
Felhívás

I.4) Fő tevékenység

Ajánlatkérő típusa:

I.3) Az ajánlatkérő típusa

NemA szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

NemTöbb ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.

NemA szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

I.2) Közös közbeszerzés

www.okfon.huA felhasználói oldal címe: (URL)

www.okfon.huAz ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 14122469Fax:+36 14122464Telefon:E-mail:

Dr.Kapcsolattartó személy:

Egyéb cím adatok:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:HU110NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

www.kifu.gov.huA felhasználói oldal címe: (URL)

www.kifu.gov.huAz ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 17950036Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

Egyéb cím adatok:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

I. szakasz: Ajánlatkérő

Ajánlattételi felhívás

Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség EKRSZ_
11633424

Budapest HU11 1027

Csalogány Utca 9-11.

Szabó-Tamás Gabriella

szabo-tamas.gabriella@kifu.gov.hu +36 17952876

OKFON Közbeszerzési és Szolgáltatási Zrt. EKRSZ_
26679716

Budapest 1139

Gömb Utca 33. I. emelet

Duga László

duga.laszlo@okfon.hu

Központi szintű



Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

(az építési beruházás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

1db Digitalizáló műhely, beléptető és biztonsági rendszer kiépítése. Az ajánlati főösszesítőben az anyag és díj oszlopok összegére 
vetítve 10% tartalékkeretet kell előirányozni. A részletes műszaki leírást és mennyiségeket a dokumentáció tartalmazza. Részajánlat 
tétel kizárásának indoka: AK a részajánlatt. nem bizt., a közbesz. tárgya szerinti munkák és feladatok - jellegük, összetettségük, előírt 
műszaki paramétereik, időbeli tartamaik alapján - szorosan kapcs. egymáshoz, egymásra épülnek, amelyet több AT egyidőben nem 
tudna telj. A kiv. feladatban foglalt munkarészek kivitelezés-szervezésben és műszakilag is összefonódnak. A kiv. átadott munkater. (
illetve rész-munkater.) további almunkatere – mely lehetővé tenné a kül. vállalk. részére történő önálló munkater. bizt. – nem 
oszthatók, az AK nincs felkész. kül. alvállalk. egyazon munkaterületen tört. munkavégz. esetén a jogszab. előírt munkavédelmi 
koordinátori feladatok ellátására, melyek miatt valamennyi kivitelezési feladat egy projektként való kezelése a célszerű és egyetlen 
lehetséges megoldás, ellenkező esetben jelentős többlet kiadással járna ajánlatkérő részére, ebből eredően a beszerzés részajánlatokra
bontása nem biztosítható.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU110 Budapest

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

45000000-7

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

II.2.1) Elnevezés:

II.2) A közbeszerzés ismertetése

Ajánlati felhívás II.2.4) pontja tart. a részletes indokokat.

A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):

NemRészajánlat tételre lehetőség van

II.1.7) Részekre bontás

Az Országos Széchényi Könyvtár székhelye: 1014 Budapest, Szent György tér 4-5-6.II.1.6) A teljesítés helye:

2019.06.30vagy a teljesítés határideje:vagy napban:Időtartam hónapban:

II.1.5) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje

(az építési beruházás jellegének megfelelően)

II.1.4) A közbeszerzés mennyisége:

II.1.3) A szerződés tárgya:

45000000-7

II.1.2) Fő CPV-kód:

II.1.1) A szerződés típusa:

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Fő tevékenység Általános közszolgáltatások

Építési beruházás

Digitalizáló műhely, beléptető és biztonsági rendszer kiépítése

1 db Digitalizáló műhely, beléptető és biztonsági rendszer kiépítése

Digitalizáló műhely, beléptető és biztonsági rends

Az Országos Széchényi Könyvtár székhelye: 1014 Budapest, Szent György tér 4-5-6.

Igen



III.1) Részvételi feltételek

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

Adható pontszám alsó és felső határa: 0-10. Értékarányosítás módszere az útmutató 10. pontja szerint. A teljesítés kezdő időpontja az 
eredményhirdetés időpontjától függően változhat. A szerződésben foglalt kötelezettségek kölcsönös teljesítéséig, de legfeljebb 
2019.06.30–ig marad hatályban.

II.2.13) További információ:

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell 
tartalmazniuk

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók leírása:

IgenOpciók:

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:/vagy Tervezett minimum:

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó 
információ (nyílt eljárások kivételével)

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

vagy napban:

Időtartam hónapban:

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési 
rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült érték:

701. Mindösszesen nettó vállalkozói díj (Ft)

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Ár kritérium:

Költség kritérium:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi kritérium: Igen

2. AF III.1.3) M2) alk. min. köv. igaz. bemutatott szakember biztonsági rendszer(
ek) kiépítésében szerzett alk. min. köv. meghaladó szakmai többlettapasztalata (
max. 24 hónap)

25

3. Vállalt jótállás ideje hónapban (min. 12 – max. 36 hónap) 5

Nem

Igen

2018.10.15 2019.06.30

Nem

Nem

Az ajánlati főösszesítőben az anyag és díj oszlopok összegére vetítve 10% tartalékkeretet kell előirányozni.

Nem

Nem



A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait a szerződéstervezet tartalmazza. Késedelmi kötbér: a bruttó 
vállalkozói díj 0,5%-a, minden megkezdett naptári napra. A 10 napot meghaladó késedelem esetén Ajánlatkérő jogosult a szerződést 
azonnali hatállyal felmondani/elállni, mely okán Vállalkozó a meghiúsulási kötbérfizetésre lesz kötelezett. Meghiúsulási kötbér: teljes 

III.1.4) A szerződés biztosítékai:

Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik: M1) az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított 5 évben 
legalább 1 darab, olyan tűz – érzékelő és -oltó rendszer kialakítására és/vagy beléptető rendszer kiépítésére és/vagy kamerás 
biztonsági rendszer kiépítésére és/vagy hálózati végpontépítésre vonatkozó referenciákkal, ahol az ellenszolgáltatások összege elérte 
mindösszesen a nettó 160 millió forintot. M2) legalább 1 fő biztonságtechnikai és/vagy villamos mérnökkel, aki rendelkezik: -egyetemi,
vagy főiskolai végzettséggel, és -biztonságtechnikai tervező, szerelő igazolvánnyal és -mérnöki kamarai tagsággal és -36 hónapos 
szakmai gyakorlattal és -a 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet 1. számú melléklet 10-es pontjában rögzített szakvizsgával.

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):

M1) Az ajánlattevőnek a Kbt. 114. § (2) bekezdés szerint az ajánlatban csak nyilatkoznia kell az alkalmassági követelmény 
teljesüléséről. Az ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására az ajánlattevő köteles benyújtani alkalmasságának igazolására a 321/2015. 
(X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított 5 év 
legjelentősebb tűz – érzékelő és -oltó rendszer kialakítására és/vagy beléptető rendszer kiépítésére és/vagy kamerás biztonsági 
rendszer kiépítésére és/vagy hálózati végpontépítésre vonatkozó referenciának/referenciáknak az ismertetését megadva: • teljesítés 
kezdő és befejező időpontja (év/hó/nap); • szerződést kötő fél nevét és elérhetőségét; • az ellenszolgáltatás nettó összegét; • az 
elvégzett munka rövid bemutatását olyan részletességgel, hogy az alkalmassági feltételnek való megfelelést egyértelműen 
megállapítható legyen. A referencia bemutatáshoz mellékelni kell a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 23. § és így a 22. § (3) 
bekezdés alapján a szerződést kötő másik fél által adott igazolást, amelyben meg kell adni legalább a fenti referenciabemutatás 
tartalmában előírt valamennyi adatot és a szerződést kötő másik félnek nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a 
szerződésnek megfelelően történt-e. A 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 22. § (5) bekezdése szerint ha a nyertes közös 
ajánlattevőként teljesített építési beruházásra vonatkozó referencia igazolás, vagy nyilatkozat - a teljesítés oszthatatlansága miatt - 
nem állítható ki az egyes ajánlattevők által teljesített szolgáltatások elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást, vagy 
nyilatkozatot bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett szolgáltatás egésze tekintetében köteles elfogadni
, feltéve, hogy a teljesítés a közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalása mellett történt, és az igazolást benyújtó ajánlattevő 
által végzett teljesítés aránya elérte a 15%-ot. M2) Az ajánlattevőnek a Kbt. 114. § (2) bekezdés szerint az ajánlatban csak nyilatkoznia 
kell az alkalmassági követelmény teljesüléséről. Az ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására az ajánlattevő köteles benyújtani 
alkalmasságának igazolására a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján a teljesítésbe bevonni kívánt 
szakembereinek bemutatását, képzettségük ismertetését, végzettségét igazoló okirat(ok) egyszerű másolatait és saját kezűleg aláírt 
szakmai önéletrajzát, valamint rendelkezésre állási nyilatkozatát. Ajánlattevők az előírt alkalmassági követelményeknek kapacitást 
nyújtó szervezetek útján is megfelelhetnek a Kbt. 65.§ (7)-(9) bekezdésében foglaltak szerint.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:

Az ajánlatkérő a Kbt. 115. § (2) bekezdése alapján az eljárásban nem ír elő alkalmassági követelményt.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:

Az ajánlatban az ajánlattevőnek a Kbt. 114. § (1) bekezdése alapján nyilatkoznia kell a fentiekben meghatározott kizáró okok hiányáról,
valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpont igazolására a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése szerint kell 
eljárni. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában 
résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevő nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági szereplők 
vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok. A Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján az ajánlatban be kell nyújtani az 
ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső 
alvállalkozót. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók 
megnevezését.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel 
szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok valamelyike fenn áll. A gazdasági szereplő akkor sem lehet 
ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában, amennyiben vele szemben a Kbt. 62. § (2) bekezdésében 
meghatározott kizáró ok fenn áll.

A kizáró okok felsorolása:

III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság



(az ajánlattételi határidő lejártától számítva)vagy napban:vagy Az időtartam hónapban:

Az ajánlati kötöttség végső dátuma:

IV.2.4) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)

IV.2.3) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok benyújthatók:

óra/percDátum, helyi idő:

IV.2.2) Ajánlattételi határidő

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

További információk az elektronikus árlejtésről:

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni

IV.1.3) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:

A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják

A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:

NemKeretmegállapodás több ajánlattevővel

NemKeretmegállapodás egy ajánlattevővel

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

NemInnovációs partnerség

NemVersenypárbeszéd

NemTárgyalásos eljárás

NemMeghívásos eljárás

Gyorsított eljárás

IgenNyílt eljárás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

AT max. a szerz. elszám. összege 5 %-ának megfelelő mértékű előleg kifiz. kérheti a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapján. AK az előleg 
igénybevételét nem köti előleg-visszafizetési bizt. nyújtásához. Számlázás: AK részszámlázási lehetőséget biztosít akként, hogy nyertes
AT a teljesítés során 4 számla (ideértve a végszámlát is, de az előlegszámlát nem) benyújtásának lehetősége biztosítja. AK a vállalkozói
díjat az igazolt szerződésszerű teljesítést követően átutalással, forintban (HUF) teljesíti 30 napos fizetési határidő alkalmazásával, az 
alábbiak szerint: - alvállalkozó igénybevételének hiánya esetén a Kbt. 135. § (1)-(2) és (5)-(6) bekezdései szerint; továbbá a Ptk. 6:130. 
§ (1)-(2) bekezdései szerint; - alvállalkozó igénybevétele esetén a fentiek alkalmazásával a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a 
Kbt. 135. § (3) bekezdése alapján a 322/2015. Korm. rendelet 32/A. §-a szerint

III.1.5) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

bruttó vállalkozói díj 20%-a. Kötelező jótállás időtartama: 12 hónap. Teljesítési biztosíték: a teljesítés elmaradásával kapcsolatos 
biztosíték a szerződésben meghatározott feladatok teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények ellentételezésére szolgál, 
mértéke a nettó vételár 5%-a. Jóteljesítési biztosíték: a jóteljesítési biztosíték a szerződés tárgya szerinti feladatok hibás teljesítésével 
kapcsolatos igények ellentételezésére szolgál, a teljes nettó szolgáltatási díj 5%-a.

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

2018.09.24 14:00

HU

60



2018.08.27

V.3) Az ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:

1.Ajánlatkérő (AK) 2018. augusztus 30-án 9:00 órakor biztosítja a helyszín megtekintését. Találkozás a 1014 Budapest Szent 
György tér 4-5-6. alatt található Országos Széchényi Könyvtár bejáratánál. 2.Ajánlathoz csat. kell az ajánlatban aláíró személyek 
aláírási címpéldányának másolatát, vagy ügyvéd, vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegy. aláírás-mintát. Ha az ajánlatot nem 
cégjegyz. jog. szem. írja alá, az ajánlathoz csat. kell a cégjegyz. jogos. az ajánlat aláírására feljog.meghat. 3.Foly. lévő 
vált.bejegyz-i elj. esetében az Ajánlattevő (AT), az ajánlatban nevesített alvállalk. szervezet és alk. igazolásában részt vevő más 
szervezet tekintetében csat. kell a cégbírósághoz benyújt. vált.bejegyz. kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által 
megküld igazolást. Amennyiben vált.bejegyz-i eljárás nincs foly., úgy az arra vonatk. nyilat. csat. szükséges. 4.Csatolni kell az AT
nyilatkozatát a Kbt. 66.§(2)bek alapján az EKR rendszerben. 5.Csatolni kell felolvasólapot a Kbt. 66.§(5)bek alapján az EKR 
rendszerben, amelynek tartalmaznia kell a Kbt. 68.§(4) bek szerinti információkat. 6.Csatolni kell a Kbt. 66.§(6)bek szerinti 
nyilatkozatot. 7.A Kbt. 76.§(3)bek b) pont szerinti értékeléshez be kell mutatni a szerződés teljesítésében személyesen részt vevő 
1 fő biztonságtechnikai és/vagy villamos mérnök biztonsági rendszer(ek) kiépítésében szerzett szakmai többlettapasztalatát, 
csatolnia kell a szakember által aláírt önéletrajzot és rendelkezésre állási nyilatkozatot. 8.Csatolni kell műszaki (szakmai) 
ajánlatot. 9.Csatolni kell a Kbt. 65.§(7)bek szerinti nyilatkozatot. 10.Csatolni kell a Kbt. 134.§(5)bek szerinti nyilatkozatot. 11.
Közös ajánlat esetén az ajánlathoz csatolni kell az együttes ajánlattevők együttműködéséről szóló megállapodást. 12.Ha az AT az 
ajánlatban - átalakulásra hivatkozással - jogelődje bármely adatát fel kívánja használni, csatolnia kell a jogutódlás tényét, 
körülményeit bizonyító cégiratokat, így különösen a szétválási, kiválási szerződést, átalakulási cégiratokat. 13.Az AK csak az 
eljárás nyertesével köti meg a szerződést, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő 
legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ATvel, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte. 14.
Nyertesnek rendelkeznie kell a szerződésben meghatározott feladatra vonatkozóan megkötött vagy arra kiterjesztett, a 
szerződés időtartamára szóló, összesen legalább 150 millió Ft/év és 50 millió Ft/káresemény építési és szerelési kivitelezői 
felelőségbiztosítással. A felelősségbiztosítás meglétét igazoló kötvényt a szerződés Nyertes általi aláírásának időpontjában be 
kell mutatnia a Megrendelő részére. 15.AK a Kbt.35.§(8)–(9)bek alapján a nyertesnek nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet 
alapítását. 16.AK a Kbt. 75.§(2)bek e) pontját nem alkalmazza. 17.A Kbt. 138.§(1)bek szerint az alvállalkozói teljesítés összesített 
aránya nem haladhatja meg a szerződés értékének 65%-át. 18.A Kbt.40.§-ára tekintettel a közbesz-i elj. a ME által üzemeltetett 
egységes, elektronikus közbeszerzési rendszer igénybevételével kerül lebonyolításra a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 
rendelkezéseinek alkalmazásával. 19.AK az elj. dokumentumait a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint kizárólag az EKR 
rendszerben regisztrált AT részére biztosítja. 20.EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett 
nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal 
kapcsolatos egyéb előírásokat a 424/2017. (XII. 19.) KR. 10-13. §-ai tartalmaz. 21.Az EKR használatával kapcsolatos útmutató 
elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas 22.Az elj. megind. felhív. nem szab. kérdések 
vonatkozásában a 2015. évi CXLIII.törvény előírásai szerint kell eljárni.

V.2) További információk

Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához 
kötött:

V.1) Az ajánlati biztosíték

V. szakasz Kiegészítő információk

óra/percDátum, helyi idő:

IV.2.5) Az ajánlatok felbontásának feltételei
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Nem




