„LKSZ rendszer fejlesztése/2018.”

Ajánlattételi felhívás
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_44375234
Postai cím:
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Egyéb cím adatok: Váci Út 45/B.
Kapcsolattartó személy: Dr. Kulcsár Szilárd
E-mail: kozbeszerzes@nemzetiutdij.hu
Telefon: +36 14368202
Fax: +36 14368370
Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL) www.nemzetiutdij.hu
A felhasználói oldal címe: (URL)
Lebonyolító szerv(ek) adatai
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg: Nem
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda: Nem
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Ajánlatkérő típusa: Közjogi szervezet
I.4) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Fő tevékenység:
Egyéb tevékenység
Egyéb tevékenység: Útdíj beszedés- és ellenőrzés
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződés típusa: Szolgáltatás megrendelése
II.1.2) Fő CPV-kód: 72.20.00.00-7
II.1.3) A szerződés tárgya: LKSZ rendszer fejlesztése/2018.
II.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási keretszerződés keretösszege nettó 64.000.000 Ft. Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget
a keretösszeg maradéktalan felhasználására.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellegének megfelelően)
II.1.5) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje
Időtartam hónapban: 24
vagy napban:
vagy a teljesítés határideje:
II.1.6) A teljesítés helye: Ajánlatkérő a fejlesztéssel érintett rendszerekhez távoli elérést biztosít VPN
segítségével. A feladat jellege miatt teljesítési helyként Felek az Ajánlatkérő mindenkori székhelyét is
megjelölhetik.
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II.1.7) Részekre bontás
Részajánlat tételre lehetőség van: Nem.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Tekintettel az ajánlattételre felhívni kívánt szervezet
kizárólagos jogára ajánlatkérő nem tudja biztosítani a részajánlat-tétel lehetőségét.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés: LKSZ rendszer fejlesztése/2018.
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód: 72.20.00.00-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU Magyarország
A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő a fejlesztéssel érintett rendszerekhez távoli elérést biztosít VPN
segítségével. A feladat jellege miatt teljesítési helyként Felek az Ajánlatkérő mindenkori székhelyét is
megjelölhetik.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Tárgy
Nyertes ajánlattevő feladata az LKSZ megnevezésű programban végzendő eseti alkalmazásfejlesztési
feladatok ellátása a közbeszerzési műszaki leírásban meghatározottak szerint.
Mennyiség
Vállalkozási keretszerződés keretösszege nettó 64.000.000 Ft. Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget
a keretösszeg maradéktalan felhasználására.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok:
A Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerint az egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó Ft).
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra: Nem.
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül:
Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24
vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:
A szerződés meghosszabbítható: Nem.
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának
korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum:
/
Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
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II.2.9) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: Nem.
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: Nem.
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk: Nem.
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal
kapcsolatos: Nem.
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ:
Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot nem alkalmazza.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság
A kizáró okok felsorolása:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában
olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok
bármelyike fennáll. Ajánlatkérő kizárja a közbeszerzési eljárásból azokat, akikkel szemben a kizáró ok
az eljárás során következik be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Ajánlatkérő a Kbt. 100. § (5) bekezdés szerint előírja, hogy az ajánlat benyújtásakor be kell nyújtani a
kizáró okok hiányára és az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó igazolásokat.
A kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § - 16. § rendelkezései szerint
kell igazolnia.
A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez
nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
Ezen nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert
alvállalkozók megnevezését.
Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság
előtt. Amennyiben igen, úgy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §-a alapján, ajánlatához csatolnia
kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság
által megküldött igazolást.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c)
pont]: Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.
Az alkalmassági minimum követelmények: III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

3

„LKSZ rendszer fejlesztése/2018.”

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) kormányrendelet alapján ajánlatában csatolja:
M/1. a 21. § (3) bekezdés a) pontja szerint az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé
számított megelőző három év legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya szerinti [informatikai rendszer
fejlesztése] munkáinak ismertetését tartalmazó cégszerűen aláírt nyilatkozatát, a 22. § szerint
igazolva.
A nyilatkozatban vagy igazolásban legalább fel kell tüntetni
•
a szolgáltatás tárgyát (az elvégzett munkát, különösen a közbeszerzés tárgyára tekintettel;
olyan részletességgel, hogy a közbeszerzés tárgyával való egyezősége megállapítható legyen)
•
konzorciumban történt teljesítés esetén az ajánlattevő által teljesített munka értékének
százalékos feltüntetését,
•

az ellenszolgáltatás összegét (az ajánlatkérő által vizsgált időszakra lebontva),

•
a teljesítés idejét kezdő és befejező időpont – év, hónap, nap részletességgel való –
megadásával,
•
a szerződést kötő másik fél megnevezését (a szolgáltatásról információt nyújtó személy neve
és telefonszáma vagy e-mail címe megadásával), továbbá
•
e.

nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-

A jelen pont szerinti alkalmassági követelménynek való megfelelés egy vagy több, a közbeszerzés
tárgya szerinti szerződés bemutatásával is igazolható.
Amennyiben a bemutatni kívánt szerződés határozatlan időtartamú, vagy annak időbeli hatálya az
eljárást megindító felhívás közvetlen megküldéséig még nem járt le, vagy az adott szerződés kezdő
és/vagy lejárati időpontja a vizsgált időszakon kívül esik, úgy ajánlatkérő a vizsgált időintervallumon
belül teljesített szolgáltatás(ok)ra vonatkozó szerződéses értéket veszi figyelembe az ajánlattevő
alkalmasságának megállapítása során.
Amennyiben a bemutatni kívánt szerződés a közbeszerzés tárgyán kívül egyéb
szállításokat/szolgáltatásokat is magában foglal, Ajánlatkérő kizárólag a közbeszerzés tárgya szerinti,
teljesített szolgáltatások szerződéses értékét veszi figyelembe az ajánlattevő alkalmasságának
megállapítása során.
Az alkalmassági minimum követelmények:
Ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha:
M/1. nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított megelőző
három évben a közbeszerzés tárgyában [informatikai rendszer fejlesztése] összesen legalább
nettó 24.000.000 Ft értékű szerződésszerűen teljesített és a 321/2015. (X. 30) Korm. rendelet 23. §
szerint igazolt referenciamunkával.
A Kbt. 65. § (9) bekezdésére tekintettel a referenciára (M/1.) vonatkozó követelmény teljesítésének
igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott
szervezet valósítja meg azt a szolgáltatást, amelyhez e kapacitásokra szüksége van.
Ajánlatkérő a Kbt. 100. § (5) bekezdés szerint előírja, hogy az ajánlat benyújtásakor be kell nyújtani a
kizáró okok hiányára és az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó igazolásokat.
Az alkalmassági követelményeknek ajánlattevő bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására
támaszkodva is megfelelhet a Kbt. 65. § (7) – (11) bekezdésében és a Kbt. 67. § (3) bekezdésében
foglalt rendelkezések szerint.
A benyújtott nyilatkozatoknak, igazolásoknak alkalmasnak kell lenniük a műszaki, illetve szakmai
alkalmasság megállapítására.
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Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása: III.1.4) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér: A szerződéstervezet 10.6. pontja szerint.
Hibás teljesítési kötbér: A szerződéstervezet 10.9. pontja szerint.
Meghiúsulási kötbér: A szerződéstervezet 10.7. pontja szerint.
Jótállás: A szerződéstervezet 9.9. pontja szerint.
III.1.5) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó
jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő előleget nem fizet.
Az egyes eseti megrendelések igazolt teljesítését követően benyújtott számlák ellenértékét ajánlatkérő
a számla kézhez vételétől számított 30 napos fizetési határidő mellett, a 2013. évi V. törvény 6:130 §
(1)-(2) bekezdéseiben és a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bekezdésében meghatározott feltételek mellett
fizeti meg.
A finanszírozási, fizetési feltételek részletes szabályait a szerződéstervezet tartalmazza.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás Nem.
Gyorsított eljárás Nem
Indokolás:
Meghívásos eljárás Nem
Gyorsított eljárás Nem
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás Igen
Gyorsított eljárás Nem
Indokolás:
Versenypárbeszéd Nem
Innovációs partnerség Nem
IV.1.2) Keretmegállapodásra vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul Nem
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel Nem
Keretmegállapodás több ajánlattevővel Nem
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó
időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó
időtartam indokolása:
IV.1.3) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni Nem
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Tárgyalásra vonatkozó információk
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IV.2.1) A tárgyalásos eljárás jogcíme: A Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pontja alapján az ajánlatkérő
hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat, ha a szerződés kizárólagos jogok védelme miatt
kizárólag egy meghatározott szervezettel köthető meg.
IV.2.2) Az első tárgyalás időpontja: 2018. augusztus 16.
IV.2.3) A tárgyalás lefolytatásának menete és alapvető szabályai:
A tárgyalás lefolytatásának menete:
Ajánlatkérő ajánlattevővel – egy vagy szükség esetén több fordulóban – tárgyal a közbeszerzés
tárgyáról, a szerződéses feltételekről
A tárgyalásos eljárásban ajánlatkérő az ajánlattételi felhívásban valamint a közbeszerzési
dokumentumokban meghatározott feltételekhez, az ajánlattevő pedig az ajánlatához a tárgyalások
befejezésének (lezárásának) időpontjától (végleges ajánlattételi határidő lejárta) van kötve. (Kbt.
100. § (4) bekezdés)
A tárgyalások során a felek szabadon tárgyalnak a Kbt. 101. (2) bekezdésében foglaltakat figyelembe
véve.
A tárgyaláson ajánlattevő nevében az a személy vehet részt, aki jogosult ajánlattevő
képviseletében jognyilatkozatot tenni és e jogosultságát a tárgyalás kezdetekor hitelt érdemlő
módon igazolja.
A tárgyaláson az ajánlattevőt képviselő személy képviseleti jogosultságát okirattal (meghatalmazás,
stb.) igazolni köteles, ennek hiányában az ajánlattevő nevében a tárgyaláson jognyilatkozatot
nem tehet.
Amennyiben ajánlatkérő, a tárgyalások eredményeként, úgy ítéli meg, hogy további tárgyalási fordulót
szükséges tartani a műszaki, vagy egyéb szerződéses feltételekről, úgy ennek megfelelően tűz ki
tárgyalási napot, melyről, ajánlattevőket írásban, előzetesen tájékoztatja.
A tárgyalás lefolytatásának alapvető szabályai:
A tárgyalások a Kbt. 88. § (2)-(4) bekezdések foglaltakkal összhangban kerülnek lefolytatásra.
A tárgyaláson ajánlatkérő az ajánlattevő ajánlatával (továbbiakban: ajánlat) és a szerződéses
feltételekkel (közbeszerzési műszaki leírás, szerződés-tervezet) kapcsolatban kérdéseket intézhet
ajánlattevőhöz.
A tárgyalások eredményeként – esetlegesen módosított szerződéses feltételek és műszaki tartalom
alapján – ajánlatkérő végleges ajánlattételre hívja fel ajánlattevőt. (Kbt. 88. § (9) bekezdés) Az
ajánlatkérő a végleges ajánlatok beadásának határidejét is megadja.
Tekintettel arra, hogy az eljárásban csak egy ajánlattevő tesz ajánlatot, a végleges ajánlat a
tárgyaláson is megtehető.
A végleges ajánlattételi határidő lejártának időpontjában az ajánlati kötöttség beáll, így az
ajánlattevő az általa rögzített ajánlatához ezen időponttól fogva kötve van, annak tartalmán nem
változtathat. Az ajánlati kötöttség beálltáig ajánlatkérő a felhívás, a közbeszerzési
dokumentumok feltételeit, ajánlattevő az ajánlatának tartalmát módosíthatja.
A tárgyalásról való távolmaradás jogkövetkezménye:
Amennyiben ajánlattevő nem kíván a tárgyaláson megjelenni, úgy azt kérjük, hogy írásban jelezze
– legkésőbb a tárgyalást megelőző napon – ajánlatkérő kapcsolattartója felé az EKR rendszerben
megküldött üzenetben.
6

„LKSZ rendszer fejlesztése/2018.”

Ajánlatkérő – amennyiben ajánlattevő – bármely okból – a kitűzött időpontban a tárgyaláson nem
képes megjelenni – újabb időpontot a távol maradó ajánlattevővel nem tűz ki.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a tárgyalásról való – bármely okból történő – távolmaradás nem
minősül ajánlattevő ajánlattételtől való visszalépésének, tehát ajánlattevő a tárgyalásokat
lezáró végleges ajánlattételi felhívásra tehet ajánlatot.
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:
IV.3.2) Ajánlattételi határidő
Dátum, helyi idő: 2018. augusztus 09.
11:00 óra/perc
IV.3.3) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok benyújthatók:
HU
IV.3.4) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma:
vagy Az időtartam hónapban: 1
vagy napban:
(az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
Mikortól indul az ajánlati kötöttség:
IV.3.5) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum, helyi idő: 2018. augusztus 09.
13:00 óra/perc
V. szakasz Kiegészítő információk
V.1) Kiegészítő információk (Amennyiben külön közbeszerzési dokumentumok megküldésére
nem kerül sor.)
V.1.1) Szerződési feltételek: Ajánlatkérő szerződéstervezetet bocsát ajánlattevő rendelkezésére
külön dokumentumban.
V.1.2) Műszaki leírás: Ajánlatkérő a közbeszerzési műszaki leírást külön dokumentumban bocsátja
ajánlattevő rendelkezésére.
V.1.3) Árazatlan költségvetés (építési beruházás esetén):
V.1.4) A nyertes
követelmények:

ajánlattevők

által

alapítandó

gazdálkodó

szervezettel

kapcsolatos

V.2) Az ajánlati biztosíték
Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött: Nem
V.3) További információk
a. Az ajánlatot a gazdasági szereplőnek a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott tartalmi
és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és benyújtania [Kbt. 66. § (1) bekezdés].
b. Ajánlatkérő az MSZ EN ISO 9001 és MSZ EN ISO 14001 és a MEBIR MSZ 28001 szabványok
alapján tevékenykedik. Ajánlattevő tudomásul veszi és kötelezi magát arra, hogy tevékenysége során
– az előzőek szerinti – szabványoknak megfelelően jár el.
c. Az ajánlatban benyújtandó dokumentumok egyszerű másolatban is csatolhatóak.
d. Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költségét az ajánlattevő
köteles viselni.
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e. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő figyelmét a Kbt. 66. § (5) bekezdésében foglaltakra.
f. Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevő Kbt. 66. § (6) bekezdése és a Kbt. 65. § (7) bekezdése
szerinti nyilatkozatát. A nyilatkozatot nemleges tartalommal is csatolni szükséges. Ajánlattevő csatolja
a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti, a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses
vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a
szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének
időtartama alatt (adott esetben).
g. A végleges ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevő Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatát.
h. Ajánlatkérő 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdésére hivatkozva akként nyilatkozik,
hogy a 28. § (3) bekezdése alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képes szigorúbban
állapítja meg az alkalmassági követelményt.
i. Ajánlatkérő a projekttársaság létrehozását a Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján kizárja.
j. Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőt, 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.
k. Ajánlatkérő az alkalmasság megállapításához szükséges pénzügyi adatokat – annak
szükségessége esetén – a Magyar Nemzeti Banknak, a felhívás megküldésének napján érvényes
hivatalos deviza középárfolyamai alapján számítja át magyar forintra.
l. Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy az eljárással kapcsolatos valamennyi
határidővel kapcsolatosan a közép-európai idő az irányadó.
m. Ajánlatkérő a hiánypótlás és felvilágosítás kérése esetében a Kbt. 71. § -ban foglalt rendelkezések
szerint jár el.
n. Jelen felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumban nem szabályozott kérdésekben a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) az irányadó.
V.4) Ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma: 2018. július 23.
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