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FAX-on továbbítandó!
"SÜRGŐS"
Tárgy: az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára ( 1067. Budapest, VI. ker.
Eötvös utca 7.)

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA
közbeszerzési eljárásban
Tisztelt Ajánlattevő!
Az alábbiakban küldjük a "Vállalkozási Szerződés az Állambiztonsági Szolgálatok
Történeti Levéltára (1067 Budapest, Eötvös u.7. ; Hrsz:29452 alatti ingatlan)
légtechnikai rendszerének
rekonstrukciójára" tárgyú közbeszerzési eljárásban az
Ajánlattételi Felhívását.
A részletes Ajánlattételi Dokumentációt E-mailon küldjük meg Önöknek.
Kérjük, hogy jelen Ajánlattételi Felhívás megküldését a kapcsolattartási ponton visszajelezni
szíveskedjen!
Amennyiben nem kapták volna meg teljes terjedelmében az Ajánlattétlei Felhívást, úgy
ezt a tényt a kapcsolattartási ponton haladéktalanul visszajelezni szíveskedjenek!
Amennyiben nem kívánnak jelen közbeszerzési eljárásban ajánlatot tennei, úgy ezt a
tényt is haladéktalanul visszajelezni szíveskedjenek.
Budapest, 2015. március 2
Köszönettel:
Polgár Sándor
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AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS
a)

Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma:
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

c)

A választott eljárás: Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás a Kbt. III.
rész szerint. Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárást Kbt. 122.§ (7)
bekezdés a) pontja alapján, tekintettel arra, hogy a beszerzés becsült értéke nem éri el
a nettó 150.000.000 forintot.

d)

A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja, határideje, annak beszerzési
helye és pénzügyi feltételei: Az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentációt
térítésmentesen, elektronikus formában az ajánlattevők részére a felhívással együtt
megküldi.

e)

A közbeszerzés tárgya és mennyisége (nómenklatúra):
Tárgy: "Vállalkozási Szerződés az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti
Levéltára (1067 Budapest, Eötvös u.7. ; Hrsz:29452 alatti ingatlan) légtechnikai
rendszerének rekonstrukciójára"
A légtechnikai rendszer rekonstrukciója során feladat a meglévő légkezelő egységek
bontása és az újak telepítése, ill. áttelepítése, illetve az alábbiak szerint:
Jelenleg az Irattárak légkezelését négy berendezés látja el.
A meglévő légkezelő egységek a következőek:

- 204 – félemelet

- 121 – földszint

G-1 gépházban: 1 db

G-2 gépházban:

1 db

G-3 gépházban: 1 db
- 015 – pince

Tipus: CIAT EXPAIR 4000
DDA +35 Z ; beltéri : EXP
4000

Tipus: AIRWELL X 2450AR ;
beltéri : X 2450 AR

Tipus: AIRWELL X 2450AR ;
beltéri : X 2450 AR
(Felújításra, és áttelepítésre
kerül)

Az üzembe
helyezés éve: 2001.
Az üzembe
helyezés dátuma:
1999.04.15.

Az üzembe
helyezés dátuma:
2010.08.02.
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- 016 - pince

G-4 gépházban: 1 db

Tipus: AIRWELL X 2450AR ;
beltéri : X 2450 AR

Az üzembe
helyezés dátuma:
1999.04.15.

A rekonstrukció után két légkezelő berendezés (két gépház) kialakítása szükséges:
- egy a pincében, és
- egy a földszinten.
A rekonstrukció során egy légkezelő (a legfiatalabb üzemidejű 2010.08.02-én
üzembe helyezett AIRWELL típusú) megmaradó, felújított lesz. A földszinti
gépházba kerül az 5 éves felújított gép, a pincébe a gyári új – a nyertesnek elfogadott
ajánlatban szereplő, a kiírás műszaki paramétereinek megfelelőnek minősített légkezelő.
Egy db, gyári új légkezelő pedig jelen beszerzés keretében kerül beszerzésre.
Az új légkezelőnek telepítéskor illeszkednie kell a meglévő csatornahálózathoz és a
meglévő szabályozási, valamint informatikai hálózathoz.
Az elbontott három gép költségtérítés melletti átvételéről és elszállításáról nyertes
ajánlattevő gondoskodik.
A légkezelők bontásánál, új (át) telepítésénél kiemelten indokolt figyelembe
venni, hogy az irodaházban dolgozók szokásos munkavégzése nem áll le, azaz a
kivitelezői munkálatokat „lakva”, azaz a levéltár rendes működésének biztosítása
mellett kell elvégezni. Az elszállítandó légkezelő gépek elemekre bonthatóak, az új
légkezelőnek is építőelemesnek kell lennie.
A rekonstrukció során (szükséges mértékű nyomvonal korrekciók miatt) áthelyezendő
és új légcsatornák elhelyezésére is szükség lesz, melyek sem áramlástechnikai
problémákat, sem hőszigetelési hiányosságokat nem okozhatnak.
A részleteket (a műszaki leírást, a gyári új légkezelőre vonatkozó elvárt
minimális műszaki követelményeket, az alaprajzokat, az árazatlan költségvetést,
a szerződéstervezet, stb.) az Ajánlattételi Dokumentáció, és mellékletei
tartalmazzák.
A vállalkozási szerződés egyösszegű, átalányáras szerződés.
Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
CPV
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
További tárgyak:

45000000-7
45331200-8
45331220-4

Építési munkák.
Szellőzés és légkondicionálás szerelése.
Légkondicionáló szerelése.
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45331221-1

Részleges légkondicionáló szerelése.

f) A szerződés meghatározása, aminek megkötése érdekében tárgyalni kívánnak:
Vállalkozási szerződés
g) A teljesítés határideje: a szerződés aláírását követő 65 naptári napon belül.
Ajánlatkérő kötbérköteles teljesítési véghatáridőnek a kivitelezési munkák befejezést
követő eredményes műszaki átadás-átvétel időpontját tekinti.
Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.
h) A teljesítés helye: 1067 Budapest, Eötvös u.7.szám; (Hrsz:29452 alatti ingatlan)
i) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetve hivatkozás a vonatkozó
előírásokra:
Ajánlatkérő legfeljebb a teljes nettó vállalkozási díj) 5 %-ának megfelelő előleget
biztosít. Részszámlázási lehetőség nincs.
Előleg: A Kbt. 131. § (1) bekezdésében pontjában foglaltakkal összhangban - a
nyertes ajánlattevő kifejezetten erre irányuló kezdeményezése esetén - teljes nettó
szerződéses ellenérték (teljes nettó vállalkozási díj) 5 %-ának megfelelő előlegre
jogosult. (Az előleg a 306/2011. (XII. 23.) Korm. r. 12. § (1) szerint legkésőbb az
építési munkaterület átadását követő 15 napon belül kifizetésre.)
Az előleg kifizetésének feltétele az előleg teljes összegű visszafizetésére vonatkozó
biztosíték nyújtása. Ajánlatkérő előírja a folyósítandó előleg összegének megfelelő
mértékű, az Ajánlatkérő javára szóló biztosíték-nyújtás kötelezettségét.
A biztosíték a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontjában foglaltak szerint teljesíthető.
A biztosítékot legkésőbb az előlegszámla benyújtásával egyidejűleg kell rendelkezésre
bocsátani, olyan módon, hogy az a fölötti rendelkezési joga az a biztosíték
kedvezményezettjének ettől az időponttól kezdődően az eredményes műszaki átadásátvétel lezárásnak (teljesítési véghatáridő) időpontja + 60 napig biztosított legyen. Az
előleg igénybevétele esetén az elszámolására a nyertes ajánlattevő által kibocsátott
számlában beszámítással, kerül sor. Az előlegszámla teljes összegének beszámítása
egyben a biztosíték felszabadítását is eredményezi.
Egyebekben, a
szerződés ellenértékének megfizetése a vonatkozó számla
kézhezvételét követő 30 napos határidővel történik a Kbt. 130. § (2)-(5) bekezdésében
foglaltak értelemszerű alkalmazásával, továbbá az építési beruházások
közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14.
§ (1)-(3) bekezdésben meghatározott szabályokra is tekintettel.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a számla benyújtása és kiegyenlítése során
az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. (Art.) 36/A. § rendelkezéseit mind a
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nyertes ajánlattevő(k), mind az alvállalkozó(k) esetében alkalmazni kell. Ajánlatkérő
felhívja a figyelmet a Kbt. 125. § (4)-(7) bekezdésében foglaltakra is.
j) Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő tehet-e részekre ajánlatot: nem.
k) Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő tehet-e többváltozatú ajánlatot: nem
l) Az ajánlatok elbírálásának szempontjai: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás.
m) Kizáró okok:
Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság
igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (1) bekezdésében
felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll.
- Az eljárásban nem lehet ajánlattevő olyan gazdasági szereplő, amely a Kbt. 56. § (2)
bekezdésének hatálya alá esik.
- Az ajánlattevő a Kbt. 58. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően ajánlatában
nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe az 56. § (1)
szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának
igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik az 56. § (1) szerinti kizáró okok
hatálya alá.
- Ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azon ajánlattevőt, alvállalkozót, vagy az
alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet akivel szemben a kizáró okok az
eljárás során következnek be.
Igazolási mód:
Ajánlattevőnek a 310/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet 12. §, és a Kbt. 122. § (1)
szerint, az ajánlatában kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.
Az alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet
vonatkozásában:
- ajánlattevő köteles nyilatkozni az 56. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok
hiányáról.
A nyilatkozatok kiállításának időpontja nem lehet korábbi, mint az eljárást megindító
felhívás megküldésének időpontja.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Közbeszerzési Hatóság alábbi útmutatóira:
A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII.
törvény 56-57. §-ában, valamint a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a
kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának
módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2-3. §-ában hivatkozott
igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon

6
letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában (KÉ 2014. évi 57. szám; 2014. május
16.) Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzési eljárás során benyújtandó,
kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és
adatokról az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett
gazdasági szereplők vonatkozásában (KÉ 2012. évi 61. szám; 2012. június 1.)
n) Az alkalmassági követelmények:
Pénzügyi, illetve gazdasági alkalmasság:
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
P/1. A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) pontja alapján
csatolja ajánlattevő saját vagy jogelődje az eljárást megindító felhívás megküldését
megelőző utolsó 3 lezárt üzleti évre vonatkozó - számviteli jogszabályok szerinti
beszámolója (mérleg és eredmény-kimutatása) releváns oldalainak csatolásával, (ha a
gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét).
Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján
megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi a Kbt. 36.§ (5)
bekezdésében foglaltak szerint, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható
beszámoló csatolása ajánlatban nem szükséges, ezt azonban az ajánlatban kérjük
jelezni.
Amennyiben a letelepedése szerinti ország joga nem írja elő a beszámoló közzétételét,
abban az esetben az igazolási mód az Ajánlattevő nyilatkozata az eljárást megindító
felhívás feladását megelőző utolsó 3 lezárt üzleti év mérleg szerinti eredményéről.
A 310/2011.(XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdése szerinti esetben az igazolási
mód ajánlattevő működésének ideje alatt (az eljárást megindító felhívás megküldésnek
időpontjáig) a közbeszerzés tárgyából (magasépítés, épület-felújítás) származó –
általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről szóló nyilatkozata.
P.2. Ajánlattevőnek a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés c) pont
alapján csatolnia kell az eljárást megindító felhívás megküldését megelőző 3 lezárt
üzleti évre (2011, 2012, 2013) vonatkozóan a közbeszerzés tárgya szerinti (épületek
légtechnikai rendszereinek kialakítása, szerelésére, rekonstrukciójára vonatkozó
kivitelezési munkák) általános forgalmi adó nélkül számított árbevételről szóló
nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte
meg működését, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdése alapján, ha az ajánlattevő a
P.1 és P.2. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában
működik, amely tekintetében a beszámoló, vagy az árbevételről szóló nyilatkozat
benyújtása nem lehetséges, úgy az előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód
helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy
dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett
ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi
formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása
nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági
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követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által
elfogadott módjáról.
Az előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 55. § (5) bekezdése alapján az
ajánlattevő(k) bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is
megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az
esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító
felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt,
melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is)
támaszkodik.
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos
módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá
köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások
rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Ajánlattevő az alkalmasság igazolása során más szervezet kapacitására a következő
esetekben támaszkodhat:
a) ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre
bocsátott erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni
és ennek módjáról nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet
alvállalkozóként megjelölésre került, vagy
b) az a) pontban foglaltaktól eltérően, az alkalmassági követelmények nem a
teljesítéskor ténylegesen rendelkezésre bocsátható erőforrásokra vonatkoznak - akkor
is, ha az ajánlattevő ajánlatában benyújtja az alkalmasság igazolásában részt vevő más
szervezet nyilatkozatát, amelyben e más szervezet a Ptk. 6:419. §-ban foglaltak
szerinti kezesként fele ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy
hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
Amennyiben a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői
névjegyzékében megjelenített - a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1)
bekezdés előírásainak megfelelő - dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági
szereplő megfelel a pénzügyi gazdasági alkalmassági követelményeknek, a
követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum helyének pontos megjelölését is
elfogadja ajánlatkérő a meghatározott dokumentumok benyújtása helyett a 310/2011.
(XII.23.)
Korm.
rendelet
14.
§
(4a)
bekezdése
alapján.
Egyebekben ajánlatkérő a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (5) bekezdésének
megfelelő igazolási módot is elfogad az alkalmasság igazolás során.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás megküldését
megelőző utolsó 3 lezárt üzleti évre vonatkozó, saját vagy jogelődje számviteli
jogszabályok szerinti beszámolói alapján a mérleg szerinti eredménye mindhárom
évben negatív.
A Kbt. 55. § (4) bekezdése alapján a közös ajánlattevők közül legalább egyiknek meg
kell felelnie a fenti követelménynek.
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A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdése alapján, ha ajánlattevő a
P.1. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes
időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az ajánlatkérő akkor
is megállapítja ajánlattevő pénzügyi és gazdasági alkalmasságát, ha működésének
ideje alatt (az ajánlati felhívás megküldésének időpontjáig) a közbeszerzés tárgyából
(épületek légtechnikai rendszereinek kialakítása, szerelésére, rekonstrukciójára
vonatkozó kivitelezési munkák) származó - általános forgalmi adó nélkül számított –
árbevétele eléri legalább a nettó 20 millió forintot.
P.2. Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás
feladását megelőző 3 üzleti évre (2011, 2012, 2013.) vonatkozóan a közbeszerzés
tárgyából (épületek légtechnikai
rendszereinek kialakítása, szerelésére,
rekonstrukciójára vonatkozó kivitelezési munkák) származó általános forgalmi adó
nélkül számított árbevétele a megelőző 3 üzleti évben összesen nem éri el a nettó
20.000.000 Forintot.
Az előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 55. § (4)-(5) bekezdése alapján a
közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M/1 Referenciák bemutatása: A 310/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet 15. § (2)
bekezdés a) pontja), illetve 16.§(3) alapján az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívás
megküldésétől visszafelé számított 5 évben (60 hónapban) befejezett,
szerződésszerűen teljesített a jelen beszerzés tárgyának megfelelő referenciái
(épületek légtechnikai rendszereinek kialakítása, szerelésére, rekonstrukciójára
vonatkozó kivitelezési munkák)
bemutatását, és a megrendelőtől származó
igazolását, kitérve benne legalább a teljesítés időpontjára és helyére, a szerződést kötő
másik fél megnevezésére, a munkálatok tartalmára, az ellenszolgáltatás nettó
összegére, továbbá arra, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek
megfelelően történt-e.
A megrendelőtől származó referencia-igazolásnak olyan részletezettségűnek kell
lennie, illetőleg minden olyan adatot tartalmaznia kell, amelyből egyértelműen és
ellenőrizhető módon megállapítható, hogy az alkalmasság minimumkövetelményében
meghatározottaknak ajánlattevő megfelel. A referenciának a szerződés teljesítésének
egészére vonatkozó alkalmasságot kell igazolnia.
Amennyiben a korábbi teljesítést az alkalmasságot igazoló szervezet (személy) nem
önállóan végezete, a referenciaigazolásnak a részvétel módját is tartalmaznia kell,
illetőleg az igazolásnak az alkalmasság minimumkövetelménye szerinti adatokat (ahol
az elhatárolás elvégezhető és értelmezhető (így az ellenszolgáltatásnál, mértéknél,
mennyiségnél) az igazolni kívánt teljesítés tekintetében a részvétel arányában is
tartalmaznia kell. A részvétel arányát az határozza meg, hogy milyen arányban
részesült az alkalmasságot igazoló szervezet (személy) a szerződés szerinti
ellenszolgáltatás nettó összegéből.
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Az alkalmasság minimumkövetelményében meghatározottaknak való megfelelést a
közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a
közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.)
Kormányrendelet 16. § (5) bekezdésében foglaltak alapján a 16.§ (3) bekezdése szerint
kell igazolni.
Egyebekben a 310/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet 16.§ (6) bekezdésében foglalt
igazolási mód is alkalmazható. A Kbt. 55. § (6) bekezdés b) pontjában foglaltak
szerinti az alkalmasság igazolási mód esetén ajánlattevő köteles nyilatkozni arról,
hogy milyen módon vonja be a teljesítés során azt a szervezetet, amelynek adatait az
alkalmasság igazolásához felhasználja, a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet
pedig köteles 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdéses alapján a teljes
bizonyító erejű okiratba foglalt, a polgári perrendtartásról 1952. évi III. törvény 196. §
(1) bekezdése szerinti formában) a kezességvállalási nyilatkozatát is benyújtani.
Alkalmasság minimumkövetelményei:
M/1 Alkalmasnak akkor minősül az ajánlattevő, amennyiben a felhívás megküldésétől
visszafelé számított 5 évben (60 hónapban) rendelkezik legalább 1 db
a
közbeszerzés tárgyának megfelelő referenciamunkával, amely megfelel az alábbi
feltételeknek:
a) a referenciamunka valamely közhasználatú épület légtechnikai rendszere
kialakításának vagy, rekonstrukciójának teljeskörű kivitelezésére vonatkozzon
(akár önálló megrendelés, vagy szerződés alapján, akár bármely más építési
beruházás kivitelezési munka részeként teljesítve);
b) és amelyben az alkalmasságot igazoló (azaz a kivitelező) által a teljesítéséért
kapott szerződés szerinti ellenszolgáltatás összege (amennyiben a munkarész más
építési beruházás kivitelezés részeként volt teljesítve, a
légtechnikai
rendszereinek kialakítása, szerelésére, rekonstrukciójára vonatkozó kivitelezési
vonatkozó munkarész ellenértéke) elérte a legalább nettó 15 millió Ft-ot.
Jelen beszerzés tárgyára figyelemmel ajánlatkérő csak olyan megvalósult
referenciamunkát fogad el, amely közhasználatú épület (pl. valamely hivatal,
oktatási-,egészségügyi intézmény, pénzintézet, múzeumok, levéltárak, szállodák,
színház, mozi, áruház, vendéglátóhely, nyilvános bemutatóterem,
egyéb
középületek, stb.) légtechnikai rendszere kialakításának vagy, rekonstrukciójának
teljeskörű kivitelezésére a vonatkozik.

o) A hiánypótlás lehetősége vagy annak kizárása: ajánlatkérő a hiánypótlás
lehetőségét teljes körűen biztosítja, a 67. §- ában foglaltaknak megfelelően.
p) A tárgyalási alapajánlatok benyújtására az ajánlattételi határidő: 2015. március
17-én 10.00 óra.
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q) Az ajánlat benyújtásának címe: Ajánlatkérő címén.
1067. Budapest, VI. ker. Eötvös utca 7. sz., 415.számú szoba. (Polgár Sándor részére)
Munkanapokon: 8-14 óra között. Az ajánlattétel napján 8-10 óráig.
r) Az ajánlattétel nyelve: magyar
s) Az ajánlatok felbontásának helye, ideje:
1067. Budapest, VI. ker. Eötvös utca 7. I. emelet, Könyvtár, az ajánlattétel napján
10.00 órakor.
t) Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak: Az ajánlatok felbontásánál jelen
lehetnek a Kbt. 62. § (2) bekezdése szerinti személyek és szervek képviselői.
u) Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
1. Késedelmi kötbér: Megrendelő a véghatáridő tekintetében késedelmi kötbért
érvényesít. Ajánlatkérő kötbérköteles teljesítési véghatáridőnek a jelen szerződés
tárgya szerinti kivitelezési munka befejezést követő eredményes műszaki átadásátvétel időpontját tekinti. Késedelmes teljesítés esetén a Vállalkozó a késedelem első
napjától számítva a késedelemmel érintett napok után, naponta a szerződés szerinti, áfa
nélkül számított ellenszolgáltatás 0,5%-ának megfelelő összegű, a késedelem 10
napjától számítva pedig naponta a szerződés szerinti, áfa nélkül számított
ellenszolgáltatás 1 %-ának megfelelő összegű késedelmi kötbért fizetni köteles. Az
ilyen módon érvényesíthető késedelmi kötbér a szerződés szerinti, szerződés szerinti,
tartalékkeret és áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 20%-át nem haladhatja meg.
2. Meghiúsulási kötbér: Amennyiben a teljesítés Vállalkozó érdekkörébe tartozó
okból, illetve a teljesítés jogos ok nélküli megtagadása miatt ellehetetlenül, vagy
meghiúsul, vagy a kötbérmaximum elérését követően, ha a Megrendelő teljesítéshez
fűződő érdeke megszűnt, a Megrendelő jogosult a szerződést egyoldalúan
megszüntetni. Ebben az esetben Vállalkozó meghiúsulási kötbér fizetésére köteles. A
meghiúsulási kötbér összege a szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás
30%-a.
3. Teljesítési biztosíték: Ajánlatkérő a teljesítés elmaradásával kapcsolatos igények
pénzügyi fedezetének biztosítékaként a Kbt. 126. § (2) bekezdése szerinti teljesítési
biztosítékot köt ki. A teljesítési biztosíték mértéke a szerződés szerinti, áfa nélkül
számított ellenszolgáltatás 5%-a. A teljesítési biztosítékot a szerződéskötéskor kell
rendelkezésre bocsátani, olyan módon, hogy az a fölötti rendelkezési joga az
ajánlatkérőnek ettől az időponttól kezdődően az eredményes műszaki átadás-átvétel
lezárásnak (teljesítési véghatáridő) időpontja + 60 napig biztosított legyen. Az előírt
tartalmú biztosíték határidőre történő rendelkezésre bocsátásának elmaradása a
szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül.
4. Jótállási biztosíték: Ajánlatkérő a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos
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jótállási és szavatossági igények pénzügyi fedezetének biztosítékaként a Kbt. 126. §
(3) bekezdése szerinti biztosítékot köt ki. A jótállási biztosíték mértéke a szerződés
szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-a.
A jótállási biztosítékot a végszámla benyújtásának időpontjában kell rendelkezésre
bocsátani, olyan módon, hogy az a fölötti rendelkezési joga az ajánlatkérőnek a
jótállási kötelezettség kezdetének időpontjától, azaz az eredményes műszaki átadásátvételi eljárás lezárásának időpontjától (teljesítési véghatáridő) a jótállási időszak
lejárta biztosított legyen. Az előírt tartalmú jótállási biztosíték rendelkezésre bocsátása
a teljesítési biztosíték felszabadítását eredményezi.
Egyebekben a biztosítékok nyújtására a Kbt. 126 § (1)-(8) bekezdésben foglaltak az
értelemszerűen irányadóak.
A biztosítékok a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontjában foglaltak szerint formákban
teljesíthetőek.
A biztosítékokat - az adott biztosítéktípusra megadott határidőkig - kell rendelkezésre
bocsátani. A biztosítékok az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint
teljesíthetők óvadékként, az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő fizetési számlájára
történő befizetéssel vagy bankgarancia vagy banki készfizető kezesség biztosításával,
vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvénnyel is.
A teljesítés befizetés esetén visszavonhatatlan átutalási megbízás és a
bankszámlakivonat eredeti vagy egyszerű másolatának benyújtásával, egyéb esetben a
biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény vagy a bankgarancia eredeti példányával igazolható.
A Kbt. 126. § (3) bekezdése szerinti jótállási biztosíték vonatkozásában ajánlatkérő a
126. § (7) alapján lehetővé teszi, hogy a fizetési számlájára történő, a Kbt. 126. § (6)
bekezdés a) pontja szerinti befizetés helyett a biztosíték (vagy annak meghatározott
része) az ajánlattevőnek a teljesítésért járó ellenértékből levonás útján kerüljön
biztosításra.
5. Jótállás időtartama: Az ajánlatkérő minimum 24 hónap teljeskörő jótállási
kötelezettséget ír elő.
Egyebekben a szerződést biztosító mellékkötelezettségekre a Kbt. 126 § (1)-(8)
bekezdésben foglaltak az irányadóak. A biztosítékok a Kbt. 126. § (6) bekezdés a)
pontjában foglaltak szerint teljesíthetőek. Részleteket a Dokumentációban csatolt
lényeges szerződéses feltételek tartalmazzák.
v) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: az ajánlati kötöttséggel terhelt végső
ajánlat benyújtását követő 60. nap
w) Ajánlattételi biztosíték: Az ajánlat benyújtása ajánlattételi biztosíték rendelkezésre
bocsátásához nem kötött.
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x) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt különös
szabályai:
1. A tárgyalási alapajánlatot írásban kell benyújtani az ajánlattételi határidőre. (A
tárgyalási alapajánlat ajánlati kötöttséggel nem terhelt.)
2. Az ajánlatkérő az ajánlattevőkkel, tervek szerint egy alkalommal külön-külön
tárgyal. Amennyiben indokolt, ajánlatkérő fenntartja a jogot újabb tárgyalási
fordulók megtartásának, illetve ajánlati kötöttséggel nem terhelt további, közbülső
ajánlat bekérésnek a jogát is. A tárgyalási sorrendről ajánlattevőket - a tárgyalási
alapajánlatok ellenőrzését és feldolgozását követően, az esetleges hiánypótlási
felhívással egyidejűleg - írásban értesítjük.
3. Ajánlattevőt a tárgyaláson olyan személy képviselheti, aki cégjegyzésre jogosult, vagy
olyan személy, aki a tárgyaláson az ajánlattevőt teljes joggal képviselheti és erről
írásos meghatalmazással rendelkezik.
4. A tárgyalások a beszerzés tárgya specifikációjának egységes értelmezésére,
esetleges pontosítására, a tárgyalási alapajánlatokhoz benyújtott indikatív
költségvetések áttekintésére, a szerződéses feltételek megtárgyalására,
egyértelműsítésére irányulnak. Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a
tárgyalások folyamán ajánlattevőket közbülső ajánlat, és az azt alátámasztó
közbülső költségvetés benyújtására szólítsa fel.
5. A tárgyalások lezárását követően - azok tapasztalatai alapján - Ajánlatkérő
tárgyalási összefoglalót, és végső ajánlattételre történő felhívást, (indokolt esetben a
tárgyalások tapasztalatai alapján módosított specifikációt és árazatlan költségvetést)
küldd meg ajánlattevőknek, mely alapján kell megtenniük Ajánlattevőknek a végső
ajánlataikat.
6. Amennyiben az ajánlattevő nem jelenik meg a tárgyalás megtartására megjelölt
napon, és időpontban, és/vagy a végső (ajánlati kötöttséggel terhelt) 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.
6. Az ajánlatkérő - a Kbt. 62. § (4) bekezdésben foglaltakkal összhangban - legkésőbb
a végső ajánlat benyújtásának időpontjában ismerteti a szerződés teljesítéséhez a
rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét, majd a végső ajánlatokat felbontja, és
ismerteti az értékelési szempontra adott ajánlattevői vállalásokat.
7. Az első tárgyalás tervezett időpontja: az alapajánlatok bontási eljárását követő 5.
munkanapon, 09:00 órától. (Ez időpont csak tájékoztató jellegű, a hiánypótlások, és
az alapajánlatok feldolgozásának időigényétől függően értelemszerűen
módosulhat). A pontos időpontról, és helyszínről ajánlattevők külön értesítést
kapnak )
y) Az írásbeli összegezés megküldésének időpontja: a végső ajánlatok benyújtását
követő ajánlati kötöttségen belül.
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z) A szerződéskötés tervezett időpontja: az írásbeli összegzés megküldése napját
követő tíz napos időtartam lejárta utáni első munkanap.
zs) Egyéb információk:
1. Az ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 65. § (1)-(2) bekezdés figyelembevételével
bírálja el.
2. Az ajánlatkérő hiánypótlási lehetőséget biztosít a Kbt. 67. § (1)-(9) bekezdésében
foglaltak szerint.
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 ajánlaton szerepelnie kell az "eredeti"
megjelölésnek.
Az eredeti, aláírt ajánlatot teljes terjedelmében *.pdf formátumban szkennelve, illetve
az árazott költségvetést pedig szerkeszthető .xls formátumban is elektronikus
adathordozón (CD vagy DVD) is nyújtsák be az ajánlattal közös csomagolásban.
Eltérés esetén az eredeti jelöléssel ellátott, papír alapon benyújtott ajánlatban foglaltak
az irányadóak.
A csomagolásra rá kell írni: "Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára

székhelyén(1067 Budapest, Eötvös u.7.szám; Hrsz:29452 alatti ingatlan) a
légtechnikai rendszer rekonstrukciója" - AJÁNLAT”, valamint azt, hogy
„Felbontani kizárólag az ajánlattételi felhívásban meghatározott határidő lejártakor,
azaz: 2015 március hó……nap…..órakor szabad.”

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 felhívás I.1 pontja
szerinti szervezet titkárságán az ajánlat beérkezése regisztrálásra került. Az ajánlat
munkanapokon 8.00 – 14.00 óra, pénteki munkarend esetében 8.00 – 14.00 óra, az
ajánlattételi határidő napján 8.00 órától az –az ajánlattételi felhívásban megadott
ajánlattételi határidőig nyújtható be.
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
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irányadóak. Azokat a benyújtott ajánlatokat, amelyek ajánlatkérő általi kézhezvételére
az ajánlattételi határidő lejártát követően kerül sor, ajánlatkérő elkésettnek tekinti.
4. Az ajánlat összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség
az ajánlattevőt terheli.
5. A Kbt. 25. § (1)-(7) bekezdésére is figyelemmel több gazdasági szereplő közösen is
nyújthat be ajánlatot. Együttes ajánlattétel esetén csatolni kell a közös ajánlattevőknek
a teljesítésért egyetemleges kötelezettséget és a felelősséget vállaló megállapodását,
amely tartalmazza továbbá a vezető cég megnevezését, a közös ajánlattevők
képviseletének módját, a feladatmegosztást. Felhívjuk a figyelmet Kbt. 26. §-ára,
melynek értelmében, ha egy gazdasági szereplő a közbeszerzés értékének huszonöt
százalékát meghaladó mértékben fog közvetlenül részt venni a szerződés
teljesítésében, akkor nem lehet alvállalkozónak minősíteni, hanem az ajánlatban és a
szerződés teljesítése során közös ajánlattevőként kell, hogy szerepeljen. Ajánlatkérő
projekttársaság létrehozását nem teszi lehetővé.
6. A Kbt. 40. § (1) bekezdés alapján az ajánlatban meg kell jelölni
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlatevő
alvállalkozót kíván igénybe venni,
b) az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a
százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak
működni.
7. Ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a felhívás
feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra
vonatkozóan.
8. Ajánlatkérő tájékoztatásul közli, hogy az eljárás során a szerződés teljesítésére
vonatkozó alkalmassági feltételeket a Közbeszerzési Hatóság honlapján szereplő
minősítési szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg. A minősített
ajánlattevőknek külön kell igazolnia a szerződés teljesítésére való azon alkalmassági
követelmények tekintetében, amelyek esetében az ajánlatkérő által meghatározott
feltételek szigorúbbak, illetve ahol minősített ajánlattevői jegyzéken való szereplés az
alkalmasságot nem igazolja.
9. Az ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 55. § (4)-(6)
bekezdésben foglaltak szerint is megfelelhet.
10. Ha az ajánlattevő a P/1 pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi
formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása
nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és
igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb
nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát.
Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy
olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve árbevételről
szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az ajánlatkérő által
előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának
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ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
11. Amennyiben az ajánlattevő, alvállalkozó, vagy az alkalmasság igazolása
tekintetében igénybe vett más szervezet az ajánlatban – átalakulásra hivatkozással –
jogelődje bármely adatát fel kívánja használni, az ajánlathoz csatolnia kell a jogutódlás
tényét, körülményeit bizonyító cégiratokat egyszerű másolatban, így különösen a
szétválási, kiválási szerződést, átalakulási cégiratokat is.
12. Az ajánlattevő, alvállalkozó, vagy az alkalmasság igazolása tekintetében igénybe
vett más szervezet vonatkozásában, amennyiben nyilatkozatot tett, 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 a 1952. évi III. tv. (Pp.) 196. § (1)
bekezdése szerinti teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást, amely
a meghatalmazott aláírását is tartalmazza.
13. Amennyiben az ajánlattevőnek, nevesített alvállalkozónak, vagy az alkalmasság
igazolása tekintetében igénybe vett más szervezetnek a 310/2011. (XII. 23.)
Kormányrendelet szerinti céginformációs szolgálat honlapján ingyenesen,
elektronikusan elérhető cégkivonatban megadott adataiban az ajánlattétel időpontjában
változás történt, úgy csatolni kell a hatályos cégadatokat tartalmazó cégkivonatát,
egyszerű másolatban. Amennyiben a céginformációs szolgálat honlapján ingyenesen,
elektronikusan elérhető cégkivonata adataiban változás az ajánlat tétételi időpontig
nem történt, erre a körülményre az ajánlatban utalni kell. Folyamatban lévő
változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz
benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által
megküldött igazolást is.
14. A kizáró okok ellenőrzéséhez - amennyiben az érintett gazdasági szereplő szerepel
a köztartozásmentes adózói adatbázisban - kérjük az erről szóló nyilatkozatot, avagy
csatolják a köztartozásmentes adózói adatbázisból kinyomtatott igazolást.
(Amennyiben az érintett gazdasági szereplő nem szerepel a köztartozásmentes adózói
adatbázisban, és ajánlatkérőben kétség merül fel ajánlattevő köztartozás-mentességét
illetően, úgy ajánlattevő köteles megfelelő dokumentummal igazolni köztartozásmentességét (pl. csatolni a NAV "nullás" igazolást.)
15. A Kbt. 58. § (4) bekezdése alapján az ajánlatkérő jogosult az ajánlatban benyújtott
igazolások, nyilatkozatok tartalmának ellenőrzése érdekében más állami szervtől vagy
gazdasági szereplőtől információt kérni.
16. Amennyiben az alkalmasság igazolására szolgáló dokumentum az alkalmassági
minimum követelmények körében meghatározott összeget nem forintban tartalmazza,
azt az ajánlatkérő a Magyar Nemzeti Banknak a felhívás megküldésének napján
érvényes hivatalos deviza középárfolyamán átszámítva veszi figyelembe. Amennyiben
valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott deviza az ajánlattevő
letelepedése szerinti ország központi bankja által jegyzett felhívás megküldésének
napján érvényes árfolyamon számított euró ellenértéke kerül átszámításra.
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17. Ahol a Kbt. vagy annak végrehajtásáról szóló jogszabály vagy e jogszabályok
alapján ajánlatkérő valamilyen irat, dokumentum benyújtását írta elő, eltérő
rendelkezés hiányában az irat, dokumentum a Kbt. 36. § (3) bekezdése alapján
egyszerű másolatban is benyújtható, kivéve a 60. § (3) bekezdése szerinti irat, melyet
eredetiben kell az ajánlathoz csatolni. Ajánlatkérő az egyszerű másolatnak az eredeti
dokumentumról készített fénymásolatot tekinti és előírja azokon az "eredetivel
megegyező" szöveg feltüntetését, a cégjegyzésre jogosult személynek vagy
meghatalmazottjának aláírásával. Az eredeti, illetve hiteles másolati példányban
benyújtott
igazolásokon
külön
megjegyzést
nem
kell
szerepeltetni.
18. 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 anyagot cégjegyzésre jogosult személynek vagy
meghatalmazottjának alá kell írnia és a következő megjegyzéssel kell ellátnia: "A
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.
19. Bármely gazdasági szereplő, aki az adott közbeszerzési eljárásban ajánlattevő
lehet – a megfelelő ajánlattétel érdekében – a felhívásban vagy a
dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő (értelmező)
tájékoztatást kérhet az felhívás a) pontja szerinti címen, elérhetőségen
(Kapcsolattartási pont)
Az ajánlattevő köteles a helyszínt az ajánlat benyújtása előtt megtekinteni és a
megfelelő ajánlatnyújtáshoz szükséges minden információt beszerezni, az ajánlatkérő
által meghatározott követelményekben rejlő bármilyen hibát vagy hiányosságot
feltárni és az ajánlatkérőnek jelezni.
20. Helyszíni bejárás: Ajánlatkérő helyszíni bejárást szervez. Ennek helye: a
kivitelezés helyszíne. Időpontja: az ajánlati felhívás megküldését követő 3. nap
reggel 10 órától. Amennyiben ez nem munkanap, úgy az azt követő első munkanap,
reggel 10 órától.
A bejáráson ajánlattevők kérdést nem tehetnek fel.
A kérdéseket kizárólag írásban, a kiegészítő tájékoztatásra vonatkozó szabályok
szerint kell megküldeni a közbeszerzési eljárás kapcsolattartójának.
Az írásban (faxon, postai úton, vagy közvetlen kézbesítés útján) feltett kérdéseket emailen szerkeszthető formátumban (*.doc) !!! is meg kell küldeni, meggyorsítva
ezzel a válaszadást.
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A kiegészítő (értelmező) tájékoztatás kéréskor meg kell adni legalább az alábbi
információkat: név, székhely (lakóhely), kapcsolattartó személy neve, levelezési cím,
telefonszám, fax szám, elektronikus levelezési cím.
21. Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást a kérés beérkezését követően ésszerű
határidőn belül adja meg. Ha a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet az ajánlattételi
határidő lejárta előtti tizedik napnál később nyújtották be, ajánlatkérő fenntartja annak
jogát, hogy, a kiegészítő tájékoztatást csak akkor adja meg, ha annak megküldése még
az ajánlattételi határidő letelte előtt lehetséges. A kiegészítő tájékoztatás során adott
válaszok a közbeszerzési eljárás részét képezik, ezeket az ajánlat benyújtása során
figyelembe kell venni.
22. A nyertes ajánlattevő – az építési beruházások közbeszerzésének részletes
szabályiról szóló 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 9. §-ában foglaltak szerint –
köteles a kivitelezés teljes időtartamára összkockázatú (all risks típusú) építés-szerelési
biztosítást kötni vagy a meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni a szerződéstervezetben foglaltak szerint. A nyertes ajánlattevő a felelősségbiztosítási kötvény
másolati példányát, illetve a biztosítási díj befizetésének igazolását legkésőbb a
szerződéskötés időpontjára köteles ajánlatkérőnek átadni. Az előírt tartalmú biztosítás
határidőre történő rendelkezésre bocsátásának elmaradása a szerződéskötéstől való
visszalépésnek minősül.
23. Ajánlatkérő a Kbt. 54. § (1) bekezdése alapján előírja, hogy ajánlattevő
tájékozódjon az adózásra, a környezetvédelemre, az egészségvédelemre és a
fogyatékossággal élők esélyegyenlőségére, a munkavállalók védelmére és
munkafeltételeire vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén
és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. A tájékoztatást adó szervek
elérhetőségét a Dokumentáció tartalmazza.
24. Az ajánlatkérő az eljárás nyertesével - vagy annak visszalépése esetén az eljárás
eredményének kihirdetéskor a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített
szervezettel köti meg a szerződést, amennyiben hirdet második helyezettet.

28.

Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2015. március 2.

