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HU-Budapest: Pénzügyi tanácsadó, tranzakció-feldolgozási és klíringintézeti szolgáltatások
2013/S 086-146178

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

2004/18/EK irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)

Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.
AK02431
Kalotaszeg utca 31.
Kapcsolattartási pont(ok): Közbeszerzési Iroda
1116 Budapest
MAGYARORSZÁG
Telefon:  +36 17006621
E-mail: kozbeszerzes@fotav.hu
Fax:  +36 14636538
Internetcím(ek): 
Az ajánlatkérő általános címe: www.fotav.hu
További információ a következő címen szerezhető be: A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre
vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be: A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: A fent említett
kapcsolattartási pont(ok)

I.2) Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény

I.3) Fő tevékenység
Egyéb: közérdekű, de nem ipari vagy kereskedelmi jellegű tevékenység (Kbt. 6. § (1) bek. c) pont)

I.4) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem

II. szakasz: A szerződés tárgya
II.1) Meghatározás

II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
Vállalkozási szerződés.

II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye
Szolgáltatásmegrendelés
Szolgáltatási kategória száma 6: Pénzügyi szolgáltatások a) Biztosítási szolgáltatások b) Banki és befektetési
szolgáltatások
A teljesítés helye: Magyarország
NUTS-kód HU101,HU211,HU212,HU213,HU221,HU222,HU223,HU231,HU232,HU233,HU31,HU32,HU33

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:146178-2013:TEXT:HU:HTML
mailto:kozbeszerzes@fotav.hu
www.fotav.hu
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II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó
információk

II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk

II.1.5) A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása
A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvényben szabályozott, fizetési
számlára történő készpénzbefizetést lehetővé tevő szolgáltatás nyújtása postai számla befizetési megbízás
(fehér csekk) keretében 1 éves + további 2 éves (egész év vagy annak egy része, opciós) határozott időre szóló
vállalkozási szerződés alapján.

II.1.6) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
66170000

II.1.7) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem

II.1.8) Részek
A beszerzés részekből áll: nem

II.1.9) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok): nem

II.2) Szerződés szerinti mennyiség

II.2.1) Teljes mennyiség:
A közbeszerzés tárgya: A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvényben
szabályozott, fizetési számlára történő készpénzbefizetést lehetővé tevő szolgáltatás nyújtása postai
számlabefizetési megbízás (fehér csekk) keretében 1 éves + további 2 éves (egész év vagy annak egy része,
minimum 1 hónap, opciós) határozott időre szóló vállalkozási szerződés alapján.
Ajánlatkérő kb. 1 700 000 db sárga csekkes (készpénz átutalási megbízás) befizetést realizált 2012-ben
bankjain keresztül, mely szolgáltatást részben, és idővel egészben helyettesíteni szándékozik, a fogyasztók
arra való hajlandósága tükrében.
A szerződés a hatályba lépés napjától a rendelkezésre álló, 1 évre vonatkozó keretösszeg teljes
felhasználásáig, de legkésőbb a szerződés hatályba lépésétől számított 1 éves határozott időtartam lejártáig
érvényes, azzal, hogy az utolsó vállalkozói teljesítésre eddig az időpontig kerülhet sor, kivéve, ha az ajánlatkérő
további 2 évre, vagy annak egy részére élni kíván opciós jogával, ebben az esetben is a szerződés az opció
időszakkal érintett keretösszeg teljes felhasználásával, de legkésőbb az opcióval érintett időszak elteltével
szűnik meg.
Részvételre jelentkező a szerződés teljesítésével kapcsolatosan a szerződésben rögzített díjon - azaz a
bírálati szempontok szerinti díjon - túl semmilyen díjat, költséget nem érvényesíthet Ajánlatkérővel szemben.
Ajánlatkérő felhívja részvételre jelentkezők figyelmét, hogy a beszerzés vonatkozásában a Megrendelőt
(ajánlatkérőt) nem terheli megrendelési kötelezettség és kötelezettségvállalás a szerződésben meghatározott
keretösszeg maradéktalan felhasználására. A keretösszeg fel nem használása esetén részvételre jelentkező az
ajánlatkérővel szemben nem élhet semminemű igénnyel.
Ajánlatkérő megvizsgálta a közbeszerzést abból a szempontból, hogy a beszerzés tárgyának jellege lehetővé
teszi-e a közbeszerzés egy részére történő ajánlattétel biztosítását. Mindennek alapján az ajánlatkérő nem
biztosítja a részajánlat-tételi lehetőséget. A beszerzés tárgyának jellegére tekintettel a részekre bontás
negatívan hatna a szerződés teljesítésének körülményeire (szerződést biztosító mellékkötelezettségek), azaz
gazdasági, minőségi, és a szerződés teljesítésével kapcsolatos szempontokat figyelembe véve ésszerűtlen.
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Ajánlatkérő 240 000 fős szegmentált - azaz valamilyen demográfiai, földrajzi és/vagy pszchiográfiai szempontok
szerint jellemezhető - budapesti távfűtéssel ellátott ingatlannal rendelkező / ingatlant birtokoló / ingatlant bérlő
fogyasztói csoporttal rendelkező ajánlatkérő.
A közbeszerezni kívánt szolgáltatás jellemzői:
Részvételre jelentkező a szolgáltatás nyújtására vonatkozóan nem a számlavezető bankkal, hanem közvetlenül
az ajánlatkérővel köt szerződést. Befizetett összeg átutalása: az egyedi ügyfél-azonosítóhoz (ügyfélkód) rendelt
számlaszámokra történik. Befogadás a felvevőhelyen, átfutási idő, teljesítés (pénzügyi teljesítés és adatátadás):
a fehér csekk esetén az részvételre jelentkező a felvett bizonylatok összegét, a felvevőhelyek csekkszkennerrel
történő felszereltségétől függően legkésőbb T (azaz a befizetéssel érintett tárgynap) + 2 napon belül utalja
át az ajánlatkérő számlájára, ezzel egyidejűleg elektronikusan közvetlenül adja át a tranzakciós adatokat is.
A szolgáltatás keretében biztosítani kérjük az utódszámla kezelést is, ami azt jelenti, hogy a megszűnt (bank
váltás esetén) számlaszámra kibocsátott bizonylatok összegét, ajánlatkérő bejelentése alapján, az általa
megadott számlaszámra továbbítja az részvételre jelentkező. Adatállomány, adatátadás: Az új szolgáltatásnál
kizárólag elektronikus adatállományok kerüljenek átadásra közvetlenül az ajánlatkérő számlatulajdonos
részére. Az adatátadás során a befizetések adatairól, a telepített utalványok adatairól készüljön adatállomány,
melyek mellett tarifaállomány is kerüljön átadásra. A részvételre jelentkezőnek output (feldolgozási állomány)
nyomtatási tevékenységet nem kell folytatnia. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a nyomtatvány
beszerzése nem tárgya jelen közbeszerzési eljárásnak! Számlázás, számlamelléklet: A fehér csekk esetében
a díjat az ajánlatkérő részére számítja fel az részvételre jelentkező. A kiszámlázott összeg megbontása OC-
TC kódonként, a beszedett összeg és a darabszám feltüntetésével elektronikus állományban történjék. Az
elektronikus adatállomány (tarifaállomány) a meghirdetett rekordszerkezetben kerüljön átadásra. Részvételre
jelentkező a szolgáltatás nyújtása során a Befizetőktől (az ajánlatkérő ügyfeleitől) a postai számlabefizetési
megbízáson teljesített befizetéseket átveszi, a befizetéseket az ajánlatkérő számlavezető bankjánál vezetett, a
szerződésben bejelentett számlájára jóváírás céljából továbbítja, a szolgáltatás teljesítésével kapcsolatos egyéb
feladatokat ellátja.
Ajánlatkérő felhívja a részvételre jelentkezők figyelmét arra, hogy a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és
közérthető meghatározása szükségessé teszi meghatározott típusú eljárásra, tevékenységre való hivatkozást,
a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, így ajánlatkérő az azzal
egyenértékű szolgáltatás nyújtását is elfogadja. Az egyenértékűként bemutatott szolgáltatás magyar nyelvű
részletes leírását az eljárás második, ajánlattételi szakaszában, az ajánlathoz csatolni kell. (310/2011. (XII. 23.)
Korm. rendelet 26. § (6) bekezdés)
A postai számlabefizetési megbízás, mint pénzforgalmi szolgáltatás feltételeire a hitelintézetekről és a pénzügyi
vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. tv. (Hpt.), a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV.
tv. (Pftv.), valamint a pénzforgalom lebonyolításáról szóló 18/2009. (VIII. 6.) MNB rendelet vonatkozik.

II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ
Vételi jog (opció): igen
A vételi jog meghatározása: Ajánlatkérő a saját forrása szerint, az opciós időszak tekintetében rendelkezésre
álló keretösszeg erejéig kíván opciós jogával élni. Ajánlatkérő írásba foglalt egyoldalú nyilatkozatával jogosult
először legkésőbb az 1. év utolsó hónapjának utolsó munkanapjáig, majd az opcióval érintett időszak utolsó
hónapjának utolsó munkanapjáig - amennyiben az nem a maximálisan igénybe vehető időszak egésze
- nyilatkozni arról, hogy további mennyi időre (minimum 1 hónap, maximum 2 év) vonatkozóan, kívánja
meghosszabbítani a szerződés hatályát. A szerződés hatálya Ajánlatkérő ezen egyoldalú nyilatkozatával,
minden további hozzájárulás vagy egyéb jogcselekmény nélkül meghosszabbodik, a szerződés egyéb
pontjainak változatlanul hagyása mellett. Ajánlatkérő nem köteles, csak jogosult az opcióval érintett szolgáltatás
megrendelésére. Amennyiben ajánlatkérő nem nyilatkozott a fentebb meghatározott határidő elteltéig a
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szolgáltatás meghosszabbítási szándékáról, úgy ez azt jelenti, hogy ajánlatkérő nem kíván élni opciós jogával.
Ajánlatkérő részéről az opcionálisan megrendelhető szolgáltatás lehívásának joga a vállalkozási szerződés
teljes időintervallumára vonatkozik.
A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje: 
hónapban: 24 (a szerződés megkötésétől számítva)

II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk
A szerződés meghosszabbítható: igen

II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: 36 (a szerződés megkötésétől számítva)

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
A megkötendő szerződés vonatkozásában adott esetben meghiúsulási kötbért és késedelmi kötbért kíván
ajánlatkérő érvényesíteni.

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő, az ellenszolgáltatást átutalással teljesíti 30 napon belül, a szerződéstervezetben meghatározottak
szerint, magyar forintban a Kbt. 130. § (3) bekezdésben és az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény
36/A. §-ában előírtaknak megfelelően, azzal, a Kbt. 131. §-t is vonatkozik jelen eljárásra.

III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Ajánlatkérő a közös ajánlatot tevő nyertesek esetén nem követeli meg gazdasági társaság létrehozását, de
a közös ajánlatot csak akkor fogadja el, ha az részvételre jelentkezők kifejezetten (írásbeli nyilatkozatban)
elismerik közös vállalkozásuk szerződésszegéssel okozott károkért, valamint a harmadik személynek
okozott károkért fennálló egyetemleges felelősségét, és teljes jogkörű közös képviselőt hatalmaznak meg.
Az ajánlathoz csatolni kell a közös ajánlatot benyújtó részvételre jelentkezők által kötött, és valamennyi
közös részvételre jelentkező által cégszerűen aláírt megállapodást, amely tartalmazza az egyetemleges
felelősségvállalásra vonatkozó, kötelező érvényű nyilatkozatot, a közös részvételre jelentkezők közötti tételes
feladatmegosztást, illetve a közös képviselő meghatalmazását.

III.1.4) Egyéb különleges feltételek
A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak: nem

III.2) Részvételi feltételek

III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 1) Az eljárásban nem lehet
részvételre jelentkező, alvállalkozó, alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő, akivel szemben
a Kbt. 56. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.
2) Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, akivel szemben a Kbt. 56. § (2) bekezdésében
meghatározott kizáró ok fennáll. Az Ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia az olyan részvételre jelentkezőt,
akivel szemben az 1)-2) pontban meghatározott kizáró okok fennállnak, valamint az olyan alvállalkozót, az
alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplőt, akivel szemben az 1) pontban meghatározott kizáró
okok az eljárás során következnek be.
Az igazolás módja: 
1) A részvételre jelentkező (közös ajánlattétel esetén minden részvételre jelentkező külön-külön), a 310/2011.
(XII. 23.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 2-11. §-ai szerint köteles igazolni, hogy nem tartozik a kizáró okok
hatálya alá. 
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2) Az alvállalkozó, valamint az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő tekintetében az
részvételre jelentkező a Kbt. 58. § (3) bekezdésben leírtaknak megfelelően köteles nyilatkozni ajánlatában arról,
hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá
eső alvállalkozót, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőt.
A nyilatkozatok keltének a jelen felhívás közzététele napjánál nem régebbieknek kell lenniük.

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: A részvételre jelentkezőnek
ajánlatához csatolnia kell az alábbiakat:
P/1. Előző 3 naptári évi, közbeszerzés tárgya szerinti vagy ahhoz hasonló (csekk feldolgozás) szolgáltatás
nyújtásából származó nettó árbevételéről szóló cégszerű nyilatkozatát, amennyiben ezek az adatok
rendelkezésre állnak (attól függően, hogy az részvételre jelentkező mikor jött létre illetve mikor kezdte meg
tevékenységét) (310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) c) pontja).
A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdés értelmében, ha a részvételre jelentkező a P/1. szerinti
irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló
nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, úgy az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény
és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy
dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett részvételre jelentkező kiegészítő
tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az
árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt
alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott
módjáról.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Az részvételre jelentkező
a szerződés teljesítésére alkalmas, ha:
P/1. Rendelkezik az előző 3 naptári évben a közbeszerzés tárgya szerinti vagy ahhoz hasonló (csekk
feldolgozás) szolgáltatás nyújtásából származó, naptári évente legalább 280 000 000 HUF összegű nettó
árbevétellel. Amennyiben a részvételre jelentkező nem működött az előző 3 naptári év egészében, úgy
rendelkezzen a kért 280 000 000 HUF/naptári év összegű nettó árbevétel időarányos részével napra
vetítetten.
A Kbt. 55. § (4) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös részvételre jelentkezők
együttesen is megfelelhetnek.
Az előírt alkalmassági követelményeknek a részvételre jelentkezők bármely más szervezet (vagy személy)
kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek. Ebben az esetben a Kbt. 55. § (5)-(6) bekezdése szerint kell
eljárni.

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
A részvételre jelentkezőnek ajánlatához csatolnia kell az alábbiakat:
M/1. A közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15.
§ (3) bekezdés d) pontja alapján azoknak a szakember(ek)nek a megnevezése, képzettségük/végzettségük
ismertetése, akiket részvételre jelentkező be kíván vonni a teljesítésbe.
A szakember(ek) bemutatása során csatolandó a követelményekkel összhangban:
— a végzettséget, képzettséget tanúsító iratok,
— csekk feldolgozás területén szerzett szakmai gyakorlat igazolása saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajz,
— a rendelkezésre állásról szóló, saját kezűleg aláírt nyilatkozat.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Az részvételre jelentkező a szerződés teljesítésére alkalmas, ha:
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M/1. Rendelkezik legalább 1 fő pénzügyi szakirányú, felsőfokú végzettségű/képzettségű, csekk feldolgozásban
jártas szakemberrel.

III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

III.3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek

III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve: nem

III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és
képzettségét: nem

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Az eljárás fajtája

IV.1.1) Az eljárás fajtája
Tárgyalásos
Megtörtént a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése (a tárgyalásos eljárás egyes típusai esetében)
nem

IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma

IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó
megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát nem

IV.2) Bírálati szempontok

IV.2.1) Bírálati szempontok
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint az alábbiakban megadott részszempontok
1. Amennyiben a fizetési számlára történő készpénzbefizetés (csekk) összege nem éri el a 9 801 HUF-ot, úgy a
csekk feldolgozási díj fix összege (nettó HUF/db). Súlyszám 30
2. Amennyiben a fizetési számlára történő készpénzbefizetés (csekk) összege eléri vagy meghaladja a 9 801
HUF-ot, úgy a csekk feldolgozási díj fix összege (nettó HUF/db). Súlyszám 35
3. Amennyiben a fizetési számlára történő készpénzbefizetés (csekk) összege eléri vagy meghaladja a 9 801
HUF-ot, úgy a fizetési számlára történő készpénzbefizetés (csekk) összegére vetítve a csekk feldolgozási díj
ezrelékes értéke (‰/db). Súlyszám 35
4. Részvételre jelentkező vállalja-e, hogy a szerződés teljesítése idején az ajánlatkérővel való kommunikáció
során a telefaxon vagy postai úton megküldött küldeményeket egyidejűleg másolatban ajánlatkérő
szerződéstervezetben meghatározott kapcsolattartója részére e-mailen is megküldi (igen vagy nem). Súlyszám
1

IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni: nem

IV.3) Adminisztratív információk

IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám:
K-07/2013.

IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre
nem

IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei
A dokumentáció beszerzésének határideje: 29.5.2013 - 13:00



HL/S S86
03/05/2013
146178-2013-HU

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés
- Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás

7/14

03/05/2013 S86
http://ted.europa.eu/TED

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés
- Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához

7/14

A dokumentációért fizetni kell: igen
Ár: 5 000 HUF
A fizetés feltételei és módja: A kiegészítő iratok ára az ÁFÁ-t tartalmazza. A kiegészítő iratok ellenértékét a
FŐTÁV Zrt. Budapest Bank Zrt.-nél vezetett 10102093-02960403-00000002 számú számlájára kell átutalni.
„Fehér csekk - K-07/2013.” felirat feltüntetésével.

IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
29.5.2013 - 13:00

IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére
18.6.2013

IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
magyar.

IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama

IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei

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

A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem

VI.2) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

VI.3) További információk
1.) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás
időpontja (ha az eljárás tárgyalásos): Ajánlatkérő előzetesen felhívja a figyelmet tekintettel arra, hogy az eljárás
tárgyalásos, hogy minden érvényes ajánlatot benyújtott részvételre jelentkezővel tárgyalni kíván, és hogy az
első tárgyalási forduló helyszíne és időpontja az ajánlattételi felhívásban kerül meghatározásra. Ajánlatkérő
tárgyalni kíván a pénzügyi ajánlatról, a szerződéses feltételekről és a szakmai ajánlatról. Az ajánlatkérő a
részvételi felhívásban nem határoz meg keretszámot arra vonatkozóan, hogy a részvételre jelentkezők közül az
eljárás második szakaszában legfeljebb mekkora keretszám határig terjedő számú alkalmas, egyben érvényes
jelentkezést benyújtó részvételre jelentkezőnek küld majd ajánlattételi felhívást.
2.) A dokumentáció és a kiegészítő iratok, vagy ismertető rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos
további információk: (adott esetben): A Kbt. 49. §(6) bekezdés értelmében a kiegészítő iratokat részvételi
jelentkezésenként legalább egy részvételre jelentkezőnek vagy a részvételi jelentkezésben megnevezett
alvállalkozónak át kell vennie. Tekintettel arra, hogy az eljárás két szakaszos, az ajánlattételi szakaszban
térítésmentesen bocsátja rendelkezésre ajánlatkérő a dokumentációt, melynek átvétele az ajánlattételi
szakaszban való részvétel feltétele. Ajánlatkérő a kiegészítő iratok elektronikus átvételéről visszaigazolást kér.
A kiegészítő iratok átvehető a FŐTÁV Zrt. Közbeszerzési iroda, 1116 Budapest, Kalotaszeg u 31. III. emelet
301. szoba címen. A kiegészítő iratok munkanapokon 9.00-15.00 óráig, a részvételi határidő lejártának napján
a részvételi határidő leteltéig lehetséges. A kiegészítő iratok mindemellett elektronikusan, a regisztrációs
lap megküldésével kerül átadásra. A részvételre jelentkezés benyújtásának feltétele a kiegészítő iratok
Ajánlatkérőtől történő átvétele, és annak visszaigazolása. A dokumentáció átvételének feltételeit az ajánlattételi
szakaszban az ajánlattételi felhívás fogja tartalmazni.
3.) A részvételi jelentkezések felbontásának feltételei:
Dátum: 2013.5.29.
Időpont: 13:00.
Hely: 1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31., B épület 313. tárgyaló.
A bontáson a Kbt. 62. § (2) bekezdése szerinti személyek vehetnek részt.
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4.) Ajánlatkérő előzetesen tájékoztatja Részvételre jelentkezőket az eljárás második, ajánlattételi szakaszában
a bírálati szempont az összességében legelőnyösebb ajánlat. Az összességében legelőnyösebb ajánlat
megítélése tekintetében: az adható pontszám alsó és felső határa: 1-10 pont. Ajánlatkérő 2 tizedes-jegy
pontossággal számol. Az értékelési módszer: a Közbeszerzési Értesítő 2012. évi 61. szám; 2012.6.1. napján
megjelent számában, az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről
és az ajánlatok elbírálásáról szóló Közbeszerzési Hatóság útmutatója (továbbiakban Útmutató) alapján, az
alábbiak szerint:
Ajánlatkérő relatív értékelési módszert alkalmazza, az arányosítást (lásd Útmutató relatív értékelés módszere 1.
az arányosítás b.) módszer) az alábbiak szerint:
a) 1-3. részszempont esetében a fordított arányosítást (lásd Útmutató relatív értékelés módszere 1. az
arányosítás b.) módszer, ba) pontja) alkalmazza, az alábbi képlettel:
P = (A legjobb / A vizsgált) x (P max - P min) + P min.
Ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma,
P max: a pontskála felső határa,
P min: a pontskála alsó határa,
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme,
A legrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme,
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
b) A 4. részszempont értékelési módszere a pont hozzárendelés: igen válasz 10 pont, nem válasz 1 pont.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a hivatkozott Útmutató kimondja, hogy „ … nulla, illetve
negatív értékek mellett a képletek nem alkalmazhatók”. Tekintettel arra, hogy a Kbt. 49. § (4) bekezdése szerint
az ajánlatkérő jogosult egyes elvárások, ajánlati elemek részletes szabályait a dokumentációban meghatározni,
ajánlatkérő rögzíti, hogy amennyiben ajánlattevő nulla értékeket ajánl, úgy ajánlatkérő a nulla értékek helyett
0,01 értéket fog alkalmazni a hivatkozott képlet kitöltéséhez. Ajánlatkérő az adott részszempont pontszámát
beszorozza az adott részszempont súlyszámával és az így kapott értékeket összeadja (Összérték). Ajánlatkérő
számára az az ajánlat az összességében legelőnyösebb, amelynek Összértéke a legmagasabb. Az ajánlattételi
szakaszban a további részleteket az Ajánlatkérő által készített Ajánlattételi Dokumentáció tartalmazni fogja
(Felolvasólap).
5.) Az ajánlattételi szakaszban a további részleteket az Ajánlatkérő által készített Ajánlattételi Dokumentáció
tartalmazni fogja (Felolvasólap).
6.) Azon alkalmassági követelmények megjelölése, amelyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe
történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak: A III.2.2.) és a III.2.3.) szerinti
feltételek és ezek előírt igazolási módok.
7.) Ajánlatkérő a Kbt. 67.§ értelmében az összes részvételre jelentkező számára azonos feltételekkel
hiánypótlási lehetőséget biztosít.
8.) A Kbt. 90. § (2) bekezdése értelmében ajánlatkérő felhívja a tisztelt részvételre jelentkezők figyelmét arra,
hogy az eljárás jelen részvételi szakaszában a részvételre jelentkező nem tehet ajánlatot, a Kbt. 74. § (3)
bekezdés értelmében a részvételi jelentkezés érvénytelen, ha a részvételre jelentkező ajánlatot tesz.
9.) Ajánlatkérő felhívja a részvételre jelentkezők figyelmét, hogy közszolgáltatói feladatát Budapesten látja
el, fogyasztói túlnyomó többségében budapesti lakosok, budapesti illetőségű személyek, Budapesten
ingatlannal rendelkező személyek. Minderre tekintettel ajánlatkérő érvényesen csak olyan részvételre
jelentkezést tud elfogadni, amelyből egyértelműen kitűnik, hogy részvételre jelentkező rendelkezik a szerződés
teljesítéséhez szükséges, legalább összesen 1 700 000 db csekk feldolgozására alkalmas Magyarország
egész területét lefedő elfogadó hellyel/helyekkel. Részvételre jelentkező köteles részvételre jelentkezéséhez
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csatolni minderre vonatkozó nyilatkozatát, mely tartalmazza a felvevőhelyek megnevezésének és címének
listáját. Ajánlatkérő tájékoztatja a részvételre jelentkezőket, hogy érvényesen akkor tekinti a bemutatott
felvevőhelyekkel Magyarországot teljesen lefedettnek, ha a felvevőhelyek száma megyénként eléri vagy
meghaladja a 10 db-ot, továbbá Budapest Főváros területén a plusz 10 db-ot.
10.) 2 szakaszból álló eljárások esetén a részvételi szakasz eredményének közlési időpontja tervezetten:
2013.6.11.
11.) Az ajánlattételi felhívás megküldése az alkalmasnak minősített részvételre jelentkezőknek a Kbt. 86. § (1)
bekezdése alapján történik.
12.) Ajánlatkérő tájékoztatja a részvételre jelentkezőket, hogy az eljárás nyertesével kötendő szerződést
legalább 6 hónapos rendes felmondással lehet megszüntetni, módosítani a Kbt. rendelkezései szerint
lehetséges, a szerződés teljesítésével kapcsolatosan a részvételre jelentkező a bírálati szempontok szerinti
díjon túl semmilyen díjat, költséget nem érvényesíthet az Ajánlatkérővel szemben.
13.) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a nyomtatvány beszerzése nem tárgya jelen közbeszerzési
eljárásnak! A nyomtatvány beszerzésére ajánlatkérő jelen eljárástól különböző közbeszerzési eljárást kíván
lefolytatni, mely eljárás előkészítése jelenleg zajlik. Jelen közbeszerzési eljárás eredményeképpen kötendő
szerződés hatálybalépésének feltétele az eredményes nyomdai kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás
teljesedésbe menése a jelen közbeszerzési eljárás tárgyát képező szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos
nyomtatvánnyal összefüggésben.
14.) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a szolgáltatás fogadásával kapcsolatosan ajánlatkérőnek - az
ajánlattevőkkel történt tárgyalásokat követően kialakult elvárásokat figyelembe véve (melyek elsősorban a saját
informatikai rendszeréhez igazodó elvárások) és a nyertes ajánlat függvényében - várhatóan Megrendelő oldali
informatikai fejlesztésekre lesz szüksége, mely szolgáltatás (informatikai fejlesztés) nyújtása nem tárgya a jelen
közbeszerzési eljárásnak. Ezen fejlesztéseket ajánlatkérő csak a jelen közbeszerzési eljárás eredményeképpen
létrejött szerződés megkötést követően eszközli, így a jelen közbeszerzési eljárás eredményeképpen
kötendő szerződés hatálybalépésének feltétele a Megrendelő oldali informatikai fejlesztések szerződésszerű
teljesedésbe menése, mely hatályba léptető feltétel teljesítésének helyzetéről ajánlatkérő a nyertes ajánlattevőt
a szerződés aláírásától számított 25 munkanapon belül tájékoztatja.
15.) Ajánlatkérő előzetesen felhívja a figyelmet tekintettel arra, hogy az eljárás tárgyalásos, az ajánlattételi
szakaszban kiküldendő ajánlattételi felhívás szerint tárgyalást fog tartani minden érvényes ajánlatot benyújtott
részvételre jelentkezővel.
16.) A Részvételi kiegészítő iratok rendelkezésre bocsátásának módja: átvehető ajánlatkérőtől személyesen
- előzetes telefonos egyeztetés után - FŐTÁV Zrt. Közbeszerzési Iroda 1116 Budapest, Kalotaszeg u. 31.
B. épület III. emelet 301. szobacím alatt, jelen hirdetmény megjelenésének napján és az egész részvételi
határidő időszakában munkanapokon 9:00 órától 15:00 óráig (a részvételi határidő lejártának napján a
részvételi határidő lejártáig), vagy ugyanezen feltételekkel megküldése kérhető elektronikus formában a
kozbeszerzes@fotav.hu e-mailcímre megküldött kéréssel, majd kitöltve és elektronikusan megküldve az
átvételi bizonylatot. Ajánlatkérő felhívja részvételre jelentkezők figyelmét, hogy a Részvételi kiegészítő iratok
(elektronikus formában történő) átvétele az eljárásban való részvétel feltétele! A kiegészítő iratok át nem
ruházható.
17.) Részvételre jelentkezőnek nyilatkoznia kell, hogy a kis-és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról
szóló 2004. évi XXXIV. törvény hatálya alá tartozik-e és hogy ha igen, akkor azon belül milyen vállalkozásnak
minősül.
18.) A közbeszerzési eljárás és a szerződés teljesítésének a hivatalos nyelve és munkanyelve a magyar. A
nem magyar nyelven kiállított okirat, továbbá minden, nem magyar nyelvű nyilatkozat, igazolás és egyéb irat
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egyszerű magyar fordításban is benyújtható, amennyiben a fordító személy büntetőjogi felelőssége tudatában
lenyilatkozza, hogy a magyar nyelvű fordítás teljes mértékben megegyezik az idegen nyelvű irat tartalmával.
19.) A részvételi jelentkezés összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség a
Részvételre jelentkezőt terheli.
20.) A nem Magyarországon letelepedett részvételre jelentkezők esetén cégszerűen aláírt nyilatkozatot
is kérünk csatolni arról, hogy a kizáró okokra vonatkozó adatokat illetve köztartozásokat az részvételre
jelentkező székhelye szerinti ország jogrendszerében mely szervezetek tartják nyilván. Ezen túlmenően kérjük
csatolni a megnevezett szervezetek igazolásait, amelyek tanúsítják a kizáró okok hiányát. Amennyiben az
illetékes bíróság vagy hatóság nem bocsát ki nyilvántartásából kivonatot vagy igazolást vagy az nem terjed
ki a hivatkozott kizáró okok mindegyikére, úgy a részvételre jelentkező jogosult közjegyző által hitelesített
nyilatkozatot csatolni. A Közbeszerzési Hatóság által a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró
okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról az Európai Unióban illetve
az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában kiadott útmutatóban
hivatkozott, az Európai Bizottság honlapján elérhető elektronikus keresőrendszer, az e-Certis rendszer
tájékoztatást nyújt a részvételre jelentkezők számára a közbeszerzési eljárásban szükséges igazolásokról. Az
e-Certis rendszer az alábbi címen érhető el: http://ec.europa.eu/markt/ecertis/login.do
21.) A Részvételre jelentkező a Kbt. 40. § (1) bekezdése alapján köteles megjelölni részvételi jelentkezésében
a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez a részvételre jelentkező alvállalkozót
kíván igénybe venni,az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát,
amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni. A vonatkozó nyilatkozatokat
nemleges tartalommal is meg kell tenni. Ajánlatkérő felhívja Részvételre jelentkezők figyelmét, hogy a
fentiekben rögzített nyilatkozatuk kitöltésekor vegyék figyelembe a Kbt. 26. §-át, amelynek értelmében, ha egy
személy (szervezet) a közbeszerzés értékének huszonöt százalékát meghaladó mértékben fog részt venni a
szerződés teljesítésében, akkor nem lehet alvállalkozónak minősíteni, hanem a részvételi jelentkezésben közös
részvételre jelentkezőként kell, hogy szerepeljen.
22.) Közös részvételre jelentkezés esetében a részvételi jelentkezéshez csatolni kell a közös egyetemleges
felelősségvállalásról szóló megállapodás példányát (konzorciális szerződést), amely tartalmazza a részvételre
jelentkezők között, a közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök bemutatását, kijelöli azon részvételre
jelentkezőt, aki a konzorciumot az eljárás során kizárólagosan képviseli, illetőleg a közösen részvételre
jelentkezők nevében hatályos jognyilatkozatot tehet.
23.) Részvételre jelentkező a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 7.§ alapján amennyiben folyamatban levő
változásbejegyzési eljárással érintett, köteles részvételre jelentkezéséhez csatolni a cégbírósághoz benyújtott
változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
24.) A felolvasólapon szerepeltetni kell a kapcsolattartó fax számát és email címét. Az ajánlatkérő az eljárás
gördülékeny és gyors lebonyolítása érdekében ezen elérhetőségeken fogja tartani a kapcsolatot a részvételre
jelentkezőkel, ezért a részvételre jelentkezők kötelesek ezek üzemképességéről gondoskodni. Az ajánlatkérő
a fax készülék által adott kézbesítési igazolás és az email olvasási igazolás esetén az adott dokumentumot
kézbesítettnek tekinti, így annak sikertelenségére a részvételre jelentkező utólag nem hivatkozhat. Az
ajánlatkérő postai kézbesítést csak mindkét előbbi kézbesítési mód sikertelensége esetén alkalmazza, azonban
a postázás késedelméből eredő hátrányért felelősséget nem vállal.
25.) Ajánlatkérő valamennyi értesítést (így különösen: jegyzőkönyv, összegezés) a felolvasólapon megadott
faxszámra küldi meg a részvételre jelentkezők részére. Ajánlatkérő felhívja a tisztelt részvételre jelentkezők
figyelmét, hogy kapcsolattartási adataikat szíveskedjenek a felolvasólapon úgy megadni, hogy Ajánlatkérő nem
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vállal felelősséget azért, amennyiben a megküldött értesítések a címzett oldalán nem jutnak el a megfelelő
kapcsolattartóhoz (technikai ok, szabadság stb.).
26.) A részvételre jelentkezésnek tartalmaznia kell a Kbt. 58. § (3) bekezdése szerinti és a Kbt. 60. § (5)
bekezdése szerinti részvételre jelentkezői nyilatkozatokat. A Kbt. 60. § (3) bekezdésében foglaltakról az
ajánlattételi szakaszban az ártárgyalás során kell nyilatkozni.
27.) A Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja és a Kbt. 36. § (3) bekezdése alapján a részvételre jelentkezésben
szereplő dokumentumokat elegendő egyszerű másolatban benyújtani.
28.) A részvételre jelentkezéshez csatolandó a részvételre jelentkezést aláíró részvételre jelentkező,
alvállalkozó, az igénybe venni kívánt más szervezet (cégjegyzésre jogosult) cégképviselőonek aláírási
címpéldánya vagy aláírás-mintája, továbbá a részvételre jelentkezés meghatalmazott általi aláírása esetén
a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő meghatalmazás, és a meghatalmazó(k) aláírási címpéldánya vagy
aláírás mintája (egyszerű másolatban).
29.) A részvételre jelentkezésnek a Kbt. 60. § (6) bekezdésben leírtak szerint felolvasólapot kell tartalmaznia,
melynek formáját és tartalmát a kiegészítő iratok tartalmazzák, figyelemmel a Kbt. 62. § (5) bekezdésében
leírtakra.
30.) Ajánlatkérő eredményhirdetést nem tart, részvételre jelentkezőket a Kbt. 77. § (2) bekezdése szerint
írásban értesíti az eljárás eredményéről.
31.) Ajánlatkérő a kiegészítő iratok mellékleteként csatolt nyilatkozat-mintákkal kívánja segíteni a részvételre
jelentkezőket az eredményes jelentkezésben. Ajánlatkérő által nyújtott nyilatkozat-minták használata nem
kötelező, (kivéve a felolvasólapot) azokat részvételre jelentkező saját kockázatára használhatja, és szintén saját
kockázatára azokon módosításokat végezhet.
32.) A részvételre jelentkezés papír alapon beadott egyes példányai borítóján az azonosíthatóság céljából
fel kell tüntetni legalább a Közbeszerzés Elnevezését és/vagy számát, továbbá az „Részvételi jelentkezés”
megjelölést. A részvételre jelentkezésnek az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján a
részvételre jelentkezésben szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak. A részvételre
jelentkezés oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy
számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és
hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. Az Ajánlatkérő az ettől kismértékben eltérő számozást
(pl. egyes oldalaknál a /A, /B oldalszám) is elfogadja, ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye
egyértelműen azonosítható és az iratok helyére egyértelműen lehet hivatkozni. Az Ajánlatkérő a kismértékben
hiányos számozást kiegészítheti, ha ez a részvételre jelentkezésben való tájékozódása, illetve a részvételre
jelentkezésre való hivatkozása érdekében szükséges. A részvételre jelentkezéseredeti példányát zsinórral,
lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával a részvételre jelentkezés első vagy hátsó lapjához rögzíteni,
a matricát le kell bélyegezni, vagy a részvételre jelentkező részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a
bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen.
33.) A részvételre jelentkezést a Kbt. 60. § (1) bekezdés szerinti formai követelményeknek megfelelően, zárt
csomagolásban, magyar nyelven és 2 papír alapú példányban (1 eredeti, 1 másolat) kell elkészíteni és a teljes
részvételre jelentkezés CD vagy DVD-n jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható formátumban (pdf; tif)
is 1 példányban be kell az részvételre jelentkezés részeként nyújtani, mivel annak elbírálásában egyidejűleg
több személy veszt részt. A digitális példányt a kész eredeti papíralapú példányról kell elkészíteni. A benyújtott
elektronikus adathordozó benyújtása nem jelenti azt, hogy Ajánlatkérő az eljárás cselekményeit elektronikusan
gyakorolja. A részvételre jelentkezés egyes példányai közötti tartalmi, illetve formai eltérés esetében az
"eredeti" papír alapon beadott példány tartalma, illetve formája a mérvadó, így a CD/DVD példány hiánya nem
von maga után érvénytelenséget. A részvételre jelentkezés minden papír alapú példányán szerepelnie kell
az „eredeti” vagy a „másolati” megjelölésnek. A csomagoláson és a részvételre jelentkezés fedlapján is fel
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kell tüntetni a részvételre jelentkező nevét, címét, valamint az alábbi megjelölést: „Fehér csekk- K-07/2013.”
A csomagoláson szerepelnie kell a következőnek: „A rézvételi határidő lejárta előtt nem bontható fel.” A
részvételre jelentkezés olyan kötésben kell beadni, amelyből állagsérelem nélkül lapot kivenni, cserélni nem
lehet. Ajánlatkérő önmagában az ún. spirálozást nem tekinti a fenti feltételt kielégítő megoldásnak. Részvételre
jelentkező köteles csatolni a kifejezett nyilatkozatát arra vonatkozólag, hogy az elektronikus adathordozón
benyújtott jelentkezésének tartalma teljes mértékben megegyezik az általa benyújtott eredeti megjelölésű írott
jelentkezés tartalmával.
34.) Az eljárás és a részvételre jelentkezés nyelve magyar. A felhívásban és a kiegészítő iratok ban
csatolandóként előírt iratokat magyar nyelven kell benyújtani. Amennyiben a csatolandó iratok idegen nyelvű
okiratok, ezek esetében szükséges azok magyar nyelvű fordítása. Ajánlatkérő elfogadja részvételre jelentkező
általi felelős fordítást is. Kétség esetén a magyar nyelvű szöveg az irányadó. Felelős fordítás esetén a
fordító büntetőjogi felelőssége teljes tudatában nyilatkozzon, hogy a fordítás tartalma az eredeti tartalommal
mindenben megegyező.
35.) Ajánlatkérő felhívja részvételre jelentkezők figyelmét arra, hogy Ajánlatkérő kapcsolattartási pontjaként
megjelölt székhelyén beléptető rendszer működik, és emiatt az épületbe történő belépés a portai regisztráció
miatt időigényes (előre láthatólag 5-15 perc). Ennek figyelembevétele részvételre jelentkezők részéről
elengedhetetlen, különös tekintettel a részvételre jelentkezések benyújtásának napjára. Az ebből eredő
bárminemű késedelemért Ajánlatkérő felelősséget nem vállal.
36.) Ajánlatkérő tájékoztatja a részvételre jelentkezőket, hogy Ajánlatkérő MSZ EN ISO 9001 minőségirányítási
rendszert működtet (minőségpolitika megtalálható a www.fotav.hu honlapon), melyben a minőségpolitikai célok
megvalósításában való közreműködést a partnereitől is elvárja. E körben Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás
nyerteseként szerződést kötő részvételre jelentkezőtől elvárja, hogy a teljesítéssel kapcsolatosan felmerülő
esetleges panaszokat azonnal kivizsgálja és a szükséges intézkedések megtételét vállalja és erre vonatkozóan
a részvételre jelentkezésében nyilatkozzon.
37.) A részvételi jelentkezés összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő valamennyi költség a
részvételre jelentkezőt terheli.
38.) A közös részvételre jelentkezés vonatkozásában az eljárás során Ajánlatkérő a Kbt. 25. §-ban foglaltak
szerint jár el és ezen rendelkezések betartását a Közös részvételre jelentkezőktől is megköveteli. Az Ajánlatkérő
felhívja a részvételre jelentkezők figyelmét, hogy a fentiekben rögzített nyilatkozatuk kitöltésekor vegyék
figyelembe a Kbt. 26. § szakaszát, amelynek értelmében, ha egy gazdasági szereplő a közbeszerzés értékének
huszonöt százalékát meghaladó mértékben fog közvetlenül részt venni a szerződés teljesítésében, akkor nem
lehet alvállalkozónak minősíteni, hanem közös részvételre jelentkezőként kell, hogy szerepeljen.
39.) A részvételre jelentkező az alkalmasság igazolása során a Kbt. 55. § (5) bekezdése szerint más szervezet
kapacitására a Kbt. 55. § (6) bekezdésében meghatározott esetekben támaszkodhat. Amennyiben a részvételre
jelentkező a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek úgy kíván megfelelni, hogy
más szervezetek kapacitásaira támaszkodik, akkor ennek igazolására a Kbt. 55. § (5) bekezdésében foglalt
dokumentumok csatolása szükséges, továbbá a kapacitást nyújtó szervezetnek csatolnia kell a részvételre
jelentkező alkalmasságának igazolására nézve előírt tartalmú és formailag előírt dokumentumokat is.
40.) Az Ajánlatkérő felhívja a részvételre jelentkezők figyelmét, hogy a részvételre jelentkezésben elkülönített
módon elhelyezett, üzleti titkot [Ptk. 81. § (2) bekezdése] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát
megtilthatják. Az üzleti titkot tartalmazó iratokat úgy kell elkészíteni és a részvételre jelentkezés végén
elhelyezni, hogy azok ne tartalmazzanak a Kbt. 80. § (2)-(3) bekezdés szerinti elemeket [Kbt. 80. § (1)].
41.) A részvételre jelentkező a Kbt. 54. § (1) bekezdés szerint köteles tájékozódni a munkavállalók védelmére
és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés
teljesítése során meg kell felelnie.

www.fotav.hu
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42.) A szerződés teljesítésével kapcsolatosan rendelkezésre álló fedezet összege (azaz más néven
keretösszeg) évente nettó 280 000 000 HUF, mely fedezet kiszámításánál a vetítési alap a Kiegészítő Iratokban
szereplő számítási metodikát is figyelembe véve a következő:
— amennyiben a fizetési számlára történő készpénzbefizetés (csekk) összege nem éri el a Kiegészítő Iratokban
szereplő HUF értéket, úgy a csekk feldolgozási díj fix összege maximum nettó 135 HUF/db,
— amennyiben a fizetési számlára történő készpénzbefizetés (csekk) összege eléri vagy meghaladja a
Kiegészítő Iratokban szereplő HUF értéket, úgy a csekk feldolgozási díj fix összege maximum 92 HUF/db,
— amennyiben a fizetési számlára történő készpénzbefizetés (csekk) összege eléri vagy meghaladja a
Kiegészítő Iratokban szereplő HUF értéket, úgy a fizetési számlára történő készpénzbefizetés (csekk)
összegére vetítve a csekk feldolgozási díj ezrelékes értéke maximum 4,4 ‰/db.
Ajánlatkérő előzetesen tájékoztatja részvételre jelentkezőket arról, hogy az eljárás második, ajánlattételi
szakaszában az eljárás eredménytelenségét vonhatja maga után a Kbt. 76. § (1) bekezdés c) pontja
értelmében az, ha egyik ajánlattevő sem vagy az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő sem tesz -
az ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékére tekintettel - megfelelő ajánlatot. Az ajánlatkérő
fenntartja a jogot arra, hogy az ajánlatok értékelése során a bírálati szempontokra ajánlott árelemeket a
rendelkezésére álló anyagi fedezet fenti vetítési alapjainak figyelembe vételével vizsgálja.
43.) A részvételre jelentkezésnek tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat,
igazolásokat és más dokumentumokat, melyeket a részvételi kiegészítő iratok előír.
44.) A részvételre jelentkezők vegyék figyelembe részvételre jelentkezésük elkészítésekor, hogy a kiegészítő
iratokban ekként meghatározott nyilatkozatok tekintetében abban az esetben is csatolni szükséges,
amennyiben azok nemleges tartalmúak!
45.) Ajánlatkérő tájékoztatja a részvételre jelentkezőket, hogy jelen felhívás „II.3) a szerződés időtartama vagy
a befejezés határideje” elnevezésű pontja tekintetében jelölt 36 hónap a Felhívásban foglaltak szerint, opció
lehívása esetén értendő azzal, hogy a 36 hónap a szerződés hatálybalépésének napjától számít.
46.) A tárgyalásos eljárás alkalmazásának jogcíme: a Kbt. 89. § (2) bek. d) pontja.
47.) Jelen részvételi felhívásban nem szabályozott kérdésekben az részvételi kiegészítő iratok rendelkezései,
valamint a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény és végrehajtási rendeletei az irányadó.

VI.4) Jogorvoslati eljárás

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
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VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása

VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
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