Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt.
AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA
a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.)
Harmadik Része szerint bonyolított
a Kbt. 98. § (2) bekezdésének c) pontja alapján induló
hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljáráshoz az alábbi tárgyban:

Az eljárás megnevezése:
„Ultimate PE 3.1 Iktató Szakrendszer továbbfejlesztése”
tárgyban
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AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

1. AZ AJÁNLATKÉRŐ NEVE, CÍME, TELEFON- ÉS TELEFAXSZÁMA, E-MAIL CÍME, HONLAP CÍME,
KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK:
Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt.
1134 Budapest, Váci út 45/B.
Honlap: www.nemzetiutdij.hu
Kapcsolattartó:
Név:
Telefon:
Fax:
E-mail címe:

dr. Németh Katalin
+36 1 436 8258
+36 1 436 8370
nemeth.katalin@nemzetiutdij.hu
kozbeszerzes@nemzetiutdij.hu

2. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS FAJTÁJA, ALKALMAZÁSÁNAK INDOKOLÁSA, A TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS
JOGCÍME

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) Harmadik Része szerint bonyolított a Kbt.
98. § (2) bekezdésének c) pontja alapján induló hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás.
Az eljárás tárgyát képező szoftver (Ultimate PE 3. Iktató Szakrendszer) a szerzői jogról szóló 1999.
évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szjt.) 1. § (2) bekezdés c) pontja alapján szerzői jogi védelem alá
tartozik – függetlenül attól, hogy e törvény megnevezi-e – az irodalom, a tudomány és a művészet
minden alkotása. Ilyen alkotásnak minősül a számítógépi programalkotás és a hozzá tartozó dokumentáció (a továbbiakban: szoftver) akár forráskódban, akár tárgykódban vagy bármilyen más formában rögzített minden fajtája, ideértve a felhasználói programot és az operációs rendszert is. Az Szjt.
16. § (1) bekezdése alapján a szerzői jogi védelem alapján a szerzőnek kizárólagos joga van a mű
egészének vagy valamely azonosítható részének anyagi formában és nem anyagi formában történő
bármilyen felhasználására és minden egyes felhasználás engedélyezésére.
A Kontroller (legfrissebb verziójának nevén: Ultimate PE 3.1 szoftver) forráskódjával és a szellemi
alkotások vagyoni jogaival a DMS One Zrt. rendelkezik a 4. sz. melléklet szerinti kizárólagos jog alapján.

3. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK ELÉRHETŐSÉGE
Ajánlatkérő az ajánlattétel megkönnyítése érdekében felhívást kiegészítő közbeszerzési
dokumentumokat készített, amelyet térítésmentesen bocsát Ajánlattevő rendelkezésére. Ajánlatkérő a
közbeszerzési dokumentumokat az eljárás megindításának napján postai és elektronikus úton
egyaránt megküldi.
Felhívjuk Ajánlattevő figyelmét, hogy eltérés esetén a postai úton megküldött dokumentum az
irányadó. A dokumentumok teljes terjedelemben történő megismerhetőségét kérjük, elektronikus
levélben visszaigazolni szíveskedjenek.

4. A KÖZBESZERZÉS TÁRGYA, ILLETŐLEG MENNYISÉGE
Ajánlatkérőnél működő Ultimate PE 3.1 Iktató Szakrendszer továbbfejlesztése.
Ajánlattevő által ellátandó fejlesztési feladatokat a közbeszerzési műszaki leírás tartalmazza.
5. A SZERZŐDÉS MEGHATÁROZÁSA
Vállalkozási szerződés a 4. pontban meghatározott tárgyban.
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6. A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE
Teljesítési határidő: fejlesztési feladatok szerződésszerű teljesítésének határideje a szerződés megkötését követő 4 hónap.
7. A TELJESÍTÉS HELYE
Ajánlatkérő székhelye

8. AZ ELLENSZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI, ILLETVE A VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOKRA
HIVATKOZÁS

Az elszámolás illetve kifizetés pénzneme: magyar forint (HUF).
Előleg kifizetésére nem kerül sor.
Részszámla benyújtására nincs lehetőség.
Az ellenszolgáltatás teljesítésére a 2013. évi V. törvény 6:130. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott
feltételek, valamint a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bekezdés szerint kerül sor az igazolt teljesítést
követően benyújtott számla kézhezvételétől számított 30 napos fizetési határidő mellett.
Az
ÁFA-ra
vonatkozóan
a
mindenkori
adójogszabályok
irányadók.
Ajánlatkérő késedelmes fizetése esetén a késedelmi kamat fizetésére vonatkozóan a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:155. §-a az irányadó.
9. RÉSZAJÁNLATTÉTEL, ILL. TÖBBVÁLTOZATÚ AJÁNLATTÉTEL LEHETŐSÉGE
A részekre történő ajánlattétel nem biztosított.
Indokolás: Tekintettel az eljárás fajtájára, mely szerint egy gazdasági szervezettel köthető meg a szerződés, a részajánlattétel biztosítása szükségtelen, továbbá sem gazdasági, sem műszaki szempontból nem osztható meg a szolgáltatás.
Ajánlattevő többváltozatú (alternatív) ajánlatot nem tehet.

10. AZ AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTJA
Legalacsonyabb ár értékelési szempontja.
Indokolás: figyelemmel az eljárás fajtájára, amelyből következik, hogy a meghatalmazó Ajánlatkérő
igényeinek a műszaki leírásban szerepeltetett, konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő szolgáltatás felel meg.

11. AJÁNLATKÉRŐ ÁLTAL ELŐÍRT KIZÁRÓ OK(OK) ÉS IGAZOLÁSI MÓDJA(I)
Kizáró okok:
A Kbt. 114. § (1) bekezdés szerinti felhatalmazás alapján ajánlatkérő az alábbi kizáró okok érvényesítését írja elő:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában
olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak hatálya alá esik.

a.
b.

Igazolási mód:
A Kbt. 114. § (1) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. §-a alapján a kizáró okok fenn
nem állásáról ajánlattevőnek nyilatkoznia kell,
Valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 321/2015. (X. 30.) Korm rendelet 8. § i) pont
ib) és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
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A 321/2015. (X. 30) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése értelmében az alvállalkozó és adott esetben
az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az Ajánlattevő köteles nyilatkozni ajánlatában arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az alkalmasság igazolásában részt
vevő gazdasági szereplőt. (Kbt. 67. § (4) bekezdés) (IV. fejezetben csatolt melléklet szerint). A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.
12. AZ ALKALMASSÁGI KÖVETELMÉNYEK
Ajánlatkérő az eljárásban a Kbt. 65. § (2) bekezdése értelmében nem ír elő alkalmassági követelményeket.
13. AZ AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ
2018. március 28. napján 11:00 óra

14. AZ AJÁNLAT BENYÚJTÁSÁNAK CÍME ÉS IDEJE ÉS BENYÚJTÁS MÓDJA
Az ajánlatok (és az eljárás során egyéb küldemények) a Kbt. 68. § (2) bekezdése szerint benyújthatók
közvetlenül vagy postai úton.
Az ajánlatok benyújtásának címe postai úton történő benyújtás esetén:
Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt., H-1380 Budapest, Pf.: 1170
[Beszerzési Iroda (KÖZBESZERZÉS)] V. emelet 510. iroda
Az ajánlatok benyújtásának címe közvetlen benyújtás esetén:
Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt., H-1134 Budapest, Váci út 45/B.
[Beszerzési Iroda (KÖZBESZERZÉS)] V. emelet 510. iroda
Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőt, hogy a H-1134 Budapest, Váci út 45/B. címre küldött postai küldeményeket átirányítja a fentiek szerinti postafiókcímre, ami a küldemények kézbesítésének több
napos késedelmét eredményezheti, melyből fakadó kockázatokat Ajánlattevő viseli.
A hiányos vagy hibás felirattal, címzéssel ellátott küldemények elirányításáért, idő előtti felbontásáért,
ajánlatkérő felelősséget nem vállal. A postán vagy futárszolgálattal feladott küldemények kockázatát
Ajánlattevő viseli.

15. AZ AJÁNLATTÉTEL NYELVE:
Magyar, más nyelven nem nyújtható be ajánlat. Az Ajánlatkérő a Kbt. 47. § (2) bekezdése értelmében
a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok Ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja.
16. AZ AJÁNLATOK FELBONTÁSÁNAK HELYE ÉS IDEJE , AZ AJÁNLATOK FELBONTÁSÁN JELENLÉTRE
JOGOSULTAK

Az ajánlat felbontásának helye:
Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt., H-1134 Budapest, Váci út 45/B. V. emeleti hivatalos tárgyaló
helyiség
Az ajánlat felbontásának időpontja:
Az ajánlattételi határidő lejártának napján 11:00 óra.
Az Ajánlattevő a bontásra külön meghívót nem kap.
Ajánlatkérő az ajánlatok felbontásakor ismerteti az ajánlattevők nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét),
valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempont alapján értékelésre kerülnek.
Adott esetben az ajánlatkérő a Kbt. 68. § (3) bekezdés szerint fog eljárni.
4. oldal, összesen: 6

Ajánlatkérő az ajánlatok felbontásáról és ismertetéséről jegyzőkönyvet készít, amelyet a bontástól
számított öt napon belül megküld valamennyi ajánlattevőnek.
17. AZ AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG MINIMÁLIS IDŐTARTAMA
Az Ajánlattevő az ajánlatához a tárgyalások befejezésének időpontjától van kötve. Az ajánlati kötöttség a tárgyalások befejezésétől számított 60 napig áll fenn.
18. AZ AJÁNLATI BIZTOSÍTÉKRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁS
Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban nem ír elő ajánlati biztosíték nyújtására vonatkozó kötelezettséget.
19. A SZERZŐDÉS MEGERŐSÍTÉSE
Késedelmi kötbér, hibás teljesítési kötbér és meghiúsulási kötbér, a szerződés-tervezet 8.5 pontjában
meghatározottak szerint.
Jótállás a szerződés 6.3 pontja szerint.

20. A TÁRGYALÁS LEFOLYTATÁSÁNAK MENETE ÉS AZ AJÁNLATKÉRŐ ÁLTAL ELŐÍRT ALAPVETŐ SZABÁLYAI, AZ
ELSŐ TÁRGYALÁS IDŐPONTJA

Ajánlatkérő tárgyalást tart a szerződés feltételeiről, a közbeszerzési műszaki leírásról, valamint az
ellenszolgáltatás összegéről. A tárgyalásokon Ajánlattevőt cégjegyzésre jogosult vagy jognyilatkozat
és az eredeti ajánlathoz képest eltérő vállalások tételére és írásban történő megerősítésére felhatalmazott személy képviselheti.
Ajánlatkérő egy tárgyalási fordulót tervez, azonban szükség esetén több tárgyalási fordulót is tarthat.
A tárgyalások folyamán az Ajánlatkérő jogosult a közbeszerzési dokumentumokat, az Ajánlattevő
jogosult az ajánlatát módosítani azzal, hogy a tárgyalás során a közbeszerzés tárgya és feltételei nem
változhatnak olyan módon, hogy
a) az eljárás alapján megkötött szerződés tárgya vagy feltételei olyan jellemzőjében, illetve körülményében térjen el az ajánlattételi felhívás megküldésekor beszerezni kívánt beszerzési tárgytól vagy
megadott szerződéses feltételektől, amely nem tette volna lehetővé hirdetmény nélküli tárgyalásos
eljárás alkalmazását,
b) az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban közölt feltételek olyan mértékben módosuljanak vagy egészüljenek ki, hogy annak következtében valamelyik ajánlattevő nem képes
a tárgyalások befejezésével végleges ajánlatot tenni, vagy
c) az értékelés szempontjai vagy módszere változna.
A tárgyalások lezárásaként az Ajánlatkérő az Ajánlattevőt egy végleges ajánlat írásban és zártan történő beadására hívhatja fel. Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőt, hogy a végső ajánlat megtételének
időpontja a tárgyalás megkezdésének napjával megegyező napon későbbi időpont, vagy a tárgyalás
megkezdésének napjától eltérő későbbi napon is lehet.
Ha Ajánlattevő a végleges ajánlattételi felhívásra végleges írásbeli ajánlatot nem tesz, az általa az
eljárás során korábban tett ajánlatára áll be az ajánlati kötöttség a tárgyalások lezárásakor.
Az Ajánlatkérő minden egyes tárgyalásról jegyzőkönyvet készít, és azt a tárgyalás következő fordulójának megkezdéséig - egyetlen vagy utolsó forduló esetén a tárgyalás befejezését követő két
munkanapon belül - minden, az adott tárgyaláson részt vett ajánlattevőnek alá kell írnia, és részükre
egy példányt átad vagy két munkanapon belül megküld.
A tárgyalás helye:
Ajánlatkérő székhelye.
Az első tárgyalás ideje: 2018. április 10. napján 10:00 óra
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Amennyiben a tárgyalás időpontja vagy helye megváltozik, úgy az új időpontról, illetve helyről az Ajánlatkérő fax vagy e-mail útján értesíti az Ajánlattevőt.

21. AZ EURÓPAI UNIÓBÓL SZÁRMAZÓ FORRÁSBÓL TÁMOGATOTT KÖZBESZERZÉS ESETÉN AZ ÉRINTETT
PROJEKTRE (PROGRAMRA) VONATKOZÓ ADATOK
Nem releváns.
22. EGYÉB INFORMÁCIÓK
1.

2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.
9.
10.

11.

12.

13.

Az ajánlatban benyújtandó dokumentumok egyszerű másolatban is csatolhatóak azzal, hogy
az ajánlat 68. § (2) bekezdése szerint benyújtott egy eredeti példányának a 66. § (2)
bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia.
Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költségét az
Ajánlattevő köteles viselni.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét 66. § (5) bekezdésében foglaltakra.
Az ajánlatnak tartalmaznia kell Ajánlattevő Kbt. 66. § (2) bekezdése és a Kbt. 66. § (4)
bekezdése szerinti nyilatkozatát. A Kbt. 66. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozatot tekintettel a
Kbt. 47. § (2) bekezdésében foglaltakra eredeti példányban szükséges csatolni.
Ajánlatkérő a projekttársaság létrehozását a Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján kizárja.
Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a Kbt. 136. § (1)-(2) és 143. § (3)
bekezdésében meghatározott feltételek a szerződésnek akkor is részei, ha a felek ezekről
nem vagy ezektől eltérően állapodtak meg, illetve ha a szerződésben kifejezetten ezen
rendelkezésekre vonatkozó hivatkozás nem történik.
Ajánlatkérő ajánlati biztosíték nyújtását nem írja elő.
Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy az eljárással kapcsolatos valamennyi
határidővel kapcsolatosan a közép-európai idő az irányadó.
A közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a Kbt., valamint a
vonatkozó jogszabályok az irányadóak.
Az ajánlatokat a Kbt. 68. § (2) bekezdése alapján 1 eredeti papír alapú példányban kell
elkészíteni és azt egy lezárt borítékban/csomagban kell benyújtani, az Ajánlatkérő előírja a
papír alapú példánnyal mindenben megegyező elektronikus 1 másolati példány (1 db CD
vagy DVD) eredeti példánnyal történő együttes benyújtását. Az ajánlatot, tartalomjegyzékkel
ellátva, gépelve, nyomtatva vagy olvasható kézírással kitöltve, összefűzve (pl. tűzés,
spirálozás, kötés) kell benyújtani. Az ajánlat oldalait folyamatos számozással kell ellátni
(csak az adatot tartalmazó oldalakat vagy minden oldalt folyamatosan), amely alapján a
tartalomjegyzékben az iratok helye egyértelműen azonosítható.
Az ajánlatkérő és a gazdasági szereplők között minden nyilatkozattétel - ha a Kbt-ből más
nem következik – írásban, elektronikus úton (e-mail) történik, kivéve, ha az Ajánlatkérő által
átadandó dokumentum nagy terjedelmére vagy speciális méretére (A/3 vagy annál
nagyobb) tekintettel az elektronikus úton továbbítás nehézkes vagy nem lehetséges, ezért
faxon vagy postai úton való megküldés szükséges.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 44. § (1) bekezdése alapján a gazdasági
szereplő az ajánlatban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ideértve a védett
ismeretet is) [Ptk. 2:47. §] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti
titkot tartalmazó irat kizárólag olyan információkat tartalmazhat, amelyek nyilvánosságra
hozatala a gazdasági szereplő üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet
okozna. A gazdasági szereplő az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást
köteles csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat
nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet. A
gazdasági szereplő által adott indokolás nem megfelelő, amennyiben az általánosság
szintjén kerül megfogalmazásra.
Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy keretmegállapodás kötésére, dinamikus
beszerzési rendszer alkalmazására, elektronikus árlejtés alkalmazására nem kerül sor.

24. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS MEGKÜLDÉSÉNEK NAPJA
2018. március 13.
Melléklet:
 Felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok
6. oldal, összesen: 6

