
Ajánlattételi felhívás: 
elektronikus aukciós keretrendszer bevezetésének tanácsadói támogatása 

A Szegedi  Közlekedési  Kft.,  mint  Ajánlatkérő  ezúton felkéri  Önt,  tegyen  írásos  ajánlatot
„Elektronikus beszerzési informatikai rendszer tanácsadói támogatása (e-aukció)” beszerzés
tárgyban az alábbi feltételek mellett:

Megoldandó feladatok, szakmai feltételek:

Az  SZKT  beszerzési  folyamatait  az  Electool  elektronikus  keretrendszerben  intézi  2016.
májusától.  Feladat  a  keretrendszer  bevezetéshez,  az  első  eljárások  szakszerű  feltöltéséhez
nyújtott szakértői támogatás biztosítása, a rendszert használó kollégák betanítása, a beszerzési
folyamatok fejlesztésének támogatása.

A tanácsadónak  alkalmasnak  kell  lennie  arra,  hogy  a  potenciális  szállítókat  felkutassa,  a
beszerzési  folyamatot  minőségbiztosítsa,  és  az  aukciók  előkészítését,  lebonyolítását  és
értékelését támogassa.

A tanácsadónak megfelelő személyi kapacitással kell rendelkeznie 2016. május – augusztus
időszakban  minimum  öt  elektronikus  aukció  lebonyolításának  támogatására  (pl:
festékbeszerzés, abroncsbeszerzés, biztonsági kamerabeszerzés).

A  tanácsadónak  rendelkezésre  kell  állnia  legalább  kéthetente  egyszer  minimum  4  óra
időtartamban (személyesen vagy videó konferencián), valamint e-mail útján minimum 24 órás
válaszadási határidővel.

A  tanácsadónak  ismernie  kell  a  magyar  közbeszerzési  eljárásrendet,  és  gyakorlattal  kell
rendelkeznie a tömegközlekedést érintő beszerzési eljárások lebonyolításában.

Ajánlattételi feltételek:

1,  Az  ajánlatokat  elsősorban  napidíjas  konstrukcióban,  minimum  kétheti,  órákra  bontott
elszámolási  riport  elkészítésének  elfogadása  mellett  lehet  benyújtani.  Az  ajánlattevő
alternatív,  paraméterezett  üzleti  ajánlatot is  elfogad, ahol a napidíj  összege sávosan
csökken  a  lehívott  tanácsadói  napok  volumenének  növelése  mellett.  Az  ajánlatkérő
maximum 30 tanácsadói napot tartalmazó keretszerződésre vár ajánlatot.  

2, Az ajánlatnak tartalmaznia kell: kitöltött felolvasó lapot, mely jelen felhívás melléklete
(a) a tanácsadó(k) önéletrajzát (b), a szállító referenciáit (c) és egy szerződés tervezetet (d).
Előnyt  jelent  helyi  és  távolsági  közlekedési  társaságoknál  megvalósított  projekttel
rendelkező ajánlattevő. 

3. Az ajánlati árat magyar forintban kérjük megadni. Az ajánlatot úgy kell elkészíteni, hogy 
az ajánlatkérő egy összegben, utólag, a projekt lezárása után, de legkésőbb augusztus 31-én, 
30 napos fizetési határidő mellett vár pénzügyi ajánlatokat.  Amennyiben az ajánlati ár 
euróban kerül megadásra, úgy azt az ajánlatok összehasonlíthatósága érdekében ajánlatkérő 
a számlavezető bankjánál (Raiffeisen Bank) az ajánlattételi határidő lejártának napján 
irányadó középárfolyamon váltja át és a teljesítést követően a kifizetés is ugyanezen az 
árfolyamon való visszaváltással történik.

4, Az ajánlatokat elektronikusan kérjük eljuttatni a logisztika@szkt.hu e-mail címre, 
Mészáros Attila beszerzési osztályvezető részére legkésőbb 2016. május 19-én 12 óráig. 



5,  Az eljárás  nyelve:  magyar,  de az  ajánlatkérő  angol  nyelvű  ajánlatot  is  elfogad.  Jelen
felhívással  Ajánlatkérő  olyan  szervezetek  jelentkezését  várja,  akik  megfelelő  pénzügyi
háttérrel rendelkeznek valamint képesek a mielőbbi és folyamatos teljesítésre.

6,  Az  ajánlatkérő  fenntartja  magának  a  jogot,  hogy  az  ajánlattevőktől  további  írásbeli
tájékoztatást  kérjen  5  munkanapon  belül,  a  tájékoztatási  igény  minden  ajánlattevőnek
történő egyidejű megküldésével, az érvényes jelentkezések alapján. 

7,  A  benyújtott  dokumentációk  alapján  az  ajánlatkérő  elvégzi  az  ajánlatok  értékelését,
melyben figyelembe veszi az ajánlati ár mellett (80%) a tanácsadók önéletrajzát (10%) és a
referenciákat is (10%) Az eljárás eredményéről a lehető legrövidebb időn belül értesíti az
Ajánlattevőket.

8,  Ajánlatkérő  fenntartja  magának a jogot,  hogy a jelen felhívás  lefolytatásától  indoklás
nélkül részlegesen, illetve teljes mértékben elálljon. Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget
az elállásból származó következményekért. 

9, A jelen felhívás egyetlen Ajánlattevő által sem tekinthető az Ajánlatkérő által tett 
szerződéses ajánlatnak vagy kötelezettségvállalásnak.

2016. május 12.

Majó-Petri Zoltán
ügyvezető igazgató
Szegedi Közlekedési Kft



Tisztelt Ajánlattevő, kérjük, hogy az ajánlata legelső oldala az alábbi tartalmú Felolvasólap
legyen:

Felolvasólap

1. Az ajánlattevő azonosító adatai:

a) az ajánlattevő cégneve: ………………………………………………………………..

b) az ajánlattevő székhelye: ………………………………………………………………

c) tel, fax, e-mail: …………………………………………………………………………

d) Cégjegyzésre jogosult képviselője neve: ………………………………………………

e) Cg. szám: ………………….., adószám: ……………………………………………….

f) Bank, számlaszám: ………………………………………………………………………

Közös ajánlattevő esetén:
Közös ajánlattevő cégneve, székhelye :…………………………………………………

2. Értékelési szempont adatai:

Ajánlott napidíj:  ……………..Ft+ ÁFA, azaz bruttó………..……….……….……….,-Ft

Alternatív ár :    

Nyilatkozom,  hogy  a  fentiek  szerinti  ajánlatomat  az  ajánlattételi  felhívásban  rögzített
feltételek figyelembevételével teszem.

Dátum: ……………………….

cégszerű aláírás


