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Tárgy:  Tájékoztatás hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás megindításáról a Kbt. 

103. § (1) bekezdésnek megfelelően 

 

Oldalszám: (2) + 6 + 2 + 3 + 35 

 

Tisztelt Közbeszerzési Hatóság! 

Törvényi kötelezettségünknek eleget téve ezúton tájékoztatjuk Önöket hirdetmény nélküli 

tárgyalásos eljárás megindításáról. 

 

Az eljárás adatai a következők: 

Ajánlatkérő: Budapest Főváros Levéltára (1139 Budapest, Teve utca 3-5., adószám: 

15490737-2-41) 

Megbízott képviselő: Saldo Zrt. (1135 Budapest, Mór u. 2-4.), nevében eljár: Murvai László 

felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó (lajstromszám: 00026) 

Becsült érték: 25 millió Ft 

A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazását megalapozó körülmények: 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. 

- Kizárólagos jog fennállása: Az ajánlatkérő által elfogadható konzerválási eljárással 
működő, tömeges savtalanításra alkalmas berendezést egyedül a Neschen AG 
(Németország) gyárt, melynek kizárólagos magyarországi értékesítési képviselete a 
szlovákiai CEIBA Spor. s.r.o. (SK-943 01 Sturovo, Jesenkeho 55.). A kizárólagos 
jog fennállását igazoló nyilatkozatot, valamint annak ajánlatkérői hiteles fordítását 
mellékelten megküldjük. 



 

- Egyéb alternatíva hiánya: A bückeburgi konzerválási eljárás (BCP) alkalmazásával 
a papír minőségének romlása sikeresen megállítható. Ez az egyetlen mechanikai 
eljárás, ami az egyes papírlapokat nemcsak savtalanítja, hanem egyúttal stabilizálja 
is, és megvédi a papírt az elhasználódástól. A kezelés során magnézium-
hidrokarbonát, metil-cellulóz és egy vízben oldott fixáló anyag lép egymással 
kölcsönhatásba a papír mélyebb rétegeiben. Az eredmény: A jelen lévő savak 
semlegesség válnak, a lúgtartalék pedig kifejti hosszú távú jótékony hatását. Ezzel 
egy időben a papír rugalmasabbá válik, és az írezés hatására jelentősen erősebb 
lesz. Ezeknek a követelményeknek más konzerválási eljárás nem felel meg. 

- A verseny hiánya nem az ajánlatkérő által alkalmazott feltételekből adódik: 
Ajánlatkérő igényeinek – a fenti okok miatt – kizárólag a bückeburgi konzerválási 
eljárás (BCP) felel meg. Ezen eljárási elven működő, az ajánlatkérőnél fellépő 
tömeges savtalanítási igénynek megfelelő berendezést kizárólag a németországi 
Neschen AG gyárt, melynek egyedüli és kizárólagos magyarországi forgalmazója 
az ajánlattételre felkért szlovákiai gazdasági társaság. Ajánlatkérő a műszaki leírást 
nem határozta meg versenyszűkítően, és a verseny hiánya – azaz az egyedüli 
lehetséges ajánlattevő megléte – az ajánlatkérő hatókörén kívül álló piaci 
körülmény. Az ezt alátámasztó „piaci felmérés” eredményeképpen beérkezett 
nyilatkozatokat mellékelten megküldjük. 

 

Eljárás megindításának napja (felhívás megküldése): 2017. október 18. 

Ajánlattételre felhívni kívánt gazdasági szereplő: 
CEIBA Spor. s.r.o. (SK-943 01 Sturovo, Jesenkeho 55.) 

 

 
Üdvözlettel, az Ajánlatkérő megbízásából: 

 
Murvai László s.k. 

felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó 

lajstromszám: 00026 
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