
Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuáľos onkormányzat Képviselő-testületének

Y ár osgazdźĺ|kodási és Pénzü gyi B izotts ága

1 4- én kiemelt proj ekt fel hívást teÍÍ" közzé KMOP.4. 3. 2/A- 1 3

Program - Egészségtigyi szolgáltatások, járóbeteg-szakellátás

fejlesztése '' címmel.

A Képviselő-testület af58ĺfO13. (YI'27.) szźlmishatźrozatában döntott arról, hogy a Nemzeti Fejlesztési

Ügynökség által kiírt Ŕvop-ł.l.zlł-rl r<oaszámĺ |,a'yazaton..i2!l1, azAuľóra utcai rendelőintézet felújítá-

,łłł 
"mfrasabb 

szintu egészségügyi ellátás megteľemtése céljából.

Az onkormán yzat fO73 'ä"""*u.i)o-an *.gtďttitte a TámoĚ1tási Szerződést 970 000 000 Ft összkciltség-

gel a Nemzeti Fejlesłsi Ügynokseg, mint äńogato tepvi.ě1"t"b"n e|járőESZA Táľsadalmi Szolgáltató

Nonprofit Kft-vel, mint köňműködő ,,"*",ďtš|. Az đnkormányzat a projekt megvalósításáľa összesen

254 550 000 Ft saját forrást biztosított.

Az Aurőrautcai rendelő iĺtézetfelújításának és bővítésének nettó becsült értéke 771 653 543 Ft'

II. A beterjesztés indoka

Tekintettel a becsült éľtékre a felújításra és bővítésre vonatkozóban közbeszcĺzési eljáras lefolytatása szük.

séges. A Polgármesteri Kabinet és atervezóásszeállította akozbeszerzési dokumentáció műszaki|eirását, az

EuPľocure Consult Közbeszerzési Tanácsadá Js Szolgáltató Kft., mint a projekt során közremiĺködő közbe-

szerzésitanácsadó p"áigu,e1járást indító felhívás és dokumentáció Íervezetét'

III. Tényállási adatok

A projektmenedzser szeÍvezet összeállította a fenti témakörben a kozbeszerzési eljárás miiszaki leírását,

dokumentáció tervezetét.

Ajánlattevő feladata: A projekt pá|yázatb6.1megvalósuló részeként a teljes éptilet fe|újítása, mely magába

foglalja a ktilső oldali hősziietelést.és anyíJászírók cseľéjét is. Äzáta|akítás nyomán új főbejárat és elocsar-

nok a|akul ki a Déri Miksa utca felől, az Auróra utcai iendelő oldalán levő bejárat pedig rámpákka| aka-

dálymentes kialakítású lesz. A pľojekt elsődleges cérJa aszakľendelő épületének külsó-belső felújítása, mo.

dernlzáIása,a betegek számźramagasabb szařmai sžínvonalat képviseiő, barátságosabb rendelők kialakítá-
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ELoTERJESZTÉs
aYźrosgazdálkodásiésPénzügyiBizottság2014.ápľilĺs17-iiilésére

Táľgy: Javaslat a ,,Jőzsefvárosi Egészségügyi szolgrí1at^lľľp]:-^f-:lesztésę keľetébęĺ kivitelezési munkák

elvégzése vállalkozási szerződés kěretében u nl'ĺop"- 4.3.flA-|3-2oig-ooot azonosító száműprojekt során''

táľgýú kozbeszerzési elj árás megindítására

Eloteľjesaő: dr. Mészár Eľika aljegyző

Készíiette: Polgármesteľi Kabinet

A napirendet nyilvános iilésen kell tárgyalni.

n oďntes elfogädásaho z egyszeru szavazattöbbség szükséges'

Melléklet: l. sz. melřétbt:birá|óbizottsági jegyzőktiĺyv és egyéni bírálati lapok

2. sz. melléklet: eljárást megindító felhívás

3. sz. melléklet: aián|attételi felhívás és dokumentáció

4. sz. melléklet: kiegészítő iratok és ismeľtető

Tisztelt Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!

L Előzmények
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2013. június

kódszámon u ,,K.i'ép-M agyarországi operatív





sa. A felújítás során az éptiletben ta|á|hatő szakmai szo|gźitatő osztályok épületen belü|i elhelyezkedésének

raciona|izá|ása valósul meg aZ operatív mtĺkĺjdés hatékonyságának javítása céljából. Az épület az a|ábbiak

szerint kerülnek elhelyezésre a szakľendelők Pinceszinten: védőnői irodák, raktárak és öltözók' Földszint:

gyermekorvosi rendelők, betegirányító, csecsemő és gyermekgondozó. I. emelet: borgyőgyászat, kardioló-
giu, foglulko ńatás egészségügy és a tüdőgondozó. II' emelet: hiŁiorvosok és a vérvételnek helyt adó helyi.
ségek. III. emelet: fizikoterápia, reumatológia, infűziós keze|ó, gyógytorna és eryéb kezelők helyiségei. IV.

emelet: urológia, a rcintgen, a ultrahang, a mammográťĺa és a nőgyógyászat, Y. emelet: fiil-on-gégészet, az

oľtopédia, a pioctológiai sebészet, gipszelő, endoszkópia' VI. emelet: pszichiátria, neurológia, addictológia,

szemészet. VII. emelet., gazdaságí, igazgatősági, informatikai irodák, előadóterem' A felújítással érintett

bruttó alapterület összesen 6 889 m2, mely a szintenkénti 735 mf-t és a gépészeti szintet (tetó) tarta|mazza.

A beruházás során egy úgy bővítmény kerül megépítésre, mely a pinceszinten különbözo raktárakat, takarító

helyiségeket és öltözőt tarta|maz, A ftildszinten helyezkedik el a győgyszertár és kiszolgáló helyiségei, to.

vábbá a tüdogondozó bejárati része. Az I' emeleten keľtilnek elhelyezésľe a tüdőgondozó helyiségei és a

hozzď1ukkapcsolódó röntgen. A bővítményben kialakításra keriil egy új lift is. A bovítmény esetében a brut-

tó alapterület a 3 szintet (pince, füldszint, l' emelet) flgyelembe véve összesen 454 mf, szintenként |51 m2.

Az épületbe telepített tüdőgondoző fertőzo beteg forgalma az udvari olclalon ta|áLhatő, akadálymentes bejá.

ľatonkeresztül toľténik, aNagyfuvaľos utcai, megmaradó porta felől. A projekt keľetében a jelenlegi épület

foldszintjén megépítésre kerĹilő győgyszertźtr (45m2) és az újonnan megépítendo bővítmény (454 m2) nem

kerül elszámolásra, ezt az önkormźnyzat saját foľľásból flnanszíľozza' Yá||a|koző fe|aďata a kivitelezés so-

rán a jelenlegi épüIetben található funkciók költöztetése is a folyamatos műkĺidés megtartása mellett' Vállal-
kozó feladata továbbá 1 db ,,A'' típusú táb|a(504 cm * 238 cm (Europlakát)) elhelyezése a munkaterületen,

amely az,,Ú; Széchenyi Terv arculati kézikönyv''-ben meghatározott feltételeknek megfelel.

A Bíráló Bizottság 2O|4. ápri|ís |4-éntartotttilése keretében táľgyalta ezen közbeszerzési ügyet, és aBizott-
ság javasolta a Kbt. Harmadik Rész szerinti hirdetmény kozzététe\ével induló tárgyalásos közbeszerzési

eryáras megindítását. Az előterjesztés 1. sz. mellékletétképezi az ülésről készült jegyzőkönyv és az egyéni

bírá|atl lapok'

A Bíráló Bizottság javaslatait, észrevételeit a Projektmenedzser szervezet elfogadta, melynek a|apján az

EuProcure Consult Közbeszerzési Tanácsadó és Szolgáltató Kft. összeállította az e|járást indító felhívást (2.

sz. melléklet), valamint azaján|ati dokumentációtervezetét Q-4.sz. melléklet).

Az Ąźnlatok birá|ata az ,,összességében legelőnyösebb ąánl^at" az a|ábbi ľészszempontok és súlyszámok

a|apján:

Részszempont

1 . Egyösszegu ajánlati ár

2. Or ganizćtciós teľv kidol gozottsága

Súlyszám

60

40

IV. Döntés tartalmának részletes ismeľtetése

Az Auróra projekt keľetében vállalt kötelezettség teljesítése érdekében aBizottság dĺint a közbeszeruési

eljaľás megindításáról és elfogadjaaze|játást megindító felhívást, azajćĺn|attételi felhívást, valamint azaján-

lattételi dokumentációt és a kiegészítő iratokat, ismertetőt.

v. A döntés céIja, pénziigyi hatása

A beszerzés fedezete az eurőpai uniós támogatás (nettó 685 000 000 FĐ és a20|4, évi költségvetésben, a

1 1605 címen felújítási e|őirányzaÍon (nettó 86 653 543 FĐ ľendelkezésre álI'

VI. Jogszabályi kiiľnyezet ismeľtetése

A Bizottság dĺjntése a Képviselő-testüIet és Szervei Szervezeti és Működési Szabá'|yzaÍáró| szóló 25ĺ20|3.

(v.27.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 1.1' pont 1.l.3. alpontján alapul, mely szeľint a Városgazdálko-

dási és Pénzügyi Bizottság dönt közbeszęrzési ügyekben az e|1ttás megindításáľól, eredmény megállapítasá.

r ó|, beszerzési ü gyekben az eredmény me gáll apításáró|.





Kérem az a|ábbi határozati j avaslat elfogadását.

Határozati javaslat

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság a ,,Iőzsefvárosi Egészségügyi szolgálat komplex fejlesztése
keretében kivitelezési munkák elvégzése vállalkozási szerzódés keretében a KMOP- 4-3.2lA-|3-2013-0001
azonosító számű projekt Során'' tárgyilkozbeszerzési eljárásban úgy dönt, hogy a

1. akozbeszerzésekľol sző|ő 20|1. évi CVIII. törvény 12l. $ (l) bekezdésében foglalt, hirdetmény
kozzététe|ével induló tárgyalásos eljárást folytat le.

Felelős: polgármester
Határidő: f0|4' április |7 '

2. elfogadja az e|őterjesztés f . számú mellékletét képezó eljárást megindító felhívást, a 3' számú mel-
lékletét képezó ajánlattéte|i felhívást és dokumentációt, valamint a 4. számű mel|ékletét képező ki-
egészíto iratokat és ismertetőt.

Felelős: polgáľmester
Határidő: f0|4. ápri|is |7.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Polgármesteri Kabinet, EuProcuľe Consult Közbeszerzési
Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
A lakosság széles körét érintő döntések esetén az e|oterjesńés e|őkészítőjénekjavaslata aközzététel módjá-
ľa: honlapon

Budapest, f0|4. ápri|is 14.

a\egyzó

J^.

,[ĺ Jüe',I/ f",4
dr. Mészáľ Eľika
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Bíľáló' n"n", .)}::-.'. ĺ'',= . ł..1.:.'...1l :

a Bíľáló Bizottság tagja,

Dłintésj iavaslatĺlk és iľdĺlkolások

|.) Az aján|atkéľő nevc: BUDAPES,ľ ]TOVÁROS VIII' KERÜI.ľľ ĺózsBľvÁRoSI
ÖľroruvĺĺľYZAT

2.) A ktĺzbeszeľzós tr{ľgya:
,,Józse.fvarosi Egé,szségligłi szolgcÍĺaĺ kołnplex .fejleszĺése keretében kivitelez,ć.si rnunkák
elyégzé,ye vúIlalkozá,ti ,szerződé,y kcretében a KMOP- 4-3'2/A-I3-20]3-000I azonosító szúmú
prĺýekt sĺtľĺ,ĺn',

A beszeľzés becstilt éľtéke: 77 | ,653 '543 nt ĺ- Áfa

5.) Bizottsági tag javaslata:

,,Józsefvfiosi Egészségügyi szolgálat konrplex fejlesztése ker.etćben kivitelezési munkłĺk
elvégzése vállalkozási szľľződés keľetében a KMOP. 4.3.2/^-|3-20l3-000l azonosító szarnú
pľoiekt soľán'' táľgyban inc|ítandó kcĺz}eszeľzési etial.ás ajánlatéte|i felhívását és
clokunrentációiát javaslorrr jóválragyĺi, ahlroz mĺ5closító javaslatorn nincs / azt az atábbi
módosításokkal j ar,aslonr jóváhagylri l 

:

I A megfelető lész aláIlúzandó



BudapesĹ, 2014. ápľilis l4.
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a Bíľáló Bizottság tagja,

Dłintési ĺavaslatok és indokolások

1'.) Az aján|atkéľő neve: BUDAPES]' ľovn.nos VľI. KERÜrBr ĺÖzspľvÁnosl
oNronľĺÁNYZAT

2,) zł közbeszeľzós tárgaz
,,Józse'fvárosi Egészségt,ig1li szolgáĺat komplex .fejle,ĺzÍése ĺrprelében kivitelezési munkák
elyégzése vállal,kozási szerződés luretéIlen a KM)P- 4-3'2/A.I3-20]3.000] azonosító számtil
projekt során,,

A beszeľzés lrecstilt éľtéke: 771.653.543 Ft + Áfa

5.) Bizottsági tag javaslata:

,,Józsefvátosi Egészségtigyi szolgálat konrplex fejlesztése keľetében kivitelezési munkak
e|végzése vál|alkozási szeľződés keľetében a KMOP- 4-3,2ĺA-|3-2013.0001 azonosító szánrú
pľo.iekt soľátl'' táľgybarr indítandó kĺ}zbeszeľzési eljáľás ajánlatételi felhívását és
dokturrentációját javaslonr jóválragyni, ahlroz módosító javaslatonr nincs / azt az ďábbi
módosításokkal javaslonr jóvĺilragyrri| :

I A megfelelő ľész a|álrúzan<lĺi



Budapesĺ, 2014. ápľilis l4.
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a Bíľáló Bizottság tagia.

Dłintésĺ iavas|ntok és ĺndokolások

\) nz ajánlatkéľő ncve: BU[)APES'| ľ.ŐvÁnos vili. KERÜlEr JoZSEI..VÁRSSI
oNĺ<onvÁNYZ,/\T

2') A kiizbeszerzés tárgya:
,,Józsefilf,1"6si Egészséglig1li szol.gcilaĺ komplex .fejIesztése keretében kivitelezési munla*
ell,égzése vĺźlląlkozd,si szerződés keretében cł KIĺ,Í)P^ 4.3.2/A-I3-20I3-000I azonosító számú
projekĺ során,,

A beszetzés becsült éľtéke: 711 ,653.543 Ft + Áfa

5.) BizoŕÍsági tag javaslata:

,,Jlzsefvát.osi EgészségĹigyi szolgálat konrplex fejlesztése keletében kivitelezési munkrĺk
elvógzése vállalkozási szeľzödés keretéberr a KMoP- 4-3,2/A.|3.2013.000l azonosító számú
pľojekt soľán'' tárgyban irrclítandó közbeszeuésí eljáľás ajánlatételi felhívását és
dokumentációját javaslom jóváhagy.ni, alrlroz nódosítĺi javaslatonr nirrcs / azt az alábbi
tnódosításokkaljavaslomjóválragyni|:

, Á megí.e|elő ľésza|áhúzallcJl

ür-ĺ--j



Budapest, 20l4. ápľilis l4'

Bíľá|ó Bizbttság tagia
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BíľĺĹló neve: . ,.ťl.,e'.Y.v(,źj,.l.....Á k-, o v
a Bíľáló Bizottság tagja,

Diintési iavas|atok és indoko|ások

|..) ^, 
aján|atkéľő neve: BUDAPEST rovÁnos VIII. KERÜLET JóZsEFvÁRosI

ONKORMANYZAT

2.) A ktizbeszelzés tárga:
,,Józsefviźrosi Egészségügli szolgáIat komplex fejlesztése keretében kivitelezésĺ munlcák
elvégzése vállalkozási szerződés keretében a KM)P- 4.3.2/A-I3-20I3-00u azonosító számú
projek| során',

A beszerzés becsült értéke: 77l.653.543 Ft + Áfa

5.) BizottsĺĹ gi tagjavaslata :

,Józsefuáľosi Egészségĺigyi szolgálat komplex fejlesáése keretében kivitelezési munkĺák
elvégzése vállalkozási szeľződés keretében a KMOP- 4-3.2lfu-13-20l3.0001 azonosító saĺmú
pľojekt soľán'' táľgyban indítandó közbeszerzési eljárás ajĺánlatételi felhívását és
dokumentációját javaslom jóváhagyni, ahhoz módosító javaslatom nincs / azt" az alábbi
módosításokkal javaslom jóváhagyni' :

T. .r1 _ JŁ \ ť,, ;,.-u,,uJ:

I A megfelelő ľész a|áhúzandó '-7 t/-'l_,
(--l---\"'
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Budapesĺ, 20l4' ápľilis 14.

BÍľálĺĺ Bizottság tagia 
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a Bíľáló Bizottság tagia,

Dłintési iavaslatok és indoko|ások

|..) ^" 
aján|atkérő neve: BUDAPEST rŐvÁnos vilI. KERÜtET JóZsEFvÁRosI

ONKORMANYZAT

2.) A ktizbeszeľzés tárgya:
,,Józsefvdrosi Egészségügti szolgdlat komplex fejlesztése lęretében kivitelezési munlatk
elvégzése vĺźlląIkozósi szerződés keretében ą KM)P- 4-3'2/A-I3-2013-00u azonosító szómli
projekt során,'

A beszerués becsĹilt énéke: 77|,653.543 Ft + Áfa

5.) Bizottsági tag javaslata:

,,Józsefváľosi Egészségiigyi szolgálat komplex fejlesztése keľetében kivitelezési munkák
elvégzése vállalkozási szerződés keretében a KMOP- 4.3.2/A-|3-2013-0001 azonosító szĺímú
projekt soľán'' tárgyban indítandó közbesz.eľzési eljárás ajrántatételi felhívását és
dokumentációját javaslom jóváhagyni, ahhoz módosító javaslatom nincs / azt az alábbi
módosításokkal javaslom jóváhagyni | 

:

I A megfele|ő rész a|áhúzandl



Budapest, 2014. ápľilis 14'

Bíľáló Bĺzottság tagia
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Bíráló neve: ..M..,,tł'ĺ,r*. *.....k*ilLĺWt*
a BíráIó Bizottság tagia,

Dłintr6sĺ iavnslntok ós ĺndokolások

|..) M aján|atkéľő neve: BUDAPEST r.ovÁnos vm. reRÜI.pľ ĺozsppvÁRosĺ
oľronľ,ĺaNYZAT

2.) A' kőzbeszerzés tńrgy az
,,Józsefidrosi Egészségügli szolgálat komplex fejlesztése keretében kivitelezési munlrźk
elvégzése vállalkozási szerződés keretében a KM)P- 4-3'2/A-]3-20I3-000I azonosító szómli
projekt során,,

A beszeľzés becsiilt éľtéke: ?7| '653.543 Ft + Áfa

5.) Bizottsági tag javaslata:

,,Józsefváľosi Egészségügyi szolgálat komplex fejlesztése keľetébeh kivitelezési munkĺĺk
elvégzése vállalkozísi szerződés keretében a KMoP- 4-3.2lA-13-2013-000l azonosító szĺá.ĺnúprojekt soľán'' tárgyban indítandó közbeszeľzési eljráľás ajánlatételi felhívását és
dokumentációját javaslom jóvĺáhagyni, ahhoz módosító javaslatom nincs / azt az ďábbi
módosításokkal javaslom jóvríhagyni l 

:

l A megfelelő rész aláhúzandó

ÄM



Budapest, 2014' április l4'



ľÍnÁlónrzoľľs Ác l lnev zoxöľĺyv

Időpont: 20|4. ápri\is l4' 10.l5 óra
Hely: Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefuárosi Polgĺáľmesteľi Hivatal, lo82
Budapest, Baľoss u. 63-67.IIl. emelet 300-as tárgyaló.

Jelen vannak:

. .. ..|,: :|. Q-L.il .{. .ą. . . .8.t. š. n. .qľ

. .. . . .|:. i. . ĺp. V.V. {ł.,l.' . . . ..'.ł' /.* ĺz ż
łłd.,' il:zta= Mĺ,ł.s.

l'c( ł' "l,

Táľry: ,,Józsefuáľosi Egészségiigyi szolgäat komplex fejlesztése keretében kivitelezési
munkĺák elvégzése vállalkoz-ási szerződés keretében a KMOP- 4.3.2ĺA-t3-20l3.000l
azonosító sámú projekt soľán'' táľgyú közbeszeľzési eljáľás indítĺĺsához szĺikséges
dokumentumok eI fogadása.

A Bírĺíló Bizottság az Ĺilésen megvitatta az EuProcuľe Consult Kft. áltat elkészített
nemzeti nyílt közbeszerzési eljĺĺľás ajánlattételi felhívłását és dokumentiĺcióját és a
szintén előterjesztett nemzeti értékhatĺíľ szeľinti hirdetmény közzétételével induló
táľgyalásos közbeszeľzési eljánís ľészvételi felhívásanak és kapcsolódó
dokumentumainak a teľvezetét, amelyek megvizsgálását követően a Bírátó Bizottság
egyhangú döntésével úgy döntött, hogy a nemzeti éľtékhatĺír szeľinti hirdetméný
közzétételével induló tárgyalásos közbeszeľzési eljrĺras indítását javasolja, eÍTe
tekintettel a Bizottság a ľészvételi felhívást, a kiegészítő iratot és az e|járźs mrísodik
szakaszínak ajrínlattételi felhívását az a|źbbi módosításokkal javasolja elfogadni:

A Bíráló Bizottság a részvételi fe|hívás lv.l.2. pontjában a ľészvétęlre jelentkezők
keľetszĺmát 5 gazďasági szeľeplőre növeli.

A Bírĺáló Bizottság a részvételi felhívás IIl'.f.3, IVí/l pontjában az alkalmassági
minimumkövetelményt az a|źbbiak szerint módosítja:

,,Az elj áľásban alkalmatlan a részvételľe j elentk ezo, ha:

IN \

V'\u Il-\ tÜĄ



W|) az eljáľást megindító felhívás fe|adásától visszafelé számított 60 hónapban
(feladási időpont évhólĺaptől visszafelé számított megelőző 60. hónap hó/napjĺĺ.ig
terjedő időszakot vizsgálva) nem rendelkezik az alábbi szeľződésszerűen teljesített,
sikeľes mĹĺszaki áLtadás-źÍvétellel záľult ľeferenciákkal :

legalább I db szerződésszeľrien teljesített, mtiszaki átadás-átvétellel ziľult ľefeľenciao
amely magas épület miiködés kozben töľténő felújítására és|vagy bővítésére
vonatkozik és éľtéke meghaladja a nettó 700.000.000,.Ft.ot'
legalább 1 db szerződésszerűen teljesített, műszaki átadás-átvétęllel aárult referencią
amely egészségiigyi intézmény miiködés közben töľténő felújítĺásráľa és/vagy
bővítésére vonatkozik és éľtéke meghaladja a nettó 300.000.000 Ft-ot.

A refeľenciák között az źttfedés nem megengedett, egy ľefeľencia maximum egy darab
ą||rą|mąccáai lłÄrrptelmÁnrĺł i aazn|haf ''.lJ ! rórłevlrrutt

A Bíráló Bizottság tagjai egyebekben a nemzeti éľtékhatĺĺr szeľinti hirđetmény
kĺzzetéte|éve| induló kőzbeszerzési eljrárás indítását javasolja, eľľe tekintettel a
Bizottság a fenti módosításokkal a ľészvételi felhívást, a kiegészítő iľatot és az e|jźltás

masodik szakaszźtnak ajánlattételi felhívását egyhangú döntéssel elfogadja.

Q.(...rrę,Qtź,*yl. ...6,g,zrĺ
a bíľáló bizottság elnöke

A jegyzőkönyvben foglaltakkal egyetértek:

Bírálóbĺzottság tagiai

Msl,ł.'Ä.ĺR N;ue1 (t-!.-: \,n
ĺ l ,., u.v,,,'.i "Ą (ą ,,g

Uéc"ą J,,t*.+ voüĺu.s

\t CjLĺf ĺa kfu$u vLÄ
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NFM. r. 6. s (5) bekezdése értelmében a kére|emben meg kell adni az
alábbiakat:

a) a Kbt. 21. 5 (5) bekezdése szerint a Hatóság á|tal vezetett aján|atkérők
nyi|vántartásában az aján|atkérőt megje|ĺilő azonosító szám :

AKO3549
b) az ajánlatkérő a Kbt. mely rende|kezése alapján tartozik annak a hatá|ya a|á,
|deértve a Kbt. 6. s (1) bekezdés h) pontJa szer|nt| onkéntes, vagy szerződésben
vá||a|t köte|ezettség vagy kÜ|<jn jogszabály kote|ezése a|apján történő aIkaImazás
esetét is:

Kbt.6. s (1) bekezdés b) pont
'c) az aján|atkérő a Kbt. me|y része, i|letve fejezete szerinti e|járást a|ka|mazza:

Kbt. Harmadik Rész szerinti hirdetmény közzétételével induló tárgyaIásos
kiĺzbeszerzési eljá rás.

d) az adott közbeszerzés vagy beszerzés forintban kifejezett becsü|t értéke, szÜkség
szerint uta|va a Kbt. 18. $-ára:

771 653 543
e) annak megje|ö|ése, hogy a kére|em az Értesítőben történő közzététett
kezdeményezi;
f) ha a kére|mező o|yan hirdetmény közzététe|ét kéri az Értesítőben, ame|ynek
közzététele a Kbt. szerint nem köte|ező, ez a körü|mény:

Köte!ező
g) a kére|em és a hirdetmény megkü|désének napja:

2íJ14._._
h) ha a hirdetmény el|enőrzése nem köte|ező, annak köz|ése, hogy a kére|mező
kérĺ-e a hirdetmény ellenőrzését:

Nem kéri.
i) ha a hirdetmény e||enőrzése köte|ező Vagy azt a kére|mező kéri és az e||enőrzési
díjjal kapcso|atban kedvezményre Vagy mentességre jogosu|t, ennek közlése:

Nem jogosult.

Egyéb koz|emény:

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem

KözBEszERZ ÉsI É nresÍĺő
A Közbeszerzési Hatóság Hivata|os Lapja

3, melléklet a 92 ^n11. (XII. 30.| NFM rendelethez

KözBEszERZ ÉSI É nĺrsÍľő
A Közbeszerzési Hatóság Hivata|os Lapja



ELJÁRÁST MEGINDÍTó rrlľlÍvÁs

A Kbt. 121. s (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás

x Építési beruházás
n Árubeszerzés
l Szo|gá|tatás megrende|és
n Építési koncesszió
l Szo|gá|tatási koncesszió

I. szAKAsz: AJÁNLATKÉRó

I.1) NÉv' cÍĺ.l És KAPcsoLATTAnĺÁsr roľr(or)
Hivatalos név:
BUDAPEST rővÁnos VIII. KERÜLET JózsErvÁnosI oruronľ,ĺÁNYZAT
Postai cím:
Baross u. 63-67.

Város/Község : Budapest Postai
irányítószám:
1082

ország:
Magyarorszá9

Kapcsolattaľtási pont(ok) :

Címzett:dr. Ba||a Katalin

Telefon:06-1-459-21- 23

E-mail:
ba||a kataĺôiozsefua ros. hu

Fax: 06-1-313-66-96

Internetcím(ek) (adott esetben )
Az ajánlatkérő álta|ános címe (URL):

A fe|haszná|ói o|da| címe (URL):

További információ a következő címen szerezhető be
A fent em|ített kapcso|attartási pont(ok)

toltse ki az A,I mellékletet
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus
beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:

A fent em|ített kapcso|attartási pont(ok)
toltse kĺ az A.II mellékletet

töltse kĺ az A.Iil mellékletet

Az aján|atokat vagy részvételi je|entkezéseket a következő címre kelI benyújtani
! ł fent em|ített kapcso|attaftási pont(ok)

I.2.) Az ruÁľuľxÉnő rÍpusł

Központi szintű ! Közszolgá|tató !
Regionális/he|yi szintű x Támogatott szervezet tKbt. 6. s (1)

bekezdés q) pontl !
Közjogi szervezet ! !Egyéb

I.3.) Fó ĺevÉxrľYsÉc



I.3. 1 ) KLAsszIKUs n:ÁľuĺxÉnőx

X Általános kozszo|gá|tatások E-'.:5:'ľ.o|9áltatás 
és kozösségi

! Honvédelem ! Szociális védelem

! Közrend és biztonság ! Szabadidő, ku|túra és val|ás

! rornyezetvédelem E ottatás

! Gazdasági és pénzügyek ! Egyéo (nevezze meg):

- ! - _-_! - - ! -.- ----!-z--L. 5, Z ) KOZSZOLGALTATO AJANLA I KEI((,K

Gáz- és hőenergia terme|ése, száĺ|ítása |J Vasúti szo|gá|tatások
és elosztása

! városi vasúti, vi||amos-, tro|ibusz- és
D vi|lamos energia autóbusz szo|gá|tatások

! rolagáz és kőo|aj fe|tárása és D ritotői tevékenységek
kiterme|ése

! Repü|őtéri tevékenységek
! szén és más szi|árd tüze|őanyag
fe|tárása és kiterme|ése ! egyéb (nevezze meg):

E vĺz

! Postai szo|gá|tatások

Ĺ.4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében

Az aján|atkérő más aján|atkérők nevében végzi a beszerzést: ! igen X nem

(Igen váIasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan továbbĺ információkat az A,
mel lékletben adhat meq,



II. SZAKASZ: A szERzőDÉs rÁncve

il.1) MrcnlrÁnozÁs

il.1.1) A szerződéshez rendelt e|nevezés:
,,Jőzsefuárosi Eoészséqüovi szoloálat komolex fei|esztése keretében kivite]ezési munkák
elvéqzése vá|lalkozási szerződés keretében a KMOP- 4-3.2/A-.!"3-2013-000Lazonosító
számú proiekt során''

II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye

[Csak azt a kategórĺát válassza _ épÍtesi beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás
megrendelés _, amelyik legĺnkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek)
tárgyának]

XÉpítési beruházás !Áľubeszerzés ! Szotgáltatás
megrendelés

Kivite|ezés x
Tervezés és kivite|ezés f
Kivite|ezés, bármilyen f
eszkozze|, módon, az
aján|atkérő á|taI
meghatározott
kovetelményeknek
megfeIeĺően

! Építési koncesszió

Adásvétel

Lízing

BérIet

RészIetvéteI

Ezek kombinációja

!
D
!
!
!

Szo|9á|tatási kategória
száma:
(az 1_27, szolgáItatási
kategóriákat lásd a Kbt,
3. és 4, mellékletében)

! Szo|gáltatási
koncesszió

A teljesítés he|ye:

1084 Budapest, Auróra u.22-28, HRSZ: 35037

NUTs-kód HU 101 NUTs-kód

NUTs-kód NUTS-kód

II' 1. 3) Közbesze rzésre, keretmegá l la podásra és d i na m i kus beszerzési
rendszerre (DBR) vonatkozó információk

XR h i rdetmény közbeszerzés megva |ósításá ra i rá nyu I

! R hirdetmény keretmegá|lapodás megkötésére irányuI

n ł nirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) |étrehozására irányu|

II. 1.4) Keľetmegálla podásra vonatkozó információk (adott esetben )

! Keretmegá||apodás több aján|attevőve| | ! reretmegá||apodás egy

A tervezett keretmegá||apodás résztvevőinek I 
aján|attevőve|

száma VAGY 
I

(adott esetben) maximá|is |étszáma 
I



A keretmegállapodás időtartama :

Időtartamév(ek)ben: Vagy hónap(ok)ban:

Indoko|ás arfa az esetre vonatkozóan, ha a keretmegáĺ|apodás időtartama megha|adja a
négy évet:

A közbeszerzéseknek a keretmegáltapodás teljes időtartamára vonatkoző
becsÜ|t összértéke (csak szá mokkal )
Becsti|t érték áfa né|kÜ|:

VAGY:

Pénznem:

es kĺĺzott Pénznem:

A keretmegá||apodás a|apján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (ha
ismeft):

n. 1. 5) A szerződés meghatározása ltárgya :

,,Józsefuárosi Egészséoügvi szo|gá|at komp|ex fej|esztése keretében kiviteĺezési munkák
elvégzése vá|laIkozási szerződés keretében a KMoP- 4-3.2/A-13-2013-0001 azonosító
számú orojekt során''

II.1.6) Közös közbeszerzési szójegyzék (cPv)

Fő szőjegyzék Kiegészítő szőjegyzék ( a d ott
esetben)

Fő tárgy 45000000-7

További
tárgy(ak)

451 10000-1
45210000-2
452L5000-7
45215100-8
45215L40-O

II.1.7) Részekre töfténő ajántattéte| (a részekre vonatkozó részletes informácĺók
megadásához a B, metléktet szükség szerĺnt több példányban ĺs használható)
! igen Xnem
(Igen váIasz esetén) Az aján|atok benyújthatők (csak egyet jelöljön be)z

legy részre legy vagy több részre lva|amennyi részre



II. 1. 8. ) Vá ltozatokra (a|ternatív ajá n latok) vonatkozó információk
E|fogad hatók vá |tozatok (a Iternatív ajá n Iatok) :

! igen X nem

II. 2) SzenzőoÉs SZERINTI rĺeľľvrsÉe

II.2.1) Teljes mennyiség vagy éÉék: (valamennyi részt, meghosszabbítást és opcĺót
beleértve)

A projekt keretében a Budapest, VIII. kertjlet Auróra 22-?8' szám a|atti rende|őintézet
épü|etének fe|újítása és bővítése va|ósuI meg a ,,Jőzsefvárosi Egészségügyi Szo|gálat
komp|ex fej|esztése,, cím(j, KMoP-4.3.2/^-I3-2o13-0001 azonosító számú projekt
keretében.
A projekt pá|yázatbó| megva|ósu|ó részeként a te|jes épÜlet felújítására kerĹiI sor, me|y
magába fog|alja a ktilső o|da|i hőszigete|ést és a nyí|ászárók cseréjét is. Az áta|akítás
nyomán új főbejárat és e|őcsarnok a|aku| ki a Déri Miksa utca fe|ő|, az Auróra utcai
rende|ő o|da|án levő bejárat pedig rámpákka| akadá|ymentes kia|akítású |esz. A projekt
e|sődIeges cé|ja a szakrende|ő épü|etének külső-belső fe|újítása, modernizá|ása, a
betegek számára magasabb szakmai színvona|at képvise|ő, barátságosabb rendelők
kiaĺakítása.
A fe|újítás során az épü|etben ta|á|ható szakmai szolgá|tató osztá|yok épü|eten be|ĹiIi
e|helyezkedésének raciona|izá|ása va|ósul meg az operatív műkodés hatékonyságának
javítása cé|jábó|. Az épÜ|et az alábbĺak szerĺnt kerü|nek e|helyezésre a szakrendelők:
Pinceszinten: védőnői irodák, raktárak és ö|tözők. Földszint: gyermekorvosi rende|ők,
betegirányító, csecsemő és gyermekgondozó. I. eme|et: bć5r1yőgyászat, kardio|ógia,
fog|a|koztatás egészségügy és a tüdőgondozó. II. emelet: háziorvosok és a vérvételnek
helyt adó he|yiségek. III. eme|et: fizĺkoterápia, reumatológia, infúziós keze|ő,
gyógytorna és egyéb keze|ők he|yiségei. IV. eme|et: urológia, a röntgen, a u|trahang, a
mammográfia és a nőgyógyászat. V. eme|et: fül-orr-9égészet, az ortopédia, a
procto|ó9iai sebészet, gipszelő, endoszkópia. VI. emelet: pszichiátria, neuro|ógia,
addictológia, szemészet. VII. eme|et: gazdasági, igazgatósági, informatikai irodák,
e|őadóterem. A fe|újítássa| érintett bruttó a|apterü|et összesen 6 8B9 m2, me|y a
szintenkénti 735 mZ-t és a gépészeti szintet (tető) tarta|mazza.
A beruházás során egy úgy bővítmény kerü| megépítésre, me|y a pinceszinten kü|önböző
raktárakat, takarító he|yiségeket és ö|tözőt tartalmaz. A fö|dszinten he|yezkedik e| a
gyógyszertár és kiszo|gá|ó he|yiségei, továbbá a tüdőgondoző bejárati része. Az I,
eme|eten kerülnek e|he|yezésre a tÜdőgondozó he|yiségei és a hozzájuk kapcso|ódó
röntgen. A bővítményben kia|akításra kerü| egy új |ift is. A bővítmény esetében a bruttó
a|apterü|et a 3 szintet (pince, fö|dszint, I. eme|et) figye|embe véve összesen 454 m2,
szintenként 151 m2. Az épü|etbe te|epített tüdőgondoző fertőző beteg forga|ma az
udvari olda|on ta|á|ható, akadá|ymentes bejáraton keresztü| torténik, a Nagyfuvaros
utcai, megmaradó porta fe|ő|.
A projekt keretében a jelen|egi épület fö|dszintjén megépítésre kerü|ő győgyszeĺtár
(a5m2) és az újonnan megépítendő bővítmény (454 m2) nem kerü| e|számo|ásra, ezt az
on kormá nyzat saját forrásbó| finanszírozza.
Vá||a|kozó fe|adata a kivite|ezés során a je|en|egi épü|etben ta|á|ható funkciók
kö|töztetése a fo|yamatos működés megtartása me||ett. Vá|la|kozó feladata továbbá 1 db

'' típusti táb|a (504 cm x 238 cm (Europ|akát)) e|h a munkaterü|eten



az ,,|)j Széchenyi Terv arcu|ati kézikönyv''-ben meghatározott feltéteĺeknek megfe|e|.

(adott esetben, csak számokkal) Becsü|t éfték áfa nélkÜ| : 77I 653 543 Pénznem: HUF

lI.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó informáciő (adott esetben)

Véte|ijog (opció): ! igen E nem

(Igen válasz esetén) A Véte|ijog meghatározása:

(ha ismert) A Véte|ijog (opció) gyakor|ásának tervezett ideje:

hónaoban.: vaąV naoban: G szerződés meqkötésétőI számítva
II'2.3) Meghosszabbításra vonatkozó informá ciők (adott esetben)

A szerződés meghosszabbítható: ! igen X nem

A |ehetséges meghosszabbítások száma: (ha ismert): vagy: és között

(ha ismert) Az árubeszerzésre Vagy a szolgá|tatás megrendelésre irányu|ó
meg hossza bbítható szerződések esetében a tová bbi szerződések tervezett ütemezése :

hónapban: vagY napban: (a szerződés

II.3) A szrnzőoÉs roőrĺnrnuA vAGY ł eerrrezÉs ĺłrÁnrorrn

A (tervezett) időtartam hónapban: 9 vagy napban: (a szerződés megkötésétől
számítva)
VAGY:
Kezdés / / (év/hó/nap)

/ / (év/hó/,

III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASAGI, PENZUGYI ES MUSZAKI INFORMACIOK
ilI.1) A szenzőoÉssrl KAPcsoLATos relľÉrel-er

ilI. 1. 1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (a dott esetben )
Késede|mi kotbér: tartalékkeret és á|ta|ános forgaImi adó né|kü| számított
e||enszolgá|tatás (Egyösszegű Ajánlati Ár) 1 o/olnaptári nap. A maximuma tarta|ékkeret
és á|talános forgalmi adó né|kü| számított el|enszolgáltatás (Egyosszegű Aján|ati Ár)
3Oo/o.

Meghiúsulásĺ kötbér: A nyertes aján|attevő meghiúsu|ási kötbér megfizetésére köte|es,
ha o|yan okból' ami neki fe|róható a szerződés te|iesítése meghiúsu|. A meqhiúsulási



kötbér mértéke az a feĺo|vasó|apon rogzített, tartalékkeret és
né|kü| számított e||enszo|gá|tatás (Egyösszegű Ajánlati Ar) 30 o/o.

Jótá|lás: a műszaki átadás-átvéte|i eljárást kovetően 60 hónap.
átadás-átvéte|tő| kezdődik.

á|ta|ános forga|mi adó

A jótá||ási idő műszaki

Te|jesítési biztosíték: (teljesítés e|maradásávaI kapcso|atos igényekre kikötott biztosíték)
melynek összege a szerződés szerinti, tarta|ékkeret és áfa né|kü| számított
e||enszo|gá|tatás (szerződéses ár) So/o-a, amely a Kbt. 126. s (6) bekezdés a) pontja
szerint a Kbt. 126. s (4) bekezdés szerinti határidőig te|jesíthető. A te|jesítési
biztosítékot a szerződéskötéskor az aján|atkérő rende|kezésére bocsátani, és a műszaki-
átadás átvéte| tervezett időpontját követő 60. napig ke|| hatá|yban maradnia.
jótál|ási biztosíték: (jótá||ási igények biztosítéka) melynek osszege a szerződés szerinti,
tartalékkeret és áfa né|kÜ| számított e|lenszo|gá|tatás (szerződéses ár) 5olo ame|y a Kbt.
126. 5 (6) bekezdés a) pontja szerint a Kbt. 126. s (4) bekezdés szerinti határidőkig
te|jesíthető. A jótál|ási biztosítéknak érvényességi ideje a műszaki átadás-átvéteI
időpontjátó| a vál|a|t jótá|lási köte|ezettség |ejáratának napjátó| számított 60 naptári
^.AiA |.^|| lłA}4lr,l.'.^ 

-.-ł;|niarrcrPrg r\Eil rrqtc|rylJorr rrrqrqLrrilq.

Előleg visszafizetési biztosíték a támogatott műszaki tartalom vonatkozásában:
szá||ítói finanszírozás aIkaImazása eseten a kozbeszerzésĺ eĺjárás során kiválasztott
szá||ító a szerződés elszámo|ható osszegének loolo-d erejéig mentesü| a biztosíték
nyújtás köte|ezettsége a|ó|. A szerződés elszámo|ható összegének 10o/o-át megha|adó
méftékű szá|lítói e|ő|eg igény|és esetén a közbeszerzési e|járás eredményeként kotött
szerződés e|számo|ható osszegének lOolo-a és az igénye|t szá|lítói elő|eg kÜ|önbözetére
jutó támogatás összegének megfe|e|ő mértékű a Kormány Európai uniós források
fe|haszná|ásáva| kapcso|atos irányító hatósági feladatok e||átására kijelö|t tagja javára
szó|ó e|ő|eg visszafizetésĺ biztosítékét ke|| nyújtania szá||ítónak (4/2oL1 (I.28.) Korm.
rendelet 57/^. $ (3) bekezdése) a Kbt.126.5 (6) bekezdés b) pontja szerint:
- az e|oírt pénzösszegnek a jogosu|t fé| fizetési szám|ájára torténő befizetésse| vagy
- bankgaranciáva|, vagy
- banki készfizető kezesség biztosításáva| vagy
- bĺztosítási szerződés a|apján kiál|ított - készfizető kezességvá||a|ást tafta|mazó-
köteIezvénnye|, vagy
- a 4l2oI1 (I.28.) Korm. rende|et 57,/^.5 (3) bekezdése szerinti módon a gazdasági
társaság Vagy nonprofit szervezet szá||ító cégjegyzésre jogosu|t vezető
tisztségviseĺőjének Vagy Iega|ább 50o/o-oS közvet|en tuIajdonrésszel rendeIkező
tu|ajdonosának, vagy egyrittesen |ega|ább SOo/o-os közvet|en tu|ajdonréssze| rende|kező
természetes szemé|y tulajdonosainak kezességvá|lalása, vagy garanciaszervezet á|ta|
vá|la|t kezesség, va|amint az Aht. 92. s (1) bekezdése szerinti á||ami kezesség ĺs
e|fogadható a szá||ítói e|ő|eg biztosítékaként'
Az e|ő|eg visszafizetési biztosítékot a Kbt. 126. 5 (4) bekezdése szerinti határidőig a
Vá||a|kozói e|ő|egigény|ésse| (elő|egbekérő dokumentum megkü|déséve|) egy időben kel|
biztosítania Vá|laIkozónak, hogy a biztosíték hatályba|épése legkésőbb az e|ő|eg
osszegének Vá l la I koz ő szám|áján töńénő jóvá írás időpontjá hoz kötött.
Az e|ő|eg visszafizetési biztosíték teljesíthető a Kbt. 126. 5 (6) bekezdés b) pontja
a|apján a4ĺ201I (I'28.) Korm. rende|et 57./^.5 (3) bekezdése szerĺntĺ módon, il|etve a
Kbt. L26' 5 (6) bekezdés a) pontjában meghatározott formában. Az előlegge|
kapcso|atban a 4ĺ2ot1 (I'28.) e|őírásai az irányadóak.
Az e|ő|egge| kapcso|atos biztosíték nyújtása érte|emszerűen csak abban az esetben
kötelező, ha az aján|attevő az e|ő|eg lehívásáva| élni kíván.

Előleg visszafizetési biztosíték a nem támogatott míĺszaki tartalom
vonatkozásában: Aiánlatkérő iavára sző|ő biztosíték a nyertes aján|attevő á|taI



igényeIt előleg visszafizetésének biztosítékaként, meIynek mértéke megegyezik az
igénye|t előleg összegéve|, ame|y |egfeljebb a szerződésben fog|a|t - taftalékkeret és áfa
né|kÜ| számított - te|jes e||enszo|9áltatás Solo-ának megfe|elő mértékű, de maximum
68.000.000.-Ft lehet' Az e|őleg-visszafizetési biztosítékot a Kbt. 126. 5 (6) bekezdés a)
pontjában fog|altak szerint ke|| rende|kezésre bocsátani, |egkésőbb az elő|egbekérő
benyújtásának időpontjáig. Az e|ő|eg-visszafizetési biztosíték nyújtása az e|ő|eg
rendeI kezésre bocsátásá nak fe|téteIe.

A biztosítékok határidőben történő rendelkezésre bocsátásáró| ajánIattevőnek az
aján|atában nyi|atkoznia ke|| a Kbt. 126. s (5) bekezdése a|apján a Kbt. 126. 5 (4)
bekezdésben meg hatá rozotta k fi gyeIem bevéte|éve|.

A szerződést biztosító me||ékköte|ezettségekre vonatkozó rész|etes szabá|yokat a
szerződésteruezet ta rta I mazza.

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek éslvagy hivatkozás a vonatkoző
jogszabályi rendelkezésekre: (adott esetben)

Támogatott műszaki taftalom vonatkozásában :

A megva|ósítás pénzĹigyi fedezetét AjánIatkérő Európai Uniós forrásból eInyert
támogatásbó|, a Magyar A||am kö|tségvetésébő|, és az Aján|atkérő önrészből biztosítja.
E|számolás pénzneme: HUF.
Aján|atkérő az e||enszo|gá|tatást szá||ítói kifizetésse| te|jesíti, a KMoP- 4-3,2/A-I3-2o1'3-
000 l-azonosítószámú projekt keretében'
A támogatás mértéke a projekt e|számo|ható összko|tségének 100 o/o-a.

A kifizetésre vonatkoző főbb jogszabályok fe|soro|ása:
ä. A kozbeszerzésekrő| sző|ő 2011. évi CVIII. tv.;
b. a 306/2011 (XII.23.) Korm. rende|et az építési beruházások kozbeszerzésének

részIetes sza bá |yai ró| ;

c. 4/2oLĹ (I.28.) Korm. rende|et a 2oo7-2o13 programozási időszakban az Európai
Regioná|is Fej|esztési Alapbó|, az Európai Szocĺá|is A|apból és a Kohéziós A|apból
származő tá mogatások fe| haszná |ásá na k rendjé rő| ;

d. zoos. évĺ XCII. számú, azadőzás rendjérő| szó|ó törvény;
E. az á|lamháztartásról szó|ó törvény végrehajtásáról sző|ő 368/2011. (XII. 31.)

Korm. rendelet;
f. az ál|amháztartásró| sző|ő 2ott. évi CXCV. törvény.

E|őleo:
Aján|atkérő a Kbt' 131. s (2) bekezdése és a 4/2oĹI (I.28.) Korm. rende|et 57./A. s (1)
bekezdése és a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rende|et 12. $-a a|apján a szerződés
e|számo|ható osszege |egfe|jebb 3Oo/o-nak megfe|e|ő mértékű szá||ítói e|ő|egigény|és
|ehetőségét biztosítja (amennyiben Vá|la|kozó e|ő|eget kíván igénybe venni) a Kormány
Európai uniós források feIhaszná|ásávaI kapcsoĺatos irányító hatóságĺ feIadatok
e||átására kijelolt tagja javára sző|ő e|ő|eg visszafĺzetési biztosíték e||enében a 4/2oL7
(I.28.) Korm' rende|et 57/ĺ. S (3) bekezdése alapján. A szá||ító finanszírozás esetében a
kozbeszerzési e|járás során kivá|asztott szá||ító a szerződés e|számo|ható osszegének 10
o/o-ô mentesü| a biztosíték nvúitás aló|.
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A 4/20tt (I.28.) Korm. rende|et 57./^. $ (6) bekezdése szerint a kozpontĺ koordinációs
szerv meghatározza a szá||ítói e|ő|egge| történő e|számo|ás részletszabá|yait. A e|őleggel
kapcsolatos dokumentumok e|érhetők
http://pa|Ľazat.gov.hu/sza||itoi e|o|eg dokumentumaicímen. A szá||ítói elő|eg igénylés
és kifizetés rész|etes szabá|yait a 4/20tI. (I.28.) Kormányrende|et, a 26ĺ2012 (x.24.)
NFM utasítás, il|etve a 368ĺ2011 (XII. 31.) Kormányrende|et határozza meg.

A szám|a kifizetésre vonatkozó e!őírások:
Aján|atkérő a 306/2011. (XII.23.) Korm. rende|et 13'5-ában fogla|t esetben és
fe|téte|ekke| biztosítja a részszám|ázás lehetőségét az a|ábbiak szerint:

A teljesítés során 6 számla (ideértve a végszám|át is) benyújtásának lehetősége
biztosított az alábbiak szerint:

- 1. részszám|a benyújtásának |ehetősége: a nettó (és tartalékkeretet nem tarta|mazó)
egyösszegű aján|ati ár 2oo/o-ának megfele|ő összegrő| a kivite|ezésre vonatkozó áfa
nélkÜ|i szerződéses énék 20o/o-át e|érő megva|ósult te|jesítés esetén;
- 2' részszám|a benyújtásának lehetősége a nettó (és tafta|ékkeretet nem tarta|mazó)
aarlÄcczaníí ai4n|=}i Ár )í\o/^-Án=V maafa|a|ĺ4 Äcczaarĺí| a |zirĺitalazÄc.ra vrlnalknzA Áfev:')| v99Ĺ9:'9 qJgl l|ql|

né|kuIi szerződéses érték  oo/o-át e|érő megva|ósu|t te|jesítés esetén;
- 3.részszám|a benyújtásának |ehetősége: a nettó (és tarta|ékkeretet nem tarta|mazó)
egyösszegű ajánlati ár Zoolo-ának megfe|elő osszegről a kivite|ezésre vonatkozó áfa
né|kü|i szerződéses érték 60olo-át elérő megva|ósu|t te|jesítés esetén;
- 4. részszám|a benyújtásának lehetősége: a nettó (és tarta|ékkeretet nem tarta|mazó)
egyösszegű aján|ati ár Zoo/o-ának megfele|ő összegrő| a kivite|ezésre vonatkozó áfa
nélkü|i szerződéses érték B0o/o-át elérő megvalósult te|jesítés esetén;
- 5. részszám|a benyújtásának |ehetősége: a nettó (és tarta|ékkeretet nem tarta|mazó)
egyösszegű aján|ati ár loo/o-ának megfe|e|ő összegrő| a kivite|ezésre vonatkozó áfa
né|küli szerződéses érték 9oo/o-át e|érő megva|ósult teljesítés esetén;
- végszám|a benyújtása: a nettó (és tarta|ékkeretet nem tarta|mazó) egyösszegű
aján|ati ár loo/o-ának megfe|e|ő összegrő| a kivite|ezésre vonatkoző áfa né|kü|i
szerződéses érték 100o/o-át e|érő megva|ósult te|jesítés esetén, sikeres műszaki átadás-
átvéteIt követően.

Abban az esetben' ha Aiánlattevő nem vesz iqénvbe a teliesítéshez
alvá|Ialkozót:
Ajánĺatkérő a szerződésben meghatározott módon és tarta|omma| va|ó te|jesítést
kovetően az e|lenszo|gá|tatást a 4l201I (I.28.) Korm' rende|etben előítak szerint
szá|lítói kifizetés aIkaImazásáva| átuta|ással te|jesíti, a Kbt. 130. s (1)-(5)' Ptk.6:130.s
(1) bekezdése szerint bekezdése, i||etve a Kbt. 130. 5 (6) bekezdése szerint. A kifizetés
során a 2003. évi XCII. számű, az adőzás rendjérő| szó|ó törvény 36/A 5-a is minden
esetben aIkaImazandó.

Abban az esetben' ha Aiánlattevő a teliesítéshez alvá|lalkozót vesz ioénvbe:
Aján|atkérő a szerződésben meghatározott módon és tarta|ommaĺ való te|jesítést
követően az e||enszo|gá|tatást a 4lfoLĹ (I.28.) Korm. rende|etben e|őírtak szerint
szá||ítói kifizetés aIkalmazásáva| átutalássaI te|jesíti. Amennyiben aján|attevő a teljesítés
során a|vá||a|kozót vesz igénybe, akkor kifizetésre a Kbt. 130. 5 (1)-(6) bekezdése,
il|etve a Ptk. 6:130.$ (1) bekezdéseitő| e|térően a 306/2ot1 (XII.23.) Korm. rende|et
14. 5 (1) és (3) bekezdése az irányadó. A kifizetés során a 2003. évi XCII. számú, az
adőzás rendjérő| szó|ó törvény 36/A $-a is minden esetben a|kalmazandó.

Nem támogatott míĺszaki taltalom:
Előleg: Aján|atkérő biztosítja az elő|eg igénybevételének a |ehetőségét a Kbt. 131. s
1) bekezdésének meqfe|elően. A aián|attevő kérheti a szerződésben foq|a|t -
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tartalékkeret és áfa né|kÜ| számított - te|jes e||enszo|gáltatás 5 o/o-ának megfeleĺő
összeg, de |egfeljebb 68 mil|ió Ft e|ő|egként torténő kifizetését |egkésőbb az építési
munkatert]let átadását kovető 15 napon belü| [306/2oII. (XII.23.) Korm. rende|et 12.
s (1) bekezdés alapján]Az e|ő|egszám|a ajánlattevő vá|asztása szerint számo|ható e|
vagy a rész- és végszám|ában egyen|ő arányban' Vagy a végszám|ában. A vá||alkozói
e|ő|eg biztosítéka az e|ő|egszám|a értékének e|számo|ásáig tartó érvényességgel kel|
rende|kezésre á||jon az e|ő|egbekérő benyújtásátó| kezdődően a kifizetésre kerü|t e|őleg
te|jes eIszámolásának időpontjáig.

A számla kifizetésre vonatkozó előírások:
Aján|atkérő a 306/2011' (XII.23') Korm. rende|et 13.$-ában fog|alt esetben és
fe|téte|ekke| biztosítja a részszám|ázás |ehetőségét az alábbiak szerint:

A te|jesítés során 2 szám|a (ideétve a végszám|át is) benyújtásának |ehetősége
biztosított az a|ábbiak szerint:

- 1 rÁczczÁm|a lranrrl,liřácána|z |a]:.atiícÄna a nattÁ (Ác tzrta|Áb|laratat nam farta|ĺnazÁ\ł |vJ4JAql|||9 9v||'gJluJgl lvlvJv:'v \vJ lgl

egyösszegű aján|ati ár S0o/o-ának megfe|e|ő összegrő| a kivite|ezésre vonatkoző áfa
né|kt.iIi szerződéses érték 50o/o-át elérő megva|ósu|t te|jesítés esetén;
- végszám|a benyújtása: a nettó (és tarta|ékkeretet nem tartalmazó) egyösszegű
ajánlati ár 5oo/o-ánakmegfe|elő osszegrő| a kivite|ezésre vonatkozó áfa né|ktj|i
szerződéses érték 100o/o-át e|érő megva|ósu|t te|jesítés esetén, sikeres műszaki átadás-
átvételt kovetően.

Abban az esetben' ha Aián|attevő nem vesz ioénvbe a teliesítéshez
alvállalkozót:
Aján|atkérő a szerződésben meghatározott módon és tarta|ommaI való te|jesítést
követően az e||enszo|9á|tatást átuta|ással te|jesíti, a Kbt. 130. s (1)-(3), (5)' Ptk.
6:130.5 (1) bekezdése szerint bekezdése, i||etve a Kbt. 130. s (6) bekezdése szerint. A
kifizetés során a 2003. évi XCII' számú, az adőzás rendjérő| szó|ó törvény 36/A $-a is
minden esetben aIkaĺmazandó.

Abban az esetben' ha Aiánlattevő a teliesítéshez alválla|kozót vesz ioénvbe:
Aján|atkérő a szerződésben meghatározott módon és tartalommaI va|ó te|jesítést
követően az el|enszo|gá|tatást átuta|ássaI te|jesítĺ. Amennyĺben aján|attevő a teljesítés
során a|vá||a|kozót vesz igénybe, akkor kifĺzetésre a Kbt. 130. s (1)-(3) és (5)-(6)
bekezdése, iIletve a Ptk.6:130.5 (1) bekezdéseitő| e|térően a306ĺ2oLI (XII.23.) Korm.
rende|et 14. s (1) és (3) bekezdése az irányadó. A kifizetés során a 2003. évi XCII.
számű, az adőzás rendjérő| szó|ó torvény 36/A 5-a is minden esetben a|kalmazandó.

III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által !étrehozandó gazdasági
társaság, illetve jogi szemé|yz (adott esetben)

Aján|atkérő a Kbt. 27. s ę) bekezdésben fog|altakka| összhangban nem teszi |ehetővé
gazdasági társaság, i||etve jogi szemé|y |étrehozását.
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III.1.4) Egyéb különteges feltételek (adott esetben) Ę igen ! nem
(igen válasz esetén) A kÜ|önleges fe|téte|ek meghatározása:

A szerződés te|jesítése során szr'ikséges az ISo 9001 minőségirányítási tanúsítvány és
az MSZ 28001 (oHsAs 18001) munkahe|yi egészségvéde|mi és biztonsági irányítási
rendszer szerinti tanúsítvány a|ka|mazása vagy az Európai Unió más tagá||amából
származő a fentiekke| egyenértékű tanúsítvány, továbbá az egyenértékű
minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékainak alka|mazása.
Aján|attcvők, (közös aján|attevők esetében e|egendő, ha va|ame|yik tag) csatolják
ajánlatukhoz az Iso 9001 minőségirányítási- és az MsZ 28001 (oHsAs 18001)
munkahe|yi egészségvéde|mi és biztonsági irányítási rendszer szerinti tanúsítványát,
vagy az Európai Unió más tagá||amában bejegyzett szervezettő| származó egyenértékŕí
tanúsítványt, Vagy az egyenértékű minőségbiztosítási, és munkavédelmi intézkedések
egyéb bizonyítékait.

A nyertes aján|attevőnek feladata, hogy közreműkodjön az Aján|atkérő fenntartható
fej |ődésse| és esélyegyen lőség gel ka pcsoIatos vá l Ia |ása i te|jesítésében.

lll. 2) RÉszr'Éĺell ĺ=lĺÉľrI-e<

III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetéľe vonatkozó
adatok (kizárő okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántańásokba ttiÉénő
bejegyzésre vonatkoző e|őírásokat is (adott esetben)

Az aján|atkérő á|ta| előít kizáró okok és a megkövetelt igazo|ási mód:

Az e|járásban nem |ehet részvéte|re je|entkező, a|vá||a|koző, és nem vehet résztaz aIka|masság
igazo|ásában o|yan gazdasági szerep|ő, aki a Kbt. 56. s (1) bekezdés a)-k) pontjainak, továbbá
a Kbt' 57. 5 (1) bekezdés a)-d), va|amint f) pontjának hatá|ya a|á tartozik. Az e|járásban nem
lehet aján|attevő, aki a Kbt. 56. s (2) bekezdésének hatá|ya a|á tartozik.

A megkövete|t igazo|ási mód:

Részvéte|re je|entkező vonatkozásában: a 370/2071. (XII. 23.) Korm. rende|et 12. $-a alapján
az részvéte|re je|entkezőnek részvéte|i je|entkezésében nyi|atkozatot ke|l benyújtania, hogy
nem tartozik a fenti kizárő okok hatá|ya a|á, valamint a Kbt. 56. s (1) bekezdés k) pont kc)
pontját a 3I0/2oL1. (XII. 23.) Korm. rende|et 2. s i) pont ib) alpontja és a 4. $ f) pont fc)
a|pontjában fogĺa|tak szerint ke|l igazo|nia.

A|vá||aIkozó és alkaImasság igazo|ására igénybe vett más szervezet vonatkozásában:

- Részvételre je|entkező a Kbt. 58. 5 (3) bekezdésében fog|a|taknak megfeĺe|ően ajánlatában
csak nyi|atkozni köte|es arró|, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56. s
(1) bekezdés szerinti kizárő okok hatálya a|á eső a|vá||aIkozót, va|amint az álta|a
a|ka|masságának igazo|ására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 56. 5 (1)
bekezdés szerintĺ kizárő okok hatálya alá.

- Részvéte|re je|entkező a 3to/20l1". (XII. 23.) Korm. rendeĺet 10. $ a|apján saját vá|asztása
szerint:

a) saját nyi|atkozatot nyújt be arrő|, hogy nem vesz ĺgénybe a Kbt. 57. s (1) bekezdés a)-
d), valamint f) pontja szerinti kizárő okok hatá|ya a|á eső a|vá||a|kozőt, va|amint az á|ta|a
a|ka|masságának igazo|ására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 57. s (1)
bekezdés a)-d), valamint f) pontja szerintĺ kizárő okok hatá|ya alá, vagy

b) az e|járásban megje|ö|t a|vá||alkozó nyi|atkozatát - a meg nem je|ö|tekre az a) pont
szerinti nyi|atkozat me||ett -, va|amint az a|kalmasság igazo|ására igénybe vett más szervezet
nyi|atkozatát is benyújthatja arrő|, hogy a szervezet nem tartozik a Kbt. 57. s (1) bekezdés a)-
d), va|amint f) pontja szerinti kizárő okok hatá|ya a|á.

Tekintettel arra Aiá n |atkérő ie|en kozbeszerzési eliá rás vonatkozásá ba n |ia a kizárő



13

okok fenn nem á||ását részvéte|re jelentkezők ,(i||etve adott esetben az e|járásban megjelö|t
a|vá||alkozók -, va|amint az a|ka|masság igazo|ására igénybe vett más szervezetek) a Kbt. 56.5
(1) f); i), kc), Kbt. 56.s (2) bekezdése, i|letve a Kbt. 57.s (1) a)-c) pontja szerinti kizáró okok
tekintetében csato|t nyi|atkozatainak a fe|hívás fe|adásáná| nem régebbi keltezésűeknek ke||
IenniÜk.

A kizáró okok igazo|ása során a részvéte|re jelentkezőknek tekintettel ke|l |enniük a
Közbeszerzési Hatóság a kizárő okokka| kapcso|atos jgazo|ásokró|, nyilatkozatokró| , ,
nyi|vántaftásokró| és adatokró| szó|ó útmutatóira [KE 2o73/I41.. szám (2013/LĹ/29) és KE
2oI2/6L. szám (2012/o6/oL)]. Az útmutatók e|érhetők a www.kozbeszerzes.hu olda|on.

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alka|masság (adott esetben)

Az alkaImasság megíté|éséhez szÜkséges
adatok és a megkövetelt igazo|ási mód:

A részvéte|i je|entkezésnek tarta|maznia ke||
az a|ábbi dokumentumokat:

P l L.) A szám|atu|ajdonos va|amennyi
számIavezető pénzügyi intézményének
nyiIatkozatát, fizetőképességének
megíté|éséhez az a|ábbi tarta|omma| - attól
függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre,
ĺlletve mikor kezdte meg tevékenységét,
amennyiben ezek az adatok rendelkezésre
álĺnak:

. a számla (szám|ák) megnyitásának
időpontja;

. szám|aszám(ok) fe|tüntetése;
. arra vonatkozó információt, hogy a

szám|án, i||etve szám|ákon az eljárást
megindító felhívás fe|adásának
időpontjától visszafe|é számított 24
hónapban volt-e 15 napot megha|adó
időtartamú sorban á||ó téte|

(Kbt, 55. $ (1) bekezdés d) pont és a
310/2011. (X11.23.) Korm. rendelet 14. S (1)
bekezdés a) pont,)

Pl2.)A részvéte|i határidő |ejártát
mege|őző uto|só, három |ezán. Üz|eti év
tekintetében az aIkaImasságot igazoló
gazdasá9i szerep|ő saját Va9y joge|ődje
számvite|i jogszabályok szerinti beszámo|ó
egy részének benyújtása (eredmény
kimutatás), hä a gazdasági szereplő
|etelepedés szerinti ország joga e|őírja
közzététe|ét. Amennyiben az ajánIatkérő
á|taI kért beszámoló a céginformációs
szo|gá|at honlapján megismerhető, a
beszámoló adatait az aján|atkérő el|enőrzi,

Az aIkaImasság minimumköveteĺménye(i) :

Alkalmat|an a részvéte|re je|entkező' ha

PlĹ.) A becsato|t pénzÜgyi intézmény(ek)től
szarmazo nyilatkozat(ok) aIapján
megá||apítható, hogy a szám|atu|ajdonos
bárme|y szám|áján az e|járást megindító
feIhívás feIadásának időpontjátó| visszafelé
számított 24 hónapban 15 napot megha|adó
időtartamú sorbaá||ítás volt. .

Aján|atkérő a ,,sorbaá||ítás,' kitétel a|att a 2009.
évĺ LXXXV. törvény 2, s 25. pontjában
meg határozott fogaI mat érti.

Plz.) ha mérleg szerinti eredménye az e|őző 3
|ezán üz|eti év során 1-né| többször negatív
volt.
Aján|atkérő a 3Lo/20L1'. (XII.23.) Korm.
rende|et 14. 5 (2) bekezdéséve| osszhangban
köz|i, hogy a (2) bekezdésében fogla|t
korriImények fennál|ása esetén a később
|étrejott gazdasági szerep|őknek a közbeszerzés
tárgyábó| (épĹiletfelújítás és/vagy bővítés)
származő nettó árbevéte|ének megkövete|t
mértéke 350.000'000,-Ft.

Pl3.) Az előző három üz|eti évre vonatkozóan
teljes á|ta|ános forga|mi adó né|kü| számított
árbevéte|e nem éri e| összesen a 900.000.000,-
Ft és ugyanezen időszak során a közbeszerzés
tárgya szerinti (épületfelújítás és/vagy bővítés)
tevékenységből származő - álta|ános forgaImi
adó né|kül számított - árbevétele összesen
nem éri e| a 500.000.000,-Ft-ot.
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ebben az esetben a beszámo|ó csatolása az
aján|atban nem szükséges.
Aján|atkérő a 3LolzoLI. (XII.23.) Korm.
rendelet 14. s (2) bekezdésével összhangban
köz|i, hogy a (2) bekezdésében fog|alt
korĹiImények fennál|ása esetén a később
|étrejott gazdasági szerep|őknek a (2)
bekezdésben meghatározottak szerint a
kozbeszerzés tárgyábó| (épijletfelújítás
és/vagy bővítés) származő nettó árbevéte|t
ke|| nyilatkozat formájában igazo|niuk.

(Kbt, 55. 9 (1) bekezdés d) pont és a
310/2011. (XIL23.) Korm. rendelet 14. 5 G)
bekezdés b) pont. Ajánlatkérő felhÍuja a
figyelmet a 310/2011. (XIL23.) Korm.
rendelet 14. 5 p) bekezdésében előĺrtakra
Ís,)

Pl3.) Nyi|atkozat az e|őzo három Üz|eti évre
vonatkozóan a te|jes á|ta|ános forga|mi adó
né|kri| számított árbevéte|re és a
kozbeszerzés tárgya (éptjletfelújítás és/vagy
bővítés) szerinti - általános forgalmĺ adó
nélkül számított_árbevételérő|, attó| függően,
hogy az aján|attevő mĺkor jött |étre, i||etve
mikor kezdte meg a tevékenységét,
amennyiben ezek az adatok rende|kezésre
á||nak.

(Kbt, 55. 5 (1) bekezdés d) pont és a
310/2011. (XIL23.) Korm. rendelet 14. 5 (1)
bekezdés c) pont, Ajánlatkérő felhÍvja a
figyelmet a 310/2011. (XIL23.) Korm.
rendelet 14. 5 p) bekezdésében előíľtakra
ĺs)

Pl4.) A 3IO/2OL1. (XII.23.) Korm. rendelet
14. s (1) bekezdés d) pontja a|apján igazo|ás
(biztosítási kötvény egyszerű másolati
példányának Vagy biztosítótól származó
ĺgazolás egyszerű másolatĺ példányának) és
az utolsó biztosítási díj megfizetésének
igazo|ásának csatolása |ega|ább az
aIkalmassági fe|téteIekben e|őírt szakmai
fe|e|ősségbiztosítás métékének és
meg|étének és érvényességének igazo|ásá ra.

Ajánlatkérő a 310/2011 (XII,23,) Korm.
rendelet 74, 5 (a) pontja alapján, ha a
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
vállaIkozó kivitelezői névjegyzékében

PI)-P4) oont előírásaĺnak

Pl4.) 3lo/2oĹĹ. (XII.23.) Korm. rende|et 14. $
(1) bekezdés d) pontja a|apján nem rende|kezik
magasépítési tevékenységre érvényes szakmai
feIe|ősség biztosítással mi ni mu m 400. 000.000,-
Ftlév és |ega|ább 100.000.000.-Ftlkáresemény
mértéki9.
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megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a
gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő
által meghatározott követelményeknek, a
követelmény és a megfelelést igazoló
dokumentum helyének pontos megjelöIését is
ktjteles elfogadni az ajánlatkérő a P1)-P4)
pontban meghatározott dokumentumok
benyújtása helyett, Ebben az esetben kérjük,
hogy az ajánlattevő nyilatkozatban 310/2011
(X11.23.) Korm. rendelet 14. 5 (a) pontja
alapján egyénelműen jelölje meg a
vonatkozó alkalmassági követelményt és a
megfelelést igazoló dokumentum pontos
h e l yét, el é rh etőség ét.

Ajánlatkérő felhÍvja a figyelmet a Kbt, 55. 5
(4)-(6) bekezdésében fogla ltakra is.
Ajánlatkérő a Kbt. 55. 5 @ bekezdésével
összh a n g ba n táj ékozta tj a a z aj á n l attevő ket,
hogy a P/1)-P/2) pontban előínak kĺzárólag
egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági
szereplőkre.

III.2.3) Míĺszaki, illetve szakmai a|kalmasság (adott esetben)

Az aIkaImasság megíté|éséhez szükséges
adatok és a megkovete|t igazo|ási mód:

MlL. a részvéte|i felhívás fe|adásátó|
visszafe|é számított 5 évben (60 hónapban)
te|jesített és átadás-átvéte||e| |ezáru|t építési
szerződéseinek ismertetése a szerződést kötő
másik fé| á|ta| adott igazo|ással (3Io|foLL.
(XII. 23.) Korm. rendelet. 16. S (3), (5)
bekezdés).
Azigazo|ásban meg kel| adni:
o a megéPített létesítmény megnevezését;
. az e|végzett munkák felsoro|ását;
. saját te|jesítés o/o-oS mértékét
. az e||enszo|gá|tatás nettó összegét; és a
saját teĺjesítés értékét
. a teljesítés idejét és he|yét,
. a szerződést kötő másĺk fél nevét, címét,
. nyilatkozni ke|| arró|, hogy a te|jesítés az
e|őírásoknak és a szerződésnek megfe|e|ően
történt-e,

Amennyi ben Ajá n|attevő referencĺaként o|yan
korábbĺ tevékenységet kíván bemutatni,
ame|yben konzorci um vagy projekttá rsaság
tagjaként te|jesített, abban az esetben a Kbt.
129. s (7) bekezdés figye|embe véte|éve| ke||
igazoInia aIkaImasságát.

Ha a nyertes kozös ajánlattevőként te|jesített
építési beruházásra vonatkozó referencia
igazolás nem á||ítható ki az egyes
aĺánlattevők á|ta| véqzett munkák

Az aIkaImasság minimumkövete|ménye(i) :

Az e|járásban alka|mat|an a részvéte|re
jeIentkező, ha:

MI1) az e|járást megindító fe|hívás fe|adásátó|
visszafe|é számított 60 hónapban (feladási
időpont évlhó/naptól visszafe|é számított
mege|őzo 60. hónap hőlnapjá\g terjedő
időszakot vizsgá|va) nem rende|kezik az a|ábbi
szerződésszerűen teljesített, sikeres műszaki
átadás-átvéteIleI zá ru|t referenciákka | :

. |egalább 1 db szerződésszerűen
teljesített, műszaki átadás-átvéte||e|
záru|t referencia, amely magas épület
műkodés kozben történő felújítására
éslvagy bővítésére vonatkozik és értéke
megha|adja a nettó 700.000.000,-Ft-ot.

. |ega|ább 1 db szerződésszerűen
te|jesített, műszaki átadás-átvéte||e|
záru|t referencia, ameIy egészségügyi
intézmény műkodés közben történő
fe|újítására és/vagy bővítésére
vonatkozĺk és értéke megha|adja a nettó
300.000.000 Ft-ot.
A referenciák köz<jtt az átfedés nem
megengedett, egy referencĺa maximum
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e|kü|cinítésével, úgy az aján|atkérő a
referencia igazo|ást bárme|yik, a te|jesítésben
részt vett aján|attevő részérő| az ismeftetett
építési beruházás egésze tekintetében kote|es
elfogadni, fe|téve, hogy a te|jesítés a közös
ajá nIattevők egyetem leges feIe|ősségvá | |alása
me|lett történt és az igazo|ást benyújtó
ajánIattevő á|tal végzett te|jesítés aránya
elérte a l5olo-ot.

Aján|atkérő kije|enti, hogy a referencia a
szerződés teljesítésének az M/l. pontokban
meghatározott részeire (munkanemekre)
vonatkozó aIkaĺmasságot igazo| (306/2011.
(XII. 23.) Korm. rendelet 10. S (2)
bekezdése.

ľt't 12") A 310/2011. (XIL23.) Korm. rendelet
15. 5 (2) bekezdés e) pontja alapján az
építési beruházás te|jesítésébe bevonni kívánt
szakemberek esetében csatolandó a
szakember végzettségét, képzettségét
igazo|ó dokumentum egyszerű másoIata,
va|amint csato|andó a szakmai tapaszta|at
ismertetését is tarta|maző , a szakember
á|ta| a|áírt szakmai öné|etrajz és
rendelkezésre á||ási nyi|atkozat. A becsato|t
szakmai oné|etrajz az előírt va|amennyi
szakmai tapaszta|at meg|étének igazolására
szo|gá|, ezért ezt oly módon ke|| becsato|ni,
hogy az e|őírt szakmai tapaszta|at megléte
egyérteIműen megá||apítnató |egyen.
|42/a)-c) pont esetében továbbá:
I. Amennyiben a bemutatott szakember
szerepeI a szakmavégzési jogosu|tságot
igazo|ő kamarai nyilvántartásban, a
jogosultság megszerzéséhez szÜkséges
mértékű szakmai gyakor|atot (tapaszta|atot)
Aján|atkérő e||enőrzi az i|letékes szakmai
szervezet (Kamara) á|tal vezetett
nyiIvántartás elIenőrzéséve|. A bemutatott
szakemberek az öné|etrajzukban je|ö|jék
meg, hogy a jogosu|tság me|y e|ektronikus
e|érési úton e||enőrizhető.
II. Amennyiben a bemutatott szakember
rendeIkezik a szakmavégzési jogosultságot
igazo|ő kamarai nyi|vántartási számma|, de
nem szerepe| a nyi|vántartásban Vagy az
nem e||enőrizhető a nyi|vántartáson
keresztül, abban az esetben a jogosultságot
igazo|ő dokumentum benyújtása is
szükséges.
A szakmai tapasztaIatként e|őírt időtartam
a|att Aján|atkérő az években meghatározott
szakmai tapasztalt vizsgá|ata során egy évet

egy darab aIkalmassági követeIményt
igazolhat.

M/2. Alka|mat|an a részvételre je|entkező, ha
nem rende|kezik legalább az a|ábbi
szakemberekkel:

a) |ega|ább 1 fő ok|eve|es építészmérnok
Vagy azza| egyenértékű fe|sőfokú
szakirányú végzettséggel, aki fe|sőfokú
szakirányú végzettségge| és az MV-É
feIe|ős műszakĺ vezetői jogosuItság
megszerzéséhez szÜkséges gyakorlattal
rendelkezik.

b) |ega|ább 1 fő épÜ|etgépész szakemberre|
vagy azza| egyenértékű fe|sőfokú
szakirányú végzettséggel, aki fe|sőfokú
szakirányú végzettségge| és az MV-ÉG
feIe|ős műszaki vezetői jogosu|tság
megszerzéséhez szükséges gyakor|attaĺ
rendelkezik.

c) |ega|ább 1 fő vi||amosmérnok vagy azza|
egyenértékű felsőfokú szakirányú
végzettségge| és az MV-ÉV fe|e|ős
műszaki vezetői jogosultság
megszerzéséhez szükséges gyakorlatta|
rendelkezik.

d) lega|ább 5 fő kőműves szakemberre|,
akik rendelkeznek homlokzati
hőszigete|ő rendszerek kiépítésére
vonatkozó képesítésse|.

A szakemberek körében az átfedés nem
megengedett, egy szakember csak egy
pozícióra je|ö|hető.

Ml3.) Nem rendelkezik ISO 14001 vagy azzal
egyenértékű, bármely nemzeti rendszerben
akkreditá|t magasépítési létesítmények építése
tevékenységi körre érvényes
környezetirányítási rendszerre|, vagy a
3LO|ZOIL. (XII.23.) Korm. rendelet 17. 5 (3)
bekezdése szerinti a fenti szabvány á|taI
e|őírtaknak mindenben megfeIe|ő
környezetvédeI m i i ntézkedései nek Ieírásáva | ;

v|l4.) Nem rendelkezik az uto|só |ezárt Í.jz|etĺ

vonatkozásában minimum 1 fó
tisztségviselői és minimum 40 tő átl
statisztikai ál|ományi |étszámmal és |ega|ább

12 hónapos időtaftamnak vesz embe.
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M/3.) A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet
15. s (2) bekezdés f) pontja alapján magas
építési tevékenységre vonatkozó Iso 14001
környezetĺrányítási rendszer tanúsítványa
Vagy azza| egyenértékű bárme|y nemzeti
rendszerben akkreditá|t környezetirányítási
rendszer meg|étét igazo|ő tanúsítványa Vagy
a 3LO/2OL1. (XII.23.) Korm. rendelet 17. S(3) bekezdése szerinti környezetvédeImi
intézkedéseinek Ieírása és egyenértékűség
indoko|ása.

|ąl4.) A 3L0/2oL1. (XII.23.) Korm. rende|et
15. s (2) bekezdés d) pontja a|apján az
uto|só |ezárt üz|eti évre vonatkozó éves
át|agos statĺsztikai á|lományi létszámró| és a
vezető tisztségvise|ői |étszámró| készü|t
kimutatás benyújtása.

Vll5,) A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet
15. s (2) bekezdés b) pontja a|apján a
te|jesítéséhez rendeIkezésre á||ó eszkoz
bemutatása nyiIatkozat formájában oIyan
rész|etezettségge|, hogy abbó| az
a I ka I masság i fe|téteIeknek történő megfeIelés
egyérte|műen megá||apítható |egyen. A
nyiIatkozatnak megfe|e|ően csatoIandó a
bemutatott gép/eszkoz tekintetében az
eszköznyĺ|vántartó karton máso|ata is.
A becsatolt nyilatkozatban meg kell jelolni a
rendeIkezésre á||ó eszközök darabszámát,
i||etve annak tényét is, hogy az adott eszköz
saját tuIajdonban á|l-e Va9y bérelt, va9y
lízinge|t eszköz. Bére|t vagy |ízinge|t eszköz
esetén csato|ni ke|| a bér|eti vagy a |ízing
szerződést is. Azon gépek esetében aho| ez
érte|mezhető (azaz a te|jesítés során
jogszerűen kizárő|ag így haszná|ható az adott
eszkoz) csato|andó az érvényes forgaImi
engedé|y máso|ata is.

Ajánlatkérő a 310/2011 (XII.23.) Korm.
rendelet 77, 5 (1a) pontja alapján, ha a
Magyar Kereskedelmĺ és Iparkamara
vállalkozó kiviteĺezői néujegyzékében
megjelenített M1-M5) pont előírásainak
megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a
gazdaságĺ szerepĺő megfelel az ajánlatkérő
áltaĺ meghatározott követelményeknek, a

esa

fő át|agos építőipari szak- i||etve betanĺ
munkás fizĺkai |étszámmal ;

Ml5.) Nem rende|kezik az alábbi rizemképes és
a te|jesítésre alkalmas á||apotú eszközökke|,
berendezésekkel, ĺ||. műszaki fe|szereltségge| :

. |ega|ább 3000 m2 hom|okzati
á||ványzatta| me|y a részvételi határidő
napján érvényes (Építésügyi
Minősége||enőrző Innovációs Nonpro-
fir Kft.
aIkalmazástechnikai
e9yenértékű
rendelkezik.

á|tal kiadott)
vagy azzal

bizonyítvánnyaI
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dokumentum helyének pontos megjelölését is
köteles elfogadni az ajánlatkérő a M1-M5
pontban meghatározott dokumentumok
benyújtása helyett. Ebben az esetben kérjtjk,
hogy az ajánlattevő nyĺlatkozatban 310/2011
(XIL23.) Korm. rendelet 17. 5 (1a) pontja
alapján egyértelműen jelölje meg a
vonatkozó alkalmassági követelményt és a
megfeleIést igazoló dokumentum pontos
h elyét, e I é rh etőség ét,
A Kbt. 55. s (5) bekezdése szerint kapacitást
rendeIkezésre bocsátó szervezet köte|es
nyi|atkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez
szükséges erőforrások rende|kezésre á|lnak
majd a szerződés te|jesítése a|att.
Aján|atkérő felhívja a figye|met a Kbt. 55. 5
(5)-(6) bekezdésében foqĺaItakra.

TTT 
' 

Á\ Eann}=r*a}} clartiiÄÄc'alł.ra rrłrnrřkłr:łí infarrnáaiíĺlz lraĺ]nfŕ acaŕhanI.-..-.a, t9YvLl ÝJvÝvv.,,

A szerződés védett fog|a|koztatók számára fenntartott
igen Xnem

A szerződés a Kbt. I22. 5 (9) bekezdése szerint fenntartott
igen X nem

!

!

III. 3) SzoleÁlĺłTÁs MEGREľorlÉsne rnÁnvuló szER'zőDÉsEKRE voNATKozó KiiLöNLEGEs
FELTÉTELEK

Iv. szAKAsz: euÁnÁS

ry.l) Az ruÁnÁs prurÁrł

ry.1.1) Az eljárás fajtája

KIasszi kus ajá n Iatkérők Kozszo|gá|tató ajá n |atkérők

III.3. 1) Adott fogla|kozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott fog|alkozáshoz (képzettséghez) van kłitve
! igen lnem
(igen váIasz esetén) A vonatkozó jogszabá|yi rende|kezésre történő hivatkozás:

III. 3. 2) A szo|g á ltatás teljesítésében személyesen közremű ködő személyek
A szervezeteknek kozö|niĹik ke|l a szo|gá|tatás te|jesítésében szemé|yesen kcjzreműkodő

k nevét és képzettsését X igen |J nem
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A Kbt. Második Részében
meghatározott szabá|yok szeri nti
e|járás az a|ábbiak szerint:

! Nyílt

! Meghívásos

! cyorsított meghívásos ,
aIkaImazásának indokolása :

! Versenypárbeszéd

X nirdetmény közzététe|éve|
indu|ó tárgya|ásos,
aIkaImazásának indoko|ása; Kbt.
1?? a (4\ hekezĺ]ése a|aoián

! cyorsított tárgya|ásos,
a I kal mazás ának i n dokol ása :

! Keretmegá||apodásos, az
e|járás e|ső részében nyí|t

! Keretmegá||apodásos' az
e|járás e|ső részében meghívásos

! Keretmegállapodásos' az
e|járás első részében
hĺrdetménnye| induló tárgya|ásos

! Keretmegá||apodásos, az
e|járás e|ső részében hirdetmény
nélküli tárgyalásos

A Kbt. Második Részében meghatározott
szabá|yok szerinti e|járás az a|ábbiak
szerint:

! ruyĺlt

! Meghívásos

! nirdetm ény kozzététe|éve| indu|ó
tárgya|ásos

! Keretmegá||apodásos' az e|járás e|ső
részében nyí|t

E Keretmegállapodásos, az e|járás e|ső
részében meghívásos

! Keretmegá||apodásos, az e|járás e|ső
rÄc:Äh'an hirr|afrnÁnnwo| inr|l llń tárnwa|ácnc

! Keretmegá||apodásos, az e|járás első
részében hirdetmény né|kü|i tárgyalásos

Iv.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó je|entkezők |étszáma vagy
keretszám a (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)

A gazdasági szerep|ők tervezett száma 5

VAGY:

Tervezett minimum és (adott esetben) maximá|is |étszáma

A je|entkezők szá má na k kor|átozásá ra vonatkozó objektív szem pontok :

Az M1b) pont szerinti a|ka|massági fe|téte| igazo|ására becsato|t referenciamunka
e||enszolgáltatás összegei (HUF-ban) köztil a részvételre je|entkezői saját te|jesítésben
végzett 5 |egmagasabb referencia értéke összeadásra kerü| és a rangsor az így kapott
összeg a|apján kertil meghatározásra. Az ajánlatkérő az 5 |egmagasabb értékű
referencia esetén beszámít azM/Ĺ alkaImassági követe|ményné| alacsonyabb értékű
referenciát is azzal, hogy a részvételre je|entkezőnek meg ke|| fe|e|nie azM/t
aIka|masságĺ követelményben fog|a|taknak. Aján|atkérő az e|ső három he|yen rangsoro|t
részvételre je|entkezőknek kü|d ajánlattéte|i felhívást. Ha az így összeadott összeg a
harmadĺk he|ven á||ó szervezetek esetében azonos |enne, akkor az élvez akinek
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magasabb összegű az egy munkára vonatkozó el|enszo|gá|tatás nettó értéke. Ha a
részvéte|re je|entkező öt referenciamunkáná| többet csato|na be, akkor ajánlatkérő az
aIkaImasság igazo|ására figye|embe vehető azon öt munkát veszi figyelembe,
ame|yeknek a |egmagasabb az el|enszo|gá|tatás értéke.

Iv.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a
versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)

Igénybe vettek többfordu|ós e|járást annak érdekében, hogy fokozatosan csokkentsék a
megvĺtatandó mego|dások, i||etve a megtárgyalandó ajánlatok számát: ! igen !
nem

Iv. 2) ÉnĺÉreÉsr szEMPoNToK

Iv.2.1) Értételési szempontok (csak a megfetetőt jettitje meg)

! n tegatacsonyabb łisszegii ellenszolgáltatás
VAGY

X Az összességében legelőnyösebb aján|at a következő részszempontok
alapján

Részszempont
1. Egyosszegű aján|ati ár

2. organizációs terv
kidoIgozottsága

Súlyszám
60

40

Részszempont Súlyszá
m

Iv,2,2) E|ektronikus árlejtésre vonatkozó információk



2l

E|ektronikus árlejtést fognak aIkalmazni :

tr igen Xnem
(igen váIasz esetén, ha sztjkséges) További informáciők az e|ektronikus ár|ejtésrő|:

Iv. 3) ADMINIszTmľÍv rľronuÁcróx

Iv.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben)

Iv.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor kerü|t korábbi kłizzétételre
! igen X nem
(Igen válasz esetén tijltse kĺ a megfelelő rovatokat)

! eljárást megindító, i|letve meghirdető fe|hívás

A hirdetmény száma a Kozbeszerzési Értesítőben: l 6É-szám/évszám)
A hirdetmény közzététe|ének dátuma: / ĺ Gv/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététe| (adott esetben) !
A hirdetmény száma a Kozbeszerzési Értesítőben: / 6É-szám/évszám)
A hirdetmény kozzététe|ének dátuma: / ĺ Gv/hó/nap)

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzététe|ének dátuma: / ĺ Gv/hó/nap)

Iv.3.3) A dokumentáció és a kiegészitő iratok vagy ismeftetők beszerzésének
feltételei (adott esetben)

A doku mentáció beszerzésének határideje
Dátum: ĺ / Gv/hó/nap)

A dokumentációért fizetni ke||

tr ĺgen ! nem

(ĺgen vátasz esetén, csak számokkal) Ár: 150.00O Pénznem: HUF

A fizetés fe|téte|ei és módja l

A kiegészítő irat ára nettó 150.000,-Ft, ame|yet a Kbt. 52. 5 (2) bekezdése a|apján
kizárő|ag a Kbt. I24. s (4) bekezdése szerinti szervezet köte|es megfizetnĺ a
szerződéskötés időpontjáĺg bezárő|ag,, az EuProcure Consu|t Kft. |ebonyo|ító szervezet
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FH B Kereskede| mi Bank Egerné| vezetett L82o3L7 4-060 103 1 6-400 10017 számÚ
szám|ájára töfténő átuta|ássa|. Az átutalás köz|emény rovatába a ,,Auróra-építés
h ivatkozást szü kség es feltü ntetni. Készpénzes fizetés nem |ehetséges.

Iv.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: / ĺ Gv/hó/nap) Időpont: 10:00

Iv.3.5) Az ajánlattételi felhívás megkiildése a kiválasztott jelentkezők részére
( részvétel i fel hívá s esetén )
Dátum: / ĺ Gv/hó/nap)

Iv.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatot illetve részvételi
jelentkezések benyújthatók

E nz EU bárme|y hivata|os nye|ve

D nz EU következő hivata|os nye|ve(i):

! Egyéb:

X ľvlagyar

Iv.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (kivéve részvételi felhívás
esetén)

/ / -ig (év /hó/nap )
VAGY

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

Iv.3.8) Az ajánlatok vagy részvételi felhívás esetén a részvételi jelentkezések
felbontásának feltételei
Dátum: / / (év/hó/nap) Időpont: 10:00

He|y : EuProcure Consult Kft. Eori fiókte|ep 3300 Eger, Baicsv Zs. út 5. I/2.

Az ajánIatok/részvéteIi jeIentkezések feIbontásán jelen|étre jogosuIt szemé|yek
X igen ! nem

(ĺgen válasz esetén) További információk a jogosu|takról és a bontási e|járásró|:

A részvéte|i je|entkezések bontása a Kbt. 62. s (1) bekezdés a|apján történik, a
részvéte|i je|entkezések bontásán a Kbt. 62. 5 Q) bekezdésében meghatározott
szemé|yek |ehetnek je|en. A bontási eljárásra a Kbt. 62. 5 (5)-(7) bekezdése is
aIkaImazandó.

v. SZAKASZ: KIEGÉ sziTő INFoRMÁcIoK
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v.1) A KözBEszERzÉs IsuÉrlőoó reu.ecÉne voľłĺxozó rľronmÁcrőr (adott esetben)

A közbeszerzés ismét|ődő je||egű ! igen X nem

(ĺgen válasz esetén) A további hirdetmények közzététe|ének tervezett ideje:

V.2) eunóper uľrós ALAPoKRA voľłľrozó rľronuÁcróx

A szerződés európai uniós a|apokbó| finanszírozott projektte| ésĺvagY programma|
kapcsolatos X igen!nem

(igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:

KMoP- 4.3.2ĺ 
^- 

t3-20 1 3-000 1

V-?\ TnvÁRRr TNFŕtprrlr ő'rtőv ĺeĺ]nŕf cącŕhcn).

v.3.1) A tárgyatás lefolytatásának menete és az aján|atkérő á|ta! e!őírt
alapvető szabályai, az e|ső tárgyalás időpontja 

=( 
ha az eljárás tárgyalásos)

Kbt. 91. $ (1) bekezdés ĺ)-m) pontjaiva| összhangban az aján|attéte|i felhívásban
kerü | nek ĺsmertetésre.

v.3.2.1) A dokumentáció megvásárlása, átvéte|e vagy elektronikus úton
tiifténő e!érése az eljárásban va!ó részvétel feltétele? (adott esetben)

x igen ! nem

v.3.2.2) A dokumentáció és a kiegészitő iratok, vagy ismertető rendelkezésre
bocsátásával kapcsolatos további informáciőkz (adott esetben)

A kiegészítő iratokat e|ektronikusan bocsátjuk a részvételre je|entkezők rende|kezésére.
A kiegészítő iratok megkÜldését az eupconsu|t@eupconsu|t.hu emai| címre kÜ|dött emai|-
ben ke|| kérni. A kiegészítő iratok átvehetőek az EuProcure Consu|t Kft. Egri fiókte|epén
3300 Eger, Bajcsy Zs. út 5. I/2. szám a|attĺ címén (titkárságon) is előzetes te|efonon
t<jrténő egyeztetést követően szemé|yesen, munkanapokon 9.00-15.00 óráig (a
részvéte|i határidő |ejártának napján 9.00-10.00 óráig), i||ető|eg kérhető a postai úton
történő megkü|dése ĺs. A kiegészítő iratok másra nem ruházhatóak át és nem tehetőek
kozzé. A részvételije|entkezés összeá||ításának koltségét a részvéte|re je|entkező vise|i.
A kiegészítő iratok részvéte|i je|entkezésenként |ega|ább egy részvéte|re je|entkező vagy
a részvételi je|entkezésben megnevezett alvá||aIkozó á|ta|i átvéte|e az érvényes
részvéteI i jelentkezés fe|téteIe.

v.3.3.1) Az összességében legelőnyiisebb aján|at kiválasztásának értékelési
szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szeľinti tartalmi elemeinek
értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

1-10

v.3.3. 2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának éÉékelési
szempontja esetén a módszeľ (módszerek) ismertetése, amellyel az
ajántatkérő megadja az v.3.3.1) pont szeľinti ponthatárok közötti pontszámot:

Aján|atkérő tárgyi közbeszerzési eljárás esetében a benyújtott ajánlatokat a Kbt. 7I.s
(2) bekezdés b) pontjában rogzítetteknek megfe|e|ően az összességében |egelőnyosebb

nlat elve ala értéke|i. Az n|at kivá|asztásánaknl
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bírá|ati szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tarta|mi e|emeinek
éftékelése során adható pontszám a|só és fe|ső határa: Részszempontonként 1- 100
pont.

A módszer ismertetése, ame||ye| az aján|atkérő megadja az egyes részszempontok
szerinti ponthatárok közötti pontszámot:

Az értéke|és módszere az egyes részszempontok esetében kÜ|önböző.

Az aján|atkérő az 1. értéke|ési részszempont esetében a |egjobb aján|atot
tarta|mazó aján|atra (egyösszegű ajánlati ár) 100-100 pontot ad, a többi aján|atra
arányosan kevesebbet (fordított arányosítás módszere). A pontszám számítása
során a|ka|mazandó kép|et: A|egjobb/Avizsgá|t * (100-1) + 1.
Az aján|atkérő a 2. értéke|ési részszempont esetében a benyújtott organizációs
teruek kidolgozottsága a|apján - a kapott pontszámok összesítése révén - sorba
rendezi az ajánlatokat. Aján|atkérő az érvényes aján|attevők számához igazítottan
az a|só és fe|ső pont-határok szerinti, i|letve azok közötti pontszámokat osztja ki (a
sorba rendezés e|ső he|yezettje a fe|ső ponthatár szerinti pontszámot, az uto|só
he|yezettje az a|só ponthatár szerinti pontszámot, a köztes aján|attevők az aján|ati
r|n|zr rmantáriÁhan )7 ÁnrÁnrrac aiÁn|afřorrŕiV czáĺnáh.az iaazítalt kĺiztcqvvRul

pontszámokat kapják a he|yezésÜknek megfe|elően).

v.3.4) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előíÉ igazolási módja a
minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe tiirténő felvétel feltéte!ét képező
minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak

X igen ! nem

Igen válasz esetén azon alkalmassági követelmények (III.2.2. és III.2.3.
pont) megjeltilése, amelyek a minősített aján|attevők hivatalos jegyzékébe
történő felvéteI fe|tétetét képező minősítési szempontokhoz képest
szigorúbbak:
P/t-P14 és M|I-M/S.

v.3.5) Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előíľások: (adott esetben)

Az ajánlatkérő az e|járásban való részvéte|t aián|ati biztosíték adásához köti, me|ynek
összegszerű mértéke: 3.000.000. -, azaz, hárommi||ió HUF.

Az AjánIati Biztosíték te|jesíthető átutalássaI az AjánIatkérő ''.....'.....'..'...'számú
számlájára, Vagy az azza| azonos összegű fe|tétel né|kü|i és visszavonhatat|an
bankgarancia vagy biztosítási szerződés a|apján kĺá||ított - készfizető kezességvál|alást
tartaImazó - köteIezvény biztosításáva|. Az AjánIati Biztosíték rendeIkezésre
bocsátásának határideje azonos az Aján|at benyújtásának határidejéve|. Az Aján|ati
Biztosítéknak érvényben kelĺ maradnia az E|járást megindító fe|hívás Iv.3,7, pontjában
megadott időpontig. Az Aján|attevő az aján|ati biztosíték rende|kezésre bocsátását az
ajánlatában köteles a terhe|ési értesítőve|, bankgarancĺa-nyiĺatkozattaI Vagy a
köteĺezvénnyel úsv igazo|ni, hogy az eredeti igazo|ást az aján|atba fťizve, annak
részeként nyújtja be. Az aján|ati biztosíték a Kbt. 59.s (5) bekezdés a)-b) pontja szerint
kerÜ| visszafizetésre, figyelemme| a Kbt. 59.s (4) és (6) és (7) bekezdésére. Aján|atkérő
az aján|ati biztosíték után kamatot nem fizet. Amennyiben aján|attevő nem átuta|ássa|
bocsátja Aján|atkérő rende|kezésére az aján|ati biztosíték összegét, úgy az aján|ati
biztosíték rendeIkezésére bocsátását a|átámasztó dokumentumot (bankgarancia
igazo|ást) eredetiben köte|es aján|attevő becsato|ni az eredeti aján|atába.
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v.3.6. Az eIjárás a Kbt.40. s (3).(4) bekezdése a|apján kerii! megindításra:
igen E nem
v.a) Egyéb információk:
A kiegészítő iratok, vagy ismertető rende|kezésre bocsátásáva| kapcsolatos további
információk: A kiegészítő iratok és ismeftető megvásárlása és átvéte|e az e|járásban
va|ó részvétel fe|téte|e. A kiegészítő iratok és ismertető másra át nem ruházható és nem
pub|ikálható' A kiegészítő iratok és ismertető átvehető szemé|yesen az EuProcure
Consu|t Kft. Egri fiókte|epén 3300 Eger, Bajcsy Zs. út 5. I/2.. |ebonyo|ító szervezet
titkárságán munkanapokon előre (a+36 36 784-924 számon) egyeztetett időpontban
10.00 - 15.00 közott, va|amint a részvéte|i határidő |ejártának napján 9.00-10.00 őráig1
i||etve az ajánlatkérő a kĺegészítő iratokat és ismertetőt eĺektronikus úton is
rende|kezésre bocsátja. A kiegészítő iratok és ismeftető rende|kezésre bocsátásához az
a|ábbi adatokat sztikséges megadnia a |ebonyo|ító szervezet részére: a kiegészítő iratok
és ismertető átvevő cég neve és székhe|ye, adőszáma' a cégnevében kapcso|attaftásra
kije|ö|t személy neve, te|efon- és fax száma, e-mail címe. A kiegészítő iratok és
ismertető másra át nem ruházhatóak és nem pub|iká|hatóak. Közös részvéteIre
je|entkezés esetén e|egendő egy kiegészitő irat és ismeftető kivá|tása egy részvéte|re
je|entkező Vagy a részvéte|i jelentkezésben megje|ö|t a|vá||a|kozó á|ta| (a Kbt. 49. 5 (6)
bekezdésében fog Ia|tak szeri nt)

2. Aján|atkérő a Kbt. 67. $ a|kalmazásáva| biztosítja a hiánypót|ás |ehetőségét.
Aján|atkérő fe|hívja a részvéte|re je|entkezők figye|mét, hogy amennyiben a hiánypótlás
keretében a részvéte|re je|entkező a részvételi je|entkezésében korábban nem szerep|ő
gazdasági szerep|őt von be az e|járásba és e gazdasági szerep|őre tekintettel |enne
szükséges újabb hiánypót|ás, aján|atkérő i|yen esetben nem rende| el újabb
hiánypót|ást, hanem a részvéte|i je|entkezést érvénytelenné nyi|vánítja.

3.Aján|atkérő a Kbt. I22. s (5) bekezdése vonatkozásában, a kiegészítő tájékoztatás
esetében ésszerű időnek tekinti részvéteIi határidő |ejártát mege|őző harmadik
munkanapot (tájékoztatás megkĹi|désére), fe|téve, hogy a kérdések és kérések a
részvéte|i határidő |ejártát mege|őző otodik munkanapig megérkeznek aján|atkérőhöz.

4. A részvéte|ije|entkezésben a részvéte|re je|entkező köte|es megje|o|ni:

a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), ame|ynek te|jesítéséhez a részvételre
je|entkező a|vá||aIkozót kíván igénybe venni,

b) az ezen részek tekintetében a kozbeszerzés értékének tíz száza|ékát meghaladó
mértékben az igénybe venni kívánt a|vá|la|kozókat, va|amint a kozbeszerzésnek azt a
száza|ékos arányát, ame|ynek te|jesítésében a megje|ö|t a|vá||a|kozók közre fognak
műkodnĺ.

Az a|vál|aIkozók fentiek szerĺnti megjelö|ése és igénybevéte|e nem érinti a részvéte|re
je|entkező teljesítésért va|ó fe|e|ősségét. (Kbt. 40. $ (1) bek.)

5. A részvéte|i je|entkezésben benyújtott dokumentumokat a Kbt. 36. s (3) bekezdése
a|apján egyszerű máso|atban is be lehet nyújtani. Amennyiben a fe|hívás a|apján
va|ame|y követe|és érvényesítésének a|apjáu| szo|gáló irat, igazo|ás, vagy nyi|atkozatot
szÜkséges becsato|ni (p|: bankgarancia vagy kezessé9vá||a|ásró| szó|ó nyilatkozat), úgy
azt eredeti, vagy hite|es máso|atban ke|| becsato|ni a részvéte|i je|entkezésben.

6. A Kbt. 54. 5 (1) bekezdése a|apján az aján|attevő az ajánlattéte| során köte|es
tájékozódni a munkavá||a|ók védelmére és a munkafeItéteIekre vonatkozó o|yan
kĺjte|ezettségekrő|, ame|yeknek a te|jesítés he|yén és a szerződés te|jesítése során meg
ke|| fe|e|ni. (Az aján|attevő megfe|e|ő tájékoztatást az aján|attéte|ĺ szakaszban a
dokumentácĺóban megje|ö|t szeruektő| kaphat.)

7. Aján|atkérő fe|hívja a részvételre je|entkezők figye|mét a Kbt. B0. 5-ának
rendelkezéseire.
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8. Formaĺ kovete|mények: A részvéte|i jelentkezéseket papír a|apon 1 eredeti papír
alapú és 3 e|ektronikus máso|atĺ pé|dányban (CD vagy DVD |emezen vagy pendrive-on)
is be ke|| nyújtani. A kÜlső csomagoláson a részvételre je|entkező nevén és címén,
va|amint a benyújtás he|yén, címén kívül a ,,Részvételi je|entkezés- Auróra kivite|ezés',
vaIamint a ,,RészvéteIi határídő e|őtt nem bontható fe|,, szoveget ke|| fe|tüntetni.
Részvéte|re je|entkező köte|es csato|ni cégszerűen a|áírt nyi|atkozatát a tekintetben,
hogy a részvételi je|entkezés e|ektronikus formában benyújtott (je|szó né|kĹjI o|vasható,
de nem módosítható .pdf file) pé|dánya a papír alapú (eredeti) pé|dánnya| megegyezik.
Ha az eredeti, i||etve az e|ektronikus adathordozón bcadott részvéte|i jelentkezések
között e|térés van, Aján|atkérő az eredeti nyomtatott pé|dányt tekinti irányadónak.
Rész|etes formai követeIményeket a kiegészítő iratok tartaImaznak.

9. Részvéte|re jelentkező kote|es a nem magyar nyelvű dokumentumok magyar nye|vű
fordítását a részvéte|i jeIentkezésben csatoĺni. AjánIatkérő e|fogadja a részvéteIre
je|entkező á|tali fele|ős fordítást. (Kbt. 36.s (3) bek.) Részvéte|re je|entkező a részvételi
je|entkezésében kote|es nyi|atkozni arró|, hogy a fordítás tartaImáért fe|e|ősséget vá||a|.

10. Közos részvéte|i jeĺentkezés benyújtása esetén a részvéte|i je|entkezés részeként be
kelI nyújtani a közos részvéteIre jeIentkezők részvételi jeIentkezésse| összefÜggő
megál|apodását, amelynek tarta|maznia ke|l nyi|atkozatukat mindeneke|őtt arró|, hogy a
szerződés szerinti teljesítésért egyetem|eges köte|ezettséget és fe|elősséget vá||aInak,
rögzíteniük ke|| a te|jesítésben va|ó részvéte|Ük arányát, a fe|adatoknak a részvéte|re
je|entkezők közötti megosztását, továbbá a képvise|ő részvéteIre jeIentkező
megje|ö|ését és a képvise|etre vonatkozó teljes jogú meghata|mazását, (Kbt. 25.s)
Aján|atkérő fe|hívja a figye|met, hogy a Kbt. 26. $-a szerint, ha egy gazdasági szerep|ő a
közbeszerzés értékének huszonöt száza|ékát meghaĺadó mértékben fog közvet|enÜ| részt
venni a szerződés te|jesítésében, akkor nem |ehet a|vá|ĺa|kozónak minősíteni, hanem a
részvéte|i jelentkezésben közös részvéte|re je|entkezőként, a szerződés te|jesítése során
közös ajánlattevőként ke|l, hogy szerepe|jen. Egy gazdasági szerep|őnek a szerződés
te|jesítésében va|ó részvétele arányát az határozza meg, hogy mi|yen arányban részesü|
a beszerzés tárgyának álta|ános forga|mi adó né|kü| számított e||enértékéből.

11. A részvéte|re jelentkezőnek a részvéte|ije|entkezésében nyi|atkoznia ke|| arró|, hogy
a Kktv. szerint mikro-, kis Vagy középvá||aIkozásnak minősü|-e' (Kbt. 60.5 (5)
bekezdés).

L2. 
^ 

részvéte|re je|entkező a részvéte|i je|entkezésében köte|es csato|ni a kapacitásait
rende|kezésére bocsátó szervezet nyi|atkozatát arról, hogy a szerződés te|jesítéséhez
szrjkséges erőforrások a szerződés te|jesítésének időtartama a|att rende|kezésre fognak
á||ni. (Kbt. 55.5 (5) bekezdés).

13.) Részvételre je|entkezőnek a részvéte|i je|entkezésében nyi|atkoznia ke|l, ame|yben
megje|ö|ĺ, hogy az aIkaImasság korében megjeloIt egyes szakembereket mely
jogosu|tságokra fogja igénybe venni. Részvételre je|entkezőnek részvételi
je|entkezésében nyĺ|atkoznia ke||, hogy nyertessége esetén a III.2.3./M2b-c) pontjában
előírt szakemberek tekintetében a szerződéskötés időpontjáig gondoskodik az adott
szakemberek magyarországi kamarai nyilvántartásba vételérő|.

Mĺ2.)

a) lega|ább L fő ok|eve|es építészmérnök vagy azza| egyenértékű fe|sőfokú
szakirányú végzettségge|, aki feĺsőfokú szakirányú végzettséggel és az MV-É
feIe|ős műszaki vezetői jogosu|tság megszerzéséhez szükséges gyakor|attal
rendelkezik.

b) |ega|ább Ĺ tő épÜĺetgépész szakemberre| Vagy azza| egyenértékű fe|sőfokú
végzettségge|, aki fe|sőfokú szakirányú végzettségge| és az MV-EG
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fe|e|ős műszaki vezetőĺ jogosultság megszerzéséhez sztjkséges gyakor|atta|
rendelkezik

c) |ega|ább 1 fő vi||amosmérnök vagy azza| egyenértékű fe|sőfokú szakirányú
végzettségge| és az MV.ÉV fe|e|ős műszaki vezetői jogosu|tság megszerzéséhez
szükséges gyakor|attaI rende|kezik

A fe|e|ős műszaki vezetők tekintetében az építési műszaki e|lenőri, va|amint a
fele|ős műszaki vezetői szakmagyakor|ásĺ jogosu|tság rész|etes szabá|yairó| szó|ó
266/20L3.(VII.11.) Korm. rende|et rende|kezési irányadóak a va|amint
tájékoztatja aján|attevőket, hogy Magyar Mérnöki Kamara és a Magyar Építész
Kamara i||etékes a regisztráció vonatkozásában, további információ e
szervezetektő| szerezhető be.

Aján|attevőnek aján|atában nyi|atkoznia ke||, hogy tudomásu| veszi és elfogadja, hogy a
kamaraĺ regisztrációnak, i|letve a kamarai regisztrációknak |egkésőbb a szerződéskotés
tervezett időpontjában va|ó igazo|ása e|maradását aián|atkérő a nyertes aján|attevő
szerződés megkötésétő| va|ó visszalépésének, i|letve a szerződéskötés meghiúsu|ása
aján|attevő érdekkörében fe|merült okának tekinti és a Kbt' I24. s (4) bekezdése
a|apján a második |egkedvezőbb aján|atot tevőnek minősített szervezette| (személ|ye|)
köti meg a szerződést, ha őt az aján|atok e|bírálásárő| sző|ő írásbe|i összegezésben
megjelölte. Abban az esetben, ha a fentiek okán Aján|atkérő nem tud szerződni a
nyertes ajánIattevőveI Va9y második Iegkedvezőbb ajánIatot tevőnek minősített
szervezettel (szemé||ye|) akkor az e|őírt aján|ati biztosíték összege ajánlatkérőt i||eti
meg.

14, RészvéteIre jeIentkezőnek (közös részvételre jelentkezőnek) csatoInia keĺ|
részvéte|re jelentkezésében a képvise|etére jogosult szemé|y a|áírás-mintáját/aláírási
címpé|dányát egyszerű máso|atban, Amennyiben meghata|mazottja jár e|, úgy ezen
kívtjI csatoInia ke|| mindkét fé| (részvéteIre jeIentkező törvényes képvise|ője és
meghataImazott) aláírását tartaImazó, te|jes bizonyító erejű magánokiratba fog|aIt
meghata|mazást is egyszerű máso|atban. Ha a részvéte|i je|entkezésben a|vá|lalkozó
vagy kapacitást nyújtó szervezet is tesz nyiĺatkozatot, úgy a képvise|etére jogosu|t
szemé|ynek a je|en pontban meghatározottaknak megfe|elően is csato|nia ke|| a|áírás-
mintáját/aláírási címpé|dányát egyszerű másoIatban.

15. Aján|atkérő tájékoztatja a részvéte|re je|entkezőket, hogy az e|járás fo|yamán a
kapcsoIattartás és a kÜlĺjnböző dokumentumok (kiegészítő tájékoztatás, bontási
jegyzőkonyv stb.) megkü|dése e|sősorban fokozott biztonságú e|ektronikus a|áírássa|
e|látott e-mai|en történik.

16. Aján|atkérő tájékoztatja a részvéte|re je|entkezőket, hogy amennyiben a szerződés
te|jesítéséhez igénybe venni kívánt alvá||aIkozó és/vagY az á|taIuk megajánIott
szakember - a rende|kezésre á|lási nyi|atkozatuk e||enére - nem á|lnak a szerződés
te|jesítése során az Aján|atkérő rende|kezésére, úgy a nyertes aján|attevő a Kbt. 128.5
(2)-(5) bekezdése a|apján vehet igénybe új alvá||a|kozőt, vagy szakembert.

17. Aján|atkérő je|en e|járásban helyszíni bejárást nem konzu|tációs je||egge| tart az
aján|attéte|i szakaszban. A ta|á|kozó időpontja és helyszíne az ajánlattételi fe|hívásban
kerü| meghatározásra.

18. Amennyiben az aján|attevő álta| a te|jesítésbe bevonni kívánt felelős műszaki
vezetők nem rende|keznek magyar nye|vtudássa|, az esetben a szerződés te|jesítésének
időtaftama a|att a szaktolmács fo|yamatos biztosítása nyertes aján|attevő köte|ezettsége
és kö|tsége, me|yet az aján|ati árnak tarta|maznia kell.
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19. k: A részvéte|re jelentkezés során a kÜ|onboző devizák forintra történő
átszámításánál a részvéte|re je|entkezőnek a referenciák tekintetében a te|jesítés
napján, árbevéte| esetében a tárgyév uto|só napján, mérleg adatok esetén a mér|eg
fordu|ónapján, egyéb esetben az e|járást megindító fe|hívás fe|adásának napján
érvényes Magyar Nemzeti Bank áltaI meghatározott devizaárfo|yamokat ke||

a|ka|maznia. Amennyiben va|ame|y devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az
adott devizára a részvételre je|entkező saját kozponti bankja á|ta| az e|járást megindító
feIhívás feladásának napján érvényes árfolyamon számított euró eIlenérték kerü|
átszámításra a fentiek szerint. Atszámítás esetén a részvéte|re je|entkezőnek közö|nie
ke|| az alkaImazott árŕo|yamot.

20. Az aján|atkérő fe|hívja az ajánlattevők figye|mét, hogy a Kbt. 37. 5 (4)
bekezdésében fog|a|takra tekintette| a hirdetményben megje|ö|t határidők a hirdetmény
fe|adását követő napon kezdődnek.

21. Aján|atkérő a nettó egyösszegű aján|ati ár 3 o/o-ának megfe|e|ő tarta|ékkeretet
biztosít a 306/2011 (XII.23.) Korm. rende|et 7. $-ban e|őírtaknak megfe|e|ően.

22. Irányadó idő: A teljes aján|ati fe|hívásban és a kiegészítő iratokban valamennyi
órában megadott határldő magyarország! helyi idő szerint értendő'

23. Irányadó Jog: A je|en ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések
vonatkozásában a közbeszerzésrő| szó|ó 2011. évi CVIII. törvény, továbbá a 3Loĺ2o7I.
(XII.23.) Kormányrendelet i||etve a 306/2oL1. (XII.23.) KormányrendeIet e|őírásai
szerint ke|| e|járni.

24. Az e|járás eredményérő| sző|ó étesítés: Aján|atkérő a Kbt. szabá|yai értelmében
eredményhirdetést nem tart, a részvéte|re je|entkezőket a Kbt. 77, g (2) bekezdése
szerint írásban étesíti az e|járás eredményérő|, az összegezés megküldéséve|.

25. Részvéte|re je|entkezőnek, közös részvételre je|enkező(k)nek, nyi|atkoznia ke|ĺ,
hogy va|amennyi pénzforga|mi szám|ájáró| becsato|ta jelen fe|hívás III.2.2 pontjában a
pénzügyi a|ka|masság igazo|ására e|őírt pénzintézeti nyilatkozatot és ezeken kívÜl más
pénzintézeti szám|át nem vezet.

26. Aján|atkérő |ezárt üz|eti év a|att a fe|hívás fe|adásának napján |ezárt Üzleti éveket
érti.

27.Az aján|atkérő indoko|t esetben az aján|attéte|i fe|hívás megkü|désére korábban
megje|ö|t időpontot legfe|jebb 30 nappa| e|ha|aszthatja, ebben az esetben az eredeti
időpont |ejárta előtt minden részvéte|re je|entkezőnek egyidejű|eg értesítést kÜ|d az
aján|attéte|i fe|hívás megküldésének új időpontjáró|, és a részvéte|i szakasz
eredményérő| ezt mege|őzően ke|| a részvételre je|entkezőket értesíteni.

28, A nyertes aján|attevő - a szerződéskötés feltéte|eként - köte|es |egkésőbb a
nyertesként történő ki h i rdetést ő| a szerződéskötés időpontjá i g terJedő idősza kba n

. magas építési tevékenységre vonatkozó ISo 9001 minőségbiztosítási rendszer
meg|étét magas építési tevékenységre vonatkozó Msz 28001 munkaheĺyi
egészségvéde|mi és biztonsági irányítási rendszer meg|étét igazo|ő érvényes
ta n úsítvá nyát Ajá n |atkérőnek átad n i egyszerű máso|atba n.

- Az aján|atkérő az ISo 9001 és az MSZ 28001 tekintetben e|fogadja az Európai
Unió más tagál|amában bejegyzett szervezettő| származő egyenértékű
tanúsítványt, továbbá az egyenértékű minőségirányítási rendszerre vonatkozó
intézkedések egyéb bizonyítékait (Iso 9001 esetén) i||etve a munkahe|yi
egészségvéde|mi és biztonsági irányítási intézkedések (MSZ 28001 esetén) egyéb
bizonyítékait, egyenértékű |eírását is.

Fenti e|őírásoknak |egkésőbb a szerződéskotés tervezett időpontjában va|ó igazo|ása
e|maradását ajánlatkérő a nyertes aján|attevő szerződés megkötésétő| va|ó
vissza|épésének, i||etve a szerződéskötés meghiúsulása ajánIattevő éÉek!8É!ęn
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fe|merü|t okának tekinti és a Kbt. 1'24. s (4) bekezdése a|apján a második |egkedvezőbb
aján|atot tevőnek minősített szervezette| (személ|ye|) köti meg a szerződést, ha őt az
aján|atok e|bírá|ásáró| szó|ó írásbeli osszegezésben megjelö|te. Abban az esetben, ha a
fentiek okán Aján|atkérő nem tud szerződni a nyeftes aján|attevőve| vagy második
|egkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (szemé||yel) akkor az e|őírt
aján|ati biztosíték összege ajánĺatkérőt i||eti meg

29. Aján|atkérő fe|hívja a részvételre jelentkezők figye|mét, hogy az ajánlati szakaszban
az aján|attevők aján|ataikban kötelesek benyújtani szakmai aján|ataikat az ajánlattéte|i
dokumentációban rö9zítettek szerint. A szakmai ajánIatnak az a|ábbiakat ke|l
taftalmaznia:
a) árazott kö|tségvetések;
b) organizációs tervet, me|ynek részletes tartaImi követe|ményeit az aján|ati
doku mentáció ta rtaI mazza.
Ajánlatkérő tájékoztatja az aján|attevőket, hogy az organizációs terv tarta|ma a fe|hívás
IV.2.1) pontja a|apján az aján|atok értéke|ésének részét képezi.

30.) Aján|atkérő a nem teszi |ehetővé gazdasági társaság, il|etve jogi szemé|y
létrehozását a nyertes aján|attevő á|ta|.

31.)Ajánlatkérő a Kbt. 125. s (1) bekezdése a|apján a szerződés teljesítéséhez
kapcso|ódóan az alábbi követelményeket határozza ffi€9, me|yeknek a nyertes
ajánlattevőnek - vagy vissza|épése esetén az aján|atok értékelése során a következő
legkedvezőbb aján|atot tevőnek - meg ke|| fele|nie:
- aján|attevőnek rende|keznie ke|l a 4/2oo2. (II. 20.) sZcsM-EÜM együttes rende|et
3. s (2) bekezdése szerinti koordinátorra|.
A fenti pontok szerinti fe|tételek te|jesü|ését a nyertes aján|attevő legkésőbb a
szerződéskötés időpontjáig köte|es igazo|ni, me|yek hiánya a Kbt. I24. s (4)
bekezdése szerĺnti ajánIattevői vissza|épésnek tekintendő és ezen esetben
Aján|atkérő az ajánlatok éftéke|ése során a következő |egkedvezőbb aján|atot
tevőnek minősített szervezette| (szemé||ye|) kotheti meg a szerződést, ha őt az
aján|atok e|bírálásárő| sző|ő írásbe|i összegezésben megje|o|te.

v.5) E ĺrnoermÉľv rruoÁsÁľlr roőpoNTJA: ev.
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A. MELLÉKLET
TovÁBBI cÍMex És xapcsoLATTARTÁsr poľľox

I) TovÁaar rľronĺ.ĺÁcró ł xövĺrezó cÍuexeľ És KAPcsoLATTlnľÁsr PoNToKoN szenezľleĺő gr

II) CÍurr És xłpcsol-łľrłnľÁsr PoNToK' AHoNNAN A DoKUMENĺÁcró És ł xreaÉszÍrő rmrox
eeszenezHeróx

Hivata|os név: EuProcure Consu|t Kft.

Postai cím: Bajcsy Zs. lit 5.Il2

Város/Község: Eger Postai
irányítószám:

3300

ország: MAgyarország

KapcsoIatta rtási pont(ok) :

Címzett: Bakondi Attila

Telefon:
+36 36 784 924

E-mail: eu pconsu lt@eu pconsu lt. hu Fax: +36 36 784 7Ot

Internetcím (URL):

III) CÍlłrr És rnpcsol.łĺľłnrÁsr PoNToK' AHovA łz ruÁľueroxłĺ/nÉszvÉreu reuľĺxezÉsEKET
xeLL seľYÚJTANl

Hivata|os név: EuProcure Consult Kft.

Postaĺ cím: Bajcsy Zs. út 5.I/2

Város/Kozség: Eger Postai
irányítószám:

3300

ország: Magyarország

Kapcso|attartási pont(ok) :

Címzett: Bakondi Atti|a

Telefon:
+36 36 784 924

E-mail: eu pconsu lt@eu pconsu lt. hu Fax: +36 36 784 707

Internetcím (URL):

Hivata|os név: EuProcure Consu|t Kft.

Postai cím: Bajcsy Zs. út 5.Iĺ2

Város/Község: Eger Postaĺ
irányítószám:330
0

ország: Magyarország

Kapcso|attartási pont(ok) :

Címzett: Bakondi Attila

Telefon:
+36 36 784 924

E-mail : eupconsult@eupconsult. hu Fax: +36 36 784 7OI

Internetcím (URL):
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IV) ł lłÁsrr ruÁľurrÉnő cÍuer, AMELY ľevÉeeľ łz ruÁľlłrrÉnó ł seszeRzÉsĺ vÉczr

Hivata|os név:

Postai cím:

Város/község: Postai irányítószám: országl

--------(Az A, melléklet IV) szakasza sztjkség szerint több példányban ĺs
h a szn á l h ató ) - - - - - - - - - - -
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B. MELLÉKLET

RÉszexne voNATKozó rľronuÁcróx
nÉsz szÁmł: EnevezÉs:

1) nÖvro uecĺnĺÁnozÁs:

2) Közös KözgeszeRzÉsr SzóreevzÉr (CPV)

EZ. --2.:^--.-Aa-rrJ Đ.r,Jt!'y.tl( .u. ^- A^..ć4 ^- A3^--'.A..!\lt9tĐé!.r, Đ'cr,JE9yóElr
(adott esetben)

Fő tárgy

További
táľgy(ak)

3) MrnľvrsÉe

(adott esetben, csak számokkal) Becsü|t érték áfa nélkü|:
Pénznem:

VAGY: es közott
Pénznem:

4) A szenzóoÉs rpőľlnrnmÁnł vAGY KEzDEĺÉne/arrelezÉsÉne voľlrrozó K[ilciľeoző
roőpoľrox rnlrÜľrerÉse ( a d ott esetbe n )
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől
számíwa)
VAGY
Kezdés: / / (év/hó/nap)
Befeiezés: / l Gv/hó/nap)
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5) TovÁaer rľponmÁcróx ł nÉszexnől:

-(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható)





I)r. Kocsis lN.{áúé polgáľmester úr
részére

helyben

BUDAPEsT FlvÁnos VIII. KERtĺLET

JlzsBrvÁnosl oľronľĺÁľ{YzAT
PoLołRMESTERI HIVATALA

VÁnosrn.rnszrÉsr És FlÉpffi szI
ÜcyoszrÁly

vlĺRosFEJLEszrÉsr IRoDA

Iktatószám : 27 -3 6 / f0| 4
,ťj gyĺtézĺc : Annus Viktor

. Telefon: 459-2271
e-mail : annusv@jozsefuaros.hu

Targy: Teleki téń piac gázőrabekötés

Tisztelt Polgáľmesteľ Uľ!

A Teleki téri piac újjáépítésének keretében 5 iŁlethelýség gźne||éttásanak biztosításához, az
elkészült, módosított tervek területileg illetékes ťoldgazelosztő źital' töľténő jővźhagyäsźűloz
szükséges a mellékelt nýIatkozat benyújtása, mely pénnlgý fedezetet nem igényel'

A fentiek a|apjźn kérem, a mellékelt nýlatkozatot 3 példanybaĺaléńmĺ szíveskedjen!

Budapest, 2014.04.15.

Udvözlettel:

Annus Viktor
irodavezető

E 1082 Budapest, Baross u. 63-67. Ż 459-2|00
www jozsefuaros.hu




