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Felhívás ajánlattételre építőipari generálkivitelezésre – módosított 
 
 
A Magyarországi Internet Szolgáltatók Tanácsa Tudományos Egyesület (1089 Budapest, Bláthy Ottó utca 
9.) a továbbiakban: ISzT vagy beszerző, ajánlattételi felhívást tesz közzé az alábbiakban részletezettek 
szerint. 
Az ISzT várja azon vállalkozók írásos jelentkezését, akik az alábbiakban részletezett kivitelezésre 
képesek: 
 

1. A beszerzési eljárás tárgya: generálkivitelezés a szuterén teljes felújítása kapcsán, a 1089 Budapest, 
Bláthy Ottó utca 9-ben található ingatlanban. 

 

2. A tervezett munkák részletezése: 

2.1. A jelenlegi állapot: 
- csak a főfalak állnak, aljzat nincs 
- a falak csupaszak, a vakolat is lebontásra került 
- már nem működő gáz alapú fűtésrendszer, elavult csatornarendszer 

2.2. A tervezett állapot: 

- A tervezett állapot alaprajza a mellékletben található. Részletes kiviteli tervek állnak 
rendelkezésre: építészeti-, belsőépítészeti-, gépészeti-, elektromos-, közmű., statikai-, és 
tűzvédelmi tervek, valamint árazott és árazatlan költségvetés. Ezeket a terveket a jelen 
felhívásnak megfelelő, jelentkező vállalkozóknak küldjük meg. 

- A kivitelezés után a tervek szerinti elvárt állapot: 

o Korszerű, minden igényt kielégítő oktatóterem, konyha, pihenőszoba és iroda, valamint 
mosdók, zuhanyozó, közlekedő stb. kulcsrakész kialakítása 

o Hőszivattyús fűtés, mely a ház földszintjét is fűti. 
o Hőcserélős szellőztetőrendszer 
o A szuterén teljes, gyenge- és erősáramú hálózatának cseréje 
o A szuterén teljes szennycsatorna rendszerének cseréje 

 

3. A beszerzési eljárás ütemezése: 

- a jelen felhívás közzétételének napja: 2023. március 6. 
- az ajánlattételre való jelentkezés határideje: 2023. március 25. 18.00 
- a részletes tervek megküldése az ajánlattételi felhívás feltételeinek megfelelő vállalkozóknak: 

2023. március 28. 
- helyszíni felmérés, egyeztetések: 2023. április 14. 
- ajánlattételi határidő: később pontosítandó. 

 

4. Beszerző kapcsolattartója: Graur Tamás, titkár, kiiras@iszt.hu, 06-20-923-0023. 

A jelentkezés, illetve majd az ajánlatok benyújtásának módja: elektronikus levélben a kiiras@iszt.hu 
email címre. 

 

5. Az ajánlattételre való jelentkezés kötelező elemei: 

- a vállalkozó cég neve, székhelye és adószáma, 
- kapcsolattartó személy adatai: név, beosztás, telefonszám, e-mail cím, 
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- rövid cégismertető, 
- releváns – a jelen ajánlatkéréssel összemérhető, legalább 3 db referencia felsorolása, 
- szerződéskötés esetén a munka megkezdésének várható ideje és időtartama (nem tekintendő 

kötelezettségvállalásnak). 
 

6. Beszerző a jelentkezők által megadott információk alapján kívánja eldönteni, hogy mely 
vállalkozókat kéri fel ajánlattételre és fenntartja magának a jogot, hogy a jelentkezőkön kívül más 
cégeket is meghívjon ajánlattételre.  

A jelen felhívás nem kötelezi az ISzT-t ajánlatkérésre, szerződéskötésre, illetve megrendelésre a 
jelentkezők tekintetében. 

A jelentkezés nem kötelezi a jelentkezőt ajánlattételre. 

 

7. Egyéb, a felhívással kapcsolatos információk: 

- Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség az ajánlattevőt 
terheli.  

- A megküldött és kapott adatok bizalmasak, a beszerző és az ajánlattevők ekként kötelesek 
azokat kezelni, azok csak a megadott célra használhatók fel. 

- A felhívásban kért információk benyújtásáért az ajánlattevő felel. Nem kielégítő információk 
következménye az ajánlat érvénytelenné nyilvánítása lehet. Ajánlattevő felelőssége, hogy az 
ajánlat benyújtásához szükséges valamennyi információt a rendelkezésre álló idő alatt 
beszerezze, és hogy ajánlatát ezek ismeretében tegye meg. 

- Beszerző az ajánlatok beérkezését követően dönt úgy, hogy a beszerzési eljárást sikertelennek 
nyilvánítja eredményhirdetés nélkül, és az eljárást lezárja. 

 

8. Kizáró okok 

Nem fogadható el ajánlat olyan gazdasági szereplőtől: 

- aki nem rendelkezik rendezett munkaügyi kapcsolatokkal,  
- aki gazdasági, vagy szakmai tevékenységével kapcsolatban bűncselekményt követett el és a 

bűncselekmény elkövetése jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, vagy akinek a 
tevékenységét a büntetőjogi intézkedésekről szóló törvény alapján a bíróság jogerősen 
korlátozta mindaddig, amíg a hátrányok alól nem mentesült,  

- akinek tevékenységét felfüggesztették,  
- aki végelszámolás, csődeljárás, felszámolás alatt áll, vagy cégbíróságon bejegyzett végrehajtás, 

van vele kapcsolatban folyamatban 
- aki az ajánlatkérésben előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során a valóságnak nem 

megfelelő adatot szolgáltat (hamis adat), illetve hamis adatot tartalmazó nyilatkozatot tesz. 

 
 
Melléklet: alaprajz 
 
 
Budapest, 2023. március 17. 
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