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AJÁNALTTÉTELI FELHÍVÁS 

 

 

„MTA TTK épületében a szerverterem hűtési rendszerének bővítése” 

 tárgyú uniós értékhatár alatti  

Kbt. 115. §-a szerinti nyílt közbeszerzési eljáráshoz 

 

 

 

 

 

I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és faxszáma, elektronikus levelezési és honlap címe: 

 

MTA Természettudományi Kutatóközpont, 1117 Budapest, Magyar tudósok krt. 2. 

Telefon:+36 30 456 6086 

E-mail: kozbeszerzes@ttk.mta.hu 

drsarkadizsuzsa@gmail.com 

Kapcsolattartó személy: dr. Sarkadi Zsuzsanna 

 

 

II. A közbeszerzési eljárás fajtája (tárgyalásos és gyorsított eljárás, versenypárbeszéd, 

valamint hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás esetén annak indokolása) 

valamint a szerződés típusa (Építési beruházás, árubeszerzés, szolgáltatásmegrendelés): 

 

A közbeszerzésekről szóló, 2015. CXLIII. törvény 115. § szerinti uniós értékhatár alatti nyílt 

közbeszerzési eljárás, tekintettel arra, hogy az építési beruházás becsült értéke nem éri el a nettó 

háromszázmillió forintot.  

 

 

III. A közbeszerzési dokumentumok korlátlan és teljekörű elérhetőségének biztosítása:  

 

A közbeszerzési dokumentum a Kbt. 57. § (2) bekezdése szerinti elérése az eljárásban való 

részvétel feltétele, az másra át nem ruházható és nem publikálható.  

 

Ajánlatkérő a Kbt. 3. § 21.) pontjában felsorolt, jelen közbeszerzési eljárás során alkalmazott 

közbeszerzési dokumentumot ingyenesen, elektronikus úton (e-mail útján) korlátlanul küldi 

meg az ajánlattételre felkért ajánlattevők részére. A közbeszerzési dokumentumok részét 

képező terveket, illetve az árazatlan költségvetést, azok terjedelmére tekintettel ajánlatkérő nem 

tudja e-mailen megküldeni. A tervek a következő linken lehet letölteni:  
http://kozbeszerzes.ttk.mta.hu/kaezie1uleex4eicahmoo9ESh4eixie6/ 

 

A közbeszerzési dokumentum Kbt. 57. § (2) bekezdése szerinti elérése az eljárásban való 

részvétel feltétele. 

 

A közbeszerzési dokumentum átvételéről (leöltéséről) az aláírt Regisztrációs lapot (1. sz. 

melléklet) a kozbeszerzes@ttk.mta.hu e-mail címre az ajánlattételi határidő lejártáig meg kell 

küldeni, vagy csatolni kell az ajánlatába. A közbeszerzési dokumentum átvételéről 

mailto:kozbeszerzes@ttk.mta.hu
mailto:drsarkadizsuzsa@gmail.com
http://kozbeszerzes.ttk.mta.hu/kaezie1uleex4eicahmoo9ESh4eixie6/
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(elektronikus úton eléréséről, letöltéséről) ajánlattevőnek az ajánlatában kifejezetten 

nyilatkozni kell. 

 

IV. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: 

 

Építési beruházás. 

 

Ajánlatkérő számítógép termének hűtését ellátó meglévő 1 db szekrényklíma hűtőberendezés 

mellé további 2 db klímaszekrény kialakítású technikai hűtőberendezés, és annak teljes körű 

szerelése, beüzemelése. A szükséges hűtőteljesítmény készülékenként min. 55 kW/db, max. 65 

kW/db. 

A műszaki tartalom a Megrendelő által biztosítandó kiviteli tervek alapján kerül 

meghatározásra. 

A készülékek közül kettő főberendezésként (master-slave), a harmadik üzemi tartalékként 

működik. A berendezések szabadhűtésre is alkalmas kivitelűeknek kell lennie. A beltéri 

szekrényklíma egységet a számítógépterembe, álpadlóra állítva, a kültéri egység a tetőn kerül 

elhelyezésre. A két egység közötti vízvezeték részben meglévő, melyet fel kell használni, 

csakúgy, mint az előre biztosított erősáramú ellátást. 

A kivitelezésnek teljes körűen tartalmazni a kell a készülékek beszállítását, anyagmozgatását, 

víz- erős- és gyengeáramú, cseppvíz oldali szerelését és bekötését, a szükséges szakipari 

munkákkal együtt, különös tekintettel a daruzás, gépalapok, erősáramú hálózat átalakítása, 

kiegészítése, beüzemelés, beszabályozás, továbbá minden nemű segéd- és kiegészítő 

munkálatok. 

Ajánlatkérő épületgépész szakági kiviteli tervet ad a műszaki leírás részeként. 

A készülékek épületfelügyeleti rendszerbe kötése nem tárgya az eljárásnak, de a készülékek 

távindítási lehetőséggel kell, hogy rendelkezzenek, és alkalmasnak kell lenniük arra, hogy 

feszültségmentes kontaktusokkal tudjanak kommunikálni épületfelügyeleti illeszthetőség 

érdekében. 

 

Éves karbantartási feladatok elvégzése a gyártói előírás alapján a műszaki leírásban 

részletezettek szerint a kivitelezési feladatokat követően a kivitelezés során beépítésre kerülő 

két új rendszerre vonatkozóan és a meglévő 1 rendszerre vonatkozóan is, melynek adatait a 

kiviteli terv tartalmazza. 3 év időtartamra + 2 év opcionális meghosszabbítással. 

 

A részletes műszaki leírást a Közbeszerzési dokumentum tartalmazza. 

 

CPV: 45331200-8 Szellőzés és légkondicionálás szerelése 

 

V. A szerződés meghatározása, amelynek megkötése érdekében a közbeszerzési eljárást 

lefolytatják: 

 

Vállalkozási szerződés MTA TTK épületében a szerverterem hűtési rendszerének bővítése 

érdekében. 
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VI. Annak feltüntetése, ha keretmegállapodás kötésére, dinamikus beszerzési rendszer 

alkalmazására, elektronikus árlejtés alkalmazására kerül sor: 

 

Nem kerül sor. 

 

VII. A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje: 

 

A teljesítés határideje: a szerződés megkötését követő 16 hét 

 

VIII. A teljesítés helye: 

 

A teljesítés fő helyszíne:1117 Budapest, Magyar tudósok krt. 2.  

 

IX. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételeit vagy a vonatkozó jogszabályokra 

hivatkozást: 

 

Építési beruházás esetén: 

Ajánlatkérő előleget biztosít az alábbiak szerint : 

A 135. § (7) bekezdése szerint az ajánlattevő a szerződésben foglalt - tartalékkeret és áfa nélkül 

számított – teljes ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő összeget előlegként történő kifizetését 

kérheti. Az előleg kifizetése nem függ a nyertes ajánlattevő részéről biztosíték nyújtásától. 

Ajánlatkérő az ajánlattevő kérésére az előleget legkésőbb a munkaterület átadását követő 

15napon belül köteles kifizetni. 

 

Az ellenszolgáltatás teljesítése Ajánlatkérő teljesítés igazolását követően a 322/2015. (X.30.) 

Korm. rendelet 30-31. §-ában, a Kbt. 135. § (1)- (3) és (6) bekezdéseiben foglaltak szerint, 

valamint alvállalkozó igénybe vétele nélküli teljesítés esetén a Ptk. 6:130. § (1) - (2) bekezdései 

szerint, alvállalkozó igénybe vétele esetén pedig - a Ptk. 6:130. § (1) – (2) bekezdéseitől eltérően 

- a Kbt. 135. § (3) bekezdése szerint a (rész)teljesítés igazolását követően haladéktalanul 

benyújtott számlát követő 30 napra banki átutalással kerül sor azzal, hogy a kifizetés során 

figyelemmel kell lenni az Art. 36/A. §-ában foglaltakra is. 

 

Résszámlázás lehetősége: nem biztosított.  

 

Ajánlatkérő a szerződés szerinti teljes ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő tartalékkeretet 

biztosít. A tartalékkeret felhasználásának részletes szabályait a közbeszerzési dokumentumok 

részét képező szerződésben kerültek meghatározásra. 

 

Az ellenszolgáltatás kifizetésére csak a teljesítésigazolás kiállítását követően kerülhet sor. 

 

Karbantartás esetén:  

Az ellenszolgáltatás teljesítése Ajánlatkérő teljesítés igazolását követően negyedévente egyenlő 

részletekben a Pt. 6:130. § (1)-(2) bekezdésének megfelelően. 

 

A további feltételeket a Közbeszerzési dokumentum részét képező szerződéstervezet 

tartalmazza. 
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X. Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő tehet-e többváltozatú (alternatív) ajánlatot: 

 

Nem. 

 

XI. A részajánlattétel lehetősége vagy annak kizárása. 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 figyelemmel arra, hogy egy összefüggő klímarendszer telepítését szerzi be, sem 

műszaki sem gazdasági szempontból a részajánlat biztosítása nem lehetséges, ezért részajánlat 

tételét nem biztosítja, azt kizárja. 

 

XII. 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: 

 

Ajánlatkérő a beérkezett ajánlatokat a Kbt. 76. § (5) bekezdése, az építési beruházások, 

valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások 

közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (3) 

bekezdése alapján a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti „legjobb ár-érték arány” alapján 

bírálja el. 

Értékelési szempontok: 

 

Ssz. Résszempont Súlyszám 

1. Ajánlati ár (nettó) 60 

2. Éves karbantartási díj (nettó)  10 

3. A megajánlott hűtőberendezés EER értéke 30 

 

Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható 

pontszám alsó határa 1 pont, felső határa 100 pont valamennyi értékelési szempont tekintetében. 

 

1. Az Összesített nettó ajánlati ár (nettó HUF tartalékkeret nélkül) szempont esetében az 

Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21. 

számában közzétett, a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési 

szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutatója (a továbbiakban: Útmutató) 1. sz. 

mellékletének 1. arányosítás pontjának B) ba) alpontjában rögzített fordított arányosítás 

módszerével végzi az értékelést a Közbeszerzési dokumentumban meghatározottak szerint. 
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Ajánlattevőnek az ajánlati ár tekintetében részletes ajánlatot kell tennie az árazatlan 

költségvetés kitöltésével. 

– Az ajánlati ár átalányár jellegű, tehát tartalmaznia kell valamennyi, a szerződésszerű 

teljesítéssel kapcsolatban, valamint a Közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint 

felmerülő költséget. Továbbá tartalmaznia kell az összes felmerülő adót, közterhet, illetéket stb. 

kivéve az ÁFA összegét. 

– Az Összesített nettó ajánlati árat (azaz az árazott költségvetés általános forgalmi adó nélküli 

végösszegét magyar forintban) a Felolvasólapon kell feltüntetni, nettó értékben, pozitív egész 

arab számban. 

– Felhívjuk az Ajánlattevők figyelmét, hogy az árazatlan költségvetésen belül tilos az egyes 

sorokat összevonni, valamint tilos az egyes tételekhez tartozó mennyiségeket megváltoztatni. 

A kiadott költségvetést és annak valamennyi sorát kell beárazni, kivéve, ha Ajánlatkérő ettől 

eltérően rendelkezik. 

 

2. Éves karbantartási díj (nettó) szempont esetében az Ajánlatkérő a Közbeszerzési 

Hatóság KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21. számában közzétett, a nyertes ajánlattevő 

kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutatója (a 

továbbiakban: Útmutató) 1. sz. mellékletének 1. arányosítás pontjának B) ba) alpontjában 

rögzített fordított arányosítás módszerével végzi az értékelést a Közbeszerzési dokumentumban 

meghatározottak szerint. 

 A karbantartási díj átalányár jellegű, tehát tartalmaznia kell valamennyi, a szerződésszerű 

teljesítéssel kapcsolatban, valamint a Közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint 

felmerülő költséget. Továbbá tartalmaznia kell az összes felmerülő adót, közterhet, illetéket stb. 

kivéve az ÁFA összegét. A Felolvasólapon a karbantartási díj egy évre eső összegét kell 

feltüntetni, nettó értékben, pozitív egész arab számban. 

 

3. A megajánlott hűtőberendezés EER érték szempont esetében az Ajánlatkérő az Útmutató . 

1. sz. mellékletének 1. arányosítás pontjának B) bb) alpontjában rögzített egyenes 

arányosítás módszerével végzi az értékelést a közbeszerzési dokumentuman részletezettek 

szerint.–  Az EER érték két tizedes értékig  kell megadni  

 

A megajánlott hűtőberendezés EER érték szempont esetén az EER érték számolása:  

 

A megajánlott hűtőberendezés EER érték szempont esetén az EER érték számolása:  

 

a megajánlott kültéri egység total hűtőteljesítménye, kW/berendezés összes villamos teljesítmény 

igénye, kW, az alábbi üzemállapotban: nyári üzem: 35°C külső hőmérséklet, 40% páratartalom, belső 

hőmérséklet: 22°C, 50% páratartalom; az összes villamos teljesítménybe bele kell számolni 

kompresszor(ok), kültéri egység ventilátor(ok),szivattyú(k) vezérlő automatikák, és a működéshez 

szükséges egyéb fogyasztók villamos teljesítményét, kivéve a párásítást.  

 

EER = 
Kültéri egység total hűtési teljesítménye,kW

Kültéri egység összes villamos teljesítménye,kW
 

 

Az EER érték számításához ajánlatkérő által megadott excel táblázatot is ki kell tölteni és a 

felolvasólapon a B oszlop 17. sorában szereplő értéket kell beírni.  
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XIII. A kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód: 

 

Kizáró okok: 

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, alkalmasság igazolásában részt vevő 

gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q)  pontjában 

meghatározott kizáró okok valamelyike fennáll. 

 

Megkövetelt igazolási mód: 

A magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k) (közös ajánlattevők), valamint adott esetben az 

alkalmasság igazolásában részt vevőgazdasági szereplő(k) vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) 

Kormányrendelet 17. §-a szerint kell igazolnia Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjában 

foglalt kizáró okok fenn nem állását. 

 

A Kbt. 114. § (2) bekezdés alapján, a Kbt. 67. § (1) szerint, az ajánlatban az alábbi igazolásokat, 

nyilatkozatokat kell becsatolni:  

• A Kbt. 114. § (2) bekezdése és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése 

alapján a kizáró okok fenn nem állásáról ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) 

egyszerű nyilatkozatot kell tennie ajánlatában, 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 köteles elfogadni, ha az ajánlattevő vagy a részvételre jelentkező a 

321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 7. § szerinti - 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 

• A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján az alvállalkozó, 

valamint az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az 

ajánlattevő nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági szereplők 

vonatkozásában nem állnak fenn a felhívásban előírt kizáró okok.  

 

A kizáró okok tekintetében tett nyilatkozatok keltezése nem lehet korábbi a jelen felhívás 

megküldésének napjánál. 

A Kbt. 62. § (1) bekezdés a), b), e), h), j), l), n) és p) pontjában meghatározott időtartamot 

mindig a kizáró ok fenn nem állásának ellenőrzése időpontjától kell számítani. Az ajánlatkérő 

köteles kizárni az eljárásból azt a gazdasági szereplőt, amelyre vonatkozóan valamelyik, az 

eljárásban alkalmazandó kizáró ok fennáll. 

 

A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján ajánlatkérő kizárja azon ajánlattevőt, 

alvállalkozót, alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, akinek a részéről a kizáró ok az 

eljárás során következett be. 
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XIV. Az alkalmassági követelmények, az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és 

a megkövetelt igazolási mód: 

 

Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (2) bekezdése alapján nem ír elő alkalmassági feltételt.  

 

XV. Az ajánlattételi határidő vagy részvételi felhívás esetén a részvételi határidő: 

 

2018. január 9. 11:00 óra 

 

XVI. Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtásának címét, és a benyújtás módját: 

 

Hely: 1117 Budapest Magyar tudósok körútja 2 szám. 5. emelet D.5.13 szoba 

 

Az ajánlatok benyújtására lehetőség van postai úton, illetve személyesen munkanapokon 

hétfőtől péntekig 10:00 és 15:00 óra között, pénteken 10:00 és 14:00 óra között, az ajánlattételi 

határidő lejártának napján 9:00-től az ajánlattételi határidőig az MTA Természettudományi 

Kutatóközpont, 1117 Budapest, Magyar tudósok krt. 2. szám, 5. emelet D.5.13 szoba 

helyszínen.  

 

AJÁNLATKÉRŐ FELHÍVJA A FIGYELMET, HOGY A KARÁCSONY ÉS SZILVESZTER KÖZÖTT  

2017. DECEMBER 27-29. KÖZÖTT MŰKÖDÉSE ÁLTALÁNOS JELLEGGEL SZÜNETEL, ÍGY EZEN 

IDŐSZAKBAN AZ AJÁNLATOK SZEMÉLYESEN TÖRTÉNŐ BENYÚJTÁSÁRA NINCS LEHETŐSÉG. !!! 

 

A postai úton benyújtott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőben 

beérkezettnek, ha azok legkésőbb az ajánlattételi határidőig az ajánlatkérő részéről az ajánlatok 

átvételére megjelölt helyen ténylegesen átvételre kerülnek. A postai kézbesítés esetleges 

késedelméből, továbbá a postai küldemények elirányításából vagy elvesztéséből eredő 

valamennyi kockázatot az ajánlattevő viseli.  

 

Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy ajánlatkérő kapcsolattartási pontjaként 

megjelölt székházban beléptető rendszer működik, és emiatt az épületbe történő belépés a portai 

regisztráció miatt időigényes (előre láthatólag 20-25 perc). Kérjük ennek figyelembevételét az 

ajánlattevők részéről, különös tekintettel az ajánlatok benyújtásának napjára. Az ebből eredő 

bárminemű késedelemért ajánlatkérő felelősséget nem vállal. 

 

Formai előírások: a Kbt. 68. § (2) bekezdése alapján az ajánlatot írásban és zártan, nem átlátszó 

csomagolásban, jelen felhívás I.1) és jelen pontjában megadott címre közvetlenül vagy postai 

úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig.  

 

Az ajánlat csomagolása akkor nem minősül zártnak, ha abból roncsolás nélkül az ajánlat 

kivehető, az ajánlat akkor nem minnősül zártnak, ha abból roncsolás nélkül bármely lapja 

kivehető. Az ajánlat csomagolásán az ajánlattevő nevén és címén felül minimálisan az 

alábbiakban részletezett információkat szükséges feltüntetni: 
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Ajánlat „MTA TTK épületében a szerverterem hűtési rendszerének bővítése” tárgyú 

közbeszerzési eljárásban. Az ajánlattételi határidő előtt (2018. január 09. .11:00 óra) 

felbontani tilos! 

 

Ajánlattevő az ajánlatot papír alapon, 1 (egy) eredeti példányban, valamint 1 (egy) elektronikus 

másolati példányban (digitális példányban, a cégszerűen aláírt, eredeti ajánlatot teljes 

terjedelmében CD/DVD vagy pendrive adathordozón, megfelelő - olvasható - minőségben 

szkennelt, jelszó nélkül olvasható, de nem szerkeszthető, pdf formátumban) is köteles 

benyújtani. Ajánlatkérő az ajánlatok elbírálása során minden esetben a papíralapon benyújtott 

ajánlatot veszi figyelembe. 

 

XVII. Az ajánlattétel vagy részvételi jelentkezés nyelve (nyelveit), annak feltüntetése, 

hogy a magyar nyelven kívül más nyelven is benyújtható-e az ajánlat vagy részvételi 

jelentkezés: 

 

A közbeszerzési eljárás és az ajánlattétel nyelve a magyar. Ajánlatkérő a közbeszerzési 

eljárásban nem teszi lehetővé a magyar nyelv helyett más nyelv használatát, az eljárás során 

mindennemű levelezés és kapcsolattartás kizárólag ezen a nyelven történhet. 

Amennyiben az ajánlatban nem magyar nyelvű dokumentumok is becsatolásra kerülnek, 

ajánlattevőnek a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok magyar nyelvű fordítását is 

csatolnia szükséges. A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján ajánlatkérő a nem magyar nyelven 

benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja. Ajánlatkérő az 

ajánlattevő általi felelős fordításnak az ajánlattevő cégszerű aláírásával és tartalmi egyezőségi 

záradékával ellátott fordítást tekinti, vagy az Ajánlattevőnek csatolnia kell az arra vonatkozó 

cégszerűen aláírt nyilatkozatát, hogy a felelős fordításban benyújtott az irat magyar fordítása az 

eredetivel mindenben megegyezik. 

 

XVIII. Az ajánlat(ok) felbontásának idejét és - amennyiben nem elektronikusan történik 

- helyét, az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultakat; részvételi felhívás esetén a 

részvételi jelentkezések felbontásának idejét és - amennyiben nem elektronikusan történik 

– helyét: 

 

Az ajánlatok felbontásánál a Kbt. 68. § (3) bekezdése alapján csak az ajánlatkérő, az 

ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek lehetnek jelen. 

 

A bontási eljárás a Kbt. 68. § rendelkezései szerint történik. 

 

A bontás helye: 1117 Budapest Magyar tudósok körútja 2 szám 5. emelet D5.02 A szoba 

A bontás ideje: 2018. január 9. 11:00 óra 

 

XIX. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: 

 

60 nap 

 

XX. Az ajánlati biztosíték előírására vonatkozó információ: 

 

Ajánlatkérő nem ír elő. 
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XXI. Európai uniós alapokra vonatkozó információk: 

 

Nem. 

 

XXII. További információk: 

 

1. Keretmegállapodás kötésére, dinamikus beszerzési rendszer alkalmazására, 

elektronikus árlejtés alkalmazására nem kerül sor. 

2. Az eljárásban kizárólag az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők tehetnek 

ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők közösen nem tehetnek 

ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő jogosult közösen ajánlatot 

tenni olyan gazdasági szereplővel, amelynek az ajánlatkérő nem küldött ajánlattételi 

felhívást. Ajánlati Felhívást. Közös ajánlattétel esetén az ajánlattételnek meg kell 

felelnie a Kbt. 35. §-ában foglalt feltételeknek.  

3. Több ajánlattevő közösen is nyújthat be ajánlatot a Kbt. 35. §-a szerint, a Kbt. 115. § 

(4) bekezdése szerinti korlátokkal. Közös ajánlattétel esetén csatolni kell a közös 

ajánlattevők által cégszerűen aláírt közös ajánlattevői megállapodást a közbeszerzési 

dokumentumban (a továbbiakban: dokumentáció) meghatározott tartalommal. 

Bármely gazdasági szereplő, amelynek az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást 

megküldte, jogosult közösen ajánlatot tenni olyan gazdasági szereplővel is, amelynek 

az ajánlatkérő nem küldött eljárást megindító felhívást. 

4. A gazdasági szereplőnek a Kbt. 66. § (1) bek. alapján, valamint a közbeszerzési 

dokumentumokban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően 

kell elkészítenie és benyújtania ajánlatát. 

5. Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. § bekezdésében foglaltak szerint 

teljes körűen korlátozás nélkül biztosítja. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 71. § (3) 

és (8) bekezdéseiben foglaltakra. 

6. Az ajánlatnak a tartalomjegyzéket követően a Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján az 

ajánlathoz felolvasólapot kell csatolni, amelyen fel kell tüntetnie a Kbt. 68. § (4) 

bekezdés szerinti információkat. 

7. Ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (6) bekezdése alapján ajánlatában meg kell jelölnie: 

 a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek (amelyeknek) teljesítéséhez 

az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, 

 az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már 

ismert alvállalkozókat.  

Az ajánlatban a nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni kell. 

8. A Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján az ajánlattevőnek ajánlatában kifejezetten 

nyilatkoznia kell az ajánlattételi felhívás és közbeszerzési dokumentum feltételeire, a 

szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra, a 

szerződéstervezet változtatás nélküli elfogadására vonatkozóan.  

9. Az ajánlattevőnek az ajánlatában csatolni kell a Kbt. 66. § (4) bekezdése szerinti 

nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük 

támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis-vagy középvállalkozásnak minősül-

e. Az ajánlatban a nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni kell. 

10. Ajánlattevőnek a szakmai ajánlatot kell csatolnia. A szakmai ajánlatban be kell 

mutatni a beszerelendő eszközt, pontos gyártmány és típus megjelölésével, továbbá 

ajánlatkérőnek szakmai ajánlatában szerepelnie kell a kiviteli tervben megnevezett 

gyártmánytól eltérő, azonos műszaki tartalmú, egyenértékűként megajánlott  

berendezés méretezési adatlapjának, az azonosságot igazoló műszaki paraméterekkel, 
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adatokkal, továbbá valamennyi egyenértékűként megajánlott anyag gyártmányát, 

típusát olyan részletességgel, amelyből ajánlatkérő egyértelműen megállapíthatja a 

műszaki leírásban megadott követelményeknek való megfelelést. A szakmai ajánlat 

részeként műszaki ütemtervet is kell csatolni.  

11. Az ajánlatban be kell csatolni a kitöltött árazatlan költségvetést. Az árazatlan 

költségvetés megjegyzés rovatában lehet megadni az egyenértékű termék 

megnevezését, típusát, főbb adatait. Felhívjuk az Ajánlattevők figyelmét, hogy az 

árazatlan költségvetésen belül tilos az egyes sorokat összevonni, valamint tilos az 

egyes tételekhez tartozó mennyiségeket megváltoztatni. A kiadott költségvetést és 

annak valamennyi sorát kell beárazni. Az ajánlatban szereplő valamennyi adatot 

forintban (HUF) kell megadni. 

12. A megajánlott hűtőberendezésnek rendelkeznie kell Magyarországon üzletszerűen 

működő, gyártó által elismert hivatalos szakszervizzel. 

13. Ajánlattevőnek csatolnia kell a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. § szerint 

folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról nyilatkozatot. Folyamatban lévő 

változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlatban csatolni kell a cégbírósághoz 

benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által 

megküldött igazolást. 

14. Ajánlattevőnek csatolnia kell ajánlatot aláírók aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi 

V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás-mintáját, külföldi illetőségű ajánlattevő 

esetén az ennek megfeleltethető dokumentumot (amennyiben ilyen dokumentum az 

adott országban nem ismert, teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy 

ügyvéd/közjegyző előtt tett okiratba foglalt aláírás-minta). A cégkivonatban nem 

szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult vezető 

tisztségviselőtől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a 

meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos legalább teljes bizonyító erejű 

magánokiratba foglalt meghatalmazást. A meghatalmazás mellé csatolni kell a 

meghatalmazó vagy meghatalmazók aláírási címpéldányát vagy ügyvéd által 

ellenjegyzett aláírás-mintáját is. 

15. Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell,  

• hogy szerepel az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény (a 

továbbiakban: Étv.) szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők 

névjegyzékében, vagy a szerződés megkötésekor szerepelni fog.  

• hogy szerződéskötéskor rendelkezik a szerződés teljesítésébe bevont legalább 1 

fő, Nemzeti Klímavédelmi hatóság rendszerében regisztrált, érvényes „35 582 

03 Hűtő-, klíma- és hőszivattyú berendezés-szerelő” végzettséggel, rendelkező 

szakemberrelés szerződéskötéskor átadja ajánlatkérőnek a szakemberek saját 

kézzel aláírt önéletrajzát, valamint a végzettségüket, illetve jogosultságukat 

igazoló dokumentumok másolatát, valamint nem saját munkavállaló esetén a 

rendelkezésre állási nyilatkozatát 

• hogy a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-a alapján kötelezettséget vállal 

nyertessége esetén legkésőbb a szerződéskötés időpontjára legalább 

20.000.000,- Ft/káresemény és legalább 50.000.000,- Ft/év limitű 

felelősségbiztosítási szerződést kötésére vagy meglévő felelősségbiztosításának 

kiterjesztésére amely fedezetet nyújt mind a Megrendelőnek, mind harmadik 

személyeknek okozott károkra, oly módon, hogy a biztosítás kellő fedezetet 

nyújt, és kiterjed a teljes szerződés szerinti munkákra, az esetleges 

káreseménnyel kapcsolatos többletköltségekre (romeltakarítás, szakértői 

költségek, stb.), a meglévő és szomszédos objektumokban okozott károkra. A 

biztosításnak fedezetet kell nyújtania az építkezés kivitelezése folyamán 
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keletkező károkra, így különösen a meglévő épületekben (meglévő szerkezetek, 

beépített anyagok, munka) keletkező károkra, harmadik személynek okozott 

dologi és személyi károkra. 

16. . A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján a benyújtandó dokumentumok - ha jogszabály 

eltérően nem rendelkezik - egyszerű másolatban is benyújthatók. Eredeti vagy hiteles 

másolati példányban kell azon nyilatkozatokat benyújtani, amelyek közvetlenül 

valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgálnak, valamint az ajánlat 68. § (2) 

bekezdése szerint benyújtott egy eredeti példányának a 66. § (2) bekezdése szerinti 

nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia. 

17. Az ajánlattevő a Kbt. 44. § szerinti módon az ajánlatában elkülönített módon 

elhelyezett, üzleti titkot tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. A 

gazdasági szereplő az ajánlatban, hiánypótlásban, valamint a 72. § szerinti 

indokolásban az 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. Az 

ajánlatkérő felhívja az ajánlattevő figyelmét, hogy amennyiben nem elkülönített 

módon kerülnek benyújtásra az üzleti titkot képező, vagy azt tartalmazó iratok, azokat 

az ajánlatkérőnek nincs módjában üzleti titokként kezelni. 

18. Amennyiben az ajánlattevő, vagy az alkalmasság igazolása tekintetében igénybe vett 

más szervezet – átalakulásra, egyesülésre vagy szétválásra hivatkozással és tekintettel 

- jogelődje bármely adatát fel kívánja használni, az ajánlatához csatolnia kell a 

jogutódlás tényét, körülményeit bizonyító cégiratokat egyszerű másolatban, így 

különösen az átalakulási, szétválási, vagy egyesülési szerződést, vonatkozó 

cégiratokat. 

19. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy az ajánlat elektronikus adathordozón 

CD/DVD-én vagy pendrive-on benyújtott (jelszó nélkül olvasható, de nem 

módosítható .pdf formátum) példánya a papír alapú ajánlat (eredeti) példányával 

mindenben megegyezik. 

20. Az ajánlattevőnek az ajánlatában és a nyertes ajánlattevőnek a szerződés megkötéskor 

nyilatkoznia kell az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) 

bekezdése szerinti (átláthatósági nyilatkozat.) 

21. Az ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem követeli meg és nem is teszi 

lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását (projekttársaság). (Kbt. 35. § (8)-(9) 

bekezdés). 

22. A kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 56.§. (1)-(6) bekezdései rendelkezése, a 

114. § (6) bekezdésében meghatározott eltérésekkel, valamint a közbeszerzési 

dokumentumban foglaltak az irányadók. A kiegészítő tájékoztatás során adott 

válaszok az eljárást megindító felhívás és közbeszerzési dokumentum részét képezik, 

ezeket az ajánlattétel során figyelembe kell venni. 

23.  Ajánlatkérő 2017. december 15 napján 10 órakor helyszíni bejárást tart. A 

helyszíni bejáráson gazdasági szereplők kiegészítő tájékoztatás keretében kérdéseket 

tehetnek fel, amelyet ajánlatkérő képviselője a helyszíni bejárásról szóló 

jegyzőkönyvben rögzít, és azt követően írásban válaszol meg. A helyszíni bejárásról 
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szóló jegyzőkönyvet ajánlatkérő a helyszíni bejárás napjától számított öt napon belül 

megküldi.  

24. Az ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 131. § (4) bekezdését, azaz, az eljárás nyertesének 

visszalépése esetén az ajánlatkérő az ajánlatok értékelése során a következő 

legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel) köt szerződést, 

ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelöli. 

25. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét a 

Kbt. 68. § (4) bekezdése alapján a bontási eljáráson, az ajánlatok bontásának 

megkezdése előtt ismerteti, a bontási jegyzőkönyvben dokumentáltan, a Kbt. 75. § (2) 

bekezdés b) pontjában foglaltakra tekintettel. 

26. Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés 

e) pontját.  

27. Ajánlatkérő az eljárás során keletkezett iratokat elsődlegesen elektronikusan (e-mail) 

küldi meg ajánlattevők részére. Ajánlattevő köteles a megkapott e-mailről 

visszaigazolást küldeni a kozbeszerzes@ttk.mta.hu, másolatban 

drsarkadizsuzsa@gmail.com e-mail címekre. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy 

az elsődleges e-mail címe: kozbeszerzes@ttk.mta.hu. Amennyiben a kommunikáció 

során ajánlattevők értesítéseiket nem küldik meg mindkét megadott e-mailcímre, 

ajánlatkérő az ebből eredő esetleges következményekért pl. olvasatlanságért nem 

vállal felelősséget. 

28. Az ajánlat összeállításának megkönnyítése érdekében ajánlatkérő a közbeszerzési 

dokumentumban tájékoztató jelleggel nyilatkozatmintákat bocsát ajánlattevő 

rendelkezésére. Az ajánlattevő a nyilatkozatmintákat nem köteles alkalmazni. A Kbt.-

nek és a vonatkozó jogszabályi előírásoknak és a közbeszerzési dokumentum 

nyilatkozatmintáinak tartalmilag megfelelő nyilatkozatokat kell benyújtani, melyet 

dátummal – év, hónap, nap – és cégszerű aláírással kell ellátni. 

29. Felhívjuk ajánlattevők figyelmét, hogy a közbeszerzési dokumentumban a beszerzés 

tárgyával, az ajánlatok értékelésével kapcsolatban további előírásokat, információkat 

tartalmaz. Ezek figyelmen kívül hagyása az ajánlat érvénytelenségét okozhatja.   

30. A nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt., illetve a kapcsolódó 

végrehajtási rendeletek rendelkezései, így különösen a 321/2015. (X.30.) Kr. és a a 

322/2015. (X.30.) Kr rendelkezései az irányadóak. A közbeszerzési eljárás során 

megkötött szerződésre egyebekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 

törvény (Ptk.) és a 191/2009.(IX.15.) Kr rendelkezéseit.  kell alkalmazni. 

 

XXIII. Az ajánlattételi felhívás megküldésének időpontja: 

 

2017.december 13. 
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