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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:412093-2016:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Budapest: Vasúti pályaépítési anyagok és kellékek
2016/S 226-412093

Ajánlati/részvételi felhívás – Közszolgáltatások

Árubeszerzés

2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek

MÁV – Magyar Államvasutak Zrt.
AK15784
Könyves Kálmán krt. 54–60.
Budapest
1087
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Molnárné Höfler Erika
Telefon:  +36 15114145
E-mail: molnarne.hofler.erika@mav.hu 
Fax:  +36 15114253
NUTS-kód: HU101
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mav.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.mav.hu

I.2) Közös közbeszerzés

I.3) Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a
következő címen: http://www.mavcsoport.hu
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre

I.6) Fő tevékenység
Vasúti szolgáltatások

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége

II.1.1) Elnevezés:
Adásvételi keretszerződés különféle típusú előfeszített vasbetonaljak beszerzésére.

II.1.2) Fő CPV-kód
34946000

II.1.3) A szerződés típusa
Árubeszerzés

II.1.4) Rövid meghatározás:
Adásvételi keretszerződés különféle típusú előfeszített vasbetonaljak beszerzésére.

mailto:molnarne.hofler.erika@mav.hu
http://www.mav.hu
http://www.mav.hu
http://www.mavcsoport.hu
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II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend

II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:

II.2.2) További CPV-kód(ok)
34946000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU
A teljesítés fő helyszíne:
Vevő magyarországi telephelyei.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi keretszerződés különféle típusú előfeszített vasbetonalj nettó 980 000 000 HUF keretösszegben,
488 000 000 HUF lehívási kötelezettséggel. A szerződés hatálya fennmarad a szerződés időbeli hatályán belül
kiadott eseti megrendelések mindkét fél által történő teljesítéséig.
A szállítandó termékekre vonatkozó részletes elvárásokat az ajánlatkérő által a részvételi jelentkezés
elősegítésére rendelkezésre bocsájtott közbeszerzési dokumentum (továbbiakban: dokumentáció) tartalmazza.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
A 24 hónap lejártát megelőzően leadott eseti megrendelés szerződésszerű teljesítéséig ezen határidő
meghosszabbodhat/a Felek szerződésből fakadó kötelezettségei fennmaradnak. A meghosszabbodás nem
eredményezi a keretösszeg megemelését.

II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ
A részvéltelre jelentkezők tervezett száma: 99
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
Ajánlatkérő nem korlátozza a részvételre jelentkezők számát, kitöltésére a feladórendszer miatt került sor.

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) További információk
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LMS, LM, LW típusú előfeszített vasbetonaljak esetében rendelkezni kell a Bizottság 1299/2014/EU rendelete
6.1.2. pont (2) bekezdés és a 2010/713/EU Bizottság Határozata szerinti megfelelőségértékeléssel, a rövid
különleges célú vágányszakaszokon alkalmazott aljak esetében a 275/2013. (VII.6) Korm. rendeletnek
megfelelő teljesítménynyilatkozattal.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek

III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:
Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában
olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok
fennállnak. Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt a részvételre jelentkezőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság
igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következik be (Kbt. 74. § (2)
bekezdés b) pont).
Megkövetelt igazolási mód:
A magyarországi letelepedésű részvételre jelentkező(k), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában
részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 4. § és 8. §-ai szerint
kell igazolni Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben foglalt kizáró okok fenn nem állását.
A nem Magyarországon letelepedett részvételre jelentkezők esetében az ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm.
rendelet 4. § és 10. §-a szerinti igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat fogadja el.
Közös részvételre jelentkezés esetén a közös részvételre jelentkezők mindegyike külön egységes európai
közbeszerzési dokumentumot nyújt be.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése alapján a részvételre jelentkező az alkalmasság
igazolásában részt vevő alvállalkozó, vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai
közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása
érdekében.
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában a részvételre
jelentkezőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtani. A nyilatkozatot akkor is be kell
nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.
A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó nyilatkozatot az adott eljárásra vonatkozóan szükséges megtenni.
A gazdasági szereplőknek az egységes európai közbeszerzési dokumentumban fel kell tüntetniük azt is, hogy a
III. és IV. Fejezet szerinti igazolások kiállítására mely szerv jogosult.
A kizáró okok tekintetében részvételre jelentkezők, valamint részvételre jelentkező által az alkalmasságának
igazolására igénybe vett más szervezet által tett nyilatkozatok keltezése nem lehet korábbi a jelen felhívás
feladásának napjánál.
Ajánlattevő a Kbt. 64. §-a szerint biztosítja az öntisztázás lehetőségét.

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
P1. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés b) pontja alapján az utolsó három lezárt üzleti év
saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának benyújtásával.
Amennyiben a kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait
ajánlatkérő ellenőrzi.
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Amennyiben részvételre jelentkező ezen irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszak
alatt, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó
árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni.
Előzetes igazolás:
Az alkalmassági követelmények előzetes igazolására a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése
alapján részvételre jelentkező vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezet egységes európai
közbeszerzési dokumentumban feltüntetett egyszerű nyilatkozatot nyújt be az előírt alkalmassági követelmény
tekintetében.
Utólagos igazolás:
Az alkalmassági követelmények utólagos igazolására részvételre jelentkezőnek ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)
bekezdése szerinti felhívására az egységes európai közbeszerzési dokumentumban tett nyilatkozatával
összhangban az előírt dokumentumot kell benyújtania.
Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolására vonatkozó további előírásokat a közbeszerzési
dokumentum az ajánlatkérő által a részvételi jelentkezés elősegítésére rendelkezésre bocsájtott közbeszerzési
dokumentum (továbbiakban: dokumentáció) tartalmaz.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
P1: A szerződés teljesítésére alkalmasnak minősül a részvételre jelentkező, ha az előző 3 lezárt üzleti év
mérleg szerinti eredménye legalább 1 évben nem negatív.
Amennyiben részvételre jelentkező az előírt időszak kezdete után kezdte meg működését, e pont szerint
alkalmas, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (különféle előfeszített vasbetonalj gyártása és/
vagy értékesítése és/vagy szállítása) származó árbevétele eléri vagy meghaladja a 400 000 000 HUF-ot.

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
M1: A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21.§ (1) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás
feladását megelőző 3 év legjelentősebb, közbeszerzés tárgya szerinti (különféle előfeszített vasbetonalj
gyártása és/vagy értékesítése és/vagy szállítása), egy vagy több szerződésből származó, szerződésszerűen
teljesített szállításaira vonatkozó referencia nyilatkozat vagy igazolás legalább az alábbi tartalommal:
— a szerződést kötő másik fél megnevezése, címe (székhelye),
— a kontaktszemély megnevezése, elérhetősége (cím, telefonszám, esetleg e-mail),
— a szállítás tárgya (oly módon, hogy abból az alkalmasság egyértelműen megállapítható legyen),
— a teljesítés ideje (a teljesítés kezdete (év, hónap, nap) és vége (év, hónap, nap)),
— nettó ellenszolgáltatás összege,
— a teljesítés az előírásoknak és szerződésnek megfelelően történt-e,
— ha a teljesítést nem önállóan végezte, annak feltüntetését, hogy a referenciát bemutató szervezet a
teljesítésben milyen ellenértékkel vett részt (önálló teljesítés esetén ennek a ténynek a feltüntetése szükséges).
Amennyiben a bemutatott referencia teljesítési ideje az előírt időszaknál, a jelen felhívás feladástól visszafele
számított előző 3 évnél (36 hónapnál) korábban kezdődött, az ajánlatkérő az alkalmasság vizsgálata
során kizárólag a vizsgált referencia-időszakban (a felhívás feladástól visszafele számított előző 3 év)
végzett teljesítés ellenértékét tudja figyelembe venni, ezért ebben az esetben a referenciaigazolásban/
referencianyilatkozatban a referencia-időszakban végzett teljesítés nettó ellenértékét és a vizsgált időszakban
figyelembe vehető teljesítés időtartamát kell feltüntetni. (A benyújtott referencianyilatkozatból Ajánlatkérő
számára egyértelműen ki kell derülnie, hogy részvételre jelentkező a bemutatott referencia-időszakra eső
teljesítés nettó ellenértékét tüntette fel.)
Előzetes igazolás:
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Az alkalmassági követelmények előzetes igazolására a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése
alapján részvételre jelentkező vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezet egységes európai
közbeszerzési dokumentumban feltüntetett egyszerű nyilatkozatot nyújt be az előírt alkalmassági követelmény
tekintetében.
Utólagos igazolás:
Az alkalmassági követelmények utólagos igazolására részvételre jelentkezőnek ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)
bekezdése szerinti felhívására az egységes európai közbeszerzési dokumentumban tett nyilatkozatával
összhangban az előírt dokumentumot kell benyújtania.
Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolására vonatkozó további előírásokat a közbeszerzési
dokumentum tartalmaz.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M1) Alkalmas a részvételre jelentkező ha rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafele
számított 3 évben a közbeszerzés tárgya szerinti (különféle előfeszített vasbetonalj gyártása és/vagy
értékesítése és/vagy szállítása), 1 vagy több szerződésből származó,legalább nettó 400 000 000 HUF értékű
szerződésszerűen teljesített referenciával. A referenciára vonatkozó követelménynek több szerződéssel is meg
lehet felelni.

III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

III.1.6) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Késedelmi kötbér: a késedelemmel érintett nettó szerződéses érték 0,5 %-a/naptári nap, maximum a teljes
szerződéses nettó keretösszeg 20 %-a.
Hibás teljesítési kötbér: hibás teljesítéssel érintett nettó szerződéses érték 15 %-a.
Meghiúsulási kötbér: meghiúsulás esetén a nettó teljes szerződéses nettó keretösszeg 20 %.
Eladó az átadott termékre – a szerződésszerű átadás-átvétel napjától számított 5 évre vállal jótállást.
Amennyiben jogszabály a jótállásra hosszabb időszakot határoz meg vagy a gyártó hosszabb időszakot vállal,
úgy ezt kell irányadónak tekinteni.
Ajánlattevőt a Ptk., valamint a kötelező alkalmassági időt meghatározó 12/1988. (XII.27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-
KVM együttes rendelet szerinti szavatossági kötelezettség terheli.

III.1.7) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Az ellenszolgáltatás teljesítése a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdésében és a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. V. törvény (Ptk.) 6:130. § (1)–(2) bekezdéseiben előírtaknak megfelelően történik. A keretjellegre való
tekintettel a Kbt. 135. §. (5) bekezdésében foglaltakat az eseti megrendelésre vonatkozóan Ajánlatkérő kizárja.
Ajánlatkérő a szerződésben előírja a Kbt. 136. § (1) és (2) bekezdése szerinti rendelkezéseket is.
Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény a 36/A. § rendelkezései jelen eljárásra irányadók.
A késedelmi kamatra vonatkozóan a Ptk. 6:155. § (1) bekezdésében foglaltak irányadók. A számlázás alapja a
leszállított, szállítólevélen átvett, tételesen megállapított mennyiség.
Ajánlatkérő előleget nem fizet.

III.1.8) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Ajánlatkérő nem követeli meg, de lehetővé teszi a nyertes ajánlattevő(k) számára a szerződés teljesítése
érdekében gazdálkodó szervezet létrehozását
Közös részvételre jelentkezés esetén utalni kell a közös részvételre jelentkezés szándékra.

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet szerint.
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III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás

IV.1.1) Az eljárás fajtája
Felhívással induló tárgyalásos eljárás

IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ

IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 04/01/2017
Helyi idő: 13:00

IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült
dátuma
Dátum: 03/02/2017

IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar

IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk

A közbeszerzés ismétlődő jellegű: igen
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
2018.

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik

VI.3) További információk:
1) A választott eljárástípus: tárgyalásos eljárás. Jogcíme: a közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó
sajátos közbeszerzési szabályokról szóló 321/2015. Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése alapján közszolgáltatói
tevékenységének biztosítása céljából folytatja le.
2) Az eljárásban való részvétele feltétele a közbeszerzési dokumentumok (továbbiakban: dokumentáció)
www.mavcsoport.hu honlapról való letöltése és kitöltött, cégszerűen aláírt regisztrációs lap
molnarne.hofler.erika@mav.hu  e-mail címre történő visszaküldése, melyről ajánlatkérő visszaigazolást küld.
Ajánlatkérő a dokumentációt teljes terjedelemben térítésmentesen a fenti elérhetőségen a gazdasági szereplők
részére elérhetővé teszi.

www.mavcsoport.hu
mailto:molnarne.hofler.erika@mav.hu
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3) Ajánlatkérő a hiánypótlás és a felvilágosítás-adás lehetőségét a Kbt. 71. §-a szerinti feltételekkel és körben
biztosítja, és nem alkalmazza a Kbt. 71. § (6) bekezdésben előírt korlátozást.
4) Részvételre jelentkezőnek kell viselnie minden, a jelentkezés elkészítésével és benyújtásával kapcsolatosan
felmerülő költséget.
5) Részvételre jelentkezőnek a Kbt. 66. § (1) bekezdése alapján a jelentkezésben, valamint a dokumentációban
meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie részvételi jelentkezését.
6) A részvételi jelentkezés formai követelményeire vonatkozó előírásokat a közbeszerzési dokumentum
tartalmazza. A postai úton történő benyújtás esetén a részvételi jelentkezésnek a IV.2.2) pontban megadott
határidőig be kell érkeznie a közbeszerzési dokumentum 7.3.1 pontja szerint, az ezzel kapcsolatos kockázatot
részvételi jelentkező viseli.
7) A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése alapján Ajánlatkérő tájékoztatja a t. részvételre
jelentkezőket, hogy a közbeszerzési eljárásban a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest
szigorúbban állapította meg a részvételre jelentkezők gazdasági és pénzügyi, valamint műszaki, illetőleg
szakmai alkalmasságának feltételeit és azok igazolását a részvételi felhívás III.1.2. P1. és a III.1.3. pont M1.
alpontjában.
8) A közbeszerzési eljárás során benyújtandó dokumentumok a Kbt. 47. § (2) bekezdésének rendelkezése
alapján – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – egyszerű másolatban is benyújthatók.
9) A jelentkezésben csatolandó dokumentumok jegyzékét a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
10) Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy az eljárással kapcsolatos valamennyi határidővel
kapcsolatosan a közép-európai idő az irányadó.
11) A kiegészítő tájékoztatás kérésére és annak megválaszolására vonatkozó előírásokat a közbeszerzési
dokumentum tartalmazza.
12) Jelen eljárás során a mindenkori magyar jog az irányadó.
13) Felelős akkreditált szaktanácsadó: Szilovics Klára (lajstromszáma: 00540).
14) Minden egyéb rendelkezést az ajánlatkérő által a részvételi jelentkezés elősegítésére rendelkezésre
bocsájtott közbeszerzési dokumentum (továbbiakban: dokumentáció) tartalmaz. A felhívás és a közbeszerzési
dokumentum közötti eltérés esetén a felhívásban foglaltak az irányadók.
15) A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. § alapján folyamatban lévő változásbejegyzés esetében az
ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a
cégbíróság által megküldött igazolást. A nyilatkozatukat nemleges tartalommal is csatolni szükséges
16) Közös részvételi jelentkezés esetében a részvételi jelentkezéshez csatolni kell a közös egyetemleges
felelősségvállalásról szóló megállapodást a dokumentációban meghatározott tartalommal.
17) A részvételi jelentkezések bontásának helye: MÁV Zrt. 1087. Budapest, Könyves Kálmán krt. 54–60. 217.
tárgyaló.

VI.4) Jogorvoslati eljárás

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5
Budapest
1026
Magyarország
Telefon:  +36 18828594
E-mail: dontobizottság@kt.hu
Fax:  +36 18828593

VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv



HL/S S226
23/11/2016
412093-2016-HU

- - Árubeszerzések - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás 8 / 8

23/11/2016 S226
http://ted.europa.eu/TED

- - Árubeszerzések - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához

8 / 8

VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint.

VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon:  +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 
Fax:  +36 18828593

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
21/11/2016

mailto:dontobizottsag@kt.hu

