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31/01/2013 S22 Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati
felhívás - Nyílt eljárás
I. II. III. IV. VI.
HU-Kaposvár: Közúti tömegközlekedési szolgáltatások
2013/S 022-034331
Ajánlati/részvételi felhívás – Egyes ágazatokban
Szolgáltatásmegrendelés
2004/17/EK irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Kapos Volán Zrt.
AK15931
Füredi utca 180.
Címzett: Fodor József
7400 Kaposvár
MAGYARORSZÁG
Telefon: +36 82506136
E-mail: mailto:fodorj@kaposvolan.hu?subject=TED
Fax: +36 82419832
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.kaposvolan.hu/
További információ a következő címen szerezhető be: Deák Ügyvédi
Iroda
Jókai u. 22. fszt. 1-2.
7100 Szekszárd
MAGYARORSZÁG
Telefon: +36 74510225
E-mail: mailto:chris.deak@t-online.hu?subject=TED
Fax: +36 74510224
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (beleértve a dinamikus
beszerzési rendszerre vonatkozó dokumentációt is) a következő
címen szerezhetők be: Deák Ügyvédi Iroda
Jókai u. 22. fszt. 1-2.
7100 Szekszárd
MAGYARORSZÁG
Telefon: +36 74510225
E-mail: mailto:chris.deak@t-online.hu?subject=TED
Fax: +36 74510224
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre
kell benyújtani: Deák Ügyvédi Iroda
Jókai u. 22. fszt. 1-2.
7100 Szekszárd
MAGYARORSZÁG
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Telefon: +36 74510225
E-mail: mailto:chris.deak@t-online.hu?subject=TED
Fax: +36 74510224
I.2) Fő tevékenység
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
I.3) 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:
Közforgalmú menetrend szerinti autóbuszjáratok alvállalkozásban
történő üzemeltetése a Kapos Volán Zrt. részére.
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye
Szolgáltatásmegrendelés
Szolgáltatási kategória száma 2: Szárazföldi szállítási szolgáltatások [2],
beleértve a páncélozott járművel végzett szolgáltatásokat és a
futárszolgálatokat, kivéve a postai küldemények szállítását
A teljesítés helye: a Kaposvár-Sz.fehérvár-Budapest, Kaposvár-TabBudapest, Barcs-Nagyatád-Budapest, Kaposvár-Győr, KaposvárSzombathely.
NUTS-kód HU
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:
Közforgalmú menetrend szerinti autóbuszjáratok alvállalkozásban
történő üzemeltetése a Kapos Volán Zrt. részére vállalkozási szerződés
keretében.
II.1.6) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
60112000
II.1.7) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik:
igen
II.1.8) Részekre vonatkozó információk
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 jelen közbeszerzési eljárás tárgya a Kapos Volán Zrt. tevékenységi
körébe tartozó, közforgalmú menetrendszerinti autóbuszvonal járatainak
alvállalkozási konstrukcióban való üzemeltetése, a vonalon jelentkező
utasforgalom megfelelő színvonalon történő kiszolgálása, a járatokon az
autóbuszos jegyértékesítési tevékenység végzése, valamint az utazási
jogosultság ellenőrzése, az alábbi útvonalakon:
1. a Kaposvár-Sz.fehérvár-Budapest (1174) viszonylatban-évi mintegy
130 000 km +30 %.
2. a Kaposvár-Tab-Budapest (1176) viszonylatban-évi mintegy 125 000
km +30 %.
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3. a Barcs-N.atád-Budapest (1177) viszonylatban-évi mintegy 180 000
km +30 %.
4. a Kaposvár-Győr (1592) viszonylatban-évi mintegy 140 000 km +30
%.
5. a Kaposvár-Szombathely (1596) viszonylatban-évi mintegy 125 000
km +30 %.
azaz összesen 700 000 km +30 %.
A szerződés hatályba lépésekor a szolgáltatás teljesítésére alkalmazni
kívánt járművek első forgalomba helyezése nem lehet 2007. augusztus
01 - et megelőző időpontú, a szerződés időtartama alatt átlag életkoruk
évente egy évvel emelkedhet. Járműcsere esetén kizárólag a kiváltott
jármű egyedi életkorával megegyező vagy annál fiatalabb életkorú jármű
végezheti tovább a feladatot a vállalkozó.
A vállalkozónak az ajánlat tárgyát képező feladat ellátásában olyan
járművet/eket/ kell üzemeltetnie, amely minden tekintetben megfelelnek
a közforgalmú menetrend szerinti feladat ellátásra szóló jogszabályi és
egyéb előírásoknak, ezen belül kiemelten a többször módosított 6/1990.
(IV. 12.) KÖHÉM rendelet előírásainak.
A legfontosabb követelmények az autóbuszokkal szemben:
M3/II. (6/1990. (IV. 12.) KÖHÉM rendelet) járműosztályba tartozó szóló
egyszintes autóbusz
Az autóbuszok esetében az ülések azonos pontjai közti legkisebb
távolság min 750 mm.
3 db autóbusz minimális befogadóképessége:
— min. 53 fő ülőhely,
— min. 22 fő állóhely.
2 db autóbusz minimális befogadóképessége:
— min. 65 fő ülőhely,
— min. 25 fő állóhely.
Általános műszaki elvárás:
— Motor teljesítménye min. 10 kW/tonna összsúly,
— ABS/ASR rendszer, tárcsafék minden tengelyen, motortól független
tartós lassítófék.
Utaskiszolgálás:
— távolsági típusú, különálló, menetirányba néző, fejtámlás, szövet
borítású, dönthető ülések, karfa a járóköz felé,
— padló alatti poggyásztér védőborítással min. 5 köbméter,
— csomagtartó a mennyezet két oldalán,
— kihangosító berendezés mikrofonnal, erősítővel, utastéri
hangszórókkal,
— DVD lejátszó 2 db monitorral,
— egyéni olvasólámpák és légcsatornába épített légbefúvók utasülésenként,
— kapaszkodók álló utasok számára a mennyezeti csomagtartó oldalán,
— utastéri függöny,
— fokozott hő és hangszigetelés,
— csúszásmentes padlóborítás.
Gépkocsivezető munkahelye:
— vezetőülés légrugós kivitelű, automatikus szintállítású, hosszirányban
állítható, dönthető háttámlás, fejtámlás, ülésfűtéssel ellátott,
— pénzkezelési és jegykiadási tevékenység ergonómiailag megfelelő
módon történő biztosítása (pénztárgép fogadására alkalmas
kalauzasztal, elektromos előkészítéssel),
— személyes tárgyak részére zárható tároló és hűtőszekrény,

mhtml:file://C:\Documents and Settings\nagyg\Local Settings\Temp\ajanlati-1.mht

2013.04.17.

Szolgáltatásra irá... - 34331-2013 - TED Tenders Electronic Daily

4. oldal, összesen: 21

— elektromosan fűtött és állítható visszapillantó tükrök.
Ajtók, ablakok:
— kifelé nyíló ajtók ajtóképlet (1-1-0),
— Hőszigetelt oldalüvegek és első utasajtó,
— Vezető melletti oldalablak fűthető üvegezéssel,
— az utas-ajtók rendelkezzenek a nyitott és zárt visszajelzéssel és
automatikus visszanyitó szerkezettel.
fűtés-szellőzés:
— motortól független fűtőkészülék elektronikus szabályzással,
— elektronikusan szabályozott légkondicionáló berendezés,
— tetőszellőzők, melyek részlegesen vagy teljesen kitolhatóak.
A szerződés hatályba lépését követő napon az autóbuszoknak az
Ajánlattevő nevét és jobb oldalon, az első utasajtó környezetében „A
Kapos Volán Zrt. Alvállalkozója” feliratot viselni szükséges.
Az autóbuszokon el kell helyezni az ajánlatkérő által meghatározott
utastájékoztató feliratokat. Az Ajánlattevő a Dél-Dunántúl régióban a
járművek kiszolgálásához a 358/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet szerinti
tároló telephellyel rendelkezzen, melyet a szerződés hatályba lépéséig
köteles bemutatni.
A forgalomba állított autóbusz esztétikai állapota akkor tekinthető
megfelelőnek, ha a Kapos Volán Zrt. arculati színére fényezett ( RAL
6019, RAL 600), padlózata, mennyezete, oldalfelületei, ablakai, a
világítótestek és búrái, az ülések, a kapaszkodók, a jegykiadó gép, és
egyéb berendezési és felszerelési tárgyak (függöny, roló, vonal-, illetve
iránytáblák és azok burkolatai, keretei) épek, tiszták, sérülésmentesek,
nem összefirkáltak, portalanítottak, a kihelyezett hirdetmények,
tájékoztatók, feliratok, hirdetések épek, nem tépettek, nem szakadtak és
rendeltetésüknek megfelelő állapotúak.
Az ÁFA nélküli km díj évente a KSH által közzétett, előző évi inflációs
rátával növekedhet, valamint amennyiben a szerződés időtartama alatt
jogszabály új közterhet állapít meg, annak az ajánlati árat érintő
mértékével emelkedhet a szolgáltatás díja. Továbbá az üzemanyag árak
változása esetén, amennyiben az eltérés eléri az ajánlat elkészítés kori
üzemanyag díj 5%-át, úgy az szintén a szolgáltatási díj módosítását
eredményezi.
Az Ajánlatkérő a szolgáltatáshoz szükséges üzemanyagot biztosítja az
ajánlattevők részére, ennek megfelelően az ajánlatadás során a MOL
kártyás vásárlói részére közzétett mindenkori bruttó kiskereskedelmi ár
(-) 9 HUF/l üzemanyag költségekkel kell számolni, azzal, hogy az
ajánlattevő máshonnan is beszerezheti az üzemanyagot, de az előző
pontban hivatkozott éves áremelésre vonatkozó %-ot ezen üzemanyag
díjat alapul véve érvényesítheti csak a nyertes ajánlattevő!
II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ
Vételi jog (opció): nem
II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Kezdés 15.4.2013 Befejezés 31.12.2016
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Kötbér a nem szerződésszerű (hibás) teljesítés esetére:
1.) Az autóbuszjáratoknak az alábbiakban foglalt késései estén:
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— kimarad vagy
— közlekedése során a járat késése eléri a 30 percet, illetve
— 30 percnél kisebb késés esetén is,
= ha a járat 10 percnél nagyobb késéssel érkezhet olyan
megállóhelyhez, ahol más járat vagy vonatra átszállási lehetőséget
biztosít, továbbá
= ha a következő járatban való menetrend szerinti indulást nem teszi
lehetővé,
esetén az Ajánlattevő késett járatonként 1 000 HUF (azaz Egyezer HUF)
kötbért tartozik a Megrendelő részére fizetni. Járat kimaradása esetén,
továbbá akkor, ha a késés jelentését az autóbuszvezető elmulasztotta,
de a Megrendelő ellenőrzése azt megállapította vagy utastól érkezett
bejelentést, panasz alapján került megállapításra, a kötbér összege
késett, illetve kimaradt járatonként 10 000 HUF (azaz Tízezer Ft). A
kötbér fizetése alól mentesül az Ajánlattevő, ha bizonyítja, hogy a kárt
működési körén kívül eső elháríthatatlan ok (pl. közlekedést hátráltató
időjárási, út- és forgalmi viszonyok, mint: kód, hó, jég, útelzárás, forgalmi
torlódás stb.) idézte elő, továbbá ha azt a szerződésben szabályozott
csatlakozásra várás okozta és autóbuszvezető az arra vonatkozó
szabályok szerint járt el. Amennyiben a járat(ok) kimaradása esetén a
szerződésben szabályozott ellehetetlenülés következik be, akkor az
ellehetetlenülésre vonatkozó szabályozás szerint kell eljárni és kötbért
fizetni.
2.) Abban az esetben ha a Megrendelő helyettesíti a kieső autóbuszokat,
a helyettesítő járatok teljesítményéért és az autóbuszok kiállásával, majd
a helyettesítés befejeztével a kiindulási helyre vagy telephelyre történő
visszatéréssel kapcsolatos teljesítményekért (több napon át tartó
helyettesítés esetén napi egyszeri ki- és beállási teljesítményekért) az
Ajánlattevő a mindenkori alvállalkozói km-díj plusz 10 % díjtétellel
számított térítést köteles fizetni és természetesen az el nem végzett
járatok teljesítéséért díjazás nem illeti meg. Az utasokkal szembeni
kártérítés is (járat késésért, illetve kimaradásért) az Ajánlattevőt terheli.
3.) Az Ajánlattevő 10 000 HUF (azaz Tízezer HUF) kötbért tartozik fizetni
az alábbi esetekben, ha azokat ellenőrzés tárja fel vagy utasoktól
származó és állításában bebizonyosodott bejelentés, panasz alapján
kerülnek megállapításra:
— az autóbuszjáraton érvényes menetjegy nélküli utazás történt, illetve
utazási jogosultságát igazolni nem tudó személy utazott és ezért az
ellenőrnek kellett az utast menetjegy váltásra kötelezni (nem
rendelkezett érvényes menetjeggyel, bérlettel; kedvezményes menetjegy
vagy bérlet használata esetén a kedvezményre való jogosultságát
igazolni nem tudta; nem rendelkezett, illetve nem tudta igazolni díjtalan
utazási jogosultságát), továbbá ha az autóbuszvezető az utazási
igazolván vagy kedvezményre jogosító igazolás előírt kezelését
elmulasztotta (pl. meghatározott számban igénybe vehető kedvezmény
esetén a teljesített utazást nem rögzítette) vagy más, visszaélésre
lehetőséget adó módon (pl. hiányos jegykiadás) teljesítette,
— az autóbuszjáratot végző autóbusz nem felelt meg a jelen
szerződésben és mellékleteiben meghatározott követelményeknek
(tisztaság, esztétikai állapot, felszereltség, egyes berendezések,
felszerelések működőképessége),
— az autóbuszra és az autóbuszvezetőre előírt okmányokat,
igazolásokat az autóbuszvezető felmutatni nem tudta, illetve azok között
érvénytelen is volt,
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— az autóbuszvezető a jegykiadó gépet szabálytalanul működtette, az
előírt nyomtatványokat hiányosan, illetve szabálytalanul kezelte vagy
vezette, az előírt zárásokat elmulasztotta,
— az autóbuszvezető járatvégzés közben dohányzott.
Az ellenőrzések során történt megállapítások alapján járó kötbér
összeget ellenőrzésenként egyszeresen kell megfizetni függetlenül a
feltárt szabálytalanságok számától, kivéve ha az ellenőrzés érvényes
menetjegy nélküli, illetve utazási jogosultság nélküli utazást vagy
szabálytalan jegykezelést is megállapított. Az utóbbi esetek a kötbér
fizetés szempontjából ellenőrzött járatonként külön esetnek számítandók
(viszont figyelmen kívül hagyva, hogy az ellenőrzés egy járaton hány
jogosulatlan utazást vagy szabálytalan kezelést állapított meg), más
szabálytalanságokra vonatkozó megállapításokkal nem kezelhetők
együtt.
4.) 10 000 HUF (azaz Tízezer HUF) kötbér megfizetésére köteles az
Ajánlattevő a Megrendelőnek minden olyan eset után, amikor állításában
beigazolódott tartalmú olyan jogos panasz érkezett a jelen szerződés
hatálya alá tartozó menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatás
ellátására vagy az Ajánlattevő abban közreműködő alkalmazottainak,
megbízottainak magatartására, munkavégzésére, amely a vonatkozó
szabályok megtartásával és/vagy szolgáltatótól elvárható magatartással
elkerülhető, illetve megelőzhető lett volna.
5.) Ha az autóbuszokkal kapcsolatosan meghatározott követelmények
nem teljesülnek maradéktalanul, akkor a Megrendelő írásban felszólítja
a Vállalkozót megfelelő határidő megjelölésével a hiányosság
megszüntetésére. Amennyiben a Vállalkozó a hiányosságot a
Megrendelő által megszabott határidőn belül nem szünteti meg a
Megrendelő a Vállalkozóval szemben kötbér érvényesítésére jogosult. A
kötbér mértéke az adott autóbusz napi teljesítménye alapján számított
vállalkozói díj. A Vállalkozó nem megfelelő minőségű szolgáltatása
esetén, Megrendelő az adott járat km teljesítményére járó teljes
vállalkozói díj 30 %-nak megfelelő mértékű kötbér érvényesítésére
jogosult.
Nem megfelelő minőségű a szolgáltatás, különösen:
— ha az utastájékoztatás nem megfelelő, hiányzik, tartalmilag hibás;
— ha a fűtés nem megfelelő;
— ha a légkondicionáló nem üzemel, illetve nem üzemeltetik;
— ha az autóbuszvezető a KRESZ előírásait nem tartja be, vezetés
közben a mobil telefont nem headsettel, vagy kihangosítóval használja;
— ha az autóbuszvezető nem tartja be a dohányzásra vonatkozó tiltó
rendelkezéseket;
— ha a beszállítási tevékenység késedelmes;
— ha az utastér utazásra nem megfelelő esztétikai állapotú, az utastér
szemetes, szennyezett,
— ha az autóbuszvezető nem a formaruhának megfelelő öltözetben
végez szolgálatot,
— ha a kötelező elővétel szabályait megsérti,
— bizonyítottan megalapozott utaspanaszok esetén,
— ha a Vállalkozó vagy alkalmazottja nem tartja be az átadott
utasításokat.
6.) Ha a Vállalkozó a feltételeknek nem megfelelő autóbuszvezetővel
végzi a szolgáltatást, akkor a Megrendelő írásban felszólítja a
Vállalkozót megfelelő határidő megjelölésével a hiányosság
megszüntetésére. Amennyiben a Vállalkozó a hiányosságot a
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Megrendelő által megszabott határidőn belül nem szünteti meg a
Megrendelő az adott járat km teljesítményére járó teljes vállalkozói díj
maximum 30 %-nak megfelelő mértékű kötbér érvényesítésére jogosult.
7.) Amennyiben az utazási igazolványokról készült elszámolások,
valamint a jegykiadó gépek napi és autóbuszvezetőnkénti zárásainak
bizonylat leadási kötelezettségét az Ajánlattevő vagy illetékes
munkavállalója (megbízottja) az előírt határidőig nem teljesíti, akkor a
Megrendelő késedelmi kötbért számít fel. A kötbér összege
késésenként, az elszámolási határidő (leadás) esetékességétől
számított minden egyes naptári napra annyiszor 1 000 HUF (azaz
Egyezer HUF), ahány jegykiadó gép zárási és egyéb elszámolási
bizonylatot késéssel adnak le. Ha valamely bizonylat az előírt határidőt
követő 10 munkanapon belül sem érkezik be, a kötbér összege minden
ilyen bizonylatra további 20 000 HUF (azaz Húszezer HUF)/nap
8.) A járati díj befizetésének késedelmes teljesítése esetén a
Megrendelőt a késedelem minden egyes napjára a késedelmesen
befizetendő összeg alapulvételével minden megkezdett százezer
forintonként 10 000 HUF (azaz Tízezer HUF) kötbér illeti meg.
9.) Amennyiben a Vállalkozó az utaspanaszok kezelésével kapcsolatos
kötelezettségét megszegi, valamint bármely adatszolgáltatási
kötelezettségének nem tesz eleget, a Megrendelő a Vállalkozóval
szemben 10 000 HUF/eset mértékű kötbér érvényesítésére jogosult.
10.) Az Ajánlattevő köteles a dokumentációban előírtak szerint
vagyonbiztosítást kötni mindazon ingó és ingatlan javakra, amelyeket az
Ajánlattevő a szolgáltatással összefüggésben üzemeltet, használ,
birtokában tart, stb.,. A biztosítási szerződés bemutatásának határideje a
szerződés megkötésének a napja. Ha a bemutatási határidő leteltéig
Ajánlattevő ezen kötelezettségének nem tesz eleget, vagy a
későbbiekben biztosítási fedezetlenség keletkezik, akkor a késedelem
minden egyes napjára 10 000 HUF (azaz Tízezer HUF) kötbért tartozik
fizetni és vállalni a fedezetlen káresemények teljes anyagi és erkölcsi
következményét, továbbá a Megrendelő - függetlenül a kötbér
érvényesítésétől - a szerződéstől elállhat, illetve felmondhatja azt.
11.) Ajánlattevő köteles a személyszállításhoz kapcsolódó, megfelelően
tanúsított MSZ EN ISO 9001:2001 (vagy ezzel egyenértékű)
minőségirányítási rendszerét a szerződés végéig fenntartani.
Amennyiben az ennek nem tesz eleget, minden megkezdett naptári
hónapra 50 000 HUF (azaz Ötvenezer HUF) kötbért tartozik
Megrendelőnek megfizetni.
12.) Az alvállalkozási szerződés fennállásának időtartama alatt a
jogszabályban foglaltakon kívül a Megrendelő és az alapszerződést
aláíró miniszter - jogosultságuk igazolását követően - jogosultak
ellenőrizni Ajánlattevő működését és az alvállalkozói szerződésben
foglaltak teljesítését. Az ellenőrzés során feltárt hiányosságokról - kivéve
a közúti ellenőrzést - a kiküszöbölésükre előírt határidő megjelölésével
jegyzőkönyv készül. A szabálytalanságoknak az előírt határidő lejárta
utáni változatlan fennállása esetén Ajánlattevő kötbért köteles fizetni.
Ennek mértéke: 10 000 HUF/alkalom (azaz Tízezer HUF/alkalom).
Amennyiben az ellenőrzés során feltárt hiányosságokért a Megrendelőt
elmarasztalják és kötbért, bírságot vagy egyéb pénzbeli büntetést
szabnak ki rá, illetve anyagi veszteséget vagy vagyonvesztést
eredményező döntést születik, a Megrendelő annak teljes összegét
Ajánlattevőre áthárítja.
13.) Ajánlattevőnek vállalnia kell, hogy amennyiben valamely
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autóbuszvezető munkája során megállapításra kerül, hogy érvényes
menetjegy nélküli, illetve utazási jogosultság nélküli utazás, visszaélésre
okot adó hiányos jegykiadás (menetjegy visszaélés), és/vagy akinek
munkavégzésével kapcsolatban már harmadik alkalommal fordul elő az
előzőekben felsorolt okok miatti bejelentés, az az autóbuszvezető, a
továbbiakban, a szerződés hatálya alá tartozó autóbuszjáratok
közlekedtetésében nem vesz részt többé.
14.) Továbbá amennyiben a Megrendelő az Ajánlattevő szerződésszegő
magatartás miatt a szerződést felmondja, vagy attól eláll, jogosult az
Ajánlattevővel szemben érvényesíteni az Ajánlattevő szerződésszegű
magatartásával neki okozott igazolt károkat és kiadásokat, jogosult a
pénzügyi biztosítékból lehívni, és az ezt meghaladó kárát közvetlenül az
Ajánlattevővel szemben érvényesíteni.
A kötbér előírásokat alátámasztó biztosíték az előírt km-re megajánlott
éves nettó díj 5 %-a, melynek a szerződés teljes időtartama alatt (+30
nap) fenn kell állnia az előírt összegben.
A biztosíték az ajánlattevő választása alapján kell nyújtani, a Kbt. 126. §
(6) bekezdés a) pontjában előírtak szerint, az előírt pénzösszegnek az
ajánlatkérőként szerződő fél fizetési számlájára történő befizetéssel vagy
bankgarancia biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított
- készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel az ajánlati
dokumentációban részletezettek szerint.
Előleg visszafizetési biztosíték: Az Ajánlattevő az Ajánlatkérő által igény
esetén biztosított előleg igénybevételekor, arra az esetre, ha a teljesítést
a szerződés megkötését követően egyáltalán nem kezdi meg, vagy
megkezdi, de neki felróható okból nem fejezi be és az addigi teljesítés
ellenértéke nem éri el a kifizetett előleg mértékét, az előleg esetleges
vissza nem fizetése esetére köteles előleg visszafizetési biztosítékot
nyújtani, az igényelt előleg összegének erejéig. Az előleg visszafizetési
biztosítéknak az előleg összegét elérő értékű számlák várható
kibocsátásig +10 nap fenn kell állnia, és az előleg bekérővel együtt kell
rendelkezésre bocsátani, ellenkező esetében az Ajánlatkérő előleget
nem biztosít.
A pénzügyi biztosíték teljesíthető az Ajánlattevő választása szerint vagy
készpénz befizetésével az Ajánlatkérő fizetési számlájára, vagy ilyen
értékű bankgarancia nyújtásával, vagy az Ajánlatkérő nevére kiállított,
biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást
tartalmazó kötelezvénnyel, az ajánlati dokumentációban rögzítettek
szerint.
A biztosíték határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról az
ajánlattevőnek az ajánlatban csak nyilatkoznia kell.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a
vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Az Ajánlattevő a tárgyhónapot követően a km-díj megállapításához havi
elszámolást készít az elvégzett járatokról, illetve azok teljesítéséről. Az
Ajánlattevő a naptári negyedévet követően értékesítési prémium
elszámolást készít. Amennyiben az Ajánlattevőt a tárgynegyedévre
értékesítési prémium illeti meg, annak összegét a vállalkozási díj
részeként a tárgy negyedévet követő havi vállalkozási díjra vonatkozó
számlájában érvényesíti.
A két elszámolás alapján az Ajánlattevő a tárgyhót követő hónap 10-éig
számlát nyújt be az őt megillető vállalkozási díj összegéről. Amennyiben
az előző hónap(ok)ról az Ajánlattevőnek a jelen szerződés szerinti km-díj
módosításából további követelése vagy a Megrendelő részére tartozása
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van, az a számlán külön szerepeltetendő. A számla már tartalmazza a
felszámítandó Áfa összegét. A számlának formailag és tartalmilag
mindenben meg kell felelnie a vonatkozó törvényekben előírtaknak. A
számlához mellékelni kell a teljesítményekről és a járati díjakról, valamint
az értékesítési prémiumról készített elszámolásokat is.
A nem kifogásolt és befogadott számlák összegét Megrendelő - az
abban és mellékleteiben foglaltak ellenőrzése után - az Ajánlattevő
megjelölt folyószámlájára, a számla benyújtásától számított 8 napon
belül utalja át. Késedelmes teljesítés esetén az Ajánlattevő jogosult a
Ptk. szerinti késedelmi kamat felszámítására.
Amennyiben a számla ellenőrzése során eltérés tapasztalható annak
összegére vagy összegek alapjául szolgáló adatokra (elszámolások
adatai) vonatkozóan, arról a Megrendelő az elszámolási tárgyhónapot
követő hónap 25-éig, illetve a bevételi prémium esetében a számla
beérkezését követő 10 napon belül értesíti az Ajánlattevőt. A Felek 15
napon belül kötelesek érdemi egyeztetést folytatni az eltérésről és annak
rendezéséről. A tapasztalt eltérések és azok kifogásolása nem
hátráltatja a benyújtott számla határidőre történő kiegyenlítését. Az
egyeztetést követően megállapított különbözetekről a Felek külön
számlát készítenek, amelynek kiegyenlítésére a havi vállalkozási díjakat
tartalmazó számlák kiegyenlítésének szabályai vonatkoznak.
A vállalkozói díj elszámolása során a Feleknek a Kbt. 130. §
rendelkezései szerint kell eljárniuk.
Az Ajánlatkérő igény esetén a szerződésben foglalt teljes ellenérték 5 %nak megfelelő összegű, maximum 10 millió forint előleget biztosít, a
szerződéskötést követő 15 napon belül.
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági
társaság, illetve jogi személy:
Gazdasági társaság létrehozása nem követelmény, és nem
megengedett.
III.1.4) Egyéb különleges feltételek:
A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak: igen
A különleges feltételek meghatározása: Jelen szolgáltatást csak
autóbuszos személyszállítói engedéllyel rendelkező szolgáltató
nyújthatja.
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: Kizáró okok: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő,
alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan
gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (1), illetőleg az
eljárásban nem lehet ajánlattevő az a gazdasági szereplő akivel
szemben a Kbt. 56. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok
fennállnak.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a
Kbt. 57. § (1) e) bekezdésében meghatározott kizáró ok fennáll.
Igazolási mód: Az ajánlattevőnek a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 210. §-ai szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya
alá.
A Kbt. 57. § (1) e) bekezdésében foglaltak igazolására az autóbuszos
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személyszállítási engedély másolatának csatolása szükséges
Az ajánlattevő ajánlatában nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés
teljesítéséhez nem vesz igénybe az 56. § (1) szerinti kizáró okok hatálya
alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására
igénybe vett más szervezet nem tartozik az 56. § (1) szerinti kizáró okok
hatálya alá.
A Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja tekintetében az ajánlattevő
köteles nyilatkozni arról, hogy szabályozott tőzsdén jegyzett társaságnak
minősül-e.
Ha az ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a
pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban:
pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) pontja szerint definiált valamennyi
tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását
tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani. Amennyiben a
pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pontja szerinti tényleges tulajdonos
nincsen, az ajánlattevő erre vonatkozó nyilatkozatát köteles benyújtani.
A Kbt. 56. (2) bekezdése tekintetében az ajánlattevő köteles nyilatkozni,
hogy van-e olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, amely az ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül több,
mint 25 %-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik.
Amennyiben van ilyen szervezet, az ajánlattevő köteles azt
nyilatkozatban megnevezni, továbbá nyilatkozni, hogy annak
vonatkozásában a Kbt. 56. § (2) bekezdésében hivatkozott kizáró
feltételek nem állnak fenn.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt
igazolási mód: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha:
P1. A pénzügyi intézménytől származó nyilatkozat(ok) szerint valamelyik
élő bankszámláján az eljárást megindító felhívás feladásától
visszaszámított 12 hónapban (vagy ha később került a számla
megnyitásra, a megnyitás óta) 8 napot meghaladó sorban állás fordult
elő
P.2 Az előző három lezárt üzleti évre vonatkozó, a számviteli
jogszabályok szerinti beszámolói alapján egynél több évben a mérleg
szerinti eredménye negatív, vagy amennyiben ajánlattevő (vagy az
alkalmasság igazolásában résztvevő bármely gazdasági szereplő) a
számviteli törvény által nem kötelezett beszámoló készítésére, abban az
esetben SZJA tv. szerinti adóbevallása szerinti vállalkozói osztalékalap
egynél több évben negatív.
Ha az ajánlattevő P2. pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik az
ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után
kezdte meg működését, alkalmatlan az ajánlattevő, ha a közbeszerzés
tárgyából származó (menetrend szerinti autóbuszjáratok üzemeltetése)
általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem éri el a nettó
600 000 000 HUF-ot.
P.3. A közbeszerzés tárgyából (menetrend szerinti autóbuszjáratok
üzemeltetése) származó árbevétele összesen nem éri el az előző három
évben (2010. 2011. 2012.), vagy amióta a tevékenységét megkezdte) a
nettó 600 000 000 HUF-ot.
Fenti alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen
is megfelelhetnek, illetve azon meghatározott követelményeknek,
amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a
gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük egy felel meg. (Kbt. 55. §
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(4) bek.)
A megkövetelt igazolási mód:
P.1. Ajánlattevő valamint közös Ajánlattevők csatolják valamennyi
számlavezető pénzügyi intézményétől származó, az eljárást megindító
felhívás feladásától visszaszámított egy évre vonatkozó nyilatkozatot az
alábbi kötelező és kifejezett tartalommal:
— mi a pénzügyi intézmény által vezetett bankszámla száma
— mióta vezeti a bankszámláját,
— bankszámláján a felhívás feladásától visszafelé számított 12
hónapban 8 napot meghaladó sorban állás előfordult-e,
attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte
meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak;
P.2. Ajánlattevő (valamint közös Ajánlattevők csatolják) az előző három
lezárt üzleti évre vonatkozó évi, saját vagy jogelődje számviteli
jogszabályok szerinti, „A számvitelről” szóló 2000. évi C. törvénynek
megfelelő módon elkészített beszámolójának eredmény kimutatását.
Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs
szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő
ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló
hivatkozott részének csatolása nem szükséges..
Amennyiben a letelepedés szerinti ország joga nem írja elő a beszámoló
közzétételét, akkor az elmúlt három lezárt gazdasági év mérleg szerinti
eredményei tekintetében ajánlattevői nyilatkozat csatolása szükséges.
Amennyiben ajánlattevő a számviteli törvény által nem kötelezett
beszámoló készítésére, abban az esetben SZJA tv. szerinti adóbevallás
egyszerű másolata csatolandó az ajánlatba.
Amennyiben az ajánlattevő nem rendelkezik a P. 2 pontban előírt irattal,
mert a jelölt időszak után kezdete meg működését, csatolja a
működésének megkezdése óta eltelt idő alatt keletkezett, a
közbeszerzés tárgyából származó (menetrend szerinti autóbuszjáratok
üzemeltetése) általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételére
vonatkozó nyilatkozatát évekre lebontva.
P3. Ajánlattevő (valamint közös Ajánlattevők csatolják) a nyilatkozatot az
előző 3 év (2010. 2011. 2012.), közbeszerzés tárgyának (menetrend
szerinti autóbuszjáratok üzemeltetése) nettó árbevételéről évenkénti
bontásban, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve
mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok
rendelkezésre állnak;
Továbbá az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy)
kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló
kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. (Kbt. 55. § (5) - (6) bek.)
Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az
eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon
alkalmassági követelményt (követelményeket), 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.
Ebben az esetben:
a) ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által
rendelkezésre bocsátott erőforrásokat az ajánlattevő a szerződés
teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni, ennek módjáról
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nyilatkoznia kell (ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet
alvállalkozóként megjelölésre került), vagy
b) a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során, olyan
kapacitásra támaszkodik az ajánlatkérő, ami(ke)t a szerződés teljesítése
során ténylegesen nem lehet igénybe venni, akkor csatolni kell a
kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetet cégszerűen aláírt eredeti
nyilatkozatát, amelyben e szervezet az ajánlattevő fizetésképtelensége
esetére kezességet vállal az ajánlatkérő mindazon kárának
megtérítésére, amely az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének
elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben érte, és amely
más biztosítékok érvényesítésével nem térült meg.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt
igazolási mód: A műszaki-szakmai alkalmasság minimum követelménye:
Alkalmatlan az ajánlattevő, (közös ajánlattétel estén az ajánlattevők) ha:
M.1.) Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás
feladása napjától visszafelé számított 36 hónapból összesen legalább 2
000 000 km menetrendszerinti autóbuszos személyszállítási
tevékenység-(ek) végzését igazoló referenciával.
M.2.) Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik
M.2.1.) A jelen közbeszerzési eljárás tárgyát képező feladatok ellátására
alkalmas, a jelen felhívás II.2.1) . pontjában meghatározott
követelményeknek megfelelő 5 db autóbusszal.
Az autóbuszoknak a műszaki követelmények mellett a felhívás II.2.1)
pontjában meghatározott, az autóbuszok életkorára vonatkozó
követelményeknek is meg kell felelniük.
M.2.2.) A Dél-Dunántúl régióban a járművek kiszolgálásához a
358/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet szerinti tároló telephellyel.
M.3.) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 7 fő D
kategóriás vezetői engedéllyel és minimum 5 éves belföldi
személyszállításra vonatkozó gyakorlattal és ezen belül az ajánlati
felhívás feladásának napjától visszafelé számított legalább folyamatos
36 hónapos autóbusz-gépkocsivezetői munkakörben munkaviszonnyal,
vagy munkavégzésre vonatkozó egyéb jogviszonnyal rendelkező
szakemberrel.
M.4. Ha nem rendelkezik személyszállításhoz kapcsolódó ISO 9001-es
minőségbiztosítási rendszerrel, vagy az Európai Unió más tagállamában
bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítvánnyal, vagy
ezzel egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb
bizonyítékaival.
Továbbá az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy)
kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló
kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. (Kbt. 55. § (5) - (6) bek.)
Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az
eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon
alkalmassági követelményt (követelményeket), 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.
Ebben az esetben ha az alkalmassági követelmény a korábbi
referenciákra, teljesítésekre vonatkozik, nyilatkozni kell arról, hogy az
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ajánlattevő milyen módon vonja be a teljesítés során a kapacitást
rendelkezésre bocsátó szervezetet, amely lehetővé teszi e szervezet
szakmai tapasztalatának felhasználását a szerződés teljesítése során!
Fenti alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen
is megfelelhetnek. (Kbt. 55. § (4) bek.)
A megkövetelt igazolási mód:
M1.Az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három
év legjelentősebb (az ajánlattételi határidőig befejezett)
menetrendszerinti autóbuszos személyszállítási tevékenységvonatkozó
szolgáltatásainak ismertetésével. Ha a szerződést kötő másik fél a Kbt.
6. § (1) bekezdés a)-c) pontja szerinti szervezet, illetve nem
magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a
2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján
ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolással; ha a
szerződést kötő másik fél ettől eltérő egyéb szervezet, az általa adott
igazolással vagy az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában
részt vevő más szervezet nyilatkozatával.
Az igazolásnak, illetve nyilatkozatnak tartalmaznia kell: a teljesítés ideje,
a szerződést kötő másik fél megnevezését, a szolgáltatás tárgyát, az
ellenszolgáltatás összegét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a
teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e, és a
referenciát adó adatait(cégnév, a referenciát adó személy nevét,
telefonszámát) és az éves km mennyiséget.
M.2.)
M.2.1.) Az ajánlathoz csatolnia kell a rendelkezésre álló járművek
leírását, melyből az alkalmassági előírásnak való megfelelés
egyértelműen megállapítható, továbbá csatolni kell az autóbuszok
érvényes forgalmi engedélyének egyszerű másolatát, amelyben az
ajánlattevő üzemeltetőként vagy tulajdonosként van bejegyezve, és/vagy
a lízing- vagy bérleti szerződés másolatát, ami alapján üzemelteti.
M.2.2.) A 358/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet szerinti tároló telephely
meglétét az ajánlatban igazolni kell, amennyiben az nem szerepel
cégokmányokban fióktelepként, vagy székhelyként, bérleti szerződéssel,
vagy előszerződéssel.
M 3. Csatolni kell a teljesítésbe bevonni kívánt gépjárművezetők mindkét
fél által aláírt munkaszerződésének (előszerződésének, vagy mindkét fél
részére kötelező érvényű nyilatkozatnak) a másolatát és az érvényes D
kategóriás jogosítvány másolatát, valamint a szakember által aláírt, az
alkalmasságánál előírt gyakorlatot is bemutató szakmai önéletrajzot.
M.4. Az ajánlattevőnek csatolnia kell minőség biztosítása érdekében tett
intézkedéseinek bemutatását, az érvényes ISO 9001 -es
tanúsítványának csatolásával, vagy az Európai Unió más tagállamában
bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítványt, továbbá az
egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékait
(minőségügyi kézikönyv, belső auditrendszer és értékelése, egyszerű
másolatban).
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
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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.2) Bírálati szempontok
IV.2.1) Bírálati szempontok
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint az
alábbiakban megadott részszempontok
1. Nettó ajánlati ár HUF/Km. Súlyszám 70
2. A magasabb szintű szolgáltatás nyújtásával elért értékesítési prémium
mértékére tett %-os ajánlat (maximum 50 %-a.). Súlyszám 30
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:
Kapos Volán alvállalkozói szerződés 2013.
IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre
nem
IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerzésének feltételei
A dokumentáció beszerzésének határideje: 18.3.2013 - 12:00
A dokumentációért fizetni kell: igen
Ár: 101 600 HUF
A fizetés feltételei és módja: A dokumentáció ellenértékét (80 000 + áfa )
amit az ajánlatkérő nevében eljáró Citi Bank által vezetett 1080000770000000-13331006 számú számlájára kell átutalni, vagy ugyanazon
számlára befizetni, vagy a helyszínen megfizetni. A
befizetésen/készpénz-átutalási megbízáson a következőt kell feltüntetni:
„Kapos Volán alvállalkozói szerződés 2013.”. A dokumentációt
ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek, vagy az ajánlatban
megnevezett alvállalkozónak meg kell vásárolnia. A dokumentáció árát
az ajánlatkérő csak a Kbt. szerinti esetekben téríti vissza.
IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
18.3.2013 - 12:00
IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve
részvételi jelentkezések benyújthatók
magyar.
IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 18.3.2013 - 12:00
Hely
7100 Szekszárd, Jókai u. 22. fszt. 2. Deák Ügyvédi Iroda.
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: igen
Kbt. 62. § (2) bekezdés szerint.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
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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 a felhívás megjelenése napjától az ajánlatkérő
nevében eljárónál rendelkezésre áll, és megigényelhető. Az ajánlatkérő
előírja, hogy a dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek,
vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak meg kell vennie. A
dokumentáció megvásárlásának feltétele az írásos igénylés személyes
leadása vagy telefaxon történő megküldése az ajánlatkérő nevében
eljáró részére. Amennyiben telefaxon (fax: +36 74510224) kívánja az
ajánlattevő megigényelni a dokumentációt, úgy az igénylés egy
példányának az ajánlatkérő nevében eljáró postacímére történő
megküldését is előírja az ajánlatkérő, ennek elmaradása esetén az
ajánlattevő nem hivatkozhat arra, hogy nem, vagy nem megfelelő időben
kapta kézhez a dokumentációt. Az igénylés tartalmazza az igénylő cég
megnevezését, székhelyét (számla kiállítási címet) a kapcsolattartó
személy nevét, telefonszámát, mobil számát, fax számát, email címét, és
postai megkérés esetén postacímét, ahová az ajánlatkérő nevében
eljáró postai küldeményként, a dokumentációt megküldheti, továbbá a
dokumentáció ellenértékének megfizetését igazoló okmányt. A
dokumentáció megvásárolható az ajánlattételi határidő lejártáig,
személyesen is munkanapokon naponta 9-15 óráig, az ajánlattételi
határidő lejártának napján 12.00 óráig. A személyes átvétel feltétele az
ellenérték megfizetésének igazolása az ajánlatkérő nevében eljáró
személynél, és az időpont előzetes telefonon történő egyeztetése (+36
74510225).
2.) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő(k), a bemutatott alvállalkozó
(k), alkalmasság igazolásához igénybe vett gazdasági szereplő
képviseletére (cégjegyzésére) jogosult személy aláírási címpéldányát
vagy ezzel egyenértékű okmányát (a 2006. évi V. törvény 9. § (1)
bekezdése szerinti aláírási-mintát) másolatban. Amennyiben az
előzőekben felsoroltak a közbeszerzési eljárással kapcsolatos
jognyilatkozatok megtételére munkavállalójukat képviseleti joggal
ruháznak fel, az ajánlathoz csatolni kell ezen meghatalmazás eredeti
példányát.
3.) A pénzügyi intézményi igazolással kapcsolatban az ajánlatkérő
felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy amennyiben a cégkivonatban
felsoroltakon kívüli bankszámlái is vannak az ajánlattevőnek, azok
másolata is csatolandó az ajánlathoz, ha pedig a cégkivonatban
feltüntetett valamely bankszámla már megszűnt, de a
cégnyilvántartásban még nem került törlésre, csatolandó a megszűnést
igazoló okirat egyszerű másolata.
4.) A Kbt. 36. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a
dokumentumok egyszerű másolatban benyújthatók, kivétel ahol
követelés közvetlen érvényesítés alapjául szolgáló okiratról, vagy
jognyilatkozat megtételére, képviseletre vonatkozó meghatalmazásról
van szó, vagy ahol jogszabály ettől eltérően rendelkezik.
5.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell továbbá az ajánlattevő nyilatkozatát
az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és
teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan (Kbt. 60. §
(3) bekezdése), és nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és
középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint
mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e (Kbt. 60. § (5)
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bekezdése)
6.) Közös ajánlattétel esetében az ajánlathoz csatolni kell az
egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodást legalább az
alábbiak szerint: tartalmazza az ajánlattevők között, a közbeszerzési
eljárással kapcsolatos hatáskörök bemutatását, kijelöli azon ajánlattevőt,
aki a közös ajánlattevőket az eljárás során kizárólagosan képviseli és a
közös ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatot tehet. A
megállapodásnak azt is tartalmaznia kell, hogy a közös ajánlattevők
nyertessége esetén a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség
teljesítéséért az ajánlattevők egyetemleges felelősséget vállalnak. A
közös ajánlattevők, képviseletében tett minden nyilatkozatnak
egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők tételes megjelölését.
7.) Az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell a Kbt. 40. § (1)
bekezdés a)-b) pontjaiban foglaltakra, mely szerint:
Az ajánlattevőnek az ajánlatban meg kell jelölni:
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az
ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni,
b) 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.
8.) A Kbt. 54. §-a alapján az ajánlattevő tájékozódjon a munkavállalók
védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről,
amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell
felelnie.
9.) A közbeszerzési eljárás nyelve magyar. Az ajánlatot magyar nyelven
kell beadni, az eljárás során mindennemű levelezés, írásbeli és szóbeli
cselekmény magyar nyelven történik. A joghatás kiváltására csak a
magyar nyelvű nyilatkozatok, okiratok alkalmasak. Ajánlatkérő a
fentiekre tekintettel idegen vagy részben idegen nyelvű okiratokat,
nyilatkozatokat nem fogad el. Abban az esetben, amennyiben a
nyilatkozat vagy okirat egészben vagy részben nem magyar nyelven
kiállított, az Ajánlattevő által készített vagy készíttetett fordítást kell
csatolni közvetlenül a nyilatkozat vagy okirat után, melynek
szöveghűségét cégszerű aláírással kell igazolni. Amennyiben a fordítás
nem felel meg az alapnyilatkozatnak, alapokiratnak, akkor az hamis
nyilatkozattételnek minősül amennyiben annak a Kbt.-ben meghatározott
feltételei fennállnak.
10.) Az ajánlatkérő kiköti, hogy személyesen ajánlatokat leadni csak
munkanapokon 9.00-14.00 óráig lehetséges előzetes, telefonon történő
egyeztetés alapján, azzal, hogy az ajánlattételi határidő lejártának
napján az ajánlatoknak 12.00 óráig be kell érkeznie. Az ajánlat postai
megküldése esetén az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra,
hogy az ajánlattevőknek az ajánlattételi határidő lejártának napján 12.00
óráig a megadott helyre be kell érkeznie. Az ajánlat beadási módja
megválasztásának minden következményét az ajánlattevő köteles
viselni!
11.) Kapcsolattartás: írásban (faxon) és elektronikus úton, lehetőleg emailben. Kiegészítő tájékoztatást a Kbt. 45. § szerinti rendelkezések
betartása mellett írásban nyújtunk.
12.) Ajánlatkérő az eljárásban hiánypótlási lehetőséget a Kbt. 67. §
szerint biztosít.
13.) Jelen felhívásban, valamint a dokumentációban nem szabályozott
kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.)
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az irányadó.
14.) Ajánlatkérő az ajánlattevők pénzügyi, gazdasági alkalmasság
esetében a forgalomnál (P.3), a műszaki -szakmai alkalmasság
esetében a M.1-M.3 pontnál a minősített ajánlattevők jegyzékéhez
képest szigorúbban határozta meg.
15.) Ajánlatkérő a Kbt. 124. § (4) bekezdés értelmében az eljárás
nyertesével, vagy a nyertes visszalépése esetén az ajánlatok értékelése
során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített
szervezettel (személlyel)kötik meg a szerződést, ha őt az ajánlatok
elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölték.
16.) Az ajánlatkérő III.2.3. pontjában a műszaki szakmai alkalmasság
körében előírt alkalmassági feltételeknél olyan referencia
munkát/munkákat fogad el, ahol az előírt feladatot maga az ajánlattevő,
vagy az ajánlattevő oldalán a referencia igazolásához igénybevett azon
szervezet, aki a referencia tekintetében kiírt alkalmassági követelmény
igazolásában részt vesz maga végzett el ténylegesen. Ezért a
konzorciumi teljesítések bemutatásánál a referencia igazolásban meg
kell adni a saját teljesítés tartalmát is.
17.) Az ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték
nyújtásához köti. A biztosíték összege az ajánlattevők
esélyegyenlőségének biztosítása mellett, a felek ajánlati kötöttségének
megsértése esetére az Ajánlatkérőnél előreláthatólag felmerülő
veszteség mértékére tekintettel: 1 000 000 HUF. A biztosíték az
Ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az
ajánlatkérő nevében eljáró AXA Bank-nál vezetett 17000019-12308903
számú számlájára történő befizetésével, bankgarancia biztosításával,
vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást
tartalmazó - kötelezvénnyel. A befizetés igazolása az átutalást/befizetést
igazoló banki bizonylat hiteles másolati példányának, illetve
bankgarancia, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető
kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel való biztosítéknyújtás
esetén a bankgarancia, illetve a kötelezvény eredeti példányának az
ajánlathoz való csatolásával teljesítendő. Az ajánlati biztosítéknak az
ajánlattételi határidő lejártától számított 30. napon 17.00 óráig kell
érvényben és lehívhatónak lennie.
18.) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési
szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi
elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-100
Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési
szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az
ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot: Az Ajánlatkérő
az arányosítás elve alapján fog értékelni, azaz az adott részszemponton
belül a legjobb ajánlat kapja a maximális pontot, a többi ajánlat ehhez
viszonyítva arányosan kevesebb pontot kap a dokumentációban
részletesen meghatározott szabályok szerint, az alábbi képlet szerint:
Az 1. rész-szempont értékelésénél a legalacsonyabb (az Ajánlatkérő
számára legkedvezőbb) megajánlás kapja a maximális pontszámot a
többi megajánlás ehhez képest arányosan kevesebb pontot kap, kettő
tizedes jegyig kerekítve az alábbi képlet szerint:
Pontszám= legalacsonyabb megajánlás x 100
vizsgált megajánlás
A magasabb szintű szolgáltatás nyújtásával elért értékesítési prémium
rész-szempont keretében az ajánlatkérő: az ajánlati felhívásban szereplő
járatokon a 2012. évben elért - menetjegyek, utazási igazolványok,
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poggyászjegyek, bérletek készpénzes értékesítéséből származó,
árkiegészítéssel növelt, forgalmi adó nélküli - árbevételhez viszonyított, a
díjszabás változás mértékével korrigált, tárgyévi árbevételnövekményből az ajánlattevő által kért összeg nagyságát értékeli %-os
(max 50 %) arányban.
19.) Ajánlatkérő kötelezően előírja, hogy az előírt minimum 7 fő
gépjármű vezetőt munkaviszony keretében kell majd a nyertes
ajánlattevőnek foglalkoztatni, tekintettel a közösségi közlekedés
biztonságának érdekében, mivel csak akkor biztosítható a
személyszállítás és az utasok biztonsága, a menetrend pontos betartása
ilyen létszám esetén, ha a szolgáltatás végzéséért felelős vállalkozó
vezényli(osztja be) a gépkocsivezető munkaidejét, munkarendjét.
(Vezetési idő - pihenőidő) és a kötelező pihenő idők így biztosan
betartásra kerülnek a munkavállalók részéről!
20.) A jelen felhívás III.2.2. P.2./ pontjában az utolsó három, számviteli
jogszabályok szerinti beszámoló alatt a jelen felhívás feladásától
számított elmúlt három lezárt üzleti év számviteli jogszabályok szerinti,
„A számvitelről” szóló 2000 évi C. törvénynek megfelelő módon
elkészített beszámolót érti.
A hivatkozott pontban meghatározott mérleg szerinti eredmény a
„számvitelről” szóló 2000. évi C törvény 70. § (2) bekezdése szerinti
tartalmú kategória. Külföldi honosságú gazdasági szereplő csatoljon
nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy beszámolójának mely pontja
tartalmazza az erre vonatkozó adatokat, vagy ha pénzügyi beszámolója
nem tartalmaz kifejezetten ilyen sort, akkor a beszámoló csatolása
mellett, annak adatai alapján adja meg külön nyilatkozatban ezen
értéket. Amennyiben a gazdasági szereplő a személyes joga szerint
beszámoló közzétételére nem köteles, vagy nem kell készítenie, úgy
külön nyilatkozatban adja meg a fentieknek megfelelően kiszámított
mérleg szerinti eredményét.
A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdése értelmében,
ha az ajánlattevő a jelen felhívás III.2.2.) pontjának P.2. P.3 alpontjában
előírt irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik,
amely tekintetében a beszámoló benyújtása nem lehetséges, úgy az
ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani,
hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló,
illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és
tájékoztatást köteles kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági
követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának
ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
21.) A Kbt. 125. § (7) bekezdése alapján a külföldi adóilletékességű
ajánlattevő nyertessége esetén köteles a szerződéshez arra vonatkozó
meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a
magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre
vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.
22.) Tekintettel az ellátandó feladat jellegére az ajánlattevő nyilatkozatot
köteles csatolni, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI.
törvény értelmében átlátható szervezetnek minősül -e, ha igen melyik
pont alapján, és az ezt alátámasztó okiratokat, nyilatkozatok stb. is
köteles az ajánlatába csatolni, amennyiben erre az egyéb nyilatkozatok,
(pl: kizáró okok) tekintetében még nem került sor, vagy megjelölni azon
ingyenes és közhiteles nyilvántartások elérhetőségét, ahol ezen
alátámasztó adatok, nyilvántartások elérhetőek.
Átlátható szervezetnek minősül a 2011. évi CXCVI törvény 3. § (1)
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bekezdés 1. pontja szerint:
a) a
aa) nemzetközi szervezet, az állam, külföldi állam, külföldi helyhatóság,
ab) köztestület,
ac) költségvetési szerv, önkormányzati intézmény,
ad) külföldi állami vagy helyhatósági szerv,
ae) lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak,
vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló törvény
szerinti egyház, belső egyházi jogi személy,
af) helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat és azok társulása,
valamint
ag) gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy az önkormányzat
külön-külön vagy együtt 100 %-os részesedéssel rendelkezik,
ah) az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes
állam szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan működő
részvénytársaság;
b) az olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel
nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő
feltételeknek:
ba) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint
meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető,
bb) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről
szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési
és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik
adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás
elkerüléséről szóló egyezménye van,
bc) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény
szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak,
bd) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint
25 %-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy,
jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében
a ba), bb) és bc) alpont szerinti feltételek fennállnak;
c) az a civil szervezet és a vízitársulat, amely megfelel a következő
feltételeknek:
ca) vezető tisztségviselői megismerhetők,
cb) a civil szervezet és a vízitársulat, valamint ezek vezető tisztségviselői
nem átlátható szervezetben nem rendelkeznek 25 %-ot meghaladó
részesedéssel,
cc) székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági
Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági
Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan
államban van, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás
elkerüléséről szóló egyezménye van;
A fentieknek megfelelően az ajánlatba csatolni kell:
a) pont alá tartozás esetén cégszerűen aláírt nyilatkozat az adott
pontban meghatározott szervezeti formára, illetve ahol szükséges a
tulajdoni hányad meglétének igazolása (cégokmányokkal)
b) pont estén:
— a tényleges tulajdonosok bemutatására vonatkozó cégokmányok,
vagy cégszerűen aláírt nyilatkozat, amennyiben a tényleges
tulajdonosok személye a cégokmányokból nem megállapítható,
— a kettős adóztatás elkerülésére vonatkozó egyezmény megjelölése,
— cégszerűen aláírt nyilatkozat, hogy nem minősül a társasági adóról és
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az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi
társaságnak,
— cégszerűen aláírt nyilatkozat, hogy a gazdálkodó szervezetben
közvetlenül vagy közvetetten több mint 25 %-os tulajdonnal, befolyással
vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem
rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében a 2011. évi CXCVI
törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja ba), bb) és bc) alpontjai szerinti
feltételek fennállnak-e
c) pont estén:
— vezető tisztségviselőkre vonatkozó okiratok csatolása, (alapító okirat,
bejegyző határozat)
— cégszerűen aláírt nyilatkozat, hogy a civil szervezet, valamint ezek
vezető tisztségviselői nem átlátható szervezetben nem rendelkeznek 25
%-ot meghaladó részesedéssel,
— cégszerű nyilatkozat hogy a szervezet székhelye az Európai Unió
tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban
részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet
tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a
kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van;
Amennyiben a szerződés teljesítés során az ajánlattevő tulajdonosi
szerkezetében változás következik be, azt haladéktalanul jeleznie kell a
Megrendelő felé. Amennyiben az ajánlattevő már nem felel meg a
mindenkori hatályos jogszabályokban megfogalmazott átláthatósági
követelményeknek a Megrendelő a szerződést felmondja.
23.) a) Az ajánlattevőként szerződő fél teljesítésében - a b) pont szerinti
kivétellel - köteles közreműködni az olyan alvállalkozó és szakember,
amely a közbeszerzési eljárásban részt vett az ajánlattevő
alkalmasságának igazolásában. Az ajánlattevő köteles az ajánlatkérőnek
a teljesítés során minden olyan - akár a korábban megjelölt alvállalkozó
helyett igénybe venni kívánt - alvállalkozó bevonását bejelenteni,
amelyet az ajánlatában nem nevezett meg és a bejelentéssel együtt
nyilatkoznia kell arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó
nem áll az 56. § - valamint, ha a megelőző közbeszerzési eljárásban azt
ajánlatkérő előírta, az 57. § - szerinti kizáró okok hatálya alatt. b) Az
olyan alvállalkozó vagy szakember (a továbbiakban e bekezdésben:
alvállalkozó) helyett, aki vagy amely a közbeszerzési eljárásban részt
vett az ajánlattevő alkalmasságának igazolásában, csak az ajánlatkérő
hozzájárulásával és abban az esetben vehet részt a teljesítésben más
alvállalkozó, ha a szerződéskötést követően - a szerződéskötéskor előre
nem látható ok következtében - beállott lényeges körülmény, vagy az
alvállalkozó bizonyítható hibás teljesítése miatt a szerződés vagy annak
egy része nem lenne teljesíthető a megjelölt alvállalkozóval, és ha az
ajánlattevő az új alvállalkozóval együtt is megfelel azoknak az
alkalmassági követelményeknek, melyeknek az ajánlattevőként
szerződő fél a közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozóval együtt
felelt meg.
c) Az alvállalkozó személye nem módosítható olyan esetben,
amennyiben egy meghatározott alvállalkozó igénybevétele az érintett
szolgáltatás sajátos tulajdonságait figyelembe véve a közbeszerzési
eljárásban az ajánlatok értékelésekor [63. § (4) bekezdése] meghatározó
körülménynek minősült.
24.) Felhívjuk a Tisztelt Ajánlattevők figyelmét a 310/2011 (XII.23.)
Korm. rendelet 7. §-ra, mely szerint folyamatban lévő változásbejegyzési
eljárás esetében, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott
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változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által
megküldött igazolást.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
1026 Budapest
MAGYARORSZÁG
E-mail: mailto:dontobizottsag@kt.hu?subject=TED
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 Döntőbizottság
Riadó utca 5.
1026 Budapest
MAGYARORSZÁG
E-mail: mailto:dontobizottsag@kt.hu?subject=TED
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5) E hirdetmény feladásának időpontja:
29.1.2013
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