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MÓDOSÍTOTT AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS
(A módosított részeket aláhúzással jelöltük)

Tárgy: Ajánlatkérés „Személyszállítási szolgáltatás” tárgyban EFOP-1.12.1-17-2017-00009 projekt
keretében
Ügyintéző: Nagy Lívia Jolán
Iktatószám: E1121/UTA/18/020/1a
Mellékletek: 1. sz. felolvasólap, 2. sz. ártáblázat (.xls)

Tisztelt Ajánlattevő!
A Magyar Cserkészszövetség, mint Ajánlatkérő ezúton kéri fel ajánlattételre a Tisztelt Ajánlattevőt (a
továbbiakban: Ajánlattevő) a jelen ajánlattételi felhívásban „Személyszállítás szolgáltatás” tárgyában
történő ajánlattételre, az ajánlattételi felhívásban meghatározottak szerint, és az abban foglalt feltételek
figyelembevételével.
1. Projektkód:
EFOP-1.12.1-17-2017-00009

2. Projekt címe:
„Lépj át a határaidon!”
3. Ajánlatkérő neve, címe, kapcsolattartó e-mail címe:
Magyar Cserkészszövetség (1025 Budapest, Tömörkény u. 3/A), nagy.livia@mcssz.hu
4. Beszerzési eljárás tárgya, megnevezése:
„Személyszállítási szolgáltatás”
5. Beszerzési eljárás fajtája, menete:
Kbt.-n kívüli beszerzési eljárás
60000000-8 Szállítási szolgáltatások (kivéve szemétszállítás)
6. Megvalósítandó tevékenység célja:
A projekt szakmai feladatainak támogatásához szükséges személyszállítási szolgáltatások, főként
18 év alatti gyermekek utaztatásának biztosítása az egyes magyarországi helyszínek között. A
projekt

keretében

felmerülhet

Magyarországgal

szomszédos

ország(ok) magyarlakta (Szlovénia, Ausztria, Szlovákia, Ukrajna,
Románia,

Szerbia,

Horvátország)

településeiről

történő
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személyszállítási szolgáltatás is (nemzetközi személyszállítás EU-n belül és EU-n kívül egyaránt).
7. Megvalósítandó tevékenység célcsoportja:
8-25 év közötti Kárpát-medencei magyar fiatalok valamint önkéntes vezetők.
8. Tevékenység leírása, beszerzés mennyisége:
Személyszállítási szolgáltatás vállalkozási keretszerződésből történő eseti megrendelések alapján
az alábbi kategóriákban.
Beszerzési
rész
száma

Kategória

Műszaki paraméterek*

Km díj

Óradíj

Kisbusz I.

8+1 fő férőhely típustól bruttó Ft / km díj bruttó Ft / óra
függően
megadása
díj megadása
klíma
1. rész
ABS, ASR
állófűtés
mikrofon
Kisbusz II.
18-25 fő férőhely típustól bruttó Ft / km díj bruttó Ft / óra
függően
megadása
díj megadása
klíma
2. rész
ABS, ASR
állófűtés
mikrofon
CD és/vagy DVD lejátszó
Busz I.
29 – 40 fő férőhely típustól bruttó Ft / km díj bruttó Ft / óra
függően
megadása
díj megadása
klíma
3. rész
ABS, ASR
állófűtés
mikrofon
CD és/vagy DVD lejátszó
Busz II.
49 – 57 fő férőhely típustól bruttó Ft / km díj bruttó Ft / óra
függően
megadása
díj megadása
klíma
4. rész
ABS, ASR
állófűtés
mikrofon
CD és/vagy DVD lejátszó
* az áthúzott paraméterek nem képezik az ajánlatkérés részét, ezen követelményeknek való
megfelelés nem szükséges.
Tájékoztatás: egy időben egy kategóriából esetlegesen az Ajánlatkérő több busz lerendelését is
kérheti az Ajánlattevőtől. Az Ajánlatkérő a teljesítés érdekében jogosult alvállalkozók bevonására
(megkötendő szerződésben foglaltak szerint).
A megajánlott áraknak tartalmazniuk kell az alábbiakat:
- autópálya és főútvonali útdíjak
- parkolási díjak (kivéve kiemelt parkolási zónak – pl. Budapest, Margitsziget)
- sofőrök ellátási díjai (napidíjak, szállásdíjak)
Kérjük, hogy az egyes típusárakat annak fényében adják meg, hogy a
fenti költségeket is minden esetben tartalmaznia szükséges!
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9. Szerződés típusa, időtartama
Vállalkozási keretszerződés, amelynek hatálya a szerződés megkötésétől a keret kimerüléséig
vagy a projekt zárásáig tart, mely előreláthatóan 2020.december 31. napjára esik.
10. Teljesítés helye
Ajánlatkérő székhelye, valamint Magyarország megyeszékhelyei és ezekhez közel eső települések.
Előzetes egyeztetést követően, egyedi esetben – és mindkét fél kölcsönös, jegyzőkönyvben foglalt
jóváhagyásával – Magyarország szomszédos EU tagállamaiban (Szlovénia, Ausztria, Szlovákia,
Románia, Horvátország) azok magyar lakta településein is megvalósulhat a szolgáltatás.
11. Szerződés teljesítésének folyamata, ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei
Ajánlattevő keretszerződés esetén az eseti megrendelések alapján, egyéb esetben szerződés
szerint teljesít.
Az eseti megrendeléseket a projekt projektmenedzsere vagy általa kijelölt személy elektronikus úton
küldi meg nyertes Ajánlattevőnek. Az eseti megrendelések tartalmazzák a megrendelés tárgyát, a
szükséges buszok számát, a lerendelő km és óraszámokat. A megbízási keretszerződés alapján
az ajánlatkérő a keret erejéig eseti megrendelések leadására jogosult, de nem köteles.
Eseti megrendelés kötelezettségvállalást kizárólag az Ajánlattevő elfogadása esetén keletkeztet.
A projektre vonatkozóan eseti megrendelés kizárólag a projekt fizikai zárásának napjáig adható és
teljesíthető, azzal, hogy az ellenszolgáltatás teljesítése (ajánlatkérői részről) a projekt pénzügyi
zárásának időszaka alatt is megtörténhet.
A projektre vonatkozó záró dátum tervezett dátum, amelyet a projekt támogatási szerződése rögzít.
A támogatási szerződés módosításával a záró dátum módosulhat, amely érintheti a jelen beszerzési
eljárás alapján megkötendő szerződés/ keretszerződés időtartamát is. Amennyiben a projekt
támogatási szerződés módosításának következményeként módosul a projekt záró dátuma,
Ajánlatkérő haladéktalanul írásban értesíti erről az Ajánlattevőt, megjelölve az értesítésben az új
záró dátumot is. Jelen beszerzés eredményeképpen megkötött szerződésben/ keretszerződésben
foglalt záró dátum a projekt vonatkozásában az ajánlatkérői értesítés ajánlattevő általi kézhez
vételével egyidejűleg módosul.
Ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei:
A szerződéskötés, a teljesítés és a kifizetés pénzneme magyar forint (HUF). A fizetés banki
átutalással, utófinanszírozással történik. Ajánlatkérő előleget nem fizet.
Az eseti megrendelés alkalmával az eseti megrendelőben foglalt feladat elvégzését követően
Ajánlattevő teljesítésigazolást állít ki.
Ajánlattevő a díjakra az erről szóló teljesítésigazolást követően kiállított és az Ajánlatkérő által
befogadott számla ellenében jogosult, amelynek fizetési határideje a befogadott számla
kézhezvételétől számított 30 (harminc) naptári nap.
Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy nem áll az 1. sz. mellékletben felsorolt kizáró okok hatálya
alatt.
12. Rendelkezésre álló keretösszeg:
Bruttó 15 000 000,- Ft
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13. Értékelés szempontrendszere:
Az ajánlatok értékelése a legjobb árat megjelenítő értékelési szempont szerint történik valamennyi
rész tekintetében azonos módon, az alábbi részszempontok alapján.

Beszerzési
rész száma

1. tétel értékelési
szempontja

2. tétel értékelési
szempontja

(Ajánlat Ft/órában
megadva)

(Ajánlat Ft/km-ben
megadva)

Kategória

1. rész

Kisbusz I.

bruttó Ft / óra díj megadása

bruttó Ft / km díj megadása

2. rész

Kisbusz II.

bruttó Ft / óra díj megadása

bruttó Ft / km díj megadása

3. rész

Busz I.

bruttó Ft / óra díj megadása

bruttó Ft / km díj megadása

4. rész

Busz II.

bruttó Ft / óra díj megadása

bruttó Ft / km díj megadása

Ajánlatkérő a bruttó megajánlásokat részenként értékeli. Részenként két tételre adható pont
(Ajánlat km és Ajánlat óra), Ezen tételeket Ajánlattevő köteles beárazni, amennyiben az adott részre
ajánlatot kíván tenni.
A tételekhez kiosztható pontok 1-10-ig terjednek. (Tehát részenként maximum 20 pont szerezhető.)
Az ajánlati árakat tételenként Ajánlatkérő az értékarányosítás módszerével (fordított arányosítás)
hasonlítja össze, ahol a legjobb megajánlás (legalacsonyabb összeg) kapja a 10 pontot, a többi
megajánlás ehhez képest arányosan kevesebb pontot kap az alábbiak szerint:
Pv= (Alj/Av) x (Pmax-Pmin)+Pmin
Pmax=10
Pmin=1
Alj= legjobb ajánlat
Av= vizsgált ajánlat
Pv= vizsgált ajánlat értékelési pontszáma
Részenként a két tételre adott pontok összege adja meg az adott ajánlat összpontszámát. Nyertes
az, aki az adott részben a legmagasabb összpontszámot éri el.
Kérem, hogy a mellékelt Felolvasólapon (1.sz. melléklet) rögzítettek alapján adja meg ajánlatát.
Felhívom figyelmét arra, hogy a Ptk. 6:75. § (2) bekezdése alapján ajánlattevő a jelen felhívásban
meghatározott eredményhirdetési időpontot követő harminc napig marad kötve ajánlatához.
Tájékoztatom továbbá, hogy
- jelen árajánlatkéréssel szerződéskötési kötöttséget az ajánlatkérő nem vállal, a Ptk. 6:74. § (2)
bekezdése alapján a legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevővel szemben a szerződés
megkötését megtagadhatja,
- jelen versenyeztetési eljárás nem a Ptk. 6:76. § szerinti árra vonatkozó versenyeztetési eljárás,
a szerződés a nyertes kihirdetésével az elért áron nem jön létre automatikusan,
- az ajánlattétel során az ajánlatkérő biztosíték adására nem tart igényt,
- olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel nem köthető
érvényesen visszterhes szerződés, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthető
kifizetés, amely szervezet nem minősül átlátható szervezetnek,
- az ajánlatkérésre nem a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII.
törvény alapján kerül sor, ezért az ott meghatározott
rendelkezéseket az ajánlatkérő a jelen ajánlatkérés esetén
önkéntesen sem alkalmazza,
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-

az ajánlattételre felkért ajánlattevők konzorciumban is tehetnek ajánlatot, olyan ajánlattevővel,
akit az ajánlatkérő nem hívott fel ajánlattételre,

Kérem, hogy a mellékelt Felolvasólapon (1. sz. melléklet) rögzítettek alapján adja meg nettó és bruttó
vállalkozási díját is árajánlatában.
14. Részajánlattétel biztosításának lehetősége
Ajánlatkérő a részajánlattétel lehetőségét biztosítja. Amennyiben valamelyik részre nem kíván
ajánlatot tenni, úgy az adott részre vonatkozó ajánlatot nem kell megadni, üresen kell hagyni a
Felolvasólapon és a Részletes ártáblázatban az adott részhez tartozó tételeket.
15. Fenntartott jogok
Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy
●

az eljárást eredménytelennek nyilvánítsa, amennyiben
-

a benyújtott ajánlatok egyike sem felelt meg a jelen kiírásban foglalt feltételeknek,

-

az ajánlattevő az eljárás tisztaságát vagy a többi ajánlattevő érdekeit súlyosan sértő
cselekményt követett el, és az Ajánlatkérő ezen okból kifolyólag az eljárás
érvénytelenítéséről döntött,

-

nem érkezett a rendelkezésre álló anyagi fedezet mértékére tekintettel megfelelő
ajánlat,

-

az eljárás megkezdését követően Ajánlatkérő által előre nem látható és
elháríthatatlan ok következtében beállott lényeges körülmény miatt a (keret)szerződés
megkötésére, illetőleg a (keret)szerződés megkötése esetén a teljesítésre nem lenne
képes,

-

az ajánlatkérést a benyújtási határidő előtt visszavonja, melyről az ajánlatkérés
közlésével megegyező helyeken és módon az ajánlattételi határidő lejárta előtt
értesítést küld.

-

Ajánlatkérő jogosult az eljárástól annak bármelyik időpontjában indokolás nélkül
visszalépni, továbbá nem köteles az eljárás alapján (keret)szerződést kötni. Az
ajánlattétellel kapcsolatos költségeket minden esetben ajánlattevők viselik.

●

tárgyalást tartson.

16. Ajánlatok benyújtásának címe és módja, ajánlattételi határidő
Az ajánlat beérkezésének határideje: 2018.

május 7. 16.00 óra

Az ajánlat beérkezésének módja: elektronikusan, 1. sz. melléklet cégszerű aláírással ellátva,
szkennelt formában, a 2. sz. melléklet excel formában e-mailben az alábbi címre:
nagy.livia@mcssz.hu
Határidőben beérkezettnek kizárólag abban az esetben tekintendő az ajánlat, ha az a fent megjelölt
határidőben elektronikusan (e-mailben), valamennyi mellékletével együtt beérkezik az ajánlatkérő
fentiekben megjelölt e-mail címére.
Az e-mail tárgyában kérjük, tüntesse fel az alábbiakat: Ajánlat EFOP1.12.1 „Személyszállítási szolgáltatás”
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17. Ajánlati kötöttség
Az ajánlattételi határidőtől számított 30 naptári nap.

Budapest, 2018. április 24.

................................................
Magyar Cserkészszövetség
Pótor József
országos ügyvezető elnök
Megbízó
p.h.

