Ajánlattételi felhívás
„Létesítmény karbantartási feladatok ellátása"
tárgyú beszerzési eljárásban
Tisztelt Ajánlattevő!
Ezúton hívjuk fel ajánlattételre a fentiekben hivatkozott beszerzési eljárásban az alábbi
feltételek mellett:
I) Ajánlatkérő adatai:
Név: ATEV Zrt.
Cím: 1097 Budapest, Illatos út 23.
Képviseli: Kovács Lajos vezérigazgató
II) A beszerzési eljárás tárgya
A beszerzés tárgya: Létesítmény karbantartási feladatok ellátása
III) Specifikáció
Létesítményfenntartási, épület-építmény felújítási, hibaelhárítási, beruházási feladatok Ajánlatkérő
székhelyén és fióktelepein különösen az alábbiak, valamint költségvetési kiírás szerint:
szigetelési munkák
beton és vasbeton munkák
fém és könnyű épületszerkezet szerelése
vakolás és rabicolás
szárazépítés
burkolatok javítása, készítése
festés, mázolás
épületgépészeti feladatok
irodai környezetben elektromos kivitelezés
A jelen beszerzésnek kifejezetten nem tárgya az ATEV Zrt technológiai működéséhez
szükséges gépészeti felújítás, karbantartás.
Bármely feladat elvégzésekor keletkező hulladék gyűjtése, elszállítása és kezelése a nyertes
Ajánlattevő feladata. Ajánlattevő köteles napi 24 órában elérhetőséget biztosítani és a hibabejelentés
fogadását követően a rendkívüli hibaelhárítás esetén a hibaelhárítást haladéktalanul elkezdeni.
Az elvégzendő feladatok részletes meghatározását a Költségvetési kiírás tartalmazza.
A feladatokat 1 éves keretszerződés keretén belül, nettó 300.000.000,- Ft keretösszeg terhéig + plusz
a nettó összegre vetített 20% opciós lehetőség, eseti megrendelésekkel történő lehívással szükséges
teljesíteni. A keretösszeg és a plusz 20% felhasználása ajánlatkérő számára lehetőség és nem
kötelezettség. Az egyes megrendelések egyedi értéke nem haladhatja meg a nettó 50.000.000,- Ft
értéket.
Tekintettel az Európában kialakult háborús helyzetnek, valamint az EUR árfolyam
kiszámíthatatlanságának az építőanyag árára gyakorolt előre nem látható hatásaira, Ajánlatadó a
kivitelezés kapcsán felhasznált építőanyagok árát 10%-os plusz anyagigazgatási költség
felszámolásával (számlával igazolt beszerzési ár + 10%) számolja el Ajánlatkérő felé. Ajánlatadó az
anyag tényleges beszerzését megelőző (minimum) 72 órával köteles Ajánlatkérőt írásban
tájékoztatni a beszerzendő építő anyag áráról és a beszerzés határidejéről. Ajánlatkérőnek jogában
áll saját hatáskörben beszerezni az építő anyagot az Ajánlatadó által megjelölt határidő letelte előtt
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24 órás határidővel és erről köteles Ajánlatadót tájékoztatni a határidő előtt 24 órával.
Teljesítési helyek
2. sz. melléklet
Költségvetési kiírás
Külön dokumentum (Excel fájl)
Szerződéstervezet
Ajánlatkérő az ajánlattételi dokumentációban szerződéstervezetet is közzé tesz. Ajánlattevő az
1. sz. mellékletként csatolt Felolvasólap aláírásával a szerződéstervezetben foglalt feltételeket
elfogadja, a szerződéskötés során a szerződés lényeges elemeit érintő módosítási javaslattal
nem él.
Finanszírozás:
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme magyar forint (Ft).
Ajánlatkérő előleget nem fizet.
Ellenérték kifizetése teljesítésenként, a számla keltétől számított 15 nap.
IV) Értékelési szempont
Szempontok:
- Költségvetési főösszesítés (70 %-os arány)
- Rendelkezésre állás ideje rendkívüli hibaelhárítás esetén (15%-os arány)
- Rendelkezésre állás ideje nem rendkívüli hibaelhárítás esetén (15%-os arány)
Ajánlatkérő az összességében a legelőnyösebb értékelési szempont alapján bírálja el az
ajánlatokat.
Ajánlattevőnek a csatolt költségvetési kiírásban kell megadnia egységárait
munkanemenként és az összesített végösszeget kell a Felolvasólapra rávezetni.
V) A hiánypótlás lehetősége:
Ajánlatkérő egy alkalommal biztosít hiánypótlási lehetőséget az ajánlatok hibáival,
hiányosságaival, nem egyértelmű kijelentéseivel kapcsolatban.
VI) Egyéb
Ajánlattevő nem tehet részajánlatot, illetve nem tehet többváltozatú (alternatív) ajánlatot.
Az ajánlattétel nyelve a magyar.
VII) Ajánlattételi határidő
2022. november 30. 10:00 óráig
Az ajánlat benyújtásának módja:
Az ajánlatok benyújthatók e-mailen - cégszerűen aláírt szkennelt ajánlat megküldésével - az
alábbi elérhetőségen:
ATEV Zrt.
e-mail: atev@atev.hu
Az
ajánlatnak
tartalmaznia
kell
a
cégszerűen
aláírt
Felolvasólapot
(1. sz. melléklet), Compliance adatlapot, az Összeférhetetlenségi nyilatkozatot és Költségvetési
kiírást.
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VIII) Az ajánlati kötöttség időtartama:
Az ajánlattételi határidő lejártától számított 60 nap.
IX) Az Ajánlatkérő fenntartja magának azt a jogot, hogy a jelen Ajánlati felhívásban indított
versenyeljárást indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.
X) Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja:
2022. november 14.
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1. sz. melléklet:

FELOLVASÓLAP
„Létesítmény karbantartási feladatok ellátása"
tárgyú beszerzési eljárásban
1) Ajánlattevő adatai:
Ajánlattevő neve:
Ajánlattevő székhelye:
Tel:
E-mail:
Adószáma:
Kapcsolattartó neve:
2) Ajánlati ár:
Költségvetési főösszesítés (nettó Ft):

………………. ,- Ft + ÁFA

Rendelkezésre állás ideje rendkívüli hibaelhárítás esetén:
helyszínen való megjelenés/munkaterület átvétele/munka megkezdése
(hibabejelentéstől számított)
Böhönye
Bőny
Budapest
Debrecen
Hódmezővásárhely
Mátyásdomb
Solt
Solt Torony utca 3

…………… óra
…………… óra
…………… óra
…………… óra
…………… óra
…………… óra
…………… óra
…………… óra

Rendelkezésre állás ideje nem rendkívüli hibaelhárítás esetén:
helyszínen való megjelenés/munkaterület átvétele/munka megkezdése
(hibabejelentéstől számított)
Böhönye
Bőny
Budapest
Debrecen
Hódmezővásárhely
Mátyásdomb
Solt
Solt Torony utca 3

…………… nap
…………… nap
…………… nap
…………… nap
…………… nap
…………… nap
…………… nap
…………… nap
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Nyilatkozat:
Nyilatkozom, hogy a feladat ellátásához szükséges képzettséggel/végzettséggel/engedéllyel az
ajánlattevő és a teljesítésben közvetlenül közreműködő szakember rendelkezik. Az ajánlattételi
felhívásban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, megfogalmazott
feltétel, kikötés gondos áttekintése után az ajánlattételi felhívásban és a kapcsolódó
dokumentációban foglalt valamennyi feltételt megismertem, megértettem, tudomásul vettem és
azokat jelent nyilatkozattal elfogadom.
………………………, 2022. ………

________________
……………………...Ajánlattevő
képviseli:……………
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2. sz. melléklet:
Teljesítési helyek
ATEV Zrt. központ:
Cím:
1097 Budapest, Illatos út 23.
ATEV Zrt. Hódmezővásárhelyi gyára:
Cím:
6800 Hódmezővásárhely, Aranyág kert 14.
ATEV Zrt. Mátyásdombi gyára:
Cím:
8134 Mátyásdomb, Külterület 011 hrsz.
ATEV Zrt. Solti gyára:
Cím:
6320 Solt, Pólyafoki zsilip
ATEV Zrt. Solt torony utcai telephelye:
Cím:
6320 Solt, Torony utca 3.
ATEV Zrt. Debreceni gyára:
Cím:
4079 Debrecen Bánk
ATEV Zrt. Bőnyi gyűjtő- átrakó telephelye
Cím:
9073 Bőny Purguly puszta
ATEV Zrt. Böhönyei gyűjtő- átrakó telephelye
Cím:
8719 Böhönye, Törökréti major
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