AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS
„Irodabútorok beszerzése az MNL OL számára” tárgyban
a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) Harmadik része szerinti - a Kbt. 113.§ (1)
bekezdés szerinti nyílt közbeszerzési eljárás
1)

Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe, honlap címe:
Ajánlatkérő neve:
Magyar Nemzeti Levéltár
Címe:
1014 Budapest, Bécsi kapu tér 2-4.
Telefon:
+36/1-225-2876
Telefax:
+36/1-225-2875
E-mail:
eszigno@mnl.gov.hu
Ajánlatkérői technikai azonosítószám: AK16112
Ajánlatkérő nevében jelen közbeszerzési eljárásban eljáró kapcsolattartó személy:
Target Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Iroda
Támis Norbert
Címe: 1183 Budapest, Ráday Gedeon u. 1. D/II. ép. II. emelet 3. (23. ajtó)
Telefon: +36 30 631 4014
Telefax: +36-1-236-2972
E-mail: tamis.norbert@targetconsulting.hu

2)

A közbeszerzési eljárás fajtáját, tárgyalásos és gyorsított eljárás, versenypárbeszéd,
valamint hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás esetén annak indokolását:

Ajánlatkérő a Kbt. Harmadik rész, 113.§ (1) bekezdés szerinti közbeszerzési eljárást indított, mivel az
árubeszerzés becsült értéke elérte a nettó 18 millió forintot.
3) Az az elérhetőség, amelyen a közbeszerzési dokumentumok korlátlanul és teljeskörűen,
közvetlenül és díjmentesen elektronikusan elérhetőek, illetve elérhetőek lesznek. Ha egyes
közbeszerzési dokumentumokhoz való közvetlen elektronikus hozzáférés a 39. §-ban foglalt
okok miatt nem biztosított, annak megjelölését, hogy az érintett dokumentumokat az
ajánlatkérő milyen módon bocsátja rendelkezésre:
Az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat jelen ajánlattételi felhívás (a továbbiakban: felhívás)
megküldésével egyidejűleg elektronikusan, korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és
díjmentesen elérhetővé teszi a következő címen: http://targetconsulting.hu/kozbeszerzesieljarasok/folyamatban/
A Közbeszerzési Dokumentumokat ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek, vagy az ajánlatban
megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie az ajánlattételi határidő lejártáig. A
Közbeszerzési Dokumentumok „elérése” alatt Ajánlatkérő az erre a célra rendszeresített regisztrációs
adatlap kitöltését, valamint annak az Ajánlatkérő kapcsolattartója részére történő megküldését,
valamint Ajánlatkérő általi visszaigazolását érti.
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4)

A közbeszerzés tárgya és mennyisége:

Tárgy: Irodabútorok beszerzése az MNL OL számára
CPV kódja: 39130000-2, 39110000-6, 39120000-9
Az ajánlatkérői minimum elvárások:
Jelen közbeszerzési eljárás tárgya az alábbiakban meghatározott áruk leszállítása és összeszerelése az
eljárás eredményeként megkötésre kerülő adásvételi szerződés keretében.
I. rész: Irodabútorok
3 db vezetői fotel
52 db forgószék
64 db íróasztal
64 db fiókos irattartó
60 db irattartó szekrény 1.
4 db irattartó szekrény 2.
32 db ruhafogas 1.
32 db ruhafogas 2.
64 db fiókos polcos komód
3 db tárgyalóasztal 1.
3 db tárgyalóasztal 2.
55 db könyvespolc + szekrény 1.
1 db könyvespolc + szekrény 2.
192 db tárgyalószék
II. rész: Íróasztali lámpa
64 db íróasztali lámpa
A részletes műszaki leírást a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.
Az eljárást megindító felhívásban és a Közbeszerzési Dokumentumokban nevesített típus név,
márkanév, cikkszám csupán a beszerzési igény pontos behatárolását segíti. Az ajánlatkérő a
közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési
műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3)
bekezdése alapján az ezzel egyenértékű teljesítést elfogadja.
Amennyiben ajánlattevő az ajánlatában egyenértékű terméket jelöl meg, úgy szakmai ajánlatként
csatolnia kell gyártói nyilatkozatot annak igazolására, hogy a megajánlott termék a műszaki leírás
műszaki elvárásainak megfelel.
5)
A szerződés meghatározása, amelynek megkötése érdekében a közbeszerzési eljárást
lefolytatják:
Adásvételi szerződés
6) Annak feltüntetését, ha keretmegállapodás kötésére, dinamikus beszerzési rendszer
alkalmazására, elektronikus árlejtés alkalmazására kerül sor: 7)

A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje:

A teljesítési határidő: bírálati szempont
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8)

A teljesítés helye:

Magyar Nemzeti Levéltár, 1113 Budapest, Daróczi út 1-3.
NUTS-kód: HU-101
9)

Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei vagy a vonatkozó jogszabályokra hivatkozás:

A szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számlák a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései, a Kbt.
135. § (1), (5), (6) bekezdései szerint átutalással kerülnek kiegyenlítésre, figyelemmel a 2003. évi
XCII. törvény 36/A. §-ában foglaltakra.
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: HUF. Ajánlatkérő 1 db számla benyújtását
teszi lehetővé.
Az ajánlatkérőként szerződő fél a szerződés teljesítésének elismeréséről (teljesítésigazolás) vagy az
elismerés megtagadásáról legkésőbb az ajánlattevőként szerződő fél teljesítésétől vagy az erről szóló
írásbeli értesítés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül írásban köteles nyilatkozni.
A kifizetésekre teljesítésigazolás kiállítását követően, szerződésszerű és a jogszabályoknak
megfelelő számla alapján kerül sor a számlának az ajánlatkérőként szerződő fél általi
kézhezvételének napját követő 30 napon belül.
Ajánlatkérő késedelmes fizetés esetén a Ptk. 6:155. §-ban meghatározott mértékű, és a késedelem
időtartamához igazodó késedelmi kamatot fizet.
A részletes fizetési feltételeket a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazza.
10)
Annak meghatározását, hogy az ajánlattevő tehet-e többváltozatú (alternatív) ajánlatot:
Többváltozatú ajánlat benyújtására nincs lehetőség.
11)

A részajánlattétel lehetőségét vagy annak kizárását. Ha részajánlat tételére lehetőség
van, tájékoztatást arról, hogy egy vagy több, vagy valamennyi részre lehet-e ajánlatot
tenni, valamint arról, hogy korlátozva van-e az egy ajánlattevőnek odaítélhető
szerződésrészek száma. A részajánlat tételének kizárása esetén ennek indokait;

Ajánlatkérő részajánlattételi lehetőséget biztosít a felhívás 4. pontjában meghatározott két részre az
alábbiak szerint:
I. rész Irodabútorok
II. rész Íróasztali lámpa
Ajánlattevő mindkét részre tehet ajánlatot, egyúttal Ajánlatkérő jelzi, hogy nem korlátozza az egy
ajánlattevő által elnyerhető részek számát.
12)
Az ajánlatok értékelési szempontjai. Ha a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot nem
kizárólag az ár vagy kizárólag a 78. § szerint meghatározott költség alapján választják ki, a
gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatra vonatkozó értékelési szempontok súlyozását (kivételesen
sorrendjét) is fel kell tüntetni;
Az Ajánlatkérő a Kbt. 76.§ (2) bekezdés c) pontja szerint az értékelési szempont a legjobb ár-érték
arány, valamennyi rész esetében az alábbi értékelési részszempontok és súlyszámok szerint:
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Értékelési részszempont
1. Nettó ajánlati ár (HUF, egész számban, tartalmazza a kiszállítást és
összeszerelést)
2. Szállítási határidő (szerződés hatályba lépésének napjától,
munkanapban)

Súlyszám
8
2

A részszempontok szerinti tartalmi elemek értékelése során adható pontszám alsó határa 1, felső
határa 10.
A bírálati módszer:
Az 1. és 2. részszempont esetében az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén
alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról szóló Közbeszerzések Tanácsa 2/2004.
számú módosított ajánlása (KÉ 2010. évi 152. szám; 2010. december 22.) III.A.1.ba) pontjában
foglaltak szerinti fordított arányosítás.
Az egyes résszempontokon belül az ajánlatkérő részére legkedvezőbb ajánlat kapja a maximális tíz
pontot. A fenti módszer alapján kiszámított pontszámok a súlyszámmal megszorzásra, majd
összeadásra kerülnek. A legtöbb pontot elérő ajánlat minősül a legjobb ár-érték arányú ajánlatnak.
Ajánlatkérő a számítás során kettő tizedes jegyig kerekít a matematikai kerekítés szabályai szerint.
A 2. bírálati szempont tekintetében Ajánlatkérő 15 munkanapnál kisebb megajánlást túlzottan
alacsonynak tartja. Amennyiben a szállítási határidő megajánlott érték 15 munkanapnál kisebb, úgy
azt ajánlatkérő többletként nem értékeli, vagyis az ilyen megajánlásokra ajánlatkérő egységesen 10
pontot ad. A szállítási határidő megajánlott érték nem lehet több 20 munkanapnál. Amennyiben a
teljesítés időtartamaként megajánlott érték a 20 munkanapot meghaladja, úgy ajánlattevő ajánlata a
Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen.
A szállítási határidő vonatkozásában kizárólag pozitív egész számot lehet megajánlani, a tört értéket
tartalmazó ajánlat érvénytelen.
13)

Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:

Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan
gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62.§ (1) bekezdés b)-d), g)-m) pontja szerinti kizáró okok
valamelyike fennáll.
A kizáró okok fenn nem állásának igazolása:
- Az ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok
igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló
321/2015. (X.30.) Kormányrendelet (továbbiakban: VHR 321.) 17. § (1) bekezdés szerint
ajánlattevőnek a Kbt. 67.§ (1) bekezdés szerinti egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról,
hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1)
bekezdés k) pont kb) pontját a 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában
foglaltak szerint kell igazolnia. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem
alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő - korábbi közbeszerzési
eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy
az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a
kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes
európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő
felel.
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- Az alvállalkozó vonatkozásában az ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy
az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn a Kbt. 62.§ (1) bekezdés b)-d),
g)-m) pontja szerinti kizáró okok.
A kizáró okok tekintetében tett nyilatkozatok, a jelen felhívás megküldésének napjánál nem lehetnek
korábbi keltezésűek.
A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumok a Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján egyszerű
másolatban is benyújthatók.
A kizáró okok vonatkozásában a Kbt. 64. § is irányadó.
14)

Az alkalmassági követelményeket, az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatokat és
a megkövetelt igazolási módot:

A./ Gazdasági és pénzügyi alkalmasság:
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
(A1) Az alkalmassági minimumkövetelményt Ajánlattevő a 321/2015. § (X.30.) Korm. rendelet 19.§
(1) bekezdés a) pontja alapján valamennyi számlavezető pénzügyi intézményétől származó
nyilatkozat benyújtásával igazolja, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor
kezdte meg a tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak, legalább az alábbi
tartalommal:
- valamennyi általa vezetett pénzforgalmi számla száma,
- mióta vezeti a pénzforgalmi számlá(ka)t
- a pénzforgalmi számlá(ko)n a felhívás megküldésének napját megelőző utolsó 24 hónapban volt-e
30 napot meghaladó sorba állított tétel.
Ajánlatkérő sorbaállítás alatt a 2009. évi LXXXV. törvény 2.§ 25. pontjában meghatározottakat érti,
azaz: a pénzforgalmi szolgáltató által vezetett fizetési számlára érkező fizetési megbízás fedezethiány
miatt történő nem teljesítése (függőben tartása) és várakozási sorba helyezése a jövőbeni teljesítés
céljából, ide nem értve azt az esetet, amikor a fizető fél az ütemezett fizetések céljából, a beérkezett
fizetési műveletek tervszerű teljesítése érdekében sorba helyezésről állapodik meg a pénzforgalmi
szolgáltatóval.
A Kbt. 65. § (6) bekezdésével kapcsolatban felhívjuk ajánlattevő figyelmét, hogy elegendő, ha
közülük egy felel meg.
Az alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentumot egyszerű másolatban is elegendő
benyújtani.
Ezen alkalmassági követelmény mindkét rész tekintetében irányadó.
Az alkalmassági követelmények tekintetében az ajánlat részeként csak nyilatkozni szükséges,
miszerint az ajánlattevő, alkalmasság igazolásában részt vevő az adott alkalmassági követelménynek
megfelel. Az alkalmassági követelmények igazolása az ajánlatban nem szükséges, csupán a Kbt.
69.§-ban foglaltak szerint az ajánlatkérő által felkért ajánlattevőnek kell, a felkérésben meghatározott
határidőig az igazolásokat benyújtani.
Az alkalmasság minimum követelménye(i):
(A1) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben bármely számlavezető pénzügyi intézményi
pénzforgalmi számláján az eljárást megindító felhívás megküldésének napját megelőző utolsó 24
hónapban 30 napot meghaladó sorba állított tétel volt.
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Az alkalmassági minimukövetelmény valamennyi rész vonatkozásban irányadó.
B./ Műszaki és szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
(B1) Az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított három év legjelentősebb
szállításainak ismertetése a 321/2015. § (X.30.) Korm. rendelet 21.§ (1) bekezdés a) pontja alapján.
A 321/2015. § (X.30.) Korm. rendelet 23. § alapján az alkalmasságot az ajánlattevő, a részvételre
jelentkező, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a
szerződést kötő másik fél által adott igazolással lehet igazolni. A nyilatkozatban/igazolásban meg kell
adni legalább a szállítás tárgyát, az ellenszolgáltatás összegét, a teljesítés helyét és idejét (kezdet és
befejezés megjelölésével; év, hónap, nap pontossággal), továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a
teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A B1 alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Az alkalmasság minimum követelrnénye(i):
(B1) Az ajánlattevő alkalmatlan, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás megküldésétől
visszafelé számított 3 évben teljesített
az I. rész tekintetében:
- minimum 1 db, legalább 12 millió Ft értékű, bútorok szállítására vonatkozó referenciával.
a II. rész tekintetében:
- minimum 1 db, legalább 200 ezer Ft értékű, íróasztali lámpa szállítására vonatkozó
referenciával.
15)

Az ajánlattételi határidő:

2016. szeptember 29. 11:00 óra
Az ajánlatokat munkanapon 8-16 óra között, az ajánlattételi határidő napján 8-11 óra között lehet
beadni.
16)

Az ajánlat benyújtásának címe és a benyújtás módja:

Magyar Nemzeti Levéltár
1014 Budapest, Hess András tér 5. fszt. 51-es iroda
Az ajánlatot közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. A postai
késedelem kockázatát ajánlattevő viseli.
Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy az épületben portaszolgálat működik, mely
megkerülése nélkül nem lehet az épületbe bejutni. Ezen adminisztrációs kötelezettség miatt az
épületbe való bejutás több percet is igénybe vehet, mellyel az ajánlatok leadásakor kalkuláljanak
Ajánlattevők. Az esetleges ebből eredő késedelem Ajánlattevőt terheli.
A Magyar Nemzeti Levéltár Hess András téri épületébe a Fortuna Udvarból (a Fortuna Étterem és a
Litea Könyvesbolt) nyíló bejáraton keresztül juthatnak be. Az eligazodást az udvarban elhelyezett
irányítótáblák segítik.
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17)
Az ajánlattétel nyelve, annak feltüntetését, hogy a magyar nyelven kívül más nyelven is
benyújtható-e az ajánlat vagy részvételi jelentkezés:
Az ajánlattétel nyelve a magyar, az eljárásban magyar nyelven kívül más nyelven nem nyújtató be az
ajánlat.
18)
Az ajánlat(ok) felbontásának ideje és helye, az ajánlatok felbontásán jelenlétre
jogosultakat:
2016. szeptember 29. 11:00 óra
Magyar Nemzeti Levéltár
1014 Budapest, Hess András tér 5. fszt. 51-es iroda
Az ajánlatok felbontásán a Kbt. 68. § (3) bekezdése szerinti személyek lehetnek jelen.
19)

Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:

Ajánlattevő az ajánlatához az ajánlattételi határidőt követő 60 napig kötve van. (Kbt. 81.§ (11)
bekezdés, a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 320/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet)
20)

Az ajánlati biztosíték előírására vonatkozó információk:

Ajánlatkérő az ajánlattételt nem köti ajánlati biztosítékhoz.
21)
Az Európai Unióból származó forrásból támogatott közbeszerzés esetén az érintett
projektre (programra) vonatkozó adatok:22)

A tárgyalás lefolytatásának menete, alapvető szabályai: -

23)

Az első tárgyalás időpontja:-

24)

Egyéb információk:
1. Ajánlatkérő tájékoztatásul közli, hogy ajánlatkérő az eljárás során a szerződés teljesítésére
vonatkozó alkalmassági feltételeket (A./ és B./) a minősített ajánlattevők névjegyzékéhez
képest szigorúbban határozta meg.
2. Ajánlatkérő a Kbt. 66.§ (6) bekezdés alapján előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni a
közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő
alvállalkozót kíván igénybe venni, és az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az
ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
3. Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy
személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi
jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és a
felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy
követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására
vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 65.§ (8) bekezdésben foglalt eset kivételével csatolni kell az
ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy
előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a
szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés
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teljesítésének időtartama alatt. Az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és
pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint
kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás
teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
4. Az ajánlattevőnek az ajánlatot egy papíralapú példányban, írásban, bontatlan és sértetlen
zárt csomagolásban kell benyújtania. Az ajánlatot további 1 példányban elektronikusan, CD
vagy DVD adathordozón az eredeti papíralapú ajánlatról készített szkennelt formában (jelszó
nélkül olvasható, de nem módosítható pdf file és a műszaki ajánlat xls. file) is be kell
nyújtani.
Amennyiben az ajánlat papír alapú és elektronikus példánya között eltérés tapasztalható,
akkor ajánlatkérő a papír alapú példányt tekinti irányadónak.
A papír alapú példányt lapozhatóan kell bekötni. Az ajánlat oldalait - az ajánlatot, illetve a
mellékelt nyilatkozatok, valamint egyéb iratok szöveget, adatot tartalmazó oldalait folyamatos oldalszámozással kell ellátni, és az ajánlathoz tételes oldalszámozásra hivatkozó
tartalomjegyzéket kell csatolni.
A csomagolásra jól olvashatóan kérjük felírni:
AJÁNLAT, „Irodabútorok beszerzése az MNL OL számára”
Egyéb formai követelményeket a Közbeszerzési dokumentum rögzít.
5. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő - közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő -,
ill. a Kbt. 66. § (6) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó aláírási címpéldányát, vagy a
2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás-mintáját egyszerű másolatban
(ajánlatkérő kizárólag azon személyek aláírási címpéldányát, aláírási-mintáját kéri benyújtani,
akik az ajánlatban kötelezettségvállaló nyilatkozatot tesznek, vagy mint cégjegyzésre jogosult
képviselő(k) meghatalmazást ad(nak) olyan személy(ek)nek, akik az ajánlatban
meghatalmazottként írnak alá). Ajánlatkérő cégkivonat benyújtását nem kéri, a cégkivonatot
ajánlatkérő vizsgálja elektronikus, hatósági, ingyenes nyilvántartásból (www.ecegjegyzek.hu).
6. Amennyiben a cégkivonat szerint el nem bírált módosítás van folyamatban, ajánlattevőnek
ajánlatához ugyanakkor csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet
és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást [=ún. „e-tértivevény”-t és az
„Informatikai vizsgálat eredménye” elnevezésű dokumentumok 1-1 nyomtatott példányát,
továbbá .xml file-ként nyomtatva a „Változásbejegyzési kérelem” elnevezésű dokumentum 1
nyomatott példányát (mellékletek nélkül)].
7. Amennyiben az ajánlatot a cégjegyzésre jogosult helyett meghatalmazott írja alá, úgy
ajánlattevő köteles a legalább teljes bizonyító erejű okiratba foglalt, a meghatalmazó és a
meghatalmazott aláírását is tartalmazó meghatalmazás másolati példányát az ajánlat részeként
csatolni.
8. A Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az
ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és
teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. E körben felhívjuk Tisztelt
Ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozatot eredetiben kell
az ajánlat részeként benyújtani.
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9. A Kbt. 66. § (5) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlatnak felolvasólapot kell
tartalmaznia, amely feltünteti a Kbt. 68.§ (4) bekezdése szerinti információkat, vagyis az
ajánlattevők nevét, címét (székhelyét. lakóhelyét), valamint azokat a főbb, számszerűsíthető
adatokat, amelyek az értékelési szempontok alapján értékelésre kerülnek.
10. A Kbt. 66. § (4) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlatban az ajánlattevőnek nyilatkoznia
kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény
szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e.
11. Közös ajánlattétel esetén az ajánlathoz csatolni kell a közös ajánlattevők egyetemleges
felelősségvállalásáról szóló nyilatkozatot, valamint a feladat elvégzésére vonatkozó, a tagok
közötti munkamegosztást és részesedésük %-os arányait és a képviseletre feljogosított cég
megnevezését is tartalmazó, egymás közötti megállapodását.
12. Ajánlatkérő a Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján, a benyújtandó dokumentumok tekintetében
elfogadja az egyszerű másolatban történő benyújtást. Ez alól kivételt képez a Kbt. 66. § (2)
bekezdése szerinti nyilatkozatot eredeti példányban kell az ajánlat részeként benyújtani.
13. Az ajánlatot magyar nyelven kell elkészíteni. Idegen nyelvű dokumentum, irat benyújtása
esetén, az idegen nyelvű dokumentummal együtt annak felelős magyar nyelvű fordítása is
benyújtandó. Felelős fordítás alatt az ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely tekintetében az
ajánlattevő képviseletére jogosult személy nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az
eredeti szövegnek. A nem magyar nyelven készült, illetve felelős magyar fordítással el nem
látott dokumentumokban foglaltakat az ajánlatkérő az ajánlatok bírálata során nem veszi
figyelembe. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő a felelős.
14. Árfolyamok: Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra, illetve euróra történő
átszámításánál az ajánlattevőnek a felhívás megküldésének napján érvényes Magyar Nemzeti
Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Amennyiben valamely
devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára az ajánlattevő saját központi
bankja által a felhívás megküldésének napján érvényes árfolyamon számított euró ellenérték
kerül átszámításra a fentiek szerint. Átszámítás esetén az ajánlattevőnek közölnie kell az
alkalmazott árfolyamot. Referenciák esetében a forintra történő átváltás a teljesítés
időpontjában érvényes árfolyamon történik.
15. Ajánlatkérő az eljárás nyertesével, vagy – a nyertes visszalépése esetén – az ajánlatok
értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel
(személlyel) köti meg a szerződést, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli
összegezésben megjelölte.
16. Irányadó idő: A teljes felhívásban és a Közbeszerzési Dokumentumokban valamennyi
órában megadott határidő közép-európai helyi idő szerint értendő. (CET)
17. Ajánlatkérő nem teszi lehetővé projekttársaság létrehozását (Kbt. 35.§ (8) bekezdés).
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18. Ajánlatkérő tájékoztatja a Tisztelt Ajánlattevőket az értékelés folyamatáról:
Az ajánlatok és részvételi jelentkezések elbírálása során az ajánlatkérőnek meg kell
vizsgálnia, hogy az ajánlatok megfelelnek-e a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a
jogszabályokban meghatározott feltételeknek.
Az ajánlatkérő köteles megállapítani, hogy mely ajánlat érvénytelen, és hogy van-e olyan
gazdasági szereplő, akit az eljárásból ki kell zárni. A fentiek alapján megfelelőnek talált
ajánlatokat az ajánlatkérő az értékelési szempontok szerint értékeli.
Az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az ajánlatkérő köteles az
értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt öt munkanapos
határidő tűzésével felhívni a kizáró okok tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt
igazolások benyújtására. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az
alkalmassági követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani.
Ha ajánlattevő nem vagy az esetleges hiánypótlást, illetve felvilágosítás kérést követően sem
megfelelően nyújtja be az igazolásokat (ideértve azt is, ha az igazolás nem támasztja alá az
egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat tartalmát, vagy azzal
ellentétes), az ajánlatkérő ezen ajánlattevő ajánlatának figyelmen kívül hagyásával az
értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt hívja fel a
fentiek szerint az igazolások benyújtására. Az ajánlatkérő az eljárást lezáró döntésben csak
olyan ajánlattevőt nevezhet meg nyertes ajánlattevőként, aki az alkalmassági követelmények,
a kizáró okok és a 82. § (5) bekezdése szerinti kritériumok tekintetében a Kbt. és a külön
jogszabályban foglaltak szerint előírt igazolási kötelezettségének eleget tett.
Az ajánlatkérő az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően dönthet úgy, hogy nemcsak
a legkedvezőbb, hanem az értékelési sorrendben azt követő meghatározott számú következő
legkedvezőbb ajánlattevőt is felhívja az igazolások benyújtására. Az ajánlatkérő az
összegezésben csak akkor nevezheti meg a második legkedvezőbb ajánlattevőt, ha az eljárást
lezáró döntés meghozatalát megelőzően őt is felhívta az igazolások benyújtására. Az e
bekezdés szerinti lehetőséggel az ajánlatkérő akkor élhet, ha az értékelés módszerét
figyelembe véve valamelyik ajánlat figyelmen kívül hagyása esetén az ajánlattevők
egymáshoz viszonyított sorrendje nem változik. Amennyiben ezen számítások eredményeként
az ajánlatkérő megállapítja, hogy a sorrend nem változik, úgy ajánlatkérő az első két helyezett
ajánlattevőt együttesen hívja fel a kizáró okok és az alkalmasság igazolására.
19. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 41. § (6) bekezdésére figyelemmel a közbeszerzés eredményeként nem köthető
érvényesen szerződés olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel,
illetve a létrejött szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés olyan szervezet részére, amely
szervezet nem minősül átlátható szervezetnek. Az átlátható szervezet meghatározását a
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja tartalmazza.
A szerződéskötés feltétele, a fentiekről szóló nyilatkozat becsatolása nyertes ajánlattevő
részéről. Ezen feltétel nem teljesítését az ajánlatkérő úgy tekinti, hogy az ajánlattevő
visszalépett és a Kbt. 131. § (4) bekezdése szerint jár el.
20. Ajánlatkérő aránytalanul alacsony árnak tekinti és alkalmazza a Kbt. 72.§-át, ha a nettó
ajánlati ár a Kbt. 19. §-a nélkül számított becsült értéktől 15 %-ban eltér.
Az ajánlatkérő a 81.§ (4) bekezdése alapján a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár
vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el, és amennyiben az
értékelés alkalmazott szempontjait és módszerét figyelembe véve valamely ajánlat
érvénytelensége esetén a többi ajánlat egymáshoz viszonyított sorrendje egyébként nem
változna, úgy az aránytalanul alacsony árat csak a legkedvezőbb és a második legkedvezőbb
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ajánlatot tett ajánlattevő tekintetében vizsgálja, és alkalmazza szükség esetén a 72. § szerinti
eljárást.
21. Ajánlatkérő a 168/2004 (V.25.) Korm. rendelet hatálya alá esik. Ajánlatkérő jelen eljárás
kiírásakor figyelembe vette és alkalmazza a 168/2004 (V.25.) Korm. rendelet 9. §-át.
Az ajánlat tárgyát képező berendezések feleljenek meg az országos kiemelt termékekre
vonatkozó állami normatívákról szóló 14/2012. NFM utasítás 4. függelékében foglaltaknak.
22. Ajánlatkérő jelen eljárást a Kbt. 53. § (5)-(6) bekezdése alapján feltételesen indítja meg,
tekintettel arra, hogy a beruházás pénzügyi fedezetét olyan költségvetési támogatásból kívánja
finanszírozni, amely még nem áll rendelkezésére. A beszerzés költségvetési forrása

betervezésre került az EMMI, a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és
Vagyongazdálkodási Központ és a Magyar Nemzeti Levéltár költözéssel összefüggő
kormányelőterjesztésébe. Ajánlatkérő a költségvetési támogatás folyósításának
elmaradását vagy kisebb összegben történő folyósítását olyan körülménynek tekinti, amely
miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja. Fentiek alapján Ajánlatkérő a jelen eljárás
eredményeként létrejövő szerződés akkor lép hatályba, amikor Ajánlatkérő a költségvetési
támogatás összegét megkapta és erről a nyertes ajánlattevőt értesíti.

23. Az Eladónak a szállított termékekre az átvételtől számított 12 hónapos jótállást kell vállalnia. A
hibaelhárítás elvégzéséhez szükséges anyagot a jótállási idő alatt az Eladó a saját költségén
köteles biztosítani. A kijavított, kicserélt termékekre az Eladó jótállását kiterjeszti. Az Eladó
jótállási kötelezettsége megszűnik, ha a hiba rendeltetésellenes vagy szakszerűtlen használat,
illetve tárolás, szándékos rongálás, vagy erőszakos behatás, elemi kár miatt következett be.

24. A nyertes ajánlattevőnek a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésében foglaltakkal összhangban – arra az
esetre, ha olyan okból, melyért felelős, megszegi a jelen szerződést – kötbérfizetési kötelezettséget
kell vállalnia a következők szerint. Amennyiben a teljesítés nem teljesül a megadott
határidőben és az előírt minőségben és mennyiségben, a nyertes ajánlattevő szerződésszegést
követ el, és Ajánlatkérő a késedelemmel/hibával érintett teljesítés teljes nettó ellenérték 1%ának megfelelő kötbérre jogosult minden egyes késedelmes napra (hiba esetén a hiba
kijavításáig eltelt napokra), legfeljebb 15 napig. Amennyiben a késedelem/hibajavításig eltelő
idő mértéke a 15 napot meghaladja, úgy a Vevő jogosult a szerződéstől – bármely kártérítési
vagy kártalanítás kötelezettség nélkül – elállni és a szerződésben rögzített teljes nettó ellenérték
15%-ának megfelelő mértékű meghiúsulási kötbért érvényesíteni az Eladóval szemben. A
Vevő ezen túlmenően a szerződésszegés miatt felmerülő kárát is jogosult érvényesíteni.
25) Az eljárást megindító felhívás (feladásának) megküldésének napja: 2016. szeptember 19.
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