PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
ajánlattételre felkért ajánlattevık részére

1. Az ajánlatkérı neve, címe, telefon- és telefax száma:
Vasúti Pályakapacitás-elosztó Kft
1054 Budapest, Bajcsy Zs. út 48.
Képviseli: Pákozdi István ügyvezetı igazgató
Telefon: 06-1-301-9900
Fax: 06-1-332-8025
E-mail: vpe@vpe.hu
2. A pályázat tárgya:
A pályázat tárgya a Vasúti Pályakapacitás-elosztó Kft. kizárólagos rendelkezési joga alatt álló
KAPELLA menetvonal igénylés-kezelı rendszer és tesztrendszer alkalmazás üzemeltetése.
Az üzemeltetési szolgáltatások részét képezi a Vasúti Pályakapacitás-elosztó Kft. igényei
alapján olyan kisebb mértékő fejlesztések végrehajtása a rendszerfunkcionalitásban,
üzemeltetésében, amelyek ráfordított munkaigénye havonta összesen az 5 embernap
idıtartamot nem haladja meg.
Az üzemeltetés során elvégzendı feladatokat, követelményeket a pályázati felhívás 1. számú
melléklete tartalmazza.
A KAPELLA rendszer jelenlegi adatbázisának leírását és a felhasználói kézikönyvet a 3.
számú melléklet tartalmazza. A KAPELLA rendszerhez kapcsolódó tervezett fejlesztések
ütemtervét a 4. számú melléklet tartalmazza.
3. Az ajánlattevıvel szemben támasztott minimumkövetelmények:
-

-

-

rendelkezzen legalább 2 fı a teljesítésbe bevonni kívánt felsıfokú mőszaki
végzettségő informatikai fejlesztıvel, aki legalább 3 év szakmai tapasztalattal,
továbbá PHP és PostgreSQL vagy PL/SQL programozási nyelvben legalább 3 éves
fejlesztıi gyakorlattal rendelkezik (igazolása a megfelelı végzettséget és legalább
3 év szakmai tapasztalatot feltüntetı önéletrajz, valamint a PHP és PostgreSQL
vagy PL/SQL programozási nyelvben a legalább 3 éves fejlesztıi gyakorlat
igazolása nyilatkozat becsatolásával történik).
az ajánlattevı rendelkezzen legalább három, az elızı három évben PHP és
PostgreSQL vagy PL/SQL programozási nyelvekben teljesített fejlesztésre
vonatkozó referenciával (igazolása az elızı három évben végzett fejlesztési
tevékenység rövid bemutatásával történik, a referenciában fel kell tüntetni a
teljesítés idejét, a szerzıdést kötı másik fél megnevezését, a teljesített szolgáltatás
tárgyát,
stabil anyagi háttér (igazolása az utolsó lezárt üzleti év mérlegének és eredménykimutatásának becsatolásával történik, ahol a mérleg szerinti eredmény negatív
érték nem lehet)

4. A szerzıdés meghatározása:
Vállalkozói szerzıdés (5. számú mellékletként csatolva a szerzıdéstervezet). A
szerzıdéstervezetet Ajánlatkérı és a nyertes Ajánlattevı az ajánlatok értékelését követıen
közösen véglegesítik.
5. A szerzıdés idıtartama, hatálya:
A szerzıdés az aláírással lép hatályba és 12 hónapos határozott idıtartamra szól.
6. A teljesítés helye:
A Vasúti Pályakapacitás-elosztó Kft székhelye.
7. Az ajánlattétel kötelezı tartalma
Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevı által cégszerően aláírt részletes és jogilag
kötelezı erejő nyilatkozatát (2. melléklet):
- a pályázati felhívásban foglalt feltételek maradéktalan elfogadására
- a szerzıdésben rögzített feladatok ellátására vonatkozó vállalására és
- a társaság által a pályázat tárgya kapcsán kért ellenszolgáltatás összegére vonatkozóan.
Az ajánlatnak tartalmaznia kell továbbá a cégjegyzésre jogosultság megállapításához
szükséges hivatalos okirat egyszerő másolati példányát illetve a fentieken túlmenıen a:
- cégre vonatkozó információkat (cégkivonat),
- a jelen felhívás 3. pontjában rögzített alkalmassági követelmények igazolását,
- a szakmai ajánlatot.
8. Részajánlat illetve többváltozatú ajánlattétel lehetısége:
Az ajánlatkérı részajánlatot nem fogad el.
Az ajánlatkérı többváltozatú ajánlatot nem fogad el.
9. Az ajánlatok felbontásának helye, idıpontja:
A határidıben beérkezett pályázatok felbontása a benyújtási határidı lejártát követıen
azonnal, az ügyvezetı és/vagy cégvezetı jelenlétében történik. Az ajánlatok felbontásán az
ajánlattevık jogosultak megjelenni.
Az ajánlatok bontásának címe:
Vasúti Pályakapacitás-elosztó Kft
1054 Budapest, Bajcsy Zs. u. 48.
10. Az ajánlatok elbírására jogosult személy/testület megnevezése:
Az ajánlatokat hattagú bizottság bírálja el. Tagjai:
Pákozdi István ügyvezetı igazgató
Németh Réka cégvezetı
Pósalaki László, pályahálózat kapacitás-elosztási osztályvezetı

Tálasné Balla Klára, gazdasági osztályvezetı
Herczog Ákos, projekt menedzser
Slezák Kinga, információ technológiai elıadó
11. Az ajánlatok elbírálására vonatkozó idıtartam, eredményhirdetés:
Az ajánlatokat az értékelı bizottság az ajánlattételi határidıtıl számított 5 munkanapon belül
bírálja el.
A pályázat eredményét a Vasúti Pályakapacitás-elosztó Kft. az elbírálást követı 5
munkanapon belül írásban közli valamennyi ajánlattevıvel.
12. Az ajánlatok bírálatának fı szempontja:
Az ajánlatok elbírálása során figyelembe veendı szempont és annak súlya az ajánlat
egészéhez viszonyítva (100%):
-

ár (100%)

A nettó árat úgy kell meghatározni az ajánlatban, hogy minden járulékos költséget
tartalmazzon az általános forgalmi adón kívül. Ajánlat csak forintban tehetı. Az ajánlatok
közül az ajánlati ár tekintetében a legalacsonyabb összegő ajánlat minısül a legjobb
ajánlatnak. A legalacsonyabb összegő megajánlás a legjobb. Ezen szemponton belül az
ajánlatkérı a megadott nettó díjakat veti össze és a legelınyösebbet (legalacsonyabbat)
preferálja. Az adható pontszám 1-100 pont. Az ajánlatkérı számára legkedvezıbb érték 100
pontot, a további ajánlatok az (értékelési részszempontra tett legkedvezıbb ajánlat / értékelési
szempont tekintetében a vizsgált ajánlat megajánlása) * 10 képlet alapján számítva arányosan
kevesebb pontot kapnak.
Az ajánlatok közül a legalacsonyabb összegő ellenszolgáltatást tartalmazó, megalapozott
ajánlat mellett kell dönteni. A döntésben meg kell jelölni a nyertes ajánlattevın kívül azokat
az ajánlattevıket is (a 2. illetve 3. helyezetteket), akikkel az ajánlati kötöttség idején belül
Ajánlatkérı akkor kötne szerzıdést, ha a pályázat nyertesével a szerzıdéskötés bármilyen
okból meghiúsulna, vagy a szerzıdés aláírása után a nyertes a szerzıdést nem teljesíteni, és
ezért az Ajánlatkérı a szerzıdéstıl elállna.
13. Jogfenntartó nyilatkozat:
Az Ajánlatkérı a pályázati felhívást az ajánlatok benyújtására megjelölt határidıt megelızıen
visszavonhatja.
Az Ajánlatkérı fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot érvényes ajánlatok esetén is – saját
döntése alapján – eredménytelennek nyilváníthatja. Ebben az esetben az Ajánlatkérıt
semmilyen szerzıdéskötési kötelezettség nem terheli.
Az Ajánlattevık nem jogosultak semmilyen igényt – ideértve különösen, de nem kizárólag a
jogorvoslatra, kártérítésre, kártalanításra vonatkozó vagy egyéb megtérítési igényt –
érvényesíteni a pályázat visszavonásával és/vagy eredménytelenné nyilvánításával
összefüggésben az Ajánlatkérıvel szemben.

14. Az ajánlatok benyújtásának módja:
Az ajánlatokat zártan, cégjelzés nélküli borítékban, kettı példányban, magyar nyelven,
személyesen, meghatalmazott által vagy postai úton lehet benyújtani. Postai úton történı
benyújtás esetén az ajánlatnak a megjelölt ajánlattételi határidıig ajánlatkérıhöz be kell
érkeznie.
A borítékon fel kell tüntetni a pályázati felhívás tárgyát, vagy azonosító számát.
Az ajánlati kiírással kapcsolatos kérdésekkel Slezák Kinga kollégához fordulhat. Tel: 06 1
301-9915; e-mail: slezakk@vpe.hu.
15. Hiánypótlás
Ha az ajánlattevı pályázata az ajánlat lényegét nem érintı formai hiányosságban szenved,
ajánlattevı önként, vagy az ajánlatkérı felhívására pótolhatja ezeket a hiányosságokat.
Hiánypótlásra a hiánypótlási felhívás kézhezvételétıl számított 2 munkanapon belül, önkéntes
hiánypótlás esetén az ajánlattételi határidıtıl számított 2 munkanapon belül van lehetıség.
Az ajánlat lényegét érintı és nem pótolható, vagy módosítható hiányosság:
- az ajánlatot a pályázati felhívásban meghatározott határidıtıl, illetve a pályázati
kiírásban megjelölt helytıl eltérı idıpontban, helyen vagy módon nyújtották be,
- az ajánlat a nyújtandó szolgáltatás tulajdonságait, illetve a vonatkozó ellenszolgáltatást
nem egyértelmően határozta meg, vagy azokat más ajánlatához vagy feltételhez
kötötte,
- az ajánlattevı nem tett részletes és kötelezı erejő jognyilatkozatot az ajánlatával
kapcsolatban, azzal kapcsolatban nem vállalt ajánlati kötöttséget,
- az ajánlat tárgyára vonatkozó bármilyen adat, információ,
- az ajánlati ár.
A nem pótolható hiányosságban szenvedı, vagy a hiánypótlás ellenére is hiányos ajánlat
érvénytelen.
Azok az Ajánlattevık, akik érvénytelen ajánlatot nyújtottak be, a pályázati eljárásban, illetve
annak további szakaszában nem vehetnek részt. Az Ajánlattevık az Ajánlatkérı azon döntése
kapcsán, mely ajánlatukat érvénytelennek minısíti, sem jogorvoslatra, sem semmilyen
kártérítésre, kártalanításra vagy egyéb megtérítési igény érvényesítésére nem jogosultak. Az
elızıek nem érintik az Ajánlatkérı jogszabályban rögzített kötelezettségeit, ideértve a
versenyeztetés tisztaságára vonatkozó rendelkezéseket.
16. Az ajánlat benyújtásának címe:
Vasúti Pályakapacitás-elosztó Kft
1054 Budapest, Bajcsy Zs. u. 48.
munkanapokon 9:00-16:00
17. Az ajánlattételi határidı:
2010. április 21. 14.00

18. Ajánlattevık ajánlati kötöttsége:
Az Ajánlattevık ajánlati kötöttsége akkor kezdıdik, amikor az ajánlatok benyújtására nyitva
álló határidı lejárt. Az Ajánlattevıt a benyújtási határidıt figyelembe véve 40 naptári napig
ajánlati kötöttség terheli, kivéve, ha az Ajánlatkérı ezen idıponton belül a pályázatot
megnyert Ajánlattevıvel szerzıdést köt, vagy az Ajánlattevıkkel írásban közli, hogy a
pályázatot eredménytelennek minısíti.
Budapest, 2010. április 7.

Pákozdi István
ügyvezetı igazgató

