáció 2. sz. melléklete) felül vállalt beruházás Ft-ban kifejezett nettó 

értékét értékeli. (A Ft-ban kifejezett nettó értékről az Ajánlattevőnek külön 

nyilatkoznia kell, továbbá ezt az értéket az ajánlatban részletesen, részletes 

műszaki szakmai dokumentációval alátámasztva is be kell mutatni). 

Ajánlatkérő többletberuházásként az alábbiakat kívánja értékelni: 

„A” és „B” részajánlat: 

Ajánlattevő egyéb többletberuházásokat csak abban az esetben vállalhat, ha a 

dokumentáció 2. sz. mellékletében szereplő, Ajánlatkérő által elvárt 

beruházások megvalósítását vállalja. Az ezeken felül vállalt 

többletberuházások nettó Ft-ban feltüntetett összegét értékeli ezen bírálati 

részszempont keretében a kiíró. 

A többletberuházások vonatkozásában a nettó Ft összeget részletes műszaki 

leírással kell alátámasztani, amely bemutatja a többletberuházás részletes 

összetételét árazással. 

 



„C” részajánlat: 

A többletberuházásokat a „C” részajánlat vonatkozásában a kiíró két 

alszempontra bontva értékeli: 

1. a.) 

A 88-81 tip. kocsiknál a minimális beruházásokon felül legfeljebb 9 db 

kocsiban a pályázók vállalhatják az energiaellátás bővítését, és a 

légkondicionálás kialakítását a szerződéskötést követő 2 éven belül. 

Ajánlattevő mérlegelhet, hogy a 9 db kocsiból hány kocsiban tudja/akarja ezen 

átalakításokat a megadott időn belül elvégezni, ennek megfelelően kell 

megadnia a többletberuházások értéke tekintetében ajánlatát. 

Az Ajánlattevők ezen alszempontra úgy tehetnek ajánlatot, hogy feltüntetik azt 

a kocsimennyiséget (min.1, max.9 db kocsi), amelyekben az energiaellátás 

bővítését és a légkondicionálás kialakítását a szerződéskötést követő 2 éven 

belül vállalják. 

1. b.) 

Ajánlattevő egyéb többletberuházásokat csak abban az esetben vállalhat, ha a 

dokumentáció 2. sz. mellékletében szereplő, ajánlatkérő által elvárt 

beruházások megvalósítását vállalja és amennyiben ezen túlmenően az 1. a.) 

alszempontnál a maximális, 9 db kocsimennyiséget tüntette fel. 

Az ezeken felül vállalt többletberuházások nettó Ft-ban feltüntetett összegét 

értékeli ezen bírálati alszempont keretében a kiíró. 

A többletberuházások vonatkozásában a nettó Ft összeget részletes műszaki 

leírással kell alátámasztani, amely bemutatja a többletberuházás részletes 

összetételét árazással. 

1. Üzemeltetési jog átadásának ellenértéke a teljes futamidőre vonatkozóan (nettó 

jelenérték Ft-ban) 

Ezen bírálati szempont kapcsán Ajánlattevőnek ki kell tölteni a lenti táblázatot 

az alábbiak szerint: 

- A teljes (4 év+2 év opció) időtartamra vonatkozóan nettó Ft-ban megadja az 

éves, általa vállalt bérleti díjat (az 1. sorszámú sort A-F celláit kitölti). Felhívjuk 

a figyelmet, hogy a pályázók – tekintettel az első két év beruházási 

kötelezettségére – legfeljebb az első két évben kapnak lehetőséget arra, hogy 

bérleti díjként 0 értéket tüntessenek fel ajánlatukban. 



- A fentiek szerinti bérleti díjakból valamint az Ajánlatkérő által megadott 

diszkontfaktorokból diszkontált jelenértéket számít (minden oszlop esetében 

az 1. és 2. sorban található számok összeszorzásával). 

- A fentiek szerint számított diszkontált jelentértékeket a teljes futamidőre 

vonatkozóan összeadja, és egész számra kerekíti (G3 cella). 

A G3 cella fentiek szerint számított összege jelenti ezen részszempont 

vonatkozásában az értékelés alapját. 

    A B C D E F G 

    1.év 2.év 3.év 4.év 5.év 6.év ÖSSZESEN 

1 

Éves bérleti díj 

(nettó Ft/év)               

2 

Diszkontfaktor 

(adott) 0,8374 0,7703 0,7142 0,6602 0,6113 0,5671   

3 

Diszkontált jelenérték 

(1*2)               

A pályázóknak a Felolvasólapon ezen bírálati részszempont tekintetében a 

fenti táblázat G3 cellájában szereplő, egész számra kerekített értéket kell 

feltüntetniük. 

1. Minőségi követelmények 

Ezen bírálati részszempont tekintetében Ajánlatkérő az alábbiakat értékeli: 

· árszínvonal 

· étkészlet; 

· terítés (dekoráció); 

· személyzet öltözéke; 

· egyéb szolgáltatások (magazin, napilap); 

· kiszolgálási idő; 

A fentiek tekintetében a pályázóknak részletes, képekkel ellátott bemutató 

anyagot, valamint tervezett árakkal ellátott étel- és itallapot kell a pályázathoz 

csatolni. A képek esetében az A/4-es, színes formátumot fogadja el az 

Ajánlatkérő. 

1. Többletviszonylatokhoz kapcsolódó díjnövekedés mértéke (csak a „C” részajánlatnál) 



Amennyiben Ajánlatkérő a dokumentáció 2. pontjában a „C” részajánlat 

vonatkozásában feltüntetett viszonylatokhoz képest további viszonylatokat 

kíván a szerződés részévé tenni, ebben az esetben a nyertes pályázó által 

fizetendő üzemeltetési díj növekszik. A többletviszonylatokhoz kapcsolódó 

díjnövekedés mértéke független a viszonylattól, erre vonatkozóan 

Ajánlattevőnek átalánydíjat kell megajánlania ajánlatában, melyet Ajánlatkérő 

a bírálati szempontok között értékel. 

  

16. Az eredményhirdetés IDŐPONTJA 

Ajánlatkérő a pályázat eredményéről írásban (telefax útján) tájékoztatja az 

Ajánlattevőket várhatóan 2009. november 24. 12.00 óráig. 

  

17. A szerződéskötés tervezett időpontja 

2009. november 30. 

Ajánlatkérő fenntartja a jogot a szerződéskötési időpont módosítására azzal, 

hogy az új időpontról rövid úton (e-mailben vagy faxon) tájékoztatja a nyertes 

Ajánlattevőket. 

  

18. Egyéb információk 

- Az ajánlatban utalni kell a közös ajánlattételi szándékra, s meg kell nevezni a 

konzorciumi tagokat, illetve a konzorcium vezető tagját, annak címét, egyéb 

elérhetőségét. Közös ajánlattétel esetén a közös Ajánlattevőknek 

megállapodást (konzorciális szerződés) kell kötniük egymással, melyben 

szabályozzák a közös Ajánlattevők egymás közötti és az Ajánlatkérővel való 

kapcsolatát. A megállapodásnak ki kell térnie arra, hogy a tagok felelőssége 

egyetemleges, továbbá meg kell jelölni meghatalmazással eljáró képviselőjük 

nevét, elérhetőségeit. A meghatalmazás alapján a meghatalmazott a 

konzorcium minden tagját teljes jogkörrel képviseli, a képviselet bármilyen 

vonatkozású korlátozása az eljárás időtartama alatt az Ajánlatkérő irányába 

hatálytalan. 

- 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 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, 3 db papír példányban (1 

eredeti, 2 másolat), és 1 db elektronikus példányban WORD formátumban, a 

képeket, rajzokat .jpg vagy .pdf formátumban (CD vagy DVD) kell benyújtani. 

A borítékon a ”Belföldi és nemzetközi viszonylatban közlekedő vasúti 

étkezőkocsik üzemeltetési jogának értékesítése” megjelölést 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 (a felolvasólap mintáját a dokumentáció tartalmazza): 

· azon részajánlat(ok) megjelölését, amelyre az Ajánlattevő pályázni kíván; 

· az Ajánlattevő, konzorcium esetén a konzorciumvezető és a konzorciumi 

tagok nevét, székhelyét, telefon- és faxszámát, e-mail címét; 

· kapcsolattartó személyének és elérhetőségének (telefonszám, faxszám, e-

mail-cím) megjelölését; 

· részajánlatonkénti bontásban a számszerűsíthető bírálati részszempontokra 

(„A” és „B” részajánlat esetén: 1. és 2. bírálati részszempontok, „C” részajánlat 

esetén: 1.a, 1.b., 2., és 4. bírálati részszempontok) adott ajánlatát. 

- Az ajánlattevőnek az ajánlatához szerződéstervezetet kell készíteni és 

csatolni a dokumentációban meghatározottak, valamint a dokumentáció IV. 

részében található szerződéses feltételek alapján. 

- A pályázatra benyújtott ajánlatnak a Pályázati Felhívás fenti pontjaiban 

feltüntetett nyilatkozatokon túl tartalmazni kell az Ajánlattevő cégszerűen aláírt 

nyilatkozatát: 

· A pályázati kiírásban foglalt feltételek elfogadására, 

· Az általa vállalt szolgáltatásokra és kötelezettségre, továbbá 

· A pályázat kapcsán teljesítendő ellenszolgáltatásra vonatkozóan. 

- Ajánlattevő (konzorcium esetén konzorciumi tag) és az igénybe venni kívánt 

alvállalkozó vonatkozásában be kell mutatni az üzemeltetni kívánt járatokon a 

megvalósítás és üzemeltetés körülményeit, valamint a rendszerben való 

szolgáltatásra és üzemeltetésre vonatkozó munkaszervezési elképzeléseket. 

Ismertetni kell a háttér üzemi feladatok megvalósítási módjára vonatkozó 

elképzeléseket. A kocsikra felkerülő eszközök, áruk és nyersanyagok 

beszerzésének, tárolásának, szállításának rendszerét, a raktározás 



megvalósítására vonatkozó elképzeléseket, az alkalmazandó rendszerek – 

mind szervezési, mind egészségügyi, mind HACCP, mind informatika 

vonatkozásában – bemutatását. 

- 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. 

- Ajánlatkérő a dokumentációban szereplő feltételek szerint lehetőséget 

biztosít közös ajánlattételre, alvállalkozó igénybevételére a szerződés 

teljesítéséhez. 

- Az Ajánlatkérő a pályázat során az Ajánlattevő részére teljes körű 

hiánypótlási lehetőséget biztosít. 

- Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával, valamint a tárgyalásokon való 

részvétellel, képviselettelkapcsolatban felmerült összes költsége az 

Ajánlattevőt terheli függetlenül attól, hogy az eljárás eredményes volt-e. 

 


