
Pályázati Felhívás 

„Belföldi viszonylatokban 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. 

Beszerzési és Gazdálkodási Szervezet 

Támis Norbert 

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. I. emelet 137. iroda 

Telefonon, hétköznap: 9.00-15.00 óra 

Telefon: 06 1/511-1922 

Fax: 06 1/511-1982 

e-mail: tamis.norbert@mav-start.hu 

  

2. A pályázat tárgya 

Belföldi viszonylatban közlekedő vasúti étkezőkocsik üzemeltetési jogának 

átadása az alábbi viszonylatokban: 

„A” részajánlat [11+3 kocsi]: 

· Budapest-Nyíregyháza-Budapest 

· Budapest-Miskolc-Budapest 

„B” részajánlat [10+3 kocsi]: 

· Budapest-Pécs-Budapest 

· Budapest-Szombathely-Budapest 

mailto:takacs.gyorgyi@mav-start.hu


· Budapest-Pécs-Kassa-Budapest 

· Pécs-Budapest-Miskolc-Budapest-Pécs (3G) 

„C” részajánlat [7 minibárkocsi]: 

· Budapest-Szeged-Budapest viszonylatban az IC vonatokban minibárkocsival 

történő szolgáltatás 

Ajánlatkérő a menetrendi változásokkal 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. Az egyes viszonylatokhoz tartozó díjcsökkentés mértékére, a 

díjcsökkentés koncepciójára vonatkozóan az ajánlatban be kell mutatni a 

pályázó javaslatát, a végső módszer a tárgyalásokon kerül meghatározásra. 

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. A 

többletviszonylatokhoz kapcsolódó díjnövekedés számítása és mértéke 

vonatkozásában az ajánlatban be kell mutatni a pályázó javaslatát, a végső 

módszer a tárgyalásokon kerül meghatározásra. 

A pályázónak már az alapajánlatában meg kell jelenítenie, hogy mely 

részajánlatokra kíván pályázatot benyújtani, ezen döntése azonban a pályázat 

során megváltoztatható azzal, hogy a végső ajánlatában megpályázott 

részajánlatok vonatkozásában keletkezik ajánlati kötöttsége a pályázónak. 

  

3. A cégek kiválasztásának folyamata 

a) A pályázati kiírás megjelentetése: 2010. január 29. 

b) A MÁV-START Zrt. a pályázati kiírás megjelentetését követően, prezentáció 

keretében ismerteti minden érdeklődő részére az elvárásait az étkezőkocsi 

jövendő üzemeltetőjével/üzemeltetőivel szemben. (elvárt minőségi 

paraméterek, az üzemeltetés általános jellemzői). 

 A prezentáció időpontja: 2010. február 8. 14.00 óra 

 A prezentáció pontos helyszíne: Budapest Keleti pu., 1087 Budapest, Kerepesi út 2-

6. 10. vágány 

  

c) Dokumentáció igénylésének határideje az ajánlatkérőtől (lásd 6. pont): 

2010. február 11. 16.00 óra. Az igénylést faxon a 1/511-1982-es faxszámra és 

e-mailen a tamis.norbert@mav-start.hu e-mail címre kell megküldeni. Az 

igénylésnek mindenképp tartalmaznia kell az alábbi információkat: 

mailto:tamis.norbert@mav-start.hu


1. igénylő neve, címe, cégforma, 

2. kapcsolattartó személy neve, mobiltelefonszáma, e-mail címe és faxszáma. 

Az ajánlatkérő felhívja a pályázók figyelmét arra, hogy a fentiek szerint megadásra kerülő 

adatokat tekinti a pályázóval való kapcsolattartás szempontjából releváns elérhetőségeknek; 

azokat az ajánlatkérő nem köteles ellenőrizni és a pályázó általi hibás megadásából eredő 

károkért, mulasztásokért semmiféle felelősséget nem vállal. 

d) A pályázat további részeiben már csak azon cégek vehetnek részt, akik a 

dokumentációt a megadott határidőre igényelték. 

e) Ajánlattételi határidő (alapajánlatok): 2010. február 16. 09.45 óra 

Az alapajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő cégszerűen aláírt 

nyilatkozatát atekintetben, hogy mely részajánlatok vonatkozásában kíván 

ajánlatot benyújtani. Ajánlatkérő ezen döntése azonban a pályázat során 

megváltoztatható, erre az esetre új nyilatkozatot kell benyújtania. A végső 

ajánlat benyújtását követően a nyilatkozat már nem módosítható. 

  

Az alapajánlatok benyújtásának címe: 

MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. 

Beszerzési és Gazdálkodási Szervezet 

Támis Norbert 

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. I. emelet 137. iroda 

Az alapajánlatokat 2010. február 16-án 09.45-ig kell a fenti címre benyújtani. Ezt követően, 

10.00 órától kerül sor az alapajánlatok bontására ugyanezen címen a 318. sz. tárgyalóban. 

Az alapajánlatok benyújtását követően ajánlatkérő tárgyalás(oka)t folytat le a 

pályázókkal, külön-külön, tervezetten egy fordulóban. 

A tárgyalások során ajánlattevő kérdéseket tehet fel az ajánlatkérő számára, 

ezentúl a feleknek lehetősége nyílik a pályázat tárgyát képező feladatok 

kapcsán a műszaki, szakmai, kereskedelmi illetőleg szerződéses kérdések 

tisztázására. 

A pályázat ezen szakaszában sem a pályázóknak, sem az ajánlatkérőnek 

nincs ajánlati kötöttsége. 

f) Tárgyalások megkezdése: 2010. február 17. 

A tárgyalások lezárásával ajánlatkérő végső ajánlatot kér benyújtani a 

pályázóktól, amely már ajánlati kötöttséget eredményez a pályázó oldalán. 



Az ajánlatkérő (MÁV-START Zrt.) oldalán ajánlati kötöttség kizárólag a 

szerződéskötéssel jön létre, ezt megelőzően ajánlatkérő oldalán nem áll be 

ajánlati kötöttség. 

Az Ajánlatkérő a pályázat során az Ajánlattevő részére teljes körű hiánypótlási 

lehetőséget biztosít. Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a végső 

ajánlattétel során a hiánypótlás lehetőségét kizárja (erről a végső ajánlat 

bekérésével egyidejűleg tájékoztatni fogja az ajánlattevőket) 

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot annak bármely 

szakaszában, a szerződéskötésig bármikor eredménytelennek nyilvánítsa. A 

pályázat eredménytelennek nyilvánításából eredően ajánlatkérővel szemben 

semmiféle igény nem érvényesíthető! 

g) Eredményhirdetés tervezett időpontja: 2010. március 10. 

h) Szerződéskötés tervezett időpontja: 2010. március 12. 

  

(Ajánlatkérő fenntartja a jogot a fenti időpontok korlátozás nélküli módosítására azzal, hogy 

az új időpontról rövid úton (e-mailben vagy faxon) tájékoztatja a pályázókat.) 

  

4. A szerződés meghatározása 

Üzemeltetési jog átadásáról szóló szerződés 

  

5. A szerződés időtartama 

2 év (+1 év opció) 

  

6. A teljesítés megkezdésének kezdőnapja 

  

2010. április 1. 

7. AZ AJÁNLATTEVŐVEL SZEMBEN TÁMASZTOTT ALAPVETŐ 

KÖVETELMÉNYEK 

a) A biztonságos üzemvitel mellett a MÁV-START Zrt. 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) Amennyiben műszakilag megvalósítható és a partner bank is lehetőséget 

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

étkezőkocsikon. 

g) A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány illetve annak háttérintézményeként 

működő Nemzeti Üdülési Szolgálat Kft. által kibocsátott Üdülési Csekk 

elfogadása. 

h) az elvárt szolgáltatási színvonal folyamatos fenntarthatóságához, illetve az 

előírások betartásához a konyhatechnológiai berendezések szükséges 

mennyiségének és állapotának biztosításához elengedhetetlen 

eszközbeszerzéseket, alkatrészek és/vagy berendezések javítását, vagy 

cseréjét az üzemeltető a tárgyalások során, vagy a szerződéskötéskor 

megállapított határidőig a megrendelővel egyeztetett és általa engedélyezett 

műszaki tartalommal elvégzi/elvégezteti 

Ehhez kapcsolódóan ajánlatkérő ezúton tájékoztatja a pályázókat, hogy az 

egyes részajánlatok tekintetében – figyelemmel a kocsik jelenlegi állapotára – 

az alábbi eszközbeszerzések elengedhetetlenek a szolgáltatás nyújtásához: 

Az „A” és „B” részajánlatban közlekedő kocsik pályaszám szerinti konyhai 

berendezéseinek állapota a 2010.01.21 állapot szerint: 

„A” részajánlat: 

 Nyíregyházi IC fordulóban közlekedő kocsik: 

88-67 014psz. a kocsin található konyhai berendezések állapota rendben, 

üzemképes, 

88-67 015psz. a kocsin található konyhai berendezések állapota rendben, 

üzemképes 

88-67 016psz .a kocsin található konyhai berendezések állapota rendben, 

üzemképes 

88-67 017psz. a kocsin található konyhai berendezések állapota rendben, 

üzemképes 

 Miskolci IC fordulóban közlekedő kocsik: 

88-67 018psz. a kocsin található konyhai berendezések állapota rendben, 

üzemképes 

88-67 019psz. a kocsin található konyhai berendezések állapota rendben, 

üzemképes 



88-67 020psz. a kocsin található konyhai berendezések állapota rendben, 

üzemképes, kivéve a büfétérben található hűtőláda gyengén hűt, ennek 

várható javítási költsége cca.: 30e forint 

88-67 021psz. a kocsin található konyhai berendezések állapota rendben, 

üzemképes 

88-67 022psz. a kocsin található konyhai berendezések állapopta rendben, 

üzemképes 

 Keleti fordulóban közlekedő kocsik: 

a jelenleg közlekedő 2 darab 88-71 fősorozatú kocsikon található konyhai 

berendezések állapota megfelelő, üzemképesek. 

A 3 darab tartalék kocsi jelenlegi állapota: üzemképesek ezek a kocsik 88-81 

fősorozatú kocsik. 

„B” részajánlat: 

 Pécsi IC fordulóban közlekedő kocsik: 

88-67 008psz. a kocsin található konyhai berendezések állapota rendben, 

üzemképes 

88-67 009psz. a kocsin található konyhai berendezések állapota rendben, 

üzemképes 

88-67 013psz. a kocsin található konyhai berendezések állapota rendben, 

üzemképes, kivéve a kombinált hűtő normál hűtő része amely kompresszor 

hibás, ennek várható javítási költsége cca.: 80e forint. 

 Hernád IC fordulóban közlekedő kocsik: 

A jelenleg közlekedő 3db 88-71 fősorozatú kocsik konyhai berendezések 

állapota rendben, üzemképes. 

  

 Szombathelyi IC fordulóban közlekedő kocsik: 

A fordulóban közlekedő 88-81 fősorozatú kocsik konyhai berendezéseinek 

állapota rendben, üzemképes. 

 3G IC fordulóban közlekedő kocsik: 

88-67 010psz. a kocsin található konyhai berendezések állapota rendben, 

üzemképes 

88-67 011psz. a kocsin található konyhai berendezések állapota rendben, 

üzemképes, kivéve a hűtők gyengén hűtenek, ennek várható javítási költsége 

cca.: 90e forint. 



A 3 darab tartalék kocsi jelenlegi állapota: üzemképesek ezek a kocsik 88-81 

fősorozatú kocsik. 

Fenti követelményekhez kapcsolódó további információkat az Étkezőkocsi 

Működési Kézikönyv tartalmazza. 

„C” részajánlat: 

 Hétfőtől-csütörtökig 

707-704-703-766 

709-712-715-706 

719-762-765-756 

717-754-753 

702-705-764-763 

710-757-714-713 

760-755-716 

 Péntek, szombat, vasárnap, ünnepnap 

707-762-765-756 

719-1752-755-716 

717-704-703-766 

710-757-714-713 

760-1767-754-753 

702-705-764 

709-712-715-706-763 

Részletesen a dokumentáció 1. sz. mellékletében. 

  

8. Alkalmassági követelmények 

Az Ajánlattevő (konzorcium esetén konzorciumi tag) szakmai alkalmasságát 

az alábbi dokumentumok benyújtásával tartozik igazolni: 

SZ/1. 

Ajánlattevő (konzorcium esetén konzorciumi tag) 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 csatolás, amely kitér az adott szakember 

vendéglátóipari tapasztalatának bemutatására is 

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, egyenként minimum 3 

éves vendéglátóipari tapasztalattal rendelkező vezető szakemberrel. 

  

Az alkalmassági feltételeknek való megfelelést az ajánlattevőknek az ajánlatukban kell 

igazolni. 

  

A dokumentumok benyújtásával kapcsolatban ajánlatkérő biztosítja a hiánypótlás 

lehetőségét. 

  

9. Kizáró okok 

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 egyszerű másolati példányban. 

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

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

cégszerűen aláírt nyilatkozata. 

A b) pont tekintetében az igazolás módja: 

Az Ajánlatkérő által kiállított igazolás. 

  

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 ajánlatok elbírálása során megvizsgálja, hogy az 

ajánlatok megfelelnek-e a Pályázati Felhívásban, a Pályázati 

Dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 



Az ajánlat kötelező tartalmi elemei: 

1. cégszerűen aláírt, kitöltött felolvasólap részajánlatonként (a jelen 

dokumentációban szereplő iratminta szerint) 

2.  

1. a végső ajánlatban az alapajánlathoz képest eltérő (akár alacsonyabb, 

akár magasabb) üzemeltetési díj is megadható! 
3. az ajánlatban vállalt üzemeltetési díjat alátámasztó, részletes, viszonylatonként 

bemutatott bevétel és költségterv a MÁV-START által rendelkezésre bocsátott 

táblázat kitöltésével részajánlatonként (a táblázatot minden pályázó részére 

elektronikusan megküldjük – BF ÉTKEZŐ BEV-KTG-RÉSZLETEZŐ.XLS) 

4.  

0. felhívjuk a figyelmet, hogy a táblázatban az egyes részajánlatok 

táblázatai külön fülön szerepelnek 

1. ajánlattevőnek azon részajánlatokra vonatkozó táblákat (azoknak 

valamennyi celláját ) kell kitöltenie, amelyre pályázni kíván 

2. felhívjuk a figyelmet, hogy a táblázat valamennyi cellájában nettó 

értékeket kell feltüntetni! 
5. végleges étel- és itallap nyomtatott formában részajánlatonként(pályázó 

eldöntheti, hogy egyben van-e az étel- és itallap vagy külön-külön) 

o színes 

o fényképekkel 

o árakkal (Ft, EUR) 

§ ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az étel- és itallapon szereplő 

árazás kapcsán kötelezően betartandó elvárásokat fogalmazzon meg a 

tárgyalások során, amelyeket már a végső ajánlatnál figyelembe kell venni 

o magyar, német és angol nyelven egyaránt 

o az Utasellátó logo-t valamennyi pályázónak megküldjük elektronikusan 

o az étel- és itallap a MÁV-START Zrt., az Utasellátó és a saját cég logóján 

kívül semmilyen egyéb más cég, vagy termék logót nem tartalmazhat 

o az étel- és itallap fedlapján kizárólag a MÁV-START Zrt. és/vagy az 

Utasellátó logo szerepelhet 

1. az étkezőkocsi személyzete munkaruhájának bemutatása részajánlatonként 

o színes fénykép vagy színes rajz formájában 

o a ruhát a fényképen vagy rajzon mindenképp emberi alak viselje (élő 

személy v. bábu) 



o az Utasellátó logo-t valamennyi pályázónak megküldjük elektronikusan 

1. a működés módjának lényegre törő bemutatása maximálisan 10 db A/4-es gépelt 

oldal terjedelemben részajánlatonként 

o kitérve benne a raktározás és az egyes járművek raktárból történő 

kiszolgálási módjának bemutatására 

o kiszolgálási idő ismertetése (az „A” és a „B” részajánlatok tekintetében) 

o belső minőségellenőrzési rendszer bemutatása 

o működési modell bemutatása 

§ a pályázó milyen feladatokat azonosított magára nézve a szolgáltatás 

nyújtása kapcsán 

 ezen feladatokat milyen szervezeti felépítésben kívánja ellátni 

 a tulajdonosok részt vesznek-e a tényleges munkavégzésben, és ha igen, milyen 

módon 

 az ügyvezetők részt vesznek-e a tényleges munkavégzésben, és ha igen, milyen 

módon 

 mutassa be, hogy a tényleges munkát kik és milyen felépítésben látják el 

1. szerződéstervezet részajánlatonként a dokumentációban szereplő 

szerződéstervezet alapján 

o az alapajánlatban csatolt szerződéstervezetben a pályázó megjelölhet 

véleményeltéréseket, egyes szerződéses rendelkezések kapcsán különböző 

javaslatokat. Ezt egységes megjelöléssel (pl. korrektúra) kérjük megtenni. 

o a tárgyalásokon ajánlatkérő ismerteti álláspontját az egyes ajánlattevői 

javaslatokkal kapcsolatban, egyúttal a tárgyalások lezárását követően 

véglegesíti a szerződéstervezetet, amelyre a végső ajánlatot kéri benyújtani 

o a végső ajánlattételhez kiküldött szerződéstervezetben már nem 

megengedett a változtatás. Bárminemű változtatás az ajánlat 

érvénytelenségét eredményezi. 

o a szerződés mellékletei az alábbiak: 

 1. sz. melléklet: az egyes viszonylatok vonatkozásában irányadó menetrend, ami a 

2009/10-es menetrendváltástól irányadó – (dokumentáció 1sz melléklet.doc) a 

részajánlatnak megfelelő tartalommal, változatlan formában csatolandó a 

szerződéshez; 

 2. sz. melléklet: az üzemeltetési díj módosulásának módszertana a viszonylatok 

változása esetére (VISZONYLATOK_SÚLYOZÁSA_MT.xls) – kérjük, hogy ebbe 

a táblázatba minden év vonatkozásában szíveskedjenek az éves üzemeltetési díjakat 

beírni, a többi értéket a táblázat magától számolja, ezt követően kérjük a táblát 

csatolni az ajánlathoz; 



 3. sz. melléklet: 

Az „A” és „B” részajánlatok tekintetében a teljes Étkezőkocsi Működési 

Kézikönyv - változatlan formában csatolandó a szerződéshez: 

A „C” részajánlat esetében az Étkezőkocsi Működési Kézikönyv alábbi részei 

irányadók és alkalmazandók. (így kell csatolni a szerződéshez) 

1. Általános rendelkezések: 1; 2; 3; 6; 14 és 15-ös pont 

2. Járatközlekedtetési kötelezettség: 1. pont 

3. Alkalmazottakra vonatkozó előírások: 1-es pont, 2-es pont érvényes Egészségügyi Könyvre 

vonatkozó előírása, 3, 4, 5-ös pont 

4. Alkalmazottak részletes feladatai: 1-es pont, 2-es pont az étkezőkocsira speciálisan 

alkalmazandó tiltott tevékenységek kivételével, 3-as pont első és utolsó bekezdése, 4-es pont 

első és negyedik bekezdése, 7-es pont első és második bekezdése 

5. Árubeszerzés, értékesítés, kínálat: Az étkezőkocsira vonatkozó kitételek kivételével 

6. Arculati előírások: 1-es pontban a felszolgálói munkaruha, és az utolsó bekezdés 

7. Minőségfelügyelet: 1, 2-es pont, a 3-as pontban az általános követelmények közül a 

menetlevélre, a személyzet higiéniájára, formaruhájára, az Egészségügyi Könyvre,a kitűzőre, 

az alkohol és dohányzási tilalomra és az Utasellátó márkanév használatára vonatkozó 

követelmények valamint a minibárkocsira vonatkozó elvárások, továbbá a 4, 5, 6-os pont, és a 

7-es pont teljes egészében, kivéve a hibajegyzékben szereplő alábbi tételek: 

- Étkezőkocsi nem megfelelő takarítottsága 

- Abrosz, evőeszköz hiány 

- WC nem megfelelő takarítottsága 

8. Egyéb rendelkezések az utolsó bekezdés kivételével 

9. Kommunikáció teljes egészében 

§ 4. sz. melléklet- 5. sz. melléklet: műszaki leírások – változatlan formában a 

végső ajánlatban csatolandó a szerződéshez; 

§ 6. sz. melléklet: az üzemeltetési díj összegét tartalmazó melléklet. (ezt nem 

kell csatolni, ez a melléklet majd a nyertes ajánlat alapján kerül a 

szerződéshez) 

Ajánlatkérő csak azon ajánlatot értékeli, amely hiánytalanul és az előírtaknak 

megfelelően tartalmaz minden dokumentumot. 

A végső ajánlatok értékelése során az ajánlatkérő azt az érvényes ajánlatot 

hirdeti ki nyertesnek, amelynél az üzemeltetési jog átadásának ellenértéke a 

teljes futamidőre (nettó jelenérték Ft-ban) a legmagasabb. 

  

Ezen ellenérték kapcsán Ajánlattevőnek ki kell tölteni a lenti táblázatot az 

alábbiak szerint: 



- A teljes (2 év+1 év opció) időtartamra vonatkozóan nettó Ft-ban megadja az 

éves, általa vállalt, MÁV-START részére fizetendő üzemeltetési díjat (az 1. 

sorszámú sor A-C celláit kitölti). 

- A fentiek szerinti üzemeltetési 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 jelenértékeket a teljes futamidőre 

vonatkozóan összeadja, és egész számra kerekíti (D3 cella). 

A D3 cella fentiek szerint számított összege jelenti az értékelés alapját. 

    A B C D 

    1. év 2. év 3. év ÖSSZESEN 

1 

Éves, a MÁV-START részére fizetendő 

üzemeltetési díj 
(nettó Ft/év)         

2 

Diszkontfaktor 
(adott) 0,9425 0,8790 0,8140   

3 

Diszkontált jelenérték 
(1*2)         

A pályázóknak az ajánlatban a Felolvasólapon a fenti táblázatot kell kitöltve 

szerepeltetni. 

  

11. Egyéb információk 

- Az ajánlattétel nyelve magyar. 

- Ajánlatkérő lehetővé teszi a közös ajánlattételt, ehhez kapcsolódóan 

azonban tájékoztatja a pályázókat, hogy az ajánlatban meg kell nevezni a 

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

elérhetőségét, illetve csatolni kell a konzorciális szerződést is. A konzorciális 

szerződésnek 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, 4 db, külön fűzött 

példányban papír példányban (1 eredeti, 3 másolat – a másolati példányokkal 

kapcsolatosan nem elvárás, hogy színes másolatok legyenek), és 1 db 

elektronikus példányban, WORD formátumban, a képeket, rajzokat jpg vagy 

pdf formátumban (CD vagy DVD) kell benyújtani. A borítékon a „Belföldi vasúti 

étkezőkocsik üzemeltetési jogának átadása” 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 ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő cégszerűen aláírt nyilatkozatát 

atekintetben, hogy mely részajánlatok vonatkozásában kíván ajánlatot 

benyújtani. Ajánlatkérő ezen döntése azonban a pályázat során 

megváltoztatható, erre az esetre új nyilatkozatot kell benyújtania. A végső 

ajánlat benyújtását követően a nyilatkozat már nem módosítható, azzal, hogy 

a végső ajánlatában megpályázott részajánlatok vonatkozásában keletkezik 

ajánlati kötöttsége a pályázónak 

- Az ajánlat – tartalomjegyzéket követő – első oldalaként cégszerűen aláírt 

Felolvasólap szerepeljen, amelyet a Dokumentációban szereplő minta szerinti 

tartalommal kell benyújtani. A felolvasólapot minden, megpályázni kívánt 

részajánlat vonatkozásában külön-külön kell benyújtani, egymás után. 

- Ajánlattevőnek az ajánlathoz minden részajánlat vonatkozásában 

szerződéstervezetet kell csatolni, a dokumentációban szereplő 

szerződéstervezet alapján. Az alapajánlatban csatolt szerződéstervezetben a 

pályázó megjelölhet véleményeltéréseket, egyes szerződéses rendelkezések 

kapcsán különböző javaslatokat. Ezt egységes megjelöléssel (pl. korrektúra) 

kérjük megtenni. 

- 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. Részajánlatonként legfeljebb 1 (egy) alvállalkozó 

igénybevételére van lehetőség, amely alvállalkozót meg kell nevezni az 

ajánlatban. 

- Az Ajánlatkérő a pályázat során az Ajánlattevő részére teljes körű 

hiánypótlási lehetőséget biztosít. Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy 

a végső ajánlattétel során a hiánypótlás lehetőségét kizárja (erről a végső 

ajánlat bekérésével egyidejűleg tájékoztatni fogja az ajánlattevőket) 

- Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával, valamint a tárgyalásokon való 

részvétellel, képviselettel kapcsolatban felmerült összes költsége az 

Ajánlattevőt terheli függetlenül egyrészt attól, hogy az eljárás eredményes volt-

e, másrészt attól is, hogy a pályázó érvényes pályázatot nyújtott-e be. 

- Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot annak bármely 

szakaszában, bármikor eredménytelennek nyilvánítsa. A pályázat 

eredménytelennek nyilvánításából eredően ajánlatkérővel szemben semmiféle 

igény nem érvényesíthető! 

 


