
J. sa ,---Łlĺ<IL{-

BuDAPEsr rővÁnos vIII. xenÜler rózservÁRosl öľxonmÁNYzAT

1082 BuDAPEsr, BARoss u. 63-67.

łrÁľ lnĺrÉľeu reuÍvÁs És ooxul.,l eľľÁcró

A
rózservÁRosl ne ÉszsÉe Üevr szoreÁrAT KoM PtEx FEJ tEs zrÉse xcncľÉec N
KIVITELEZESI MUNKAK ELVEGZESE VALLALKOZASI SZERZODES KERETEBEN A

KMoP. 4.g.2l A.L3.2o13.ooo1 AzoNosÍĺó szÁľtú PRoJEKT sonÁľ-

ELNEVEZESU NEMZETI ELJARASREND SZERINTI HIRDETMENY KOZZETETELEVEL
rľouló ľÁncvnlÁsos xözgeszenzÉsr ruÁnÁsľloz

2014.



AIAPINFoRMÁCIóK A KözBEszERzÉsI ELJÁRÁSRóL

Az Ajánlatkérő, Budapest Főváros VIII. kerü|et Józsefuárosi nevében ezenne| fe|kérem,
hogy a napján megkü|dött aján|attételi felhívás, va|amint a
dokumentációban |eítak szerint tegye meg aján|atát a je|en közbeszerzés tárgyát képező
feIadatok megva |ósításá ra.

Aiá n latkérőre yon,atkozó i nformáciÉľ :
BUDAPEST FOVAROS VIII. KERULET JOZSEFVAROSI ONKORMANYZAT
1OB2 BUDAPEST, BAROSS U. 63-67.
Te|efon : o6-L-459-2Ĺ-23
Fax: 06-1-313-66-96
E-mail : ballakata@jozsefuaros. hu

H ivata Ios közbeszerzési ta nácsadó/Lebonvo| ító e|érhetősége :
EuPľocure Consult Kft.
Egrĺ Fiókte|ep
3300 Eger, Bajcsy Zs. tit 5.I/2
Tel: +36 36784924
Fax: +36 36 784 7Ot
email : eupconsult@eupconsult. hu

Az eljárás típusa:
Kbt. Harmadik Rész, nemzeti e|járásrend szerinti hirdetmény kozzététe|éVeI indu|ó
tárgyalásos közbeszerzési e|járás. A hĺrdetmény közzététe|éve| indu|ó tárgyalásos e|járás
o|yan, két szakaszbő| á||ó kozbeszerzési e|járás, ame|ynek első, részvéte|i szakaszában
az aján|atkérő a részvételre jelentkezőnek a szerződés te|jesítésére va|ó a|ka|masságáról
vagy a|ka|mat|anságáról dönt, míg az e|járás második, ajánlattéte|i szakaszában az
aIkaImasnak minősített és aján|attéte|re fe|hívott részvéte|re je|entkezőkke| tárgyal a
szerződés fe|téte|ei rő|.

E|járás nye|ve:
Je|en közbeszerzési e|járás kizáró|agos hĺvata|os nye|ve a magyar. Az aján|atkérő a nem
magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánIattevő á|taIi fe|eĺős fordítását is
elfogadja.

Az e|járás tárgya:
Józsefuárosi egészségügyi szo|gá|at komp|ex fejlesztése keretében kivite|ezésĺ munkák
e|végzése vá||a|kozási szerződés keretében a KMOP- 4-3,2/a-13-2013-0001 azonosító
számú projekt során,,

A szerződés időtartama :

Fe|ek a szerződést a te|jesítésig kötik.

Te|jesítési határidő: a befejezési véghatáridő 9 hónap a szerződés megkötésétő| számítva
de legfeljebb 2015. ápri|is 30'(me|ybe nem számít be|e 30 napos műszakĺ átadás-átvéte|i
e|járás).

Egvéb rende|kezések:
Amennyiben az aján|attéte|i felhívás és je|en dokumentáció kozött e||entmondás merü|
fö|, úgy az aján|attéte|i fe|hívásban közö|teket ke|| mérvadónak tekinteni.

Az e|járás során felmerülő, az aján|attéte|i felhívásban és je|en dokumentácĺóban nem
szabá|yozott kérdések tekintetében a kozbeszerzésekrő| szó|ó 2011. évi CVIII. töruény és
végrehajtási rende|etei az irányadóak.
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1. KOTET, _
AJAN LATTETELI FELHIVAS

AJÁNLATTÉTELI FElĺÍvÁs

1,.. Ajánlatkérő adatai:
JOZSEFVAROSI ON KORMANYZAT
1081 Budapest, Baross u. 63-67.
Telefon : 06- 1-459- 2L-23
Fax: 06-1-313-66-96
E-ma il : ballakata@jozsefua ros. hu

Lebonyolító szervezet:
EuProcure Consult Kft.
Egri Fiókte|ep
3300 Eger, Bajcsy zs. út5. Í/2
Tel: +36 36784924
Fax: +36 36 784 t-Oi
email : eupconsult@eupconsult. hu

Hivatkozás a közzétett részvételi fethívásra és közzétételének napja:
Aján|atkérő a közbeszerzésekrő| sző|ő }oLL. évi CVIII. törvény (a továbbiakban:
Kbt.) Kbt. Harmadik rész, nemzeti e|járásrend szerinti hirdetmény közzététe|éVe|
indu|ó tárgya|ásos közbeszerzési e|járást kezdeményezett napján az
e|járást megindító feIhívás Kozbeszerzési Értesítőbe történő kozzététe|éveI KÉ

szamon.

A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja, határideje, annak
beszerzési helye és pénziigyi feltételei:
Aján|atkérő a dokumentációt térítésmentesen bocsátja aján|attevők rendelkezésére.
Aján|atkérő a dokumentációt az ajánlattéte|i fe|hívás megkÜ|déséve| egyidejű|eg
elektronikus úton is továbbítja aján|attevők részére'

A dokumentáció papír a|apon is átvehető az EuProcure Consut Kft' egri
fiókte|epének titkárságán szemé|yesen vagy meghataImazott útján munkanapokon
9.00-15.00 óráig (aján|attéte|i határidő napján 9.00-10.00 óráig).

Aján|attevő a fent megadott címen és időtartamban veheti át továbbá a
dokumentáció tinálló me||ék|etét képező dokumentumokat (kĺvite|i
tervdokumentáció, árazat|an kö|tségvetés, építési en9edély) eIektronikus
adathordozón.

A részvételi felhívásban előíľtakka| összhangban - ha szÜkséges . az
ajánlathoz csatolandó azon igazo!ásot nyilatkozatot dokumentumok
meghatározását, amelyek igazo|ják, hogy az ajánlattevő' iIletve
alvállalkozőla és az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet az
ajánlattételi szakaszban sem taltozik a kizáró okok hatálya alá:
Az ajánlattevőnek cégszerűen aláírt kifejezett nyi|atkozatot kel| csato|nia a
benyújtandó aján|atában annak igazo|ására, hogy a részvéte|i szakasz őta az
aján|at benyújtásáig nem következett be o|yan vá|tozás, mely a|apján a Kbt.-ben
meghatározottkizárő ok hatá|ya a|á kerÜ|t az ajánlattevő i||etve alvá||a|kozőja és az
alka|masság igazo|ásában részt vevő szervezet. Az aján|athoz nem ke|| csato|ni
azokat az igazo|ásokat, nyiIatkozatokat, ame|yeket ajánlattevő a részvéteIi
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jeIentkezéshez már csatoIt, kivéve, ha a korábban benyújtott igazolás Vagy
nyilatkozat már nem a|ka|mas aze|őírtak bizonyítására.

5. A szerződés meghatározása, amelynek megkötése érdekében a
közbeszerzési eljárást |efolytatják:

Józsefuárosi egészségügyi szo|9á|at kompIex fejIesztése keretében kiviteIezésĺ
munkák e|végzése vál|a|kozási szerződés keretében a KMOP- 4-3.2ĺa-I3-2013-0001
azonosító számú projekt során,'

6. Az ajánlattételi határidő:
201................... 10.00 óra.

7. Az ajánlat benyújtásának címe:
EuProcure Consult Kft.
Egri Fiókte|ep
3300 Eger, Bajcsy Zs. lit 5. Í/2
Tel: +36 36784924
Fax: +36 3678474L
emai| : eupconsu|t@eupconsuĺt. hu

8. Az ajánlattéte! nyelve, illetve annak feltüntetése, hogy a magyar nyeIven
kívüI más nyelven is benyújthatő-e az ajánlat:
Magyar. Más nye|ven nem nyújtható be az aján|at.

9. Az ajánlat(ok) fe|bontásának helye, ideje és az ajánlatok felbontásán
jelenlétre jogosultak:

EuPľocure Consult Kft.
Egri Fiókte|ep
3300 Eger, Bajcsy Zs. út 5,I/2

2oI4,.,,,.,.,,.'. 10.00 óra.
Kbt. 62. $ (2) bekezdésében meghatározott szemé|yek jogosu|tak je|en |enni.

1o. Az ajánlati kötöttség minimális időtaÉama:
60 nap, a tárgya|ások befejezésétő| számítva.

11.A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő áItaI e!őíÉ alapvető
szabályai:

Aján|atkérő rögzíti, hogy a szerződéses fe|tételekről, valamint műszaki kérdésekrő|,
va|amint a pénztjgyi és egyéb fe|téte|ekrő| egyszerre kíván tárgyalni az
aján|attevőkke| egy összevont tárgyalási kör keretében. A tárgyaláson aján|attevőt a
nevében nyiIatkozattéteIre és koteIezettségvá|la|ásra jogosuIt szemé|ynek kelI
képvise|nie. A képvĺse|eti jogosu|tságot aján|attevőnek a tárgya|ás megkezdésekor
igazolnia kell.

Aján|atkérő egy a|ka|omma| kíván tárgya|ni az aján|attevőkke|, azonban fenntartja
magának a jogot arra vonatkoző|ag, hogy amennyiben szükségesnek íté|i további
tárgya|ásokat ta rtson.
Amennyiben az Ajánlatkérő úgy íté|i ffi€9, hogy további tárgya|ási fordu|ók
megtartása szükséges, ú9y ennek tényérő| az aján|attevőket az e|ső tárgyalási
fordu|ón fogja értesíteni a kovetkező tárgya|ási forduló időpontjának a
megjelo|éséve|.
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Az aján|atkérő az összevont tárgya|ás a|ka|máva| egyérte|műen e|őzetesen az
aján|attevők tudomására fogja hozni, hogy mikor fogja a tárgya|ásokat |ezárni
(meddig ke|| végIeges ajánIatot benyújtani). A tárgya|ások Iezárásaként az
aján|atkérő - amennyiben a vá|tozások nagyságrendje indoko|ja, új dokumentáció
rende|kezésre bocsátásáva| - az aján|attevőket egy vég|eges aján|at írásban és
zártan történő beadására hívja fe|.

Amennyiben az e|járásban csak egy aján|attevő tett aján|atot, a vég|eges aján|at a
tárgya|áson is megtehető.

Építési beruházásra tekintette| az aján|ati ár vá|tozásakor az azt alátámasztó árazott
kö|tségvetést is be ke|| nyújtani a vég|eges aján|atban. Az aján|atkérő a végleges
aján|atok beadásának határidejét az osszevont tárgya|ás alkaImával határozza meg.
Az aján|ati kötottség időtartama a tárgya|ások befejezésétő| (végleges aján|atok
benyújtásának határideje) számított 60 nap.

Aján|attevő távo| ma radása esetén :

- amennyiben a tárgya|ások során Aján|atkérő az aján|attéte|i fe|hívástó| és/vagy
dokumentáeiótól e| nem térő fe|téte|ekke| kíván szerződést kotni és Aján|attevő
nem nyújt be vég|eges aján|atot, ú9y Aján|attevő eredeti|eg benyújtott aján|atát
tekinti érvényesnek.

- amennyiben a tárgyalások során Aján|atkérő az aján|attéte|i fe|hívástó| és/vagy
dokumentációtó| eltérő (szerződéses Vagy műszaki) feltéteIekkeI kíván
szerződést kötni (AjánIatkérő a tárgya|ás(ok) eredményeképpen kiaIakult
vég|eges műszaki tarta|mat és szerződéses fe|téte|eket megkÜ|di a tárgya|áson
részt nem vett aján|attevők számára, akik vég|eges aján|atot nyújthatnak be a
tárgya|ási jegyzőkonyvben megjelö|t határidőig, a módosu|t
szerződéses/műszakĺ feltéte|ek e|fogadására vonatkozó nyi|atkozattaI együtt) és
Ajánlattevő nem nyújt be vég|eges aján|atot, úgy Aján|atkérő távo|maradó
Ajá n|attevő ajá n |atát érvényte|en nek teki nti.

A Kbt. 92. 5 (5) bekezdése a|apján, az Aján|atkérő fe|hívja a figye|met arra, hogy a
tárgya|ás során a közbeszerzés tárgya és fe|téte|ei nem vá|tozhatnak o|yan módon,
hogy:

a) a részvéte|i felhívásbanI az aján|attéte|i fe|hívásban és a dokumentációban
közö|t fe|tételek o|yan je|entős mértékben módosu|nak vagy egészü|nek ki,
amely torzítja a versenyt vagy sérti a gazdasági szerep|ők esé|yegyenlőségét,
kÜ|önösen ha az új fe|téte|ek ismerete a|apvetően befo|yáso|hatta vo|na az
érdeke|t gazdasági szerep|ők arra vonatkozó döntését, hogy a közbeszerzési
e|járásban tudnak-e részvéte|re je|entkezni, vagy a vá|tozás következtében
valame|yĺk aján|attevő nem |enne képes a tárgyalások befejezéséve| vég|eges
aján|atot tenni,

b) az értéke|és szempontjai vagy módszere vá|tozna.

Az e|ső tárgva|ás időpontja, va|amint a tárgyaĺás heĺvszíne:
Az e|ső tárgya|ás időpontja: az Aján|atkérőnek a Kbt. 93. 5 (2) bekezdése szerinti
döntésérő| szó|ó kiértesítést kovető öt munkanapon belü|.
HeIyszín:

í.2' Egyéb információk:
L. Az aján|atnak tarta|maznĺa ke|| az ajánlattevő nyi|atkozatát a Kbt. 60. s (3)
bekezdésére. Az aján|attevők a nyĺ|atkozatot egy eredeti pé|dányát csatoĺják az
ajánIattukban.
2. Az ajánlatkérő e|őírja, hogy az aján|attevő tájékozódjon az adőzásra, a
környezetvéde|emre, az egészségvéde|emre és a fogyatékossággal é|ők
esélyegyen|őségére, va|amint a munkavá||aĺók védelmére és a munkafe|téte|ekre
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Vonatkozó olyan köte|ezettségekrő|, ame|yeknek a te|jesítés he|yén és a szerződés
teljesítése során meg ke|| fe|e|ni (Kbt' 54. s).
3. Formai előírások: az aján|atot aján|attevőknek nem e|ektronikus úton ke|| a jelen
fe|hívásban és a dokumentációban meghatározott tarta|mi, és a formai
követe| ményekne k megfe|elően el készíten ie és benyújta n ia :

o az aján|at papír aĺapú pé|dányát zsinórral, |apozhatóan ossze ke|| fűzni, a csomót
matricávaI az aján|at e|ső vagy hátsó |apjához rögzíteni, a matricát |e ke||

bé|yegezni , vd9Y az aján|attevő részérő| erre jogosu|tnak alá kel| írni, ú9y hogy a
bé|yegző, il|ető|eg aza|áírás |ega|ább egy része a matricán |egyen;

. az ajánlat o|dalszámozása eggyel kezdődjön és o|daĺanként növekedjen. E|egendő
a szöveget vagy számokat vagy képet tarta|mazó o|da|akat számozni, az üres
o|da|akat nem ke|ĺ, de |ehet. A cím|apot és hát|apot (ha vannak) nem kel|, de
lehet számozni. Az aján|atkérő az ettől kismértékben e|térő számozást (p|. egyes
o|da|akná| a /A, ĺB o|da|szám) is e|fogad, ha a tarta|omjegyzékben az egyes iratok
he|ye egyéne|műen azonosítható és az iratok he|yére egyérte|műen lehet
hivatkozni. Az aján|atkérő a kismértékben hiányos számozást jogosu|t
kiegészíteni, ha ez az aján|atban való tájékozódása, i||etve az aján|atra va|ó
hivatkozása érdekében szü kséges;

. żż ał4nlařn=|z =z a|aiÁn řarfa|nmiaallzÁbat |zol| tarta|rnaznia rno|rr a|anián az. 9L gJqIl|qLlĺqN qa v|vJgl ItJvY'4vl\Ý! t\vtI lvI L9|rItvŁ. llv,

aján|atba n szerep|ő dokumentu mok o|da|szám a|apján megta|á| hatóak;
. az aján|atot zárt csomago|ásban, egy eredeti - papír a|apú - pé|dányban, továbbá

3 db a papír alapú példánnya| mindenben megegyező e|ektronikus máso|ati
pé|dányban ke|| (DVD vagy CD adathordozón) benyújtani;

. az aján|atban |évő, minden dokumentumot (nyi|atkozatot) a végén a|á ke|| írnia az
adott gazdá|kodó szervezetné| erre jogosu|t(ak)nak vagy o|yan szemé|ynek, vagy
szemé|yeknek aki(k) erre a jogosu|t szemé|y(ek)tő| írásos fe|hatalmazást kaptak;

. az ajánlat minden o|yan o|da|át, ame|yen . az aján|at beadása e|őtt - módosítást
hajtottak végre, az adott dokumentumot a|áíró szemé|ynek vagy szemé|yeknek a
módosításná| is kézieggye| ke|| e||átni;

. a zárt csomagon ,,Aján|at - Auróra kivite|ezés'', Va|amint: ,,Csak közbeszerzési
eljárás során, az aján|attéte|i határidő |ejártakor bontható fe|!" megjelö|ést ke||

feItüntetni.
4. Az aján|atokat írásban és zártan, a fe|hívás á|ta| megje|ö|t kapcso|attartási
pontban megadott címre közvet|enuI vagy postai úton ke|| benyújtani az
aján|attételi határidő |ejártáig. A postán fe|adott aján|atokat az aján|atkérő csak
akkor tekinti határidőn be|ül benyújtottnak, ha annak kézhezvéte|ére az
aján|attételi határidő |ejártát mege|őzően sor kerĹi|. Az ajánlat, il|etve az azza|
kapcsolatos postai kÜ|demények eIvesztésébő| eredő kockázat az ajánIattevőt
terheli.
5. Az aján|athoz csato|ni ke||:

- a cégjegyzésre jogosu|t szemé|y(ek) a|áírási címpé|dánya(i)t (a|áírás mintáit),
abban az esetben , ha az aján|atot a|áíró szemé|y e|tér attó|, akĺ a részvételi
jelentkezést írta a|á. Cégjegyzésre nem jogosuIt koteIezettségvá|la|ó(k)
esetében az erre vonatkozó, a megbízott a|áírását is tarta|mazó, te|jes
bizonyító erejű magánokiratba fog|a|t írásos meghataImazást is csato|ni
szükséges,

- az aján|athoz csatolni ke|| az aján|attevő vonatkozásában a cégbírósághoz
benyújtott vá|tozásbejegyzésĺ kére|met és az annak érkezésérő| a cégbíróság
áltaI megkĹildött igazo|ást'

6. Aján|atkérő a Kbt. L22. s (5) bekezdése vonatkozásában, a kiegészítő
tájékoztatás esetében ésszerű időnek tekintĺ az ajánlattéte|i határidő |ejártát
megelőző második munkanapot (tájékoztatás megkü|désére), fe|téve, hogy a
kérdések és kérések a aján|attéte|i határidő lejártát megelőző negyedik munkanapig
megé rkeznek ajá n |atk érőhoz.
7. Fordítás: az aján|atban va|amennyi igazo|ást és dokumentumot magyar nye|ven
ke|| benyújtani. Az aján|atkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok
aján|attevő álta|i fe|elős fordítását is köte|es e|fogadni.

7. oldal, összesen: 57



8. Irányadó Jog: a je|en aján|attételi fe|hívásban nem szabá|yozott kérdések
vonatkozásában a közbeszerzésrő| szó|ó 2011. évi CVIII. törvény és vé9rehajtási
rendeleteinek e|őírásai szerint kelI e|járni.
9. A jótá||ási igények teĺjesítésére kikotött (jótá||ási) biztosítékot a te|jesítés
időpontjában, az e|ő|eg-visszafizetési biztosítékot Iegkésőbb az e|ő|egbekérő
benyújtásának időpontjáig ke|| rendelkezésre bocsátani. A te|jesítési biztosítékot a
szerződés hatá|yba |épésekor ke|| rendelkezésre bocsátani. A jótá||ásĺ biztosíték,
teljesítési biztosíték és az elő|eg-visszafizetési biztosíték határidőre töfténő
rende|kezésre bocsátásáró| az aján|attevőnek az ajánlatban nyi|atkoznia kel|, egyéb
igazo|ás, nyilatkozat a biztosítékokró| a kozbeszerzési eljárásban nem kérhetö [Kbt.
126. s (5) bekezdés szerinti nyilatkozat].
1o. AjánIatkérő a nyertes ajánlattevő á|taI alapítandó gazdá|kodó szervezet
alapítását kizárja.
11. Aján|atkérő fe|hívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az aján|ataikban köte|esek
benyújtani szakmai ajánIataikat az ajánIattételi dokumentációban rö9zítettek
szerint. A szakmai aján|atnak az a|ábbiakat ke|l tarta|maznia:
a) árazott kö|tségvetések;
b) organizációs tervet, me|ynek rész|etes tartaImi követe|ményeit az aján|ati
doku mentáció ta rta ! mazza.
Aján|atkérő tájékoztatja az aján|attevőket, hogy az organizációs terv tarta|ma az
e|járást megindító fe|hívás IV.z.1) pontja a|apján az aján|atok értéke|ésének részét
képezi.
7.2. Az aján|atok benyújtása aján|ati biztosítékhoz kötött, a biztosíték összege nettó
3.ooo.o00,- Ft. A biztosíték te|jesíthető a Kbt. 59. 5 (2) bekezdése szerint. Az
ajánIati biztosíték rende|kezésre bocsátásának határideje azonos az ajánIat
benyújtásának határidejéve|. A biztosíték az aján|attevő vá|asztása szerĺnt
te|jesíthető az e|őírt pénzösszegnek az ajánlatkérő fizetési szám|ájára történő
befizetéséve|, bankgarancia biztosításávaI Vagy biztosítási szerződés aIapján
kiá||ított - készfizető kezességvá||a|ást tarta|mazó - kötelezvénnyel. Az aján|atĺ
biztosítéknak érvényben kel| maradnia az aján|ati kotöttség ideje alatt. Az
aján|attevő az aján|ati biztosíték rende|kezésre bocsátását az aján|atában köte|es a
terhe|ési értesítőve|, bankgarancia-nyiIatkozattal Vagy a köte|ezvénnye| úgy
igazo|ni, hogy az eredeti vagy hite|es máso|atú igazolást befűzés né|kti|, azt az
aján|at eredetijéhez kĹi|on borítékban csato|ja, az igazo|ás egyszerű máso|atát az
aján|atba fűzve, annak részeként nyújtja be. Az aján|ati biztosítékot ajánlatkérő a
Kbt. 59.5 (5) bekezdés a)-b) pontja a|apján aján|attevők részére visszafizeti. Az
ajánIatkérő bankszámlája, me|yre befizetésseI vagy átuta|ássaI a biztosíték
te|jesíthető: ................ A közlemény rovatban kérjtik fe|tÜntetni ,,Auróra -

ajánIati biztosíték',.
14.Aján|atkérő 3e|en e|járásban he|yszíni bejárást nem konzu|tációs je||egge|

az a|ábbiak szerint tart:

Ta|á|kozó he|yszíne, időpontja :

13. Ajánlattételi fe!hívás megkĺildésének napja:
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z.
Úľuurłrő az nrÁľlnľrevór nÉszÉne

l. A DoKuMeľľÁcró TARTALMA

1.1. A dokumentáció a következő részekbő| á||:
1. xöľeľ: łrÁľnĺrÉreu relľÍvÁs
2. xöľeľ: úľuuľnrő aznrÁľleľrrvőr nÉszÉne
3. xöľeľ: szenzóoÉsrrnvezET VAGY szsRzőoÉsrs relľÉľeI-er
4. xoľer: łrÁľlon ĺcnzolÁs. És NYILATKozaľurľrÁx

oľÁuó MeI.LÉxLeTEK (míiszaki leírás) :
- kiviteli tervdokumentáció árazatlan költségvetéssel
- építési engedély

1.2. Jelen dokumentáció nem mindenben ismét|i meg az aján|attételi felhívásban
fog|a|takat, a dokumentáció a részvéte|i, i||etve az aján|attéte|i felhívássaI egytitt
keze|endő. Az ajániattevő kizáró|agos kockázata, hogy gonciosan megvizsgá|ja a
dokumentációt és annak minden kiegészítését, ame|y eset|eg az aján|ati időszak
alatt kerti| kibocsátásra, va|amint, hogy megbízható információkat szerezzenek be
minden olyan körÜ|mény és kote|ezettség vonatkozásában, ame|y bármĺ|yen módon
is befo|yáso|hatja az aján|at természetét vagy je||emzőit.

L.3. Az aján|attevőnek a dokumentációban kĺjzö|t információkat biza|mas anyagként ke||

kezeInie, ameIyrő| harmadik fé|nek semmifé|e rész|etet ki nem szoIgá|tathat,
hacsak e harmadik fé| nem készít és nyújt be aján|atot az ajánlattevő számára a
munka egy részére vonatkozóan (a|vá||a|kozó), vagY az a|ka|masság igazo|ásában
részt vesz a gazdasági szerep|ő. Sem a dokumentációt, sem annak részeit, vagy
máso|atait nem |ehet másra fe|haszná|ni, mint aján|attételre, és az abban |eírt
szoIgá|tatások cé|jára.

2. KIEGÉszÍrő ľÁrÉxozTATÁs

2.1. Aján|attevő a megfe|e|ő aján|attétel érdekében az e|járást megindító felhívásban,
vaIamint a dokumentációban fogIaltakkaI kapcsoIatban írásban kiegészítő
(érte| mező) tájékoztatást kérhet az ajá n |atkérőtől.

2.2. Ajánlatkérő a Kbt. 122. s (5) bekezdése vonatkozásában, a kiegészítő tájékoztatás
esetében ésszerű időnek tekinti az aján|attéte|i határidő |ejártát mege|őző második
munkanapot (tájékoztatás megkü|désére), fe|téve, hogy a kérdések és kérések az
ajánIattéteIi határidő |ejártát mege|őző negyedik munkanapig megérkeznek
ajánIatkérőhöz.

2.3. AjánIattevő kiegészítő tájékoztatást a következő kapcsolattartási pontokon
szerezhet:

EuProcure Consult Kft.
Egri Fiókte|ep
3300 Eger, Bajcsy Zs, út5.I/2
Tel: +36 36784924
Fax: +36 36 784 7OI
email : eupconsult@eupconsult. hu
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2.4. Aján|atkérő nem vál|a| fe|etősséget azért, ha egy ajánlattevő a dokumentácĺót nem
vá|totta ki (nem kérte annak megkÜldését) és kiegészítő tájékoztatás kérés
keretében nem adja meg azon e|érhetőségeit, me|yekre a kiegészítő tájékoztatás
megadását várja és ezá|ta| Aján|atkérő nem képes a tájékoztatás célszemé|yhez
történő megkü|désére (vagy téves, il|etve az ajánĺattéte|i fe|hívás megkÜ|désekor
rendelkezésére á||ó címre kü|di meg a tájékoztatást).
A kiegészítő tájékoztatás akkor minősül kézbesítettnek, ha az aján|attevő a
kiegészítő tájékoztatást akár te|efax, email, vagy akár szemé|yes kézbesítés útján
megkapta, vagy szabá|yszerű étesítés me||ett nem vette át.

A kiegészítő tájékoztatások kézhezvételét az aján|attevőnek ha|adékta|anuI vissza
kell igazo|nia. Kérjük a Tiszte|t Aján|attevőket, hogy a válaszok megérkezésérőĺ a
+36 36 7B4 701-es faxszámra Vagy eupconsu|t@eupconsu|t.hu e-mai| címre
kü |djenek visszajeIzést!

Az aján|attevő kizáró|agos fe|e|őssége, hogy o|yan te|efax-e|érhetőséget Vagy e-
m=i| aímař aáian man =ma|rl z manLii|Aąnr|A AaVllmanřltmn|z fnnaAÁcÁrz )4 ÄrÄh.znrrlqrr 9rrrrv! quJvrr rrrvlr, qrrrvrt e rrrv:tNuru
alka|mas. Ugyancsak az ajánlattevő fe|eĺőssége, hogy a szervezeti egységén belÍ.i| a
kiegészítő tájékoztatás időben az ar|a jogosu|thoz kerü|jön.

HEtYszÍNI BEJÁRÁs És ĺoľzuLTÁcIó

3.1.Aján|atkérő je|en e|járásban he|yszíni bejárást nem konzu|tációs je||egge| az
alábbiak szerint tart:

Ta|á|kozó he|yszíne, időpontja :

Aján|atkérő konzu|tációt je|en e|járásban nem tart.

Az AJÁNLAToK BENYliJTÁsA

Az aján|attevőnek a Kbt-ben, az aján|attéte|i fe|hívásban, i||etve jelen
dokumentációban meghatározott tarta|mi és formai követe|mények maradékta|an
figye|embevéte|éve| és az e|őírt köte|ező okiratok, dokumentumok, nyi|atkozatok (a
továbbiakban egyÜttesen : me|lék|etek) becsato|ásával ke|l aján|atát benyújtania.

Aján|atkérő az aján|attéte| megkönnyítése érdekében az iratmintákat és a
szerződéstervezet (vagy szerződéses feltéte|ek) szövegét e-mai|-en is megkü|di
aján|attevő részére, azza|, hogy e|sőd|egesen a nyomtatott formában átadott
dokumentáció tartaIma tekintendő irányadónak, és ajánIatkérő semmiféle
fe|e|ősséget nem vá||aI az e|ektronĺkus iratok sérü|ésébő|, megrongá|ódásábó|
fakadó károkért. Aján|attevő kü|ön kérésére (p|. e-maiI cím hiányában) az
e|ektronikus dokumentumokat CD |emezen is rende|kezésre bocsátja ajánlatkérő.
Je|en dokumentácĺó nem mindenben ismét|i meg az aján|attéte|i fe|hívásban
fogla|takat, ezért hangsú|yozzuk, hogy az aján|attéte|i dokumentáció az aján|attéte|i
fe|hívássaI együtt keze|endő. Az aján|attéte|i fe|hívás és a dokumentáció
rendeIkezéseinek esetleges e||entmondása esetén a feIhívásban szerep|ők az
irányadóak' A dokumentáció papíra|apú és e|ektronikus vá|tozata közüĺ a papíra|apri
az irányadó. Aján|attevő köte|ezettségét képezi _ az aján|attéte|i fe|hívás és jelen
dokumentáció gondos áttanu|mányozását követően _ az ezekben fog|a|t valamennyi
előírás, formai követelmény, kikötés, a beszerzés tárgyára vonatkozó specifikáció
betartása, vaIamint a kiegészítő (érteImező) tájékoztatás-kérésre adott
ajánlatkérői válaszok figyelembevéteIe. AjánIattevő köteIes az ajánlattéte|ĺ

f.5.

2.6.

f.7.

3.

3.f.

4.

4.1.

4.f.
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4.3.

fe|hívásban, a dokumentációban és aján|atkérő á|tal - a teljesítésse| kapcso|atban -
szoI gá |tatott m i nden i nformáció pontosságá ró| meg győ ződni.

Formai e|őírások:
. az aján|at papír a|apú pé|dányát zsinórral, |apozhatóan össze kell fűzni, a

csomót matricávaI az aján|at e|ső vagy hátsó |apjához rögzíteni, a matricát |e

ke|| bé|yegeznĺ, vagy az aján|attevő részérő| erre jogosultnak a|á ke|| írni, úgy
hogy a bé|yegző, il|ető|eg az aláírás |ega|ább egy része a matricán |egyen;

. az ajánlat o|dalszámozása eggyel kezdődjon és o|da|anként növekedjen.
Elegendő a szoveget vagy számokat vagy képet tartaImazó o|dalakat számozni,
az Üres o|dalakat nem kel|, de |ehet. A címlapot és hát|apot (ha vannak) nem
kell, de lehet számozni. Az aján|atkérő az ettő| kismértékben e|térő számozást
(p|. egyes o|da|aknál a lA, ĺB o|da|szám) is e|fogad, ha a tarta|omjegyzékben
az egyes iratok he|ye egyérte|műen azonosítható és az iratok he|yére
egyérteIműen lehet hivatkozni' Az ajánIatkérő a kismértékben hiányos
számozást jogosu|t kiegészíteni, ha ez az aján|atban való tájékozódása, i||etve
az aján|atra va|ó hĺvatkozása érdekében szÜkséges;

. az ajánlatnak az e|ején (fedő|apot Vagy felo|vasó|apot követően)
tar}aIamiaaĺlzÄ|za{-. ba|| řar|-aImaznia ma|rr aIanián 

^a =iánIafhan czarpn|Á
!q| 19lv| l U9l' 

'ĹLNSL 

l l9Äl ||9,

doku mentu mok o|da |s zám a|apján megta |á | hatóa k;
. az aján|atot zárt csomagolásban, egy eredeti - papír a|apú - pé|dányban,

továbbá 3 db a papír a|apú pé|dánnyal mindenben megegyező e|ektronikus
máso|ati példányban kel| (DVD vagy CD adathordozón) benyújtani;

. az aján|atban |évő, minden dokumentumot (nyi|atkozatot) a végén alá ke|| írnia
az adott gazdá|kodó szervezetné| erre jogosu|t(ak)nak vagy o|yan személynek,
Vagy szemé|yeknek aki(k) erre a jogosu|t szemé|y(ek)től írásos fe|hata|mazást
kaptak;

. az aján|at minden o|yan olda|át, ame|yen - az aján|at beadása e|őtt
módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot a|áíró szemé|ynek vagy
szemé|yeknek a módosításná| is kézjeggyel ke|| e|látni;

. az aján|atokat zárt, sérĹj|ésmentes csomago|ásba he|yezve ke|| benyújtani. A
csomago|ásnak biztosítanĺ ke||, hogy az aján|at egyes pé|dányai együtt
maradjanak, egyértelműen |átható |egyen, hogy a csomag |ezárását követően
abbó| semmit ki nem vettek, és/vagy abba semmit be nem tettek, és a
csomago|ás kü|ső fe|ti|etén megjelö|hetőek legyenek a következő pontban
felsorolt adatok;

. a zárt csomagon ,,Aján|at - Auróra kivite|ezés'', va|amint: ,,Csak kozbeszerzésĺ
e|járás során, az aján|attételi határidő |ejáftakor bontható fe|!" megje|ö|ést ke||

feItüntetni.

Az ajánlat nem tarta|mazhat beto|dásokat, tör|éseket és átírásokat, az aján|attevő
álta| e|köVetett hibák szükséges korrekcióĺnak kivéte|éve|, ame|y esetben ezen
korrekciókat az aján|atot a|áíró szemé|ynek, vagy szemé|yeknek kézjegyükkel ke||

e||átni.

Az aján|atot írásban és zártan, a fe|hívás á|taI megje|ö|t kapcsolattaftási pontban
megadott címre közvet|enÜ| vagy postai úton ke|| benyújtani az aján|attéte|i
határidő |ejártáĺg. A postán, futárraI feIadott, Vagy szemé|yesen kézbesített
aján|atot az aján|atkérő csak akkor tekinti határidőn be|ül benyújtottnak, ha annak
kézhezvéte|ére az aján|attéte|i határidő |ejártáig sor kerü|. Az ajánlat, il|etve az
azza| kapcso|atos postai kü|demények elvesztésébő| eredő kockázat az aján|attevőt
terhelĺ.

Az aján|at benyújtásának helye és határideje:

EuProcure Consult Kft.
Egri Fióktelep

4.5.

4.6.
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4.7. Szemé|yes |eadás esetén kérjÜk, hogy aján|ataĺkat munkanapokon 10-15 óra közott
adják |e, az aján|attéte|i határidő |ejártának napján 9-10 óráig!

4.8. Az aján|atokat aján|atkérő érkezteti, aki biztosítja, hogy az aján|atok tarta|ma a
felbontás időpontjáig senki számára se válhasson hozzáférhetővé.

4.9. Ha je|en dokumentáció aján|ott igazo|ás- és nyi|atkozatminta a|ka|mazását íąa e|ő,
ez esetben a 4. kötetben taĺáĺható vonatkozó iratmintát kérjÜk |ehetőség szerint
fe|haszná|ni és megfe|e|ően kitö|tve az aján|athoz melĺékelni.
Az aján|ott igazo|ás- és nyilatkozatminta he|yett annak tartaImi|ag mindenben
megfeIe|ő más okirat is me||ékelhető (p|. referencia nyiIatkozat esetén). Az
aján|attevő fe|e|ősségge| tartozik az aján|atban közölt adatok és nyi|atkozatok,
vaIamint a becsatolt igazo|ások, okiratok tartalmának va|ódiságáért.

4.10. Az ajánlat e|őkészítéséve|, összeá|lításával és benyújtásával, vagy az ajánlathoz
szÜkséoes információk mecszerzéséve! kaocso!atos muIasztás kovetkezménvei'-", -'
ajánIattevőt terheIik. Az ajánIat eĺkészítésével, benyújtásáva| és egyébként a
közbeszerzési e|járásban való részvéte||el kapcso|atban fe|merti|ő ko|tségeket az
ajánĺattevő maga vise|i és ezek részben Vagy egészben történő megtérítésére az
aján|atkérő nem kötelezhető (kivéve a Kbt. 165. s (2) bekezdésében fog|a|t eset
fenná||ását). Minden o|yan adat, információ beszerzése, - ame|y aján|ata
e|készítéséhez és a szerződéses köte|ezettségek elváĺ|a|ásához szÜkségesek - saját
kö|tségükre és saját fe|e|ősségükre az Aján|attevő fe|adata.

4.LL. Ajánlatkérő az aján|at benyújtását köVetően nem veszi figye|embe aján|attevőnek
- a pontos informácĺók hiányára hivatkozó - aján|at módosítására vonatkozó
kére|mét. Az aján|athoz szÜkséges pontos és egyérte|mű információk beszerzését
szoIgálja a jeIen dokumentációban részIetezett tájékoztatás-kérés lehetősége.
Ajánlattevőnek - a jogszabá|yi rende|kezések betartása me|lett - az ajánĺattéte|i
fe|hívásban, a dokumentációban és az aján|attevők kérdéseire adott vá|aszokban
meghatározottaknak megfe|e|ően ke|| az aján|atot e|készítenie.

4.L2. Az aján|atban közo|t információk kizáró|ag ezen közbeszerzési e|járás
ered ményének megá | |a pítása keretében kertj ĺ nek fe| haszná |ásra.

5. RESZAJANTATTETEL, TLLEWE
LEHETOSEGE

ĺogsvÁLTozATú AJÁNLATTÉrel

5.1. Aján|atkérő a részajánlattéte| lehetőségét nem biztosítja, az ilyen aján|atot
aján|atkérő érvényte|ennek nyi|vánítja, tekintette| arra' hogy nem
összehasonlíthatóak a többi aján|atta|.

5.2. Az ajánlattevő je|en e|járásban tobbvá|tozatú (a|ternatív) aján|atot nem tehet, az
i |yen ajá n |atot ajá n |atkérő é rvényte|en nek nyi |vá n ítja.

6. Üzlrľr TIToK vÉDELME

6.|. Az aján|attevő az aján|atában, va|amint a 69-70. $ szerinti indoko|ásban
e|kü|önített módon elhe|vezett, üzleti titkot IPtk. 2:47.$l tartaImazó iratok
nyi|vánosságra hozatalát megti|thatja. Az üz|eti titkot tarta|mazó ĺratokat ú9y ke||
e|készíteni, hogy azok a Ptk. 2:47,$ figye|emme| kizárólag o|yan információkat
tarta|mazzanak, amelyek nyi|vánosságra hozata|a az Üz|eti tevékenység végzése
szempontjábó| arányta|an sérelmet okozna, továbbá ne tarta|mazzák az a|ábbiakat:
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- az aján|attevő nem ti|thatja meg nevének, címének (székhe|yének,
Iakóhe|yének), vaIamint olyan ténynek, információnak, megoldásnak Vagy
adatnak (a továbbiakban együtt: adat) a nyilvánosságra hozata|át, ame|y
értéke|ési szempont a|apján értéke|ésre kerü|, de az ezek a|apjáu| szolgá|ó - a
(3) bekezdés hatá|ya a|á nem tartozó - részinformációk, aIapadatok (így
kü |önösen az árazott kö|tségvetés) nyi lvánosságra hozata|át megti|thatja ;

- nem korlátozható vagy nem ti|tható meg Ĺiz|eti titokra hivatkozássa| o|yan adat
nyi|vánosságra hozata|a, amely a közérdekű adatok nyi|vánosságára és a
közérdekből nyiIvános adatra vonatkozó, küĺön törvényben meghatározott
adatszo|gá|tatási és tájékoztatási köte|ezettség a|á esik. A közbeszerzési e|járás
a|apján ńegkötött szeiződés engedményezésL kizárő rendelkezése nem mĺnősü|
Üz|eti titoknak.

6.2. Aján|atkérő nem vállaI fe|elősséget az tiz|eti titoknak tartott információk, iratok
harmadik szemé|yek (krl|önösen más ajánlattevők, gazdasági szerep|ők) á|ta|i
megismeréséért, amennyiben ajánlattevő az üz|eti titkot [Ptk. 2:47.$ ] tarta|mazó
iratokat aján|atában nem e|kü|önített módon, vagy úgy he|yezi e|, hogy azok
tartaImaznak a fentiekben megjelö|t információkat is.

7. nrÁľlnľr rörorrsÉc

Az aján|ati kötöttség időtartama: 60 nap (a tárgya|ások befejezésétől számítva).

8. Az AJÁNLAToK FELBoNTÁSA

8.1. Az aján|atokat tartaImazó iratok fe|bontásának he|ye és ideje:
EuProcure Consult Kft.

Egri Fiókte|ep
3300 Eger, Bajcsy Zs. tit 5.I/2

ideje: 2o1.......'. 1o.oo óra

8.2. Az ajánlatok fe|bontásáná| csak az aján|atkérő, az aján|attevő, valamint az á|ta|a
meghívott szemé|yek, továbbá - a közbeszerzéshez támogatásban részesülő
aján|atkérő esetében - a kĹi|on jogszabá|yban meghatározott szervek képvise|ői,
valamint személyek |ehetnek je|en.

8.3. Az aján|at fe|bontásakor ismertetni ke|l az aján|attevő nevét, címét (székhe|yét,
|akóhe|yét), va|amĺnt azokat a fóbb, számszerűsíthető adatokat, ame|yek az
értéke|ési szem pont ( részszem pontok) a la pjá n értéke|ésre kerÜ | nek.

8.4. Az aján|atkérő a végső aján|atok bontásának megkezdésekor, a végső aján|atok
fe|bontása e|őtt közvetlenü| ismerteti a kozbeszerzés _ a 18. S (2) bekezdésének
a|ka|mazása né|kü| számított becsÜ|t értéket és a szerződés te|jesítéséhez
rende|kezésre ál|ó anyagi fedezet összegét.

9. Az AJÁNLAToK ELBÍRÁLÁSA

9.1. A tárgya|ásos e|járásban az aján|atok bírá|atát az aján|atkérő két szakaszbanvégzi:.
- az aján|attéte|i fe|hívásban meghatározott aján|attéte|i határidőre benyújtott,

ajánIatĺ kötöttséget nem eredményező (e|ső) ajánĺat vonatkozásában az
aján|atkérő megvizsgálja, hogy az megfe|el-e a részvéte|i és aján|attételi
feIhívásban, vaIamint a dokumentációban meghatározott fe|téteIeknek. Az
aján|atot a tárgyalások megkezdését mege|őzően érvényte|enné kelI
nyi|vánítani, ha az aján|at o|yan okbó| érvényte|en, ame||ye| kapcso|atban a
tárgya|ások során Vagy hiánypótlás keretében nincs lehetőség az aján|at
megfele|ővé tételére. A tárgya|ások megkezdését mege|őzően csak akkor |ehet
az aján|at érvényte|enségét a szakmai aján|at nem megfe|e|ő vo|ta miatt
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megá|lapítani, ha a szakmai ajánlat olyan e|emében tér e| az aján|attételi
fe|hívásban és a dokumentációban meghatározottaktól, ame|yrő| az
aján|attételi fe|hívás szerint nem fognak tárgyalni. Az aján|atban fog|a|t egyéb
nyilatkozatokkal, dokumentumokkaI kapcsoIatos hiányokat a tárgyalások
befejezéséig ke|| póto|ni.

- a tárgya|ások befejezését ktjvetően az aján|atkérő megvizsgá|ja, hogy a
vég|eges ajánlatok megfele|nek-e a fe|hívás és a dokumentáció tárgya|ás
befejezésekori tartaImának, valamint a jogszabá|yokban meghatározott
fe|téte|eknek és szükség szerint alka|mazza a Kbt. 67-70. $-t (hiánypót|ás,
fe|világosítás és indoko|ás kérés, számítási hiba javítása). Azon nyilatkozatokra,
dokumentumokra vonatkozó hiányok, ame|yeket az első aján|attal
kapcso|atban a tárgya|ások befejezéséig kel|ett volna póto|ni, ezt követően már
nem pótolhatóak. Az érvényes vég|eges aján|atokat az ajánlatkérő az e|járást
megindító fe|hívásban meghatározott értéke|ési szempont a|apján értéke|i.

9.2. Az aján|at elbírá|ása során az aján|atkérőnek meg kel| vizsgá|nia, hogy az aján|atok
megfeIeInek-e az ajánlattéteIi feIhívásban, a dokumentációban, vaIamint a
jogsza bá |yokba n meg hatá rozott fe|téteIeknek.

9.3. Az aján|atkérő köte|es megá||apítani, hogy az aján|at érvényte|en-e, és hogy az
aján|attevőt ki ke||-e zárni az e|járásbó|. Az aján|at téte|es átvizsgálása során
megá||apításra kerü|nek az aján|at eset|eges érvényte|enítésére vagy az aján|attevő
kizárására okot adó korÜ|mények.

9.4. Az érvényes aján|atot az e|járást megindító fe|hívásban meghatározott értéke|ési
szempont a|apján, vaĺamint a Kbt. 7L-73. $-okban, az e|járást megindító
fe|hívásban, továbbá a je|en dokumentációban fog|a|takra tekintette| ke|l értéke|ni.

9.5. Az aján|atkérő az aján|atokat a |ehető |egrovidebb időn be|ül köte|es elbírálni, az
e|bírálást o|yan időtartam a|att kel| e|végeznie, hogy az aján|attevőknek az e|járást
|ezárő döntésrő| va|ó értesítésére az aján|ati kötöttség fenná||ása a|att sor kertl|jön.

9.6. Az aján|atkérő indoko|t esetben az aián|ati kötottség |ejáńának időoontiát
megelőzően fe|kérheti az aján|attevőt ajánlatának meghatározott időpontig történő
további fenntartására, az aján|ati kotottség kiterjesztése azonban nem ha|adhatja
meg az ajánlati kötöttség |ejártának eredeti időpontjátó| számított 60 napot.
Amennyiben az ajánlattevő az aján|atkérő áltat megadott hatáľidőben nem
nyilatkozik, úlgy kell tekinteni, hogy ajánlatát az ajánlatkérő álta! megje!ölt
időpontig fenntaftja. Amennyiben aján|attevő aján|atát nem tartja fenn, az
aján|ati kötottség ĺejártának eredeti időpontját követően az e|járás további
részében az értéke|és során aján|atát figye|men kívÜ| ke|| hagyni.

9.7. Az aján|atkérő köte|es az osszes aján|attevő számára azonos fe|téte|ekke|
biztosítani a hiánypót|ás |ehetőségét, valamint az aján|atokban ta|áĺható, nem
egyértelmű kijelentések, nyiIatkozatok, igazo|ások tartaImának tisztázása
érdekében az aján|attevőktő| felvi|ágosítást kérni. A hiánypót|ás és fe|vi|ágosítás
kérésre vonatkozó szabályokat a Kbt. 67. 5-a tarta|mazza.

9.8. Mindaddig, amíg bárme|y aján|attevő számára hiánypót|ásra Vagy felvi|ágosítás
nyújtására határidő van fo|yamatban, az ajánlattevő póto|hat olyan hiányokat,
ame|yekre nézve az aján|atkérő nem hívta fel hiánypótlásra.

9.9. Az aján|atkérő az értéke|és szempontjábó| |ényeges aján|ati e|emek tartalmát
megalapozó adatokat, va|amĺnt indoko|ást köte|es írásban kérni és errő| a kérésrő|
a többi aján|attevőt egyidejű|eg, írásban értesíteni, ha az aján|at a megkötni
tervezett szerződés tárgyára figye|emme| arányta|anul alacsony árat tartaĺmaz
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bármely o|yan, az e||enszolgá|tatásra vonatkozó összeg tekintetében, amely
öná|lóan értéke|ésre kerÜ|.
Az ár aránytalanul alacsony vo|tának megítélésekor az aján|atkérő korábbi
tapaszta|ataira, a kozbeszerzést mege|őzően végzett piacfelmérés eredményére
Vagy a kozbeszerzést mege|őzően a becsÜ|t érték meghatározásához fe|haszná|t
egyéb adatokra ke|| figyelemme| |enni. Kote|es az aján|atkérő a fentieket a|ka|mazni
kÜ|önosen akkor, ha az ajánlatban fog|a|t - a Kbt. 69. s (1) bekezdés szerinti -
e||enszolgá|tatás több, mint húsz száza|ékkaI e|tér a kozbeszerzés _ az
e||enszolgá|tatás öná||óan értéke|ésre kerü|ő va|ame|y e|eme esetén az adott e|emre
eső - a Kbt. 18. $ (2) bekezdésének alkalmazása né|kü| számított becsü|t értékétő|.
Az irreálĺs ajánlati e|em (ellenszo|!á|tatás) miatti indoko|ás kérés szabá|yait a Kbt.
69. $-a tarta|mazza.Továbbá a 306/2oIL 8/A. s (2) Az (1) bekezdésen kívüli
esetekben az aján|atkérő a Kbt. 69. 5 (1) bekezdése szerinti indoko|ás kérése
keretében köte|es arra vonatkozóan is tájékoztatást kérni, hogy az arányta|anuI
aIacsony árat benyújtó ajánIattevő aján|atában milyen összegű rezsiórad,ljjal
számo|t, és a rezsióradíj kiszámításakor egyes - az Epkiv.-ben meghatározottak
szerint az építőipari mĺnimá|is rezsióradíj e|emeit képező - ko|tségeket mi|yen
összegge| és módon vett figye|embe. Az aján|atkérő az aján|attevő á|ta| nyújtott
inr|n|zn|ác nzzAacĄai ÄccząriicÁaaą| rla|Á ÄcczoonrroztathařÁcÁnÁnaV lňzcaá|aľa carán

Y9AV9J99|99v9:'vl:''véL9sl|vLvJv:'vllvl\Y|4J9u|

figye|embe veszi az Epítőipari Agazati Párbeszéd Bizottság aján|ása a|apján az
építésügyért feIelős miniszter rendeletében megá||apított mĺnimá|is építőipari
rezsióradíj mértékét, és amennyiben az aján|atban a|ka|mazott rezsióradíj anná|
alacsonyabb, kü|önös figye|emme| vizsgá|ja a Kbt. 69. s (6) bekezdése szerinti
körÜ | mény fen ná| |ását.
Amennyiben az aján|ati ár mega|apozottságáró| szó|ó dontés meghozata|ához az
szükséges, az ajánlatkérő összehason|ítás cé|jábó| a többi aján|attevőtő| is kérhet
be meghatározott aján|ati e|emeket mega|apozó adatokat.

9.10. Ha az ajánĺatnak az értékelési részszempontok szerinti va|amelyik tarta|mi e|eme
|ehetet|ennek vagy tú|zottan magas vagy a|acsony mértékűnek, i||etve kirívóan
arányta|annak értéke|t kote|ezettségvá||alást tafta|maz, az aján|atkérő az érintett
aján|ati e|emekre vonatkozó adatokat, va|amint indoko|ást köte|es írásban kérni. Az
aján|atkérőnek errő| a kérésrő| a többi aján|attevőt egyidejű|eg, írásban értesítenie
kell.
Az aján|atkérő az indoko|ás és a rende|kezésére á||ó iratok a|apján köte|es
meggyőződni az aján|ati eĺemek mega|apozottságáró|, teljesíthetőségérő|, ennek
során az aján|attevőtő| írásban tájékoztatást kérhet a vitatott aján|ati e|emekre
vonatkozóan.
Az aján|atkérő köte|es érvényte|ennek nyilvánítani az aján|atot, ha nem tartja
e|fogadhatónak és a gazdasági ésszerűség9e| összeegyeztethetőnek az indoko|ást.

10. łz ÉnvÉľYEs AJÁNLAToK ÉnrÉxelÉse

Az érvényes aján|atokat aján|atkérő a Kbt. 71. s (2) bekezdése b) pontja alapján az
összességében |ege|őnyösebb ajánIat értéke|ési szempontja alapján, az a|ábbi
részszempontok szerint bírá|ja e| :

Részszempont Súlyszám

1. Nettó vá||aIkozóĺ díj (HUF-ban) 60
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2. organizációs terv kido|gozottsága 40

Az összességében |ege|őnyösebb aján|at kivá|asztásának értéke|ési szempontja esetén az
aján|atok részszempontok szerinti tarta|mi e|emeinek értéke|ése során adható pontszám
alsó és fe|ső határa: 1-100 pont.

A módszer ismertetése, ame||ye| az ajánlatkérő megadja az egyes részszempontok
szerinti ponthatárok kozötti pontszámot:

Az értékelés módszere az egyes részszempontok esetében különböző.

1o.1. Az aján|atot az aján|atkérő Közbeszerzési Bírá|óbizottsága (a továbbiakban:
Bírá|óbizottság) értéke|i az aján|ati felhívásban meghatározott aIkaImassági és
értéke|ési szem pontok a |apján.

1o.2. A Bírá|óbizottság szakvé|eményt készít a döntéshoző részére, ame|yben javas|atot
tesz az eset|eges kizárásra, az érvényte|enségre, vaĺamint a nyertes aján|attevőre.
Ajánlatkérő a Kbt. 67. 5-a a|apján biztosítja a hiánypót|ás |ehetőségét az aján|attevők
számára.

Az ajánIatok éftéke|ése:

Aján|atkérő az érvényes aján|atokat az összességében |egelőnyösebb aján|at
értéke|ési szempontja a|apján értéke|i az a|ábbiak szerint.

1. részszempont (nettó vá||a|kozási díj)
Fordított értékarányosítás fKözbeszerzési Hatóság útmutató III.A.1. pont ba) a|pont -
l<É zotz. június 01.], ame|yben a ĺegkedvezőbb (|egalacsonyabb) tarta|mi e|emre a
maximá|is pont (feIső ponthatár) kerüĺ kiosztásra, míg a többi ajánIat tartaImi
e|emére pedi9 a ĺegkedvezőbb tartaImi e|emhez viszonyítva fordítottan arányosan
kerÜlnek kiosztásra a pontszámok, a tafta|mi e|emek kozotti tény|eges kü|önbség
alapján.

Alegjobbp= (Pmax-Pmin)+Pmin
Avizsgá|t

ahol
P: a vizsgált aján|ati e|em adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontská|a fe|ső határa
Pmin: a pontská|a alsó határa
A|egjobb: a |ege|őnyösebb aján|ati tarta|mi elem
A|egrosszabb: a |ege|őnyte|enebb aján|at tarta|mi eleme
Avizsgáĺt: a vizsgá|t aján|at tarta|mi e|eme

A 2. részszempont (organizációs terv kido|gozottsága) esetén az értékelés menetét
és módszerét a jelen dokumentáció 16. pontja rogzíti.

Az ajánlatok tartaImáva|, vizsgálatáva|, értéke|éséve|, a javas|atokka| és a
döntésekke| kapcsoĺatban az ajánlatok felbontását követően aján|atkérő semmilyen
információt nem kozol o|yan személyekkel, akik az értéke|ési e|járássaI nincsenek
hivatalos kapcso|atban. Az e|járást |ezárő döntés meghozata|ára a 4/20LI. (I. 28.)
Korm. rendelet szerinti fo|yamatba épített e||enőrzés a|apján kiá||ított tanúsítvány
tartaImának figye|embe véte|éve| kertiI sor.
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1o.3. Az aján|atkérő köte|es az ajánlattevőt írásban tájékoztatni az e|járás
eredményérő|, az eljárás eredménytelenségérő|, az aján|attevő kizárásáról, a
szerződés te|jesítésére va|ó aIkaImatlanságának megá|lapításáról, ajánIatának
egyéb okbó| tortént érvényteIenné nyi|vánításáró|, vaIamint ezek rész|etes
indokáró|, az errő| hozott döntést követően a |ehető |eghamarabb, de |egkésőbb
három munkanapon be|ü|.

lo.4. Az ajánlatkérő az ajánĺatok e|bírá|ásának befejezésekor kü|ön jogszabá|yban
meghatározott minták szerint írásbe|i összegezést köte|es készíteni az aján|atokról.
Az aján|atkérő az aján|atok e|bírálásának befejezésekor a fenti tájékoztatást az
írásbeli összegezésnek minden aján|attevő részére egyidejűleg, telefaxon Vagy
e|ektron i kus úton történő meg kri |déséve| te|jesíti.

1o.5. Az aján|atkérő az aján|atok e|bírálásáró| készített írásbe|i összegezést az
ajánIattevők részére történő megkĹildésétő| számított huszadik napig egy
alkalommal jogosuIt módosítani, sztikség esetén az érvényteIenségről szóló
tájékoztatást visszavonni, továbbá a már megkötott szerződéstő| e|á|lni, i||etve
amennyiben a te|jesítés megkezdése miatt az eredeti ál|apot nem á||ítható he|yre, a
szerződést azonna|i hatá|lya| fe|mondani, ha az eredmény megkü|dését követően
ész|e|i, hogy az eredmény (eredményte|ensé9) torvénysértő vo|t és a módosítás a
törvénysértést orvoso|ja. Az ajánlatkérő a módosított írásbe|i összegezést köteles
faxon vagy e|ektronikus úton ha|adékta|anu|, egyidejű|eg az összes aján|attevőnek
megkÜ|deni.

11. ELőZETES VITARENDÉzÉs

11.1. A Kbt. 79. 9 (1) bekezdése szerinti e|őzetes vitarendezési kére|met az a|ábbi
címre ke|| benyújtanĺ:
EuProcure Consult Kft.
Egri Fiókte|ep
3300 Eger, Bajcsy Zs. út 5.I/2
Tel: +36 36784924
Fax: +36 36 784 7OI
email : eupconsult@eupconsult. hu

11.2. A kérelmezőnek az aján|atkérőhöz benyújtott kérelmében (a továbbiakban:
e|őzetes vitarendezési kérelem) meg ke|ĺ je|ölnie az írásbe|i összegezés vagy egyéb
dokumentum' Vagy eljárásĺ cse|ekmény jogsértőnek tartott elemét, továbbá a
kére|mező javas|atát, észrevéte|ét, va|amint az á||áspontját alátámasztó adatokat,
tényeket, továbbá az azt a|átámasztó dokumentumokra - ha vannak i|yenek -

hivatkoznia kell.
Az e|őzetes vitarendezési eljárás szabá|yait a Kbt. 79. $-a tarta|mazza.

11'3. Amennyiben va|ame|y aján|attevő a rende|kezésére ál|ó határidőben e|őzetes
vitarendezési kére|met nyújtott be az aján|atok bontását követően történt eljárási
cseIekménnyel, keIetkezett dokumentummal kapcsoIatban, az aján|atkérő a
kére|em benyújtásától a válaszának megkü|dése napját követő tíz napos időtaftam
|ejártáig akkor sem k<jtheti meg a szerződést - ha részaján|at téte|e |ehetséges volt,
a beszerzés érintett részére vonatkozó szerződést - ha eddig az időpontig a
szerződéskötési morató ri u m egyébként Iejá rna.

t2. A szERzőDÉs MEGKörÉse És ľruesÍrÉse
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Ĺz.l. Eredményes közbeszerzési eljárás alapján a szerződést a nyertes szervezette|
(szemé||ye|) - közös ajánlattéte| esetén a nyertes szervezetekkel (személyekke|) -

ke|l írásban megkotni a közbeszerzési e|járásban közö|t végIeges feltéteIek,
szerződéstervezet és ajá n |at ta rta I má na k megfe|e|ően.

12.2. A szerződésnek tarta|maznia kel| - az e|járás során a|ka|mazott értéke|ési
szempontra tekintettel - a nyertes aján|at azon e|emeit, amelyek értéke|ésre
kerü|tek.

12.3. Az aján|atok e|bírá|ásáró| szó|ó írásbeli osszegezésnek az aján|attevők részére
tortént megktildése napjátó| a nyertes aján|attevő és a második |egkedvezőbb
aján|atot (ha aján|atkérő hirdetett második he|yezettet) tett ajánlattevő aján|ati
kötöttsége további harminc nappaI meghosszabbodik.

12.4. Az aján|atkérő köte|es szerződéses fe|téte|ként előírni, hogy:
. a nyertes ajánlattevő nem fizet, il|etve számo| e| a szerződés te|jesítéséve|

összefüggésben olyan ko|tségeket, me|yek az 56. 5 (1) bekezdés k) pontja
szerinti fe|téte|eknek nem megfe|e|ő társaság tekintetében mertj|nek fe|, és
mc|.ypk a nr-ĺertes a.iánlatterĺő adóköte|es iövedeImének csökkentésére||lv|'vl\ v tt'Ý!lÝ9

alkalmasak;
. a szerződés te|jesítésének te|jes időtartama a|att tu|ajdonosi szerkezetét az

aján|atkérő számára megĺsmerhetővé teszi és az a|ábbiakban rész|etezett
ri gyletekrő| az ajá n |atkérőt ha |adékta |a n u | értesíti.

12.5. Az aján|atkérőként szerződő fél jogosu|t és egyben köte|es a szerződést
feImondani - ha szükséges o|yan határidőve|, ameIy lehetővé teszi, hogy a
szerződésse| érintett fe|adata el|átásáró| gondoskodni tudjon - ha:

. a nyertes aján|attevőben közvetetten Vagy közvet|enü| Zżo/o-ot megha|adó
tu|ajdoni részesedést szerez va|ame|y o|yan jogi szemé|y vagy szemé|yes joga
szerint jogképes szervezet, ame|y nem fe|e| meg az 56. s (1) bekezdés k)
pontjába n meg hatá rozott fe|téteIeknek.

. a nyertes aján|attevő közvetetten Vagy kozvet|enü| Z\o/o-ot megha|adó
tu|ajdoni részesedést szerez va|ame|y olyan jogi személyben vagy személyes joga
szerint jogképes szervezetben, ame|y nem fe|e| meg az 56. s (1) bekezdés k)
pontjában meg határozott fe|téte|eknek.

Je|en pontban em|ített fe|mondás esetén a nyertes aján|attevő a szerződés
megszűnése e|őtt már teljesített szo|gá|tatá s szerződésszerĹĺ pénzbe|i
eIlenértékére jogosu |t.

12.6. A kÜ|fö|dĺ adói||etőségű nyertes ajánlattevő köte|es a szerződéshez arra vonatkozó
meghata|mazást csato|ni, hogy az i||etősége szerinti adóhatóságtó| a magyar
adóhatóság közvet|enül beszerezhet a nyeftes aján|attevőre vonatkozó adatokat az
országok kozötti jogsegé|y igénybevéte|e né|kü|.

|2.7, A közbeszerzési szerződést a közbeszerzési eljárás a|apján nyertes
ajánlattevőként szerződő félnek, i||etve közösen aján|atot tevőknek ke|l te|jesítenie.

12'8. Az aján|attevőként szerződő fé| te|jesítésében köte|es közreműkodni az o|yan
a|vá||aIkozó és szakember, ame|y a közbeszerzési eljárásban részt vett az
ajánlattevő aIkaImasságának igazo|ásában. Az aján|attevő köteles az
aján|atkérőnek a te|jesítés során minden o|yan - akár a korábban megje|ö|t
a|vá|laIkozó heIyett igénybe venni kívánt - a|válIaIkozó bevonását bejeIentenĺ,
ame|yet az aján|atában nem nevezett meg és a bejelentésse| együtt nyi|atkoznia
ke|| arról is, hogy az á|ta|a igénybe venni kívánt a|vá||a|kozó nem á|| a kizáró okok
hatá|ya a|att.

13. tiłlÉrozĺATÁsT nvÚrľó szERvEzETEK
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13.1. Építési beruházás megrende|ése esetében az aján|atkérő e|őírhatja, hogy az
aján|attevő tájékozódjon az adőzásra, a környezetvéde|emre, az
egészségvéde|emre és a fogyatékossággal é|ők esé|yegyen|ősé9ére, valamĺnt
köte|es e|őírni, hogy tájékozódjon a munkavá||a|ók védelmére és a
munkafe|téte|ekre vonatkozó olyan köte|ezettségekrő|, ame|yeknek a te|jesítés
he|yén és a szerződés te|jesítése során meg ke|| fele|ni. A tájékoztatást az
i l |etékes szervek i n gyenesen teszi k e|érhetővé.

113.2. Aján|atkérő az a|ábbiak szerint adja meg azon szervezeteknek (hatóságoknak) a
nevét és címét (elérhetőségét), amelyektő| az ajánlattevő megfe|elő tájékoztatást
kaphat:

Adózás:
Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivata|
cím: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2.
Te|efon : +36-Ĺ-428-5100
Fax: +36-1-428-5382.
Kék szám (mobilhá|ózatból is hívható): c6-40ĺ42-4z-42

Környezetvédelem:
o rszá gos Kornyezetvéde| m i, Te rmészetvéde| m i és VízĹigyi Főfe| ü gye|őség
1016 Budapest, Mészáros u. 58/a.
1539 Budapest, Pf. 675.
Tel.z I/2249-100
Fax: I/2249-262
Hon lap : www.orszagoszold hatosag.gov. hu

Egészségvéde|em:
országos Tĺsztĺfőorvosi HivataI
Cím: 1097 Budapest, Gyáli út 2-6.
Leve|ezési cím: L437 Budapest, Pf. 839.
Központi te|efonszám : 06-L-47 6- 1 100
Központĺ faxszám : 06-1-476-1390

Fogyatékosságga| é|ők esélyegyenlősége :
Eńberĺ Erőforŕások Minisztériůma, TárśadaImi Fe|zárkózásén Fele|ős Á||amtitkárság
Székhe|y: 1054 Budapest, Báthory u. 10.
Te|efonszám : 06- 1 -795-54-7 8
e-mail : ta rsada I mifelza rkozas@em mi. gov. hu

Budapest Fővárosi Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi
Sza kigazgatási Szervének M u n kavéde! mi Felii gyelősége
1056 Budapest, Bástya u. 35.
Postacím: 1438 Budapest Pf. 520.
tel: 06-1-323-3600
fax: 06-1-323-3602
E-mail : budapestfu-kh-mmszsz@ommf.gov. hu

Budapest Fővárosi Kormányhivata| Munkavédelmi és Munkaügyi
Szakigazgatási Szervének Munkaiigyi Felügyelősége
1132 Budapest, Visegrádi u. 49'
Postacím: 1438 Budapest Pf. 520.
tel: 06- 1-323-3600
fax: 06-1-323-3602
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E-mail : budapestfu-kh-mmszsz@ommf.gov. hu

A Magyar Bányászati és Fötdtani Hivata| terü|etileg illetékes
bányakapitányságai
Megnevezés: Budapesti Bányakapitányság
Cím: 1145 Budapest Columbus u. L7-23,
Postacíml. tI45 Budapest Columbus u. 17-23.
Telefon: (36-1) 373-1800 Fax: (36-1) 373-1810
Email: bbk@mbfh.hu
A végzett tevékenység |eírása: Budapest főváros vaĺamint Pest megye
közigazgatási területén a bányafe|ügye|et hatáskörébe tartozó hatósági ügyekben -
jogszabá|yban meghatározott esetek kivéte|éVe| - e|ső fokon jár e|.

16. oRGANIzÁcIós TERV KIDoLGozoTTsÁGA RÉszszEM PoNT É nrÉxelÉsÉľ e x
METoDoLóerÁrł

Aján|attevőnek aján|ata részeként organizációs tervet ke|| csato|nia a közbeszerzés
tárgyára vonatkozóan. KérjÜk az Aján|attevőt, hogy az organizációs terv e|készítéséné|
Vegye figye|embe, hogy az intézmény rende|tetésszerű működését a kivite|ezés te|jes
időtartama a|att biztosítani ke|l, kÜ|önös figye|emme| a dokumentáció részeként
közreadott kiÜrítési instrukciókban fog|a|takra. Az Ajánlatkérő aztaz organĺzációs tervet
fogadja e| |egmegfe|e|őbbnek, amely a megva|ósítandó fe|adatoknak megfe|elően
átgondo|va, a he|yes techno|ógiai és |ogikaĺ sorrend és biztonságtechnikai e|őírások
betartása mel|ett készü|t. Az organizációs tervet az a|ábbi fe|téteĺeknek és
rész|etezettség nek megfeIe|ően ke| | eI készíten i.

1. Az ajánlatnak tarta|maznia ke|| a közbeszerzés tárgyára vonatkozó pénzügyi és
műszaki ütemtervet (napi rész|etezettségge|), azaz Gantt-diagramot, me|yben az
Ajánlattevő köteles minden, a kivĺteIezéshez szükséges tevékenységet szerepe|tetni
o|yan rész|etességge|, hogy a szám|ák kibocsátásának Üteme, arányossága és összege
pontosan összeegyeztethető legyen a műszaki készü|tséggel. A csatolt műszaki és
pénzügyi ütemterv szabatosan és át|áthatóan ke||, hogy fe|ö|e|je a tevékenységek (rész.,
és összevont tevékenységek) sorrendjét, kapcso|atát, azok kö|tségigényeit, a kapcso|ódó
pénzügyi ütemezést (összeg, száza|ékos műszaki készÜltség, kibocsátási határnap). Az
Ĺitemterv pénzĹigyi ütemezése vonatkozó részében csak tény|egesen e|készü|t Vagy a
tevékenységek (rész-, és összevont tevékenységek) o/o-oSäľ.| meghatározott készÜ|tségi
fokának megfe|e|ő kö|tség e|számo|ása szerepe|tethető. Az Ütemtervnek a szám|ázási
ütemeket, e|ő|egszám|át, részszám|ákat és végszám|át tartaImaznia ke||. Az ütemterv
e|készítéséhez az Aján|attevők Microsoft Project, Microsoft Excel, Projekt Director, vagy
más az Ütemterv e|készítésére a|ka|mas hason|ó programot használhatnak.

1.1.

Az Ajánlatevők vegyék figye|embe az organizációs terv e|készítésekor, hogy a kivite|ezés
véghatárideje a szerződéskötéstő| számított 9 hónap (273 nap) de legfe|jebb 2015.
ápri|is 30. A véghatáridő szigorú (fix) határidő.

1.2 Tarta|mi és formai e|várás:
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Az ütemterv maximá|is terjede|mének vonatkozásában az Aján|atkérő nem szab kor|átot,
de abban a projekt te|jes fo|yamatára és terjede|mére vetítve minimum 120
tevékenységet (rész-, és összevont tevékenységek) ke|| szerepe|tetni, az adott
tevékenység re|eváns mennyĺségének megadásáva|. A tevékenységek ismét|ődhetnek. Az
ütemtervnek va|amennyi munkafázisra kĺ kel| terjednie az aján|ati fe|hívásban és az
aján|ati dokumentációban fogla|tak figyelembe vételéve|, továbbá figye|emme| ke|| |ennie
a kivite|ezésre vonatkozó hatá|yos jogszabá|yokra és e|őírásokra.

Az Ajánlattevőnek az Ütemterv elkészítése során fĺgye|embe ke|| vennie, hogy az
ĺntézmény rendeltetésszerű működését a kivitelezés során biztosítani ke||, így aján|atát a
je|en fejezetben megadott kiĹirítési instrukciókra tekintette| ke|| megadnia.

Az Ütemtervben szerepe|tetni ke|| minden a megva|ósításhoz szÜkséges tevékenységet,
me|y a kiadott dokumentációban (árazat|an költségvetés, műszaki |eírás, tervek) szerepe|
va|amint az 1. pontban meghatározott kote|ező tartalmakat.

1.3 Kĺi'irítési instrukciók: lásd je|en fejezet 7, sz, mellékletében.

2. Az Aján|attevő az organizációs terv részeként írásban fejtse ki az irányado
munkanemek (magasépítés, gépészet, '..) lentebb fe|soro|t fázisait tekintette| arra, hogy
az intézmény rende|tetésszerű műkĺjdését a kivitelezőnek biztosítani ke||:

Magasépítészet

- Á|lványozás
. HomIokzatszigete|és
- Hom|okzati nyí|ászárók cseréje
- Tetőszigete|és

Gépészet
- fűtésrendszer átépítése, hűtési rendszer kiépítése, hűtőgépek e|he|yezése
. gáz bekötés áta|akítása
- légtechnikai gépek elhe|yezése és csat|akozó |égcsatorna rendszer kiépítése
- víz-, csatorna alapvezetékek és fe|szál|ók áta|akítása
- új esővíz e|vezető rendszer kiépítése

Épůiletelektromos

- e|ektromos és gyengeáramú aĺapvezetékek cseréje
- szintenkénti erős- és gyengeáramú e|osztószekrények e|he|yezése
- szintenkénti erős- és gyengeáramú há|ózat kiépítése
- tűzje|ző há|ózat kiépítése
- RWA rendszer kiépítése

Kertészet, környezetépítés

- meg|evő burko|atok bontása
- megmaradó fák véde|me
- akadá|ymentes bejáratok és taktiIis burko|atok kiépítése
- tereprendezés
- novénytelepítés
- kerti bútorok e|he|yezése
. kerítés átalakítása és fe|újítása
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- tűzoItási fe|vonu|ási terüĺeten |égvezeték kivá|tás, burkolatmegerősítés

Mélyépítés, ta rtószerkezet

- a|apgödör kieme|ése
- szerkezetépítés
- meglevő épü|etben tervezett nyíláskivá|tások és födémáttörések

acé|szerkezetei nek beépítése
- tetőszinti gépészeti podeszt fogadó szerkezet építése és acé|szerkezet elhe|yezése
- főbejárati vasbeton híd és udvari e|ő|épcső építése
- kibontandó homlokzati pane|ekné| kivá|tás beépítése

Orvostechnoló9ia

- szakágakat érintő specifikációk (sugárvéde|em, medikai e|ektromos rendszer,
|égtechnikai igények)

- a rendeĺőintézet működésének biztosítása
- tervezett új berendezések csat|akozásainak eĺőkészítése

Belsőépítészet

- burko|atok és beépített bútorok beépítése
- tájékoztató táb|ák és mobí|iák

A |eírásnak az a|ábbi tárgykörökre ke|| kitérnie: kivite|ezés techno|ógiai |eírása; a
kivitelezésre vonatko ző jogszabá lyi hivatkozások; erőforrás szükség Iet.

3. Aján|atkérő kifejezetten nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a projekt rendre,
tervszerűen és hiányta|anu| a vá||a|t cé|ok e|érésével va|ósu|jon meg, mikozben a
fo|yamatos betegel|átás fe|téte|eit és minőségi színvona|át biztosítia. Aján|attevő
ajá nlatá hoz köte|es a közbesze rzés tárgy ána k megva |ósításá hoz ka pcso|ódó
kockázatfe|mérési, kockázatkeze|ési tervet csato|ni. A kockázat fe|mérési és keze|ési
tervben ki kel| térni a munkanemek e|végzéséné| is fe|merti|ő |ehetséges kockázatokra és
azok keze|ésének módjára (munkanemenként minimá|isan 30-30 kockázat megje|enítése
szükséges). Aján|attevőnek ebben ke|| bemutatnia a beruházás során várható
kockázatokat, kitérve azok e|őfordu|ási esé|yeire (va|ószínűség), majd téte|esen ki ke|l
térni a fe|vázo|t kockázati tényezők hatásainak bemutatására, továbbá arra, hogy azokat
Aján|attevő, hogyan képes e|sősorban mege|őzni, bekövetkezése esetén pedig kezelni. A
kockázat fe|mérési, kockázatkeze|ési tervet a je|en fejezet 2, sz. mellékletélen fog|a|t
minta a|apján az érvényes szakmai normák és gyakor|at figye|embe vételével és
a|ka|mazásával ke|| e|készíteni , űgY, hogy annak taftalma a je|en kozbeszerzési e|járás
vonatkozásá ban az a|a pvető (fent em| ített) i nformációkat mi ni má| isan tartaI mazza,
egyéte| műen és értelmezhetően.

4. Az Aján|attevő az organizácĺós terv részeként fejtse ki az a|ábbi intézkedéseket és
körü|ményeket valamennyi megadott munkafázis vonatkozásában, tekintette| arra, hogy
az intézmény rende|tetésszerű működését biztosítani ke|l:

. TerÜ|et és munkaterÜ|et elhatáro|ási és |ekerítési intézkedések és körÜ|mények

. Szá||ítási és anyagmozgatási intézkedések és körülmények
- Építési hu||adékok mozgatásĺ és ideig|enes táro|ási intézkedések és kĺĺrü|mények
- Építési terü|et-, munkaterü|et he|yreá||ítási intézkedések és körülmények
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5. Az Aján|attevő az organĺzációs terv részeként csatoljon organizácĺós tervrajzot
me|ynek maximá|is rész|etezettsége szempontjábő| az Aján|atkérő nem szab kor|átot, de
minimá|isan tarta|maznia kell feltüntetve rajta az a|ábbĺ tárgyköröket:

. adatok építési terÜletre (méretei, tájo|ása, szintviszonyai),
o szr.jksé9es közterÜ|et fog|alás feltüntetése (időszaka, mérete),
. beszá||ítási útvonalak,
o szükségessé vá|ó forgaImi rendvá|toztatások,
. berendezések és eszközök beszá|lítása,
. építési terü|et vízel|átása,
. építési terÜlet e|ektromos energia el|átása,
. fe|vonu|ási és szociális és egészségügyi |étesítmények,
o anYä9táro|ás,
. terĹi|etigények pontos megje|ö|ése (he|yszín, méret),
. á||ványrendszer terü|etigénye,
o munkaterü|et e|határolása és |ekerítése (gépjármű-, gya|ogos útvona|aktól),
. építési huIladékok táro|ása.

5.1 Kikötés az organizációs tervve| kapcso|atban, hogy amennyiben az Aján|attevő
je|ö|éseket, szimbó|umokat aIkaImaz az organizációs terven abban az esetben csatolandó
a megértéshez szükséges je|magyarázat ĺs.

Projektterv kido|gozottságá na k
bírá|ata

Sú|yszám: 40

1. Ütemterv bírálata

7. Az ütemtervben feltĹjntetett
tevékenvségek teljes körűek logi kailag
meafelelő sorrendben kijvetik-e eqvmást,

Kiosztható oontszámok 7-70-20

és egymásra éptjlnek.

Az ütemtervben fe|tüntetett tevékenységek
|ogikai|ag megfe|e|ő sorrendben követik
egymást, az ütemterv tartalmaz minden
szükséges tevékenységet, a
tevékenységek egymásra épü |ése

áttekinthető.

20

Az ütemtervben fe|tri ntetett tevékenységek
|ogikailag megfe|e|ő sorrendben követik
egymást, de nem tartaImaznak minden
szÜkséges tevékenységet, azonban mindez
a megvalósítást nem veszé|yezteti, a
tevékenységek egymásra épĹilése
áttekĺnthető.

10

Az ütemtervben fe|tüntetett tevékenységek
|ogikai|ag nem megfe|e|ő sorrendben

1
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követik egymást éslvagy a megva|ósítást
veszé|yeztetik.

2. Az utemtenlben feltüntetett
tevéke nvséq e kh ez a z A.Í á n l attevő re n d e lt- e

Kiosztható pontszámok: 7- 4 - 7-70

költség eket, (átadáshoz. vagy esteleges
elLenőrzési feladathoz nem kell költséseket
rendelnĺ)

Az ütemtervben feltüntetett minden
tevékenységekhez (átadások, vagy
esteIeges eI lenőrzési feladatok kivéte|éve| )
Ajá n|attevő he|yesen rende|t ko|tségeket.

10

Az ütemtervben fe|tÜntetett
tevékenységekhez (átadások, vagy
esteleges e| |enőrzési feIadatok kivéte|éVe| )
Aján|attevő csak részben rende|t he|yesen
költségeket (maximum 4 tevékenységhez
nem rende|t he|yesen kö|tséget).

Az ĺitemtervben fe|tü ntetett
tevékenységekhez (átadások, vagy
esteIeges e| |enőrzési feladatok kivéte|éVe| )
Aján|attevő csak részben rendelt he|yesen
költséget (maximum B tevékenységhez
nem rende|t helyesen kö|tséget).

Az ütemtervben feltüntetett
tevékenységekhez (átadások, vagy
esteIeges e| |enőrzési feIadatok kivéte|éVe| )
Aján|attevő csak részben rende|t he|yesen
kö|tséget (8-ná| tobb tevékenységhez nem
rendeIt he|yesen kö|tséget).

3. Az tjtemterv alapján ellenőrizhető hoav
az ajánlattevő által benyúitani kívánt
számlák összege arányos a műszakĺ
készultséggel,

Kĺosztható pontszámok: 7- 4- 7 - 70

Va|amennyi szám|a összege + / - 5 o/o-ban

megfe|el a szám|a kibocsátásáig e|készü|t
tevékenységekhez rende|t kö|tségek
összegéve|.

10

A benyújtani tervezett szám|ák között van
1 db. o|yan me|ynek összege több mint + /
- 5 o/o-ban eltér a szám|a kibocsátásáig
eI készü |t tevékenységekhez rendelt

7
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koItségek osszegétő|.

A benyújtani tervezett szám|ák között van
2 db. o|yan melynek összege több mint + /
- 5 o/o-ban e|tér a szám|a kibocsátásáig
eIkészült tevékenységekhez rendeĺt
kö|tségek összegétől.

4

A benyúJtanl teruezett szám|ák között van
3 db. olyan me|ynek összege több mint + /
- 5 o/o-ban e|tér a szám|a kibocsátásáig
eI készült tevékenységekhez rende|t
kö|tségek <isszegétő|.

2. Munkafázisok leírásának bírálata

4. Munkafázisok leírásá na k bírá lata Kiosztható pontszá mok : 7- 5- 70- 7 5-20

A |eírás te|jes körűen tartalmaz minden
fázist és tárgykört.

20

A leírás részben tarta|maz minden fázist és
tárgykört /maximum 2 fázis és/vagy
tárgykör hiányozhat /.

15

A leírás részben tartaImaz minden fázist és
tárgykört /maximum 4 fázis és/vagy
tárgykör hĺányozhat /.

10

A |eírás részben tarta|maz minden fázist és
tárgykört /maximum 6 fázis ésĺvagy
tárgykör hiányozhat /.

5

A |eírás részben tarta|maz minden fázist és
tárgykört ĺ6-ná| tobb fázis és/vagY
tárgykör hiányzik /.

1

3. Kockázat felmérési és kezelési terv
bírálata

5. Kockázat felmérési és kezelési terv
bírálata

Kĺosztható pontszámok: 1-4-7- 70

A kockázat felmérési és keze|ési terv a
kivitelezésre vonatkozóan mĺnd a
7munkanemre |ega|ább <jsszesen 120
he|yesen azonosított és keze|t kockázati
tényezőt tartaImaz.

10

A kockázat felmérési és keze|ésĺ terv a
kivite|ezésre vonatkozóan mind a 3
munkanemre |ega|ább összesen 90
he|yesen azonosított és keze|t kockázati
tényezőt tartaImaz.
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A kockázat felmérési és keze|ési terv a
kivitelezésre vonatkozóan mind a 3
munkanemre |egalább összesen 60
helyesen azonosított és keze|t kockázati
tényezőt tartaĺmaz.

4

A kockázat fe|mérési és keze|ési terv nem
tartalmaz a kivite|ezésre vonatkozóan mind
a 3 munkanemre |egalább összesen 60
he|yesen azonosított és keze|t kockázati
tényezőt és/vagy va|ame|yik e|őírt
munkanem kimaradt a kockázat fe|mérési
és keze|ési tervbő| éslvagy a minta nem
teljes körűen kerÜ|t kito|tésre.

4. Intézkedéset köriilmények
Ieírásának bíráIata

6, Intézkedések körulménvek leírásának
bíráIata

Kiosztható pontszá mok: 7- 70

A |eírás va|amennyi megadott
munkafázisra kĺterjedően tarta|m azza a
fe|soro|t négy,,intézkedést és körÜ|ményt,',
kÜ|önös tekintette| a rende|tetésszerű
működés biztosításá ra.

10

A ĺeírás nem va|amennyi megadott
munkafázisra kiterjedően tarta|m azza a
felsoro|t négy,,intézkedést és korü|ményt,,,
kü|önos tekintette| a rende|tetésszerű
mű kodés biztosításá ra.

5. organizációs tervrajz bírálata

7. organizációs tervraíz bírálata Ki oszth atő po ntszá m o k : 7 -4 - 7 - 1 0

Az organizációs tervrajz te|jes körűen
tartalmazza a meghatározott tárgykoröket,
a tárgykoröknek megfe|e|ő je|o|éseket a
tervrajzon és a je|magyarázatot'

10

Az organizációs tervrajz részben
tartaImazza a meghatározott tárgyköröket,
a tárgyköröknek megfe|e|ő je|o|éseket a
tervrajzon és a je|magyarázatot /maximum
2 meghatározott tárgykor és/vagy jelo|és

7
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és/v agy je| magya rá zat hiányzik/ .

Az organizációs tervrajz részben
tartaImazza a meghatározott tárgyköröket,
a tárgyköröknek megfele|ő je|ö|éseket a
tervrajzon és a je|magyarázatot /maximum
4 meghatározott tárgykör és/vagy je|ö|és
és/v agy jel ma gya rá zat hiányzikĺ .

Az organizációs tervrajz részben
tartalmazza a meghatározott tárgyköröket,
a tárgyköröknek megfe|elő jelo|éseket a
tervrajzon és a je|magyarázatot |6-ná|
több meghatározott tárgykörkör és/vagy
jeIo|és és/vagy je| ma gya r ázat hiányzik
és/vagy nem tarta|mazza a meghatározott
tárgykoroket éslvagy nem tafta|mazza a
tá rgykornek megfeIe|ő jeIo|éseket és/vagy
nem ta rta I maz jelmagyarázatot.

Az Aján|atkérő á|ta|a bevont ftigget|en (ad hoc) szakmai zsÍiri a fenti vizsgálati
szempontok alapján vizsgá|ja az ajánlatokat, megá|lapítja az organizációs terv
kido|gozottsága részszempontok vonatkozásában kiosztható belső pontszámokat, majd
az ajánlattevőket az e|ért pontszámok alapján rangsorolja, azaz sorba rendezi (L-2-3-4-
5-n). A rangsoro|ás a|apján a bírá|őbizottság pontozást alkalmaz, me|ynek a|apján az
organizációs terv kidolgozottsága részszempont tekintetében irányadó ponthatár (1-100)
e|őre meghatározott módon kerü| felosztása, az aján|attevők számához igazított
interva||umokban, az a|ábbiak szerint:

1 aján|attevő esetén: 100 pont.

2 aján|attevő esetén: |egrosszabb 1 pont, |egjobb 100 pont.

3 ajánlattevő esetén: 1 - 50 _ 100 pont.

4 aján|attevő esetén: 1 - 33 - 66 - 100 pont.

5 ajánlattevő esetén: t - 25 - 50 - 75 - 100 pont.

6 aján|attevő eseténl. I _ 20 _ 40 _ 60 - 80 - 100 pont.

és így tovább, a fent meghatározott |ogika a|apján. A fenti, rangsoro|ással vegyes
pontozás eredményét végü| abírá|őbizottság felszorozza a részszempont tekintetében
irányadó súlyszámma| (a0).
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1, sz. melléklet

orga n izációná | f igyelembe veendő m i n i mu m követelmények

(kiürítési teľv, helyszínrajz, időütemezés. mel!ékletként kerüI átadásra)
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Kockázati terv minta

2, sz, melléklet

E.ĺI'
N
tht-oa

Kockázati
tényező
pontos

megnevezés
e

E|őforduĺási
valószínűsé9

e (ritka,
át|agos,
gyakori)

Hatása a
projektmegvalósításr

a (kicsi, közepes,
nagy)

Tervezett
mege|őzés

i terv

Tervezett
kezelési terv
(bekövetkezé

s esetén)

Magasépítési munkanem

1

2

3

Gépészeti munkanem

I

2

3
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.... munkanem

1

2

3
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3.
szERzőDÉsľenvezET VAGY szenzőoÉsss relľÉreur

VÁlułlrozÁsr szrnzőoÉs

TERVEZET

ame|y |étrejött egyrészről ...''Budapest Főváros VIII. kerÜ|et Józsefuárosi
onkormányzat (székhelye: .'....'.....,1082 Budapest, Baross u. 63-
67., Képvise|i: '.'...''.. '.....,dľ. Kocsis Máté po|gármester, adószáma:
''.157357L5-2-42, pénzforga|mi, fizetési szám|aszáma: ..''.'.. ......'.) (14100000-
1'0213949-28000009), tová bbia kba n : Meg rende |ő)

másrészrő| a .........(név) (székhe|y:
..'....., adószám: pénzforgalmifizetési

számIaszám: ..'''....'.....' ...'............'.' cgcégjegyzékszám.: .........'.............''................;

:::::ľ:.....:l.......:..:.'.:l..l...'.:l..l':l..; ;,il;i;L"':.ľ:T;ĺ:''[iľjľli[ill.äT...
Előzmények

Megrende|ő a 2oLI. évi CVIII. törvény (továbbiakban:Kbt.) III. része a|apján nemzeti
e|járásrend szerinti hĺrdetmény közzététe|éve| induló tárgya|ásos közbeszerzési e|járást
fo|ytatott |e,,J őzsefuá rosi Egészség ii gy i szo Ig á lat ko m p lex fej lesztése ke retébe n
kivitelezési munkák elvégzése vállalkozási szerződés keretében a KMOP. 4-
3.2/A-73-2073-ooo7 azonosítő számú projekt során,, e|nevezésse|.

Az e|járásban nem |ehetett rész aján|atot tenni.

Az e|járás nyertese a Vá|la|kozó |ett, akive| Megrende|ő - a Kbt. rende|kezéseinek
megfe|e|ően - az a|ábbi szerződést köti.

Fe|ek rogzítik, hogy a Megrende|ő a 2013. évi V. törvény 8:1.$ (1) 7.) pontja a|apján
szerződő hatóságnak minősÜ|.

1. A szerződés tárgya

Megrende|ő megrende|i, Vá||a|kozó pedig elvá|ĺalja a fent megjelö|t közbeszerzési
eljárás vonatkozásában a közbeszerzési műszaki |eírásban rögzített kivite|ezési
feladatok e||átását eredményfe|e|őssé99e| (cím és hrsz.: 1084 Budapest, Auróra u.
22-28, HRSZ: 35037) Vá||a|kozó fe|adata a kĺjzbeszerzési műszaki |eírás, az
árazatlan ko|tségvetés, a hatá|yos jogszabá|yok, szabványok és szakmai
szokványoknak megfe|elően a munká|atok teljes körű megva|ósítása.

Vá||alkozó a munkát I. osztá|yú minőségben, határidőre köteles e|végezni.
Vá||a|kozó a munkavégzés során csak I. osztá|yú anyagokat, szerkezeteket
haszná|hat fe|.

1.

2.
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3.

4.

5.

6.

A beépített anyagok, szerkezetek minőségét igazoló dokumentumokat a Vá||a|kozó

az építési tevékenység során a Megrende|ő képvise|őjének köte|es bemutatni és az
átadás átvéte|i e|járás során átadni.

Fe|ek megál|apodnak abban, hogy a Vá||aIkozó akkor te|jesít hibát|anu|, ha a

megva|ósult eredmény kielégíti az azza| kapcsolatban, a jogszabá|yokban, a
közbeszerzési eljárás iratanyagában továbbá a támogatássa| érintett rész
tekintetében a Támogatási szerződésben és me||ékleteiben, továbbá a jelen
szerződésben megfogaImazott va|amennyi követe|ményt és aIkaImas a

rende|tetésszerű haszná |atra.

Vá|la|kozó jogosu|t a|vál|aIkozó(k) (közreműködők) igénybevéte|ére. Az a|vállaĺkozó
igénybevéte|éné| a Kbt. és a jelen szerződés megkötéséhez vezető k<jzbeszerzési

eljárás rendelkezései irányadóak. Az a|vál|a|kozókkaI kötött szerződésekre a Kbt.
továbbá a 306/20II. (XII.23.) Korm. rendelet szabá|yai értelemszerűen irányadóak.

A Vá||alkozó az igénybe vett a|vá|la|kozóért (te|jesítési segédért) úgy fe|e|, mintha az
alvál|a|kozói (teljesítési segédei) á|ta| végzett munkákat saját maga végezte vo|na e|.

A jogosuIat|anuI igénybe vett aIvá||aIkozók vonatkozásában azon hátrányos
kovetkezményekért is fe|e|, ami ezen a|vál|aIkozók (teljesítési segédek)
igénybevéte|e né|kÜ| nem következtek vo|na be.

2. Vállatkozői díj és annak megfizetése (közös szabályok)

1. Vá||a|kozó a szerződés te|jesítésért vá||a|kozói díjra (egyösszegű aján|ati ár)
jogosult.

2. A vá|la|kozó díj mértéke Ft+AFA, azaz
forint+ÁFA, ebből ......Ft+Áfa a támogatássa| érintett munkákra
jutó vá||aĺkozói díj, mí9 .'.'...'..Ft+Áfa a Megrende|ő saját
forrásábó| megva|ósuĺó beruházási e|emre eső vá||a|kozői díj.

3. Fe|ek megá||apodnak abban, hogy a fentĺ díj áta|ánydíj, ame|ynek jogi természetéve|
tisztában vannak. Vá||aIkozó ez a|apján további fizetési igényt Megrendelőve|
szemben semmifé|e jogcímen nem támaszthat, kivéve a késede|mi kamatot.

4, Fe|ek megá|lapodnak, hogy a fenti
biztosít, melynek osszege:

Vá||a|kozói díjon fe|ü| további 3olo tafta|ékkeretet
ft+Áfa, azaz

forint+Áfa. A tarta|ékkeret je|en szerződésben
foglalt esetekben haszná|hatő te| az a|ábbiak szerint:

A tarta|ékkeret kizáró|ag a Megrendelő e|őzetes hozzájáru|ása esetén a je|en

szerzódés szerinti egyes pótmunkákra haszná|ható fe|.

Fe|ek pótmunkaként határozzák meg kizáró|agosan mindazon munkákat és
munkanemeket, meĺyek sem a kö|tségvetés, sem az engedélyes terv a|apján nem

vo|t előre meghatározhatő, és me|yeket a munkaterĹi|et fe|tárása során e|őre nem
láthatóan fe|merü|t műszaki körülmények indoko|nak. I|yen munkákra |egfe|jebb a
tarta|ékkeret mértékéig |ehet hivatkozni.

-34 -



a)

b)

c)

Pótmunka csak a Válĺa|kozó kü|on ko|tségvetése, a pótmunka szükségességének
Megrende|ő műszaki képviselője általi igazo|ás, továbbá a Megrende|ő külon
meg rende|ése a |a pján végezhető.

Fe|ek megál|apodnak abban, hogy a pótmunkára vonatkozó kö|tségvetés az
a|ábbiak szerint készítendő e|:

mindazon munkanemek, i||. anyagkö|tségek esetén, me|yre a Vá||aIkozó
közbeszerzési e|járásban tett aján|atában egységár kerü|t meghatározásra, ezen
egységár(ak) aIkaImazásáva| árazandő,
amennyiben az ajánlatban az adott munkanemre' anyagra nem kerü|t egységár
meghatározásra, akkor Vá||a|kozó a TERC költségvetés-készítő szoftver hatályos
adatai a|apján ke|| az érintett téte|ek vonatkozásában a kö|tségvetést e|készíteni.
fentiek hiányában a Vá||aIkozó a kö|tségvetés érintett téte|ét konkrétan
kimunká|va (bekerÜ|ésĺ kö|tség) + ..'..% haszonku|cs figye|embevéte|éve| készíti
el.

5. ĺz ĺłfa mértékére, e|számo|ására a mindenkor hatá|yos Áfa torvény rende|kezései az
irányadóak. Felek rogzítik, hogy a te|jesítés az ún. fordított áfafizetési köte|ezettség
hatá|ya a|á esik 1Ára tv. L42,Đ.

6. Rz áta|ánydíj a Megrende|ő á|tal szo|gá|tatott árazat|an ko|tségvetés a|apján a
Vá||a|kozó ko|tségvetése alapján kerü|t meghatározása.

7. Az áta|ány dĺj tartaImazza a sikeres műszaki átadás-átvéte|hez szÜkséges
(amennyiben szükséges) hatósági engedé|yek megszerzéséhez, megú1ításához
szükséges díjakat, iIletve eljárási iIletékeket. A vá|lalkozó több|et kĺfizetési ĺgényt
ezen jogcímeken sem támaszthat'

8. Megrende|ő több|etmunkaigényt nem fogad e|. Ezze| kapcso|atban Vál|a|kozó - mint
a szerződés tárgyáva| kapcsolatban ke||ő szakérte|emme| rendeĺkező jogi szemé|y -
je|en szerződés a|áírásávaI kije|enti, hogy a közbeszerzési eljárás a|att teljes
mértékben megismerte az e|végzendő fe|adatot és annak körüIményeit, í9y kijeĺenti,
hogy az á|taIa megajánIott vá||aIkozói díj valamennyi fe|téte| kielégítéséhez
szükséges munkára (anyagra, berendezési és fe|szere|ési tárgyra, stb.) fedezetet
nyújt, ísv több|etmunkaigényérő| je|en szerződésse| fe|téte| nélkü| és
visszavonhatatlanu| |emond. Kije|enti, hogy az ár-, árto|yamváltozásokka|, továbbá
banki, adőzási kondíciók változásáva| kapcso|atos kockázatokat fe|mérte, és arra a
vál|aIkozóĺ díj te|jes mértékben fedezetet nyújt.

9. Megrende|ő a kifizetés során az adőzás rendjérő| szó|ó 2003. évi XCII. törvény
36/^. $-ában fog|a|takat teljes körben a|ka|mazza.

10. Megrende|ő a vá||aIkozói díj forrását egyrészt támogatásbó|, másrészt saját
forrásbó| biztosítja. Megrende|ő ezze| kapcsoIatosan rögzíti, hogy a projekt
keretében a je|en|egi épü|et föĺdszintjén megépítésre kertilő gyógyszertár (a5m2)
és az újonnan megépítendő bővítmény (454 m2) támogatási forrássa| nem
érĺntett, ezt a Megrende|ő saját forrásbó| finanszírozza. Ennek okán a fenti
fe|építményrészeket te|jesítésigazo|ás és szám|ázás tekintetében kü|ön kelI keze|ni
az alábbiakban fog|a|tak szerint.
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kote|ező me||ék|ete

12. Késede|mes fizetés esetén Megrende|ő, mint szerződő hatóság köte|es a 2013. évi
V. törvény 6:155.5 szerinti késede|mi kamatot megfizetni.

13'A szám|át a hatá|yos jogszabá|yok szerint ke|| kiá||ítani.

2 A támoąatással érintett munkák váIlalkozői díiának számlázása és
kifizetése

14. Megrende|ő az e|lenszolgá|tatást szá||ítói kifizetésseĺ te|jesíti , a KMOP. 4-3.2/A-
1 3-20 1 3-000 1 azonosítószá m ú projekt keretében.

15. A támogatás méĺtéke a projekt e|számo|ható összkö|tségének 100 o/o-a.

16.Megrende|ő a Kbt. 131. $ (2) bekezdése ésa4/2oL1 (I.28.) Korm. rende|et 57./A.

5 (1) bekezdése és a 306/2011. (Xii. 23.) Korm. rende|et 12. $-a a|apján a

szerződés e|számo|ható összege |egfe|jebb 30o/o-nak megfe|e|ő mértékű ún.
szá||ítói e|ő|egigény|és |ehetőségét biztosítja Vá||a|kozó részére. Az elő|egigény|és
fe|tétele a Kormány Európai uniós források fe|haszná|ásával kapcso|atos irányító
hatósági feIadatok eIlátására kije|ö|t tagja javára szó|ó e|ő|eg visszafizetési
biztosíték szo|gá|tatása a 4/2011 (I.28.) Korm. rende|et 57/A.9 (3) bekezdése
a|apján. Vál|a|kozó a szerződés e|számolható osszegének 10 o/o-a erejéig mentesÜl
a biztosíték nyújtás köte|ezettsége aló|. 

^ 
4lzoLI (I.28.) Korm. rende|et 57./^. s

(6) bekezdése szerint a központi koordinációs szerv meghatározza a szá||ítói
e|ő|egge| torténő e|számo|ás rész|etszabá|yait, melyek je|en szerződés
vonatkozásában aIkaImazandóak. A előleggeI kapcsoIatos dokumentumok
e|érhetők az http://pa|yazat.oov.hu/sza||ĺtoi e|oĺeg dokumentumai címen. A
szerződés elszámo|ható osszegének lOolo-át megha|adó mértékű szá||ítói e|ő|eg

igénylés esetén a je|en szerződés e|számo|ható összegének lOolo-a és az igénye|t
szá||ítói e|őleg kü|önbözetére jutó támogatás összegének megfe|e|ő mértékű a
Kormány Európai uniós források fe|haszná|ásáva| kapcso|atos irányító hatósági
fe|adatok e||átására kije|ö|t tagja javára sző|ő e|őleg visszafizetési biztosítékét ke|l

nyújtania Vá||a|kozónak (4/2oI7 (I.2B.) Korm. rende|et 57lA. $ (3) bekezdésében
fog|a|t módon Vagy a Kbt. 126. s (6) bekezdés a) pontja szerinti valame|y
biztosítékĺ mód aIkaImazásáva|.

t7. Az e|ő|eg visszafizetési biztosítékot az e|őlegi9ény|ésse| (e|ő|egbekérő
dokumentum megkü|déséve|) egy időben ke|l biztosítania Vá|lalkozónak, azza|,
hogy a biztosíték hatályba|épése |egkésőbb az e|ő|eg osszegének Vá||a|kozó
szá m lájá n történő jóvá írás időpontjá hoz kotött.

1B.A szá||ítói e|ő|eg igény|és és kifizetés rész|etes szabá|yait a 4/20IL. (I.28.)
Kormányrende|et, a 26ĺ2012 (x.24.) NFM utasítás, i||etve a 368/2oL1 (XII. 31.)
Kormányrende|et határozza meg.

19. Megrende|ő biztosítja a részszám|ázás |ehetőségét akként, hogy a te|jesítés során
6 szám|a (ideértve a végszám|át is) benyújtásának |ehetősége biztosított az
alábbiak szerint:
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1. részszám|a benyújtásának |ehetősége: a nettó (és tarta|ékkeretet nem
tarta|mazó) egyosszegű ajánlati ár foo/o-ának megfe|e|ő összegről a kivite|ezésre
vonatkozó áfa né|kü|i szerződéses érték foo/o-át elérő megva|ósu|t teljesítés
esetén;

- 2. részszámIa benyújtásának |ehetősége a nettó (és tarta|ékkeretet nem
tarta|mazó) egyösszegű aján|ati ár 2oo/o-ának megfe|e|ő összegrő| a kivite|ezésre
vonatkozó áfa né|kÜ|i szerződéses éfték 4oo/o-át e|érő megva|ósult te|jesítés
esetén;

- 3.részszámIa benyújtásának Iehetősége: a nettó (és tartalékkeretet nem
tarta|mazó) egyösszegű aján|ati ár 2oo/o-ának megfe|elő osszegrő| a kivitelezésre
vonatkozó áfa né|kü|i szerződéses érték 60o/o-át e|érő megva|ósu|t te|jesítés
esetén;

- 4. részszám|a benyújtásának lehetősége: a nettó (és tarta|ékkeretet nem
tafta|mazó) egyösszegű aján|ati ár Zlo/o-ának megfe|e|ő összegrő| a kivite|ezésre
vonatkozó áfa né|kül1 szerződéses érték BOo/o-át e|érő megva|ósu|t te|jesítés
esetén;

- 5' részszámla benyújtásának |ehetősége: a nettó (és tarta|ékkeretet nem
tartaĺmazó) egyösszegű aján|ati ár too/o-ának megfe|e|ő osszegrő| a kivite|ezésre
vonatkozó áfa né|kÜ|i szerződéses érték 9Oolo-át elérő megva|ósu|t teljesítés
esetén;

- végszám|a benyújtása: a nettó (és tarta|ékkeretet nem tarta|mazó) egyösszegű
aján|atĺ ár loo/o-ának megfele|ő összegrő| a kivite|ezésre vonatkozó áfa né|kü|i
szerződéses érték 100o/o-át e|érő megvalósu|t teljesítés esetén, sikeres műszaki
átadás-átvételt kovetően.

20.Abban az esetben, ha Vá||a|kozó nem vesz igénybe, a te|jesítéshez alvá||a|kozót
Megrende|ő a jeIen szerződésben meghatározott módon és tartaIommaI va|ó
te|jesítést követően az e||enszo|gáltatást a 4/2oLL (I.28.) Korm. rende|etben
e|őírtak szerint szá||ítói kifizetés aIkaImazásáva| átuta|ássaI te|jesíti, a Kbt. 130. s
(1)-(5), Ptk.6:130.s (1) bekezdése szerint bekezdése, i||etve a Kbt. 130' s (6)
bekezdése szerint.

21. Abban az esetben, ha Vál|a|kozó a te|jesítéshez a|vá||a|kozót Vesz igénybe,
Megrende|ő a szerződésben meghatározott módon és tarta|omma| va|ó teljesítést
kovetően az el|enszolgáltatást a 4/20tL (I.2B.) Korm. rende|etben e|őírtak szerint
szá||ítói kifizetés aIkaImazásáva| átuta|ássaI te|jesíti. Amennyiben aján|attevő a
te|jesítés során alvá||alkozót vesz igénybe, akkor kifizetésre a Kbt. 130. s (1)- (6)
bekezdése, il|etve a Ptk. 6:130.$ (1) bekezdéseitő| e|térően a 306/2oL1 (XII.23.)
Korm. rende|et 14. s (1) és (3) bekezdése azirányadó.

2lA. A támogatássa! nem érintett munkák vá|la|kozói díjának számlázása és
kifizetése

22. Megrendelő biztosítja az e|ő|eg igénybevételének a |ehetőségét a Kbt. 131. s (1)
bekezdésének megfe|elően. Vá||a|kozó kérheti a szerződésben fog|a|t - tarta|ékkeret
és áfa né|kril számított -ezen munkákra eső te|jes el|enszolgá|tatás 5 %-ának
megfe|e|ő összeg, de |egfe|jebb 68 mi||ĺó Ft e|őlegként történő kĺfizetését legkésőbb
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az építési munkaterÜlet átadáSát követő 15 napon be|ü| [306/2011. (XII.23.) Korm.
rende|et 12. s (1) bekezdés alapján].

23,Az elő|eg Vá||a|kozó választása szerint számo|ható el vagy a rész- és végszám|ában
egyenlő arányban, Vagy a végszámlában.

24. Vá||aIkozó köteles az előleg-visszafizetési biztosítékot - me|ynek összege
megegyezik az igénye|t e|ő|egge| - a Kbt. 126. 5 (6) bekezdés a) pontjában fog|altak
szerint |egkésőbb az e|ő|egbekérő benyújtásának időpontjáig a Megrende|ő fe|é

szo|9áltatni. Az e|ő|eg-visszafizetési biztosíték nyújtása az e|ő|eg rendelkezésre
bocsátásának feItéte|e. Az e|ő|eg biztosítékának az elő|egszámĺa éruékének
e|számo|ásáig tartó éruényességge| kell rende|kezésre á|ljon.

25. Megrende|ő az e|őleg-visszafizetési biztosítékbó| közvet|enü| kie|égítést nyerhet, ha

a Vá||a|kozó az e|ő|egge| - választása szerint - határidőben nem, Vagy nem te|jes
mértékben számo| e|.

26. MeErende|ő biztosít3a a részszám|ázás |ehetőségét azza|, hogy a te|jesítés során 2

szám|a (ideértve a végszám|át is) benyújtásának |ehetősége biztosított az a|ábbiak
szerint:

. 1 részszámla benyújtásának Iehetősége a nettó (és tarta|ékkeretet nem
tartalmazó) egyosszegű ajánlati ár Soo/o-ának megfele|ő összegrő| a kivite|ezésre
vonatkozó áfa né|kü|i szerződéses érték 50o/o-át e|érő megva|ósu|t te|jesítés
esetén;

- végszám|a benyújtása: a nettó (és tarta|ékkeretet nem tartalmazó) egyösszegű
aján|ati ár 50o/o-ánakmegfe|e|ő összegrő| a kivite|ezésre vonatkozó áfa né|kü|i

szerződéses érték 100o/o-át e|érő megva|ósu|t te|jesítés esetén, sikeres műszaki
átadás-átvéteIt követően.

27.Abban az esetben, ha Vá||a|kozó nem vesz igénybe a te|jesítéshez a|vál|a|kozót,
Megrende|ő a szerződésben meghatározott módon és tarta|omma| va|ó te|jesítést
kovetően az e||enszo|gá|tatást átuta|ássaI te|jesíti, a Kbt. 130. s (1)-(3), (5) Ptk.

6:130.$ (1) bekezdése szerint bekezdése, il|etve a Kbt. 130. 5 (6) bekezdése
szerint.

28. Abban az esetben, ha Vá||a|kozó a te|jesítéshez alvál|a|kozót vesz igénybe,
Megrendelő a szerződésben meghatározott módon és tarta|omma| va|ó te|jesítést
követően az e||enszo|gá|tatást átuta|ássa| teljesíti a Kbt. 130. 5 (1)-(3) és (5)-(6)
bekezdése, i||etve a Ptk. 6:130.5 (1) bekezdéseitől e|térően a 3o6/2oL1 (XII.23.)
Korm' rende|et 14. 5 (1) és (3) bekezdése azirányadő.

3. Szerződési biztosítékok

1. Vál|aIkozónak fe|róható késede|mes te|jesítése esetén a Megrendeĺő késede|mi
kötbérre jogosult. A késedeImi kötbér összege nettó egyosszegű ajánIati ár
(vál|a|kozói díj) 1 o/o-nak megfe|e|ő osszeg minden megkezdett naptári napra. A
késede|mi kötbér maximuma nettó egyösszegű aján|ati ár (vál|a|kozői díj) 30o/o-a'

2. Vál|a|kozó meghiúsulási kötbér megfizetésére köte|es, amennyiben a je|en szerződés
te|jesítése neki fe|róható okból meghiúsu|. A meghiúsulási kötbér mértéke a nettó
egyösszegű aján|ati ár (vá||a|kozői díj) 30 o/o-nak megfe|e|ő osszeg.

-38-



3.

4.

A Megrende|ő az esetleges kötbér igényét írásbe|i fe|szólítás útján érvényesíti,
me|ynek a Vá||alkozó kote|es 8 naptári napon belü| maradéktalanu| e|eget tenni.
Amennyiben a Vál|alkoző a fentĺ irat kézhezvéte|ét követő 3 napon be|ü| magát
érdemi indoko|ássa| és azt a|átámasztó bizonyítékokka| nem menti ki, akkor a
kötbér e|ĺsmertnek tekintendő. A Kbt-ben fog|alt beszámítási fe|téte|ek I130.5 (6)
bek.] te|jesü|ésekor a kötbér a vá||alkozói szám|ába beszámítható.

Vá|la|kozó a szerződés hibát|an teljesítésének biztosítására va|amennyi beépített
do|og iIl. e|végzett munka vonatkozásában 60 hónap á|talános jótá||ást vál|a|.
Vá||a|kozó jótá||ási köte|ezettsége - az érintett hibáva| kapcso|atban - megszűnik,
ha a hiba bizonyíthatóan a te|jesítést követően ke|etkezett, kü|önösen ha:

- rende|tetése||enes vagy szakszerűt|en használat
- szándékos rongálás vagy erőszakos behatás,
- elemi csapás,
- szakszerűt|en szerelő vagy javító je|legű beavatkozás,
- a szĹikséges karbantartás hiánya

miatt következett be.

Vál|a|kozó a jótá||ási köte|ezettsége a|att a hĺba beje|entésétő| számított 5 naptári
napon be|ü| kote|es a javítást elkezdeni és megfe|e|ő szemé|yi á|lománnya| annak
befejezéséig fo|yamatosan munkát végezni. A hiba kijavításának végső határideje a
beje|entést követő 5 naptári nap, azza|, hogy amennyiben egyérte|mű, hogy a hiba
kĺjavítása a fenti időtartamon be|ü| nem va|ósítható meg, akkor a fe|ek egyeztetnek
annak határidejérő|.

A jótá||ási kötelezettség nem érinti a Megrende|őt megi||ető ke||ékszavatossági
jogokat, és azok érvényesíthetőségét.

Vá||a|kozó te|jes kártérítési köte|ezettséget vá||al jelen szerződésse| kapcso|atosan a
neki felróható károkért, ide értve kü|önösen ha a munkaterri|et nem megfe|e|ő
e|kerítése, őrzése, Vagy azon az építőanyagok eszkozök nem megfe|e|ő tárolása,
továbbá a nem megfe|elő forga|omszervezésĺ fe|adatok e||átása miatt harmadik fé|re
kár háram|ik.

Vá|la|kozó a te|jesítés e|maradásábó| származő igények biztosítása érdekében a
nettó vá|la|kozói dij So/o-ának megfe|e|ő mértékű, a Kbt.126.5 (6) bekezdése a)
pontja szerint szo|gáltatott te|jesítési biztosítékot köteles nyújtani Megrende|őnek.
Ezen biztosítékot a szerződés hatályba|épésekor ke|| szo|gá|tatni. Megrendelő a

te|jesítési biztosítékbó| közvet|enü| kie|égítést nyerhet, ha a Vá||alkozó érdekkörében
feImertiIt okbó| Vá||alkozó a szerződésbő| eredő teljesítési kcjtelezettségének
maradéktalanuI nem tesz eleget. A te|jesítési biztosítéknak lega|ább a szerződés
te|jesítési határidejét követő 60 napig keIl lehívhatóan rendeIkezésre á||nia
(érvényes és hatá|yos).

Vá||alkozó a jótá|lási igények bĺztosítása érdekében a nettó vá|lalkozói díj Solo-ának
megfe|e|ő mértékű, a Kbt.126.$ (6) bekezdése a) pontja szerint szo|gá|tatott
jólte|jesítési biztosítékot köteIes nyújtani Megrende|őnek. Ezen biztosítékot
te|jesítéskor kell szo|gáltatni (az átadás-átvéte|i e|járás |ezárásának a fe|téte|e)'
Megrende|ő a jó|teljesítési biztosítékbó| közvet|enü| kie|égítést nyerhet, ha a
VálIalkozó érdekkörében feImerült okbó| Szá||ító jótá|lási köteIezettségét nem

5.

6.

7.

B.

9.
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szerződésszerűen teljesíti' A jólte|jesítési biztosítéknak lega|ább a jótá||ási határidő
követő 60 napĺg ke|| |ehívhatóan rende|kezésre ál|nia (éruényes és hatá|yos).

10. A je|en szerződésben e|őíft va|amennyi a Kbt. szerinti biztosítékokra - amennyiben
jogszabá|y másként nem rende|kezik - a|kalmazandó szabá|yok:

11.Ha bárme|y biztosíték adására a bankgarancia formáját vá|asztja a Vá|Ia|kozó a

bankgarancia nyi|atkozat eredeti példányát a Megrende|őnek át tell adnia. Jogosu|t
kizárő|ag o|yan bankgarancia nyi|atkozatot koteles e|fogadni, amelyben a bank
vá||a|ja, hogy amennyiben a Jogosu|t arró| tájékoztatja, miszerint a Vá|Ialkozó
bárme|y okbó| nem tett eIeget szerződésben fogIaIt koteIezettségeinek, úgy
Váĺla|kozó he|yett a Jogosu|t első fe|szólítására átuta|ia a bankgaranciábó| a Jogosult
á|tal megje|ö|t összeget a Jogosu|t bankszámlájára. A bankgaranciában rögzíteni
ke||, hogy a bank a szo|gá|tatást nem vitatja, |emond a szolgá|tatás
visszautasítására, visszatartására, annak vitatására Vagy beszámítására vonatkozó
va|amennyijogáró| továbbá arról is, hogy Válla|kozó a je|en szerződésbő| vagy azza|

kapcso|atban, il|etve más jogviszonybói ei.edő, a Jogosu|tta| szembeni követeléseit
érvényesítse.

'L2.Egyéb okirati formában szo|gá|tatott biztosítékra a fentiek megfe|elően irányadóak..

13.Vál|a|koző bárme|y, a Megrende|ő javára te|jesítendő biztosítékot a Megrende|ő
141oo3o9-10213949-01000006 számú fizetési szám|ájára történő befizetésse| is
tudja teljesíteni, me|ynek fe|téte|e, hogy a Megrende|ő szám|áján jóváírásra kerü|jön

az e|őirt határidőig a te|jes összeg.

4. Teljesítési határidő

1. Szerződő fe|ek je|en szerződés te|jesítési határĺdejét a szerződés hatá|yba|épéstő|

számított 9 hónapban határozzák meg azza|, hogy a Vá||a|kozó á|ta|i végső
te|jesítési határidő 2015. április 30. me|y szigorú (fix)határidő. A szi9orú (fix)

határidő, mint jogi fogalom tarta|mával és jogkövetkezményeive| a fe|ek tisztában
vannak.

2. A te|jesítési határidőbe (véghatáridő) az átadás átvéte|i e|járás legfe|jebb 30 napos
időtartama nem számít be|e.

3' Minden, a szerződés te|jesítését akadályoző, e| nem hárítható kĹi|ső korü|mény (vis
maior) a befejezésĺ határidő módosítását vonhatja maga után, kivéve, ha bármi|yen
munkaszervezési (több munkavá||a|ó a|ka|mazása, munkaszervezés
megvá|toztatása, stb.) e|járássa| mego|dható |ett vo|na a határidő betartása. A
határidő módosu|ásához az ok (és annak fenná||ásának időtartama) építési nap|óba

va|ó bejegyzése és a Megrende|ő műszaki e|lenőrének jóváhagyása szükséges.
Vál|a|kozó kijelenti, hogy a rende|kezésére á|ló te|jesítési időszak - figye|embe véve
az évszakokkaI kapcsoIatban felmerĹi|ő munkavégzést á|ta|ában akadá|yozó
korülményeket is - elégséges a szerződés határidőben történő hiány és hibamentes
teljesítésére.

4. Nem eredményezi a teljesítési határidő módosu|ását az elhárítható, i|letve a

Vá||alkozó á|taI ke||ő gondossá9gaI e|őre látható okok miatt bekövetkezett
késedeIem.
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5.

1.

Vá|la|kozó kijelenti, hogy tisztában van azza|, hogy a szerződés közvetett tárgyát
képező felépítmény kozcé|okat szo|gá|, ígv fenti határidőben és tartalomma|,
va|amint mĺnőségben va|ó átadása a Megrende|ő kü|onösen fontos érdeke.

5. A munkaterület átadása, munkavégzés

A munkaterü|etet a Megrende|ő a szerződéskötést követő 1 munkanapon adja át a
VálIalkozónak. Felek kifejezetten rögzítik, hogy a munkaterĹiIet közterÜ|eten
he|yezkedik e|, így Vál|a|kozónak kü|önös gondot kel| fordítani a munkaterÜ|et
e|kerítésére és az építőanyagok eszközcik megfe|eĺő e|he|yezésére, a munkaterÜ|et
őrzésére.

Vá|la|kozó a kivite|ezés megkezdésekor, a hozzáféréssel rende|kezésére bocsátott
(készenlétbe he|yezett) eIektronikus építési nap|ót a vonatkozó rendeIkezések
szerint vezeti ĹL9I/2oo9. (IX.15.) Korm. r.]

Fe|ek megállapítják, hogy az átadás-átvétel vonatkozásában a munkaterÜ|et
megfe|elő, ha a munkavégzés he|yére az anyag száĺ|ítása gépi vagy kézi erővel
megoldható és a munkavégzés a tény|eges munkavégzés he|yén megkezdhető.

Fe|ek rögzítik, hogy a munkavégzést fo|yamatosan működő egészségÜgyi intézmény
terü|etén ke|| végezni, í9y a Megrende|ő a munkaterÜ|et átadása tény|egesen csak
részenként torténik. A Vál|a|kozó részére a munkaterü|et átadása a fentiek a|apján,
te|jesítési helyszínenként, részenként torténik. A Megrendelő rende|kezésre álló he|y
függvényében tudja biztosítani a munkavégzéshez szÜkséges anyagok, eszközök,
fe|szere|ések e|he|yezését. Az ezze| kapcso|atos kö|töztetési fe|adatok e||átása -
megfe|e|ő szemé|yzette| és eszközökke| - a Váĺ|a|kozó köteĺezettsége., ez a|ő|
kĺVételt tesznek az orvos techno|ógiai berendezések beĹizeme|ése. Szerződő felek
e|őtt ismeretes, hogy az egészségügyi intézmény e|őzőek szerinti működését az
ANTsZ-től kapott műkodési engedé|y és az egészségĹigyi minimum fe|téte|ek
fenntartása me||ett ke|| a munkavégzés fo|yamata alatt biztosítani. Vál|aIkozó
kifejezetten kije|enti, hogy fentiekkel az aján|ata megtéte|ekor te|jes körűen
tisztában vo|t. Fentiek megsértése sú|yos szerződésszegésnek minősü|. Felek
megál|apodnak abban, hogy a szakmai ajánlat tartalmának kozös megegyezésse|
történő megvá|tozása esetén (legyen szó Ĺitemtervrő|, organĺzációs terv, stb.) nem
minősĹi| szerződés módosításának, hanem az aktua|izá|t verziót ke|l a szerződéshez
csato|ni, kivéve, ha a szám|ázási Ütemtervet, befejezési véghatáridőt érinti.

A Vá||aĺkozó energiaigényét eIsődIegesen saját maga köteles biztosítani, arra
Megrende|ő csat|akozási |ehetőséget biztosít, energiaigény e|számo|ása a|mérőn
keresztÜ| torténik.

A munkaterÜ|et átadását köVetően a szemé|y-, vagyon-, és munkabiztonságró|, a
kornyezetvédeImi szabályok betartásáró| a Vá||aIkozó köteIes gondoskodni.
Vál|aIkozó fele| a Megrendelő il|. harmadik szemé|yek vonatkozásában azok
vagyontárgyaiban, é|etében, testi épségében i||. egészségében a neki feIróható
módon ke|etkezett hiányokért, i||. károsodásokéft.

Vá|laIkozó kote|es a munkaterü|etet megfeĺe|ően e|keríteni.

Vá||a|kozó koteles a ke|etkezett hu||adékot a jogszabá|yoknak megfe|e|ően gyűjtenĺ,
és hivataIos huIladék|erakó-heIyre szá|ĺítani, vaIamint ezt a Megrende|ő fe|é
megfeIelően igazoIni.

2.

?

4.

5.

6.

7.

8.

9.
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10. Az eltakarásra kerü|ő munkarészek eltakarása e|őtt a műszaki e|lenőft közvet|enü|,
i|ĺ. az építési naplón keresztÜ| |egalább 1 héttel korábban értesítenie ke|| a
Vá||alkozónak. Ennek elmu|asztása esetén a Megrendelő követe|heti, hogy tárják fel

az e|takart munkarészeket, melynek ko|tségei a Vál|aIkozót terhe|ik.

11. Felek megá|lapodnak abban, hogy amennyiben a Megrende|ő célszerűt|en Vagy

szakszerűt|en utasítást ôd, a VálIaIkozó köteIes őt erre figye|meztetni. Ha a

Megrende|ő a fĺgye|meztetés e||enére utasítását fenntartja, a Vá|laIkozó a

szerződéstő| e|á||hat Vagy a fe|adatot a Megrende|ő utasításai szerint, a Megrende|ő

kockázatára e|láthatja. A Vá||a|kozó köte|es megtagadni az utasítás te|jesítését, ha

annak végrehajtása jogszabá|y vagy hatósági határozat megséftéséhez vezetne,
vagy veszélyeztetné mások szemé|yét vagy Vagyonát. A fe|mondási vagy e|á||ásijog
csak akkor gyakorolható, ha más módon a szerződésszerű te|jesítés nem

biztosítható.

12. Felek rogzítik, hogy az építési engedély, tervdokumentáció jogerősített 1 pé|dányát,
vaIamin[ a kivite|i dokumentáció egy nyomtatott és e9y digĺtális pé|dányát
Megrende|ő a szerződéskĺitéskor a Vá||a|kozónak átadta.

13.A szerződés te|jesítése során szükséges az ISo 9001 minőségirányítási tanúsítvány
és az MSz 28oo1 (oHsAs 18oo1) munkahe|yi egészségvéde|mi és biztonsági
irányítási rendszer szerinti tanúsítvány megléte és a|kalmazása vagy az Európai

Unió más tagál|amábő| származó a fentiekke| egyenértékű tanúsítvánY, vagY az
azza| egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékainak
aIkaĺmazása. Ennek megsértése sú|yos szerződésszegésnek minősü|.

14. Vál|a|kozó fe|adata, hogy közreműködjon a Megrende|ő fenntartható fej|ődésse| és

esé|yegyen|őségge| kapcso|atos válla|ásai teljesítésében, ennek megsértése sú|yos

szerződésszegésnek m i nősü l'

15.Vál|a|kozó feladata 1db,,A" típusú táb|a (504 cm x 238 cm (Europ|akát) e|he|yezése
a munkaterü|eten, amely az ,,Úi Széchenyi Terv arculati kézikönyv,Łben
meg határozott fe|téteIeknek megfeIel.

6. Kapcsolattartás, jognyilatkozattétel

1. Fe|ek kije|entik, hogy a tevékenységÜk során a tudomásukra jutott Üzleti titkot
megőrzik. Üzleti titokként definiá|nak minden o|yan adatot, me|y je|en szerződés
keretein be|ü| a másik fé|le| kapcso|atban a tudomásukra jut. Kivéte|t képez ez a|ő|

azon adatok összessége, amely a Kbt. vagy más jogszabá|yok szerint nyĺlvános
adatnak minősü|.

A titoktartási köte|ezettség megszegésébő| eredő kárért az ezért fe|e|ő fé| kártérítési
köteIezettség ge| ta rtozi k.

Fe|ek titoktartási köte|ezettsége kiterjed a munkavá||alóikra, va|ame|y po|gári jogi

szerződés alapján munkavégzésre irányu|ó jogviszony, Va9Y más jogviszony a|apján

a fé||e| kapcsolatban |évő egyéb szemé|yekre is. Ezen szemé|yek magatartásáért a

titoktartási kötelezettség viszonyĺatában az érintett fé|, mint saját magataftásáért
felel.

2.

3.
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4.

5.

Nem minősülhet üz|eti titoknak mindazon adat vagy információ, ame|yet jogszabá|y
i||etve egyéb dokumentum az üz|eti titok körébő| kizár.

Jelen szerződésse| kapcsolatban joghatá|yos nyi|atkozattéte|re jogosu|t szemé|yek
az a|ábbiak, akik jognyi|atkozataikat kizárő|ag írásban, az átvéte| idejét igazo|ő
módon tehetik meg érvényesen. Fe|ek ez a|att értit a te|efax i||. az e-mai| üzenetek
vá|tását, ha annak átvéte|e igazo|ható, valamint az építési nap|óba az arra jogosu|t
á|ta| tett bejegyzést is:

Megrende|ő részérő|:

Vá||a|kozó részérő|:

6. A Megrende|ő a t9Lĺ2009. (IX.15.) Korm. r. 16.$ (1) b) pontja a|apján a teljesítést
műszaki e||enőr igénybevéte|ével e|lenőrzi. A műszaki e||enőr adatai:

Cégnév:
SzékheIy:

c. e|járó műszaki el|enőr neve, e|érhetősége:

d. nyi|vántartási azonosító:

7. A műszaki el|enőr a Megrende|ő képviseĺetében jár e|.

8. Szerződő fe|ek je|en szerződés teĺjesítése során köte|esek együttműködni.

9. Megrende|ő és Vá||a|kozó egymás írásbeĺi megkereséseire azok kézhezvéte|étő|
számítva 2 munkanapon be|Ü| írásban érdemi nyi|atkozatot köte|esek tenni.

10' Megrende|ő képviselője jogosu|t a kivitelezés során bármikor a munka ál|ását
e||enőrizni, és ezek eredményérő| az e-építési nap|óba bejegyzéseket eszközö|ni.

11.Fe|ek kifejezetten rögzítik, hogy a Vá||a|kozót nem mentesíti a hibás te|jesítés
jogkövetkezménye a|ó|, ha a Megrende|ő e||enőrzési köte|ezettségét nem, Vagy nem
megfeIe|ően te|jesítette.

7. A szerződés teljesítésével kapcsolatos átadás átvéteti eljárás

1' Az átadás-átvételi e|járás megkezdésérő| Vá|laIkozó Megrende|őt kote|es
készrejeIentés formájában írásban, a hatályos jogszabá|yi rendelkezéseknek
megfele|ően értesíteni minimum 15 nappa| korábban. Megrende|ő köte|es az átadás-
átvéte|i e|járást 2 munkanapon be|Ü| megkezdeni, és a Kbt. 130.5 (2) bek. szerint
|efo|ytatni, az ott meghatározott jogkövetkezmények terhe me||ett.

2, Az eljáráson a fe|ek képvise|ői megvĺzsgá|ják a teljesítést, jegyzőkönyvet vesznek
fel, me|yben felvezetik az eset|eges hibák és hiányok Iistáját. A Vá||alkozó köteles a
jegyzőkonyvbe nyi|atkozni a hibák kijavításának határnapjárő|, me|y nem ha|adhatja
meg összességében az 30 munkanapot.

3. Az átadás-átvéte|i e|járáson a Vá||a|kozó átad3a a jótál|ási jegyeket, 1 p|d-ban a
megva|ósu|ási dokumentációt és megadja a beépített szerkezetek, berendezési és
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4.

5.

7.

1.

2.

feIszerelési tárgyak használati és karbantartási utasításait, vaIamint jelen

szerződésben és jogszabá|yban rogzített egyéb iratokat, stb. Ennek hiányta|an
telj esítése a szerződéssze rű telj esítés feltétel e.

Továbbá fe|ek megá||apodnak abban, hogy a haszná|atbavéte|i engedé|y (jogerős)

rendelkezésre állása a szerződés te|jesítésének fe|téte|e. Az engedé|y megszerzése a
Vá|la|kozó fe|adata, me|ynek során a Vá||a|kozó a Megrende|ő képvise|etében jár el.

A fentiek alapján elvégzett hiánypót|ásokró| i||. javításokró| a Vá|la|kozó írásban
tájékoztatja a Megrende|őt, aki a tárgyi munkát - megfe|e|őség esetén - átveszi. Ez
a birtokbavéte| napja. Fe|ek rogzítik, hogy az átadás-átvéte| |ezárásáig a Vá||a|kozó

koteles va|amennyi eszközt, anyagot, hu||adékot és felvonu|ási épü|etet a kivite|ezés
he|yszínérő| elszá|lítani, me|y az átvéte| feltéte|e. Továbbá az átadás-átvéte| további
fe|téte|e a kĺvitelezésse| a Vá||a|kozónak fe|róható károk te|jeskörű
megtérítésének/he|yreá | |ításá na k i gazo|ása.

A Vá||aIkozó az utófe|ü|vizsgálati e|járásban kote|es közreműködni. Az
utófeĺülvizsgálatot a Megrende|ő hívja össze a te|jesítést követően évenként a
jótá||ási időtartam végéĺg. Az utófelü|vizsgá|ati e|járásban a Fe|ek a te|jesítés
szerződésszerűségét és a hibás/hiányos te|jesítésbő| eredő hibákat/hiányosságokat
vizsgá|ják és jegyzőkonyvben rögzítik. Vá|la|kozó a jegyzőkonyvben nyĺ|atkozik a
hibák kijavításának határidejérő|, me|y osszességében nem lehet több, mint .......

nap.

Váĺ|alkozó köte|es együttműködni az érdekelt szervekke|, szemé|yekkel, kÜ|önösen a

sza khatóságokka|.

8. Vegyes és záró rendelkezések

Fe|ek megál|apodnak abban, hogy a je|en szerződés a|apján a Vá||alkozó á|tal

készítendő, szerzői jogi véde|em a|att á||ó a|kotások vonatkozásában a Megrende|ő a

részére történő átadássaI te|jes, átruházható, és kor|átozásmentes (térben, időben,
felhaszná|ási módban) felhaszná|ási jogot szerez. A felhaszná|ási jog e||enértékét a
vá|la| kozói díj ta rtalmazza.

Fe|ek megá||apodnak abban, hogy a megrende|ő a rende|kezés jogát je|en

szerződésse| kiköti, így a vá|laIkozó a szel|emi alkotást csak saját be|ső

tevékenységéhez haszná|hatja fe|, nyi|vánosságra nem hozhatja, harmadik
személ|yel nem kozoIheti; i|yen esetben a sze||emi aIkotássaI a megrende|ő
szabadon rendelkezik;

A szerződés te|jesítés e|őtti megszűntetésére a Ptk' vá||a|kozási (il|. kivite|ezési)
szerződésre vonatkozó szabá|yai irányadók az alábbiak figye|embevételéve|:

Megrende|ő jogosu|t e|á||ni a szerződéstő| il|. azt felmondani, kÜlönösen ha:

a. a Vál|aIkozó el|en az iIletékes bíróság jogerős végzése a|apján fe|számo|ási
e|járás indu|; vagy

b. a Vá|lalkozó vége|számo|ás iránti kére|me (amennyiben gazdasági
társaságró| van szó) a cégbíróságná| benyújtásra kertl|t; vagy

c. a Vá||aIkozóval szemben az i||etékes cé9bíróság előtt megszűntetési, tör|ési
e|járás indul;

3.

4.
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d. a Vá||a|kozó a Vá||a|kozási Szerződésben megje|ölt véghatáridőt 10 napot
megha|adóan e|mu|aszt;

e' a Vá|la|kozó a szám|ázási ütemtervben meghatározottoktóĺ 30 nappal e|tér és
ez az e|térés a Vá||a|kozónak fe|róható okbó| történik;

f . Válla|kozó a Szerződésben fog|alt bármely egyéb köte|ezettségének nem tesz
eleget, és emiatt a Szerződés fe|jogosítja a Megrendelőt a felmondásra Vagy
az e|á||ásra, Vä9Y

g. Jogszabályon a|apu|ó feĺmondási vagy e|á||ási okok fenná||nak,

5. A Vá||a|kozónak i|yen esetben csak a már e|végzett munkák e|számo|ására lehet
igénye.

6. Megrende|ő jogosu|t és egyben köte|es a szerződést fe|mondani - ha szükséges
o|yan határidőve|, ame|y Iehetővé teszĺ, hogy a szerződésse| érintett feIadata
el|átásáró| gondoskodni tudjon - ha

a. a Vál|alkozóban közvetetten vagy közvet|enü! 25o/a-at megha|adó tu|ajdoni
részesedést szerez va|ame|y o|yan jogi szemé|y vagy jogi személyiségge|
nem rende|kező gazdasági társaság, ame|y nem fele| meg a Kbt. 56. 5 (1)
bekezdés k) pontjában meghatározott feltéteIeknek.

b. a Vá|la|kozó közvetetten Vagy kozvet|enti| Z5o/o-ot megha|adó tu|ajdoni
részesedést szerez va|ame|y o|yan jogi szemé|y vagy jogi szemé|yiségge|
nem rende|kező gazdasági társaságban, amely nem fe|e| meg a Kbt 56. 5 (1)
bekezdés k) pontjában meghatározott feItéteIeknek.

c. A je|en pont szerinti fe|mondás esetén a Vá||a|koző a szerződés megszűnése
e|őtt már te|jesített szoIgá|tatás szerződésszerű pénzbeIi elIenértékére
jogosult,

7, A Vál|a|kozó jogosu|t je|en Szerződéstő| va|ó elá||ásra, ha Megrende|ő neki
fe|róhatóan - a munkaterü|et átadási köte|ezettségét a kovetkezményekre történő
figyelmeztetés e||enére, a fe|szó|ítás átvéte|étő| számítva is 15 napot megha|adóan
elmulasztja.

8. Je|en szerződés a|áírását közvet|enü| mege|őzően Vá||a|kozó bemutatta a 3o6/2oLI.
(XII.23.) Korm. rend. 9.$-ban és az aján|attéte|ĺ fe|hívásban meghatározott
fe|e|ősségbiztosításra vonatkozó kotvényt. Vá||a|kozó nyĺ|atkozza, hogy a bĺztosítás
hatá|yát a je|en szerződés te|jesítéséig fenntartja. Nem minősti| a szerződés
megséftésének, i||' nem igény|i a szerződés módosítását, ha a Vá||a|koző az e|őírt
tartaImú fe|e|ősségbiztosítási szerződésének megszűnését mege|őzően, |egkésőbb a
megszűnő szerződés megszűnéséve| egyidejűleg hatá|yba |épő, az e|őírt
fe|téte|eknek megfe|e|ő új fele|ősségbiztosítási szerződést köt, és azt a Megrende|ő
fe|é igazo|ja.

9. E szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a Kbt. vonatkozó
rende|kezései az irányadók.

10. Fe|ek megá||apodnak abban, hogy a Vá||alkozó nem fizet, i|letve számo| el a
szerződés te|jesítésével osszefÜggésben olyan kö|tségeket, me|yek a Kbt. 56. s (1)
bekezdés k) pontja szerinti fe|téte|eknek nem megfe|e|ő társaság tekintetében
merü|nek fe|, és me|yek a Vá|la|kozó adóköte|es jovede|mének csökkentésére
alkalmasak.
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11. Fe|ek megá||apodnak abban, hogy a szerződés te|jesítésének te|jes időtartama a|att
tulajdonosi szerkezetét Vál|alkozó a Megrende|ő számára megismerhetővé teszi és a
Kbt. 125.5 (5) bekezdés szeri,nti Ügyletekrő| a Megrendelőt ha|adékta|anu| értesíti.

12. Fe|ek eset|eges vitás Ügyeiket egyeztetés útján rendezik, ennek eredményte|ensége
esetén a jogviták e|döntésére az il|etékes Bíróság jogosu|t.

13.Je|en szerződés csak a Kbt. 132.s a|apján módosítható.

14. Felek megá||apodnak abban, hogy amennyiben je|en szerződés bárme|y pontja

kógens jogszabályba ütközne, Vagy a kozbeszerzési eljárás köte|ező érvényű
dokumentumának tartaImávaI el|entétes |enne, akkor je|en szerződés fentieket sértő
rende|kezése helyébe - minden további jogcselekmény, így kü|önösen a szerződés
módosítása né|kĹi| - a megsértett köte|ező érvényű jogszabá|yi rende|kezés vagy
kozbeszerzési dokumentumi rendeIkezés kerül. Fentieket kelĺ megfe|elően
a|ka|mazni, ha va|amely kógens jogszabá|y akként rende|kezik, hogy va|ame|y
rende|kezése a szerződés része és azt szövegszerűen a szerződés nem tartalmazza
(az adott rende|kezés a szerződés részét képezi).

15.Jelen szerződés 8 db megegyező, eredeti példányban készü|t el, e|vá|aszthatat|an
részét képezi a közbeszerzési e|járás iratanyaga. Aszerződés a mindkét fé| a|áírásra
és köteIezettségvá||alásra jogosu|t vezető tisztségvĺse|őjének (Vá||aIkozóná|

cégszerű) a|áírása esetén érvényes.

16. Jelen szerződés az a|áírásának napján |ép hatá|yba.

Fe|ek a szerződést, mint akaratukka| mindenben megegyezőt, e|o|vasás és érte|mezés
után, he|ybenhagyó|ag a|áírják.

Kelt: Budapest, 2014.

Budapest Főváros VIII. kerÜlet
Józsefvá rosi ön kormá nyzat

képviseIetében
dr. Kocsis Máté
po|9ármester

Megbiző

Fedezet:

PénzÜgyiIeg e||enjegyzem :

Dátum: Budapest, 2ot4.

képviseIetében

VálIalkozó

Páris Gyu|áné
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pénzügyi Ügyosztá |yvezető

Jogi szempontbó| e||enjegyzem:
Rimán Edina

jegyző
nevében és megbízásábó|

dr. Mészár Erika
a|jegyző

4. KOTET

łrÁľlon rcnzolÁs. És ľvrlnľxoznrurľrÁx
1. számú melléklet

TARTALoM. És KBT.49. s (2) BEKEZDÉSE SZERINTI IRATJEGYZÉK

oIdaIszám

1. Tarta|omje gyzék ( 1. sz. me||ék|et)

z. Fe|o|vasó |ap (2. u2.2, sz. me||ék|et)

3. Aján|ati nyi|atkozat, kü|önosen Kbt. 60. s (3) bekezdésre vonatkozóan
(3. sz. mellék|et)

I. FEJEZET: KIZÁRó oKoKKAL KAPCSoLATBAN ELóÍRT
NYILATKoZAToK' IGAzoLÁsoK
1. Cégszerűen aláírt kifejezett nyi|atkozatot kelI csato|ni a benyújtandó

aján|atban annak igazo|ására, hogy a részvéte|i szakasz őta az ajánlat
benyújtásáig nem következett be o|yan vá|tozás, me|y a|apján a Kbt.-
ben meghatározott kizárő ok hatá|ya a|á kerü|t az aján|attevő i||etve
alvá||a|kozója és az alka|masság igazo|ásában részt vevő szervezet. Az
aján|athoz nem ke|| csato|ni azokat az igazo|ásokat, nyi|atkozatokat,
ame|yeket aján|attevő a részvéte|i je|entkezéshez már csatolt, kivéve,
ha a korábban benyújtott ĺgazo|ás vagy nyilatkozat már nem alka|mas
az e|őíftak bizonyítására (4. sz. me||ék|et).

II. FEJEZET: Az A'ÁNLATTÉľEu FELHÍVÁSBAN elóÍnr EGYÉB
NYILATKoZAToK' IGAzoLÁsoK
1. Vá|tozásbejegyzési (e|ektronikus) kére|em és az annak érkezésérő| a

cé9bíróság á|taI megküĺdott igazolás (adott esetben)

A cégjegyzésre jogosu|t szemé|y(ek) a|áírási címpé|dánya(i)t (a|áírás
mintáit), abban az esetben , ha az aján|atot a|áírő szemé|y e|tér attól,
aki a részvéteIi jeIentkezést írta alá. Cégjegyzésre nem jogosuIt

2.
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köte|ezettségvá|la|ó(k) esetében az erre vonatkozó, a megbízott
a|áírását is taftaImazó, telies bizonyító erejű magánokiratba fogla|t
írásos meghata|mazást is csato|ni szükséges (5. sz. me||ék|et)

4. Kbt. 126. 5 (5) bekezdés szerinti nyi|atkozat a jótá|lási,te|jesítési és az
e|ő|eg-visszafizetési biztosíték rendeIkezésre bocsátásáró| (7. sz.
me||éklet).

5. Szakmai aján|at( árazott kö|tségvetés, organizációs terv)

v. FEJEZET: tizleľl TITKoT TARTALMAZó IRAToK (ADoTT ESETBEN) onál|ó
me||ékIetbe

n

vI. FEJEZET: Az nrÁľnrĺevő Álľłl. BEcsAToLNI xÍvÁľľ
DOKUMENTUMOK (ADOTT ESETBEN)

^ 
4/20LL, (I. 28.) Korm. rendelet végrehajtása érdekében az ajánlathoz csato|ni ke|| az

eredeti - papír a|apú - pé|dány képo|vasó készi.i|ékke| készÜ|t CD-re vagy DVD-re írt 3 db
eIektronikus pé|dányát! Az eIektronikus pé|dánynak Acrobat Reader programmaI
o|vasható .PDF kĺterjesztésű formátumban ke|| |ennie, |ehetőség szerint egyet|en fájIban.

-48-



BíráIat szempontja |l ajánlat 
I

Itt IIl||tl Nettó vá|lalkozói díj (HUF-ban

2.1. számú me|léklet

FELoLvAsóLAp
(önáIló aián lattétel esetén)

1. Ajánlattevő
Név: ........
SzékheIye:
Telefon: Fax:.........
E-mail :..............

2. Aján|attétel tárgya:

,,Iőzsefvárosi egészségiigyi szoIgá|at komp|ex fejlesztése keretében kivitelezési
munkák elvégzése vállalkozás! szeľződés keretébcn a KMOP- 4-3"2!a-t3.2o13.
ooo1 azonosító számú projekt során''

3. Ajánlat:

Ke|tezés (he|ység, év, hónap, nap)

(cégjegyzésre jog osu lt vagy sza bá |yszerűen
meg hataI mazott képvise|ő a|áírása)

2.2. számrÍ melléklet
FELoLvAsóLAp

(közös ajánlattéte| esetén)

1. Ajánlattevői konzorcium

Név: ........
Székhe|ye:
Telefon: ............. . Fax:
E-mail:
Tagok adatai (név, székhe|y):

Tagok adatai (név, székhely):
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2. Ajánlattétel tárgya:

,,!őzseÍvárosi egészségügyi szolgálat komplex fejlesztése keretében kivitelezési
munkák elvégzése vállalkozási szerződés keretében a KMOP- 4.3.2la.13.2013-
ooo1 azonosító számú projekt során''

s. AjánIat:

ffi

Ke|tezés (he|ység, év, hónap, nap)

(cégjegyzésre jogosu lt vagy szabá|yszerűen
meghata Imazott képviselő a|áírása)
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3. számú melléklet

AJANLATI NYILATKOZAT

különösen Kbt.60. s (3) bekezdésľe vonatkozóan

A|ulírott..... '.. mint a(z).....'.'..'.

(székhe|y:. .'..) cégjegyzésre jogosult/meghata|mazott képvise|őjel -
az eljárást megindító fe|hívásban, az aján|attételi fe|hívásban és a dokumentációban
fog|a|t va|amennyi formai és tarta|mi követe|mény, utasítás, kikötés gondos áttekintése
után ezennel kijelentem, hogy:

- az e|járást megindító fe|hívásban, dZ ajánĺattéte|i fe|hívásban és a
dokumentációban fog|a|t va|amennyi fe|tételt megismertük, megértettük és azokat
a je|en nyĺ|atkozattal e|fogadjuk,

- a szerződést - amennyiben, mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerü|ünk -
készek vagyunk megkötni és te|jesíteni,

- a kért e|lenszo|gá|tatás összege: |ásd az,,Fe|olvasó|ap''-on,

- e|fogadjuk, hogy amennyiben o|yan kitéte|t tettÜnk aján|atunkban, ami e||entétben
van az e|járást megindító fe|hívássa|, az aján|attéte|i felhívássaI Vagy a
dokumentációvaI vagy azok bárme|y fe|téte|ével, akkor az aján|atunk érvénytelen,

- amennyiben nyertesnek nyi|vánítanak bennÜnket - vagY az eredményhĺrdetésen
második he|yezettként az Ajánlatkérő álta| megje|ölésre kerülünk és a nyeftes a
szerződéskötéstő| visszalép , akkor a szerződést megkötjĹik, és szerződést
teljesítjük a dokumentációban, a szerződéstervezetben és az aján|atunkban
lefektetettek szerint.

Ke|tezés (he|ység, év, hónap, nap)

(cégjegyzésre jogosu It vagy sza bá |yszerűen

meg hataI mazott képvise|ő a|áírása)

l trér3tik a nýlatkozatotallákő személye szerint a megfelelő részta|áhtarrl.

-51-



4. számú mel|ék|et

NYILATKOZAT
a kizárő okok vonatkozásában

A|u|írott mint a(z)
(székheIy:

...;...........;.......:........ ................) aján|attevő szervezet
cégjegyzésre jogosult képvise|ője a Budapest Főváros VIII. KerÜ|et ]ózsefvárosi
onkormányzat (1o82 Budapest, Baross utca 63-67),, mint Aján|atkérő á|taI

,,Jőzsefuá rosi eg észség iigyi szo lgá lat ko m plex fej lesztése ke reté ben kivitelezési
munkák elvégzése váIlalkozási szerződés keretében a KMOP- 4-3'2/a-73.2o73-
ooo7 azonosítő számú projekt során,, tárgyában kiírt kozbeszerzésĺ e|járás során az
a|ábbi nyi|atkozatot teszem a kizárő okok vonatkozásában:

- a részvéte|i szakasz őta az aján|at benyújtásáig nem következett be olvan
glltozilg, me|y a|apján a Kbt.-ben meghatározott kizárő ok hatá|ya alá kerü|t az
aján|attevő il|etve a|vá||aIkozója és az alkaImasság igazo|ásában részt vevő
szervezetz.

va9y

- a részvéte|i szakasz óta az aján|at benyújtásáig bekövetkezett o|van változás,
me|y a|apján a Kbt.-ben meghatározott kizárő ok hatálya a|á kerü|t az aján|attevő
i|letve a|vá|la|kozója és az a|ka|masság igazo|ásában részt vevő szervezet. A
bekövetkezett változás megnevezése: ..'.'''..

Ke|tezés (he|ység, év, hónap, nap)

(cégjegyzésre jogosu |t vagy sza bá |yszerűen

meghataImazott képviselő a|áírása)

2 Az aiáĺlathoz nem kęll csatolni azokat az igazo|ásokat, nýlatkozatokat, amelyeket ajrĺnlattevő a részvéte|i
jelentkezéshez már csato|t, kivéve, ha a korábban benyujtott igazo|ás vagy nýlatkozat már nem alkalĺnas az

e|őirtzkbizonýtásźra.
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5. számú mel|éklet

MEGHATALMAZAS

A|u|írott mint a(z) (székheIy:

; ; ä; ö ;il ;;; ;; ;"'ä. ; . J }i "H:::[Tí:!T i i !;í?j" äĹ : [1 ff ';l''''ffií il:::,;
(szig.sz.: '.'; szü|.:...; an.: '..; |akcíml '..), hogy Budapest Főváros

VIII. KerÜ|et Józsefuárosi onkormányzat (1082 Budapest, Baross utca 63-67),, mint
Ajánlatkérő á|tal ,,Jőzsefuárosi egészségÍigyi szolgálat komplex fejlesztése
Łałałőhan hi,-,iła!az.éęi łlllnk_4k a!,-,éazősa vźllzlkazási szerződés keretében a
^9' 

9ÚÝPvl 
'rŁ'l 

Yl 
' 

Y9-Y-L

KMOP- 4-3,2/a-73-2o73-ooo7 azonosítő számú projekt során,, tárgyában
hirdetmény közzététe|éve| indu|ó tárgya|ásos közbeszerzési e|járás kapcsán készített
aján|atunkat a|áírásáva| |ássa el, ezálta| nevemben és képvise|etemben eljárva jogokat
szerezzen és köte|ezettséget vá| |a|jon.

Ke|tezés (he|ység, év, hónap, nap)

( meg hata I m aző cégjegyzésre jogosu |t

képvise|őjének a|áírása)

(meg hataI mazott a|áírása)

E|őtt|'ink, mint tanúk e|őtt:

A|áírás:

Név:

Lakcím:

3 A nyilatkozattevő személye szerint a megfelelő rész a|áhtnandő!

A|áírás:

Név:

Lakcím:
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6. számú melléklet

NYILATKOZAT
a Kbt. 126. s (5) bekezdés szerint a teljesítési' jótáI!ási és az előleg.

visszafizetési biztosíték rendelkezésre bocsátásáró|

A|ulírott mint a(z)
(székheIy:

...;...:..'....;.......:..... .......) ajánlattevő szervezet
cégjegyzésre jogosu|t képvise|ője a Budapest Főváros VIII. Kerü|et Józsefuárosi
onkormányzat (1082 Budapest, Baross utca 63-67),, mint Aján|atkérő által
,,Jőzsefuá rosi eg észség iigyi szo lg á I at ko m plex fej lesztése ke reté ben kivite lezési
munkák elvégzése váIlalkozási szerződés keretében a KMoP- 4-3.2/a.73-2o73-
ooo7 azonosítő számú projekt sorántárgyában kiírt közbeszerzési eljárás során az
a|ábbi nyiIatkozatot teszem.

Ezúton

nyilatkozom,hogy
a teljesítés e|maradásáva| kapcso|atos igényekre kikötott - a nettó egyösszegű aján|ati ár
Solo-ának megfe|e|ő mértékű - teljesítési biztosítékot a szerződés hatá|yba |épésének
időpontjába n rendeI kezésre bocsátom.

Tudomásu| veszem, hogy a biztosíték az aján|attevőként szerződő fé| vá|asztása szerint
óvadékként az előírt pénzösszegnek az aján|atkérőként szerződő fé| fizetési szám|ájára
történő befizetésével (átutalásáva|), bank Vagy biztosító á|taI vá||a|t garancia
biztosításával vagy biztosítási szerződés a|apján kiá||ított - készfizető kezességvá||a|ást
tartaImazó - kote|ezvénnye| teljesíthető.

Ezúton

nyilatkozomrhogy

a jótá||ási igények te|jesítésére kikötött - a nettó vá||a|kozói díj 3olo-os mértékű -
biztosítékot a teljesítés időpontjában (sikeres műszaki átadás-átvétel időpontja)
rendeI kezésre bocsátom.

Tudomásu| veszem, hogy a biztosíték az ajánlattevőként szerződő fé| vá|asztása szerint
óvadékként az e|őírt pénzösszegnek az aján|atkérőként szerződő fé| fizetési szám|ájára
torténő befizetéséve| (átuta|ásáva|), bank Vagy biztosító á|taI vá||a|t garancia
biztosításávaI vagy biztosítási szerződés a|apján kiál|ított - készfizető kezességvá||a|ást
tartaImazó - köte|ezvénnyel te|jesíthető.
Továbbá

nyilatkozomrhogy

az igénye|t e|ő|eg mértékéve| megegyező mértékű előleg-visszafizetési biztosítékot
(azza|, hogy a nyertes ajánlattevő a megkötött szerződés e|számo|ható összegének l0o/o-

a erejéig mentesü| a biztosítéknyújtás köte|ezettsége a|ó|) a Kbt. 126. s (6) bekezdés a)
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pontjában fogla|tak i||etve a 4/2oIL. Korm rende|et 57/^. $ szerint rende|kezésre
bocsátom, legkésőbb az e|őlegbekérő benyújtásának időpontjáig, kivéve, ha az igénye|t
elő|eg összege nem ha|adja meg a megkötött szerződés eĺszámo|ható összegének Ioo/o-

át.

Tudomásu| veszem, hogy a biztosíték az aján|attevőként szerződő fél választása szerint
az e|őíft pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fé| fizetési szám|ájára történő
befizetésse| vagy bank vagy biztosító á|ta| vá|la|t garancia biztosításáva| vagy banki
készfizető kezesség biztosításáva|, Vagy biztosítási szerződés aIapján kiá|lított
készfizető kezességvá|laĺást tarta|mazó - köte|ezvénnyel te|jesíthető. Továbbá a 4ĺ2oII
(I.28.) Korm. rendelet 57./^.5 (3) bekezdése szerinti módon a gazdasági társaság vagy
nonprofit szervezet száĺ|ító cégjegyzésre jogosuIt vezető tisztségvise|őjének Vagy
|ega|ább 50o/o-oS közvetlen tulajdonréssze| rende|kező tu|ajdonosának, VagY együttesen
lega|ább 50o/o-os közvet|en tulajdonrésszeI rendeIkező természetes szemé|y
tulajdonosainak kezességválIa|ása, Vagy garanciaszervezet á|taI vá||a|t kezesség,
va|amint az Áht. 92. s (1) bekezdése szerinti á||ami kezesség is e|fogadható a szá|lítói
e|ő|eg biztosítékaként.

(cégjegyzésre jogosu |t vagy szabá|yszerűen

meg hataI mazott képvise|ő aláírása)

Továbbá

nyilatkozom,hogy
az igénye|t e|ő|eg mértékéve| megegyező ménéuű e|ő|eg-visszafizetési biztosítékot a Kbt.
126. s (6) bekezdés a) pontjában fog|a|tak szerint kel| rendelkezésre bocsátom,
legkésőbb az elő|egbekérő benyújtásának időpontjáig.

Tudomásul veszem, hogy a biztosíték aján|attevőként szerződő fé| vá|asztása szerint
nyújthatóak óvadékként az e|őít pénzosszegnek az aján|atkérőként szerződő fé| fizetési
számlájára történő befizetéséve| (átuta|ásáva|), bank vagy biztosító álta| Vá||a|t garancia
vagy banki készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés a|apján kiá||ított

- készfizető kezességvállalást tartaImazó - köte|ezvénnye|.

(cégjegyzésre jogosu |t va gy sza bá |yszerűen

meg hataI mazott képvise|ő a|áírása)
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5. KöTET
MUSZAKI LEIRAS

A projekt keretében a Budapest| VIII. kerü|et Auróra 22-28. szám a|atti rende|őintézet
épü|etének fe|újítása és bővítése valósuI meg a ,,Jőzsefvárosi Egészségügyi Szo|gá|at
komp|ex fej|esztése,, cím,(j, KMoP-4.3.fl^-I3-2o13-0001 azonosító számú projekt
keretében.

A projekt pá|yázatbó| megva|ósu|ó részeként a te|jes épÜ|et fe|újítására kerü| sor, mely
magába fog|a|ja a kü|ső o|da|i hőszigete|ést és a nyílászárók cseréjét is. Az áta|akítás
nyomán új főbejárat és e|őcsarnok alaku| ki a Déri Miksa utca fe|ől, az Auróra utcai
rende|ő o|dalán |evő bejárat pedig rámpákka| akadá|ymentes kia|akítású |esz. A projekt
eIsődIeges cé|1a a szakrendelő épüĺetének kulső-belső fe|újítása, modernizá|ása, a

betegek számára magasabb szakmai színvona|at képvise|ő, barátságosabb rende|ők
kiaIakítása.

A fe|újítás során az épü|etben ta|á|ható szakmai szolgá|tató osztályok épületen be|Ü|i

e|he|yezkedésének raciona|izá|ása va|ósu| meg az operatív működés hatékonyságának
javítása céljábó|' Az épü|et .az a|ábbiak szerint kerÜ|nek elhe|yezésre a szakrende|ők:
Pinceszinten: védőnői irodák, raktárak és ö|tözők. Fo|dszint: gyermekorvosi rende|ők,
betegirányító, csecsemő és gyermekgondoző' I. eme|et: bőrgyőgyászat, kardio|ógia,
fog|a|koztatás egészségügy és a tüdőgondozó. II' eme|et: háziorvosok és a vérvéte|nek
he|yt adó he|yiségek. III. emelet: fizikoterápia, reumatológia, infúziós keze|ő, gyógytorna
és egyéb keze|ők helyiségei. IV. eme|et: uro|ógia, a röntgen, a u|trahang, a

mammográfia és a nőgyőgyászat. V. eme|et: fÜ|-orr-gégészet, az ortopédia, a
procto|ógiai sebészet, gipsze|ő, endoszkópia. VI. emeIet: pszichiátria, neuro|ógia,
addicto|ógia, szemészet. VII. emeIet: gazdasági, ĺ9azgatósági, informatikai irodák,
e|őadóterem. A fe|újítássa| érintett bruttó alapterĹi|et összesen 6 889 fr2, me|y a
szintenkénti 735 m2-t és a gépészeti szintet (tető) tarta|mazza.

A beruházás során egy ú9y bővítmény kerÜ| megépítésre, me|y a pinceszinten külonböző
raktárakat, takarító he|yiségeket és ö|tözőt tarta|maz. A fo|dszinten he|yezkedik e| a
gyógyszertár és kiszo|gá|ó helyiségei, továbbá a tüdőgondozó bejárati része. Az I.

eme|eten kerü|nek e|he|yezésre a tüdőgondozó he|yiségeĺ és a hozzájuk kapcso|ódó
rontgen. A bőVítményben kia|akításra kerü| egy új |ift is. A bővítmény esetében a bruttó
a|apterü|et a 3 szintet (pĺnce, foldszint, I. eme|et) figye|embe véve összesen 454 m2,
szintenként 151 m2. Az épü|etbe telepített tüdőgondoző fertőző beteg forgaĺma az udvari
oIdaIon ta|á|ható, akadá|ymentes bejáraton kereszttjI történik, a Nagyfuvaros utcai,
megmaradó porta fe|ő|.

A projekt keretében a je|en|egi épü|et fo|dszintjén megépítésre kerülő gyógyszertár
(45m2) és az újonnan megépítendő bővítmény (454 m2) nem kerü| e|számo|ásra, ezt az
önkormá nyzat saját forrásbó| finanszírozza,

Vá|lalkozó fe|adata a kivite|ezés során a je|en|egi épü|etben ta|álható funkciók
költöztetése a fo|yamatos műkodés megtartása me||ett. Vá||a|kozó feladata továbbá 1 db

,,A'' típusú tábla (504 cm x 23B cm (Europ|akát)) e|he|yezése a munkaterü|eten, amely az

,,U3 Széchenyi Terv arcu|ati kézikönyv,'-ben meghatározott fe|téte|eknek megfe|e|.
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ALAPINFonuÁcróx ł rözeeszrnzÉsr euÁnÁsnól

Az Aján|atkérő, Józsefuárosi önkormányzat nevében ezenne| fe|kérem, hogy a
Kozbelzerzési Étesítőben KÉ-.'..........'... számon közzétett e|járást megindító fe|hívás,
va|amint a kiegészítő iratokban |eírtak szerint tegye meg a részvéte|i je|entkezését a
je|en közbeszerzés tárgyát képező fe|adatok megva|ósítására.

AiánIatkérőre vonatkozó információk:
T JózsEFvÁnosr öľ xonuÁNYzAT

1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Telefon : O6-1-459-2L-23
Fax: 06-1-313-66-96
E-mail : ballakata@jozsefuaros. hu

H ivata Ios közbeszerzési ta nácsadó/Lebonyo| ító elérhetőséoe :

EuProcure Consult Kft.
Egri Fiókte|ep
3300 Eger, Bajcsy Zs. út 5. I/2
Tel: +36 36784924
Fax: +36 36 784 7O1,

email : eupconsult@eupconsult.hu

Az e|járás típusa:
Kbt. Harmadik Rész szerinti hirdetmény kozzététe|ével indu|ó tárgya|ásos közbeszerzési
e|járás.

E|.iárás nye|ve:
Je|en kozbeszerzési eljárás kizáró|agos hivata|os nye|ve a magyar. Az aján|atkérő a nem
magyar nye|ven benyújtott dokumentumok részvéte|i je|entkező á|tali fe|e|ős fordítását is
e|fogadja. A fordításokhoz mel|éke|nĺ ke|| részvéte|re je|entkező Kbt. 36. 5 (3) bekezdése
szerinti nyi|atkozatát arrő|, hogy a fordítás az eredeti nyi|atkozatnak mindenben
megfelel.

Az e|járás tárgva:
,,Jőzsefuárosi egészségÜgyi szolgá|at komp|ex fej|esztése keretében kivite|ezési munkák
elvégzése vá||a|kozási szerződés keretében a KMOP- 4-3.2/a-13-2013-0001 azonosító
számú projekt során,'

A szerződés időtartama :

Felek a szerződést a te|jesítésig kötik.
Te|jesítési határidő: a befejezési véghatáridő 9 hónap a szerződés megkötésétő|
számítva,de |egfeljebb 2015. ápri|is 30.(me|ybe nem számít bele 30 napos műszaki
átadás-átvéteIi e|já rás).

A közbeszerzésben résztvevők köre:
A hirdetmény kozzétételével indu|ó tárgya|ásos e|járás oIyan, két szakaszból á|ló
kozbeszerzési e|járás, ame|ynek e|ső, részvéte|i szakaszában az aján|atkérő a részvéte|re
je|entkezőnek a szerződés te|jesítésére va|ó a|ka|masságáról vagy a|ka|mat|anságáró|
dont, míg az e|járás másodĺk, aján|attéte|i szakaszában csak az aján|atkérő á|ta|
aIkaImasnak minősített és aján|attéte|re felhívott részvételre je|entkezőkke| tárgyaI a
szerződés feltéte lei rő | .

Egvéb rendeIkezések:
Amennyiben az eĺjárást megindító fe|hívás és je|en kiegészítő irat között e||entmondás
merul fel, úgy az e|járást megindító feĺhívásban közö|teket ke|| mérvadónak tekinteni.
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Az e|járás során fe|merti|ő, az e|járást megindító felhívásban és kiegészítő iratokban nem
szabá|yozott kérdések tekintetében a közbeszerzésekrő| szó|ó 2011. évi CVIII. törvény és
végrehajtási rendeletei az irányadóak.
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2. KOTET
ÚrmuľnrółzÉnoexelĺ-cnzonsÁerszeneplőxnÉszÉne

1. ł xrtcÉszíĺő IRAToK És rsuenreľó rnnrALMA

1.1. A kiegészítő iratok- és ĺsmertető a következő részekbő| á||:

KOTET: ETJARAST MEGINDITO FELHIVAS
xöľeĺ: úruuľaĺő nz Énoexrlr GAZDASÁGI sZEREPLóK nÉszÉnr
xöľer: nrÁľ loľľ rcrrzolÁs. És ľvrlATKozATu rĺĺľÁx

1.2. Je|en kiegészítő iratok- és ismertetőben nem mindenben ismétli meg az e|járást
megindító felhívásban fog|altakat, a kiegészítő iratok- és ismertető az e|járást megindító
fe|hívássaI együtt keze|endő. A részvételre je|entkezők kizáró|agos kockázata, hogy
gondosan megvizsgá|ják a kiegészítő iratokat és ismeftetőt és annak minden
kiegészítését, ame|y eset|eg a részvéte|i időszak a|att kerÜl kibocsátásra, va|amint, hogy
megbízható információkat szerezzenek be minden o|yan körü|mény és kcite|ezettség
vonatkozásában, ame|y bármilyen módon is befo|yáso|hatja a részvéte|i je|entkezés
természetét vagy jellemzőit.

1.3. A részvéte|re je|entkezők a kiegészítő iratok- és ismertetőben közö|t információkat
bizaĺmas anyagként ke|| keze|niÜk, ame|yrő| harmadik fé|nek semmifé|e rész|etet ki nem
szo|gáltathatnak, hacsak e harmadik fé| nem készít és nyújt be részvéte|i je|entkezést a
részvéte|re je|entkező számára a munka egy részére vonatkozóan (a|vál|a|kozó), vagY az
a|ka|masság igazo|ásában részt Vesz a gazdasági szereplő. Sem a kiegészítő iratok- és
ismertetőt, sem annak részeit, vagy máso|atait nem |ehet másra fe|haszná|ni, mint a
részvéte|i je|entkezés összeá||ítására és benyújtására, és az abban |eíft szo|gá|tatások
cé|jára.

A je|en kozbeszerzési e|járás |ebonyo|ítására a Kozbeszerzésekrő| sző|ő zoĺt. évi CVIII.
törvény (továbbiakban: Kbt.) szabá|yai szerint kerü| sor. A Kbt. vonatkozó rende|kezései
abban az esetben is irányadóak, ha erre a je|en kiegészítő iratok- és ismertető kri|ön nem
tesz uta|ást.

Az e|járás je|en szakaszában - azaz az ún. részvéte|i szakaszban a szerződés
teljesítésére - pénzügyi, gazdasági, műszaki és szakmai szempontok a|apján - a|ka|mas
részvéte|re jelentkezők kiválasztására kerü| sor.

A részvéte|i szakaszban az Aján|atkérő nem kérhet, a Részvéte|re Jelentkező pedig nem
tehet ajánIatot.

Az e|járás másodĺk szakaszában _ azaz az ún. aján|attéteĺi szakaszban - történik a
részvéteIi szakaszban a szerződés teljesítésére alkaImasnak minősített JeIentkezők
aján|attéte|re való fe|kérése, az aján|atok érdemĺ összehasonlítása, és az aján|atoknak a
megadott e|bírálási szempont a|apján történő értéke|ése.

2. KIEGÉszÍĺő rn:ÉxozTATÁs

2.l. Bárme|y gazdasági szerep|ő, aki az adott közbeszerzési e|járásban részvéte|re
je|entkező |ehet - a megfe|e|ő részvéte|i je|entkezés benyújtása érdekében - az e|járást
megindító feIhívásban, valamint a kiegészítő iratok- és ismertetőben fogIa|takkaI
kapcsolatban írásban kiegészítő (éfte|mező) tájékoztatást kérhet az aján|atkérőtő| vagy
az á|ta|a meghatározott szervezettő| a következő kapcsolattartásĺ pontokon:

2.2. Aján|atkérő a Kbt. 45. s (2) bekezdése és a Kbt. L22. s (5) bekezdése
vonatkozásában, a kĺegészítő tájékoztatást ésszerű időn be|Ü| adja meg azza|, hogy a
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kiegészítő tájékoztatást |egkésőbb a részvéte|i határidő lejártát mege|őző harmadik
munkanapig adja meg (tájékoztatás megkti|dése), fe|téve, hogy a kérdések és kérések a
részvéte|i határidő lejártát megelőző ötödik munkanapig megérkeznek aján|atkérőhoz.
Ha a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet a (2) bekezdésben fog|a|t vá|aszadási
határidőt mege|őző ötödik napnál később nyú3tották be, a kiegészítő tájékoztatást az
ajánlatkérőnek csak akkor kel| megadnia, ha a tájékoztatás e|készítése és (5) bekezdés
szerinti megküldése még a részvéte|i határidő |ete|te e|őtt lehetséges. Az ajánlatkérő -

amennyiben úgy íté|ĺ meg, hogy a későn érkezett kérdés megvá|aszo|ása a megfe|e|ő
részvéte|re Jeĺentkezéshez szĹikséges és a vá|aszadáshoz nem á|| megfeIelő idő
rende|kezésre - ityenkor is élhet a (4) bekezdésben fog|a|tak szerint a részvéte|i határidő
meghosszabbításának |ehetőségéve|.(Kbt. 45. $) Aján|atkérő nem vá||a| feĺe|ősséget
azért, ha egy gazdasági szerep|ő a kiegészítő iratok- és ismertetőt nem Váltotta ki és
kiegészítő tájékoztatás kérés keretében nem adja meg azon elérhetőségeit, me|yekre a
kiegészítő tájékoztatás megadását várja és ezálta| Aján|atkérő nem képes a tájékoztatás
cé|szemé|yhez történő megkü|désére (vagy téves címre kĹl|di meg a tájékoztatást).

2.3. A kiegészítő tájékoztatás te|jes tarta|mát hozzáférhetővé ke|| tenni, i||etve meg kell
kü|deni valamennyi gazdasági szerep|ő részére, ame|y érdeklődését az e|járás iránt az
ajánlatkérőné| je|ezte. A kiegészítő tájékoztatást a gazdasági szerep|ők azonos fe|téte|ek
me||ett kapják meg írásban, telefax ritján és e-maiIben a kiegészítő iratok- és ismertető
átvéte|e Vagy a kérdésfe|tevés során fe|tüntetett te|efaxszámra és e-mail címre. A
kiegészítő tájékoztatás akkor minősü| kézbesítettnek, ha a gazdasá9i szerep|ő a
kiegészítő tájékoztatást akár te|efax, email, vagy akár személyes kézbesítés útján
megkapta, vagy szabá|yszerű értesítés mel|ett nem vette át.

2.4. A kiegészítő tájékoztatások kézhezvételét a részvételre jelentkezőknek
ha|adékta|anu| vissza ke|| igazo|niuk. Kérjük a Tiszte|t Részvéte|re jelentkezőket, hogy a
vá|aszok megérkezésérő| a +36 36 784 7oI faxszámra Vagy az
eupconsu|t@eupconsuIt.hu e-maiI címre kuIdjenek visszajelzést!

2.5. A gazdasági szerep|ő kizáró|agos fe|e|őssége, hogy o|yan te|efax-e|érhetősé9et vagy
e-mai| címet adjon meg' amely a megkü|dendő dokumentumok fogadására 24 őrában
a|ka|mas. Ugyancsak a gazdasági szerep|ő fe|e|őssége, hogy a szervezeti egységén be|ri|

a kiegészítő tájékoztatás időben az arra jogosu|thoz kerü|jön.

3. A RÉszvÉTELI JELENTKEzÉsEK BENYÚJTÁsA

3.1. A részvéte|re jelentkezőknek a Kbt'-ben, az e|járást megindító fe|hívásban, i||etve
je|en kiegészítő iratok- és ismertetőben meghatározott tarta|mi és formai kovete|mények
maradékta|an figye|embevéte|éve| és az előírt köte|ező okĺratok, dokumentumok,
nyi|atkozatok (a továbbiakban együttesen: me||ék|etek) becsato|ásávaI ke|| részvéte|i
jeIentkezését benyújta n ia.

3.2. Aján|atkérő a részvéte|i je|entkezés megkönnyítése érdekében az iratmintákat e-
mai|-en is megkÜ|di a kiegészítő ĺratok- és ismertetőt kiváltók részére, azza|, hogy
e|sődlegesen a nyomtatott formában átadott kiegészítő ĺratok- és ismertető tafta|ma
tekintendő irányadónak, és aján|atkérő semmifé|e fe|e|ősséget nem vá||al az e|ektronikus
iratok sérÜléséből, megrongá|ódásábó| fakadó károkért. Részvéte|re je|entkező kÜ|ön
kérésére (pl. e-mai| cím hiányában) az e|ektronikus dokumentumokat CD-n i||etve DVD-n
is rendeIkezésre bocsátja ajánIatkérő. Je|en kiegészítő iratok- és ismertető nem
mindenben ismét|i meg az eljárást megindító fe|hívásban fogla|takat, ezért
hangsú|yozzuk, hogy a kiegészítő iratok- és ismertetó az e|járást megindító fe|hívással
egyÜtt keze|endő' Az eljárást megindító fe|hívás és a kiegészítő iratok- és ismertető
rende|kezéseinek eset|eges el|entmondása esetén a fe|hívásban szerep|ők az irányadóak.
A kiegészítő iratok- és ismertető papíra|apú és e|ektronikus változata közril a papíra|apú
az irányadó. Részvételre je|entkező köte|ezettségét képezi _ az e|járást megindító
fe|hívás és je|en kiegészítő iratok- és ismeftető gondos áttanu|mányozását követően - az
ezekben fog|a|t va|amennyí e|őírás, formai követe|mény, kikötés, a beszerzés tárgyára
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Vonatkozó specifikáció betartása, va|amint a kiegészítő (érte|mező) tájékoztatás-kérésre
adott aján|atkérői vá|aszok figyelembevétele. Részvéte|re je|entkező kĺĺte|es az e|járást
megindító felhívásban, a kiegészítő iratok- és ĺsmerĽetőben és ajánlatkérő á|ta| - a
te|jesítéssel kapcso|atban - szolgá|tatott minden információ pontosságáró| meggyőződni.

3.3. Formai e|őírások: a részvételi je|entkezést részvéteIre je|entkezőnek nem
e|ektronikus úton ke|| a je|en felhívásban meghatározott tartaImi, és a formai
követe| ményekne k megfe|e|ően e| készíten ie és benyújta n ia :. a részvéte|i je|entkezés papír a|apú zsinórral, |apozhatóan össze ke|l fűzni, a csomót
matricával a részvéte|i je|entkezés első vagy hátsó |apjához rögzíteni, a matricát |e ke||
bé|yegezni, Vagy a részvételre jelentkező részérő| erre jogosultnak a|á kell írni, úgy hogy
a bélyegző, ĺ||ető|eg aza|áírás |ega|ább egy része a matricán |egyen;. a részvéte|i je|entkezés o|da|számozása eggye| kezdődjön és o|da|anként növekedjen.
E|egendő a szoveget vagy számokat vagy képet tarta|mazó o|da|akat számozni, az tires
o|da|akat nem ke||, de lehet. A cím|apot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de |ehet
számoznĺ' Az aján|atkérő az ettől kismértékben e|térő számozást (pl. egyes olda|akná| a
/A, lB o|da|szám) is e|fogad, ha a tarta|omjegyzékben az egyes iratok he|ye
egyérte|műen azonosítható és az iratok he|yére egyérte|műen lehet hivatkozni. Az
aján|atkérő a kisméftékben hiányos számozást jogosu|t kiegészíteni, ha ez a részvéte|i
je|entkezésben va|ó tájékozódása, i||etve a részvéte|i je|entkezésre va|ó hivatkozása
érdekében szrikséges;. a részvéte|i je|entkezésnek az e|ején tarta|omjegyzéket ke|| tartaImaznia, me|y
aIapján a részvéteIi jelentkezésben szerep|ő dokumentumok oIdaIszám aIapján
megta|á|hatóak;. a részvéte|i je|entkezést zárt csomago|ásban, egy papír a|apú pé|dányban, továbbá 3
elektronikus máso|ati pé|dányban (CD vagy DVD |emezen, Vagy pendrive-on) benyújtani. a részvéte|i jelentkezésben lévő, minden dokumentumot (nyĺ|atkozatot) a végén a|á
ke|| írnĺa az adott gazdá|kodó szervezetné| erre jogosu|t(ak)nak vagy o|yan szemé|ynek,
Vagy szemé|yeknek aki(k) erre a jogosu|t szemé|y(ek)tő| írásos te|jes bizonyító erejű
magánokiratba fog|a|t meghataĺmazást kaptak;
. a részvéte|i ie|entkezés minden o|yan olda|át, ame|yen - a részvéte|i je|entkezés
beadása e|őtt - módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot a|áíró szemé|ynek
Vagy szemé|yeknek a módosításná| is kézjeggye| ke|| e||átni;

-a zárt csomagon ,,Részvéte|i jelentkezés- Auróra kivite|ezés'' va|amint a ,,Részvéte|i
határidő e|őtt nem bontható fe|,'megjelĺj|ést ke|| fe|tüntetni;

. A részvételi jelentkezést írásban és zártan, a fe|hívás á|ta| megjelö|t kapcso|attartási
pontban megadott címre közvet|enü| vagy postai úton ke|| benyújtani a részvételĺ
je|entkezési határidő |ejártái9. A postán fe|adott részvéte|i je|entkezéseket az aján|atkérő
csak akkor tekinti határidőn be|Ü| benyújtottnak, ha annak kézhezvéte|ére a részvételi
jelentkezésĺ határidő |ejártát megelőzően sor kerÜl. A részvételi je|entkezés, iIletve az
azza| kapcso|atos postai kü|demények e|vesztésébő| eredő kockázat a részvételre
jeIentkezőt terheIi.

3.4. A részvéte|i je|entkezés nem tarta|mazhat beto|dásokat, tör|éseket és átírásokat,
az részvéte|re jelentkező á|ta| elkövetett hibák szÜkséges korrekcióinak kivételéve|,
amely esetben ezen korrekciókat a részvéte|i je|entkezést aláíró személynek, vagy
szemé|yeknek kézjegyükke| ke|| e|látni.

3.5. A részvéte|i je|entkezéseket írásban és zártan, a felhívásban megadott címre
közvet|enÜ| vagy postai úton ke|| benyújtani a részvéte|i határidő |ejártáig. A postán,
futárraI fe|adott, Vagy szemé|yesen kézbesített részvéte|i je|entkezéseket az aján|atkérő
csak akkor tekinti határidőn be|Ü| benyújtottnak, ha annak kézhezvéte|ére a részvételi
határidő lejártáig sor kerü|. A részvéte|ĺ je|entkezés, i|letve az azza| kapcso|atos postai
kü|demények e|vesztésébő| eredő kockázat a részvéte|re je|entkezőt terhe|i.

3.6. A részvéte|i je|entkezések benyrijtásának he|ye és határideje:

EuProcure Consult Kft.
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1o:oo óra

3.7. A részvéte|i je|entkezéseket a részvéte|i határidő |ejártáig, hétfőtől-cstitörtökig
9.00-15.oo óra között, a részvéte|i határidő |ejártának napján 9.00-10.00 kozött lehet
Ieadni e|őzetes egyeztetésse|.

3.8. A részvéte|i je|entkezéseket aján|atkérő érkezteti, és biztosítja, hogy a részvéte|i
jelentkezések tartalma a fe|bontás időpontjáig senki számára se vá|hasson
hozzáférhetővé.

3.9. Ha je|en kiegészítő iratok- és ismertető aján|ott igazo|ás- és nyi|atkozatminta
alka|mazását í5a e|ő, ez esetben a 3. kötetben ta|á|ható vonatkozó iratmintát kérjÜk
Iehetőség szerint feIhasználni és megfe|e|ően kitö|tve a részvéteIi je|entkezéshez
me||ékeIni.
Az aján|ott igazo|ás- és nyi|atkozatminta helyett annak tafta|mi|ag mĺndenben megfe|e|ő
más okirat is me||éke|hető (p|. referencia nyi|atkozat esetén). A részvéte|re je|entkező
feIelősség9eI tartozik a részvéteIi jeIentkezésében közö|t adatok és nyiIatkozatok,
va|amint a becsato|t igazolások, okiratok tartaImának va|ódiságáért.

3.10. A részvéte|i je|entkezés e|őkészítéséve|, osszeá|lításával és benyújtásáva|, vagy a
részvéte|i jelentkezéshez szükséges információk megszerzéséve| kapcso|atos mu|asztás
következményei részvéte|i je|entkezőt terhe|ik. Az részvéte|i jelentkezés e|készítéséve|,
benyújtásáva| és egyébként a közbeszerzési e|járásban va|ó részvéte||e| kapcso|atban
fe|merÜ|ő kö|tségeket a részvéte|re jelentkezők maguk viselik és ezek részben vagy
egészben történő megtérítésére az aján|atkérő nem köte|ezhető. Minden o|yan adat,
információ beszerzése, - ame|y részvéte|i jelentkezésÜk elkészítéséhez és a szerződéses
köte|ezettségek e|vá||a|ásához sztikségesek - saját ko|tségükre és saját fe|e|ősségtikre az
a részvételre je|entkezők fe|adata.

3.t1. Aján|atkérő a részvéte|i je|entkezés benyújtását követően nem veszi figye|embe a
részvételre jeĺentkezőnek - a pontos információk hiányára hivatkozó - a részvéte|i
je|entkezésnek a részvéte|i határidő |ejártát követő módosítására vonatkozó kére|mét. A
részvéteIi jeIentkezéshez szükséges pontos és egyérteImű információk beszerzését
szo|gáĺja a je|en részvéte|i je|entkezésben rész|etezett tájékoztatás-kérés, |ehetősége.
Részvéte|re je|entkezőknek - a jogszabá|yi rendelkezések betartása me||ett - az e|járást
megindító fe|hívásban, a kiegészítő iratok- és ismertetőben és a részvéte|re jelentkezők
kérdéseire adott vá|aszokban meghatározottaknak megfeIe|ően ke|| a részvéteIi
jeIentkezést eI készítenie.

g.12. 
^ 

részvéte|i je|entkezésben közölt információk kizáró|ag ezen kozbeszerzési e|járás
eredményének megá||apítása keretében kerü|nek felhaszná|ásra.

4. HELYSZÍNI BEJÁRÁs És roľzulTÁcló

4.1. Aján|atkérő he|yszíni bejárást a részvételi szakaszban nem tart.

4.2. Aján|atkérő konzu|tációt je|en e|járásban nem tart.

5. nÉszłrÁľLATTÉTEL, ILLEwE röggvÁLTozATÚ AJÁNLATTÉrel
LEHETőSÉGE

5.1. Az eljárás részvételi szakaszában a részvételľe jeIentkezők nem tehetnek
ajánlatot!
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6.

6.1.

5.2. Aján|atkérő a részaján|attéte| |ehetőségét nem biztosítja, az ilyen aján|atokat
ajánlatkérő érvényte|ennek nyi|vánítja, tekintette| arra, hogy nem
összehason|íthatóak a többi aján|atta|.

5.3. Az aján|attevők je|en e|járásban többvá|tozatú (a|ternatív) aján|atot nem tehetnek,
az i|yen aján|atokat ajánlatkérő érvénytelennek nyilvánítja, tekintette| arra, hogy
nem osszehasonlíthatóak a többi aján|attal.

nrÁľ I.nľr BIzTosÍTÉ r 1nrÁľ LATTÉTE LI szAKAsz so RÁN )

Az ajánlattételi szakaszban az Aján|atkérő az ajánlatok benyújtását (az
ajánIattéteIi szakaszban) aján|ati biztosíték adásához köti, ame|ynek összege
3.000.000 forint, azaz kétmil|ió forint. Ajánlati biztosítékként az ajánlatkérő azonos
összegű készpénz ajánIatkérő fizetési szám|ájára történő befizetéssel, fe|téteI
né|ktiIi és visszavonhatat|an bankgaranciát vagy biztosítási szerződés alapján
kiá||ított _ készfizető kezességvá|la|ást tartalmazó - kote|ezvényt is e|fogad' Az
aján|ati biztosítékot amennyiben készpénzben nyújtják, úgy azt az aján|atkérő
aján|attételi felhívásban nevesített számlájára ke|| átuta|ni. Az aján|ati biztosítéknak
az aján|attéte|i határidő időpontjátó| kezdődően az aján|ati kötöttség |ejártáig ke||
érvényesnek lennie. Az aján|ati biztosíték összegének átuta|ását igazo|ő
dokumentum, i||etve a bankgarancia, Vagy a köte|ezvény eredeti vagy hite|es
máso|ati pé|dányát az aján|athoz csatolnĺ ke||! Amennyiben aján|attevő az aján|ati
biztosítékot átuta|ássaI te|jesíti, az ajánIathoz csatoIni ke|| egy nyiIatkozatot,
ame|yben je|zi, hogy Aján|atkérőnek a Kbt. 59. $-a szerinti esetekben mi|yen
bankszám|ára ke|| az ajánlati biztosíték összegét visszautaIni.

7, xözös nÉszvÉľeLl JELENTKEZÉS

7.1, Tobb gazdasági szereplő közösen is nyújthat be részvéte|i jelentkezést. A közös
részvéte|re je|entkezők köte|esek maguk közü| egy, a közbeszerzési e|járásban a közös
részvéte|re je|entkezők nevében e|járni jogosult képvise|őt megje|ö|ni.

7,2. Közös részvéte|i jeIentkezést benyújtó nyertesek á|tal |étrehozandó gazdasági
társaság, i||etve jogi személy |étrehozását aiánlatkérő kizárja.

?.3, A közös részvéte|re je|entkezők csoportjának képvise|etében tett minden
nyĺ|atkozatnak egyérteIműen tartaImaznia ke|| a közos részvéteIre jeIentkezők
megje|ö|ését.

7.4. Ahol a Kbt. az aján|atkérő számára részvételre je|entkezők értesítését írja elő,
va|amint a kiegészítő tájékoztatás megadása [Kbt. 45. 5], a hiánypót|ás [Kbt. 67. $], a
fe|vi|ágosítás IKbt. 67. s] és indoko|ás IKbt. 69-70. $] kérése esetében az ajánlatkérő a
közös részvéte|re jelentkezőknek szó|ó értesítését, tájékoztatását, i||etve felhívását a
közös részvéte|re je|entkezők nevében e|járni jogosu|t képvise|őnek kÜldi meg.

7.5. A közos részvéte|re je|entkezők a szerződés te|jesítéséért az aján|atkérő fe|é
egyetem legesen felelnek.

7.6. Az egy közös részvéte|i je|entkezést benyújtő gazdasági szerep|ők szemé|yében az
részvéte|i határidő |ejárta után vá|tozás nem következhet be.

7.7. Ha egy gazdasági szerep|ő a közbeszerzés értékének huszonöt száza|ékát
megha|adó mértékben fog közvet|enü| részt venni a szerződés - részajánlat-téte|i
lehetőség biztosítása esetén egy részre vonatkozó szerződés - te|jesítésében, akkor nem
|ehet a|vál|alkozónak minősíteni, hanem az aján|atban(részvételi je|entkezésben) és a
szerződés te|jesítése során közos aján|attevőként (a közbeszerzésĺ e|járás részvéte|i

-9-



szakaszában részvéte|re jeIentkezőként) kel|, hogy szerepe|jen. Egy gazdasági
szerepIőnek a szerződés teljesítésében való részvéte|e arányát az határozza meg. hogy
mi|yen arányban részesÜ| a beszerzés tárgyának á|talános forga|mĺ adó né|kü| számított
e||enértékéből.

7.8. Amennyiben tobb gazdasági szereplő közösen nyújt be részvéte|i je|entkezést a
kozbeszerzési e|járásban, akkor a részvételi je|entkezéshez csato|niuk kel| az erre
vonatkozó megá llapodást.

7.g. Az aján|atkérő a Kbt.25. $-ában rĺigzített tarta|mi elemeken fe|ül nem ír e|ő
további köte|ező tartaImi elemeket a részvéte|i szakaszban benyújtandó konzorciumi
megá||apodás tekintetében, azonban a részvéte|i szakaszban benyújtandó konzorciumi
megál|apodásnak a Kbt. 25. $-ban rögzített tarta|mai e|emeket (képvise|ő szemé|ye,
egyetem|eges köte|ezettségvá||a|ás, benyújtott nyilatkozatok tarta|mazzák-e a közös
részvéte| re jelentkezők megjelö|ést) ta rta I mazn ia kel |.

,,25, g (1) Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot vagy nyújthat be
részvétel i j e l e ntkezést.
(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a közös ajánlattevők vagy részvételre ielentkezők
kötelesek maguk köztjl egy, a közbeszerzési eljárásban a kozös aiánlaxevők vagy
részvétet re j et entkezők nevében eliá rn i'ĺoaosu lt képvi selőt meg iel öl n i.
(3) A közös ajánlattevők, ittetve részvételre jelentkezők csoportjának képviseletében
1ętt minden nyilatkozatnak egyértelmĹjen tartatmaznĺa kell a közös aiánlattevők vagy
részvétel re j e l e ntkező k m egj eI ij l ését.
(4) Ahot e törvény az ajántatkérő számára az ajántattevők vagy részvételre jelentkezők
értesítését írja ető, valamĺnt a kiegészítő tájékoztatás megadása [45, 5], a hĺánypótlás
[67. s], a fetvilágosítás [67, 5] és ĺndokotás t69-70, !] kérése esetében az ajánlatkérő
a közös ajántattevőknek (részvételre jetentkezőknek) szóló éftesítését, tájékoztatását,
itletve fethívását a (2) bekezdés szerintĺ képvĺselőnek küldi meg.
(5) Amennyiben az ajántatkérő ajántati bĺztosíték nyújtását t59, 9] írja elő, a kćjzös
ajánlattevőknek a biztosítékot etegendő egyszer rendelkezésre bocsátaniuk, Az ajánlatĺ
kötöttségnek bármetyĺk közös ajánlattevő részéről történt megsénése [59. 5 G)
bekezdése] esetén a biztosíték az ajánlatkérőt illetÍ meg,
161 A közös ajántattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen
felelnek.
(7) Az egy közös ajántatot vagy részvételi jetentkezést benyújtó gazdasági szereplő(k)
szemétyében az ajántattéteti vagy több szakaszbót áĺló eljárásban a részvételÍ határĺdő
lejárta után változás nem következhet be.,,

8. Üzleĺr TIToK vÉDELME

8.1. A részvéte|re je|entkező a részvéte|i je|entkezésében, valamint a 69-70. $ szerinti
indoko|ásban elkü|önített módon elhe|yezett, Ĺiz|eti titkot |Ptk. 2:47.5] tartaImazó
iratok nyi|vánosságra hozata|át megti|thatja. Az Üzleti titkot tarta|mazó iratokat ú9y
ke|| e|készíteni, hogy azok a 2:47.$ bekezdésére figvelemmel kizáró|ao o|van
információkat tartaImazzanak, ame|yek nvi|vánosságra hozata|a az üz|eti tevékenyséo
végzése szempontĺábó| arányta|an sére|met okozna, továbbá ne tarta|mazzák az
a|ábbiakat::

- nem kor|átozható vagy nem ti|tható meg Üz|eti titokra hivatkozássa| o|yan adat
nyi|vánosságra hozata|a, ame|y a közérdekű adatok nyi|vánosságára és a közérdekbő|
nyiIvános adatra vonatkozó, kü|ön törvényben meghatározott adatszoĺgáltatási és
tájékoztatási köte|ezettség a|á esik. A közbeszerzési e|járás alapján megkötött szerződés
engedményezést kizárő rende|kezése nem minőstil Ĺiz|eti titoknak. (Kbt. 80. s)

8.2. Aján|atkérő nem vál|a| fe|e|ősséget az úz|eti titoknak tartott információk, iratok
harmadik szemé|yek (kÜ|önösen más aján|attevők, gazdasá9i szerep|ők) áltaIi
megismeréséért, amennyiben a részvételre je|entkező az Üz|eti titkot [Ptk. 2:47.$l
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tartalmazó iratokat részvéte|i je|entkezésében nem e|kü|önített módon, vagy úgy he|yezi
e|, hogy azok tarta|maznak a fentiekben megje|o|t információkat is.

9. a nÉszvÉTELI JELENTKEZÉSEK FELBoNrÁsł

9.l. A részvéte|i je|entkezéseket tartaImazó iratok fe|bontásának he|ye és ideje:
EuProcure Consult Kft.
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ideje: 1o:oo óra

9.2. A részvételi je|entkezések fe|bontásáná| csak az aján|atkérő, a részvéte|re
je|entkezők, valamint az á|taluk meghívott személyek, továbbá - a kozbeszerzéshez
támogatásban részesÜ|ő aján|atkérő esetében - a kĹi|ön jogszabá|yban meghatározott
szervek képviselői, vaĺamint személyek |ehetnek jelen.

9.3. A részvéte|re je|entkezők fe|bontásakor ismertetni ke|| a részvételre je|entkezők
nevét, címét (székhe|yét, |akóhe|yét).

9.4. Ha a részvéte|i je|entkezések bontásán egy - ott je|en |évő - szemé|y kéri, a
részvételi jeIentkezés ismertetését követően azonna| |ehetővé ke|| tenni, hogy
beteki nthessen a feIo|vasó|a pba.

9.5. A határidő után beérkezett részvéteIi je|entkezés csomago|ása a részvéteIre
je|entkező szemé|yének megá||apítása cé|jábó| bontható fe|, ame|yrő| külön
jegyzőkönyvet ke| | felvenni.

10. n nÉszvÉTELI JELENTKEZÉsEK ELBÍRÁlÁsł

10.1. A részvételi je|entkezések elbírálása során az ajánlatkérőnek meg kell vizsgá|nia,
hogy a részvéte|i je|entkezések megfe|e|nek-e az e|járást megĺndító felhívásban, a
kiegészítő iratok- és ismertetőben, vaIamint a jogszabá|yokban meghatározott
feItéteIeknek.

10.2. Aján|atkérő köteles megál|apítani, hogy me|y részvéte|i je|entkezések
érvényte|enek, és hogy van-e olyan részvételre je|entkező, xakit az e|járásbó| ki ke||
zárni, A részvételi je|entkezés téte|es átvizsgá|ása során megá||apításra kerü|nek a
részvéteIi jeIentkezések eset|eges érvényteIenítésére Vagy a részvéteIre jeIentkező
kizárására okot adó körtiImények.

10.3. Az aján|atkérő a részvéte|i je|entkezéseket a |ehető |egrövidebb időn be|ü| köteles
elbírá|ni, i||ető|eg köte|es a részvéte|re je|entkezőknek az alkaImassá gárő|,
aIkaImat|anságáró| dönteni.

10.4. Ha a részvéte|i szakasz eredményes' az eredménynek a részvéte|re je|entkezőkke|
történt köz|ésétő| számított tjt munkanapon be|ü| az aján|atkérő köteles az alka|masnak
minősített je|entkezőknek az írásbe|i ajánlattéte|i fe|hívást egyidejű|eg megkÜ|deni. (Kbt.
86. 5)

10.5. Az ajánlatkérő koteles az összes részvéte|re je|entkező számára azonos
feltéte|ekke| biztosítani a hiánypót|ás |ehetőségét, valamint a részvéte|i je|entkezésekben
ta|á|ható, nem egyérte|mű kije|entések, nyi|atkozatok, igazolások taftaImának tisztázása
érdekében a részvéte|re je|entkezőktől fe|vi|ágosítást kérni. A hiánypótlás és
fe|vi|ágosítás kérésre vonatkozó szabá|yokat a Kbt' 67. $-a tarta|mazza.

I
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10.6. Aján|atkérő nem rendel e| újabb hiánypótlást, abban az esetben, ha a részvéte|re
jelentkező a részvéte|i je|entkezése hiánypót|ása során korábban nem szerep|ő gazdasági
szerep|őt von be az eljárásba és a hiánypótlás során bevont gazdasági szerep|őre
tekintettel |enne sztikséges az újabb hiánypót|ás elrendelése.

10.7. Mindaddig, amí9 bárme|y részvéte|re je|entkező számára hiánypót|ásra Vagy
fe|vĺ|ágosítás nyújtására határidő van folyamatban, a részvéte|re je|entkező póto|hat
o|yan hiányokat, ame|yekre nézve az aján|atkérő nem hívta fe| hiánypót|ásra.

t1.|. Az éruényes aján|atokat aján|atkérő a Kbt' 71.
összességében Iegelőnyösebb ajánIat értéke|ési
részszempontok szerint bírá|ja e|:

$ (2) bekezdése ó) pontja a|apján az
szempontja a|apján, dZ a|ábbi

Részszempont

1. Nettó vá||a|kozói díj (HUF-ban)

2. organizációs terv kido|gozottsága

Súlyszám

60

40

11.f. Az összességében |ege|őnyosebb ajánlat kivá|asztásának étéke|ési szempontja
esetén az aján|atok részszempontok szerinti tarta|mi e|emeinek értéke|ése során adható
pontszám alsó és fe|ső határa: 1-10 pont.

A módszer ismertetése, ame||ye| az ajánlatkérő megadja az egyes részszempontok
szerinti ponthatárok közotti 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 aján|ati ár) 10-10 pontot ad, a többi aján|atra
arányosan kevesebbet (fordított arányosítás módszere). A pontszám számítása
során alka|mazandó kép|et: A|egjobb/Avizsgá|t * (10-1) + 1.
Az ajánlatkérő a 2. értéke|ési részszempont esetében a benyújtott organizációs
tervek kido|gozottsága a|apján - a kapott pontszámok összesítése révén - sorba
rendezi az aján|atokat. Aján|atkérő az érvényes aján|attevők számához igazítottan
az a|só és fe|ső pont-határok szerinti, i||etve 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
dokumentációban az érvényes aján|attevők számához igazított köztes
pontszámokat kapják a he|yezésüknek megfe|e|ően).

t'2. EREDMÉNYHIRDETÉS' összreezÉs A nÉszvÉreu JELENTKEzÉsex
eLgÍRÁlÁsÁnól

72.1. Aján|atkérő köte|es a részvéte|re je|entkezőt írásban tájékoztatni az e|járás
eredményérő|, az eĺjárás eredményte|enségérő|, a részvéte|re je|entkező kizárásáról, a
szerződés te|jesítésére va|ó aIkaImat|anságának megá||apításáról, részvéte|i
jeIentkezésének egyéb okból történt érvényteIenné nyi|vánításáró|, vaIamint ezek
rész|etes indokáról, az errő| hozott döntést kovetően a lehető leghamarabb, de |egkésőbb
három munkanapon be|Ĺi|.
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72.2. Az aján|atkérő a részvéte|i jelentkezések e|bírá|ásának befejezésekor kü|ön
jogszabá|yban meghatározott minták szerint írásbe|i összegezést köte|es készítenĺ a
részvéteIi jeIentkezésekrő|. Az ajánIatkérő a részvéteIi je|entkezések elbírá|ásának
befejezésekor a fenti tájékoztatást az írásbeli ĺisszegezésnek minden részvéte|re
je|entkező részére egyidejűleg, te|efaxon vagy e|ektronĺkus úton történő megkü|désével
te|jesíti.

t2.3. Az ajánIatkérő a részvéteIi jeIentkezések e|bírá|ásáró| készített összegezés
részvéte|re je|entkezők részére történő megkü|désétő| az aján|attéte|i határidő lejártáig
egy aIkaIommaI jogosu|t az írásbeIi összegezést módosítani, szükség esetén az
érvényteIenségrő| szőlő tájékoztatást visszavonni, továbbá új ajánIattéteIi határidő
kitűzéséve| a részvéte|re je|entkezőnek aján|attéte|i fe|hívást kti|deni, ha az eredmény
megkü|dését követően ész|e|i, hogy az eredmény (eredményte|enség) törvénysértő vo|t
és a módosítás a törvénysértést orvosolja. Az aján|atkérő a módosított írásbe|i
összegezést köte|es faxon vagy e|ektronikus úton ha|adékta|anul, egyidejű|eg az összes
részvételre jelentkezőnek meg kü |denĺ.

t2.4. Az aján|atokró| vagy részvéte|i je|entkezésekrő| készü|t írásbe|i összegezésben
észle|t bármely e|írást (névcserét, hibás névírást, szám- vagy számítási hibát vagy más
hason|ó e|írást) az ajánlatkérő kérelemre Vagy kére|em hiányában is kijavíthatja. A
kijavított írásbe|i összegezést az aján|atkérő |egkésőbb az e|járás vagy a részvéte|i
szakasz eredményének megkÜ|dését követő tíz napon be|ü| köte|es egyidejű|eg
megkÜldeni az osszes aján|attevőnek, i||etve részvételre je|entkezőnek.

13. ELózETEsVITARENDEzÉs

13.|. A Kbt. 79. 5 (1) bekezdése szerinti eĺőzetes vitarendezési kérelmet az alábbi címre
ke|| benyújtani:

EuProcure Consult Kft.
33oo Eger, Bajcsy Zs. út 5.Il2

Fax: +36 367847OL
ema i! : eupconsult@eupconsult.hu

13.2. A kére|mezőnek az aján|atkérőhöz benyújtott kére|mében (a továbbiakban:
e|őzetes vitarendezésĺ kére|em) meg ke|| je|ö|nie az írásbeli összegezés vagy egyéb
dokumentum, Vagy e|járási cse|ekmény jogsértőnek tartott e|emét, továbbá a kére|mező
javasIatát, észrevéte|ét, vaIamint az á||áspontját alátámasztó adatokat, tényeket,
továbbá az azt a|átámasztó dokumentumokra - ha vannak ilyenek - hivatkoznia ke||. Az
e|őzetes vitarendezési eljárás szabályait a Kbt. 79. $-a tartaImazza.

L4. AZ AJANLATTETELI FELHIVAS MEGKULDESENEK IDOPONTJA

14.1. Az ajánIatkérő az ajánIattéteIi feIhívást a kiválasztott je|entkezők részére
kÜ|di meg.

14.2. Az aján|atkérő indokolt esetben az ajánlattéte|i fe|hívás megkü|désére korábban
megjelölt időpontot |egfe|jebb 30 nappal e|ha|aszthatja, ebben az esetben az
eredeti időpont |ejárta előtt minden részvéte|re je|entkezőnek egyidejű|eg éftesítést
kÜ|d az aján|attételi fe|hívás megküldésének új időpontjáró|, és a részvéte|i szakasz
eredményérő| ezt mege|őzően ke|| a részvételre je|entkezőket értesíteni.

15. e nÉszvÉTELI JELENTKEZÉs összeÁllÍľÁsl
A részvétet i je le ntk ezés részeké nt be nyújta n dő igazo|ásot nyi latkozatok
jegyzéke
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A részvéte|i je|entkezésnek az a|ábbi sorrendben tartalmaznĺa ke|| az alábbi
dokumentumokat:

fedő|ap,
felolvasó|ap,
oIda Iszá mozott ta rta Iomjegyzék
Kbt. 60. $(5) bekezdés szerinti nyilatkozat,
Kbt. 40. $ (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti nyilatkozatok
Kbt' 55. s (5) i||etőleg (6) bekezdés szerinti nyilatkozatok, továbbá nyilatkozat
erőforrások rende|kezésre á||ásáró| (adott esetben),
a|áírási címpé|dány vagy a|áírás minta (adott esetben meghata|mazás),
kizárő okok hiányának lgazo|ása,
fo|yamatban lévő vá|tozásbejegyzési e|járás esetében, a részvéte|i je|entkezéshez
csato|ni ke|| a cégbírósághoz benyújtott vá|tozásbejegyzési kérelmet és az annak
érkezéséről a cé9bíróság á|taI megkÜ|dött igazo|ást,
gazdasági és pénzügyi aIkaImasság igazo|ása,
műszaki, i||etve szakmai aIkalmasság igazo|ása,
részvéte|i fe|hívásban, iIletve Kbt.-ben meghatározott egyéb nyi|atkozatok,
dokumentumok
Közös részvéte|re je|entkezők megá||apodása (adott esetben)
Üz|eti titok körének meghatározása (kü|ön me|lékletben).

JEGYZEKÉs
1. számú mel|éklet

ARTALOM. ES A KBT. 53. S SZERINTI IRAT

oIdaIszám

Tarta|omje gyzék (1. sz. me||ék|et)

Fe|o|vasó|a p (2't/2.2. sz. me||ék|et)

Részvéte|i nyi|atkozat (3/A. sz. me||ék|et)

NYILATKOZAT az erőforrások rende|kezésre á||ásáró| (3/B. sz. me||ék|et)

NYILATKOZAT a Kbt. 55. 5 (6) bekezdés szerint (3/C. sz. me||ék|et)

I. FEJEZET: KIZÁRó oKoKKAL KAPCSoLATBAN ELóÍRT
NYILATKoZAToK' IGAzoLÁsoK
Egyszerű nyilatkozat a kizárő okok fenn nem állására vonatkozóan részvéte|re
je|entkező, a|vá|la|kozó és az a|ka|masság igazo|ásában részt vevő más
szervezet vonatkozásában (4. sz. me||ék|et). A nyilatkozatnak a fe|hívás
megjelenését követő ke|tezésűnek ke|| |ennie!

P t 1.) A szá m |atu |ajdonos va |a men nyi szá m |ave zető pénzúgyi i ntézményének
nyi|atkozatát, fizetőképességének megíté|éséhez az a|ábbi tarta|omma| - attól
függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg
tevékenységét, amennyĺben ezek az adatok rendelkezésre állnak:

. a számla (szám|ák) megnyitásának időpontja;

. szám|aszám(ok) fe|tÜntetése;
. arra vonatkozó információt, hogy a szám|án, iIletve szám|ákon az e|járást

megindító felhívás feIadásának időpontjátó| visszafe|é számított 24
hónapban volt-e 15 napot megha|adó időtartamú sorban á||ó téte|

PI2.|A részvéte|i határidő |eiártát meqe|őző uto|só, három |ezáru Üzleti év
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tekintetében az a|ka|masságot igazo|ő gazdasági szerep|ő saját Vagy
joge|ődje számviteIi jogszabá|yok szerinti beszámoló egy részének
benyújtása (eredmény kimutatás), ha a gazdasági szerep|ő letelepedés
szerinti ország joga e|őírja közzététe|ét. Amennyiben az aján|atkérő á|ta|
kért beszámoló a cé9informácĺós szo|9á|at honIapján megismerhető, a
beszámo|ó adataĺt az aján|atkérő e||enőrzi, ebben az esetben a beszámo|ó
csato|ása az ajánlatban nem szÜkséges.

Pl3.) Nyi|atkozat az e|őző három tiz|eti évre vonatkozóan a te|jes álta|ános
forgaImi adó nélkriI számított árbevéte|re és a közbeszerzés tárgya
(éptjletfelújítás és/vagy bővítés) szerinti - általános forgalmĺ adó nélkül
számított_árbevéte|érő|, attó| függően, hogy az aján|attevő mikor jött létre,
i||etve mikor kezdte meg a tevékenységét, amennyiben ezek az adatok
rende|kezésre á||nak.

(5.sz. me||ék|et)
Pl4.) A 3Lo/20I1. (XII.23.) Korm. rendelet 14. s (1) bekezdés d) pontja
a|apján igazo|ás (bĺztosításĺ kötvény egyszerű másolati példányának vagy
biztosítótól származó ĺgazolás egyszerű máso\ati példányának) és az uto|só
biztosítási díj megfizetésének igazo|ásának csato|ása |ega|ább az
aIka|massági fe|téte|ekben e|őíft szakmai fe|e|ősségbiztosítás mértékének és
meg|étének és érvényességének igazo|ására.

III. FEJEZET: MÚ,szAKI' ILLEWE SZAKMAI ALKALMASSÁGGAL
KAPcso LATBAN r lőÍ nľ NYI LATKo zAToK| IGAzo LÁsoK

M|1. a részvéte|i fe|hívás fe|adásátó| visszafe|é számított 5 évben (60
hónapban) te|jesített és átadás-átvéte||e| |ezáru|t építési szerződéseĺnek
ismertetése a szerződést kötő másik fél á|ta| adott igazo|ássa| (3Lo/zolt.
(XII. 23.) Korm. rendelet. 16. s (3), (5) bekezdés).
Azigazo|ásban meg ke|| adni:
o a megéPített |étesítmény megnevezését;
. az e|végzett munkák fe|soro|ását;
. saját te|jesítés o/o-oS mértékét
. az e|lenszo|gá|tatás nettó összegét; és a saját teljesítés értékét
. a te|jesítés idejét és he|yét,
. a szerződést kötő másik fé| nevét, címét,
. nyi|atkozni ke|| arrő|, hogy a teljesítés az e|őírásoknak és a szerződésnek
megfele|ően tortént-e,

(6. számú me||éklet)

rąl2.) A 310/2011. (xII.23.) Korm. rende|et 15. s (2) bekezdés e) pontja
a|apján az építési beruházás te|jesítésébe bevonni kívánt szakemberek
esetében csatolandó a szakember végzettségét, képzettségét igazo|ő
dokumentum egyszerű máso|ata, va|amint csato|andó a szakmai tapaszta|at
ismertetését is tartaImazó , a szakember á|ta| a|áírt szakmai öné|etrajz és
rendelkezésre á||ási nyi|atkozat. A becsato|t szakmai onéletrajz az e|őírt
va|amennyi szakmai tapaszta|at meg|étének igazo|ására szo|gá|, ezért ezt o|y
módon ke|ĺ becsatolni, hogy az e|őírt szakmai tapaszta|at meg|éte
egyérte| műen megá||apítható legyen.
ML/a)-c) pont esetében továbbá:
I. Amennyiben a bemutatott szakember szerepe| a szakmavégzési
jogosu|tságot igazo|ő kamarai nyi|vántartásban, a jogosu|tság
meoszerzéséhez szÜkséqes mértékű szakmai qvakorlatot (taoasztaIatot)
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Aján|atkérő e||enőrzi az il|etékes szakmai szervezet (Kamara) áltaI vezetett
nyi|vántartás e|lenőrzéséveI. A bemutatott szakemberek az ĺjnéletrajzukban
je|ö|jék meg, hogy a jogosu|tság me|y elektronikus elérési úton e||enőrizhető.
II. Amennyiben a bemutatott szakember rendelkezik a szakmavégzési
jogosu|tságot igazo|ó kamarai nyilvántartási számma|, de nem szerepe| a
nyi|vántartásban vagy az nem e||enőrizhető a nyilvántartáson keresztĹil,
abban az esetben a jogosu|tságot igazo|ő dokumentum benyújtása is
szr'ikséges.
A szakma| tapasztalatként előírt
meghatározott szakmai tapaszta|t
időtarta mnak vesz figye|embe.

(7-9' számú me||éklet)

időtartam a|att Ajánlatkérő az években
vizsgá|ata során egy évet 12 hónapos

M/3.) A 31o/2o11. (XII.23.) Korm. rende|et 15. s (2) bekezdés f) pontja
a|apján magas építési tevékenységre vonatkozó Iso 14001
környezetirányítási rendszer tanúsítványa Vagy azza| egyenértékű bárme|y
nemzeti rendszerben akkreditá|t környezetirányítási rendszer meg|étét
igazoló tanúsítványa Vagy a 3lolfoll. (XII.23.) Korm. rendelet 17. 5 (3)
bekezdése szerinti kĺĺrnyezetvéde|mi intézkedéseinek |eírása és
egyenértékűség i ndoko|ása.

Mt4.) A 3Lo/2oI1. (XII.23.) Korm. rende|et 15. s (2) bekezdés d) pontja
alapján az uto|só |ezán' üz|eti évre vonatkozó éves át|agos statisztikai
á||ományi |étszámró| és a vezető tisztségviselői létszámró| készri|t kimutatás
benyújtása.

Mtĺ.) A 31o/2o11. (XII.23.) Korm. rende|et 15. s (2) bekezdés b) pontja
alapján a te|jesítéséhez rende|kezésre á||ó eszköz bemutatása nyi|atkozat
rorńáiáoan o|yan rész|etezettségge|, hogy abból az alkaImassági
feItéteIeknek történő megfeIe|és egyértelműen megá||apítható legyen. A
nyilatkozatnak megfe|e|ően csato|andó a bemutatott gépleszköz tekĺntetében
az eszkoznyilvántartó karton máso|ata is.
A becsato|t nyi|atkozatban meg ke|| je|ö|ni a rende|kezésre á||ó eszközök
darabszámát, i||etve annak tényét is, hogy az adott eszköz saját tu|ajdonban
á||-e vagy bére|t, vagy |ízinge|t eszköz. Bére|t vagy |ízinge|t eszköz esetén
csato|ni ke|| a bérleti 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 eszköz) csato|andó az érvényes forga|mi engedé|y másolata is.

Iv. FEJEZETz AZ ELJÁRÁsT MEGINDÍTó reuÍvÁsełľ előÍnľ EGYÉB
NYI LATKo zAT oR, IGAzo LÁso K

A részvéteIi jeIentkezéshez csatolni ke|| a részvételre jeIentkező, az
a|kalmasság igazolásába bevont (kapacitást nyújtó) gazdasági szerep|ő
cégjegyzésre jogosu|t, nyi|atkozatot, dokumentumot a|áíró képvise|ő a|áírási
címpé|dányát vagy a|áírás mintáját. Amennyiben a részvéte|i je|entkezés a
cégjegyzésre jogosu|tak á|taI meghataImazott(ak) a|áírásávaI kerÜ|

benyújtásra, a te|jes bizonyító erejű magánokiratba fog|a|t
meghatalmazásnak tarta|maznia kel| a meghatalmazott a|áírás mintáját is.
(10. sz me||ék|et)

Konzorciumi megá||apodás (közös részvéte|i jelentkezés esetén).

v. FEJEZEľ: Üzlerl TITKoT TARTALMAZó IRAToK (ADoTT ESETBEN) öná|ĺó
me||ékletben

vI. FEIEZETz A nÉszvÉrelne JELENTKEZő Álrłl BEcsAToLNI
xÍvÁľľ DoKUMENTuMoK (ADoTT EsETBEN)
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1.

2.1. számri metléklet

FELoLvAsóup
(tiná|ló részvételre jelentkezés esetén)

1. Részvételre jelentkező

Név: ........

Székhelye:

Telefon: Fax:.........

Adószám: ...... Cj.szám:...........

E-mail :..............

2. Részvéte|re jelentkezés tárgya:

''Józseńĺárosi egészségĺigyi szolgá!at kompIex fejlesztése keretében
kivite|ezési munkák elvégzése vállalkozási szerződés keretében a KMOP.
4.3.2l a.I3.2o13-ooo1 azonosító számú projekt során''

Ke|tezés (helység, év, hónap, nap)

(cégjegyzésre jogosu |t vagy sza bá |ysze rűen

meg hataI mazott képviselő a |áírása)
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2.2. számú me|léklet

FELoLvAsónp
(közłis részvételre jelentkezés esetén)

1. Közös részvételre je|entkezők:

Név: ........

Székhe|ye:

Telefon: Fax:.........

Adószám: ......Cj.szám:...........

E-mail :..............

Vezető tag adatai (név, székhe|y):

Tagok adatai (név, székhe|y):

2. Részvételre ie|entkezés tárgya:

,,lőzseÍvárosi egészségügyi szotgálat komplex fejlesztése keretében kivitelezési
munkák elvégzése vállalkozási szerződés keretében a KMoP- 4-3.2la.L3.2o13-
ooo1 azonosító számú projekt során,'

Ke|tezés (he|ység, év, hónap, nap)

(cégjegyzésre jogosuIt Vagy szabá|yszerűen

meg hataI mazott képvise|ő a |áírása)

-18-



3.l A. számú melléklet

nÉszvÉreLl NYILATKoZAT1
küliinösen a Kbt. 60. s (5) bekezdésre vonatkozóan

mint
a(z).'......'..' '. .. . (székhely: ...........'..'...') cégjegyzésre
jogosult/meghata|mazott képviselőjez a Budapest Főváros VIII. Kerr'i|et Józsefuárosi
onkormányzat (1082 Budapest, Baross utca 63-67), mint Ajánlatkérő á|ta|
,,Józsefuá rosi eg észség i,gyi szo Ig á lat ko m plex fej lesztése ke reté ben kivitelezési
munkák elvégzése vállalkozási szerződés keretében a KMOP- 4-3.2/a-73-2o73-
ooo7 azonosítő számú projekt sorántárgyú közbeszerzési részvéte|i fe|hívásban és a
kiegészítő iratokban fogla|t va|amennyi formai és tarta|mi követe|mény, utasítás, kikötés
gondos áttekintése után ezenne|:

1. Nyi|atkozom a Kbt. 40. s (1) bekezdés a) pontja a|apján, hogy a közbeszerzés
tárgyának a|ábbiakban meghatározott részeive| összefÜ9gésben a|vá|laIkozó(ka)t
veszek

2. Nyilatkozom
te|jesítéséhez

a Kbt. 40 5 (1) bekezdés b) pontja alapján, hogy a szerződés
a kozbeszerzés értékének 10o/o-át megha|adó mértékben az a|ábbi

aIvá| ka)t kívánom be venni' az a|ábbi száza|ékos ará

(5) bekezdése a|apján, hogy az a|ábbi kapacitást nyújtó
lnvbe venni":

3. Nyilatkozom Kbr. ss. 5
ek kívániuk

l A nyilatkozatot kozös részvételĺejelentkęzés ęsetén valamenný tag vonatkozásában be kell nyujtani.
, Kérjfü a nýlatkozatot a|źurő személye szęrint a megfelelő részt a|áŕlltuntl.
3 Amennyiben nem kíván igénybe venni, ú9y í.ja be, hogy,,Nem kíván igénybe venni,,
4 Amennyiben nem kíván igénybe venni, ú9y írja be, hogy,,Nem kíván igénybe venni,,
5 Amennyiben nem kíván igénybe vennĺ, ú9y írja be, hogy,,Nem kÍván igénybe venni''
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4. A Kbt. 60. s (5) bekezdései alapján nyi|atkozom, hogy vá||a|kozásunk a
középvá||a|kozásokró|, fej|ődéstik támogatásáról sző|ő törvény

..-vá|la|kozásnak6 minősÜ| / vá||a|kozásunk nem tartozik a
kozépvál|a|kozásokró|, fejlődésrik támogatásáról szó|ó törvény hatá|ya a|á7.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

kis- és
szerint
kis- és

(cégjegyzésre jogosu|t vagy szabá|yszerűen
meg hataI mazott képvise|ő a|áírása)

6 mikro-, kis- vagy középvá||a|kozás a 2oo4. évi )ooűV. törvény meghatározásai szerint - a megfe|elő vá|aszt a jogszabály

rendelkezéseinek tanuImányozását követően kérjük megadni.
7 A nem a|ka|mazandó szövegrészt kérjt]k törĺj|nĺ.
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3|B. sz. mel|éklet

NYILATKOZAT
az erőforrások rendelkezésre áIlásáról

Alu|írott ...'.., me|yet képvisel: ,,.,,,..,.I mint kapacitást rende|kezésre
bocsátó szervezet a közbeszerzésekrő| szó|ó 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 55. $-ának
(5) bekezdése a|apján kije|entem, hogy Budapest Főváros VIII. KerÜ|et Józsefuárosĺ
onkormányzat (1082 Budapest, Baross utca 63-67),, mint Aján|atkérő á|taI

,,Jőzsefuá rosi egészség ii gyi szo lgá l at kom plex fej lesztése ke retében kivitelezési
munkák elvégzése váIlalkozásÍ szerződés keretében a KMoP- 4-3,2/a-73-2o73-
ooo7 azonosítő számú projekt során tárgyban megindított közbeszerzési e|járásban
a szerződés te|jesítéséhez szrikséges a|ábbi erőforrások a részvéte|re jelentkezőĺközös
részvéte|re jelentkező rende|kezésére fognak á|lni a szerződés te|jesítésének időtaftama
alatt:

{Az érintett erőforrások pontos leírása a pénztigyi és gazdasági, illetve a műszaki és
szakmai alkalmasság tekĺntetében az eljárást megindító felhívás szerint.}

Ke|tezés (he|ység, év, hónap, nap)

(cégjegyzésre jogosult vagy szabá|yszerr'ĺen
meg hataI mazott képvise|ő aláírása)
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3lC. sz. melléklet

NYILATKOZAT
a Kbt. 55. s (6) bekezdés szerint

ill]1lijl '' ''',.'.'... đ;;i;;i;;''..!,!iix!,Í"i, :...'::.:.:::.:::::::.:.:..:.'. 
,,f,!::,::ŕ:u?":;;ĺ::::;]

cégbíróság neve), (Jelentkező cégjegyzékszáma) nevében
köte|ezettségvá||a|ásra jogosu|t (tisztség megjelölése), ô Budapest Főváros
VIII. Kerület Józsefvárosi onkormányzat (1082 Budapest, Baross utca 63-67), mint
AjánIatkérő á|ta| ,,Jőzsefuárosi egészségiigyi szolgálat komplex fejlesztése
keretében kivitelezési munkák elvégzése vállalkozási szerződés keretében a
KMOP- 4-3.2/a.73-2o73-ooo7 azonosítő számú projekt során,, tárgyban
megindított kozbeszerzési e|járássa| összefÜggésben.
A Kbt. 55. s (6) bekezdésének a) pontja a|apján nyilatkozom, hogy az a|ka|masság
igazo|ásakor bemutatott, más szervezet á|ta| rende|kezésre bocsátott erőforrásokat a
đzerződés te|jesítés során ténylegesen igénybe fogom venni. Ennek módja8:

Kapacitást nyújtó szervezet
megnevezése (név, székhe|y)

IgénybevéteI módja

A Kbt. 55. s (6) bekezdésének b) pontja a|apján nyi|atkozatom, hogy azon szervezetet,
ame|ynek adatait az a|ka|masság igazo|ásához felhaszná|om, az a|ábbi módon vonom be
a te|jesítés során9:

Kapacitást nyújtó szervezet
megnevezése (név, székhely)

A mód, ahogy a szerződés te|jesítése
során a szervezet szakmai tapaszta|ata

bevonásra kerü|

A Kbt. 55. s (6) bekezdésének c) pontjában fog|a|t a|ka|masság igazo|ására - akkor is,
ha az aIkalmassági követe|mények nem a te|jesítéskor ténylegesen rende|kezésre
bocsátható erőforrásokra vonatkoznak - benyújtom a(z)'....''...'.'.'.. (alkalmasság
igazotásában részt vevő szervezet megnevezése) nyi|atkozatát arra vonatkozóan, hogy a
Ptk. 6:4L9. 5 bekezdésében fog|altak szerint kezességet vállal az aján|atkérőt a
te|jesítésem e|maradásáva| vagy hibás te|jesítésemme| összefüggésben ért o|yan kár
megtérítésére, amely más biztosítékok érvényesítéséve| nem térÜ|t meg10.

Ke|tezés (he|ység, év, hónap, nap)

(cégjegyzésre jogosu |t vagy sza bá lyszertĺen
meghataI mazott képviselő a |áírása)

8 A megfe|e|ő rész kitö|tendő!
9A 

megfe|e|ő rész kitö|tendő!
10A 

megfe|e|ő rész kitö|tendő!
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4. sz. melléklet
NYILATKOZAT

a kizárő okok vonatkozásában

A|u|írott mint a(z)
(székheIy:

;;;.d;.ť;öj;;;;;;;" jö;;ilö;;;ibj;.; il;;il;i.iä;;;Ł. 
'ffii"-""l".li:, 'J'"J:ľł:"'.:Önkormányzat (1o82 Budapest, Baross utca 63-67), mint Aján|atkérő áltaI

,,Jőzsefuárosi egészségügyi szolgálat komplex fejlesztése keretében kivitelezési
munkák elvégzése vállalkozási szerződés keretében a KMOP- 4-3,2/a-73-2o73-
ooo7 azonosítő számú projekt során,tárgyban kiírt kozbeszerzési e|járás során az
alábbi nyilatkozatot teszem a klzárő okok vonatkozásában:

I.
Az á|ta|am képvise|t szervezet nem tartozik a Kbt. 56. s (1) a)-k) pontjaiban, Kbt. 56. s
(2) bekezdésében és a Kbt' 57. s (1) bekezdés a)-d) pontjaiban meghatározott kizáró
okok hatá|ya a|á.

II.
Cégünk, mint részvéte|re je|entkező a szerződés te|jesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt.
56. 5 (1) a)-k) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatá|ya a|á eső
a|vá||aIkozótla|Vá||aIkozókat, il|etve á|talunk az alkaImasság igazo|ására igénybe vett más
szervezet/szervezetek nem tartoznak ezenkizárő okok hatá|ya a|á.
Továbbá cé9tink, mint részvéte|re je|entkező a szerződés te|jesítéséhez nem Vesz
igénybe a Kbt. 57. s (1) bekezdés a)-d) pontjaiban meghatározott kizárő okok hatálya
a|á eső a|vá|lalkozót/alvállaltozőkat, i||etve á|talunk az a|kalmasság igazolására igénybe
vett más szervezet/szervezetek nem tartoznak ezenkizárő okok hatálya a|á11.

III.
A|u|írott részvéte|re jelentkező nyilatkozom, hogy cégemetl2

- szabá|yozott tőzsdén jegyzik / szabá|yozott tőzsdén nem jegyzik'

Amennyiben a céget szabályozott tőzsdén nem jegyzik, ú9y13

1ĺ.. 
A Kbt' 57. s (1) bekezdés a)-d) pontjában fog|a|t kizáró okoka vonatkozó nyi|atkozatot az a|vá||a|kozó és az a|ka|masság

igazo|ásában részt vevő más szeĺvezet vonatkozásában a részvéte|re je|entkező vá|asztása szerint a következők szerint |ehet
igazolni:
a) részvételrejelentkező saját nyi|atkozatot nyújt be (a fentiek szerint - 6. sz. iratminta) arról, hogy nem vesz
igénybe a Kbt. 57. 5 (1) bekezdés a).d) pontja szerinti kizáró okok hatálya a|á eső alvállalkozót vaIamint az
általa a|kalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 57. 5 (l) bekezdés a).r|)
pontia szerinti kizáró okok hatálya alá, vagy
b) az e|járásban megje|ci|t a|váĺ|aĺkozó nyi|atkozatát - a meg nem je|ö|tekre az a) pont szerinti nyi|atkozat me|ĺett -, va|amint
az a|ka|masság igazo|ására igénybe vett más szervezet nyi|atkozatát is benyújthatja arróĺ, hogy a szervezet nem tartozik a
Kbt' 57. $ (1) bekezdés a)-d) pontja szerinti kizáró okok hatá|ya a|á.
12 

Megfe|eĺő vá|asz a|áhúzandól
13 A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása mege|őzésérő| és megakadá|yozásáró| sző|ó 2007 ' évi OOCflI. töruény 3. 5 r)
pontja szerinttény|eges fu |ajdonos:

ra) az a természetes személv, aki jogi szemé|yben vagy jogi szemé|yiségge| nem rende|kező szeruezetben kozvet|enü|
vagy - a Po|gári Tĺirvénykĺinyvről szó|ó 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. 5 (4) bekezdésében meghatározott
módon - közvetve a szavazatĺ jogok vagy a tu|ajdoni hányad |ega|ább huszonöt száza|ékáva| rendelkezit ha a jogi szemé|y
vagy jogĺ személyiségge| nem rende|kező szeľvezet nem a szabá|yozott piacon jegyzett társaság, ame|yre a kĺizösségi jogi
szabá|yozással vagy aza| egyenéńékű nemzetkozi e|őírásokka| összhangban |évő kcizzététe|i követe|mények vonatkoznak,

rb) az a természetes személv' aki jogi szemé|yben vagy jogi szemé|yiségge| nem rende|kező szervezetben - a Ptk. 8:2 $
(4) bekezdésében meghatározott - meghatározó befo|yássa| rendelkezikrQ az a természetes személy, akinek megbízásabó|
va|ame|y ügy|eti megbízást végrehajtanat
rd) alapítványok esetében az a természetes szemé|y,

1' aki az a|apÍtvány vagyona lega|ább huszonöt száza|ékának a kedvezményezetĘe, ha a |eendő kedvezményezetteket
már meghatározták,
2. akinek érdekében az a|apítványt létrehozták, i|letve működtetit ha a kedvezményezetteket mé9 nem határozták meg,
va9y
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az alábbiakat nyi|atkozom a pénzmosás és a terrorizmus
megetőzéséről és megakadályozásáról szóló 2oo7. évi CXXXVI.
pońtia szerint definiá|t vaIamennyi tény|eges tu|ajdonosró|14:

ál|andó |akóhe|ye:

finanszírozása
törvény 3. 5 r)

15

vagy

az a|ábbiakat nyi|atkozom, hogy a pénzmosás és a
mege|őzéséről és megakadá|yozásáről sző|ő 2o07, évi
rb) pontja szerinti természetes szemé|y hiányában az
tu|ajdonos a jogi szemé|y vagy jogi szemé|yiséggel
vezető tisztsé9viselője(i)1, aki(k)nek nevét és á|landó
adjuk meg:

vezető tisztségvise|ő:16
L7

terrorizmus finanszírozása
CXXXVI. törvény 3. $ ra)-
re) pont szerinti tény|eges
nem rende|kező szervezet
|akóhe|yét az a|ábbiakban

ál|andó |akóhe|ye:

rv.
A|ulírott részvéteIre je|entkező nyiIatkozom, hogy Budapest Főváros VIII. Kerü|et
Józsefuárosi Önkormányzat (1082 Budapest, Baross utca 63-67), mint Ajánĺatkérő álta|
,,Józsefuá rosi egészség iigyi szo Ig á lat kom plex fej lesztése ke retében kivite lezési
munkák elvégzése váIlalkozási szerződés keretében a KMOP- 4-3.2/a-73-2o73-
ooo7 azonosítő számú projekt során tárgyban megindított kozbeszerzési e|járás
tekintetében vá||a|kozásunkka| szemben nem ál|nak fenn a Kbt.-ben fog|a|t a|ábbi
kizárő okok, ame|yek szerint nem |ehet részvéte|re je|entkező

Kbt. 56. s (2) bekezdés:
- amelyben közvetetten vagy közvet|enü| több, mint 25olo-os tu|ajdoni résszeĺ vagy
szavazati joggal rende|kezik olyan jogi szemé|y vagy jogi szemé|yiségge| nem rendelkező
gazdasági társaság, ame|ynek tekintetében az 56. s (1) bekezdés k) pontjában
meg hatá rozott fe|téteIek fen ná lI na k.

A)x nincs i|yen közvetetten vagy közvet|enÜ| több, mint 25o/o.oS tu|ajdoni réssze| vagy
szavazati jogga| rendelkező jogi szemé|y vagy jogi szeméĺyiségge| nem rende|kező
gazdasági társaság.

Ke|tezés (he|ység, év, hónap, nap)

(cégjegyzésre jogosu|t vagy szabályszerűen
meg hatalmazott képvise|ő a |áírása)

3' aki tagja az a|apítvány keze|ő szeruének, vagy meghatározó befo|yást gyakoro| az a|apítvány vagyonának lega|ább 13

Megfe|e|ő vá|asz a|áhúzandól huszontit százaléka fe|ett, i||etve az a|apítvány képvise|etében e|jár, továbbá
re) az ra)-rb) a|pontokban meghatározott természetes szemé|y hiányában a jogi szemé|y vagy jogi szemé|yiségge| nem

rende|kező szervezet vezető tisztségviselője;
13 szükség esetén bőVíthető!
13az ra)-rb) a|pontokban meghatározott természetes szemé|y hiányában a jogi személy vagy jogi szemé|yiséggel nem
rende|kező szervezet vezető tiszbĄ]vise|ője

'3 szükség esetén bővíthető!
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B)x Amennyiben van több, mint 25olo-os tu|ajdoni réssze| Vagy szavazati hányadda|
rende|kező gazdasági társaság - ame|yet az a|ábbiakban nevezek meg : .............

a tu|ajdoni réssze| vagy szavazati hányaddaI rende|kező gazdasági társaságra
vonatkozóan a Kbt. 56. 5 (2) bekezdésében hivatkozott kizáró fe|téte|ek nem á||nak
fenn.

Ke|tezés (helység, év, hónap, nap)

cégjegyzésre jogosu |t vagy szabá|yszerűen
meg hataImazott képvise|ő aláírása)
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5. számú melléklet

NYILATKOZAT
a 310/2011, (Xfi, 23.) Korm. rendelet 14. s Q) bekezdés c) pontja alapján

mint
(székhe|y: .....) cégjegyzésre jo9osu|t/meghata|mazott képvise|őjel8
ezennel kije|entem, hogy a(z)..'......... mint részvéte|re je|entkező/közös
részvéteIre jeIentkező ĺa|vá||a|kozőĺaz aIkaImasság igazo|ására igénybe vett más
szervezetlg az e|járást megindító felhívás fe|adásától visszafe|é számított három üzleti
évben az á|ta|ános forgalmi adó né|kü| számított te|jes árbevéte|rő| és az álta|ános
forgaImĺ adó né|kü| számított közbeszerzés tárgyának megfele|ő tevékenységből
(épÜ|etfelújítás éslvagy bővítés) származő árbevéte|rő| az a|ábbiak szerint nyilatkozom:

Ke|tezés (he|ység, év, hónap, nap)

(cégjegyzésre jogosuIt vagy szabályszerűen
meg hataI mazott képvise|ő a |áírása)

18 KériĹĺk aný|atkozatot a|ákő személye szerint a megfelelő részt a|áúltarll.

'9 A nyilatko zattęvo személye szęrint a megfelelő rész a|áúrűzandől.

Teljes árbevétel (áfa nélkiil) Közbeszerzés tárgyából
(épü letfelrijítás és Í v agv bővítés)
származő árbevétel (áfa néIkül)

2....
2....,
2.....

Osszesen
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A|ulírott.'...

a 3l0l2O11. (XII. 23.) Korm. rendelet
számított iit évben befejezett építési

képvise|óje20 ezenneI kijeIentem,
aIkaImasság igazo|ására igénybe
kozbeszerzés tárgya szerinti építési

(ł1evé.;.5.2{kheIye;
..é|érhetósége) ...

Ke|tezés (he|ység, év, hőnap, nap)

(cégjegyzésre jogosuIt vagy szabályszerĹĺen meghataImazott képvise|ó a|áírása)

]] reritit a nyilatkozatot a|áíró személye szerint a megfelel részt aláhrizni!
,' A nyilatkozattevo személye szeľint a megfeleló rész a|ák zarĺdó!

6. számű melléklet

f7



7. számű melléklet

NYILATKOzAT
a 31ol2o11. (xil. 23.) Korm. rendelet 15. s (2) bekezdés e) pontia alapján

azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - külłĺnösen a
minőségeltenőrzéséľt felelősiiknek. a megnevezésével, képzettségÜk' szakmai

tapaszta|atuk ismeftetéséve|, akiket be kíván vonni a teljesítésbe

A|u|írott (képviseli: ..'.'..''.........) mint részvéte|re jelentkező / kapacitásait
rende|kezésre bocsátó szervezet a közbeszerzési dokumentációban fog|a|t va|amennyi
formai és tarta|mi követe|mény, utasítás, kikötés és műszaki |eírás gondos áttekintése
után - a 3Lol2:ot1-. (KI. 23.) Korm. rende|et 15. s (2) bekezdés e) pontjában
fog|a|taknak megfe|e|ően kije|entem, hogy a szerződés teljesítésébe az a|ábbi
szakértőket, il|etve vezetőket kívánjuk bevonni, feltÜntetve, hogy nyertességünk esetén,
a szerződés megkötéséig, a megjelö|t szakember me|y jogosultság vonatkozásában fog
kamarai nyi|vántartásba véte||e| rende|kezni : :

Kifejezetten nyi|atkozom, hogy a megajánlott szakemberek, a megje|ö|t jogosu|tság
vonatkozásában kamarai nyi|vántartásba véte|le| a szerződés megkötéséig rende|kezni
fognak.
A fentieken tú| kifejezetten nyi|atkozom, hogy a megaján|ott szakemberek
vonatkozásában a megje|ö|t jogosu|tság tekintetében a regisztráció e|maradása Kbt.
t24.s (4) bekezdése szeri nti szerződéskötéstő| va |ó vissza |épésü n knek teki ntendő.

Ennek igazolásaként a nyi|atkozat me|lékletét képezi:
- a szakember saját kezű|eg a|áírt szakmaĺ onéletrajza, o|yan rész|etezettségge|,

hogy annak a|apján az a|ka|masság minimumkövetelményei között e|őírt fe|téte|ek
meg|éte egyéne|műen megá|lapítható |egyen

- szakemberek végzettségét és képzettségét igazo|ő dokumentumok,
- a szakember á|tal a|áín, rende|kezésre á|lási, va|amint arra vonatkozó

nyi|atkozata, hogy az e|járásba történő bevonásáró| tudomással bír

28



Keltezés (he|ység, év, hónap, nap)

cégszerű a|áírás
(cégjegyzésre jogosu|t vagy

szabá|yszerűen
meg hataI mazott képvise|ő a|áírása)

29



8. számú me||éklet

Szakmai önéletrajz

| ľév:
I Születési idő:

Intézmény megnevezése / Végzettség

Koľábbi projektek ismeftetése,
kezdési és befejezési időpontjai (év és

hónap -tó| - év és hónap -ig),
szerződés nettó éltére

Ellátott funkciók és feladatok
feIsorolása

22 Amennyiben munká|tatóként nem részvételre je|entkező kerÜ| feltüntetésre ú9y kérjÜk |egyenek tekintette| a

Kbt. 55. s (4)-(6) bekezdéseirel A tény|eges munká|tatót kapacitast nyújtó szeruezetként és a Kbt. 55. s (6)

bekezdés a) pontjára tekintette| egyben a|vá|la|kozóként az aján|atban szÜkséges bemutatni!



I ldegen nye|vek I Beszéd I olvasás | Írás

-t

Egyéb képességek:

Szakértelem:

Ke|tezés (he|ység, év, hónap, nap)



9. számú me|léklet

Nyilatkozat a szakember rendelkezésre ál!ásáról

A|ulírott ......'..............', mint a(z) részvéte|re
je|entkező/az a|ka|masság igazo|ására igénybe vett más szervezet 23 álta| ajánlott

il;;;Ä;J;;;i iiln",íaxii:il?B!5.';l".:.'"ľí,T:ľ"J:."1; B!:;ffľ;ľ"".'ffiľ'jlLff!'ll3l
,,Jőzsefuárosi egészségügyi szolgáIat komptex fejlesztése keretében kivitelezésÍ
munkák elvégzése vállalkozási szerződés keretében a KMOP- 4.3.2/a-73-2o73-
ooo7 azonosítő számú projekt során,, tárgyú közbeszerzési e|járásban.

Kije|entem továbbá, hogy a részvételre jelentkező nyertessége esetén képes vagyok
do|gozni, és do|goznĺ kívánok a szerződés te|jes időtartama során, a részvéte|i
je|entkezésben szerep|ő beosztásban, ame|yre vonatkozóa n az öné|etrajzomat
benyújtották.

Nyi|atkozatomma| kijelentem, hogy nincs más olyan köte|ezettségem, a fent je|zett
időszakra vonatkozóan, ame|y a je|en szerződésben való munkavégzésemet bármi|yen
szem pontbó| akadályozná.

Ke|tezés (he|ység, év, hónap, nap)

(sajátkezű a|áírás)

23 A n}ol^t\,azaĺtsvő szeméĘa szennt a me gf eleló rész aJth{pandő|
2o Ké4tik" nyilatkozatban azĄá,łiaĺtéteLfelhívás MűszakĹ illewe szalĺĺnai a[ĺalmasság W2.ponýábarl
meghatkozattpoaciőIsatadálĺmeg!



1o. számú melléklet

MEGHATALMAZAS

A|ulírott mint a(z) (székheIy:

ü;; í;; ; ü J ; ;il ;;ii. ; ä; l. JíTJ.i.9ľ".u'n"j'ä;::3:J" j:ĺĽ:ľů.iá JĹ "'Ż!ľ' 
ľä'ff

meghatalmazom (szig.sz.: ...; szÜ|.: ...; an.: ...; |akcím: '..), hogy a
Budapest Főváros VIII. Keriilet Józsefuárosi onkormányzat (1082 Budapest, Baross utca
63-67),, mint Aján|atkérő á|ta| ,,Jőzsefuárosi egészségiigyi szolgáIat komplex
fejlesztése keretében kivitelezési munkák elvégzése vállalkozási szerződés
keretében a KMOP- 4-3"2/a-73-2o73-ooo7 azonasítő számgi prajekt során
tárgyban hirdetmény közzététe|éve| indu|ó tárgya|ásos közbeszerzési e|járás kapcsán
készített részvételi je|entkezésünket aláírásáva| |ássa e|.

Keltezés (he|ység, év, hónap, nap)

(meg hataI mazó cégjegyzésre jogosu |t

képvise|őjének a |áírása)
(meg hataI mazott aláírása)

E|őttÜnk, mint tanúk:

Tanú:
Lakcíme:
A|áírás:

Tanú:
Lakcíme:
A|áírás:

25 Anýlatkozaĺtevő szeméĘ'e szerint a megfelelő részaJďhfuaĺÁől.



11. sz. melléklet

Nyilatkozat az éves áttagos statisztikai állományi létszámról

3üo|2o1Ĺ. (xII. 23.) Korm. rende|et 15. s (2) bekezdés d) pontja alapján

mint
(székhely:. ....) cégjegyzésre jogosu|t/meghata|mazott képvise|ője26
ezenne| kije|entem, hogy a(z)'.''....'... mint részvételre je|entkező/közös
részvéte|re je|entkező /-az á|kalmasság igazo|ására igénybe vett más szervezetz7 az
e|járást nnegindító felhívás fe|adásátó| visszafe|é számított uto|só |ezárt évben az éves
át|agos statisztikai áIlományi létszámrő| az a|ábbiak szerint nyi|atkozom:

Ke|tezés (he|ység, év, hónap, nap)

(cégje1yzésre jog osu lt va gy sza bá |yszerűen
meg hataI mazott képvise|ő a|áírása)

26 ré6ut a nyi|atkozatot aláíró szemé|ye szerint a megfele|ő részt a|áhúznĺ.
27 A nyi|atkozattevő személye szerint a megfe|e|ő rész aláhúzandó!



12. számú melléklet
NYILATKOZAT

A3Lol2o11. (xII.23.) kormányrendelet 15.s (2) bekezdés b) pontja alapján az
ajá n lattevő összefog la ló tá blázatba n (da ra b szám, m ĺĺsza ki pa ra méteľet
alvázszám, motorszám, nyilvántaÉási szám megjeliiIéséve) mutassa be a
teljesítésre rendelkezésre áIló eszközeit, berendezéseit illetőleg a műszaki

felszereltségét.

Alu|írott
képvise|ője ezennel kijelentem, hogy a(z)

ajánlattevő

- a teljesítéshez rendelkezésre á||ó műszaki, technĺkai fe|szere|tség a következőképpen
alakul:

Ke|tezés (he|ység, év, hónap, nap)

(cégszerű a|áírás)

FoNTos MEGJEGYZÉS!

*Az ajánlattételi felhívás III.2.3) Míiszaki, illetve szakmai alkalmassás Ml5
pontja alapján a felsorolt eszközökke| va!ó ľende|kezés jogát az aján|atban
igazolni kell.
A géppark tulajdonának igazotása saját tu|ajdonú 9épek esetén:
tárgyi eszköz leltár, vagy könywizsgá|ői záradékkal ellátott lista a gépek
felsorolásávaI;
. nem saját tulajdonú gépek esetén: a haszná|ati jogosultságot megalapozó
szerződés másolati példá nya.

A forgalmi engedélyhez köt.'tt gépek esetén sziikséges az ajánlathoz csatolni a
forgalmi engedély másolati pé|dányát.

S.sz.
Munkagép,
berendezés

megnevezése

Munkagép,
berendezés
darabszáma

(db)

Adatot míĺszaki
paraméterek
megnevezése
(alvázszám,
motorszám,

nyilvántartási szám)
megje!łĺ!ésével

Rendelkezés joga
Saját

tulajdon*/Bére|t*

1.

2.

3.

4.

5.

6.
...(stb.)




