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Pályázat tárgya: Légkondicionáló berendezések átalánydíjas karbantartása és hibajavítása (AH
+ Telenor).
Tisztelt Ajánlattevő!
Tájékoztatom, hogy az Antenna Hungária Zrt. (továbbiakban: AH Zrt.) a tárgyban rögzített feladatok
elvégzésére készül. A műszaki leírásban meghatározott termékek a jelen felhívásban ismertetettek
szerinti legkedvezőbb ellenszolgáltatást adó Ajánlattevőtől vállalkozási keretszerződés keretében
kívánjuk megrendelni.
Rövid műszaki scope:
971 db Antenna Hungária Zrt. érdekeltségébe tartozó klíma-és egyéb légkezelők berndezés éves
áltatlánydíjas karbantartása
2043 db Telenor Magyarország Zrt. érdekeltségébe tartozó, de AH Zrt. üzemeltétsében álló klíma-és
egyéb légkezelők berendezés éves áltatlánydíjas karbantartása
Teljesítés helye:
Ajánlattételi
határidő

országosan
2018.10.25. 12:00

Részletes felhívási csomag:
Titoktartás: Tájékoztatjuk a Pályázókat, hogy jelen felhívásban közzétett minden információ és adat
üzleti titoknak minősül.
Pályázó felelősséget vállal arra, hogy jelen pályázat kapcsán AH Zrt.-től tudomására jutott minden
információt - különösen, de nem kizárólag a pénzügyi és jogi, továbbá az ügyfélkörre és partnerekre
vonatkozó adatokat -, dokumentációt bizalmasan kezel és őriz függetlenül attól, hogy AH Zrt. ezen
adatokat bizalmasnak minősítette-e vagy sem, kivéve a közismert - vagy AH Zrt. közreműködése nélkül
is közismertté váló - információkat, vagy azt az esetet, amikor az információt nyújtó AH Zrt. a titoktartás
alól írásban felmentést ad. Pályázó kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázata benyújtása kapcsán
birtokába került vagy tudomására jutott információt titkosan kezeli.
Tájékoztatjuk a Pályázókat, hogy jelen felhíváshoz tartozó részletes felhívási csomagot, a fenti
titoktartási nyilatkozat elfogadását követően igényelhetik.
Kérjük a pályázaton való részvételi szándékukat és a 3. sz. melléklet - Titoktartási nyilatkozatot,
cégszerűen alárva a pinterp@ahrt.hu címre szíveskedjenek megküldeni.
Antenna Hungária Zrt. fentartja magának a jogot, hogy a pályázatra jelentkezőket előszűrje és csak az
azon megfelelt Pályázóknak küldje meg a részletest felhívást. A pályázatra való jelentkezésével,
benyújtásával, esetleges módosításával kapcsolatos költségekért AH Zrt. nem tartozik felelősséggel,
azok megtérítését a Pályázó semmilyen esetben sem kérheti AH Zrt.-től.
Ajánlatok benyújtásának módja: Az ajánlatot az e-mailes ajánlatkérésre történő válaszadással (
pinterp@ahrt.hu e-mail címre) kérem megküldeni legkésőbb az ajánlattételi határidő végéig.
Az ajánlatban bekért információk benyújtásáért, helytállásáér és azok valóságtartalmáért az Ajánlattevő
felel, a nem kielégítő információk közlésének következménye az ajánlat érvénytelenné nyilvánítása
lehet.
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Az ajánlat kidolgozásához a következő dokumentumokatbocsátjuk rendelkezésükre:
1. sz. melléklet
Műszaki tartalom
2. sz. melléklet
Ajánlattevői nyilatkozat
3. sz. melléklet
Titoktartási nyilatkozat
4. sz. melléklet
AH Zrt. Általános Beszerzési Feltételei
5. sz. melléklet
Árajánlattételi űrlap, Ártábla
6. sz. melléklet
Alvállalkozók bevonása nyilatkozat
Az ajánlatnak az alábbiakat kell tartalmaznia, magyar nyelven:
1. Árajánlat: Az ajánlati árat nettó forintban kell megadni. Az ajánlati ár magában foglalja a
feladat elvégzéséhez szükséges összes felmerülő költséget, beleértve az ajánlattevő által
fizetendő adókat, illetékeket, közterheket, biztosítási, szállítási és egyéb díjakat is, kivéve az
ÁFA, továbbá minden olyan – a feladat ellátásához – szükséges költséget, melyek a műszaki
tervek szerint szükségesek, de az árazatlan költségvetési kiírás esetleg nem taralmazza.
Az ajánlatot kérjük szerkeszthető (excel) és aláírt pdf. formátumban is benyújtani.
2. Vállalt garancia mértéke (ezzel kapcsolatos egyéb információk a műszaki leírásban)
3. Az ajánlat érvényességi ideje (kért érvényesség legalább 30 nap)
4. Fizetési feltételeket (utalással, igazolt teljesítést követő 30 napon belül)
AH előleget nem fizet.
5. A teljesítés várható kezdésének és befejezésének időpontja
6. Ajánlatkérő által megküldött 2., 3., 5., 6. sz. mellékletek kitöltve, aláírva
AH Zrt. fenntartja a jogot a beérkezett ajánlatokkal kapcsolatos műszaki- és/vagy ártárgyalásra,
azonban, ha már közvetlenül a műszaki-és/vagy árajánlatok bontását követően nyilvánvalóvá válik,
hogy a lehető legjobb ajánlatot kapta, tárgyalás nélkül is elfogadhatja azt. Így javasolt, hogy a
legversenyképesebb ajánlatukat nyújtsák be annak érdekében, hogy maximalizálhassák a saját
esélyeiket. AH Zrt. fenntartja magának a jogot, hogy az esetleges árlejtés/tárgyalást kizárólag az első
három legkedvezőbb ajánlatot adó ajánlattevővel bonyolítsa le.
AH Zrt. mint ajánlatkérő a tárgyi beszerzési eljárás során az alábbi jogfenntartó nyilatkozatokkal él:
1.

AH Zrt. fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlati felhívásban szereplő, illetve az Ajánlattevők
tudomására hozott pályázati feltételek bármelyikét megváltoztassa. A módosítást AH Zrt. írásbeli
értesítéssel hozza az Ajánlattevők tudomására. AH Zrt. az Ajánlattevőkkel szemben semmilyen
felelősséget nem vállal a módosításból esetlegesen eredő következményekért. A módosítások az
ajánlati felhívásnak és a későbbi szerződésnek elválaszthatatlan részét képezik.

2.

AH Zrt. az ajánlattételi határidőt meghosszabbíthatja. Az így meghosszabbított határidőt AH Zrt.
írásbeli értesítéssel hozza az Ajánlattevők tudomására.

3.

AH Zrt. fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást annak bármely szakaszában indoklás
nélkül felfüggessze, lezárja, visszavonja. A felfüggesztést, lezárást, visszavonást írásbeli
értesítéssel hozza az Ajánlattevők tudomására. AH Zrt. az Ajánlattevőkkel szemben semmilyen
felelősséget nem vállal a felfüggesztésből, lezárásból, visszavonásból származó
következményekért. A jelen felhívás nem tekinthető az AH Zrt. által tett szerződéses ajánlatnak,
vagy bármilyen kötelezettségvállalásnak. Az eljárás lebonyolítása AH Zrt. belső utasításai és
szabályai szerint történik. AH Zrt. felhívja az Ajánlatevők figyelmét, hogy kizárólag a tárgyi feladatok
teljeskörű elvégzésére benyújtott ajánlatokat fogadja be, így az ajánlati űrlap valamennyi sorának
kitöltése kötelező.

4.

Az Ajánlattevők, függetlenül attól, hogy benyújtanak-e ajánlatot vagy sem, kötelesek a felhívás és
mellékleteinek részleteit titkosan és bizalmasan kezelni. Az ajánlatot jóhiszeműen kell benyújtani,
azt nem lehet más személy által vagy azzal összhangban meghatározni vagy módosítani. Az
ajánlatok elkészítésével, az ajánlat benyújtásával, esetleges módosításával kapcsolatos
költségekért AH Zrt. nem tartozik felelősséggel, azok megtérítését az Ajánlattevő semmilyen
esetben sem kérheti AH Zrt.-től.
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5.

Felhívjuk figyelmüket, hogy AH Zrt. fenntartja a jogot arra, hogy a munkát ajánlatuk elfogadása
esetén sem teljes egészében rendeli meg, valamint a formailag nem megfelelő ajánlatokat az
értékelésből kizárja és az ajánlatok értékelése alapján csak a kiválasztott Ajánlattevőkkel kezdjen
előkészítő egyeztetést.

6.

AH Zrt. rögzíti, hogy az Ajánlattevő kiválasztása nem jelenti a kiválasztott Ajánlattevő ajánlatának
az AH Zrt. általi elfogadást, ezért a felek között a szerződés csak az utóbb írásbafoglalt, AH Zrt.
által véglegesnek tekintett szerződés kölcsönös aláírásával jön létre. Az Ajánlattevő kiválasztása
nem keletkeztet szerződéskötési kötelezettséget AH Zrt. számára. A végleges szerződés
aláírásáig AH Zrt. bármikor dönthet úgy, hogy nem köt szerződést a kiválasztott Ajánlatttevővel,
illetve új ajánlatkérést is kezdeményezhet. Amennyiben a nyertes Ajánlattevővel nem sikerül
határidőre szerződést kötni, akkor a második legkedvezőbb ajánlat benyújtójával köt AH Zrt.
szerződést, illetve adott esetben több pályázóval is szerződést köthet.

7.

AH Zrt. fenntartja magának a jogot, hogy teljes jogú képviselőt nevesítsen a szerződésben, aki az
AH Zrt.-re vonatkozó – a szerződésből eredő – feladatok, illetve kötelezettségek tekintetében
képviseli.

8.

Az Ajánlattevő ajánlatának benyújtásával a jelen dokumentációban foglalt kikötéseket és
feltételeket visszavonhatatlanul elfogadja és megerősíti.

9.

Az Ajánlattevők tudomásul veszik, hogy az ajánlatkérési eljárásra és az utóbb esetlegesen
megkötendő szerződésre a magyar jog az irányadó. A felmerülő esetleges jogvitákat a szerződést
kötő felek elsődlegesen tárgyalások útján kötelesek rendezni, ezek 30 napon túli
eredménytelensége esetén a jogvita elbírálására a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III.
törvény szerinti általános hatáskörű és illetékességű bíróság rendelkezik hatáskörrel és
illetékességgel.

10. Ajánlattevő jogosult alvállalkozó igénybevételére. Ajánlattevő az alvállalkozói tevékenységéért
sajátjaként felel. Ajánlattevő önálló ajánlat benyújtása esetén más ajánlattevővel közös ajánlatot
nem nyújthat be, más ajánlattevő alvállalkozója nem lehet.
Az ajánlatok értékelése: A benyújtott ajánlatok első körben az alkalmasság és érvényesség
tekintetében kerülnek értékelésre. A benyújtott ajánlatok teljes körű hiánypótlására AH Zrt. hiánypótlási
felhívása esetén van lehetőség. Érvénytelen az ajánlat és nem vesz részt a további értékelésben, ha:










a műszaki tartalmat korlátozó feltételekkel fogadja el Ajánlattevő,
a hiánypótlási felhívásnak Ajánlattevő határidőre nem tesz eleget,
az Ajánlattevő valótlan adatot szolgáltat az eljárás során,
az ajánlatot késedelmesen nyújtja be Ajánlattevő,
az Ajánlattevő végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló
bírósági végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték,
tevékenységét felfüggesztette, vagy felfüggesztették,
gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított
bűncselekményt követett el,
az Ajánlattevői nyilatkozatot korlátozó feltételekkel fogadja el Ajánlattevő;
az Ajánlattevő nem fogadja el a titoktartási nyilatkozatot.

Jelen ajánlatkérésre történő ajánlat benyújtásával Ajánlattevő elfogadja az AH Zrt. Általános Beszerzési
Feltételeket.
AH Zrt. az eljárás eredményéről valamennyi Ajánlattevőt írásban, egyidejűleg értesít és döntését nem
köteles megindokolni.
Üdvözlettel:
Pintér Péter
beszerzési tanácsadó
Antenna Hungária Zrt.
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