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Budapest Főváros Levéltára 
(1139 Budapest, Teve u. 3-5.) 

 
 

„HIRDETMÉNY NÉLKÜLI TÁRGYALÁSOS” 
KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS 

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA 
(a 2015. évi CXLIII. tv. 98. § (2) bek. c) pontja alapján) 

 
Módosítva: 2017. október 24-én. 

Módosított részek sárga háttérrel jelölve. 
 
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ  
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pontok 
Hivatalos név: Budapest Főváros Levéltára 
Cím (székhely): 1139 Budapest, Teve u. 3-5. 
Címzett: Dr. Kenyeres István főigazgató 
Közbeszerzési dokumentumok közzétételének helye (103. § (6) bek.): 
http://www.bparchiv.hu/statikus/savtalanito-es-konzervalo-berendezes-beszerzese 
(Menüből történő elérése: www.bparchiv.hu főoldal alsó menüsor => Gazdasági adatok => 
Közbeszerzés => Savtalanító és konzerváló berendezés beszerzése) 
 
I.2.) Ajánlatok benyújtásának helye:  
Név: Saldo Zrt. 
Cím: 1135 Budapest, Mór u. 2-4. 
Címzett: Murvai László 
 
I.3.) További információk a következő címen szerezhetők be (az eljárás lebonyolítója):  
Név: Saldo Zrt. 
Cím: 1135 Budapest, Mór u. 2-4. 
Kapcsolattartó: Murvai László felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó (lajstromszám: 
00026) 
E-mail: kozbeszerzes@saldo.hu 
Tel.: (1) 237-9817 
Fax: (1) 237-9813 
 
I.4.) Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást? nem  
 
I.5.) A hirdetmény nélküli eljárás jogcíme: Jelen közbeszerzési eljárás nemzeti eljárásrendben 
indított „hirdetmény nélküli tárgyalásos” eljárás a 2015. évi CXLIII. tv. 98. § (2) bek. c) 
pontja szerint, tekintettel arra, hogy a szerződés kizárólagos jogok védelme miatt kizárólag 
egy meghatározott gazdasági szereplővel köthető meg. Ajánlatkérő nyilatkozik, hogy számára 
nem létezik reális alternatíva a beszerzési igényének kielégítésére, és a verseny hiánya nem 
annak a következménye, hogy a közbeszerzés tárgyát a versenyt indokolatlanul szűkítő 
módon határozta volna meg. 

 
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA  
II.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés  



2. oldal; összesen 6 oldal 

Tömeges savtalanító és konzerváló berendezés beszerzése levéltári szálas 
dokumentumok konzerválásához 
 
II. 2) A közbeszerzés tárgya 
X Árubeszerzés  
 
II.3) A szerződés teljesítésének helye 
Ajánlatkérő székhelye: 1139 Budapest, Teve u. 3-5. 
NUTS-kód HU101 
 
II. 4) A szerződés meghatározása/tárgya  
Adásvételi szerződés 1 db, levéltári szálas dokumentumok tömeges konzerválására alkalmas 
savtalanító és konzerváló berendezés beszerzésére. 
 
II.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)  

Fő tárgy: 42990000-2 

Kiegészítő tárgy: 24960000-1 

 
II.6)  Részekre történő ajánlattétel: nem (tekintettel a beszerzési igény egységére) 
 
II.7.)  Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? nem  
 
II.8) Szerződés tárgya, mennyisége: 
1 darab, levéltári szálas dokumentumok tömeges konzerválására alkalmas (min. 180 
db/óra A4-es formátumú dokumentum feldolgozási teljesítményű), BCP konzerválási 
eljárással működő, gyári savtalanító és konzerváló berendezés leszállítása, beállítása és 
üzembe helyezése, valamint a restaurátorok betanítása. Az alkalmazott technológia 
tartalmazza a feldolgozandó iratanyagon lévő íróanyagok fixálását, a papírban lévő 
enyvező anyag pótlását, és az esetleges hiányok kiegészítését is. 
A szerződés szerinti teljesítés részeként továbbá a berendezés által alkalmazott 
technológiához tartozó vegyszerek leszállítása is szükséges min. 200.000 db A4 
formátumú lap savtalanításához szükséges mennyiségben. 
 
II.9) Vételi jog (opció): nem 
 
II.10) A szerződés időtartama: 60 nap (maximális szállítási határidő, tekintettel a IV.1. pontra) 
 
II.11) A szerződés meghosszabbítható-e? nem  
 
III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS TECHNIKAI INFORMÁCIÓK  
III.1) A szerződésre vonatkozó feltételek  
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek  
A szerződésben a Ptk. 6:186. § (1) bekezdése szerint kötbér kerül kikötésre az Eladó 
érdekkörében felmerült okból történő késedelmes teljesítésre, valamint a teljesítés 
meghiúsulására. 
1. 
Késedelmi kötbér: Az ajánlatban vállalt szállítási napon túli szállítás esetén a nyertes 
ajánlattevőt késedelmi kötbérfizetési kötelezettség terheli. A kötbér alapja: a berendezés nettó 
szerződéses ára. A kötbér mértéke: az eredménytelenül eltelt szállítási határidőt követő 
minden megkezdett naptári nap után a berendezés nettó szerződéses árának 0,1 %-a/nap, de 
maximum 5 %. 
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Ajánlatkérő 50 napos késedelmet követően jogosult a berendezés átvételét megtagadni, amely 
ezáltal az Eladó nem teljesítésének minősül, és megalapozza a meghiúsulási (nemteljesítési) 
kötbér érvényesítését. 
2. 
Meghiúsulási (nemteljesítési) kötbér: A szerződésnek a nyertes ajánlattevő érdekkörében 
felmerült lehetetlenülése, a teljesítés megtagadása, az 50 napot meghaladó szállítói 
késedelem, valamint a szerződés nyertes ajánlattevő általi felmondása esetén, továbbá ha az 
Ajánlatkérő a szerződéstől nyertes ajánlattevő szerződésszegő magatartása miatt eláll a 
szerződéstől, a nyertes ajánlattevőt meghiúsulási kötbérfizetési kötelezettség terheli. A 
meghiúsulási kötbér mértéke berendezés nettó szerződéses árának 5 %-a. 
 
Ajánlatkérőnek jogában áll az esedékessé vált kötbért a vételárból visszatartani. 
A kötbér megfizetése nem érinti Vevőnek azt a jogát, hogy a kötbéren felüli kárát 
érvényesítse az Eladóval szemben. 
 
Jótállás: Nyertes ajánlattevőként szerződő fél köteles az átadás-átvétel napjától számított 
legalább 12 hónap időtartamra a leszállított berendezésre vonatkozóan teljes körű garanciát 
vállalni (a 3. bírálati szempont szerint). Esetleges javítás vagy kicserélés esetén a jótállási idő 
a javított/kicserélt részre vonatkozóan újrakezdődik. 
 
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek 
Ajánlatkérő a leszállított berendezés és kapcsolódó szolgáltatások ellenértékét egyösszegben, 
az üzembehelyezés alapján kiállított teljesítés igazolással ellátott számla ellenében, a számla 
kézhezvételétől számított 30 napon belül, átutalással teljesíti, a Ptk. 6:130. §-a szerint. 
A számla kifizetésénél az Art. 36/A.§ előírásai is alkalmazandók. 
Az ajánlattétel, az elszámolás, a szerződéskötés és a kifizetés pénzneme: HUF. 
Ajánlatkérő előleget nem biztosít. 
 
III.1.3) Közös ajánlattétel.  
Jelen eljárásban – tekintettel az eljárás megindításának jogalapjára – a közös ajánlattétel nem 
alkalmazható. 
 
III.2) Részvételi feltételek  
III.2.1) 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. 62. § (1) bek. g)-k), m) és q) 
pontjaiban felsorolt kizáró okok fennállnak. 
Az ajánlatkérő a kizáró okokkal kapcsolatban a Kbt. 114. § (2) bek. szerinti nyilatkozatokat 
kéri be az ajánlattevőktől, figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. §-ában 
foglaltakra. 
 
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság  
Ajánlatkérő nem írt elő pénzügyi-gazdasági alkalmassági feltételt. 
 
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság  
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):  
Az eljárásban műszaki–szakmai szempontból alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik 
az eljárást megindító felhívás kiküldésétől visszafelé számított megelőző 5 éves időszakban 
összességében legalább 1 db, legalább nettó 10 millió forint értékű, BCP konzerválási 
eljárással működő savtalanító berendezés értékesítésére vonatkozó referenciával. 
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Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:  
Ajánlattevő az ajánlat részeként a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles 
csatolni, melyben a gazdasági szereplő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa 
igazolni kívánt alkalmassági követelmény teljesül, az alkalmassági követelmény teljesítésére 
vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. 
A gazdasági szereplő az ajánlatkérő 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani az eljárást 
megindító felhívás kiküldésétől visszafelé számított megelőző 5 évből, a BCP konzerválási 
eljárással működő savtalanító berendezések értékesítésére vonatkozó referenciák bemutatását, 
megadva a teljesítés kezdő és befejező időpontját, a szerződést kötő felet, szállítás tárgyát, az 
ellenszolgáltatás összegét, valamint az arról szóló nyilatkozatot, hogy a teljesítés az 
előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e (nyilatkozatban). 
 
 
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS  
IV.1) Bírálati szempontok 
Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerint a „legjobb ár-érték arány” bírálati 
szempontját alkalmazza, az alábbiakban megadott részszempontok szerint: 

 Részszempont Súlyszám 

1. 
Nettó ajánlati ár (HUF) – savtalanító berendezés szállítása, 
beállítással, üzembe helyezéssel, és betanítással, valamint 
vegyszerekkel 

60 

2. 
Ajánlott berendezés teljesítménye (min.180 db/óra A4-es 
formátumú dokumentum feldolgozása) 

20 

3. Jótállás (min. 12 hónap) 18 

4. Szállítási határidő (maximum 60 nap) 2 

 
Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám 
alsó és felső határa: 1-10. 
A ponthatárok közötti pontkiosztás módszere: 
- 1. és 4. rész-szempontok esetén: fordított arányosítás; 
- 2. és 3. rész-szempont esetén: egyenes arányosítás. 
Az értékelés további részletei az ajánlati dokumentációban szerepelnek. 
 
IV.2) A közbeszerzési dokumentumok (ajánlati dokumentáció) beszerzésének feltételei  
A közbeszerzési dokumentumok (ajánlati dokumentáció és mellékletei) a felhívással együtt 
elektronikus úton megküldésre kerülnek az ajánlattételre felkért gazdasági szereplő részére.  
 
IV.3) Az ajánlattételi határidő  
Dátum: 2017/11/06 (év/hó/nap) Időpont: 10:00  
 
IV.4) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: 30 nap (a tárgyalás befejezésétől számítva) 
 
IV.5) Az ajánlatok felbontásának feltételei  
Dátum: 2017/11/06 (év/hó/nap)  
Időpont: 10:00  
Helyszín: Saldo Zrt., HU-1135 Budapest, Mór u. 2-4.  
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek  
Kbt. 68. § (3) bekezdés szerint 
 
IV.6) Az ajánlattétel nyelve: magyar (HU)  
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IV.7) Az eljárás típusa: 
Tárgyalás nélküli 
Tárgyalásos X 
 
A tárgyalás menete, szabályai, időpontja: 
Az Ajánlatkérő egy tárgyalási fordulót tart. Ajánlatkérő a Kbt. 88. § (1) bekezdés alapján az 
ajánlattételre felhívott és alkalmasnak minősített ajánlattevővel tárgyal a szerződés következő 
feltételeiről:  

- Berendezés specifikációi,  
- Nettó ajánlati ár 
- Szállítási határidő. 

A tárgyalás időpontja: 2017. november 9.; 10:00 
A tárgyalás helyszíne: Budapest Főváros Levéltára (1139 Budapest, Teve u. 3-5., gazdasági 
titkárság) 
 
IV.8) Az Ajánlatkérő az eljárásban való részvétel jogát fenntartja-e a Kbt. 114. § (11) 
bekezdése szerint: nem 
 
IV.9) A közbeszerzés az Európai Unióból származó forrásból valósul-e meg? nem 
 
 
V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK  
V.1) Az eredményhirdetés tervezett időpontja:  
2017. november 13. (Eredményhirdetés alatt a Kbt. 79. § (2) bekezdése alapján az írásbeli 
összegzés megküldését kell érteni.) 
V.2) A szerződéskötés tervezett időpontja:  
2017. november 15. (tekintettel a Kbt. 131. § (8) bek. e) pontja alapján) 
V.3) Egyéb információk:  
1. Ajánlatkérő a megfelelő ajánlattétel érdekében a helyszín megtekintésére ad lehetőséget a 
berendezés telepítési helyszínén, 2017. október 24-én 10:00 és 12:00 között. Részvétel a 
Lebonyolítónak e-mailen vagy faxon (a felhívás I.3. pontjában megadott elérhetőségre) 
küldött jelentkezés alapján biztosított. 
2. Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2), (4) és (5) bekezdésre vonatkozóan, a 
dokumentációban szereplő minta szerint. Az ajánlattevőknek a 66. § (6) bek. szerint kell 
megjelölni a közbeszerzésnek azon részeit, amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő 
alvállalkozót kíván igénybe venni, és ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt – az 
ajánlat benyújtásakor ismert - alvállalkozókat. 
3. Az ajánlatot zárt csomagolásban 1 papíralapú példányban, valamint 1 elektronikus 
változatban kéri benyújtani az ajánlattételi felhívás I. 2. pontjában megadott címre (Saldo Zrt., 
1135 Budapest, Mór u. 2-4., Murvai László részére) közvetlenül vagy postai úton az 
ajánlattételi határidő lejártáig. A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti 
határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejáratát 
megelőzően sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények 
elvesztéséből, késedelmes érkezéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli. A külső 
csomagoláson fel kell tüntetni a következő szöveget: „Közbeszerzési ajánlat (Budapest 
Főváros Levéltára: savtalanító). Határidő előtt nem bontható fel.” 
4. Ha a gazdálkodó szervezet adatai a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan 
kérhető cégjegyzék-adatok alapján nem ellenőrizhetők, akkor mellékletként csatolandó az 
ajánlattevő működési formája szerinti okirat (cégkivonat, egyéni vállalkozó jegyzői kivonata 
/hatósági igazolás/) másolata. Kivonat esetében 60 napnál nem régebbi okiratról készült 
másolat fogadható el. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz 
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csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet, és az annak érkezéséről 
a cégbíróság által küldött igazolást. Továbbá csatolandó az ajánlatot aláíró képviseletre 
jogosult aláírási címpéldányának, vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírásmintájának másolata. 
5. Az ajánlatkérő biztosítja a Kbt. 114. § (6) bek. szerinti kiegészítő tájékoztatás lehetőségét. 
6. Az alkalmassági feltétel és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos 
jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb 
(III.2.3. pont). 
7. A hiánypótlás a Kbt. 71. §-a szerint biztosított. 
8. Az Ajánlatkérő ajánlati biztosítékot nem ír elő. 
9. Az ajánlattétel nyelve: magyar (HU). Az eljárással kapcsolatos minden írásbeli és szóbeli 
kapcsolat magyar nyelven történhet. Az esetlegesen szükséges tolmács költsége az 
ajánlattevőt terheli. Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok 
ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja. 
10. Ajánlatkérő jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját. 
11. Az ajánlat összeállításának, és benyújtásának költsége az ajánlattevőt terheli. 
12. A jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben a dokumentáció és az ajánlattételi 
felhívás megküldésének napján hatályos Kbt. rendelkezései az irányadóak. 
13. Ajánlatkérő a tárgyalásos eljárásra tekintettel szerződéstervezetet nem ad ki, hanem a 
dokumentációban szereplő szerződéses feltételeket közli (a Kbt. 57. § (1) bek. a) pontja 
alapján). A szerződéses feltételek a dokumentáció 8-11. pontjaiban szerepelnek. 
 
 
V.4) E felhívás megküldésének dátuma: 2017/10/18 (év/hó/nap) 
 
V.5) E felhívás módosításának dátuma: 2017/10/24 (év/hó/nap) 
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