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AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS
1.

Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe, internetcíme:
Hivatalos név: Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára
Postai cím: 1067 Budapest VI. ker. Eötvös utca 7. (Magyarország)
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Polgár Sándor
Telefon: 06-1-413-2351
E-mail: polgar@abtl.hu
Fax:
06-1- 413-16-47
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.abtl.hu

2.

Ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés: „Irattár és fotótár kialakítása
meglévő irodák egy része átalakításával az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti
Levéltárában-2018”

3.

Az eljárás fajtája:
Jelen eljárás közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) III.
rész, 115.§ (1) bekezdése szerinti, uniós értékhatár alatti, nemzeti eljárásrendben lefolytatásra
kerülő, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás, tekintettel arra, hogy a beszerzés
becsült értéke nem éri el a nettó 300. 000.000 forintot. Ajánlatkérő öt gazdasági szereplőnek
egyidejűleg, közvetlenül küld ajánlattételi felhívást.

4.

A közbeszerzés tárgya, leírása, mennyisége:
Tárgy: Vállalkozási szerződés, építési beruházás, épület átalakítási munkálatok.
A Levéltár meglévő irodái egy része átalakításával irattárat, valamint fotótárat kíván
kialakítani.
Az épület déli szárnya földszintjén jelenlegi három iroda helyén fotótár kerül kialakításra,
mintegy 22 m² területen. A fotótár belső hőmérséklete biztosítására egy speciális alacsony
hőmérsékletű split berendezés kerül beépítésre. A helységeket elválasztó falakat, az
álmennyezetet el kell bontani, a parketta padlóburkolatot el kell bontani, műgyanta burkolatot
kap.
Az épület északi és keleti szárnya félemeletén a jelenlegi 6 iroda helyén mintegy 170 m²
irattár kerül kialakításra. Ugyanezen szinten a klímagépházban elhelyezendő új klímagép
fogja biztosítani az irattár megfelelő szellőzését, hőjét, nedvességi állapotát. A helységeket
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elválasztó falakat, az álmennyezetet el kell bontani, a parketta padlóburkolatot el kell bontani,
műgyanta burkolatot kap. Az irattárba irattári mozgatható polcrendszert kell beépíteni.
A kivitelezéssel összefüggésben az épületen belül az egyéb helyiségeket is érintő szükségszerűen, és indokoltan felmerülő - járulékos munkálatok elvégzése, és az eredeti
állapotba történő helyreállítása a nyertes ajánlattevő feladata.
A részletes műszaki leírást, és a pontos mennyiségeket a közbeszerzési dokumentumok
részét képező műszaki dokumentáció, és az árazatlan költségvetés tartalmazza.
Közös Közbeszerzési szójegyzék (CPV):
Fő CPV-kód:
45262700-8 Épület átalakítási munka
Kiegészítő CPV-kód: 45430000-0 Padló- és falburkolás
45421140-7 Lakatosipari szerelés az ajtók és ablakok kivételével
45442100-8 Festés
45442121-1 Szerkezetek festése
45331200-8 Szellőzés és légkondicionálás szerelése.
5. A teljesítés határideje): a szerződés aláírását követő első munkanaptól számított legfeljebb
98 naptári nap, a nyertes ajánlat szerinti vállalásnak megfelelően. Előteljesítés lehetséges.
6. A teljesítés helye: 1067 Budapest VI. ker. Eötvös utca 7. (Magyarország)
7. A közbeszerzési dokumentumok, és azok rendelkezésre bocsátásának módja:
Az ajánlatkérő a Kbt. 57. § (1) bekezdése alapján a megfelelő ajánlattétel elősegítése érdekében
a jelen felhívást kiegészítő dokumentumokat bocsát rendelkezésre, amely a szerződéstervezetet,
az ajánlat elkészítésével kapcsolatban az ajánlattevők részére szükséges információkról szóló
tájékoztatást, az ajánlat részeként benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jegyzékét, az
ajánlatkérő által ajánlott igazolás- és nyilatkozatmintákat tartalmazza. Ajánlatkérő a
közbeszerzési dokumentumokat teljeskörűen, térítésmentesen, elektronikusan bocsátja
rendelkezésre. A közbeszerzési dokumentumok a jelen felhívással közvetlenül együtt kerülnek
megküldésre az ajánlattételre felhívott gazdasági szerplők részére. A
közbeszerzési
dokumentumokat egyebekben ajánlatkérő - az eljárás megindításával egyidejűleg –a honlapján
és a Közbeszerzési Adatbázisban is közzéteszi, a Kbt. 115. § (7) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően.
8. Részekre bontás, a változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk:
Ajánlatkérő a részajánlat-tételi lehetőséget a Kbt. 50. § (2) bekezdés k) pontja alapján kizárja.
Az eljárás tárgyát képező építési beruházás egy adott műszaki-funkcionális egységet képez, a
műszakilag összefüggő feladatok részekre bontása tekintettel a területi, munkaszervezési,
organizációs, munkabiztonsági szempontból ésszerűen nem valósítható meg, a szerződés
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teljesítése, az egységes garanciális feltételek biztosítása miatt sem gazdaságilag, sem
műszakilag nem lehetséges. Többváltozatú ajánlat beadására nincs lehetőség.

9. Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a
Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjában meghatározott kizáró okok valamelyike
fennáll.
Az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, illetve az alkalmasság
igazolásában részt vevő szervezetet, akivel szemben valamely kizáró ok az eljárás során
következik be.
Megkövetelt igazolási mód: Az ajánlattevőnek ajánlatában cégszerűen aláírt egyszerű
nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok
hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában foglaltakat a
közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a
közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell
igazolnia.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8.§ i) pont ib) alpontja: „a Kbt. 62. § (1) bekezdés k)
pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy olyan társaságnak
minősül-e, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén, vagy amelyet szabályozott tőzsdén
jegyeznek; ha az ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosás és a
terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI.
törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd)
alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének
bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs
a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerinti tényleges
tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni;”
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 10.§ g) pont gb) alpont: „Nem Magyarországon
letelepedett ajánlattevő esetén: a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az
ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező nyilatkozata arról, hogy olyan társaságnak minősüle, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek;
ha az ajánlattevőt, illetve részvételre jelentkezőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a
pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerint definiált
valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó
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nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló
törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre
vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni”
Ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdésében és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17.§ (2)
bekezdésében előírtak szerint kell nyilatkoznia arról, hogy a szerződés teljesítése során nem
vesz igénybe a Kbt. 62.§ (1) g)-k), és m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá tartozó
alvállalkozót.
A kizáró okokra vonatkozó nyilatkozatoknak az ajánlattételi felhívás megküldésénél nem
régebbi keltezésűnek kell lenniük.
Az ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendeletben részletezettek szerint ellenőrzi a
kizáró ok hiányát a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból is.
10. Az alkalmassági követelmények:
Pénzügyi-gazdasági alkalmasság: Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (2) bekezdésére tekintettel
pénzügyi-gazdasági alkalmassági követelményt jelen eljárásban nem vizsgál.
Műszaki-szakmai alkalmassági minimumkövetelményei:
M1) Alkalmasnak minősül az ajánlattevő, amennyiben rendelkezik az ajánlati felhívás
megküldésének napjától visszafelé számított 60 hónapban legalább egy bruttó 140 m2
alapterületű olyan épület-felújításra és/vagy rekonstrukcióra vonatkozó, szerződésszerűen
teljesített referenciával, amely magába foglalt falbontási-, festési-, padlóburkolási, elektromosszerelési munkarészeket is, továbbá ajánlattevő rendelkezik legalább egy bruttó 125 m2
alapterületű épület légtechnikai rendszerének kialakítására és/vagy, rekonstrukciójára
vonatkozó referenciával. Az alkalmasság egy vagy több szerződéssel is igazolható.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2a) bekezdés a) pontja alapján a
vizsgált időszak alatt befejezett de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett építési
beruházásokat veszi figyelembe. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21/A. §-át
megfelelően alkalmazza. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
22. § (4) bekezdésében foglaltakra. Az alkalmassági követelmények vonatkozásában közös
ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, (Kbt. 65. § (6) bekezdés), továbbá a Kbt. 65. § (7)
bekezdése is értelemszerűen alkalmazandó.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
M1) A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. §
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(2) bekezdésének a) pontja alapján az ajánlati felhívás megküldésének napjától visszafelé
számított 60 hónap legjelentősebb jelen közbeszerzés tárgyával műszakilag egyenértékű
építési-kivitelezési referenciáinak ismertetése, amelyet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
22. § (3) bekezdése alapján a szerződést kötő másik fél által kiadott igazolással kell igazolni.
A Kbt. 69. § (4) bekezdés szerint felhívásra referencia igazolás csatolása szükséges legalább
az alábbi tartalommal:
- a szerződést kötő másik fél (megrendelő) hivatalos neve és hivatalos címe;
- a teljesítés helye,
- a teljesítés ideje (legalább év/hó, nap mettől-meddig)
- a szerződés tárgyának a leírása (az építési-kivitelezési munka releváns adataival)
- A kapott ellenszolgáltatás összege (tájékoztató adat)
- nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.
- a referenciát megerősíteni tudó személy neve, beosztása, elérhetősége
A kért adatokat (ide értve különösen az építési-kivitelezési munka releváns adatait
tartalmazó leírását) olyan részletesen kell ismertetni, hogy egyértelműen megállapítható
legyen az alkalmassági feltételnek történő megfelelés.
A Kbt. 114. § (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel ajánlattevő a tárgyalási
alapajánlatban, a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban elegendő arról nyilatkozni,
hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági
követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó nyilatkozatot (a
referencia-igazolást) azonban - amennyiben azt ajánlattevő korábban nem nyújtja be legkésőbb a Kbt. 89. § c) alpont szerint, a végleges ajánlatok értékelést követően, az
ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani.
11. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és hivatkozás a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekre:
A vállalkozói díj jellege: A vállalkozási díj fix, egyösszegű átalányár. Előleg igénybevételére
nincs lehetőség. Ajánlatkérő részszámlázási lehetőséget nem biztosít.
Tartalékkeret: a szerződésszerű teljesítéshez a teljes nettó vállalkozói díj 5 %-ának
mértékéig feltételesen felhasználható tartalékkeret áll rendelkezésre. A tartalékkeret kizárólag
az építési beruházás teljesítéshez, a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges esetlegesen előre nem látható, a dokumentációban nem szereplő - pótmunkák ellenértékének
elszámolására használható fel, kizárólag a műszaki ellenőr által szükségesnek ítélt, és igazolt
tartalommal és mértékig.
Előleg: ajánlatkérő – a Kbt. 135. § (7) bekezdésére figyelemmel – a tartalékkeret és általános
forgalmi adó nélkül számított teljes ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő összegű előleg
igénybe vételének lehetőségét biztosítja.

6

Részszámlázási lehetőség nincs.
Az ellenszolgáltatás kiegyenlítése: A vállalkozói díj (az ellenszolgáltatás) az eredményes
műszaki átadás-átvételt követően kiállított teljesítésigazolás alapján, helyesen kiállított
számla kézhezvételét követően kerül kiegyenlítésre a 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:130. § (1)(2) bekezdései szerinti határidőben, figyelembe véve a Kbt. 135. § (3), és (6) bekezdéseit és a
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 31.§ szakaszait.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a számla benyújtása és kiegyenlítése során az
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A §-32/B rendelkezése mind a nyertes ajánlattevő(k),
mind az alvállalkozó(k) esetében értelemszerűen alkalmazandók.
A Kbt. 135. § (10) bekezdése alapján a 135. § (1)–(3) és (6) bekezdésében meghatározott
feltételek a szerződés részének minősülnek.
Ajánlatkérő szerződéses feltételként rögzíti egyebekben Kbt. 136. § (1)-(2) bekezdésében
foglaltak alkalmazásának a kötelezettségét is.
Késedelmes fizetés esetén Ajánlatkérő a Ptk-ban meghatározott (6:155. §) mértékű és a
késedelem időtartamához igazodó késedelmi kamatot fizet.
Vonatkozó jogszabályok különösen:
Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény.
Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény.
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
Részleteket a szerződéstervezet tartalmazza.
12.

A szerződés biztosítékai:
- Kötbérek:
a) Késedelmi kötbér a kivitelezési véghatáridő tekintetében: 0,5 %-ának megfelelő
összeg minden késedelemmel érintett napra, de a maximális összege nem lehet több
mint 20 napi érték.
b) Késedelmi kötbér a beépítésre kerülő légtechnikai eszközök (speciális alacsony
hőmérsékletű split berendezés illetve a klímagépházban elhelyezendő új klímagép)
meghibásodása esetén a hiba bejelentésétől a hibaelhárítás megkezdéséig vállalt
határidő idő túllépése esetén: minden megkezdett órára mindösszesen 10. 000 Ft/óra.
c) Meghiúsulási kötbér: A Szerződés meghiúsulása esetére, a tartalékkeret és az
általános forgalmi adó nélkül számított vállalkozói díj 30 %-ának megfelelő
összegben.
- Jóteljesítési biztosíték: a jótállási időszakban esetlegesen felmerülő, a jótállási
kötelezettség körébe tartozó hibák kijavításának fedezeteként, a szerződés szerinti,
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tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás ajánlatában
megadott 5%-ának megfelelő mértékű összeg. A biztosíték a Kbt. 134. § (6) bekezdés a)
pontjában foglaltak szerinti formákban teljesíthetőek. A jóteljesítési biztosíték
vonatkozásában a Kbt. 134. § (7) bekezdésben foglaltak is alkalmazhatók. A
biztosítékokat - az adott biztosítéktípusra megadott határidőkig - kell rendelkezésre
bocsátani.
- Felelősségbiztosítás: A nyertes ajánlattevő (Vállalkozó) a 322/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 26. §-ában foglaltak szerint köteles - legkésőbb a szerződéskötés időpontjára - a
kivitelezés teljes időtartamára összkockázatú (all risks típusú) építés-szerelési
felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy a meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni
minimum 5.000.000 forint/káresemény és minimum 70.000.000 forint/éves kártérítési
limittel. A felelősségbiztosítási kötvény másolati példányának, illetve a biztosítási díj
befizetése igazolásának a Megrendelő rendelkezésére bocsátása a szerződés
hatálybalépésének feltétele.
Részletek a Dokumentáció mellékletét képező szerződéstervezetben.
13.

A tárgyalás menete, alapvető szabályai:

13.1. A tárgyalási alapajánlatot írásban kell benyújtani a jelen felhívás szerinti ajánlattételi
határidőre. Tárgyalási témajavaslat: Ajánlattevők első ajánlatukban tárgyalási javaslatokat
jogosultak benyújtani a beruházás műszaki tartalmával, technológiai megoldásaival
kapcsolatban. Amennyiben ajánlattevő ajánlata részeként nem nyújt be tárgyalási
javaslatokat, Ajánlatkérő úgy tekinti, hogy a közbeszerzési dokumentumok tartalmat,
előírásait változtatás nélkül elfogadja.
13.2.

Az ajánlatkérő az ajánlattevőkkel külön-külön, tervek szerint egy tárgyalási fordulót
tartava tárgyal azzal, hogy fenn tartja a jogot több tárgyalási forduló megtartására is. A
tárgyalási alapajánlat bontását követően a Felolvasólapokon szereplő adatok ismertetése
után közvetlenül
ajánlatkérő sorsolással
dönti el a tárgyalások sorrendjét az
Ajánlattevőkkel. A tárgyalások időtartama a tervek szerint maximum 1 óra.

13.3. Ajánlattevőt a tárgyaláson olyan személy képviselheti, aki cégjegyzésre jogosult, vagy aki a
tárgyaláson az ajánlattevőt teljes joggal képviselheti és erről írásos meghatalmazással
rendelkezik.
13.4.

A tárgyalások arra irányulnak, hogy az ajánlatkérő a legkedvezőbb feltételekkel köthessen
szerződést. A tárgyalások során a felek a tárgyalási alapajánlatokat áttekintik, annak
érdekében, hogy az ajánlat megfeleljen a közbeszerzési dokumentáció feltételeinek. A
tárgyalások során Ajánlatkérő hangsúlyt fektet az ajánlat műszaki tartalmának tisztázására,
a szerződéses feltételek egységes értelmezésére, a kért ellenszolgáltatás összegére, illetve az
azt befolyásoló, bírálati szempontként szereplő, az Ajánlattevő által megajánlottakra, és a
kivitelezés ütemezésére. Ajánlatkérő az ajánlatban szükségeses esetleges módosítások
végrehajtására, hiányosságok pótlására szólíthatja fel ajánlattevőt. Tárgyaláson Felek
áttekintik a szerződéses feltételeket, melynek során ajánlattevők módosító javaslatokkal
élhetnek.
Ajánlatkérő kifejezetten fenntartja magának a jogot, hogy a tárgyalások
folyamán ajánlattevőket közbülső – módosított - ajánlat benyújtására szólítsa fel.
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13.5.

Minden az ajánlattevőkkel külön-külön lefolytatott tárgyalásról Ajánlatkérő jegyzőkönyvet
készít, és azt legkésőbb a tárgyalás befejezését követő két munkanapon belül részükre
átadja vagy meg küldi.

13.6. A tárgyalások lezárást követően - azok tapasztalatai alapján - ajánlatkérős végső ajánlattételre
történő felhívást küld meg ajánlattevőknek, amely - többek között - tartalmazza tárgyalások
eredményeképpen véglegesített műszaki specifikációt, és a véglegesített szerződéses
feltételeket, mely alapján kell megtenniük Ajánlattevőknek a végső - ajánlati kötöttséggel
terhelt - ajánlataikat. Ajánlatkérő fenn tartja a jogot, hogy a tárgyalások tapasztalati alapján
a műszaki tartalmat a Kbt. keretei között módosítsa (szűkítse/bővítse). A végső, teljeskörű,
komplett Ajánlatokat Ajánlattevőknek írásban kell megadni. A végleges ajánlatok
benyújtásával beáll az ajánlati kötöttség, melynek időtartama 60 nap.
13.7.

13.8.

Amennyiben az ajánlattevő nem jelenik meg a tárgyalás megtartására megjelölt napon, és
időpontban, és/vagy a végső ajánlat megadásának véghatáridejéig nem nyújt be módosított,
végső ajánlatot, úgy az ajánlatkérő az ajánlattételre felhívott ajánlattevő alapajánlatát tekinti
véglegesnek és az ajánlatát ennek alapján bírálja el.
Az ajánlatkérő a végső ajánlat benyújtására meghatározott határidő lejártának az
időpontjában végső ajánlatokat felbontja, és ismerteti az értékelési szempontra adott
ajánlattevői vállalásokat.

13.9. Az első tárgyalás időpontja: 2018. május 8- án, és 9-én 9 órától. A pontos időpont a
tárgyalási alapajánlatok bontásán kerül sorsolással meghatározásra.
Helye: 1067. Budapest, VI. ker. Eötvös utca 7. sz., tárgyaló.
A tárgyalások időpontjai - az ajánlattételi határidő esetleges módosulása, és a
tárgyalási alapajánlatok bírálata, illetve azok esetleges hiánypótlása függvényében változhatnak. Ez esetben Ajánlatkérő tájékoztatást A küld ajánlattevők részére.

14.

Az ajánlatok elbírálása:
Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) alpont szerinti legjobb ár-érték
arány szerint értékeli, az alábbiak szerint:
1. részszempont:

Egyösszegű nettó ajánlati ár (Ft)
(Tartalékkeret nélküli egyösszegű vállalkozási díj)

Súlyszám:
70

2. részszempont:

Ajánlattevő által vállalt teljesítési határidő (naptári Súlyszám:
napokban megadva):
15
(max.98 naptári nap)

A vállalt teljesítési határidő az alábbiak figyelembevételével kell megadni:
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A kivitelezési munkálatokat működő intézményben kell a nyertes
ajánlattevőnek elvégeznie, ezért Ajánlatkérőnek értelemszerűen előnyösebb a
vállalt rövidebb kivitelezési határidő. Ajánlatkérő teljesítésnek a kivitelezési
munkák eredményes műszaki átadás-átvételi eljárással zárult teljesítését tekinti.
A műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának ajánlatkérő által előírt végső
határideje legfeljebb a szerződés aláírását követő 98. naptári nap lehet. A Kbt.
77. § (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel ajánlatkérő közli, hogy a
megadott végteljesítési határidőhöz képest hosszabb teljesítési határidő nem
ajánlható meg, illetve az 56 naptári nap, vagy ennél rövidebb vállalásokra
egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot (100 pont)
ad, illetve fenntartja a jogot a 72. § (7) bekezdése szerinti jogkövetkezmények
alkalmazására is.
A vállalt teljesítési határidőt - mind a tárgyalási
alapajánlatban, mind pedig a végső, ajánlati kötöttséggel terhelt ajánlatban –
ajánlattevőknek a kidolgozott
Organizációs-, és Ütemtervvel kell
alátámasztaniuk.

3.részszempont:

Vállalt általános jótállás időtartama az eredményes Súlyszám:
műszaki
átadás-átvételi
eljárás
lezárásának
időpontjától számítva, hónapokban megadva:
8
(minimum 36 hónap)

Amennyiben jogszabály a felhasznált egyes termékeire és anyagaira, avagy a
kivitelezési munkálatok
során beszerelésre kerülő egyes eszközökre,
berendezésekre, hosszabb kötelező jótállási időt nem ír elő, illetve a gyártó
hosszabb idejű jótállást nem biztosít, a teljeskörű jótállás időtartama
minimum 36 hónap. A 60 hónap feletti megajánlás esetén ajánlatkérő a
pontozásnál maximum 60 hónap jótállást vesz figyelembe. Kizárólag egész
hónap vállalható.
4.részszempont:

•

A beépítésre kerülő speciális alacsony hőmérsékletű Súlyszám:
split berendezés
illetve a klímagépházban
elhelyezendő új klímagép meghibásodása esetén a
7
hiba bejelentésétől a hibaelhárítás megkezdéséig
eltelt idő (egész órában megadva)
- legkedvezőtlenebb érték 24 óra,
- legkedvezőbb vállalható érték 4 óra.

Ajánlatkérő a hibajavítás megkezdésére a bejelentéstől számított legfeljebb
24 órát fogadja el. Ennél kedvezőtlenebb vállalás esetén az ajánlatot a Kbt.
73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelenné nyilvánítja.
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A legkedvezőbb szintet
meghaladó (4 óránál kevesebb) vállalást
Ajánlatkérő a Kbt. 72. § (7) bekezdése szerint teljesíthetetlennek ítélt
kötelezettségvállalás feltételezve indokolást kér be Ajánlattevőtől, és adott
esetben az ajánlatot a Kbt. 73. § (2) bekezdés szerint érvénytelenné
nyilváníthatja.
• A vállalást egész számmal, egész órában kell megadni. Az ennek nem
megfelelő ajánlatot Ajánlatkérő érvénytelenné nyilvánítja.
•

A pontkiosztás:
Az 1-es, 2-es, 4-es részszempontok esetében: fordított arányosítás, az alábbi
képlet alkalmazásával:
(P - Pmin) : (Pmax - Pmin) = Alegjobb: Avizsgált
ahol
P:
Pmax:
Pmin:
Alegjobb:
Avizsgált:

a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
a pontskála felső határa (100 pont)
a pontskála alsó határa (1 pont)
a legelőnyösebb ajánlat tartalmi értéke
a vizsgált ajánlat tartalmi értéke

A 3. sz. Részszempont esetében: egyenes arányosítás az alábbi képlet alkalmazásával:
(P - Pmin) : (Pmax - Pmin) = A vizsgált: A legjobb
ahol
P:
Pmax:
Pmin:
Alegjobb:
Avizsgált:

a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
a pontskála felső határa (100 pont)
a pontskála alsó határa (1 pont)
a legelőnyösebb ajánlat tartalmi értéke
a vizsgált ajánlat tartalmi értéke

Ajánlatkérő az ajánlatok bírálati szempontok szerinti tartalmi elemeit a megadott
ponthatárok (1-100 pont) között pontozza a fenti módszerek értelemszerű alkalmazásával,
majd az egyes értékelési részszempontokra, adott pontszámot megszorozza az ahhoz
tartozó súlyszámmal, az összes értékelési részszempont esetében a kijött szorzatokat
pedig ajánlatonként összeadja.
Az értékelés során alkalmazott módszer részletes ismertetése, és az ajánlat megadásához
szükséges további előírások a Dokumentációban kerülnek megadásra. [Kbt. 76. § (10)
bekezdése]
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15. A tárgyalási alapajánlatok benyújtására megállapított ajánlattételi határidő: 2018.május
2-án 10:00 óra.
A postai úton történt ajánlat/végleges ajánlat beküldése esetén a küldemények beérkezésének
legkésőbbi időpontjára is értelemszerűen ez az időpont irányadó. A postán feladott
ajánlat/végleges ajánlat ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak
ajánlatkérő általi kézhezvételére a az ajánlattételi határidő lejártáig sor kerül.
16. Az ajánlat benyújtásának címe: 1067 Budapest, VI. ker. Eötvös utca 7. sz., 415.számú
szoba. (Polgár Sándor részére)
Az ajánlatok leadhatók munkanapokon: 8-12 óra között. Az ajánlattétel napján 10:00
óráig.
17. Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok benyújthatók: Magyar.
18. A tárgyalási alapajánlatok felbontásának helye, ideje, feltételei:
A tárgyalási alapajánlatok felbontásának helye: 1067 Budapest, VI. ker. Eötvös utca 7.
415.számú szoba
19. A bontásának ideje: 2018.május 2-án 10:00 óra.
Az ajánlatok felbontásánál a Kbt. 68. § (3) bekezdésében meghatározott személyek lehetnek
jelen.
20. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: 60 nap (a végleges ajánlatok benyújtásától
számítva.)
21. Az ajánlati biztosíték: az ajánlatadást ajánlattevő nem köti biztosíték adáshoz.
22. Az Európai Unióból származó forrásból támogatott közbeszerzés esetén az érintett projektre
(programra) vonatkozó adatok: nem
23. További információk:
23.1. A Kbt. 115. § (4) bekezdése alapján jelen eljárásban kizárólag azok a gazdasági szereplők
tehetnek ajánlatot, amelyeknek az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást megküldte.
Azok a gazdasági szereplők, amelyeknek az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást
megküldte, egymással közösen nem tehetnek ajánlatot. A gazdasági szereplő, amelynek az
ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást megküldte, jogosult közösen ajánlatot tenni,
illetve közösen részvételi jelentkezést benyújtani olyan gazdasági szereplővel, amelynek az
ajánlatkérő nem küldött eljárást megindító felhívást.
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23.2. Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 69. § figyelembevételével bírálja el. Az ajánlatkérő
hiánypótlási, illetve felvilágosítás megadási lehetőséget biztosít a Kbt. 71. § (1)-(10)
bekezdésében foglaltak szerint.
23.3. Az ajánlatot 1 eredeti példányban cégszerűen (vagy szabályszerű meghatalmazással
rendelkező meghatalmazott által) aláírva papír alapon, roncsolás mentesen, nem bontható
kötésben, folyamatos oldalszámozással, valamint tartalomjegyzékkel ellátva kell 1 db
lezárt csomagolásban benyújtani. Az eredeti, aláírt ajánlatot teljes terjedelmében *.pdf
formátumban beszkennelve, illetve az ajánlati árat alátámasztó tételes költségvetést pedig
az értékelés megkönnyítése érdekében szerkeszthető, .xls formátumban is nyújtsák be az
elektronikus adathordozón (CD vagy DVD), az ajánlattal közös csomagolásban. Eltérés
esetén az eredeti jelöléssel ellátott, papír alapon benyújtott ajánlatban foglaltak az
irányadóak. A csomagolásra rá kell írni az eljárás tárgyát, és azt, hogy „Ajánlat”, valamint
azt, hogy „Felbontani kizárólag a felhívásban meghatározott határidő lejártakor szabad.”
23.4. Ajánlattevőnek az ajánlata részeként nyilatkoznia szükséges a papír alapon és a digitális
adathordozón benyújtott ajánlatának egyezősége vonatkozásában. Amennyiben az ajánlat
eredeti papír alapú (nyomtatott) és a digitális adathordozón benyújtott példánya között
eltérés van, ajánlatkérő az ajánlat eredeti papíralapú példányát tekinti irányadónak.
23.5. A személyesen leadott ajánlatokat ajánlatkérő csak akkor tekinti a határidőn belül
benyújtottnak, ha annak ajánlatkérő általi kézhezvételére a határidő lejártáig sor kerül. A
postán feladott ajánlatokat ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha
annak ajánlatkérő általi kézhezvételére a határidő lejártáig sor kerül. Ajánlatkérő általi
kézhezvétel időpontja, az az időpont, amikor az a felhívásban megjelölt kapcsolattartóhoz
beérkezésre került. A postai úton benyújtott ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos
küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli. Amennyiben a
csomagolás nincs megfelelően lezárva, illetve megfelelő jelöléssel ellátva, az ajánlatkérő
nem vállal felelősséget az ajánlat elirányításáért vagy idő előtti felbontásáért. A futár útján
történő továbbítás esetére a postai küldemények vonatkozásában meghatározottak az
irányadóak. Azokat a benyújtott ajánlatokat, amelyek ajánlatkérő általi kézhezvételére az
ajánlattételi határidő lejártát követően kerül sor, ajánlatkérő elkésettnek tekinti.
23.6. Az ajánlat összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség az
ajánlattevőt terheli.
23.7. A Kbt. 35. § (1)-(7), illetve a 115. § (4) bekezdésében előírtak betartásával több gazdasági
szereplő közösen is tehet ajánlatot. A közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az
ajánlatkérő felé egyetemlegesen felelnek.
23.8. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez a Kbt.
138. §-ában előírtak betartásával jogosult alvállalkozót igénybe venni.
23.9. A Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján az ajánlatnak Felolvasólapot kell tartalmaznia, amely
feltünteti a Kbt. 68. § (5) bekezdése szerinti összes adatot.
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23.10. Ajánlatnak a Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett
nyilatkozatát az ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére,
valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.
23.11. Az ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (4) bekezdése alapján az ajánlatban nyilatkoznia kell arról,
hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint
mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e.
23.12. Az aláíró személy képviseleti jogosultságának igazolása céljából, az ajánlatnak
tartalmaznia kell a nyilatkozatok aláírójának aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi V.
törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírási-mintát eredeti vagy egyszerű másolatban.
Amennyiben az aláíró cégjegyzésre nem jogosult, csatoljanak teljes bizonyító erejű
magánokiratba foglalt meghatalmazást, amely a meghatalmazott aláírását is tartalmazza.
23.13. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a cégadatokkal kapcsolatban változásbejegyzési
eljárás van-e folyamatban (a nyilatkozatot nemleges válasz esetében is be kell nyújtani).
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevőnek az ajánlathoz
csatolnia kell a cégbírósához benyújtott változásbejegyzési kérelmet (elektronikus
kérelmének kinyomtatott változatát) és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött
igazolást (a kérelemről kiállított elektronikus tanúsítvány, igazolás kinyomtatott
változatát).
23.14. A kizáró okok ellenőrzéséhez - amennyiben az érintett gazdasági szereplő nem szerepel a
köztartozásmentes adózói adatbázisban, és ajánlatkérőben kétség merül fel ajánlattevő
köztartozás-mentességét illetően - , úgy ajánlattevő hiánypótlás keretében köteles
megfelelő dokumentummal igazolni köztartozás-mentességét (pl. csatolni a NAV "nullás"
igazolást.)
23.15. A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra
vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. §
szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
23.16. A Kbt. 69. § (13) bekezdése alapján az ajánlatkérő jogosult az ajánlatban benyújtott
igazolás, nyilatkozat tartalmának ellenőrzése érdekében más állami vagy önkormányzati
szervtől, hatóságtól vagy gazdasági szereplőtől információt kérni.
23.17. Ahol a Kbt. vagy annak felhatalmazása alapján megalkotott külön jogszabály alapján az
ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során valamely dokumentum benyújtását írja elő, a
dokumentum – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – a Kbt. 47. § (2) bekezdése
alapján egyszerű másolatban is benyújtható. Nem elektronikus úton történő ajánlattétel
esetén az ajánlat 68. § (2) bekezdése szerint benyújtott egy eredeti példányának a 66. § (2)
bekezdése szerinti nyilatkozat (ajánlattevői nyilatkozat) eredeti aláírt példányát kell
tartalmaznia.
23.18. A Kbt. 66. § (6) bekezdése alapján az ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban meg kell
jelölni a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlatevő
alvállalkozót kíván igénybe venni, b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és
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az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. A Kbt. 66. § (6) bekezdésének a)–b)
pontja szerinti nyilatkozatot nemleges tartalom esetében is csatolni kell az ajánlathoz.
23.19. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez a
Kbt. 138. §-ában előírtak betartásával jogosult alvállalkozót igénybe venni. A Kbt. 138. §
(1) bekezdése alapján, építési beruházás esetén az alvállalkozói teljesítés összesített aránya
nem haladhatja meg a nyertes ajánlattevő (ajánlattevők) saját teljesítésének arányát,
továbbá a 138. § (5) bekezdése alapján az alvállalkozó sem vehet igénybe saját
teljesítésének 50%-át meghaladó mértékben további közreműködőt. A 322/2015. (X.30.)
Korm. rendelet 27.§ (1) bekezdése alapján ajánlatkérő (vagy a nevében eljáró
személy/szervezet) a szerződés teljesítésének ellenőrzése során az építési napló adatai
alapján ellenőrzi, hogy a teljesítésben csak a Kbt. 138. § (2) és (3) bekezdésében
foglaltaknak megfelelő alvállalkozó vesz részt, és az alvállalkozói teljesítés aránya nem
haladja meg a Kbt. 138. § (1) és (5) bekezdésében meghatározott mértéket.
23.20. Az eljárás nyelve magyar. Amennyiben az eljárás során idegen nyelvű iratok,
dokumentumok kerülnek benyújtásra, a magyar nyelvű fordítás csatolása kötelező.
Ajánlatkérő nem követeli meg hiteles fordítás benyújtását, az ajánlattevő általi felelős
fordítást is elfogadja. A lefordított anyagok megfelelőségéről a cégjegyzésre jogosult
személynek vagy meghatalmazottjának a következő tartalmú nyilatkozatot kell adnia: "Az
ajánlatunkban csatolt magyar nyelvű fordítások tartalmukban és értelmükben teljes
egészében megegyeznek az idegen nyelvű eredeti iratok tartalmával." Ajánlattevő
felelőssége, hogy a magyar nyelvű fordítás megfelelő legyen. Az ajánlatkérő nem köteles
az idegen nyelvű irat tartalmát vizsgálni, de ennek jogát fenntartja, különösen, ha azt
észleli, hogy a magyar nyelvű fordítás a valóságtól eltérő adatot tartalmaz és ez az eltérés a
verseny tisztaságát veszélyezteti. Az idegen nyelven benyújtott irat, dokumentum és annak
fordítása közötti eltérésből fakadó esetleges hátrányos jogkövetkezményeket az
ajánlattevőnek viselnie kell.
23.21. Irányadó idő: a teljes felhívásban, valamint az eljárás során valamennyi órában megadott
határidő közép-európai helyi idő szerint értendő. (CET)
23.22. Helyszíni bejárás: Ajánlatkérő helyszíni bejárást szervez. Ennek helye: a kivitelezés
helyszíne. Időpontja: az ajánlati felhívás megküldését követő 5. munkanap reggel 10
órától.
23.23. A bejáráson ajánlattevők kérdést nem tehetnek fel. A kérdéseket kizárólag írásban, a
kiegészítő tájékoztatásra vonatkozó szabályok szerint, szerkeszthető formában kell
megküldeni a közbeszerzési eljárás kapcsolattartójának.
23.24. Kiegészítő tájékoztatás: Bármely gazdasági szereplő, aki az adott közbeszerzési eljárásban
ajánlattevő lehet – a megfelelő ajánlattétel érdekében – a közbeszerzési dokumetumokban
foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő tájékoztatást kérhet. Az írásban (faxon, postai
úton, vagy közvetlen kézbesítés útján) feltett ajánlatkérői kérdéseket - a gyors válaszadás
érdekében - kérjük minden esetben e-mailen, szerkeszthető formátumban (*.doc) is
megküldeni a kapcsolattartói polgar@abtl.hu e-mail címre, Polgár Sándornak címezve. A
kiegészítő tájékoztatás kéréskor meg kell adni legalább az alábbi információkat is: a
tájékoztatást kérő hivatalos neve, székhelye (lakóhelye), kapcsolattartó személy neve,
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levelezési címe, telefonszám, fax szám, elektronikus levelezési cím. Ajánlatkérő a
kiegészítő tájékoztatást az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű időben köteles
megadni, az alábbiak figyelembevételével: Amennyiben a tárgyalási alapajánlatok
benyújtására megadott ajánlattételi határidőt megelőző 5. napon belül válna szükségessé
esetleg a közbeszerzési dokumentumok módosítása, akkor Ajánlatkérő döntése szerint a
szükséges módosításokat csak a végleges ajánlattételi felhívás és dokumentáció keretében
javítja, azt tárgyalási alapként, illetve módosítási javaslatként kezelve, vagy amennyiben a
módosítás kizárólag a költségvetési kiírást érinti, akkor az ajánlattételi határidő
meghosszabbítása nélkül jogosult azt az eredeti ajánlattételi határidőt megelőző 2.
munkanap végéig kiadni.
23.25. Az ajánlatkérői válaszadásra egyebekben a Kbt. 114. § (6) bekezdésében és a Kbt. 56. §ában foglaltak az irányadók.
23.26. Amennyiben az ajánlattételi felhívásban vagy a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak
nem egyértelműek, az ajánlattevő felelőssége kiegészítő tájékoztatásért fordulni
ajánlatkérőhöz az egyértelműség biztosítására.
23.27. Ajánlattevő a Kbt. 44. § (1) bekezdésében foglaltak értelmében az ajánlatban
hiánypótlásban, valamint a 72. § szerinti indokolásban 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.
23.28. Ajánlatkérő az eljárás nyertesével, vagy – az eljárás nyertesének visszalépése esetén – az
ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített
szervezettel (személlyel), ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezésben megjelölte,
köti meg a szerződést.
23.29. Jelen eljárást megindító felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban nem
szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII.
törvény (Kbt.) és annak végrehajtási rendeletei az irányadóak.
23.30. Nyertes ajánlattevők által alapítandó gazdálkodó szervezettel kapcsolatos követelmények:
Az ajánlatkérő gazdálkodó szervezet alapítását kizárja mind ajánlattevő, mind közös
ajánlattevők vonatkozásában.
23.31. A nyertes ajánlattevő – az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályiról szóló
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-ában foglaltak szerint – köteles a kivitelezés teljes
időtartamára összkockázatú (all risks típusú) építés-szerelési biztosítást kötni vagy a
meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni a szerződés-tervezetben foglaltak szerint. A
nyertes ajánlattevő a felelősségbiztosítási kötvény másolati példányát, illetve a biztosítási
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díj befizetésének igazolását legkésőbb a szerződéskötés időpontjára köteles ajánlatkérőnek
átadni. Az előírt tartalmú biztosítás határidőre történő rendelkezésre bocsátásának
elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül. Részletek a
szerződéstervezetben.
23.32. Ajánlatkérő a Kbt. 75.§(2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza.
23.33. Szerződéskötés időpontja: a végleges ajánlatok értékelése után, az Összegzés megküldése
napját követő öt napos időtartam lejártát követő első munkanap. (Kbt. 131. § (6)
bekezdése)
24.

Az eljárást megindító felhívás megküldésének napja: 2018. április 9.
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