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Közjogi szervezet
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4. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS
A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás alkalmazása esetén
x Árubeszerzés
Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási koncesszió
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Állami Autópálya Kezelő Zrt.
Postai cím: Váci út 45/B.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Simák Petra; H-1134 Budapest, Váci út 45/B., Logisztikai Osztály (Közbeszerzés), V.
emelet, 514. szoba (Postacím: 1380 Budapest, Pf: 1170.)
Telefon: +36 14368243
E-mail: simak.petra@autopalya.hu
Fax: +36 14368370

Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.autopalya.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
További információ a következő címen szerezhető be
x A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet)
A dokumentáció és a kiegészítő iratok a következő címen szerezhetők be (adott esetben)
x A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet)
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
x A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
Egyéb (töltse ki az A.III mellékletet)
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Közszolgáltató
Regionális/helyi szintű
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]
x Közjogi szervezet
Egyéb
I.3.) Fő tevékenység
I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők
Általános közszolgáltatások
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Honvédelem
Szociális védelem
Közrend és biztonság
Szabadidő, kultúra és vallás
Környezetvédelem
Oktatás
Gazdasági és pénzügyek
x Egyéb (nevezze meg): autópálya üzemeltetés és -fenntartás
Egészségügy
I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Vasúti szolgáltatások
Villamos energia
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
Kikötői tevékenységek
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Repülőtéri tevékenységek
Víz

Egyéb (nevezze meg):
Postai szolgáltatások
I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben
adhat meg.)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés, a szerződés tárgya, meghatározása:
Szállítási szerződés alapján várakozási időket kijelző pilot rendszer (érzékelő berendezések,
központi rendszer) szállítása, telepítése és üzembe helyezése. Összesen 15 db rendszámfelismerő
(ANPR) kamera és a hozzá tartozó feldolgozó egységek szállítása és telepítése a szükséges
energiaellátás és kommunikáció kiépítésével, 2 db kameratartó oszlop, ill. 2 db konzol megépítése,
továbbá 1 db központi kiértékelő rendszer és szükséges interfészek lefejlesztése.
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – árubeszerzés vagy
szolgáltatás megrendelés –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek)
tárgyának)
x Árubeszerzés
x Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja
Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma:
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye:
Záhonyi és a Beregsurányi határátkelőhely, illetve az oda vezető úthálózat (4-es és 41-es sz. főút)
NUTS-kód: HU323
II.1.3) A szerződés meghatározása/tárgya:
Szállítási szerződés alapján várakozási időket kijelző pilot rendszer (érzékelő berendezések,
központi rendszer) szállítása, telepítése és üzembe helyezése. Összesen 15 db rendszámfelismerő
(ANPR) kamera és a hozzá tartozó feldolgozó egységek szállítása és telepítése a szükséges
energiaellátás és kommunikáció kiépítésével, 2 db kameratartó oszlop, ill. 2 db konzol megépítése,
továbbá 1 db központi kiértékelő rendszer és szükséges interfészek lefejlesztése.
II.1.4) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő tárgy:

Fő szójegyzék
34970000-7

Kiegészítő szójegyzék

További
tárgyak:

32260000-3
32580000-2
45316210-0
45314300-4
72421000-7

II.1.5) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B.
melléklet szükség szerint több példányban is használható)
nem
(Igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
egy részre
egy vagy több részre
valamennyi részre
II.1.6) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II. 2) Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)
Összesen 15 db rendszámfelismerő (ANPR) kamera és a hozzá tartozó feldolgozó egységek
szállítása és telepítése a szükséges energiaellátás és kommunikáció kiépítésével, 2 db kameratartó
oszlop, ill. 2 db konzol megépítése, továbbá 1 db központi kiértékelő rendszer és szükséges
interfészek lefejlesztése.
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)
Vételi jog (opció):
(Igen válasz esetén)A vételi jog meghatározása:
(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje:
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
A (tervezett) időtartam hónapban: vagy napban: 26 (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)

III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és Műszaki információk
III.1) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1) Ajánlatkérő előír szerződést biztosító mellékkötelezettségeket: igen
igen válasz esetén:

A késedelmi és hibás teljesítési kötbér (összege a nettó ellenszolgáltatás 0,2%-a/nap, maximális
mértéke a vetítési alap 20%-a). Jótállás beltéri hardver eszközökre és szoftverelemekre 42 hónap,
kültéri hardver eszközökre és szoftverelemekre 60 hónap, szavatosság minden eszközre,
szoftverre 84 hónap.
A teljesítési biztosíték (összege a nettó teljes ellenszolgáltatás 5%-a).
Jótállási biztosíték (összege a nettó ellenszolgáltatás 5%-a).
A teljesítési biztosítékot a szerződéskötéskor, a jótállási biztosítékot a jótállási kötelezettség
kezdetének időpontjában kell nyertes ajánlattevőnek rendelkezésre bocsátania.
A biztosítékok teljesíthetőek a Kbt. 126. § (6) bek. a) pontjában felsorolt módok bármelyike szerint.
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél a választott egyik biztosítéki formáról a másikra áttérhet, a
biztosítéknak azonban a szerződésben foglalt összegnek és időtartamnak megfelelően
folyamatosan rendelkezésre kell állnia.
A teljesítési- és a jótállási biztosíték határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról az
ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell a Kbt. 126. § (4) bek. alapján.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekre:
Ajánlatkérő előleget nem fizet. Ajánlatkérő a teljesítést követő 15 napon belül állítja ki teljesítési
igazolását. Ajánlattevő számláját ezen teljesítési igazolás birtokában állíthatja ki. A benyújtott
számla ellenértékének kiegyenlítése 30 napos fizetési határidő mellett, a Kbt. 130.§ alapján
történik.
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
nem
igen válasz esetén:
III.1.4) Egyéb lényeges szerződéses feltételek:
Nem releváns.
III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Kizáró okok
Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód: (Kötelező a Kbt. 56. § (1) k)
pont és (2) bekezdés szerinti kizáró ok)
Nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan
gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56.§ (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.
Nem lehet ajánlattevő olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56.§ (2) bekezdésében meghatározott
kizáró okok hatálya alatt áll.
Ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtania, hogy nem tartozik a Kbt. 56. § (1)-(2) bekezdéseinek
hatálya alá, illetve nyilatkoznia kell a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja tekintetében (a
310/2011 (XII.23) Korm. rendelet 12.§¬-a szerint).
Az ajánlattevő köteles ajánlatában nyilatkozni – a Kbt. 58. § (3) bekezdése szerint – arról, hogy a
szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56. § (1) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső
alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem
tartozik a Kbt. 56. § (1) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
P/1) Ajánlattevőnek a 310/2011 (XII.23) Korm. rendelet 14.§ (1) c) pontja alapján az ajánlathoz
csatolnia kell az előző három évi (2009.,.2010., 2011.) teljes nettó árbevételéről szóló nyilatkozatát

éves bontásban, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg a
tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
P/1) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az előző három évben (2009., 2010., 2011.) a teljes nettó
árbevétele összesen nem éri el a 10.000.000 Ft-ot.
A fenti alkalmassági követelménynek ajánlattevő más szervezet (vagy személy) kapacitására
támaszkodva is megfelelhet a Kbt. 55.§ (5)-(6) bekezdésekben foglalt előírások szerint.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M/1) Az ajánlattevőnek az ajánlatához csatolnia kell a 310/2011 (XII.23) Korm. rendelet 15.§ (1)
bek. a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 3
évben szerződésszerűen teljesített, a közbeszerzés tárgya (járműazonosítást végző, vagy
forgalomelemző rendszer szállítása és üzembe helyezése) szerinti
referencia-nyilatkozatokat/igazolásokat a 310/2011 (XII.23) Korm. rendelet 16.§ (5) bek. szerint. A
nyilatkozatnak/igazolásnak legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia: a teljesítés ideje, a
szerződést kötő másik fél, a szállítás tárgya, az ellenszolgáltatás nettó összege, nyilatkozat arról,
hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
M/2) Az ajánlattevőnek az ajánlatához csatolnia kell a 310/2011 (XII.23) Korm. rendelet 15.§ (1)
bek. c) pontja alapján azon szakemberek megnevezését, és képzettségük ismertetését, akiket be
kíván vonni a teljesítésbe. A szakemberek bemutatása során csatolandó a képzettséget és szakmai
gyakorlatot ismertető szakmai önéletrajz (szakember saját kezű aláírásával), valamint a
végzettséget, képzettséget igazoló dokumentumok másolata.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M/1) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától
visszafelé számított megelőző 3 évben összesen teljesített, járműazonosítást végző, vagy
forgalomelemző rendszer szállítása és üzembe helyezése tárgyú, legalább nettó 9.000.000 Ft
értékű referenciával.

M/2) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik
- 1 fő, a teljesítésbe bevonni kívánt, felsőfokú végzettségű villamosmérnök vagy informatikus, és
- 1 fő, a teljesítésbe bevonni kívánt, felsőfokú végzettségű építőmérnök, vagy közlekedésmérnök
szakemberrel.
A fenti alkalmassági követelményeknek ajánlattevő más szervezet (vagy személy) kapacitására
támaszkodva is megfelelhet a Kbt. 55.§ (5), (6) a-b) pontban foglalt előírások szerint.
III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) A szerződés odaítélése

IV.1.1) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszámának vagy keretszámának
meghatározása: nem
igen válasz esetén: A gazdasági szereplők tervezett száma
VAGY:
Tervezett minimum és (adott esetben) maximális létszáma
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
IV.1.2) Értékelési szempontok
x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
Szempont

Súlyszám

VAGY
Egyéb:
IV.1.3) Értékelési módszer ismertetése:
IV.1.4) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első
tárgyalás időpontja:(kivéve, ha az eljárás tárgyalás nélküli)
Ajánlatkérő a tárgyalást a Kbt. 97. § (1)-(2) bekezdés rendelkezései szerint folytatja le. Az
Ajánlatkérő a tárgyalás(ok) során biztosítja az egyenlő bánásmódot az Ajánlattevők számára, így
különösen az általa adott valamennyi tájékoztatást az összes Ajánlattevőnek megküldi.
Ajánlatkérő a Kbt. 98. § (2) bekezdése alapján az első tárgyalást megelőzően megállapítja az
Ajánlattevők szerződés teljesítésére való alkalmasságát vagy alkalmatlanságát, valamint, ha az
ajánlat kizáró okok fennállása miatt érvénytelen.
Az ajánlatkérő az ajánlattevőkkel egy, szükség szerint több tárgyalási fordulót tart.
Ajánlatkérő az első tárgyalási fordulóban ajánlattevőkkel külön-külön, 40 perces eltéréssel az
ajánlatok benyújtásának sorrendjében tárgyal. Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy
szükség szerint a tárgyalás időtartamát – ajánlattevők előzetes értesítése mellett –
meghosszabbítsa. A tárgyaláson nyilatkozattételre kizárólag az Ajánlattevő képviseletre
felhatalmazott képviselői, illetve az általuk erre meghatalmazott személyek jogosultak.
Az ajánlatkérő a tárgyalás(ok)ról jegyzőkönyvet készít, és azt a tárgyalás következő fordulójának
megkezdéséig (egyetlen vagy utolsó forduló esetén a tárgyalás befejezését követő két munkanapon
belül) az adott tárgyalási fordulóban részt vevő ajánlattevőknek alá kell írnia, és részére egy
példányt át kell adni, vagy két munkanapon belül kell megküldeni.
A tárgyalások lezárásaként az Ajánlatkérő az Ajánlattevőket felhívja a végleges ajánlat írásban
történő beadására megfelelő határidő tűzésével.
A tárgyalások befejezését – azaz az írásbeli ajánlatok benyújtását – követően az Ajánlatkérő
megvizsgálja, hogy a végleges ajánlatok megfelelnek-e a felhívás tárgyalás befejezésekori
tartalmának, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Az érvényes végleges
ajánlatokat az Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban meghatározott értékelési szempont
alapján értékeli.
Az eljárásban az Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívásban meghatározott feltételekhez, az ajánlattevő
pedig az ajánlatához a tárgyalások befejezésének időpontjától kötve van.
Az első tárgyalás időpontja: 2012. november 21. 09:00 óra
Tárgyalás helyszíne: Állami Autópálya Kezelő Zrt. 1134 Budapest, Váci út 45/B. alatti hivatalos
tárgyalóhelyisége.

IV.1.5) Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások: nem
igen válasz esetén:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1.1) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (adott esetben)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2012/11/15 (év/hó/nap ) Időpont: 09:30
A dokumentációért fizetni kell igen
(igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: 12700 Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
Az összeget (nettó 10.000 Ft+ 27%Áfa) az Állami Autópálya Kezelő Zrt. K&H Bank Zrt.-nél vezetett
10402142-49555557-57541131 számú számlájára kell „Várakozási időket meghatározó megfigyelő
rendszer beszerzése” megjelöléssel átutalni. Ajánlatkérő a számlát levélben küldi meg. A
Dokumentáció egy példányának megvásárlása az eljárásban való részvétel feltétele (a
dokumentációt ajánlatonként egy ajánlattevőnek, vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak
meg kell vásárolnia).
IV.2.1.2) A dokumentáció megvásárlása, átvétele vagy elektronikus úton történő elérése az eljárásban
való részvétel feltétele igen
IV.2.1.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok, vagy ismertető rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos
egyéb információk:
Ajánlatkérő a dokumentációt e-mailen bocsátja az ajánlattevők rendelkezésre – a kérelem
kézhezvételétől számított két munkanapon belül legkésőbb az ajánlattételi határidő lejártáig. A
dokumentáció igénylésére vonatkozó megkeresésnek tartalmaznia kell az igénylő nevét,
székhelyét, a kapcsolattartó nevét, telefonszámát, faxszámát, e-mail címét, továbbá a
dokumentáció ellenértékének megfizetését igazoló okmányt.
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő, illetőleg a szándéknyilatkozatok benyújtásának határideje
Dátum: 2012/11/15 (év/hó/nap) Időpont: 09:30
IV.2.3) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére kétszakaszos eljárások
esetén
Dátum: (év/hó/nap)
IV.2.4) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
Az EU bármely hivatalos nyelve
Az EU következő hivatalos nyelve(i):
Egyéb:
x Magyar
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (kivéve részvételi felhívás esetén)
Dátum: (év/hó/nap) -ig
VAGY
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 a következő időponttól számítva: 2012/11/21 (év/hó/nap)
IV.2.6) Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Dátum: 2012/11/15 (év/hó/nap) Időpont: 09:30
Hely: Állami Autópálya Kezelő Zrt. H-1134 Budapest, Váci út 45/B. sz. alatt található V. emeleti
hivatalos tárgyalóhelyisége.

Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek személyek igen
(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
Az ajánlatok bontásán Ajánlatkérő ismerteti Ajánlattevők nevét, címét, valamint az értékelési
szempont alapján értékelésre kerülő adatot. A tárgyalások befejezését (lezárását) követően a
végleges ajánlatok bontásán, közvetlenül az ajánlatok bontása előtt Ajánlatkérő ismerteti a
szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét. A bontáson a Kbt. 62. § (2)
bekezdésében meghatározott személyek vehetnek részt.

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben)
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
(Igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
V.2) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
Jelen közbeszerzési eljárás a 2009-EU-50000-M számú, „EasyWay II” című TEN-T támogatású
projekt keretében kerül megvalósításra.
V.3) Az eljárás a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdése alapján kerül megindításra: nem
V.4) További információk, az ajánlatkérő által alkalmazott eljárási szabályok, az ajánlattételhez
szükséges egyéb információk:
1.) Ajánlatkérő jelen közbeszerzés megvalósításakor szabadon kialakított, egyszakaszos eljárást
folytat le jelen felhívásban foglalt szabályok szerint. Ajánlatkérő a Kbt. 121. § (1) bek. b) pont
szerinti eljárásra vonatkozó szabályok szerint jár el azzal az eltéréssel, hogy az eljárásban
Ajánlatkérő lehetőséget biztosít a tárgyalásra jelen felhívás IV.1.4. pontban meghatározottak
szerint (az ajánlati kötöttség csak a tárgyalások lezártával áll be), illetve nincs az ajánlattételi
határidőnek kötelező minimuma.
2.) Bármely gazdasági szereplő, aki a közbeszerzési eljárásban ajánlattevő lehet – a megfelelő
ajánlattétel érdekében – az eljárást megindító felhívásban, valamint a dokumentációban
foglaltakkal kapcsolatban kiegészítő tájékoztatást kérhet az Ajánlatkérőtől. Felhívjuk a tisztelt
ajánlattevők figyelmét arra, hogy telefonon, illetve személyes megkeresés útján kiegészítő
tájékoztatás nem kérhető. Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást az ajánlattételi határidő lejárta
előtt ésszerű időben adja meg.
3.) Az ajánlatokat 5 példányban (1 eredeti és 4 másolat) kell benyújtani írásban, zártan (az eredeti
ajánlaton meg kell jelölni, hogy az az eredeti), továbbá egy elektronikus példányban (.pdf vagy .tif
formátumban CD/DVD-n). Az egyes példányokat köteles ajánlattevő oly módon összefűzni, mely
kizárja az ajánlat roncsolás-mentesen történő szétbontását, és biztosítja annak könnyű
lapozhatóságát. Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő
a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de
lehet. Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban
szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak.
Az ajánlatban lévő minden – az ajánlattevő vagy egyéb gazdasági szereplő által készített –
dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az erre jogosult személynek.

4.) Az ajánlat a Kbt. 61. § (1) bekezdése szerint írásban és zártan benyújtható közvetlenül vagy
postai úton. Postán történő megküldés esetén az ajánlatokat az I.1. pont szerint postafiókra kell
címezni (ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a H-1134 Budapest, Váci út 45/B. számra
küldött postai küldeményeket átirányítja az I.1 pont szerinti postafiókcímre, ami a küldemények
kézbesítésének több napos késedelmét eredményezheti, melyből fakadó kockázatokat ajánlattevő
viseli). Közvetlen benyújtás esetén az ajánlatot az I.1 pont szerinti kapcsolattartási címen kell
benyújtani. Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy az I.1. pont szerinti címen személyes
leadásra nyitva álló időintervallum az ajánlattételi határidő lejártáig munkanapokon:
hétfőtől-csütörtökig 08.00-15.00 óráig, pénteken 08.00-13.30 óráig. A csomagolásra minden
esetben javasoljuk ráírni az eljárás megnevezését, illetve a címzetthez: Logisztikai Osztály
(Közbeszerzés), V. emelet 514. szoba. A hiányos vagy hibás felirattal, címzéssel ellátott
küldemények elirányításáért, idő előtti felbontásáért, ajánlatkérő felelősséget nem vállal. A postán
vagy futárszolgálattal feladott küldemények kockázatát ajánlattevő viseli. Ajánlatkérő rögzíti
továbbá, hogy székhelyén portaszolgálat és beléptető-rendszer működik, mely ténnyel
ajánlattevőknek számolniuk kell (az ebből adódó esetleges kézbesítési késedelem ajánlattevő
terhére esik).
5.) Az ajánlat nyelve magyar. Minden csatolandó dokumentumot magyar nyelven, idegen nyelvű
anyagok esetén egyszerű magyar fordítással kell elkészíteni, illetve csatolni. Az ajánlatkérő a nem
magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja.
6.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevő Kbt. 60. § (3) és (5) bek. szerinti nyilatkozatát.
7.) Az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 40. § (1) bekezdés a)-b) pontjaiban
foglaltak vonatkozásában.
8.) Az ajánlatban szereplő dokumentumokat cégszerűen (ajánlattevő, illetve adott esetben
alvállalkozó és kapacitást biztosító szervezet nevében) aláíró cégjegyzésre jogosult személy(ek)
aláírási címpéldányát, vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintáját egyszerű másolatban az
ajánlathoz csatolni kell.
9.) Ajánlatkérő a Kbt. 67. §-a szerint az összes ajánlattevő számára azonos feltételekkel biztosítja a
hiánypótlás lehetőségét.
10.) Az ajánlatkérő Kbt. 124. § (4)-(5) bek. alapján tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az eljárás
nyertesének visszalépése esetén – amennyiben második legkedvezőbb ajánlattevőt is megjelöli az
összegezésben ajánlatkérő – a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel
köti meg a szerződést. Az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek az ajánlattevők
részére történt megküldése napjától a nyertes ajánlattevő és a második legkedvezőbb ajánlatot tett
ajánlattevő ajánlati kötöttsége további harminc nappal meghosszabbodik
11.) Az ajánlatban benyújtandó dokumentumok egyszerű másolatban is csatolhatóak.
12.) Az eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdés
szerint, az erről hozott döntést követően a lehető leghamarabb, de legkésőbb három munkanapon
belül tájékoztatja ajánlattevőket az írásbeli összegezés egyidejű megküldésével az ajánlati
kötöttség lejárta előtt. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az eljárás
eredményeképpen megkötendő szerződés aláírására csak a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
TEN-T Végrehajtó Hatósága előzetes jóváhagyása esetén kerülhet sor. A Kbt. 124. § (9) bek. szerinti
oknak tekintendő, ha a fenti előzetes jóváhagyást a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium TEN-T
Végrehajtó Hatósága nem adja meg. Ajánlatkérő tájékoztatja továbbá ajánlattevőket, hogy a Kbt. 66.
§ (1) bek., illetve a 124. § (9) bek. alapján az ejárás eredménytelenségét állapítja meg, illetve
mentesül a szerződés megkötésének kötelezettsége alól, ha az ajánlatkérő tulajdonosa, vagy más

jóváhagyásra jogosult szerv az eljárás eredményét, vagy a szerződés megkötéséhez szükséges
fedezetet nem hagyja jóvá.
13.) A Kbt. 55. § (5) bek. szerint az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely
más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló
kapcsolat jogi jellegétől függetlenül (a Kbt. 55. § (6) bek. szerinti esetekben). Ebben az esetben
meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet, és az eljárást megindító felhívás vonatkozó
pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt, melynek igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó
szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági
feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez
szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Ajánlatkérőnek a Kbt. 55. § (6) bek. szerinti adatokat is ajánlatában kell szerepeltetnie.
14.) Ajánlatkérő a 310/2011 (XII.23) Korm. rendelet 20. § (4) bek. szerint felhívja ajánlattevők
figyelmét, hogy az alkalmasság feltételeit és igazolását a 310/2011 (XII.23) Korm. rendelet 18. § (3)
bekezdéséhez képest szigorúbban állapítja meg a III.2.2. P/1., III.2.3 M/1, M/2. pont szerinti
alkalmassági követelmények vonatkozásában).
15.) Ajánlattevőnek az ajánlatában a biztosítékok határidőben történő rendelkezésre bocsátásáról a
Kbt. 126.§ (5) bekezdése alapján nyilatkoznia kell.
16.) Az ajánlati kötöttség jelen felhívás IV.2.5. pontjában meghatározott kezdő időpontja tájékoztató
jellegű. Amennyiben több tárgyalási forduló tartására kerül sor, úgy az ajánlati kötöttség a Kbt. 91. §
(2) bekezdésében foglaltak szerint a tárgyalások befejezésétől (a végleges ajánlat írásban történő
beadására nyitva álló határidő lejárátától) számított 60 nap.
V.5) E hirdetmény feladásának időpontja: 2012/11/05 (év/hó/nap)

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerezhetők
(adott esetben)
Hivatalos név:
Postai cím:

Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
IV) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi

Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
--------------------(Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is
használható)------------------

B. MELLÉKLET
Részekre vonatkozó információk
Rész száma 1 Elnevezés:
1) Rövid meghatározás:
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

További
tárgyak:
3) Mennyiség
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
(adott esetben)
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)
5) További információk a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható)
----------------------

