
HL/S S212
04/11/2014
375617-2014-HU

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás 1/9

04/11/2014 S212
http://ted.europa.eu/TED

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához

1/9

Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:375617-2014:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások
2014/S 212-375617

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.
Címzett: Bikaliné Bodnár Andrea
1116 Budapest
MAGYARORSZÁG
Telefon:  +36 17006570
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: közvetett önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaság által nyújtott távhőszolgáltatás

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:
Határozott, egy éves időtartamra szóló folyószámla hitelkeret szerződés 3 000 000 000 HUF értékben
folyószámla vezetéssel, bankgaranciára irányuló opcióval (II.) („K-77/2014”).

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: Budapest.

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:375617-2014:TEXT:HU:HTML
mailto:kozbeszerzes@fotav.hu
www.fotav.hu
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NUTS-kód HU101

II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó
információk
A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul

II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk

II.1.5) A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása
Határozott, egy éves időtartamra szóló folyószámla hitelkeretszerződés 3 000 000 000 HUF értékben
folyószámla vezetéssel: 6 db HUF számla, 2 db devizaszámla (a számlavezetés tekintetében –87,5 %)
bankgaranciára irányuló opcióval (II.) („K-77/2014”).

II.1.6) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
66113000

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 folyószámlával szembeni elvárások:
1.) HUF átutalás állományok küldése.
2.) HUF átutalás állományok fogadása.
3.) Csoportos beszedési megbízások indítása, a visszaérkező állományok fogadása.
4.) Készpénz befizetés folyószámlára, készpénz felvétel folyószámláról díjtalan.
5.) Elektronikus csatorna használata díjtalan.
6.) Cash-pool szolgáltatás ellátása díjtalan.
7.) Devizaforgalom bonyolítása.
8.) Deviza átutalás jóváírása bankon belül és kívül díjtalan.
9.) A deviza átutalás terhelés díja bankon belül nem érheti el a 0,05 %-ot.
10.) A deviza átutalás terhelés díja bankon kívül nem érheti el a 0,10 %-ot
11.) Valuta felvétel, befizetés.
12.) Csekkes befizetések fogadása.
13.) A csoportos beszedés indítása, jóváírása esetén maximum a GIRO költségek kerülhetnek
továbbterhelésre, összhangban a 4. bírálati szemponttal
14.) Számlavezetés (ide értve a számlafenntartást, könyvelést, zárlati tevékenységeket is) díjtalan.
15.) A átutalás összes költségének bankszámlán való terhelése havonta esedékes.
16.) A kamatjóváírás havonta esedékes.
17.) A HUF folyószámlákra számított látra szóló kamat éves mértéke meg kell, hogy haladja a napi változású
egy havi vagy O/N BUBOR - 1,5 %-ot (megjegyzés: a napi változású egy havi vagy O/N BUBOR alkalmazása
szerződéskötéskor kerül rögzítésre, tekintettel arra, hogy ez nem bírálati szempont).
18.) A VIBER utalási jutalék maximális mértéke 5 000 HUF/tranzakció lehet.
19.) A Banknál számlát vezető partner számára történő átutalás költségmentes.
20.) Mivel FŐTÁV nagy számú díjfizetői csoportos beszedési felhatalmazással bír, ezért elvárás a banki
terminálon keresztül benyújtott 10 000 db-ot meghaladó csomagok kezelése is.
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21.) A csekkes befizetési állományok fogadásához kapcsolódóan maximum a Posta Elszámoló Központ
költségei kerülnek továbbterhelésre.
22.) Az áthárított tranzakciós illeték mértéke nem haladhatja meg tranzakciónként a 6 000 HUF-ot.
23.) A csoportos átutalás indítása a Banknál számlát vezető partnerek felé költségmentes, Bankon kívülre
tételenként legfeljebb az egyedi, bankon kívüli forint átutalás jutalék maximális mértéke számítható fel.
A folyószámlahitellel szembeni elvárások:
1.) kamatbázis O/N BUBOR, kamatfizetési periódus 1 hónap,
2.) projektvizsgálati díj: nem kerül felszámításra,
3.) kezelési költség: nem kerül felszámításra,
4.) folyósítási jutalék: nem kerül felszámításra,
5.) szerződésmódosítási díj: nem kerül felszámításra,
6.) késedelmi kamat: mértéke a Ptk. szerződő hatóság és szerződő hatóságnak nem minősülő személyek
között felszámítható kamat szerinti,
7.) a nyertes bank nem számíthat fel rendelkezésre tartási díjat,
8.) egyéb költség a fent felsoroltakon kívül nem kerül felszámításra,
9.) a kamat fizetési kötelezettség havonta esedékes
Bankgarancia:
A hitelkeret összegének 50 %-áig élhet az Ügyfél bankgarancia lehívásával, egyedi szerződés keretében
a „Megállapodás bankgarancia opcionális igénybevételére” alapján. Amennyiben a hitelkeret 50%-ot
meghaladóan, a bankgarancia lehívása előtt felhasználásra kerül, úgy legfeljebb a fennálló, ki nem használt
hitelkeret összegéig lehet bankgaranciát lehívni.
A FŐTÁV Zrt. a nem készpénzes számlaforgalmat elektronikus banki terminálon keresztül kívánja
megvalósítani. A FŐTÁV Zrt. informatikai rendszerének (SAP) bankterminálhoz illesztés költsége bankot terheli.
(Az ehhez szükséges információkat az „Ajánlati Dokumentáció Műszaki leírás 2. SAP információk” fejezet
tartalmazza.).
Cash Pool kérdése:
Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az eljárás eredményeként kiválasztott nyertessel külön
szolgáltatási díj nélkül cash pool elszámolást végezhet a FŐTÁV Zrt. és az elszámolásba általa tetszőlegesen
bevont leány- és unokavállalatai között, azzal, hogy ebben az esetben a jelen közbeszerzési eljárás
eredményeként megkötendő bankszámlaszerződésben foglalt Díjtáblázatnak a cash pool -ba bevont
leányvállalatokra is érvényesnek kell lennie. A cash pool szolgáltatás kialakítása nem tárgya a jelen
közbeszerzési eljárásnak.. A cash pool szolgáltatás ellátása díjtalan.

II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ

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

II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: 12 (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:
— Pari passu,
— Cross default,
— Negative pledge.

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
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Az ellenszolgáltatás teljesítése a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 6:130.
§ (1)–(2) bekezdésében előírtaknak megfelelően történik.
A késedelmi kamatra vonatkozóan a Ptk. 6:155. § az irányadó.

III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását. Közös ajánlattétel esetén az
Ajánlattevőknek a vezető céget, és az Ajánlattevők nevében képviseletre és kötelezettségvállalásra
jogosult tagot, személyt ajánlatukban meg kell jelölni, illetve a szerződésszerű teljesítéséért egyetemleges
kötelezettséget és felelősséget kell vállalniuk. A megállapodásnak különösen tartalmaznia kell, hogy az
Ajánlattevők külön is egyetemleges felelősséget vállalnak a teljesítésért.

III.1.4) Egyéb különleges feltételek
A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak: igen
A különleges feltételek meghatározása: A különleges feltételek meghatározása: 2013.. évi CCXXXVII. törvény a
hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról.

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: Az eljárásban nem lehet
ajánlattevő, alvállalkozó, alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. §
(1) bekezdésében meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll. Az eljárásban nem lehet továbbá ajánlattevő,
akivel szemben a Kbt. 56. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok fennállnak.
Igazolási mód:
Ajánlattevőnek ajánlatában a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 2–11. §-ai szerint kell igazolnia, hogy nem
tartozik a kizáró okok hatálya alá. Ajánlattevő – a Kbt. 58. § (3) bekezdésének értelmében – ajánlatában csak
nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56. § (1) bekezdése szerinti
kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más
szervezet nem tartozik az 56. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá. A kizáró okok fenn nem állásáról
szóló nyilatkozat(ok)nak az ajánlati felhívás feladásánál nem régebbi keltezésűeknek kell lenniük.

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: P.1. A 310/2011. (XII.23.)
Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésének c) pontjában foglaltak értelmében Ajánlattevő csatolja az előző három
üzleti év közbeszerzés tárgyából (folyószámlahitel szolgáltatás nyújtása) származó – általános forgalmi adó
nélkül számított – árbevételéről szóló nyilatkozat, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor
kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Az előírt alkalmassági minimumkövetelmények esetén a Kbt. 55. § (4)–(6) bekezdésében rögzítettek is
megfelelően alkalmazandók, illetve a Kbt. 55. § (5) és (6) bekezdésében meghatározott dokumentum(ok),
nyilatkozat(ok) is csatolandóak.
Az alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentumot egyszerű másolatban is elegendő
benyújtani.
Fióktelep esetén az anyavállalat beszámolójával történő igazolás elfogadható, nem szükséges annak a
kapacitásnyújtó szervezetként bevonása tekintettel az 1997. évi CXXXII. törvényrendelkezésire.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P.1. Alkalmas az Ajánlattevő (közös ajánlattevő) amennyiben a
nyilatkozat tartalma alapján megállapítható, hogy az előző három üzleti évben a közbeszerzés tárgyából
(folyószámlahitel nyújtása folyószámla vezetéssel) származó – általános forgalmi adó nélkül számított –
árbevétele összesen eléri a nettó 150 000 000 HUF értéket.
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III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M.1. A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdésének a) pontjában foglaltak értelmében Ajánlattevő
csatolja az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított három év legjelentősebb,
a közbeszerzés tárgya (folyószámlahitel nyújtása folyószámla vezetéssel) szerinti, az előírásoknak és a
szerződésnek megfelelően teljesített szállításainak ismertetése, a teljesített szállítások – a 310/2011. (XII.23.)
Korm. rendelet 16. § (1)–(2) bekezdésében foglaltak szerinti – nyilatkozatával vagy a szerződést kötő másik fél
által kiállított igazolással történő alátámasztása
Az alkalmassági előírás igazolása során a Kbt. 55. § (4)–(6) bekezdései megfelelően alkalmazhatók, illetve
alkalmazandók.
Az alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentumot egyszerű másolatban is elegendő
benyújtani.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M.1. Ajánlattevő alkalmas, amennyiben cégszerűen aláírt nyilatkozatának vagy a szerződést kötő másik fél
által adott igazolás tartalma alapján megállapítható, hogy az eljárást megindító felhívás feladásának napjától
visszafelé számított három évben rendelkezik összesen
a közbeszerzés tárgyára (folyószámlahitel nyújtása folyószámla vezetéssel) minimum nettó 150 000 000 HUF
ellenszolgáltatási összeget elérő vagy meghaladó mértékű
az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített - a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16. § (5)
bekezdésében foglaltak szerinti, a szerződést kötő másik fél által adott igazolással vagy cégszerűen aláírt
ajánlattevői nyilatkozattal igazolt referenciával. Az alkalmassági követelménynek való megfelelés több
referenciával is igazolható.

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
Nyílt

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

IV.2) Bírálati szempontok

IV.2.1) Bírálati szempontok

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-77/2014

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

IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei
A dokumentáció beszerzésének határideje: 15.12.2014 - 11:00
A dokumentációért fizetni kell: nem

IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
15.12.2014 - 11:00

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

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
napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 15.12.2014 - 11:00
Hely:
Magyarország, 1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31., B épület 313. tárgyaló.
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: igen
További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: További információk a jogosultakról és a bontási
eljárásról: Kbt. 62. § (2)–(4) bekezdésében foglaltak.

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 dokumentáció átvétele az eljárásban való részvétel feltétele. Ajánlatkérő a Dokumentáció elektronikus
átvételéről visszaigazolást kér. A Dokumentáció átvehető a Főtáv Zrt. Közbeszerzési iroda, 1116 Budapest,
Kalotaszeg u 31. III. emelet 302. szoba címen. A Dokumentáció munkanapokon hétfőtől csütörtökig 8.00-16.00
óráig, pénteken 8.00-13.00 óráig, az ajánlattételi határidő lejártának napján az ajánlattételi határidőig
lehetséges. A Dokumentáció mindemellett elektronikusan az I. szakaszban megadott elérhetőségekre
megküldött igénylés után, a regisztrációs lap megküldésével kerül átadásra. Az ajánlat benyújtásának feltétele
a dokumentáció Kbt. 49. § (6) bekezdése szerinti Ajánlatkérőtől történő átvétele, annak visszaigazolása az
átvételi elismervény, regisztrációs lap kitöltésével és megküldésével az Ajánlatkérő kapcsolattartási pontjára
(személyesen, szkennelve e-mailen vagy faxon, illetve postai úton)
2.) Az ajánlatokat 1 eredeti példányban, tartalomjegyzékkel ellátva és 1 példány CD/DVD formátumban kell
elkészíteni és lezárt borítékban/csomagban kell benyújtani összefűzve. A formai követelményekkel kapcsolatos
egyéb előírásokat a Dokumentáció tartalmazza.
3.) Az ajánlatban a tartalomjegyzéket követő oldalként az ajánlati adatlap (felolvasólap) szerepeljen, amelyen
közölni kell a Kbt. 62. § (3) bekezdés szerinti adatokat: ajánlattevő nevét, székhelyét, a kért ellenszolgáltatás
és mindazon számszerűsíthető adatokat, melyek a bírálati szempontok alapján értékelésre kerülnek. A
felolvasólap mintáját a dokumentáció tartalmazza.
4.) Ajánlatkérő az eljárás eredménye kapcsán külön eredményhirdetést nem tart. Az Ajánlatkérő a Kbt. 77. §
(2) bekezdése szerint az eljárás eredményéről szóló összegezést telefax útján küldi meg az Ajánlattevőknek a
döntést követően legkésőbb 3 munkanapon belül.
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5.) A szerződéskötés tervezett időpontja a Kbt. 124. § (6) bekezdés szerint alakul. Nem köthető meg azonban
a szerződés az írásbeli összegezés megküldése napját követő tíz napos időtartam lejártáig. Az ajánlatkérő a
szerződést az ajánlati kötöttség időtartama alatt – figyelemmel a Kbt. 124. § (5) bekezdésében foglaltakra -
köteles megkötni.
6.) Ajánlatkérő az eljárás nyertesével köt szerződést. A nyertes visszalépése esetén az ajánlatkérő az ajánlatok
értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel köt szerződést, ha őt az
ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte a Kbt. 124. § (4) bekezdése szerint eljárva.
7.) A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti az ajánlattételi határidőben benyújtottnak,
ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártáig sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos
küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli. Az ajánlatok összeállításával és
benyújtásával kapcsolatos összes költség az ajánlattevőt terheli.
8.) A közös ajánlattétel vonatkozásában az eljárás során Ajánlatkérő a Kbt. 25. §-ban foglaltak szerint jár el és
ezen rendelkezések betartását a Közös Ajánlattevőktől is megköveteli.
9.) Az ajánlattal szemben támasztott további tartalmi követelmények az alábbiak:
— az ajánlatban aláíró személy aláírási címpéldányának/aláírás mintájának szerepelnie kell, amennyiben az
ajánlatot nem a képviseletre jogosult személy írja alá, úgy csatolni kell a meghatalmazásnak,
— Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz részvételi jelentkezéshez csatolni kell
a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött
igazolást,
— tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlati vagy ajánlattételi felhívás feltételeire, a
szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan (Kbt. 60. § (3) bek.),
— ajánlattevőnek az egyéb előírt dokumentumok benyújtása mellett nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és
középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikró-, kis- vagy középvállalkozásnak
minősül-e (Kbt. 60. § (5) bek.),
— az alkalmasság megállapítására szolgáló összes nyilatkozatot és igazolást,
— a kizáró okokkal kapcsolatos összes nyilatkozatot és igazolást,
— ajánlattevő cégkivonatát az Ajánlatkérő vizsgálja elektronikus, hatósági, ingyenes nyilvántartásból (www.e-
cegjegyzek.hu). Amennyiben változásbejegyzési eljárás van folyamatban, úgy csatolandó a változásbejegyzési
kérelem példánya,
— Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 40. § (1), 58. § (3) bekezdése és bekezdései szerinti nyilatkozatokat,
— Tekintettel arra, hogy ajánlatkérő előírja a Kbt. 54. § (1) bekezdés alapján, hogy ajánlattevő köteles
tájékozódnia munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyek a
teljesítéshelyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni, erre vonatkozó ajánlattevői nyilatkozatot is
tartalmaznia kell az ajánlatnak,
— Továbbá a Dokumentációban szereplő egyéb nyilatkozatok.
10.) Az ajánlathoz benyújtandó dokumentumokat elegendő egyszerű másolatban csatolni. A nem magyar
nyelven kiállított okirat, továbbá minden, nem magyar nyelvű nyilatkozat, igazolás és egyéb irat 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.
11.) Az ajánlattételi felhívásban előírt – a kizáró okokon és alkalmassági minimum követelményeken kívüli
-egyes elvárások, ajánlati elemek részletes szabályait a dokumentáció tartalmazza, melynek átvétele az
eljárásban való részvétel feltétele. Ajánlatkérő a Kbt. 67. § értelmében az összes ajánlattevő számára azonos
feltételekkel hiánypótlási lehetőséget biztosít.
12.)Ajánlatkérő valamennyi értesítést (így különösen: jegyzőkönyv, összegezés) a felolvasólapon
megadott faxszámra küldi meg az Ajánlattevők részére. Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét,

www.e-cegjegyzek.hu
www.e-cegjegyzek.hu
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hogy kapcsolattartási adataikat szíveskedjenek a felolvasólapon úgy megadni, hogy Ajánlatkérő nem
vállal felelősséget azért, amennyiben a megküldött értesítések a címzett oldalán nem jutnak el a megfelelő
kapcsolattartóhoz (technikai ok, szabadság stb.
13.) Ajánlattevő ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, MSZ 28001 és EMAS alapú Integrált Irányítási Rendszert
működtet, így elvárja, hogy Ajánlattevő a szerződés teljesítése során az Ajánlatkérő Integrált politikájának
szellemében, az abban megfogalmazott célokkal összhangban végezze tevékenységét, melyről ajánlatában
nyilatkozzon.
14.) Ajánlatkérő a nem forintban megadott adatokat átszámítva, HUF-ban kéri megadni. Az idegen
devizanemben megadott referenciák forintra történő átszámítását az ajánlati felhívás feladásának napján
érvényes MNB devizaárfolyamot középárfolyamot alkalmazva kell elvégezni.
15.) Ajánlatkérő az összességében legelőnyösebb ajánlat megítélésére szolgáló IV.2.1. pontban meghatározott
résszempontok tekintetében az alábbiakat alkalmazza:
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; 1.6.2012 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:
Az ajánlatok értékelésének szempontja: Az összességében legelőnyösebb ajánlat, az alábbiak szerint:
Részszempont Súlyszám
1. Folyószámlahitel kamat marge (O/N BUBOR + …. százalék) 40
2. Bankon kívüli forint átutalás összes költsége az átutalás összegére vetítve (tranzakciós illetéken felül
százalékban megadva) súlyszám: 15
3. A mindenkori tranzakciós illeték ezrelékben meghatározott mértékéből adott kedvezmény a tranzakciós illeték
alapjára vetítve (ezrelék) súlyszám: 15
4. Csoportos beszedés GIRO önköltségéből átvállalt összeg (HUF/tétel) súlyszám: 10
5. Bankon kívüli forint átutalási jutalék maximális összege (HUF/tétel) súlyszám: 15
6. Cash Pool szolgáltatás nyújtása fő és egyéb bankszámlák között azonos társaságon belül, együttes
fedezetvizsgálattal (igen/nem) súlyszám: 5
Az értékelési módszer: a Közbeszerzési Értesítő 2012. évi 61. szám; 1.6.2012. 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:
— az 1-2., és 5. részszempontok esetében a fordított arányosítást (lásd Útmutató relatív értékelés módszere 1.
az arányosítás b.) módszer, ba) pontja),
— a 3. és 4. részszempontok tekintetében pedig az egyenes arányosítást (lásd Útmutató relatív értékelés
módszere 1. az arányosítás b.) módszer, bb) pontja) alkalmazza.
— 6. részszempont esetében a pontkiosztás módszerét alkalmazza az alábbiak szerint: igen válasz esetén 10
pont, nem válasz esetén 1 pont adható
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.
Tekintettel arra, hogy a megjelölt Közbeszerzési Értesítőben lévő, megjelölt képletek a 0-val nem tudnak
számolni, az adott esetben 0 értékű részajánlat tekintetében ajánlatkérő 0,01 számjegyet fog a képletbe
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helyettesíteni. Mindemellett felhívom a figyelmüket, hogy a megadott képletek negatív számmal sem tudnak
számolni, így negatív előjelű részajánlat nem értelmezhető
16.) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az ajánlatok értékelése vonatkozásában Ajánlatkérő a Kbt. 65. §
(1)–(2) bekezdéseiben foglaltak szerint jár el.
17.) A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 20. § (4) bekezdése szerint ajánlatkérő ezúton tájékoztatja az
ajánlattevőket, hogy jelen közbeszerzési eljárásban mind a gazdasági, pénzügyi, mind a szakmai illetve
műszaki alkalmasság feltételeit és igazolását szigorúbban határozta meg a minősített ajánlattevők jegyzékébe
kerülés követelményeihez képest, ezért a minősített ajánlattevőnek is igazolniuk kell a szerződés teljesítésére
való alkalmasságukat ezen alkalmassági követelmények tekintetében.
18.) Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy ajánlatkérő kapcsolattartási pontjaként megjelölt
székházban beléptető rendszer működik, s emiatt az épületbe történő belépés a portai regisztráció miatt
időigényes (előre láthatólag 20-25 perc). Ennek figyelembevétele az ajánlattevők részéről elengedhetetlen,
különös tekintettel az ajánlatok benyújtásának napjára. Az ebből eredő bárminemű késedelemért,
félrekézbesítésért ajánlatkérő felelősséget nem vállal. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az ajánlattételi
határidő lejártát a www.pontosido.hu weboldal „Budapest idő” adatai alapján állapítja meg.
19.) Ajánlatkérő előzetesen tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a FŐTÁV Zrt. informatikai rendszerének
(SAP)bankterminálhoz illesztését a nyertes ajánlattevőnek a szerződés hatálybalépésétől kezdődően 30 napon
belül kell teljesítenie, amennyiben mindez a szerződéskötést követő 30 napon belül nem valósulna meg –
kivéve,ha a nyertes ajánlattevő a FŐTÁV Zrt. informatikai rendszerének (SAP) bankterminálhoz illesztésével
már rendelkezik az ajánlatkérőnél – úgy az ajánlatkérő jogosult a rendkívüli felmondás jogát gyakorolni.
20.) A jelen felhívásban nem szabályozottak vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII.
törvény, valamint az ajánlattételi dokumentáció előírásai az irányadóak.

VI.4) Jogorvoslati eljárás

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
1026 Budapest
MAGYARORSZÁG
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon:  +36 18828592
Fax:  +36 18828593

VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása

VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
1026 Budapest
MAGYARORSZÁG
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon:  +36 18828592
Fax:  +36 18828593

VI.5) E hirdetmény feladásának időpontja:
31.10.2014

www.pontosido.hu
mailto:dontobizottsag@kt.hu
mailto:dontobizottsag@kt.hu

