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Tisztelt Vá ľosgazdál kodási és Pénzĺigyi Bizottság !

L Előzmények

A Képviselo-testület af8D0|3. (II.06.) szźműhatźrozatźtban a KMOP-S.I .IĺB-I2-k-2012-0001 kódszámú,
Magdolna Negyed Progľam III. (a továbbiakban: MNPIII.) projekt megvalósíĺísára létľejött és 2013. január
30-źln a|źtirt Támogaĺási Szprzodést és annak mellékleteit tudomĺásul vette.

Az onkoľmźnyzat a projekt keretében 28 db önkoľmźnyzati tulajdonban álló épület és 6 db helyiség felújítá-
sźLtvźL||a|ta.

A Bizottság a8||/20|3. (uI.19.) szźtműhatározatźlban a közbeszerzési e|járĺás megindítĺásáľó|, a L107/f013.
(x.07.) szźĺnűhatfuozatźtban az e|jarás eredményéľől döntött, mely szerint a nyeľtes aján|attev(5 a MAG-
DOLNA NEGYED 2013 KoNZoRcruM, Konzorciumvezető: WEST HUNGARIA BAU Epítőipari Szol-
gál|tatő Kft. (2051 Biatorbáry Vendel Paľk, Huber u. l.), Konzorciumi tag: ÉľrAn Zft. (|112 Budapest
Németviilgyi ift 146.) közös ajánlattevő.
Az Önkormányzat és a MAGDOLNA NEGYED 2013 KoNZoRcruM kiizött a keľetmegállapodas a|áírás-
ra keľült mely szerint a keretmegállapodást a Felek összesen legfeljebb nettő |.362.338.233 foľint eľejéig
kötik.

A Bizottság a1'39/2014. (II.23.) szátműhatźrozatában döntött a,,Vállalkozísi szerzódés keľetében Budapest,
Józsefuĺíros Magdolna negyed program III. önkoľmrányzatibérhźzfelújítĺás kivitelezése 3. résť,, valamint a
,,Yźi|a|kozźsi szerződés keretében Budapest, Józsefuáros Magdolna neryed program III. önkoľmányzati
bérházfe|újítás kivitelezése 6. rész,, tárgy6 konzultációs felhívások elfogadásĺáľól.

A becsiilt étték a 3. rész tekintetében nettő 266.f72.983 Ft' a 6. rész tekintetében nettő 14f ,368.67 4 Ft.
A 3. rész szerinti teljesítés hely:

- Budapest VIII. Magdolna utca l2.Hrsz:35292



A 6. rész szerinti teljesítés helyek:
- Budapest VIII. Magdolna utca2f. Hrsz: 35311
- Budapest VIII. Magdolna utca 44.Hrsz:35374
- Budapest VIII. Magdolna utca 47.Hrsz: 35421
- Budapest VIII. Szerdahelyi utcalZ.Hrsz: 35139
- Budapest VIII. Szeľdahelyi utca 13. Hrsz:35329
- Budapest MII. Szerdahelyi utca 18. Flrsz: 35136

Tekintettel akłjzbeszprzésekről sző|ő 2011. évi CMII. törvény l09.$ (1) bekezdés b) pontjában foglaltaka
(egy ajánlattevős keretmegállapodrás) 2014. február 18. napján az egyet|en ajánlattevőnek a konzultációs
felhívások továbbításra keľültek.

il. A beteľjesztés indoka

Aközbeszerzesi eljárások lefolyatásra kerültek, melyek alapjrĺn szükséges a Bizottság döntése azok ered-
ményének megállapíŁásiĺľa vonatkozóan.

III. Tényállásĺ adatok

,,Vdllalkozdsi szerződés keretében Budapest, Józsefvdros Magdolna neg1led program III önkor-
mdny zat ĺ bérhúzf,elúj ítás kÍvitelezés e 3. rés z,

AzBsz-Ker Kft. azeljĺĺrásban érkezpttkiegészítő tź|ékoztatáskérésekľe tekintettel az aján|attételi határidőt
20|4. málrcius 27. napjźtra halasztotta. Ajłánlattevó ajánlatot nyujtott be az aján|attételi határidőre. A beérke-
zett aján1at298'53I.691Ft-os egyösszegrĺ vállalkozoi dijat és 280 fĺĺ*munkanap, azaz2fő l40 munkanapon
kere sztül történó foglalkoztat ását" tarta|maŻa.
Hiánypótlási felhívás kibocsátiásráľa nem volt szĺikség.

A konzultációs felhívás szeľinti tárgyalásra}}|4. mźrcius 28. napján sor keľül! tekintettel aną hogy a beér-
kezett aján|at meghaladta az ajźln|aÍkérĺj rendelkezéséľe álló fedezetet.
A végső ď1áln|attéte|i hatáľidő 20L4. áłpn|is 01. napjĺán 16:00 óra volt, melyľe aján|aÍtevo aján|atátbenyújtotta
266.271.986 Ft.ról, a regssnrá|t taľtós állĺáskeresők bevonásának méľtéke maradt az eredeti aján|at szerinti
280 fő* munkanap (2fő* | 40 munkanap).

A Projektmenedzseľ szervezet (Rév8 zľt.) és a Projektmegvalósító szervezet (Kisfalu Kft.) az ajánlattevő
á|ta| a végső ajánlathoz csatolt költségvetés! valamint pélufigyi és kivitelezési Íitemteľvet megfelelőnek
ta|á|ta.

A Bírélóbizottság (az e|(5ter1esztés 1. számrĺ metlék|etét képeżk a birá|ati lapok) elektronikus riton
vé|eményezte az ajáĺůatot a hiánypótlást, a végső ajźnlatot és megállapításaikazalábbiak:

- ajánlattevĺĺ ajźn|ataazaján|atkér(5 ľendelkezésére álló fedezeten belül van;
- javasolják megál|apítani, hogy MAGDOLNA NEGYED 2013 KoNZoRcIUM (Konzorcium vezeti5:
West'Hungária Bau Epítőipari Szolgáltató Kft. 2051 Biatoľbágy Vendel PaĄ Huber u.l Konzoľciumi
tag: EPKÁR ZÍt. ||12 Budapest, Németvölgyi tlt |46.) ajźnlataérvényes;
- javaso|jfü megállapítani, hogy akőzbeszerzési eljánás eredményes;
- javasolják megállapítani, hogy a közbeszerzési e|járźs nyertese a MAGDOLNA NEGYED 2013
KoNZoRcIUM (Konzorcium vezető: Wes! Hungária Bau Epítőipari Szo|gáltató Kft. 2o51 Biatorbágy
Vendel Park, Huber u.l Konzorciumi tag: EPKAR Zrt. 1|12 Budapest, Németvölgyi tft 146.) mint - a
Kbt. l09.$ (l) bekezdés b) pontjára tekintettel - egyetlen ajánlattételľe felkéľt gazdasáĺgs szereplő, aki a
keľetmegállapodásban és konzultációs felhívrásban foglaltaknak megfelelő, éľvényes ajánlatot Ĺett.



,,VlÍllalkozlÍsi szerződés keretében Budapest, Józsefvdros Magdolna neg1led program III. önkor.
múnyzati bérhúzfelújítlÍs kivitelezése 6. rész,

AzBsz-KerKft. azeljárásban érkezettkiegészítő tájékoztaÍáskéľésekre tekintettel ajánlatkéľő azaján|attéte-
li hatráľidőt 20|4. mźrcills 27. napjáraha|asďotta. Ajánlattevő ajánlatot nyujtott be az ajánlattételi hatáľidőre.
A beérkezett aján|at 147.744.606 Ft-os eryĺisszeg(i váI|alkozői díjat és 140 fő*munkanap' azaz tffi l40
munkanapon keresztül töľténő fogla| koztat ását tarta|mazta.
Hiánypótlási felhívás kibocsátására nem volt szükség.

A konzultációs felhívás szerinti tźtrgya|ásra}}74. máncius 28. napján sor keľt.ilt, tekintettel aną hogy a beér-
kezettaján|atmeghaladtaazaján|atkér(|rendelkezéséreállófedezetet.
A végsĺĺ ajánlattételi határido 2014. április 01. napján 16:30 őravolt, melyre ajánlattevo aján|aÍátbenyújtotta
142.367.687 Ft-ľól, aregisnrźiÍ' taľtós állĺáskeresők bevonásának méľtéke maľadt az eredeti ajźn\at szerinti
140 fő*munkanap (l ffi* l40 munkanap).

A Projektmenedzser szervezet (Rév8 nt.) és a Projektmegvalósító szervezet (Kisfalu Kft.) az ajánlattevő
á|ta| a végs<í ajánlathoz csatolt költségvetést, valamint pénzügyi és kivitelezesi ütemteľvet megfelelonek
Íal'źita.

ABírá|őbizottság (az előterjesztés f. számú metlékletét képezik abíráĺ|ati lapok) elektronikus úton vélemé-
nyezte az aján|atot" ahiźlnypőÍ|átst, a végső ajánlatot és megállapíĺásaik az a|ábbiak:

- javasolják megállap.Ítani, hogy MAGDOLNA NEGYED 2013 KoNZoRcruM (Konzorcium vezetĺ|:
West'Hungária Bau Epítőipari Szo|gá|tatő Kft. 2051 Biatorbáry Vendel Paľt Huber u.l Konzorciumi
tag: EPKAR Zrt.I|12 Budapest, Németvĺilryi út 146.) aján|ata érvényes;
- javasolják megállapítani, hogy a kłlzbeszerzési eljáľĺás eredményes;
- javasolják megállapítani, hogy aközbeszerzśsi eljrárĺás'nyertese a MAGDOLNA NEGYED 2013 KoN-
ZORCIUM (Konzorcium vezető: West Hungrária Bau Epítőipari Szolgáltató Kft. 2051 Biatorbágy Ven-
del Park, Huber u.l Konzorciumi tag: ÉprAR ZÍt. III2 Budapest, Németvĺllryi út 146.) mint - a Kbt.
l09.$ (1) bekezdés b) pontjaľa tekintettel - eryetlen ajánlattételre felkéľt gazdasági szereplő, aki a
keretmegállapodásban és konzultációs felhívĺásban foglaltaknak megfelelő, érvényes ajánlatot tett.

Iv. Diintés tartalmának ľészletes ismertetése

Az MNPIII projekt keretében vá|la|t kötelezettségek teljesítése érdekében a Bizottság dĺint

- a,,Vállalkozźsi szerz(ĺdés keretében Budapest, Józsefuáros Magdolna negyed program III. önkoľmányzati
bérbázfe|iljítás kivitelezése 3. rész,, tźrgyű közbeszerzési eljáľrís eredményéről. Elfogadott ajźn|at:
266.27|.986 F| a regisďrźt|t taľtós álláskeresők bevonásának méľtéke 280 fő*munkanap (2fő*|40 munka-
nap).

- a ,,Vállalkozźsi szęrződés keretében Budapes! Józsefuĺáros Magdolna neryed program III. önkormányzati
bérhazfe|ijítás kivitelezése 6. rész,, tźrgyű közbeszerzési eljáľĺás eredményéről. Elfogadott aján|at:
142.367.687 F| aregtrsďrźt|t taľtós álláskeresők bevonásának mértéke 140 fő*munkanap (lfő*l40 munka-
nap).

v. A dtintés célja' pénzügyi hatása
Fedezete: a Támogatási Szerződés 2. szźmű melléklete szeľint az onkormĺányzati tu|ajdonban lévő bérházak
felújítrása költségeken belül a ,,Kivitelezés''. Költség-besoroliís és számviteli kategóľia szeľint az ,,Építés,
felújítás, bővítés / |B.ÉpÍil|etek, épületrészet tulajdóni hányađok'' sor, valamint ałajttfoľrás (mely uizĺro-
lagosan pufferüározók, új kaputelefon rendszeľ kiépítésére haszrálható fe|). Az eljĺáľĺások fedezetének biĺosĹ
tÁsźůloz a Polgármester saját hatĺásköľében e|játrva az a|źbbi e|óirányzat átcsopoľtosíüísokľól döntött:

3.ľészesetében: Aze|jźtrásfędezeteaköltségvetésbenpá|yźzatforráskeľetébenrendelkezésľeáll.



6. rész esetében: Az e|járás fedezetének biaosításához a Polgármester saját hatrásktirében eljáľva az a|źlbbi
e|íĺir źtny zat átcsop oľtos ítrás okľó l döntött :

Magdolna u. 22. esetében az ajánlati ĺár bruttó f7.|07,0 ezer Ft. A köItségvetési fedezet l8.386,l ezer Ft. A
kettő közötti ktilönbözet -8.7|4,9 ezer Ft.
Magdolna u. 44. esetében az aján|ati ár bruttó 18.809,0 ezsr Ft. A költségvetési fedezet 17.57|,| ezer Ft. A
kettő közötti különbözet -I.f37,9 ezprFt.
Magdolno u. 47. esetében az ajánlati ĺír bruttó |f.3I7,5 ezer Ft. A költségvetési fedezet 8.663,8 ezer,- Ft.
pá|yźuati forľás és 795,7 ezer Ft saját fonĺás. A kettő közötti különbĺjzet -2.858,0 ezerFt.
Szerdahelyi u. 12. esetéb en az ajźnlati ĺáľ bruttó 10.880,4 ezer Ft. A költségvetési fedezet I7 .f|7 ,9 ezer FÍ', A
kettő kozötti különbtizet +6.337,5 ezer Ft.

Szerdahelyi u. 13. esetében az aján|ati rár bruttó 13.398,3 ezer Ft. A költségvetési fedezet I4.43I,0 ezer Ft. A
kettő közötti ktilönbözet +|.032,7 ezer Ft.

Szerdahelyi u. 18. esetében az ajźn|ati ĺár bruttó 98.300,4 ezpr Ft. A költségvetési fedezet 104.055,7 ezeľ Ft.
A kettő közötti különbözet + 5.755,3 ezer Ft.

Az egyes épületekre e|őirźtnyzott kĺiltségvetési fedezet és az ajźtnlrati ár különbözetének fedezetéľe a belső
átcsoportos í tźs az a| álbbiak szeńnti :

Magdolnau.2f. +83l4pezerFt
Magdolna u. 44. +I.237,9 ezer Ft
Magdolna u. 47. +2.858,0 ezer Ft
Szerdahelyi u. 12. -6.337,5 ezerFt
Szeľdahelyi u. 13. .1.032,7 ezer Ft
Szerdahelyi u. 18. -5.440,6 ezer Ft

VI. Jogszabálý kiiľnyezet ĺsmeľtetése

A Bizottság döntése a Képviselő-testĹilet és Szervei Szervezeti és Műkĺidési Szabźúyzatárő| sző|ő 25lf013.
(v.27.) öĺlkormźtnyzaÍi rendelet 4. melléklet 1.1. pont 1.1.3. alpontján alapul, mely szerint a Váľosgazdálko-
dási és PérungyiBizottságdönt közbeszerzési iigyekben aze|játás megindítĺásráľó|, eredmény megállapítrásá-
ről', beszerzési ügyekben az eredmény megállapítĺásáról.

Kéremaza|źtbbihatáĺozati javaslatelfogadását

Határozati javaslat

I. A Váľosgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság a ,,Vlźllalkoztźsi szerződés keretében Budapest, Jóaefvd-
ros Magdolna negled program III. önkormdnyzati bérhúzfelújíttűs kivitelezese 3. rész', táľryú kiizbe.
szerzési eljáľásban úgy diint' hogy

l. a MAGDOLNA NEGYED 2013 KoNZoRcIlJM (Konzorcium vezetó: West Hungária Bau Építőipari
Szolgáltató Kft. 205l Biatorbágy Vendel PaĄ Hubeľ u.l Konzorciumi tag: EPKAR ZÍt. |112 Budapest,
Németvölryi ifi |46.) ajźn|ata érvényes.

Felelĺĺs: polgármester
Hatĺáridő: 2014. ápri|is 17.

2. a |efo|ytatott közbesze r zesi e|j ár ás eredményes.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2014. ápn|is |7.

3. a közbeszerzési eljáľás nyertese a MAGDOLNA NEGYED 2013 KoNZoRCruM (Konzoľcium vezetó:
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West'Hungária Bau Építőipari Szolgáltató Kft. 2051 Biatoľbágy Vendel Paľk, Huber u.l Konzorciumi
tag: EPKAR Zrt. II12 Budapest Németvölryi út 146.) mint _ a Kbt. 109.$ (1) bekezdés b) pontjára te-
kintettel - egyetlen aján|attéte|re felkéľt gazdďsźL9| szereplő, aki a keretmegállapodásban és konzultációs
felhívásban foglaltaknak megfelelő, érvényes ajánlatot tett.

Elfogadott aján|ata: aján|ati ár nettó 266.f7 | .986 F| a regisztľált tartós álláskeľesĺjk bevonásának mérté-
ke 280 fő*munkanap (2fĺ5* | 40 munkanap).

Felelős: polgáľmester
Határidő: 20|4. ápri|is 17.

II. A Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bĺzottság a ,,Vlźllalkozósi szerződés keľetében Budapest, Józsefvd-
ros Magdolna negyed prograłn III. iinkormúnyzaÍi bérhdąfelújítds kivÍĺelezése 6. ľész,, tárgyűl ktizbe-
szeľzési eljáľásban úgy dönt, hogy

l. a MAGDOLNA NEGYED 2013 KONZORCIUM (Konzorcium vezeti5: West Hungária Bau Építőipari
Szolgáltató Kft. 2051 Biatorbágy Vendel Paľt Huber u.l Konzorciumi tag: Éprĺni't. |llznuaapesq
Németvölgyi ift 146.) aján|ata éľvényes.

Felelős: polgármester
Hatĺáridő: 20|4. źlpri|is |7.

2. a |efolytatott közbesze r zesi e|j ár ás eredményes.

Felelős: polgármester
Határidő: 20|4. ápri|is |7.

3. a közbeszerzési eljĺárá's nyeľtese a MAGDoLNA NEGYED 20l3 KoNZoRCruM (Konzorcium vezeti5:
West Hungáľia Bau Epítoipari Szolgáltató Kft. 205l Biatoľbáry Vendel Park, Huber u.l Konzorciumi
tag: EPKAR Zrt'. 1|12 Budapest Németvölgyi út 146.) mint _ a Kbt. 109.$ (1) bekezdés b) pontjrĺra te-
kintettel - eryetlen ajĺínlattételre felkélt gazdasźg szereplő, aki a keľetmegállapodásban és konzultációs
felhívásban foglaltaknak megfelelő, érvényes ajánlatot tett.

Elfogadott aján|ata: aján|ati ár nettó |42.367.687 Ft, a ľegisztľált taľtós álláskeresők bevonásának mérté.
ke 140 fő*munkanap (lffi*l40 munkanap).

Felelős : polgrármester
Haüáľid<ĺ: 20|4. ápti|is |7.

A döntés végrehajtĺását végző szervezeti egység: Jegyz(5i Kabinet Ész-Ker Kft., Rév8 Zľt., Kisfalu Kft.,
Polgármesteri Kabinet
A lakosság széles körét érintő döntések esetén aze|őterjesnés elĺíkészítőjénekjavaslataaközzététel módjá-
ľa: honlapon

Budapest, 2014. április 10. . t f .\/ ĺĺl ľ.fu ďWaVu4
" dľ. Mészár Eľika /

a|jegyzo ĺ
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@ Fłw"arł ň, ałumłą. łw # e ł* Éłb lL # ärg|łWl iłdfr Ftü-,ä]

xo#szełz*ffi * zaĺz.é\ŕ cł'BI. ffifu.,,ttrfuft Bég; rr đ gtÍĺnti
ker€trnegánapodásos e|jánás II. konarľÉcĺos szakasza

Ł Jóľłĺ4łőrosĺ Öffĺoľĺĺánľat ĺcĺđ|ffiÉř W a*łÉáłr ffislbeE.věpľľłenľezel
Íałaffi a ĺiljáľás eleÉrĺfuľÉre

3. B,íntĺatÍ gałwłłt: ags$ał @1Fw aĺiĺlbt

4. Eesiiłt &tekésedeffi n€ffió f66"?'72,9#ft,

józs€fváĺBsi e'komĺáľľyaĘ ľľÍ.nt ĄľinĺaÜtr .@iegńIlapođfo Budap€st' J'fuęfiľáľo$ l{ägň','t.Eą

@ pÍogľaĺB rĺĹ ofu'pĺm$wp ,* mĺ. Hľgyiíbn 2013 jri|iusiában

łr eĘá1ast indíBfr. Az-ełjanás fäffia keĺeřĺląiĺIlapođásos, az ď.iár'as ęIső 
'égéberl 

n€fTüZďi' nĹĺ|t'
g xiizbwezeí'ffiesfrőb@ a rt:łssmlzors saáÍrnr' 2013.0&02..arr l6aéEtt. Az ďjárás dső reszÉben

ajánřatkáő aza|áWajántffiÉyd ĺ$ťie ĺtęg a k ,ľłegáłlopodfuE e Ęl{Ébüńakbaü: |(ffigáHapoĺ'tíś};

!ł*Gootľtä' '$łEÉTED fĐírr KoHz{rRcn'sł {roltrĘľ$ vE#, ffi Ý|ungá{i gau Épffiipaľĺ
wgiáfiaüó ryt. 2051 Biabľ'bágľ vď PaÍtł Htlb,rr.l. |(onlofrEĺr'ĺ Ę: EPKAR 7ĺt" Lľű2
ř&ĺap* n*Émęnň&ľri & íá6.}
.x*zíHes aänosftó: ffi/20ĺ3
T,ffÍłtffie' a 'ffi' ze.s t1) b} por*ja saeľinti egv ąián|ätter& tęretrľęgá||apo{ásra, ajánlatkífő 2014.

f&n:áľ 18. naBján az ęyeüer ájánĺmĺ&*' *ryĺaĺtĺclłĺs ťe|hí'f& kii' EÉt.' Äz'#jáłástn éľ{ĺezett-łthgffi
Eář*pąętas rcłÉse'sĚ te|tłĺłrem ajántaüĺér$.äz ajáľtÍatüfut' haÉľ#& 2&|Lé. ÍÍlrlffius17. napján 'ha|as&t$a.
ŕ$ánlattenó aján|atot ny'łffi be az ajiinĺEü&|t haÉľił#Íľe' A béĺł<ezę* aján|at 298.531.691 Ft.os

eóvos egiÍ űanuąozé* 
'ł'1a es 28g iőtĺł'ł'n!€ĺnp, äáz Xő .I4ł ľ'ľu$ĺänapwł łĹ€ffi'tit t&ténő

ft s|aĺ|oztaüísít tff üa|ĺľEzh.

t{ĺáBętrá$ fełhńľás kibcsáłfuíra neľn rott gtilcég.

Äjěnłatká6 a '|onarfrácids felhńuiísbarł feÍ}rfrarbtt a ÉrEryn|ás taffi'ának tň&eget, anqry 2014. miáĺciÚs

zŁ napÍĺĺł sqí l€ľti[, Eekint€&e| arra,ł.łqy a o**đ alán|#,ĺręgľEhdb az ajánhtk*ő ĺ#ełiĺeÉslér€
ä*' ĺeäôig*' ł wwő ajan|at#í tn*ilő f&L4, ápĺ'ilis.O.l. napján 17:0ü ea ,Jpłt' ínďyrę qiiĺń|aEełĺő

é#lntatát 'k{yłjtota 266.2řt-9s6 ľt-llđ, a ľegĺwän üart& ál|ádęręsőh bglíďt.'ésának máteke mąľąđt az
#eti ajÉnlat szeľiĺtti 28o ťö*ĺaunkanap {z,r# W Íí'unloť'ap}.
*, Pĺojeke,ĺqlalósfro sagvefff az aiániatbł6 áfial a Ég'đ ajánlaĺhor saĚo|t lqöłtsś$@s, rałarnint
penzüeyi * kivlbe|eu*i řiteĺntmĺet Íľtfd@ bÉĺb.

áz ą5án,kť' végsô a5ánht át€*đĺ'Bé# fuftď'gr rz atáübi ĺq*lłłeíffit tessfi|G

Ąíámkttgľő ajáĺrBta az a!ánffiffi Ęĺ#ďketree€ á|!ň #*t bc{üĺ rtan € Éeil| arányb|iant|
ą*rmny"
JäyôsełjuŁ mąátbpftapl" ĺtogľ s{AGB{}ĹilÄ ľ{E6VED ?|gí3 K{Nt|äÍ}nffiĺ,ř.ĺ d!(o naľcĺEĺĘ vffi!
west lł11qgáýi" Eau Épíefr'ipalt SzoĘáfrilüó !(fr. 2051 Bffi@ľ Venđd Paľ|q. }iubg u.1
ü{onzoľcĺluľrli bs: Émĺan uľą 1Í'12 gpłđaffiŕ mełĺn€łĺ*bľĺ 

'ft 
Íáe} ąřánhb 'énleilyes.

3avaso{lufiĺ mryrállapfuř!Ĺ ťlogy a kłĺzügaeľzósi el$l*n*s eledményeo'

r\
I 1 r I.

-'; ] crr',v \1\

\'

Ť,'1



3ąr m npsísiffiđř' tľ dMąäłĺx.,' * a'tłf,Gw.lłł l[Ęffi uł}Í3
|(Í'il|zfficlr$ł -{lĺrcciaĺt ÜesefiÉ: *€śt l'ÚÍłrát Bau ÉpftÍiĘnri seńĘry Kfi. 45Í
xą 'mĺnáľ venđ€N Paľt' fi|ffi:tl''.:!ffi'rnň ą; Ěą{łB zń Í13'ł ą''|a,9ę9ą:ľtntüÉtľt út
14s.} Ütittt - a.Iffi. l.|}9''s {ĺ} ffię4ép Đ eo{iára üetĺÍtttł. ę n ą,äĘl|űfłslle Íe|ľĺát
galdŃáEi 'äki a @n ćs 

- 'ltffi üdhÍÍfubáń 'ÍogblÜelma*

b..fu'}'ů'ľ$5,-,-c!

nęg'ĺęĺFłö'ĺłĺg'śłfi ł€5,ąłantrffi tei|[.

wřáÍó eł4tság.wÍa:



at*hĺ*t.t LÄP

iŁ. Ąiänlat*eró: }óreefiľáľmi öntpľmánľat 1o8ż teĺap€sĹ:saĘÉe ľ" 63.67.

. ffil,ąN6prnitÍal BÍlap€*' zgĺĄ ápťiB.0s.

ÄíÍáffi głaořtsági tas nffi: v€h }á#Jánoą

A lĺřzbmľeés táľgĺya: .tĺálbkúsÍ g# fu fuilra# Jffivárw łłuĺdalna
N pagru,, gi a*m*łtłw weffi W 3. Eérgyńn indíffi, a

'qödiegełzšeffi 
ffizüLĺ..á'i C\ŕIII' ffir'ffiry řbrrľgdik Rĺ&. neľľffii eęrĺsreml geľinti

xfľŕgErryaawasos djáás iI. kg'ra**Łís ffikaffi

Ż. Józ5efi.Éruli fuŁgu 'mánľä łGrberelzésfr gutlľzata ablfrĺn íľásÜ€|i ľÉhrn&tľezéś;.
iayasĺatÉe| az et!áľíś erď@e

3. #ráktĺ ffiIłpłt: @l W.ryM aÉ,łat

4. BeGsü* ffik ĺÉsffieđ BEffió 266.u72's:! řt
xłnenĺrarusĺ *rtormárymt' młnt *jánlaüérő .Xeletq'í'!Ę' pg{áq nđapeq{',i|'ń6€f'ÍąF- }Ę9Ę.''tä
ęgređ PrcgÍaGr tgĹ i}ÍkormáBraE nĺĺÍttĺ*a*iftís tĺiriffi É'lMĺnal 2013 júllusĺban
xľłixzď.ei gÍá'á,t irfrffi' Äzgjénás ľđF*ia kęrďľregá||apodasos' az ďjárás dső régeben nemzetĺ, nyĺ|t.

* rĺizręszezesi ŕrresmue* a rÉ.-ĺg32wÜ* salĺrľpn_żłrg'0sj0z'.'an lęfiaěé|t. Az diěľás ejső rc94Ęr'-
ąiénláüĺgő az ałáľĎi aján|ffiaĺód k@rę a Étlapo** {a'wĺáffi*ąkbaru :Kffiregá|łapodĺ.ág,}:.

u*coorľĺĺ Ii|E{řYED zĺl,3 ĺ(ot{uotglt,!Ű (tGnrcľcÍum ľĺď; ffcst .ł|uryáĘ sau ÉpiB6ipą{
fugĺmÉ #Ř Źo5ĺ gFEŕľAöägt 1ŕ# m'ľ{ę tłt'B ĺl'Í l(rylpĺđumi.Ęp Ep!$R zÍŁ.1ltz
8ütrapę$t ľ*ěľnefiĺötr út 1.tą}
ýffz&lewĺłńtő:ffiłzfif3
T€kiľłffi a KbŁ 1ffi.5 {Đ b} pontF saen.ntj egy ajáĺrtatęľős keľe*rĺrcgá|łapođĺísľa' ajánlaüđń 2014.

ťebrłlár 18' nap;łárr az ryyaen ajránurgmt kma&íe9fďhí!{íst ł$k|ĹŁ ÄB ďjá'*ban árceeeü kięgéEís
ą$g;zę:ffs rĺéľeseĺ<re t€łt''lffiĺ aján|aHérő az aján'|@łtlnú'ffizü1ĺ[. rprcÍusŁ7, ĺnąjáłra ha|m*offia.

ry?n6tteĺľő ajánlatđ nyujbtt be az ajánbrereti haÉridfu' Ą Ńk# ajánlat 29&531.69ĺ Ftq
tiłyiisegĺ řgĺauozoł 

-d-&Ł 
és 280 fö*munloľlap' aąz .ŻÍő t40 

'!Rmhf.npm 
0errśztĹiN tö'1tľ'ő

fqgh|kffiÉgÍt hľt|ínautä.

F{ĺányptrá$ fe|híłłĺís klbomáüĺsíra ÍteíR vot źükss.

Ąjánbeérő a t<onzufrźciós fęlhílfáshn fułrrbrbtlp a $lgyalásbĺ&ánaklehęffisegĺt, arĺdyľe ?o14. ĺnácius
2Ł mp!án sor kryii|Ł Ekĺnreeł arľa' ľmgy a e'ajánłat męhatadta az aján|atkáő rcÍtdełkef$ért
;ńtłĺ ĺeí.ezw. A 'Éđ'{ ajanlat#i ť:n#É f03Ą ĺíBĺilis s,1. napjén L7:ffi óŕa Wt, r.Íd]ŕrg ajánhtmó
ajánb'tát bgrytrüfu-u66;2'Ĺ986 ft,-ĺő, a ręgŁwá,ľttar'đsĺältłł*emö< trronásfualę ľnéÍtéke ĺĺlarađt az
axeni a;ĺnht śzeřinE 280 f6*mľ nĺrelłnp {LrqŁofi ľnunkanap}:
n pęüdáffięgrĺa|ógfo ffi'€Eđ az ajiĺrtĺatuĺł6 äWN a vÉĹ# aÍĺn|atJrg csaMt l$ł@veť#" wbmirĺt
p*lztjwi és kt',Íbe'ez€si ĹĺtrntenreĚ rnęgfddfuek Ełá|ta'

*a aÍánp1. vĄső aiántat átHtin#* |tffil ag atábbi mesŕÜhffi Haĺrr:
áfránhtterń ajánłaĚa az ciánffi ĺglde|k& á}É řeđgWt Hi| 

'ľđn 
és ĺranr arány.b|anul

ecsqnľ'
3glmsoĺołľr męáĺkpfra-ni, hogy řtÄEBB.r#L fiEIEYEB 2{}Í.3 Ko$a0ffi'l{ {|{srlĐľEĺum rĺemtő:
łľtst xĺlngáľá rylu rpfuöłpah furyářwÚ s" Ĺ9i1 giam*ĺry ľ'etdď paľłr' Hubeľ u.l
t{onmĺĺiup,ľlĺwg. Én<*n'zľa 1ĺ12 Eľĺdap€są |{ém€wöbľĺ łtr 1{ .} Ępnpt &łánľs"

]arraeo|om meEá|lap'ftani, |togly a *iiab5ąęřzésĺ gińľá$ ęledménľes'

,bĄ^ $""



31łrco6nlr meg,ákPfrani' |logiľ a ffim*đ €*ÉÍás $yeryse a tiÄ6txl[."F.ł NEGYED ]gt
xg5umcrułi'đ**fum -tŁ# t€st 

'{tľ}sáĘ Ęs-É!í6ů9aľĺ sab'íEató t(fr: 2051
ał1jpgn1ĺsľ v€ĺ1del hř|ę Hüäer u.Ĺ lfionarciumi ą: Én<łn zÍŁ 1|'ĺ2 B'dep€st' rĺénłetľötsľi.lÉt
iłąr *ĺíi -; 16g il'i.s t1t be6és b} Po4iáľa E|riĺEettď . egr€fiar ałánbttÉÜe|ľe fetká-t

s@đasági sa€ř€p6. arc ä Ĺeľetnresáta'i'odfoüan & koĺrrulffós űE|hÍrásban fugłnlhlmek
ĺłí€g,r#fi , äjflártYfs eüán|ĺilffi tęilĹ

Efiľé|ŕ 'gřF$ffi Ests:

\r
t\" \-- ryr\-. 1

#Łf, tip'."*} \łä.^"..'.''.'..'.'rł....''..*....,..'<y'... V

2



gÍnÁLó BIzoTTsÁar reevzóxor.łvv
t. Aján|atkénől Józsefoárcsi önkormányzat 1o82 Budapest, Baross u.63-67'

nďtgíľiá|at időpontja: Budapest 2014. ápľilis...Jt. l -
Bírá|ő Bĺzottsági tag nevď Horuai Ákos

A közĘszeľzĺís tárgya1 ,Vállaĺýoaiősi szenődés kełeté.bén Budapstłőaefuálos Magdo1na
nqyeď p?gram rlr, tinkormányzatÍ bérházfeĺűjíaáś kĺuÍEluéśe S,^tészotárgyban inoĺtott, a
közbeszerzésekrő|szóló 2011. éviCVIÍI. törvény Harmadik Rés.ą nemzeti eljánisrend šzerinti
keľ,etmęgá llapodásos eljá rás iI. konzu|tációs szákasza

2' Józsęfuáros[ önkgrmányzat KČĺzbeszelzési szabályzata a|apján íľásbeli véleményezés,
javas|attétel az e|jáľás eľĚdményéľe

3, Bĺ.rĺtĺati szempont: tisszességében tqeĺőnyÓsebb ajánĺat

4. Becsii|t éľték és fedezet.ne,ttó 266.2'2'983 Ft

Józsefuáľosĺ onkormáĺ}aatl mint Ąán|atkérő...Keľetmęgá|tap9dás 'Budapęsr" Józsęfuáľos Magdo|na
|jryea pľg..?'Ę ||I.,.e.nk9rm1ry.za! beľházfelújítás kivĺte|ezéshez. targyában 2013 jú|iusában
kozbeszerzési eĺjá$st indított. Az e|járas fajtája keretmegálĺapodásos, az eljárás eEđiészében nenízetĺ' nvílt.
A Kozbeszelzési ErtesÍtőben a KE- 13.32apo73 számon 2o13.08.o2.-án közétett. Az e|járás első részéuen
ajáńlatkérő az alábbi ajánlatbevővel köffiÉ meg a keretĺnęgáĺ|apoaĺ.t tá tó*ĺoÚĺxuan: xeretnęá|lapodás):

MAGDOINA NEGYED 2013 KoNzoRcIUM (Konzoľcium vezetö: lľest Hunsáľia Bau Éoítőioari
lzolsáltat9 ľfr. 29PÍ. Biatorbágy Vendel Par.Ií Huber u.f Konzoľciumi: tag: Énxan zit. ĺirz
Budapest t{émetvölgyi tit 146.)
.szelződés .azonosító: 509/20 1 3

Tekintetie| a Kbt. 109's (.1) b).-pońĘia szęl.i$i egy-aj{n|attęvős kęretmęgál|apqdásra, aján|atkérő 2014.
|ę'Fľáľ t& n.agjiin az egyet|en ajánlaŁtevőnek.konzutHciós felnívást ľüIdôtt ez eijáľásuan éŕkezett kiegeszítő
FlÉkoä"qp kérésekre tekintette| aján|atkérő az ajánlattételi hatiíridőt 20Í4* március 27.' napjára hahízbtüa.
Ajánĺattevő aján|atot nyújtott be az aján|attéte|i hatiáridőre. A beérkezeti ajánlat zsis.sgr.ogr rt-os
égyosŚzegű. vá|]a|kozói díjat és 280 fő*muńkanap, dzÄz. 2Íő'. 140 munkáiĺapon keresztĹiĺ törtěnő.]fog|alkoztatiísát tańa|mazh.

Hiánypotlási felh ĺýás ribocsiításá ra nem volt sztiksę.

Aiáĺllatkérő a konzultációs fe|hí'ľásbän fenntartotb a tiálgya|iásl'Erbsának lehetősfuét ameýre 2014. márđus
28' napján sor kerÚlt, tekintettel arra, hggy a beérkezett.aján|at megľłaladta az áJ.án1au<éŕő rende|kezésére
áĺĺó fedezetet'-A: végső aján|attételi. haüáridő 2014' ápri|isror. napján 17:00 órávótą melyre a3ánhtrevó
aján|atát benyrijtotta 266.271.986 Ft.ń|, a regisztľált,Bľtós á|láské'.resők.bewnásánat méńé*e.,maradť az
'eredęti ajánla!.5''761inti 280 fő*mu''nkanap (2fő*Í4o munkanap)'
A.FroJeKmęvalósító szeruezet az aján|attevő álb| a Vegső ájántathoz. qsatott kĺiltsegvetesŁ rĺa|amin!
penzqEyi és kivĺte|ezesi ütemteľvet megfe|e|őnek találta.

'Azlaján|at végső ajánlatáttekintéset kiĺvetöén az a|ábbi męs?|tapíEásokatteĺszĺi|c
AJán|attev,ő ąján|ab az aján|atkéľő rcnde|kezéserc átló.fer|ąelen béliil van.és nem aľány.tatanul
äläcsoiiý-

Javaso|juk megá|lapítanl' hogy MAGDOL]{A NEGYEĐ 2013 KoNzoRcIuM (Konzorcium vezető:
ľest Hungária Bau Epítőipari Szo|gáltató Kfr. 2051 Biabľbágľ Vende| Padę Hubeľ u'l
Konzorciumi tag: ĚP|(ARzrŁ í1ĺż Budapest Németvölgyi út ĺło'} ajánlata iľveny.es.

Javasoljuk.megállapítaĺi' hogy a kiizbeseeľzéii. eliárág e.ľedmény.es.



,|avasoljuk megállapÍtani, hogy a'kiizbeszelzési' e|já$s nyeÉese a IrlAGDot.NA ilEGYED 2013
ĺ9ľz9ľcl9ľ (Konzorcium vezető: llľest Hungáľ.'a Bau Építőipari szolgáltató Kfr. 2051
Biatoľbág'y Vendę| Paľk' H.ubeľ 'u.Ĺ Konzorciumi tag: ÉľxnR zľt: tĺíz gudapelĘ nlémewii|gyi ít146J qint - a Kb!. 1o9's (1) bekezdés b) pontjáia tekÍntette| . egyetlen äjániattételrc ľäĺlĺeľtg"'d."$gj szeľeplö' '{đ a keętmryáľapóoáslán és konzu|tácioi ľerľrĺvásłén rogÉľta_łllát
megfele|Ę éľvényes aján|atot tett.,

Me|léklet: egyénl bírá|atĺ |apok

Elra|ó BizqtFág tagja!:

dr, Kerényi Géza

Per|ik.Tamás

Vęh Józsefjános

Mo.|nár: GýĺĺreV

dr. Czifra Gabriella

dr. 
'ľrlagyÁoám



gÍRÁLAľI tAP
1, Aján|atkéľő: Józsefilérosi önkormán,yrat 1o82 Buđapest Baľo*s u. 63.67'

ĺl, fr
Bíľálat idöpontja: Budapest 2014. április...Ĺí.. 

. *.
Bíráĺ'ći Bizottsági tag neve$ Horvaĺ Ákos

A ktizbeszerzés tá.1gyaz ,,|ĺáÍĺalkozási szerződés keretében Budapaý Jőzxffircs Magdoĺna
negyeď ptwľam IIr, ČÍnkormán1rati berházfet|Ü^ńhźg kiuiteĺezéie 3,.tÉsz*tź!ĺgyban ĺndĺtoĘ, a
kgzbeszenésekő]szó|ó 20ĺ1. évĺ CVtrII. torvény Harmadik Résą némżetie|járásrend šzerinti
keľetmegá l |apodásos e|já rá s II, konzultációs szá kasza

2, lő'zsfitiľęt ĺinĘgľn!án a!. Kiizbęszenési Szabá|yzata alapján íľásbe|i véteményezés,
javaslattétel az eljárás ercqményéľe

3. Bl,ŕĺí|ati. szempont: tisszessĄEében |qeĺőnytisebb ajiíntat

4, Becsült éŕék és fedezelt neřtó ?'fi6.27'2,983 Ft

Józsefuárosi onkormáĺyzat mint ĺ.jánlatkeĘ'ox9ľetmegál|apodás Budapest Józsefváros Magdq|na
ľ99yea pro$ram lfi' -önkoľn!ányrąti bérházľe|ú'j.rtás kivitelezéshg' Érgyaban 2013' jtili:úsában
kozbeszeľzési,e!Łást indított. Az.e$á1gs fqjtaja keretĺnegá||ap.odásos, aze|járás elsđi.eszenen nemzeti, nýílt.
A Közbeszerzési Eftesítőben a KĚ- 13320l2oĺs gámon :2013'08.oz.-áłr kozzétett. Az e|járás erső részéĹ.en
ajánlatkérő az alábbi ajánlattevővel kötötte męg a keletmęgál|ap9{ást'{a;továbbiakban: Ká,eü1'eŕ|ppoĺáii:

MAGDOLNA NEGYED 2013 KoNzoRcIUM (Konzorcium vezető: west Hungária Bau Építőipaľi
Szolgáltató l(fr. 2051 Biatoľbágy Vendel ParIĺ, ľ|$beľ u.l l(onzoľciumi taó: Éprłn zit. ĺiĺz
Budapest ľémetvłilgyi út ĺ46.)
szen:&és azonosító: 509120 13

Tekintětte| a Kbtu 109.5 (1) b) pontja' 'gzerinti egy ajánlattetős keretmegállapodásra, ajánlaikérő 2{14.
fęb1uár ĺ8, napjgn:az ęgýetl€fl ajänlattev,őnek konzultácios telľrĺuást ktildött. łz efiarĺsnań éř'łezett..tiegą9zítő
üa1ýkoztatas kéĘśekre tekintettel'ajánlafké$ az.qján!áttéteĺi.határidőt 2014. március 27' napjára ha|a.Jztotta.
Ąjánlatte.vó ajgĺątot nyúitott 9ę u'. ajánlattételĺ haÉridőťe. A beéřkezét't ajánlat zliš.ffiĺ.ogĺ rt"os
99vösveoíí véI|a|kozói díjat és 280 fő*munkanap, azaz Żffi Í4o munkanapon keresztĺiĺ toľténő
Ęgla lkoztatását ta r,.ta l m az.ta.

HiáĘĺpotlási felhívás kibocsátásáľa nem volĽ szriksig.

Ajáń|atkéŕ'ő ä konzu|tációs felhívasban fennbrtotta a tárgya|ás' tarüísanéK.lehetősęét, ame|yre 201d március
]8. napján sor kerri|t t'gkintette| arra, hqgy a beěrkeżett ajánlat męhaladta az áiánlatnéŕő,r.enaercez&éľe
:ál|ó fedezetet' A vegső ajánlattéte|i határidő 2014. ápri|is 01. napján 17:00 óra vo|t, melyre ajántattevő
.ajánlatát'benyújtotta 266.27ĺ..g'86.Ft.ló|, a regisztrált taľtós álláskäręsőľc bevonásanalĺ ńeńérc maradt az
eredeti ajá n lat szeri nt! 28o fő* mun|onap (2fő* #a m u n kana p).
A. Projek.tmegvalĺísító .szeryefet az ajánlaüevő álta| a vegső aján|athoz csato|t költs-egvetés.t, va|amint
péĺztigyi és kivĺľe]ezéEi ütemteruet megfeie|őnek ta|á|ta.

Az ajánlat vegső aJánlat áttekintégét követően az' alábbi męgá||apítást teszem:
Áján|anevő aj{ntah az aján|atkĺĺľő rcnde|kezéséř€ állró fedezéten'beliil vän és nemąľány.tąlanu|
:áläcsony'

Javaęolom.gt.9s.á!apíta1i' logy MAGDOLIIA ffEGYED 2łgI3 KoI{zoRcIUM (Konzortium vezętöl
West Hungária Bau Építőĺpaľi Szolgá|taüí' Kfr' 2051 Biatoľbágy venael Par|ę Hubeľ u.l
Konzoľgiurnitag: EP|(ÄRztt' 1112 BudäPest, Í{émetviĺ|gyi ĺit'ĺ,46.}..ájánlata éruényes;

Javą.soJom m-'ęgállapítani, hooy' a kiĺzbeszezési e|járás: eľedményes.

V



].1'.Tť9T_ megál|apítani, hogy a kiizbeszezési eljáľás nyeľtese a MAGDoLNA NEGYED 2013KoNzoRcIuM (Konzorcium vezető: tt|est Hungária Bau Építőipari Szo|gá|tato Kft. 2o5rBiatorbágy Vendel Part Huber u.l Konzorciumi tag: ÉnKAn zľ*. ĺtiznudapeíą Ńc."wolsyi í'i
146') mĺnt - ô K.btl ío?:s ('1) bekezdé9 o) pontiáia tekintďte| - egyet|en äjĺniattétul'= tělŕc'tgÍtzd9tsgj szeĘplą :9Ii- a keľetmqá|hltódásban és koazultáeiřó. ľelhíĺädn ľ"giäläŕiäl.
megfe|elő- éľvén yes ajá n|atot tętt"'.

Blę|ó Bizottság tagja: -/1*>
Łł*ťr'VeLĺ ńĺ+ĺy



gÍnÁló BIzoTTsÁcr recvzóxĺiľvv
1. AJántatkéró: Józsefuálosi önkormánľ.at 1082 Budap€s(' Barcss u.63-67.

Bírálat ldöpon$a: Brdapest' zolł.ápri|is 7.

BíľáIó Bizottsági tag neve: Peľl|kTamás

A közbeszezés táryya: ,,Vállalkozásl szezffi& keleében Budapasfi, JóŃátos Magdolna
nqyď pqnm III. ćtnkotmányzatÍ MlttázíelĄJíás kÍuihląéę 3, tée"táĺgyban indíbtt, a
közbeszezésekőlszó!ó 2011. éviCVIil. torvény Harmadik Rév, nemzeti eljáľásrend szerintÍ
keretmegál|apodásos eljárás II. konzu|Éciós szalosza

2. Józsefi'árcsi önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata alapJán írásbeti véleményezéą
jaľas|attétel az e|jáÉs ercdményérc

3. Bínílati szempnt: c,sszafuéEn lqelőnyöebb ajánlat

4. Beeii|t éľték és fedezet nettó 266,272.983Ft'

Józsefuárosi onkormányzat, mint Ajántatkérő *Kerctmegátlapodás Budapest, Józsefrrárcs Magdolna
negyed p]og]am IIl. önkoľmányzatl béľházfe|újítás kivitelezéshez" tárgyában 2013 Jú|iu#ban
közbszezésie|jáľást ln-dított. Az,eljárás fa1ája keretmegá|lapodásos, az eljárás e|ső részében nemzeti, nyí|t.
A Kcizbeszezési Ertesítőben a KÉ- t3320l2013 számon 2013.08.02..án közzétett. Az eljárás etső részében
aján|atkérő az alábbiaján|attevővel kötĺitte meg a keretmegállapodást (a továbbiakban: Kerehlqáltapodás);

MAGDOLNA ]|EGYED 2013 Ko]|zoRcIuM (Konzorcium vezető: West Hungáľia Bau Építőipaľ|
Szolgáltató Kft. 2051 Biatoľbágy Vende| Par|ĺ, Huber u.l Konzorciumi taÚ: Épľnn zfu riĺz
Budapest Németró|gyi rÍt 1a6.)
szeződés azonosftó: 509/2013

Tekintette| a Kbt. 109.5 (1) b) pntja szerinti egy aJánlattevős kereünegá||apodásn, aján|atkérő 2014.
fgĘuár 18.. n9plłin az egyetlen ajánlattevőnek komultációs fe|hívast kiitdott. Az e|járásban érkezett kiegészítő
üájfkoztaĘ-s kéľéseke teklntette|aján|atkéń az ajánlattéteti haÉridőt 2014. márćius27. napjára hatagtotta.
Ajánlatüev-ő- ajánlatot nyrijtott be az ajántattéteti haÉridőre. A beérkezet aJán|at zie.sgt.egt rt-os
egyösszegű vál|atkozói dÜat és 280 fő*munkanap, azaz 2Íő t40 munkanapon keresztti| történő
fog la lkoztatiásiít ta rta l mazta.

ľ{iánypotlás| felhÍvás kibocsátá#ra nem volt szĺikseg.

Aján|atkérő a konzu|tációs felhí'vásban fenntartottaa tárgya|ás tartiĺsának |eheüősegét, ameýre 2014. március
28. napján sor kerÜlt tekintette| arra, ľrogy a beerkezěn aján|at meghaladb az äjánlattéiő rendekáéséie
á!|ófedezetet..A végső 9ján|afréte|i natáiĺoő 201a. ápriľď01. napján 17:00 orďvot, metye aiánlaneúo
ajánlabít benyrljtotta 266.27t.986 Ft.ńl, a regi*trált tartos álHstéresőt bevonásánar mońere manaf az
eredeti ajánht szęrinti 28o f6*munkanap (2fő*1ą mun|onap).
A.Projektmegvaósít{ szervezet az aJán|attevő á|ta| a vegső ajánlathoz csatott kĺi|tségvetést, va|amint
penzĺĘyi és kivite|ezési Ĺitemtervet megfele|őnek ta|á|ta.

Az aJánlat Yégső aJántat áttekiŃŁsét követóen az alábbi megá||apításokat Esszĺilc
Ąiánlatbĺő aJán|ata az ajánlatkéń rcnde|kezéséľe át|ó feđezeten be|ill van & nem aránytatanut
alaeony.
J-?vaso|Juk megá|lapítap.| logy II|AGDOLNA NEGYED 2ot3 Ko]|zoRclul{ (Konzorcium vezeüó:
lll|est Hungária B'au Épíüólpari Szolgá|tätó Kfr. 2051 Biatoľbágľ Vendět pańę ľlubei u.ĺ
Konzorciumi tag: EPIGR zĺt 1112 Budapest ]|émetrĺö|gy| út t46.) ajántata éruénye.

Javasoliuk megállapítani, hogy a közbeszeľzési eljárás eledményes.

rv_



Javasofuk megállapítani' hogy a közbeszenési e|jáľás nyeft€se a MAGDOLI{A I{EGYED 2013
KoNzoRcluM (Konzorcium vezetó: West Hungáľia Bau Epítőlpaľi szolgá|tató Kfü 2051
Biatoľbágy Vendel Padę Huber u.1 Konzorciumi tag: EPI(AR zÉ. 1112 Budapest Németvölgy| út
146.) mlnt - a Kbt. Ĺ09.s (1) bekezdés b) pontiára tekintettel - qyeüen aJán|attételrc Elkéľt
gazdaság| szercplö' aki a ke'€Ĺmegál|apodásban & konzultációo Íelhĺvásban fogla|tknak
megfrele|ö' éruényes aJán|atot tett.

Mellék|eĘ egyéni bírálatĺ |apok

Bíráló Bizottság tag'ai :

HorvaiÁkos

byiĽ.
Per|ikTamás

Vegh József János

Mo|nár György

dr. Qifra Gabriella

dr. Nagy Ádám



gÍnÁLlľI LAP

1. AJánlatkéĺó: Józeńrárcsi önkormányzat 1082 Budapest' Barcss u.63-67.

Bírálat időpontjal Budapest zol4.ápľi||s 7.

Bĺľáló Blzottsági tag neve: PeľllkTamás

A közbeszerzés táryyal ,TállalkozásÍ szenilés keletéfun Oudapt, Jőz,*tuálas F|agdohn
negyd pogram III, önkormánpaü MtházfelĘJás klvÍblezfu 3. tfu,tárgyban indított, a
kÖzbeszezésekő| szó|ő2oĹ7. éviCVffi. 6rvény Harmadik Rész, nemzet|e|jáÉsrend szerinti
keretmegá|lapodásos efiárás II. konzu|tácĺós szakasza

z 
'ózs€ń'áľosi 

önkoľnrány'at Közbeszeruési Szabá|yzata a|apJán ÍrásbeIi véteményezés,
favaslattéte| az e|járás eľedményért

3. Bĺníĺati szempont: cissz@ében |qelőnyMb ajánĺat

4. BecsÜlt érék és fedezet nettó 266,272.983 Pt,

Józseńĺáĺosi onkoľmányzat, mint Ajánlatkéó .Keletmegáttapodás Budapest Józseńrárcs Magdo|na
negyed plogÍam lll. önkoľmányzati bé]házÍe|újítás kivitelez&hezl Érgyában 2013 júliuĺíban
közbeszelzési eljáľást indftott. Azp|járás fajtája keretmęáltapďásos, az e|jánís első részében nemzeti, nyí|t.
A Közbszezési Ertesítőben a KÉ. t3320l20t3 számon 2013.08.02.-án t<özzétďt. Az e|járás e|ső részében
ajánlatkérő az a|ábbi aján|atterĺővel kdťotte meg a kereürregá|lapodást (a továbbiakban: Keretmąállapodás)l

MAGDoLI{A NEGYED 2013 Kol|zoRcluM (Konzoltium vezeÚ: tt|est Hungári.a Bau Építőipaľi
Szolgá|tató Kft. 2051 Biabrbágy Vendel Par|ĺ' Hubeľ u.l Konzolduml tagl ÉRxlR zľt. 1112
Budapest, l{émetvölgy| út 146')
szeződés azonosító: 509/2013

Tekintette| a Kbt. 109.s (1) b) pontja szerinti egy ajánlattevős keretmegá||a@ásra, aján|atkérő 2014.
február 18. napján az egyet|en ajánlattevőnek konzultációs fe|hívást kiildött. Az etjárásban érkezett kiegészĺtő
Éjékoztatás kérésekre tekintettel aján|atkérő az aján|attéte|i határidőt 2014. március 27, napjára ha|asztotta.
Ąánlattevő ajántatď nyújbE be az aJántattéteti határidőre. A beérkezeE aJán|at 298.531.691 Ftos
egyiisszegű va|la|kozói dÚat es 280 fő*munkanap, aaz 2fó 1.ĺ0 munkanapon kergztii| történő
fuglalkoztatását tana|maza.

Hiánypót|iísi fe|hívás kibocsáÉsára nem volt szÜkséE.

Aján|atkérő a konzultációs felhMsban fenntartotta a targyalás tartásának |ehetőségét, ame|yre 2014. március
28. napján sor kenilt, tekintettel arra, hogy a beérkezett ajánlat megha|adta az aján|atkérő rendelkezésére
ál|ó fďezetet. A vegső aján|attete|i haÉrldő 2014. ápril|s 01. napján t7:00 óra volt, melyre aJán|attevő
ajánlaÉt benyújtotta 266.27t'986 Ft-ról, a rąisztrált tartos á||áskeresők bevonásának méĺtéke mandt az
eredeti ajánlat szerinti 280 fő*munkanap (zfő'.tĘ munkanap).
A Projektmegwlósító szervezet az ajánlattwő á|tal a végső ajánlathoz csatolt költsegvetést, valamint
penziigyi es kivite|ezési ütemtervď megfelelőnek talá|ta.

Az atánlat végső aJán|at áttekintĚsét követően az a|ábbi megá!|apĺtást Esąeml
Atánhttevő aJánlata az aJánlatkéń rcndelkezésérc á||ó fedezeüen bdü!van és nem alányĺa|anul
alasony.
JaYasolom megá|lapítapl' hogy MAGD0LNA ilEGYED 2ot3 KoNzoRcIuH (Konzoľcium vezeffi:
West Hungária Ęau Ěp,ltóipaľi Szolgáltató Kft. 2051 Biatoľbágy Vende| Paľt ł|uber u.t
Konzolrc|umi tag: EP|GR zÍt. 1112 Budapest l{émebĺölgyi út 146.) ąiánlata éruényes.

Javaso|om megá||apítan|' hogy a közbeszeľz&i eliáľás ercdményes.

b_



Javasolom megá||apĺani' hogy a közbeszezési efiáńs nyeńese a MAGDoLilA ilEGYED 2ol3
KoNzoRclUM (Konzorcium veze6: West Hungáľ|a Bau Építőipaľi Szotgá|tató Kfr 2051
liabrbágy Vendel Paľ|ę Huber u.l Konzolrciumi bg: Épxłn zÉ. 1112 Budapest' Németvötgyi út
146.) mlnt - a Kbt 1o9.s (1) bek€zdés b) pontjára tek|ntette! - egyeden ajántattéte|rc fielkéľt
gazdaság-i szercp|ő, a|d a kerctmegá|la@ásban és konzulÉciós Íethívásban fogta|taknak
męfele|ő' éľvényes ajánlatot tefü

Bíĺrá|ó Bizotbág tagja : Ô^-
PerlikTamás



,$i

eŕnÁI-łrI ĹAP

t. .AjÉnlatkérö: Józgefuáľgsĺ ĺ}nkoľmányzat 1o82 Budapest, Barass u. 63.67.

Bírá|at időpon tja ; Budapest, . 2ł' 14. ápľi ł is tÜ'
:]',:.. : .:

Bíŕsĺłi Điz i tąg neve; Molnár Gyiirgý

Ä közbeszerzés Éľgyał ,Vállalkozási szęrződ& *erétéłui B.,ĺłďapes'tł ̂ lőzsefu,áros Mag,dalna
negyed plognm III, čÍnkoľmáł1ąatíb,érházfetújítłís kÍviteÍezé* 3. részątégsy$ąn ińoTtotĘ a
kĺjzbeszerzések'ő| szďó '!011 ' évi Üŕ1II' tóľvé1y ľłarmadik flés'ł, nemzetĺ e'|já'l.asľend szeńńs
keľetmegá|ĺapodásos e[á:ás II", konzultácios szakasza

2. Jóisefuáľosi {inkormányzat Kłizbeszerzesi Szabá|yzata a|apián íľasbeli véleményezés'
javaślattéte| az eljáľás.eľedľnéfiyére ]l'':

3, Bĺniłati szenpont; risNesséýében 1egelőnyĺisebb. ą, áhĺđt

4. Becsiitt éľték és fedezet nettó ?166,?17?..983 ť*,

Józsefuáľosi onkormánYzat. '6in1 Ąán|atkerő 
oKeľetmegá|tapodás Bu{apest Józsefváľos Magdo|na

negyed prografi III. iinkoľmányzati bérházfe|újítas xivitelezésház' targyában 2013 jrilĺusában
közbeszerzési e|járast indított. Az.eljárás'fajEją keretmegá|lapodásos, az etjár.as 'első ľészében nemzetĺ, nyĺĺŁ
A Közbeszerzési Ertesítĺ5ben a Kt. 13.32aĺ20t3 számon 2013'08'02.-án kĺizzétett' Az eljár'ós etső reszében
aján|atkérő az atábbĺ ajánlattevővel kototte meg a keretmegállapodást (a továbibiakban: Keľegnęgállapodás}:

MAGDOtť{A NEGYED 2013 KoNzoRcluľl (Konzoľcium vezetó: lllÍest ľ|ungán.]a Bau Építőipaľi
szotgáltató Kft' 2051 Biatorbágy Vendel Part Hubeľ u.1 Konzorciumi tagl Éľ}ĺlR zrŁ 11''2
Budapest, ľ,|émetrrölgyi:ĺit t46i} 

'' 
'1,' l . 

']

szeł-'aődes azonosító: 509lŻ0 13

'Hiánypótľási 
'f*|hĺväs ki'bg$áÉsár'a nem velt sztikseg. 

: | . . '.

A!ántatkérő a konzulťaciósfeihíVásbön fęnntarlotta a tárgyałás tartasanak |ehetftĘét, ameľyre 2014. márcłus
28. napján sor Kerúlt, tekint*&* ar:ľa, hogy a beéľkezett ajánlat męha|adüa. az aján|atkerő ľendelkezésére
á!ló fedęeetét. A vegső ajaflląÉétÉ't hataridő 201a. ápń|is 01. 'napján 17;00..Öra''v-oĺt' m"e.|yre aján|attevő'
aján|atát beny'ujtotta z6ą'fľ.'il*ss6 Ft.ról, a regisztrált tdrtós á||áskeresők bevonásának rn'éírtéke maradt az
eredeti. ajánlat szeri nti 2gg fiő*mu.nka na p (2főx 140 m u n ka na p).

A ProjektmegvaĘsítý *eŃęzet az aj9n|a$evő áltäł a végső ajánlathoz csatolt kölBegvetest" valamint
'pénzĹigyi és kivłteleľĺłsĺ' {itęrntervet megfe|e|őnek talá|ta'

Azajpn|at,.vÉgś0äján|atát.tekintését*aľetöeľál:ttá'tuimęgáł|apĺt&tfiesąęml'
rcnde|kęzésełe á|ló f'edezeten beliil van és nem aránytalanul. áł#,'łĺis$|B *jlä*tata az ajá,ľ|atkéľő

alacsony. :

.. J'3vąso!9m megátlapíĘil '|.9sľ.rĺ4ełgľ{A,t{.tfYEP.3gll^KoryzgRquM .{T"ľ.o.'cl!1n.vezető;v|'est Hungáriá oju ŕp-ítőiplľł szolgáItató Kfr. 2051 Biatorbágy vendäI Park, ľ|uber u.Ĺ
Konzorciumi tao: Épt(AR"zrŁ iLÍ'Ł Buđalresŕ' NémetrĺĺitEvi ůt 146.) al.ánlata érvénves'Nöĺzoľciumi tagl Érľĺn r*..e,ĺĺz BĺlđapesĚ, ľémetrĺolgyi'ůtlĺł*o$1*5á eryenyes,

Javaso|om megá|lapítani,.hogy a kiizbesxeľlési e|járás eľedményes.

$t-p4'*t
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Javasolom měgá||ąpítani' hogy a közbeszerzési e$áľás nyeft€se a MAGD0Lľ!łÄ ľ*E€YEF 2013
KĐNzoRcIuM (Konzcrcium vezető: lĺtÍesŕ Hungária Ba$ Epítőipaľi Szolgáltató Kft. 2051

!.Eĺiĺiőieágĺľ'..iŕenđé|-,řä ľłub'eľ ul1 Konzoľciumi tagi ÉpxnR 3ľą.11i2 
"r.ĺdapest 

tĺ|émetvłilgyi út.l*eł mĺ1t'..a t$t, 1{t9'-$ {ĺi.lbé|(€zdéś b} pbntjáŕa.tekĺntettel . egyetlen ajántattételľe feikéľt
gaĺdasági széľeptĘ aki a .keretmęáĺ|apodáśban és konzultációs fethíľásban foglattalĺĺak
megfe|e|Ę éľényes ajánlatot tetŁ

Bírá|ó Bizottsag tagja: * ĺ ł { *'...,,
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gf nÁLó EIzoTTsÁGI I tGYzőxo lE ľtĺ

Í.. Aján|étkérć: Józsefváľosĺ Onkoľmányzat 1o82 Buđapęst, Baľoss u' 63.67.

Bĺľátat időpontjal Budapest, Żaí4' ápľilis 1$.

BíľáIó Bizottsági'täg neve: Mo|nár Gyŕirgy

A ktjżbeszeľzés táľgya z ,Válĺaíkozitsi szerződés keretében Budapest,Iózsefuáros ltIagdolna
négýe pmgram rIr, önkormányzatÍ bérházťelújÍtbs kiýÍté|ézése 3, łěszľťÍlrgyban indĺ|ott, a
közbeszerzésekr:őlszóló 2011. évĺ cvĺli. toľvény Harmadik Rész. nemzetieljárásrend szerintj
keretmegáltapođásos é$árás II. konzu|tációs szakasza

: ..f, ilőzęfuáľosi önkłĺľná Íryzat Kőzbęęzerzési Szłb.átyzata a|apján Írástlelĺ vé|eményezés,
javaslattęte| az eljáľáseľeđľnényét€

3, Bĺ?łíĺaťĺ szemĺpnt: osszességében lqeĺőnyrisebb ajánlat

4, Beęs{i|t éiték és fedęzet nettó 266.272;9s3 Ft 
.|..

Józsefuárosl onkorínányzat rnint Aján|atkénÍ ..Keretm9gá||äpodás Budápęst Józsefváros MágdoiÍ|á
negyed proEräm III' önkoľmányzati bérházft|újíEs kiv.itelezéshezo tárgyában 2013 júlłLłgabaíĺ

kozbeszenési eljárást indított. Az.eljárás fajtaja keretmegá||apodásos. az e|járás első részékn nemzeti, ńyí|t'
A Közbeszerzési Ěrtesĺtőben a KE. 1332€12013 számgn 2013.08'02.-án kozzétefr. Az e$áľas e|sĺÍ részében
ajánlatkéľő az alábbi ajánlättevöve.| |(ö. ť meg a keretmegáItapodást:{a |g1i iaroanl Keretmęáĺ|apodás}:

ĺt|ÄcDoLN& ľ{EGYEľ} zoffi KÖ}łzoRcľum (Konzoltĺuľn.vezető; West Hungária Bau Építőipaľi
:szclgáttátô Kfb' 2o5ĺ Biatořbágy. tĺ.ende| Paľlt, Hubeľ .üł1 Konzorciumi ,Ęig: ĚP|(AR z't. 1112
Eudapęst- Nérĺehĺ.ö|gyi lit tł6-}
szerződés azonosító: 509/2013

Tekintet[el a Kbt. 109.5 (1) b) pontja szerĺnti egy ajánla*evos keĺetmegállapodásra, ajánĺatkérő 2014.
'.febľuÉľ;x8, napján.az egyeUen ajánÍatŁevőnĺdk konzulÉciós feihlvas küldött. Az e.$árasbáń é,l.hezett kiąésaĺtő
tajékoztaÉs kéľéseke tekintettel aján|atkérő az ajánlat[éts|i haÉridőt 2014. máľtius 27. napjára halasatotta.
Aján|attevő aján|atot nyújtott be az ajánľattéte|ĺ határidőre' A beérkezett aján|at 298.531.691 Ft.os
'egy{'sszegĺ vál|a|kozói d$at es f8o fő*munkanap, azaz ?rő 14o munkanapon keresztül tdrtenő
fog lalko. z.tatiásat ta rt'a I mazta.

t.liánypoHásĺ felhívás kibocsátásara nem vo|t szükśég'

Ajánlatkérő a konzultagĺós ľethlvásbań rennťa.rlĺxm á.Ér:gýéłá$.'ľtffiáĺäk łe.hętrí'sęgét, amely;ę.Ż0ĺ4'mÉicjus
żs. napján sor kerÜ|t, tekintettel aľra, hpgtr4 a beérkezett ajiínlat. meghäĺadta áz ajánlatkérő rendelkezésére
á|6 feďezetet' ł végső aján|attéte|i natáiioő 2014. áprilís 0f:lna'pjąn 17100 óra vo|t, melyre ajánlattevő
.aján|atat benyújtotta z66,27t.986 Ft:ró|, a ľlęgisztráĺt tartós áĺ|áskeresők belrołásának méĺtéke maradt az
eľ'edetĺaján|atszerĺnti280fő*munkanap(2fő*140mun|ęnap).
..n,.,pĺoiŃmegłaióśíto 'q4e.rvezet az aiäniattev'ő 'áttaĺ 'a ýésső ajánĺatnoz' csatg|t ralľs'egvetest valamint
.pęnzijgyi éil kĺvJtélezesĺ iitemteruet megfelelőnek taláľta.

:Äz ajlłnĺat vegsö a!ánlät áttękintését kĺĺvetöen az'atábbi mssál[a'.qítasokat t""szľil*l 
, 

.

'Ajántrattevő aiánlata az ajáłlatkéĺö.ŕen3etkezéFéľE.tfirf'ędez'.ętéń.ibeĺ{i|.van és nem äľányh|änÚ|
alacsony.

3avasoljrłk megá|lapÍbli, hogy MÄGpoLľ{A }*EGYED 2{}13 Koľ'|zoRGÍUM (Konzoľciuľn vezetől
West *ungáľia sau Építöipari Szo|gáltató Kfü 2051 Biatoľbágľ Venđel Parlĺ, Hubeľ u.1
Konzcľciumi tag: ÉPIGR zrt. 11l'2 Budapest Németvii|gyi tit 146.} aján|ata éľĺényes.

Javaso$uk megáltapítani, hogy a kiĺzbeszeľzesi eljáńs eredményes.

ľ""'''i



]avasoljuk megá|lapítani, hogy a közbesaenesi eljárás nyertęs€.a M|GĐo|ľ!ł ľFGI.EP ]?1ł
KopzoŔ$Up.(Konzoľcíum vezető: West Hungári,a Bau Építőipari Szolgá|tató {Ę.. 295,ł
Biatorbáqv Vend-e| Par{<, Huber u.l Konzorciumi tag: ÉexEn zÉ. 1112 Budapest Némętvö|gyi ut
iłe.í *inĹ - a KbL ĺoĺi.g (1} bekezdęs b} pontjára tekintette| - egyetlen aján|attételre fe|kéft
gu-das"s: szerep|Ą aki- a -keľetmegátlapodásban és konzultációs felhívásban foglaltaknak
megfďelŕĺ, érvényes aján|atot tett.

lvtęllěk|et: ęgyéni bírálati lapqk

Bít.áló Biaottság tagjai:

ľlorvaĺÁkos

dr' KerényÍ Géua

PeľlĺlcTamás

Vęgh JozsefJános
-!^ĺ{ 1" L*ą ..- \

!tr'-*.a J.ł .|
r' 

'. 
rr r.... rrqt t

Mo|nár GVorgy

dľ" Czĺfra:6abľie|la

dr" Nagy Adám



sÍnÁLó BIzoTTsÁar rre vzőroĺrvv
1. Ajánlatkérő: Józsefuárosi önkormányzat 1082 Budapest, Baross u.63.67.

BíráIat időpontja: Budapest, 2ot4. ápľilis. 8.

Bíráló Bizottsági tag neve: ľagy Ádám dr.

A ktizbeszerzés táľgya=,,Vállalkozási szetúdés keletében BudapestJőzscfuátos Magdolna
negyed program IIr. önkormányati bérháztelújítiás kiuitelezése 3, lész,,tárgyban indított a
közbeszezésekrő| sző|ő20ĹL. éviCMII. toruény Harmadik Rész, nemzetieljárásrend szerinti
keretmegál|a podásos eljá rás II. konzultációs szakasza

2. lőzseÍváľosi önkoľmányzat Ktizbeszezési SzabátľŹata alapján íľásbeli véleményezés,
javas|attéte! az e|já ľás eredményéľe

3, Bĺrálatĺ szempont: összességében lqelőnytisebb a1ánlat

4. Becsíilt érték és fedezet nettó 266.272.983Ft

Józsefuárosi onkormánpat mint Ajántatkérő ..Keretmegáttapodás Budapest Józseńĺáros Magdotna
negyed program III. önkormányzati bérházfelújítás kivite|ezéshe.z,, tárgyában 2013 júliusában
kozbeszerzési eljáľást indított. Az.eljárás fajtája keretmegállapodásos, az eljárás első részében nemzeti, nyí|t.
A Közbeszezési Eľtesítőben a KE- I3320/f0I3 számon 2013.08.02.-án közzétett. Az eljárás első részében
ajánlatkérő az a|ábbi ajánlattevővel kötötte meg a keretmegál|apodást (a továbbiakban: Keretmegá!|apodás):

MAGDOLNA NEGYED 2013 KoNzoRcIuM (Konzorcium vezető: West Hungária Bau Építőipaľi
Szolgáltató Kft. 2051 Biatorbágy Vende! Part Huber u.l Konzorciumi tag: Épxłn zft'. ĺ.ĺ.Lz
Budapest, Némehĺölgyi ft 1a6.)
szerződés azonosító: 509 / 2013

Tekintettel a Kbt. 109.s (1) b) pontja szerinti egy aján|attevős keretmegál|apodásra, aján|atkérő 2014.
február 18. napján az egyetlen ajánlattevőnek konzultációs felhÍvást kÜ|dött. Az eljárásban érkezett kiegészítő
tajékoztatás kérésekre tekintette| aján|atkérő az aján|attételi határidőt 2014. március 27. napjára halasztotta.
Aján|attevő ajánlatot nyújtott be az aján|attéte|i határidőre. A beérkezett aján|at 298.531.691 Ft-os
egycisszegű vállalkozói díjat és 280 főxmunkanap, azaz 2fő I40 munkanapon keresztÜ| töfténő
fog la|koztatását tartalmazta.

Hiánypót!ási felhĺvás kibocsátására nem volt szükség.

Ajánlatkérő a konzultációs fe|hívásban fenntaftotta a táľgyaIás tartásának |ehetőségét, ameýre 2014. március
28. napján sor került, tekintettel arra, hogy a beérkezett ajánlat meghaladta az ajánlatkérő rendelkezésére
á||ó fedezetet. A végső ajánlattételi határidő 20L4. ápri|is 01. napján 17:00 óra volt, melyre ajánlattevő
ajánlatát benyújtotta 266.27l.986 Ft.ról, a regisztrá|t tańós álláskeresők bevonásának mértéke maradt az
eredeti ajánlat szerinti 280 fő*munkanap (2fő*I40 munkanap).
A ProjeKmegvalósíto szeruezet az aján|attevő álta| a végső ajánlathoz csatolt költségvetést va|amint
pénzügyĺ és kivitelezési ütemteľvet megfelelőnek találta.

Az ajánlat, végső ajánlat áttekintését követően az alábbi megá|lapításokat tesszük:
Ajánlattevő ajánlata az ajánlatkérő rendelkezésére álló fedezeten belĺil van és nem aránytalanul
alacsony.

Javasoljuk megállapíta-ni, hogy MAGDOLNA NEGYED 2013 KoNzoRcIuM (Konzorcium vezető:
West Hungária Bau Ěpítőipari Szolgáltató Kft. 2051 Biatorbágy Vende! Part Hubeľ u.l
Konzorciumi tag: EPI(AR zÉ. 1112 Budapest NémeÜö|gyi út 146.) ajánlata éruényes.

Javaso|juk megállapítani, hogy a közbeszeľzési eljárás eredményes.



Javasoljuk megá||apítani, hogy a közbeszezési eljáľás nyeÉese a MAGDOLNA NEGYED 2013
KoNzoRcIuM (Konzorcium vezető: West Hungáľia Bau Epítőipaľi SzolgáItatí Kft. 2051
Biatorbágy Vendel Paľt Huber u.l Konzorciumi tag: ÉPKAR zrt. ĹĹĹ2 Budapest Németvłilgyi út
146.) mint - a Kbt. 109.s (1) bekezdés b) pontjára tekintďtel . egyet|en ajánlattételre felkéft
gazdasági szereplĘ aki a keretmegá|lapodásban és konzultációs felhívásban foglaltaknak
megfele!ő' érvényes aján|atot tett.

Mel|ék|et: egyéni bír.álati lapok

Bíráló Bizottság tagjai :

HoruaiÁkos

dr. Kerényi Géza

Per|ik Tamás

Végh József János

Molnár György

dr. Czifra Gabriella

/4/k-
dr. Nagy Ádám



sÍnÁLłrI LAP

1. Ajánlatkérő: Józseńrárosi önkormányzat 1082 Budapest Baross u.63-67.

BíráIat időpontja : Budapest, 2oL4. á pri|is. 8.

BíráIó Bizottsági tag neve:Nagy Ádám dr.

A közbeszezés tárgyaz ,,Vállalkozási szerződés keretében Budapest Józsefuáros Magdolna
negyed program rrr. önkormányzati bérháztelújítás kivitelezése 3. tész"tárgyban indított, a
közbeszerzésekrő|szó|ó 2011. évi cvilI. törvény Harmadik Rész, nemzetieljárásrend szerinti
keretmegá|lapodásos e|járás II. konzu|tációs szakasza

2. JőzseÍvárosi önkormányzat Kłizbeszezési Szabá|yzata atapján írásbeti véleményezés,
javaslattétel az eljá rás eredményére

3. Bĺráĺati szempont: cisszességében lqelőnycisebb ajánlat

4. Becsü|t éÉék és fedezet nettó 266.272.983 Ft,

Józsefuárosi onkormánpat mint Ajántatkérő ..Keretmegállapodás Budapest, Józseńĺáros Magdolna
negyed program III. iinkormányzati bérházfe!újítás kivite|e.zéshez, tárgyában 2013 júliusában
közbeszezési e|jáľást indított. Az.eljárás fajtája keretmegállapodásos, az e|járás első részében nemzeti, nyí|t.
A Közbeszezési Eftesítőben a KE- 13320/2013 számon 2013.0B.02.-án közzétett. Az eljárás első részében
aján|atkérő az alábbi ajánlattevőve| kötotte meg a keretmegál|apodást (a továbbiakban: Keretmegá|lapodás):

MAGDOLNA NEGYED 2013 KoNzoRcIuM (Konzorcium vezető: West Hungáľia Bau ÉpÍtőipaľi
Szolgáltató Kft. 2051 Biatoľbágy Vende| Part Huber u.l Konzorciumi tag: EPI(AR zft. 1112
Budapest' Némefuii|gý út ra6.)
szerződés azonosító : 509 lf0I3
TekintetĽel a Kbt. 109.s (1) b) pontja szerinti egy aján|attevős keretmegállapodásra, ajánlatkérő f0L4.
február 18. napján az egyetlen ajánlattevőnek konzultációs felhÍvást kÜldött. Az eljárásban érkezett kiegészítő
tajékoztatás kérésekre tekintettel ajánlatkérő az ajánlattéte|i határidőt 20L4. március 27. napjára ha|asztotta.
Ajánlattevő ajánlatot nyújtott be az aján|attételi határidőre. A beérkezett ajánlat 298.531.691 Ft-os
egyosszegű vá|lalkozói dfat és 280 főxmunkanap, azaz 2fő L40 munkanapon keresztül töfténő
fog |a lkoztatását ta rta I mazta.

Hiánypótlási fe|hĺvás kibocsátására nem vo|t szÜksĄi.

Aján|atkérő a konzultációs fe|hÍvásban fenntaftotta a tárgya|ás taftásának lehetőségét, ameýre 2014. március
28. napján sor került, tekintettel arra, hogy a beérkezett ajánlat meghaladta az ajánlatkérő rende|kezésére
á|ló fedezetet. A végső ajánlattételi határidő 2014. április 01. napján 17:00 óra vo|t, melyre ajánlattevő
ajánlatát benyújtotta 266.27L.986 Ft.ró|, a regisztrált taľtós ál|áskeresők bevonásának méftéke maradt az
eredeti ajánlat szerinti 28o fő*munkanap (ffi5*L40 munkanap).
A ProjeKmegvalósíto szeruezet az aján|attevő által a végső ajánlathoz csato|t költségvetést, va|amint
pénzügyi és kivitelezési ütemtervet megfele|őnek talá|ta.

Az.ajánlat' végső ajánlat áttekintését követően az alábbi megá|lapítást teszem:

Ajánlattevő ajánlata az ajánlatkérő rendelkezésére álIó fedezeten belül van és nem aľánytalanu!
alacsony.

Javasolom megállapítani, hogy MAGDOLNA NEGYED 2013 KoNzoRcIuM (Konzoľcium vezető:
West Hungáľia Ęau Epítőipari Szo|gá|tató |(fr. 2o51 Biatorbágv Vendel Part Huber u.l
Konzoľciumi tag: ÉP|(AR zrt. 1112 Budapest Németvölgyi út 146.) ajánlata éľvényes'

Javasolom megállapítani, hogy a közbeszerzési eljárás eredményes.



Javasolom megá|lapítani, hogy a közbeszezési eljárás nyeftese a MAGDOLNA NEGYED 2013
KoNzoRcIuM (Konzorcium vezető: West Hungária Bau Ěpítőipari Szolgá|tató Kft' 2051
Biatorbágy Vendel Part Huber u.l Konzorciumi tag: ÉlrłR zrt. LĹLz Budapest Németviitgyi út
146.) mint - a Kbt. 109.s (1) bekezdés b) pontjára tekintettel . egyeťen ajánlattéte|re fe|kért
gazdasági szerep!Ę aki a keretmegállapodásban és konzu|tációs felhívásban foglaltaknak
megfelelĘ éruényes ajánlatď tett.

Bíráló Bizottság tagja: 
/ / J ./ 

-,//ĺ/l.t..,
u
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,,- Aiäntaüĺćŕő: $fuseńľäĺwŕ öntĺnľĺ*ánľa't'082 Brrđą'ĺęst' Baĺos ľ. 6a-67.

EÍřáffi illöpołĺtja: eľĺapđí 201Ą ápÍiüít}&

Efuá*ń 8izefuit re Yésl !ó#Iálg
* *ffiľzěs Éľgľa: *JÉffi. W w'# xe a@, ł. łó ąp &$'alna

pry* ň, a;t@. @ ĺwW ä, ł#*ľřirffiľi indfrffi' ä

řđ&gáđil*.ä & igĺt.é',i cĺEI' EľI'ely ľlaĺľmat Rég,. ĺ.Ęĺľ.ĺaďi.$!á $ trÍĺnti
łłereüľregá|bpoĺ'iásos eryáras II. kĺĘ,łti& śea|<affi

L :ŕggľľŕlľmi ixrtĺg*ĺráďFĺr Köcäm# fuiÚÉiĺffiía. a,ffin ńsbeľ łé.F. ĺnyg*'
jamsffiH az rtäĺtp ełlĺ'éľ'ľéľe

3, #łábti wnplt: ł@l lwłőilt,őffiajánkt

4' Besii|téř#kćsf€đ€# ile# 142.36&6ľ4 řt

:óz5ę5łáml onrołmányzat, młnt Aýlnh&áő .Ker&regľá||apođás BĘlaP€są, !ę{rĘ5. nffj*l!
,'Ésed pł.gg;am řg.-onlo'mĺíľ'ĺu tĺľtrĺ*aÉ'ĺas tĺiľĺetszÉsne;* tárryíban 2013 juliusában

;ffiä"#řái#st i-dft"*. L ďÉ'á'ĺuĺg;. larcľne.#napodásc, a. #ĘF ds Észéb€f' nemzeti, nyílŁ

;iiäffi.*đffiŕőb.' . r*.đEzuźďĺs saámon-2013,08.02.-án kiizzď€ťĹ nz {iáĺiás d*. r#ben."dffiäő.ňiábbĺ 
ajńäHE'ńđ łffiŕ Í-ľ€ a l@ä|ĺapgíp*.{aeĺĺHńąküan: KereffĺęgállapodaĐ:

BłáGüBĹľ{Ä ľ{E6IíED 2nt;3l(ffiEpnĚsul'| (l{oĺrĐ|$um ł#; !ľ€st Ht'ilgaŁ3Íľ Ép.ruőjľd
śbcĘŕľ1offi ffi. zośĺ_g1aeonüóEÍ yęnd€l hÍrs ř;,'p. Ü.t l(ffi|mi 1"g: EPKAR bŁ tLĹ2,
B'*tläN, ľ{ém€fi{öbľi űt &ł6.}

affies azonoffió: 5wl2łI3
Ttkiľttffią a lÖŕ. rff'g {Đ Đ poľ'tJ? szeĺĺnti ęgv aÍánlatteľ& keres.ľęá'|ĺäpoíásľł, ajántatkérö 2gĺ4,

ŕď*,ää, *'přä ;;đ'ďá'iiaäl-.aä'ĺł,ĺ* |ęE1łđltádigfdhry!üry". łegľásban:Éłkeľeft kigés;5
Iátĺ-3z63És-käad.'e'&''t.ffiđ aján|đ& az ajánĺatr*di trffit 29L4, március 27. napjém ha|agtoüa.

&;ńÉ*ő- á:áńatot nyl,jbÜ * az alĺnnt#eľ haüáridô1n 
^' 

ľrátęzĺłÉ' a}án|at l37:?{F'i9y'.T.*
-ä'6'*-96 Gi1'ĺňł-,ł,j,t- e' ĺąo 

-íötĺnunkanap, aąz Lťó L4ű łrłinkanapon |€ręsaiil '&ténő

.ftEla|lĺozfiaÉsat taĺtähnafb.

ľ$ányĺpoüási fdhíľás kibacsáŔárĺl ĺ}eín vdt giitśg.

Äján|aťkéń a łĺoľła.11Ŕijos felhírásban ť€r''lttsíffi a Érgya|ágar*ánaktďreffiség&, aľrre!6e 20ł4.1máľcius

eÉl. *ipjan 5pr kenilt tękĺntetfieĺ ana, hogry.a Hł*ęetř a!ánlat ilregha|adta^az aján|atkéĺŐ rende|keÉere

tĺIló fgtezebet. * ve&-aŕnłan*tełł t"|i@ żoĺ+' ĺp'ĺĺĺĺ 01. napján rĺľg óĘ Yol't' **ľ aián!ffiő
u'a;ri'.6t b*}'6t.ůh-1147':#7.ffi7 Ft.ľ#, a ręisa*rá|ttaffi á||ĺás<elęgđĺ boĺon;ásának rrrcrtél€ ma.ĺ#t..az
'đď€ti aján|at szatľlfi ĺfi} sö*ĺnunkenap {lftr1łl8 mułnkanap}. .
e PďJ"H'''.#.,.65ffi oá"o.t iz a6nii1$ő áĘ| a věgső a$in|ařw €EafiołE kĺlsésłsffi' vabmint

pezügyi és lđ'vfre!€réł ĺitĺnErvet řItfďdeek bÉłb.

*c aján|3t Té.B5ö ai;ánbt áttekÍnafoét lĺfu#e*r az ailälü&É ilE$ň||ir#sctatffiitę
AÍ*n|ffi aián|ata az a$inbt|drő ľgtüďlĺeaésĚľe át}ó f.*Éer.#l bdüt rľan ĺÉs neqł a|'ánľt'ąlanul

&ffiny,
}aľasot'ľĺĺ megát!*pfrapĺ, hogry *|fr6ĐsŁľ*A !|E6T:ED 2łtt3 t{oŕ*uĐR€s'lł {ł{gneřcitlm vŃ;
łüđ-łili''gá'á ď* ý:ďł*rirł ryláffi lgt. 299ĺ. B-Ú*lÍbägť-v'€[?ű€ĺ ?a'r Hľbg ľ.í.
xgnsu'Eiurňĺ 13g' Éř{$iiu'Ł-L.ĺ;ll arńegą ł*gĺm*'auľi űÉ' Í'4É;.,sÉnffi érvényes.

Jayasoĺjuk megá|bpíhaŁ hogrľ a ľröĺbgzeľ2lfuÍ e${lÉs eredménys'

*Ą.-ł-"1



'ra1aso'Éľk męgátlál36pĺ+ łIĺry;r a |ffi ďiłŕsrryę$ry:a ItiG-!,eľ{A 
'|Etr-YED 

2ol!l
řdüřŘđi}I.ł- řiłJääđ'gl -űęE*F w€ďł'",ł9áą Łu ĺffls 9ľFí.t'.ry1'39*
Biabrhaľ vend€t-Pa|rę HÜü|ef $'1Koilrgciumi ú; Énĺm zľu ĺĺĺa &ffiapesü' NffiTöpľ.iľ
ä;;;#:;-'&-. ;iiö ;-;i;ĺel* br ĺloďiáń teJđĺterc| - egĺE*|eil ai,ánra[téHrc felkért= Lą ;řÍń : i rct' jo,śls,$} lé@ Đ, łgĘn tę|oiĺt+ł . p;ĘB ;ąijififfitrF.ĺqlĺe.t_giłś,&i *&_-'.áď;-,Ĺffin. és konaütffi fđhÍĺásban .fgg|áIB|ĺ'tak

'ÍłÉgfffi''érľráiyeĺ-lliäntrffi t€[Ł

l#Ék|efi egys|i bírátati bpok

Bíráló Břzffiágtagiai:
..,.:., ai.., ir,. ;.i.,.... t a, a... a..r t I

HđgBĺ-'Akos

.dľ; lGréĺryi ffi

..\ P'eľ|ilĺTald..#š:

ľ|oĺnarGyĺirgy

,dĹ ť.ziŕa Gabrie||a

dr, Nagynagm



nÍnárĺrE ĹÄP

.Ĺ- Aján|at*éĺ6: 
'őaseńĺárci 

önbĺmánľzat'ÍffiŻ Brńp€sü' Baros u' 6łl.67.

ffiw.HÉpgĺrtlal ącaps' älÜL äp!ffü$.o8'

sránł Eizo*tsági|ag reł€l Y€gtt rá#Jánoe

á, |ĺł16ę tźrgyaz .tłäbłkńď w** ffiry Buű1 #,: Muálw iłagĺüolna
' 6jgfu p,q n n ň, ffi tłyau #*ł'*úł ,lľW ö, ď#"tárgyffin |ľťĺto&, a

iciÜe*á'es*a mĺłc zgrr. &ig'lffi-üin,áľy ľĺarrfui* n&; neĺľz*ĺ.€łjáEłsrq'đ gerinti

lĺg*ĺęgĺllapoĺlásos eljánás II. lĺonaÍÉciós ga|o@

2. lóffiátľosi ön*onnán.pat lĺffirczésł ffibáW ahľián 'írásäe* ľéem'álľÉ;
iavastättfu az $iáľ* ęľęđmffi fu

3, BírúbtÍ ęanwt: M&fu? wď,őiĺ},,tžwajánlat

ł. Eeeiilt éÍté* & ť€ÜEżEŕ' il€ŕró Ĺłż'36&67d t'
ffi*ľármł cFRořŕtÉĘaat m'ľt ÁÍánla.Eĺér.ő'Kffilálta9ođás Ędäpésř Jfuĺńr'árog łł,ągqQlna

negľeđ pngsľam ní-łň'rc*'ĺnľau-'bÉ'{Iátr'#s''łĺľruaeaĺsmłľ tipĺíory 2013 jú|iusában

Ĺłňä'ä-un.áđinom. ł' ejá.ás ŕđsuála kererľreg.íľhpodásre' az d}änłs dsö ľéBében nemdi, nýlL
A Kozbt€řuési- Éľrcsro6oerr a xĹ fi328l2gl3 gáľrĺcf| 2013.ffi.02.-ifu lđaetfŁ Az djáras e|sÓ rěgéDen

#iffi-r*.z auĺ6ł}ń.nąael nimá ľrą a lffigitllapodást'{a Bĺíbbiakban: ĺęľęřnĘál|äpod{s):

ijrpot?łf |*E6YED 20r3 Kfŕn'!N {lonpÍ{fĺm vezęůf w€5ů t1ungőĘ aau Épfóigq{:
gryĺľt"tĺ Kft. 2051 B33mĺüňsy v€$đefi Par|ę }|ubg łl.l Koilarcít]mi bg: EPKAR 7:Ł |,l'l'z
Builarst 3{émeńtgľĺ út ti!6'}
łeľaĺ&s anĺlosfuo: 5ffi/2s13

T€ádnte66 a Kbt. 109.t {1) b} poľtja saerirŕ' egy a-#in|at!el& keľetrľrąáI|alodésra' 9jánlatrérő zgĹ4.

i"bń'r# 18. *g}ń *_áđdíá'äpił.tľäłael. kĺyľ,;;iińőłlfdhŃ kÍiĺdőffi. A".{'iír,ásban érkezett tgęď.É-ąe|fuńs 
kéľeseĺ<re ň*dffieł a}ánÍaťkérő az aián|atffiĺ.ńaÉľ!dőt.201ł..ĺnáľcius 27. napiáĺa h1|as@'

n1frnnnqrő ajánlabt nyĺ;ĺjffi bg az a!án|attéťeli ľEĚľídőre' A É*ęzeü ajánlat t47.744.@l6 ft-f6..,

đffi*äű Giń]|."dł,dÜ-t é' 140 
.fő*m'c'lwap, aaz lffi 14o ĺĺruntĺanapon keľeď| tö'Enő

fÜgłatko #trt täľÉ|mazta.

Hiánypoflási fełhíľás kiMátására ręĺn wlt gi'k*.

Ąüánlatkérö a lĺoľłzułüác.ĺ$sfďhíľiásban fgłnbĺBttal #ryyalt aŕá..gánatĺercť.ö#gét aľnetyľe 201.ł. március

íĺ|. ĺłap3{'n soľ xqii6, á*intemel ara, łrogy a beer|czđ ajiánlat nľĘhähqą ą'pj.ántatkérő rgide!@ére
áJÉ feđezeet' ł oeösĺ-aián_lauere,.h#éő 2014. á'pÍj|ĺs.sl' naľ}án 16:3o t Yrt,me|yre ajánĺsenó
ąjE6;Ŕ b*y*ftotn.lłz.367.ffi? Ft.tĐ|, a rgisdráłt eřeÉ ó|Iá*e'e* bgĺ'másának rné'tęlę rna.radtaz

dredetĺałán|atszeľĺntÍ140fi ó.*munlCIĺÉP{fť#L4&munkänap)

" 

_P*jeffi'*g.ńĺost.ĺ 
sze'''eret az axirłtatmđ áłEai a ťffső éián|asr.ę ťF*o|t |É'|tsé$ŕ€Éésü' rlaĺamińt

pęc'ziigyl és kłvłte|ezgi ťlterfiErvđ ĺrngifď€jőnek a, tta..

*e ajánlat YĘ96 aiánłat iáekiľ'ffi ffiĺr#eĺr w ałä,ffiń rgál|a ĺŕtäsplnt Mĺnl
äianlat6 aiänł* az aján6ĺá6 pan&l@e á16 řed#n Hül ľan & nem anänľ{EHnľl
a,hcsonľ-

Jłłnĺsorgnr mąÉtkp"6api' ľütÜ MAGĐ$ĺ.#*A f*cGVED rł,*Í, |{oľ{mRütJ!ł {K6n?qľđum ľezď:
w€st ľ{uĺtgáÍíä ryj'u Épĺnaĺpľĺ sawĺltató ry. 2g9Ĺ BĺatońÉĺľ- venđď Par|ł, }luDg ĺ.!
ł{oĺ.aorcigňi tag= Éexnn.zďffitz alńpą Wľĺ łÉt 14,6.} a!ánffi éryÉn.res"

Javasolom ĺnryá!|apíaĺri, ltosy a lĺ{ĺebsre17és e!iá5l{9 eleđménys.

sĄ.s+a1



3awffi rcúg5ýfue tľ a @ÜgÉli €fiífifo np.tesc a lłásÍ'(}ł.!|Ä re6ľ-ED 2B'3
ĹwřJäcwľr-ĺffim-ríege# ffi łłĺryJaŕp BaÜ ffiT ry.t {Ę.29E1
sajp*ĺsy v€ľdę5 Pedę HIĚ€r u.l |<omłtrrri t: ÉH(ÄR z+ il12 BÜĺĺap€sü' lt€ĺlgt'ügĺ'i.'út
i{5;'*# -; ffi ĺo.is {r} Üc'ĺeđés b} pont'áľa HđÍEttt' .-€Ileqęr$ĺľtľP'.ě't
gijä'ff *ľeľĹő' aďa- iercrq*ľaŕoa*smn és kgualtác*is Htínfun fog|ialta|6Bk

ffilÍďf#,, gľ*ęlffis aiántlffi ŤeÜ'

ilłdłé{d* €gwn' . rálati,bffi

eŕnáló'głafrtág @$ai:
. ł]t. ; t I t|.; ; ;i ür..].'...''+ r. . ł l r !l.'..r

ľgvaí A|cg6

dr; Keŕnyi GéB

|WilnárGyörgy

dr. ťziř.a Gabrĺella

dr, Nagy ĺotm

t' , 1. fuľtik Tamfu ' ". r

-Jcłĺt\ .-p.rc".i\ -$ u.łj
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Vegľ':čusď]áňos



aÍnÁló BIzoTTsÁcr recvzőxĺiuľv
. Ĺ' Ajánlatké.nĺl Józsefľáľosi onkoľmányzat ĺ.o8z Budap€st' Eaľoss u.63-67i

Bíľálat időpontja; Buđapest, fgL4, ápľi|is ĹÜ.

BÍľátĺi Bĺzottságĺ tag neĺe Molnáľ Gy-iiľgy

A kłizbeszerzés tárgya: ,,Vállalkozási szenődés kerctében Budapest, Józsefuáros MagdeIna
ĺłęsyď pffigram ÍI,I. đnkormányxatl: hérhäzf,eĺúiílhłs kÍuiteÍęzése 6, ľ,ász-lÉlrgyhan indított, a
küzbexęmĺáseké|szĺiló ł01r. évi 0ýÍII. toruény Harmadik Rész, nemzetie$á1ásrendlszeĹĺnti
keretmegá l |a podásos eljá ras I I. konzu |tációs sza kasza

2. Józg'e.fľ{ľgsi onkorľľrányąat t!$zbesagrzési szabá|yzata a|apján írás.beti v.éleméný.ezés.
Javaslattétel az eĺjáľás,eľedmĺínyére

3, Bíriílati szempont: osszességében lqelőnpsebb ajiínĺat

l .ł. . s'$6t!||t éftékés fedezet nettq 142.368.674 F1t" .. 
| 

.

Józsefuérosi onkormányzat, mint Aján|atkérő ..Keretmegál|apodás Budapest Jĺĺzsefľáro.s Magdo|na
negyed progľam II.I. önkormányzati béľházfe|újítas' kĺvĺtelezéshez" targyában 2013 júliusaban
kozbeszeľzési eĺjáŕst indlbtt. Az.e$árás fajtája keľ'etmegá||äpodásos, az e|jáľás első ľészében:neńzeti, ny.ilt.
A Közbeszerzé$ Ertpsítőben a KE. t33f0|f013 számon 2013'08,o2'.án kozzétett. Az e|járás eřső részében
ajánlatkérő az a|ábbi ajánlatľevővel k<ĺtotte meg a keretmega|tapdásŁ(a továbbiakban: Keretrnęá|lapodás}:

MAGDOLNA NEGYED 2013 KoNzoRcIUM (KonzoľcÍurn vezetö: lň'est ř|ungáľ[a Bau ŕpitőipaľi
Szo|gáttató Kfr. 2051 Biatoľbágy Vende| PaĄ Huber u.l Konzoľciumi tag: Éprłn zft, L11.2
Budapęst'}łérnetrĺiĺĺgyÍ tit 146')
szerződes atonosító: 509120 1 3

Tekintette| a 'Kbt. 109.g (1) b) pon$a szerinti ęy ajánlattevős keretmegáĺ|apodásra, ajánĺatkérł5 2014.
:februáľ.'181'napj.án az ęgyetlen ajánlattevőnek konzultációs fe|hrvast ktl|dott. Az e$árásban érkezett.kłegeszítő
Éjekoztatas.kérésełre:tekintettel ajánĺatkérő az aján|attételi hataridőt fB14. március 27. napĺára ha|asxotta.
Ąján|attevő aján|atot nyiljtott be az aján|attételi határidőre. A b#rkezett aján|at iąĺ.iąą.aog Ft.os

Fyp'ľ.ugĺ, válła|kozoi dĺjat és 140 fő*munlonap, azaz xf<j 140 munkanapoľl' keregtÜ| torténő
f'og|a|kozbatásat brtalmazta.

|.|iánypot|ási feĺhĺuás kibomátäsára nEm vo|t szüksĘ'

Aján|atkérő a konzu|taciós felhívasban fennťaĺtotb' a tárgya|ás taľtiísának.|ehetősEget, amełyre 2014. március
28. napján sor kerÜlt, tekintette| arra, hogy a beérkezett ajánlat meghaladta az ajánĺatkérő rende|kezesére
áĺ|ó: fedezeffi. A vegsd ajánlattéte|i haÉrĺdő 2014. ápriĺis 01. napján 16:30 óra vo|t, me|yre aján|attevő;
aján|a'ťát benyújtotťa 142'367.687 Ft-rgt, a ľegisztrált 'tartós ál|áskeresök bevonásának mértéke maradt az
éredeti ajánlat qęrilľ 14CI fő*munkaľpp {1f'ő*140 munkana.pJ.

'A. Pľojekt-megvalósítg szeĺvezet az ajánlattevő á!ľal a vęső ajánlathoz csatolt kĺilBegvetést, valamint
péńzĹigyi éś kivĺtelezésĺ ijtemteruet megfe|e|őnek ta |á |ta.

Az ajánlat, vegső ajánlat áttekintés€t követően az alábbi megá|lapĺtasokat tesszĺik:
Aján|at 'tnrő aján|ata az aján|atkénő ľęnde|kezésĺáľ'e á|ló fedezeten be|til van és neĺn aľánytalanul
a|acsoĺty'

Javaso|jgk megál|apítani, hogľ ]*|AGDOLNA ĺI|EGYED 2oĺ3 KoB|zoRcIuM (Konzoľcium vezető:
łttíest Hungáľia Ęau Epítőipari Szo|gá|tató Kft. 2051 Bĺatorbágy Vendel Pańę Huber u'l
Konzorciumi tag: EPI(AR zrt. 1112 8udapest' Németvłi|gľi lÍt Íĺĺ6') ajánlata érvényes.

Javasotjuk megá l|apítani, hogy a kćiztteszelzési eljá nłs eredményes.
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ti.a' .

.Iavaso|juk megálląpĺian''Ĺ .hog.y " ľľotľ:'tľzŚji e|iáJás nyeľtBse ą MAGBoLHA ltłEGYE D Żcĺ3KoNzoRcIUM (Konzoľcĺum vezető: tńĺest Hungáľia Bau Epítöipari Szolgáttató Kft' 2051EĺBlorbágy Venđe| Paľt Hube^.ľ H'1 Ko1z95iun'itu-g' đPKAľľĘ. 1112 Eudapegt Né{ľ.ętľŕĺ|gyi.ltĹ*6ł mint. a KbŁ *q?l$ (1) betĺepdes'el p"-ńtĺ: t*l,int*tt*| - ęgýutl*g aján|attételľe felkéltgazdasági szereptő, akĺ- a ĺ<eľetmägáĺiíijł-ĺiááJ ä-.konzu|táai ĺeihÍľásban foglaltaknakmegfelelĘ éĺvényes ajánlatot tett.

Mellék|et; egyéni bľa|ati |apo'k

Bíľá|ó Bizottság tagjąi:

HoruaiÁkos

dľ. Kerényi Géza

Peľ|ik Tarnás

i:.

Vfuh Jóusef,János

.....,h*#. ..tr{-J*.
Mo|nár Gyorgy

t , . '.. :

. '........... ?... '.. '..... i. .. .. ..;...ł 
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dr; Czĺfra Gabrieľla
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dr. ľrĺagy Áoám
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sÍnÁĺ-łľI.LAp
'1. Ajánĺatkéről Józsefrłárosi Önkormányzat 1s82 Budapest Baross u. 63.67.

sírá|at időpontjaĺ Eudapest 2Ü14' ápri|is 1o.

ĺ|iiłä|ő Bizattságitag neve: Molnáľ Gyiiľgy

A közbeszezéstárgya: ,,Yállalkozási szerződés keretében Budap*t, Jlízsefuárcs lt/ĺagdolna
n,ęgyed.program:fiĺ, őnkormiűnpatÍ béłházfelłijíaźs kivĺte|ezése 6, rész*.tárpy.ban indított, a
!ĺĺizbészeľ.zásęŁĺő| szó|ő 2011.. évi ĹIŕJII' toľvény 't|arĺnadĺk Rész, nemzeti etjäľąsrend.śzerinti
keretrnegál|apodásos e$iáľés II. ł<onzu|tÉciós sza kasza

2. Józsefuáľosi onkormányzat Kiizbeszeľzésĺ szabátyzata alapján Íásbeli'véleménye3é5,
iavaslattétę| az e|járás eredménýére

3, Bĺráĺati szempont: tisszességében lqe|őnyosebb a]aÍtkt

4. BecsüIt érték és fedezet nettó 142.368.674 Ft.

J.ózsefuárosi onkormányzai, mint Ajánlatkérő *Keľetmegállapodás BudapesŁ !ózsefuáľos MaEdo|na
negyed pľograľl ,,xrl' *inkoľmánýzati béľháďelúiítás', kivĺtďézésh€z' targyában' fÜ13 júliuśában
közbęsaezesi eljäľást ĺndított' Aze|járás fajťája keľetrnęgálla@ásos, az eljánłs e|ső részében nemzeti. nyí!t.
A Kozbeszeęésĺ Értesĺľöben a KÉ- t33z0l2013 számon 20.13.08.02..án kozzétett; Az eljárás e|ső résaében

l ';..''..ajápĺatkéĺő az aiábbi ajánlattevöve| kototte mę a 'teľŤrĺpgál|apodást {a biäknąn:,Kěrebnegá||apmél}i

MAGDOLľ{A NEGYED 2013 KoNzoRcIUM (Konzorcium vezető: west Hungáľi.a Bau Építőipaľi
Szolgá|tató Kfr. 2o51 Eiatorhłgy Yendel Park, }t$ber u'l Konzoľciumi tag: ÉexeR zľt. 1112

.''. szerződés azonosíto: .50912013

'. i'Tękint"ttul a Kbt. 109.5 (1) b} pontja szeľĺnti ęgY ajánlaüevős keretmegá|lapodásľa, ajánlatkérő 2014'
íebruár 18" napján az ęyetlen aján|attevőnek konau|üaciós felhĺvast külddtt.'Az eljárásban érkezett kiegészĺü5
tajékoztatás kéreseke tekintette| ajánlatkérő az aján|attételi hatáľĺdőt 2014. március 27. napjárc halásztotta'
Ajánlattevő łiján|atot nydtott be az ajiinlaľtételi határidőre' A beérkezett ajánlat Lą7.7Ąą,6a6 Ft.os]. ęgyögss.giÍ valĺa|ko'zoj dijat lés l40 f'őłrT}gľlRänap; azaz lfő 140 ľnunkańEpon .kiäĺé$etu'ĺ . tÔĺŁénő
fogtalkazetasat tartalmazb.

Hiánypot|ási félhíyás kibocĺáÉ'sära nem volt sztlkseo.

Aján|atkérő a konzuttációs feĺhívasbän fenntałtotta a taľgyg|ás aľtasanak lehetősebét, arľlelyľe 2014. márcĺus

''l.l'.:l'..18. 
napján sor kerüĺg tekintéttel arra, hogy-a, ]'qján}at meghaladtä ae aÍän|ątEéľő,ręndelkę*sére

. álló fedézetet. Ą ýá9śő ajáĺlitteteli hatařidő' 20i4; áľilis- 0r. napján ĺ6:30 :óra v'ott, melyre aján|attevő
ajánlatát benyújtotha 142,367.687 Ft.rol, a ręgisztrá|t.tartós állásker'esok fuonásának mértéke märadt'az
eredeti ajánĺat szerinti 14o főłľnunkanap (1f'ő*140 munkanapJ. r"

A Pľ.ojektm'ęgvalosító szełv-ęę.t ar..ajł*ńiattěv{: álp| a.végsi ajánläthoz mätolt kti'ľtśęgve ti: ýaiamint
penztjgyĺ és kivitelezési ütemteľvet rnegfelelőnek találta.

...' .'l *"'unĺaü, ľéss,őaiánlatáttekintését kiivetőeł ae a!ábbi'męgáltapítáśgkat,.'tgzeml

..:].'i. A$änľattevű. ajánlata'az aÍán|atkérĺ ľena*lŕ*Éséĺ* ál|ó. fedezęten.&ĺĺil.van és nem arányta|änu!
alacsony,

Javaso|oĺn megállapítani. hogy MAG.DOLNA HEGYED 2013 Koľ{zoRcIUM (Konzorcĺum vezető:
west :Hungária Bau Épitőipari SzolgáItató l(ft' 2051 Biatoľbágy Vendel Part: Huber u.l
Konzorciumi tag:'ÉpKłn zrż. LÍ''L1 BudaPest Néľnetvii|gyi út ĺ46*) aján|ata érvényes. 

'

Javasolom megáI|apítani, hogy a kłizbeszerzési etjárás ercdményes. :

*t*a*"0



Javasolom megáI|apítáni' hogy a közbeszeľzési e|járás nyertese a MAGDQLľ!|Ä HEGYĚD 2$Ĺ3
KoNzoRcIuM (Konzorcium vezető: Yľest Hungáľi.a Bau Építőipari Szo|gá|tató Kft. 2051
Biatorbá'$y Yendet Paľk, Hubęľ lt.! ł(onzoľciumi tag: Éprnn fuŁ.ĹLlz Budapest r-ĺémetŕiĺĺgyĺ:út
í46,ł|} Ířr!n! - s KbL 1o9.s (1} bekezdés b) pontjárá tekintette! l ryyetlęn.aján|attetelľe ĺłter.t
gaądäĺÉ$i sĺąrępiö' aki a keretmegá|łapodásban És koozu|taciós fe|h'íÉsban fog|altaknaĺ<
ŕńęgfáĺélőf éwéńyes ajánlatot tett.

Bíré |ó' B ĺzottśá.g . b gja : lrrť1"\*-l"ą \-^.-: Ú....l.ří..t'....
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sÍnÁuľI LAP

1. Aján|atkélű: Józsefuárcsi önkoľmányzat 1082 Budapest' Barcsr u.63-67.

Bírá|at időpontia: Budapesü 2ol4, ápľilis 7.

BItá|ő Bizottsági tag neve: PeľlikTamás

A közbeszerzés tágyal ,,Vállalkazásl szerzffi& kerctében Budapct, JőzreMrcĺ |,Iagdolna
negyed pqnm III, ltnkormányzať MdtázíelĘJítás klYÍEleére 6. lé*"tárgyban indított, a
közbeszezésekőlszóló 2011. évi CV[I. tŕtrvény Harmadik Rész, nemzeti e|járásrend szerinti
keretmegál|a podásos e$ánís II. konzu|tác|ós sza kasza

2' Jórceńárcsl önkormányzat Közbeszerzés| SzabáIyzata atapJán írásbeli véleményezés,
jaYas|attéte| az eljárás ercdményére

3. Bírálati szempnt: cissza@ébn lqelőnyć,#b ajiínlat

4. Beetilt érték és fedezet neĹű L42.368,674F1,,

Józsefuárcsi onkormányzat, mint Aján|atkérő .Kerctmegá||apodás Budapest Józsefuárcs Magdo|na
negyed prcgÍam lll. iinkormány:ati béľházfelú'Ítás kivitelezéshez' tárgyiában 2013 jli|iusában
kozbeszerzésl eljá$st indított. Azp[árás fajÉja keretmegállapodásos' az eljárás első Észében nemzeti, nyí|t.
A Kĺizbeszeaési Eĺtesítőben a RÉ- L332ol2013 szárnon 2013.08.02..án közétett. Az eljárás első r&zében
ajánlatkérő az a|ábblaján|attevőve| kötötte mq| a keretmegá|lapodást (a továbbiakban: Keretmąá!|apodás):

MAGDOINA I|BGYED 2013 KoNzoRcIUM (Konzorc|um veetö: ut€st }|ungária Bau Épĺtőipari
Szolgá|tató Kfr. 2051 Biatoröágy Vende| Pańę Huber u.l Konzorc|umi tag: ĚllGR ztt. 1112
Budapest Németvölgľl út 14'6.)
szeződés azonosító: 509/2013

Tekintettel a Kbt. 109.s (1) b) pontia szerinti egy ajánlattevős kerďme9á!|apodásra, aján|atkérő 2014.
február 18. napján az egyet|en aJánlattevőnek konzu|tációs fe|hívást küldć'tt. Az eljárásban érkezett kiegészítő
táJékoztatás kéréseke tekintette! aján|atkffi az ajánlattételi haÉridőt 2014. március27. napján ha|asztotta.
Aján|attevő ajánlatot nyújtott E az ajánlatteteli haÉridőre. A beérkezett ajántat t47,7Ą4,606 ft-gs
egyösszegű vá||alkozói dĺat és 1'ą0 ftí*munkanap, azaz 16 140 munkanapon kereszttil töfténő
fog|a|koztatásat ta]tal mazta.

Hiánypoüási felhívás kibocsátiĺsára ném vo|t szĺikseg.

AjánlaRélő a konzu|tációs felhÍľásban fenntartotta a tárgyalás tartáEának |ehetősegét, amelyre 2014. március
28. nap!án sor kerĺilt, tekintettel arra, hogy a beérkezett aján|at megha|adta az aján|atkérő rendelkezésére
ál|ó fedezetet. A vfuső aján|attételi határidő 2014. áprllis 01. napján 16:30 óra volt, melyre aján|aüevő
ajánlatát benyt{totta L42,367.687 Ft.ró|, a regisztrált tartós á||áskeresők bevonásának mértéke maradt az
eredeti aján|at szerinti 14o Í6*munkanap (1fő*14() munkanap).
A Projekrnegvalósító szeruezet az ajánlattevő által a vegső ajánlathoz csatolt kölbegrvetést, valamint
penzügyi és kivite|ezesi iitemtervet męfele|őnek taIálüa.

Az ajánlat Yégsö ajántat átteHnt{bét k{ivetően az a|ábbl megáttapÍÉsotot teszeĺn:

AJánlatbvó ajánlata az ajánlatkéľó rcnde|kezésérc álló Íedezeten be|ĺil van és nem aÉnyta|anul
alaeony.
Javasolom megá|lapíta-ni' hogy MAGD0I]{A I|EGYED 2013 KoNzoRcIUM (Konzoľcium vezető:
west Hungáľia Ęau Ép'lt6tpar| Szolgáltató Kfr. 2051 B|atoľbágy Vendel Padĺ' Huber u.1
Konzorciumi tagl EPI(AR zÉ. 1112 Budapes$ Németrĺölgyi út 146.) ajántata éruényes.

Jarrasolom megállapítanl' hogy a közbeszeľzésl e|járás eledményes.



Jatnsolom mqá||apítan|' hogy a közbeszenési e|járás nyeĘpse a MAGDOINA NEGYED 2013
KoNzoRcIUM (Konzorcium vezetó: West Hungárip Bau Építőipaľi Szo|gáltató Kft. 2051
B|atorbágy Vende| Pad<, Huber u.l Konzorciumi tag! ÉPKAR z]t. LLĹz Budapest Németrĺii|gyi út
146.) mint - a Kbü log.s (1) b€kezdés b) pon$ára teHntette| - egyeüen aján|attéte|rc felkéľt
gazđasági szercp|ő, aki a kerctmqátlapodásban és konzultációs fe|hívásban űog|altaknak
megfelelő' éľvényes aján|atot tett.

Bírá|ó BizotEłá9 tagja;

Per|ik Tamás



gÍnÁLó BtzoTTsÁcr recvzóxiiľvv
l. Ajánlatkéń: lózseńrárcsi önkormányzat 1082 Budapes(, Barcss u. 63.67.

BíÉlat időpontia: Budapest 2014' ápľilis 7.

Bíráló B|zottság| tag nevel Per|ĺkTamás

A közbeszerzés táĺgyal -Vállalkozási ęerz&& keleÉben Budapt, Józefvárcs lł|agdolna
nqyed prcgram III. ćinkotmányzaa- Ndtázfelújíés RÍlihle& 6, t&zotáęyban indított, a
közbeszezésekőlszóló 2011. éviCütr. torvény Harmadik Rész, nemzď eljárásrend szerinti
kerďmęá||apodásos eIJárás tI. konzu|táclos sza|ęsza

2. Józseńárcsi önkoľmányzat Közbeszenés| Szabályzata a|apJán írásbe|i véteményezás,
lavaslattéte| az efárás eredményérc

3. Bírálati szempont: összesfuéfun tqełőnyćĺsebb ajánlat

4. Becsiilt éľték és fedezet nettó í.}236a.674 ŕt,,

Józsefuárosl Önkormányzat, mint A}ĺnlatkéľő .Keretmegá||apodás Budapest Józseńrárcs Magdo|na
negyed prcgřam ll!. önkoľmányzaü bérházfielújítás kivitelezéshe:' tárgyában 2013 jú|iusaban
közbeszezési eljárást indított. Azp|járás fajtája keretmegállapodásos, az eljárás e|ső részében nemzeti, nyí|t.
A Kĺizbeszenesi Ertesítőben a KÉ- 13320/2013 számon 2013.08.02.-án klzzéüeü. Az efárás első részében
ajánlatkétő az alábbiajánlattevővel köťjtb mql a keretmegállapodást (a továbblakban: Keretme9á||apodás):

MAGDOLNA Í|EGYED 2013 KoNzoRclu!'| (Konzoľc|um vezeüől w€st Hungári.a Bau Építőipaľi
Szolgáltató Kft. 2051 Biatorbágy Vende| Par|ę }|uber u.l Konzoldum| tag: ÉPKIR, zÉ 1112
Budapest' Németrĺölgyi ft la6.)
szeződés azonosító: 509/2013

TekinteBel a Kbt. 109.5 (1) b) pontja szerinti egy ajánlattoĺős keretmegá||apodásra, aJán|atkérő 2014.
február 18. napján az egyeüen ajánlattevőnek konzultácĺós fethívást kü|dött' Az e|járásban érkezett kiqészí6
tájékoztaüás kéréseke tekintette|ajánlatkérő az aján|attéE|i határidőt 2014. márdus27. napJára ha|asztotta.
Ajánlatüevő aján|atot nyújtďt be az ajánlafrételi határidőrc. A beérkezďt ajánlat |4,.744,606 Ft-os
egyösszegű vá||a|kozoi dffat es 140 ő*munkanap, azdz tÍő 140 munkanapon keresztĺil történő
fog|a lkoztaHsát ta rta l mazta.

Hiánygóüási fe|hí'viás kibocsiíÉsára néirn'volt szükse?.

Ajánlatkéĺő a konzultációs fe|hMsban fenntartotta a tiíęya|ás tartásának bhaőségét ametyre 2014. március
28. napján sor kerü|t, tekintettet arra, hogy a beérkezett aján|at megha|adta az ajántatkéľő rendelkezésére
á|ló fuezetet. A v&9ő ajánlattéte|i határldő 2014. április 01. napján 16:30 óra vott, melyre aján|attevő
ajánlatát benyujbtta 142.367.ď7 Ft.!ó!, a rcgisztrált tartós át|áskersők bevonásának méľtéke ńandt az
eredeti ajánlat szerinti 140 fő*munlĺanap (16*1.|0 mun|onap).
A.ProjeĘnegwlósfuo szervezet az ajánlattevő á|ta| a vegső ajánlathoz csatott köttségvetést, valamint
penztigyi és kvite|ezesi litemtervet męfete|őnek talá|ta.

Az aiĺinlat végľső ajánlat áttekintését köre6en az atábbi mqá|lapÍtásokat tessziik:
Ajánlattevó aJán|ab az aJánlatkéń rendelkezésérc ál|ó fedezeüen belĺl! van és nem aránytatanu|
alacsony.

JaYasoljuk megállapítapł hogľ MAGDoINA I|EGYED 2013 KoilzoRcluM (Konzorclum vezetö:
west Hungáńa Ęąu ĚpíÉlpari Szolgá|tató Kft' 2051 B|atoľbágy Vendá Pańę Huber u.l
Konzorciumi tag: EPKAR zJLt,l'Lz Budapest l{émetrrö|gy| út 1{'6.) ajánlata éruényes.

Jauacofiuk megá|hpítani, hogy a közbeszerzési eÜáľás ercdményes.



Javaso|juk megál|apĺtani' hogy a közbeszerzési eljárás nyetese a MAGDOLNA NEGYED 2013
KoNzoRcIU!,| (Konzorclum veze6: West l|ungárip Bau Építőipaľi Szolgá|tató l(ft' 2051
Biatoľbágy Vende| Pańę Hubeľ u.l Konzorciumi tag: ÉP|GR zft' 1112 Budapest Németvölgyi út
146.) mint - a Kbt. 1o9.s (1) bekezdés b) ponsára tekiĺrtettel - egyeđen aján|attéte|rc űelkért
gazdasági szeľeplő, aki a kerctmqállapodásban és konzulÉclós Íe|hfuásban foglalbknak
megfeleló' élvényes ajánlatot tefü

Me||ék|eĘ ęyéni bírálati lapok

Bírá|ó Bizottság tagjai :

Horvai Ákos

Peľ|ikTamás

Vegh József János

Molnár Gyĺjrgy

dr. Qifra Gabriella

ä;:ľ.äilÄä;;

dr. (erényi Géza



BIRALO BIZOTTSAGI JEGYZOKONYV

1. Ajánlatkérő: Józsefoárosi tinkoľmányzat 1082 Budapest, Baross u.63.67.

Bírálat időpontja: Budapest, 2oL4. április.8

Bírátó Bizottsági tag neve:Nagy Ádám aľ.

A kłizbeszerzés tárgyaz ,,Vállalkozási szeruődés keretében Budapest, Jőzsefuárcs Magdolna
negyed program lrr. cinkormányzati bérházfelújítiís kivitelezése 6, tész,,tárgyban indított, a
kozbeszerzésekrő| szóló 2011. évi cVľI. torvény Harmadik Rész, nemzeti e|járásrend szerinti
keretmegá||apodásos e|járás II. konzultációs szakasza

2. Iőz*hláľosi önkoľmányzat Kozbeszerzési SzabáIyzata a|apján írásbeli véteményezés,
javaslattétel az eljárás eredményéľe

3, Bírálati szempont: cisszességében lqelőnycisebb ajánlat

4. Becsült é'ték és fedezet nettó 142.368.674 Ft'

Józsefuárosi önkormán}zat, mint Ajánlatkérő ..Keľetmegátlapodás Budapest, Józseńĺáros Magdotna
negyed program III. tinkormányzati bérházfelújÍtás kivite|ezéshez,, tárgyában 2013 júliusában
közbeszezési e|járást indított. Az eljárás fajtája keretmegá||apodásos, az e|járás első részében nemzeti, nyí|t.
A Közbeszezési Eftesítőben a KE- Ĺ3320ĺ2013 számon 2013.08.02.-án közzétett. Az eljárás első részében
ajánlatkérő az alábbi ajánlattevővel kötötte meg a keretmegá||apodást (a továbbiakban: Keretmegá|lapodás):

MAGDoLNA NEGYED 2013 KoNzoRcIuM (Konzorcium vezető: West Hungária Bau Építőipaľi
Szolgáltató Kft. 2051 Biatorbágy Vendel Part Huber u.l Konzorciumi tag: ÉpxłR z]t. 1112
Budapest' Németviilgyi út 146.)
szerződés azonosító : 509 lfoI3
Tekintettel a Kbt. 109.s (1) b) pon$a szerinti egy aján|attevős keretmegál|apodásra, ajánlatkérő 2014.
február 18. napján az egyetlen ajánlattevőnek konzultációs felhívást kĹitdött. Az eljárásban érkezett kiegészítő
tájékoztatás kérésekre tekintettel ajántatkérő az aján|attéte|i határidőt 2014. március f7. napjára halasztotta.
Aján|attevő ajánlatot nyújtott be az aján|attéte|i határidőre. A beérkezett aján|at L47.744.6O6 Ft.os
egyösszegű vállalkozói dffat és Ĺ40 főxmunkanap, azaz lfő L40 munkanapon keresztü| történő
fog |a lkoztatását ta ľta lmazla.

Hiánypótlási felhívás kibocsátására nem volt szükseg.

Ajánlatkérő a konzultác]ós felhívásban fenntaĺtotta a tárgya|ás tartásának lehetőségét, amelyre 2014. március
28. napján sor került, tekintettel arra, hogy a beérkezett ajánlat meghaladta az ajánlatkérő rendelkezésére
á|!ó fedezetet. A végső ajánlattételi határidő 2014. április 01. napján 16:30 óra volt, melyre ajánlattevő
aján|atát benyújtotta L42.367.687 Ft-rő|, a regisztrá|t tartós ál|áskeresők bevonásának mértéke maradt az
eredeti aján|at szerinti 140 fő*munkanap (lfő*140 munkanap).
A ProjeKmegvalósító szervezet az ajánlattevő á|tal a végső ajánlathoz csatolt kö|tségvetést, va|amint
pénzĹigyi és kivite|ezési ütemtervet megfelelőnek talá|ta.

Az ajánlat, végső ajánlat áttekintését követően az alábbi megállapításokat tesszĺik:
Aján|attevő ajánlata az aján|atkérő rendelkezéséľe ál|ó fedezďen beliil van és nem aránytalanu!
alacsony.

Javasoljuk megállapítani, hogy MAGDOLNA NEGYED 2013 KoNzoRcIUM (Konzoľcium vezető:
West Hungáľia Bau Epítőipari Szolgáltató Kfr. 2051 Biatorbágy Vendel Park, Huber u.l
Konzorciumitag: EPI(AR z]t. 1112 Budapest, Németvölgyi út 146.) ajánlata éruényes.

Javaso|juk megállapítani, hogy a kiizbeszezési eljárás eredményes.



Javasoljuk megá||apítani, hogy a közbeszezési eljárás nyeľtese a MAGDOLNA NEGYED 2013
KoNzoRcIuM (Konzoľcium vezető: West Hungária Bau Építőipari Szo|gáltató Kft. 2051
Biatoľbágy Vendel Part Hubeľ u.1 Konzorciumi tag: ÉPKAR zrt, LĹt'z Budapest Németvölgyi út
146.) mint - a Kbt. 109.s (1) bekezdés b) pontjára tekintette| - egyetlen ajánlattéte|re felkéÉ
gazdasági szereplĘ aki a keľďmegá|lapodásban és konzu|tációs felhívásban fogla|taknak
megfele!ő, éruényes ajánlatot tett.

Mel|éklet: egyéni bír'álati lapok

Bíráló Bizottság tagjai:

Horvai Ákos

dr. Kerényi Géza

Perlik Tamás

Végh József János

Mo|nár György

dr. Czifra Gabriella

/,,ft'
dr. NagyÁdám



sÍnÁlłrl LAP

1. Ajánlatkéľő: Józsefuárosi önkormányzat 1082 Budapest Baross u.63-67.

Bírálat időpon$a: Budapest, zoL4. ápri|is. 8.

Bírá|ó Bizottsági tag neve: Nagy Ádám dr.

A kłizbeszezés táľgyal ,,VáIlalkozási szerződés keretében Budapest, Jőz*fuáros Magdolna
negyed program rrr, ćinkormányzati bérháztelújítiís kiuitelezése 6, tész,,tárgyban indított, a
közbeszerzésekről szó|ó 2011. évi CV[I. töľvény Harmadik Rész, nemzeti e|járásrend szerinti
keretmęá|lapodásos e|járás II. konzu|tációs szakasza

2' Jőz*hlárosi önkormányzat Közbeszerzési Szabá|yzata alapján írásbeti véleményezés,
javaslattéte| az e|já rás eredményére

3. BírálatÍ szempont: cisszességében lqelőnycisebb aján|at

4. Becsült éÉék és fedezet nettó L4236a.674 Ft'

Józsefuárosi Önkormán1aat, mint Ajánlatkérő ..Keľetmegállapodás Budapest, Józsefuáros Magdolna
negyed pľogram III. önkormányzati bérházfelújÍtás kivitelezéshez,' tárgyában 2013 júliusában
kdzbeszezési e|járást indított. Az eljárás fajtája keretmegállapodásos, az e|járás első részében nemzeti, nyí|t.
A Közbeszezési Eftesítőben a KE- Ĺ3320l20L3 számon 2013.08.02.-án kozzétett. Az eljárás első részében
ajánlatkérő az alábbi aján|attevővel kotötte meg a keretmegá|lapodást (a továbbiakban: Keretmegá|lapodás):

MAGDOLNA NEGYED 2013 KoNzoRcIuM (Konzorcium vezető: West Hungária Bau Építőipari
Szolgáltató Kfr. 2051 Biatorbágy Vende! Part Huber u.l Konzorciumi tag: ÉRrnR zft. 1112
Budapest' Némehĺtilgyi ft 1a6.)
szeződés azonosító: 509/20 13

Tekĺntettel a Kbt. 109.s (1) b) pontja szerinti egy ajánlattevős keretmegá|lapodásra, ajánlatkérő 2014.
február 18. napján az egyetlen ajánlattevőnek konzu|tációs fe|hí'vást kü|dött. Az e|járásban érkezett kiegészítő
tajékoztatás kérésekre tekintette| ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt f0L4. március ?7. napjára ha|asztotta.
Ajánlattevő aján|atot nyújtott be az aján|attéte|i határidőre. A beérkezett aján|at L47.744.606 Ft-os
egyösszegű vá!|a|kozói díjat és L40 főxmunkanap, azaz Lfő Ĺ40 munkanapon keresztü| töfténő
fog lalkoztatását tafta lmazta.

Hiánypótlási felhívás kibocsátására nem volt szÜkseg.

Aján|atkérő a konzultációs felhívásban fenntartotta a tárgyalás tartásának |ehetőségét, ameýre 2014. március
28. napján sor került, tekintette| arra, hogy a beérkezett ajánlat meghaladta az ajánlatkérő rende|kezésére
á|ló fedezetet. A végső aján|attételi határidő 2014. április 01. napján 16:30 óra volt, me|yre aján|attevő
ajánlatát benyújtotta L42.367.687 Ft-rő|, a regisztrá|t tartós ál|áskeresők bevonásának méftéke maradt az
eredeti ajánlat szerinti 14o fő*munkanap (lfőx140 munkanap).
A ProjeKmegvalósító szervezet az aján|attevő á|tal a végső aján|athoz csatolt kö|tségvetést, valamint
pénzügyi és kivitelezési ütemteľvet megfelelőnek talá|ta.

Az ajánlat, végső ajánlat áttekintését követően az alábbi megál|apításokat teszem:

Ajánlattevő ajánlata az ajánlatkéľő ľendelkezésére álló fedezeten be!ĺi| van és nem aránytalanul
alacsony.

Javasolom megállapítani, hogy MAGDOLNA NEGYED 2013 KoNzoRcIuM (Konzoľcium vezető:
West Hungária Bau EpÍtőipari Szolgáltató Kft. 2051 Biatorbágy Vendel Parlę Huber u.1
Konzorciumi tag: EP!(AR zÉ. 1112 Budapest Németvtilgyi út 146.) ajánlata éruényes.

Javaso|om megállapítani, hogy a közbeszeľzési eljáľás eredményes.



Javasolom megállapítani, hogy a közbeszerzési eljárás nyeftese a MAGDOLNA NEGYED 2013
KoNzoRcIuM (Konzorcium vezető: West Hungária Bau Epítőipari Szolgáltató Kft. 2051
Biatorbágy Vende! Part Huber u.l Konzoľciumi tag: ÉPKAR zrt. ĹLLZ Budapest Némehĺölgyi út
146.) mint - a Kbt. 109.s (1) bekezdés b) pontjáľa tekintettel . egyeüen aján|attételre felkéÉ
gazdasági szereplĘ aki a kerďmegállapodásban és konzultációs fe|hívásban foglaltaknak
megfelelő, éruényes aján|atot tett.

Bírá|ó Bizottság tagja :
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