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Budapest Főváros VIII. keľĺilet Jóxefváros onkoľmányzat Képviselő-testÍiletének
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága

ELOTERJESZTES
aYárosgazdálkodási és Pénziigyi Bĺzottság 2014. április 17-ĺ ĺilésére

Tĺńľry: Javoslat ,,Vrí|lalkozósi szerzódés keľetében a Budapest, V[I. Hungríria|srt. ?-4. vĺÁv lďcóte|ep víz-
és csatomahźilőnt fe|ijítása,, tár gyű kozbeszerzési eljárás megindítására

Előterjesĺo: dr. MészźtrErika a|jegyz(5
Készítette: Jegyzői Kabinet, ESZ-KER Kft.
A napirendet nyilvános iilésen kell tárgyalni.
A dĺjntés elfogadásáho z egyszeru szavazattobbség sziikséges.
Melléklet l. sz. melléklet bírálóbizottsági jegyzokönyv és egyéni bírálati lapok

2. sz. mellékl et ajźnlattételi felhívás
3. sz. melléklet ajánlattételi dokumentáció

Tisztelt Városgazdálkodásĺ és Pénzügyi Bizottság!

I. Előzmények
A Képviselő-testület a 33612010. (x. 07.) száműhatźrozatátban dĺjntött anól, hogy a vĺÁv lakótelep hely-
zetének rendezés érdekében a 38818/6-10' 388l8/12-14' 38818/16-19' 38818136-40 he|ytajzi számú lakó-
épületeket a bérlokkel egyeztetett tartalommal társashźuzáa|akitja és értékesítésre kijelöli, valamint azérté-
kesítés feltételeinek megteremtése érdekében Józsefuáľosi onkoľmányzat sajźĺt költségén kiépíti a terület
teljes víz- és csatomahá|őzatźú, közvilágítását, valamint az épületek telekhatĺáľĺán kíviil huzódó elektľomos
háiőzatźú.

A fenti he|yrajzi szÁm a|atti ingatlanok természetben a következĺk: a Salgótarj źľri tÍ 7. (a valóságban Sze-
mafoľ u. 9.), a Salgótaĺjĺáni tlt9. (a valóságban Szemafoľ u.7.), a Salgótadáni út 11. (a valóságban Szemafor
u. 5.), a Salgótarjáni út 13. (a valóságban Szemafor u. 3.), a Szemafor u. 8. ą Lokomotív utca l. (a valóság-
ban Szemafor u. f .) a Lokomotív utca 2., a Lokomotív utca 3. (a valóságban Szemafoľ u. 4.) a Lokomotív
utca4., a Lokomotív utca 5. (a valóságban Szemafoľ u. 6.), a Tbiliszi tér 2., aTbiliszi tér 3., aTbiliszi tér 5.,
a Tbiliszi tér 6., a Salgótaľjáni út 15. (a valóságban Szemafor u. 1.) szĺm alatti épületekben találhaÍó |akźr
sok.

A viz- és csatoľnahéiőzat felújítĺásának becsült éľtéke nettő 162.740.000 r.q melynek fedezete a Budapest
Fĺĺváľos MII. keľület Józsefuárosi onkormányzat Képvise|ő-testiiletének a2014. évi költségv'etésról szóló
3/2014. 0I.13.) önkormányzati rendelete szeľint a Budapest VIII. Hungária krt. 2-4. MAv lakótelep
épületfelújít ás, ||602 címen ľendelkezésre áll.

n. A beteľjesztés indoka
Tekintettel a becsült éľtékre a felrijíĺásra vonatkozóban kozbeszerzési eljárĺás lefolytatása szükséges. A Kis-
falu Kft. összeállította a közbeszerzési dokumentáciő mťiszaki |eirását, az ESZ-KER Kft. pedig az e|jźrźst
indító felhívás és dokumentáció tervezetét. Mindezek a|apjźtn a kozbeszerzési eljárás indíĺására vonatkozó
bizottsági döntés szükséges.

III. Tényá|lási adatok
A kivitelezes során az ajźn|attevó fe|adata 17 db ingatlan és 13 db vímyelĺĺ rákötése a csatorna há|őzatra
megfelelő idommal, továbbá az ingatlanokon 33 db telekhatári tisztitő akna építése. Az íngat|anok csatoma-
bekötési lehetĺíségeit ahźz;ibekötések bizosítják,74 |akástól elvezetni a keletkező szeĺInyvizet, a bekötése-
ket a telekhatĺárig minden esetben meg kell építeni, a bekötéseket ideiglenesen fedotĺányérra| vízzźtrőanke||
|ezfuni. A kivitelezés ideje a|att a folyamatos szennyvízelvezetést ideiglenes csatornákkal biztosítani kell.



Yimezeték: D 160 KPE összesen épĹil: 220,0 frn
D 1l0 KPE összesen épül: 304,0 fm
DN l50 göv. összesen épü1:48,0 fm

Tervezetttűzcsapok: 10db

A Bíráló Bizottság 2014. április 14-én tartott ülése keretében targyalta ezenközbeszerzési tigyet, és a Bizott-
ság javasolta aközbeszeruésekľől sző|ő 20|l. évi CVil. törvény (a továbbiakban: Kbt.) l21. $ (1) bekezdés
b) pontjában foglalt, nemzeti eljárásrend szerinti, nyílt közbeszerzési eljáľás lefolytaĺását. Az előterjesztés 1.

sz. mellékletét képezi az ülésről készu|t jegyzőkönyv és az egyéni bíľálati lapok.
A Bírálóbizottság kérése alapján a nyílt kozbeszerzési eljárás megindíĺásrára vonatkozó e|jĺárást indító felhĹ
vás teľvezete (2. sz. melléHet) és az ajánlattételi dokumentáció tervezete aze|őterjesnés 3. szómú mellékletét
képezi.

Iv. Döntés tartalmának ľészletes ĺsmertetése
A Képviselő-testĹileti döntések végľehajtrása érdekében aBizottságdönt a kozbeszerzési eljárás megindítĺásá-
ról és elfogadj a az aján|atlételi felhívást, valamint az aján|attételi dokumentációt.

v. A döntés célja' pénzĺigyi hatása

Fedezete af0I4. évi költségvetésben, a|1602 címenfelújÍtási e|őirányzatonľendelkezésre áll.

VI. Jogszabályĺ ktirnyezet ĺsmeľtetése

A Bizottság döntése a Képviselő-testület és Szeľvei Szervezeti és MÍĺködési Szabá|yzatáról szóló f5/20|3.
(v .27 .) önkormányzati rendelet 4. melléklet l. 1. pont 1 . l .3. alpontjĺán alapul, mely szerint a Viáľosgazdálko-
dási és Péĺwiigyi Bizottság dönt közbeszerzési üryekb en az e|jźlrás megindítĺásráľól, eredmény megźi|apítźsá-
ró|, beszerzési üryekben az eredmény megállapításáľól.

Kéremaza|ábbihatfu ozati javaslatelfogadását.

Határozati javaslat

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a,,Yá|la|kozási szerzodés keľetében a Budapest, VIII. Hungĺária
kÍt.2-4. MAV lakóte|ep viz- és csatomahá|őzat felújítás'' tźtrgyűközbeszerzśsi eljárásban úgy dönt, hogy a

l. aközbeszerzésekrĺĺl szo|ó20Il. évi CMII. törvény 121. $ (1) bekezdés b) pontjában foglalt' neÍI7ze-
ti eljáľásľend szerinti, nyílt közbeszerzési eljárást folytat le.

Felelős: polgármester
Határidő: 2014. átpri|is |7.

2. elfogadja az e|oterjesztés 2. számű mellékletét képezo ajźn|attéte|i felhívást és a 3. szÁmű mellékle-
tét kép ezó aj ánl attétel i dokumentációt.

Felelős: polgármester
Hatráridő: 2014. ápri|is 17.

A döntés végrehajtását végzó szervezetiegység: JegyzóiKabinet Ész-rBn rn.
A lakosság szeles köľét éľintő döntések esetén aze|őterjesztés előkészítójénekjavaslataakozzététel módjá-
ra: honlapon

Budapest, 2014. ápľilis 15. , ĺ1r ( , r\€
,ł,, .-Xepa-'?-7v dr. Mészír Erika /a|jegyzó 1
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Alujírott r:.łyk:'.Y,,:..,7,ł*r*, {takcím:1ł3?rj,, \
Ľylĺĺ.ryľ,apľ. ĺ'ogŕi ró*-fuił*ui-gĺ*ĺť*.* tu#iĺb1#.ág. ľ.'-gľ''*ľlęgiĺnęindítandó-uá#alkozási genőłés iercÉóen ; ;;d;;"Ę WIr, Hungária krt 2-4.{łłáv łakłítelep víz..és ĺsatoriiiiĺizat ĺáĺłi,ao;-äi{iĺ, kozbęszenési e$árásban neľntarto'zom a Kbt. 24. $.ában megľ'auroiott đ;-f#ńď#-*äř',ine,"bk hatálya aĺá.

Nyi|atkozom, hogľ minden szrikséges Íntezkedésľ megteszek a,nęk.érdekében-, hogy e|kerti$erna7 gssueŕérhetéttenśéget és u 
- u"''*Ę' ľszľé* ;l=.,äůt*et eredményező fieĺtrĺzetekkiéłakulásat.

Kĺje|enťem, hogy az e|járas soľán tudomásomra jutott információkat j$osuľatlan személynek sernaz é|járas alatt, sem aä ttĺ*etoeĺ'*'-.,i'í ki i|ň;*.i ;ä;äaiąľeľľletőve

4 u- ľłę llťu-loí

íę l"{ ** čę, ĺ:-lą. ĺ{ *] ź:* *}.

!4ł Ę -zá^"ffi,-*46.4 ;{-
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ĺisszľetnľĺg,rrn"qĺ*sÉer És moxľnnrÁgĺ ľ*YxtÁfl(oeAT. 
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{- $.ł SZERINT

Aĺuĺkott .\{p'!x#...t]i.1:.... {lakclm: {gš!-Đŕ.gś.*.atJ, mint 3 Brľałó Bĺzottság tagianyÍlatkozom, hogy a Jó.łeeĹľá'o*i önka.ľtnąEátToei,,guoaffi.ľ, saľoss u" 63-67.} áĺhłmegindĺbndő-ViáIlatkoziísÍ szenődés *i,,ÉiZii- i.g"d,}",+ |tEI. Iíungária k,t. 2-4.łłÁll lakótelep vÍz- és ętornahákízat r.ułltso;rs,{yi közbeszeruési eľjárásban neľntartozom a Kbt. 24. $.ában meghataľozoľt osszefeľľietettensegi r-ĺt-t"lät.iařá 
'já]'

*ý.ł 
',oľ'.,* 

hľqT iT*ľ 11rłx$esłńfu"1i-ľ,l-szek afinak é;il;, n*, u**lu*
řiä;Íffi#ľ.rhetet|enséget. 

éś a-ueneńy usztas.ĺgánái- säľęln'let ere*ményeĺő hęľyzebk

Kije|entem, hogy aa elj?F: során tudomĘľľ jutotŁ információkat jgg'osułatlan szernélynek semaz e|járas alatť, sem azt köv,eťfu n ńań.ääł*'.kĹ łlä;* ioä*-ńoa,ĺmľhétővé"

ľoúábbá,|ueĺenhem, hogy L*}.t}.1*.".''f;}Łl,{,BÍĘndęlkezęm.' 

.,

Budapest, 2s14.'.*'h.k}..ĺtlĺ.
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24. $.ł szERIľ{T

. ľ ł ^\ l- o .iĺ,ł

AlulkoüMí#. řs ?l#u.*.'fi1ĺur.ĺ*. /W.a""**'u Bizottság tagja
nyitatkozom, h:wY a Józsefvárösi ĺinlĺcrm*nyzat 1toaz Budapest Baross u. as.ož.) eÍál
megindítandő,,Vállalkpńsi xenffis'keľátśben a Buđapst, WII, Hungiłľĺa kt,.z.ł.
ĺt,Av lakóteÍep yÍz* és ąanmakáIózat:felĺijítiáa. tawÚ kĺjzbeszeľzésł-eljáľásban nem
taftozom a Kffi. e4. $'ábEn męghatározott ÔsseeťÉrhete{eń*ęgi feltétęlek hatáĺya a|é.:..
Nyilatk$raqĺn, hogy lt}ílden szükséges intezkedést megteszek annak érdekében, hogy e|ker{i|jeĺľt
az osszďérhetetléńsęget és a V€r$€i|y tisztasagának sere|mét eĺedményező heĺyzetek
r.?-t-1...t! -!LE|dIaKu|đ5đt.

Kĺjelentem,.hęy az eljál.ds s*rán tt'1domásomra jutott informácĺókat jogosuĺatlan szeméłynek sem
az e[áľás,a|att, sem azt kivétően ngm adom ki, i}|. nern teszem hozzáféľhetévę' l'

Továbba kijeĺentem, ho$ý;'.. ;.,,........ ].'.... ".'''.'...,'.. 
.'ęn]uäĺt!ie*.
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Atuĺírott ÜlŁK.ĺ**'.ę"ĺ1,šł..JĘ{luu..ĺ^,ł@*ts,...:ł9,j\int a Bíráló Bizottsiĺg tagĺanyi|atkozoĺn, hggy a' rĺíĺseruaň;| ďŕ'.'na-E (1 Üď,nudapest, Baross u. 63.67.} álta|megindĺtand ő,,Vállalkozási szerződés ieretéietl i. ňiłJp''t, WIÍ. łłungánb kft 2-4.Iu|AV Iakőte|ep vÍz- és ętornahiőkiat fełújiałs;o'*ift kd,zbeszeruési e|járásban nemtaľtozom a Kbt. 24. 5-ában meghata'oiott d6''*ľďł'ětuľ*rrog?í'"h.}.Íffi.äü ;''á:'.

Nyi|atkozom, hogy minden sztila*les intézkedésJ m'eoleęek a.nnak,éľdekében', hogy e|kerrl$em

řä';f;lřľJi?ľřetłenségď 
es u 
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ueoeny.=łil-sábé!ä.-#nä*eł *redrneľyexÍ lr*ĺyeeteĺ<

K$e|entem, hogy az eĺĘff 
ry1ĺn tudomáso*ľ 

iľtott inforrnácĺókat j9g,o9ulg^t|qn szemé|ynek sernaz eljánis a|att, sem azt kĺivetően neń .d;* kiiĺ|.;ätä;"no,.tĺé,l,*toué.
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24. O-AszERľ*T

A|uJlľott ..QR.'[J i.,.'q.* eq, m;. ľcc* ôuĺ'o u,ŕ.* :.lnyĺ|atlozoń,'nw.t'lĺ*-ä;i'*;iä.;y 
b".-&'đ- ,.'u' ľ.:ffi äí'Tffimegindíbndő-ľáĺlaÍkaałsi 

"uiu* *ercwirei ä.ii,d,"p"* VIil. Hungiírĺb krt, 2-4,5ĺIAV ĺakótďep víz- és qanrniĺtäĺózat i;ĺi]iÉ*--#;yu kĺjzbeszerzési e|járásban neľnta't9zom a Kbt. 24. $-ában męłlau"o'áň';;fé,ffi#ĹntYleltcteleĺ< 
hata|ya ań'

:

!yiĺa.!ĺĺozo1n,. hogy 1':ľľ uiľkég* intezkedést rnegtesŤ* .'nn3r.:ľdekében" hogy eĺkerri$ern
řĹ'.řiĺ,íľjľhetet|enséget 

és . " u*''"n.v iňLJďňäř^#,"amet eredményeiő he|yzetek

Kije|entem, hogy az eĺjáľás során fudomá*ľj.? 
iyľott 

in|orĺnációkat jľosulaťán szerné|ynek semaz e$á#s a|att, sem ax lłĺĺ*ťea- -*'ä;* kÍ, i||. nem tęszém hozzéŕéľhEtővé-:- -

'^ł
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*Váttalkazási szerzőđés *eoteb"n u ,,n-7ry,-WtÍ, łlunsĺáĺůa Ę* 2ý. ,ĺ, uraę,* ,,* ésąatoąłhiíÍółat hlĺÍjíaísa,ta'.gyĺ, neňuuti?&;-đä äisä rĺt. tn. része iiđ,ĺnu nyíít *$áĺá* eshłrdetménnyel induĺó tárgyäĺáioí*íexä.**gĺńäi**l.'ĺ-.*ľr"lľ,ĺuá, 
és dokumentació teruezeténekvéĺeményezése.

AJáätätt(étő neve: ldzsefváľosi önkorĺnányzat {1082 Budapest.ga.oss u. 63.67'}

Blľaló Bizottság tagja: 
,*.ą,^n 

\*zt=+ sw..s
A felhívással, dokumentłcĺóva| kapcsołatos észrevéte|eim, javas|ataim az alábbiak:

j'Ł'ľ:'ä'*'-.:''J".ä::Í.j:Y',x,,:",*.:ľ-ľ,T:'ľ 
!1,, u,'.hirdetménnye| indu|ó ľargya}ásos eHárás

'. -. -- =J-q!Ýg.vłr:. |l|\;sJ4avc/llt cl nyĺfl eľJaras alrahazasatl . .'' ] '': 
.

2.) Molnár Gyoľgy javaslatára javas|om me9sfäVazni, hogy az e|járás során az éłtéketesi szempont csak ą|egaEcsonyäbb osszęíÍ e||enszolgá ltatás tęyen.

:.)#ťffi-:',:ľJ,javas|ata 
a|apján javaslom ľnegsEavazn i a Pl4alkalmassági követeĺmény javításra keľÚl':'.

tlg.} 31CI120i1. ťXII.23.) Korm. ľendď{-ia: 
.!,'(1), bekezdes d} pľn.ti, aĺapján nem renđeľkezik

iäľŕľľ"ä''Ťätrł'.tr#Jffiľn#-Hläďéffi;.ä*ffi J m*ĺmumĺ00.ÜÜ0"00*,.pg{v 6'

ĺé.,ľl*n,t"Jľi|ilulľ?-łTę:ľü.J::ĹT'H.iĺ.ľJ;,a|ka|ľ*assagi kovetelmény e'hagyąsiit. Fe

.. . nłĺł-l ľ.łem.ľendelkeeik iSo 140q1 vagy azĺsI.ęyenértełű,.tryuly nę**tĺ rendszerben akkďłb|tmasä' es mé|yepítesĺ letesÍitménu*-epĺiđďi*řäľut{yu*ł kö*" é*đŕuJ'.'ŕd1ľ*ętiĘnyítasi rend*errel,
.' 

vagy a 310/201i ĺxm.äi.l ł;'* juľd.Jul,l.7. ďi;iĚĺ.,oese..*iniiä iiäu szabvány álbl e|őíľtaknakmi nden be n mę feÉ Íő kömiezewáoe m i i nt*'iď,ĺä.ínä l*ĺ,"e*u. | ;

ll-ľi:bfu ľľ. j:ĺ"ľ |évő képvise|őÍg, az Mll. a|kalm?s.gĺ követelményt javaslata alapján javastom
l 

meg'zäVazníaz a|kałmassagi kd,vetelńený uu6.biüaÁ;íÉ-éi. 
trv.YLvl|]tLt|ľŁ

.:'.

:

\h \ r\ \
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EGYÉBłI nÍnÁuĺr mp

-ÍĺĺłlłatkozásÍ ęenőďés keretében::!*ry:Í|.WIt, łÍryn$áfa kft, 2.4, u,ír,ł**aruĺ*p víĺ- ésgętxłľtaĺłiíÍóĺalt raújÍaía;tar_{yĺi,. nľmzeu eľtéĺł'.-*'t *ĺEiĺlLłĚĺ.iii. äJ*..,*,tnt} nyĺ{ť e$ánás és'', 
ĺä;:ffi#.u:L.indu|ó 

taľgyalásoďuue'ĺi'.ffi,-ääľälaT' a fe|hívqs és dokumentáció tetvézeľének

-AjÉntatl{élť.nevetlöżsęffiťośiöntänĺĺnyzätĺĺosIilJä;u;;;ss.ü-63*67.}

Blraló Bizottság tagja: bi s' ł,/t,ł *ł , śl,- {Ł ł ą{ l ł vx| ;iu

A ŕethĺviissaĺ, dokumentációva| kapcso|atos é.szrevéte|eirn, javasĺataĺm az a|ábbiak:

j,i.,ľ?,ffi,?*"Iil*ää?'äŤ'ff.*.:ľ-ľ=:1"::ľ 
.1.'hľd*Pęnnyet .ĺndu|ó tárgyaÍásos e|jánísł: ..*.1. 1.' l.LyJéqYqál ll ít ĺ ĺy'|l tłEras ř|Kalľfiaąäsat'

il.T*J':fi'3ľ.ffi:nluĺľff''ffiľ]t;:ľ'*, hogy az eljánłs sonán az érteke|esĺszempontcsak a

:')éi.ł:ä'J,ľ*slak a|apján javas|om me9suaVaŻn i a Pĺ4aľkalmassági kĺivete|mény javĺłásra kertjl": , :'"' ',:

ru.} 310/2011. (XII-23'} ľoľr,'. rende|ď.la: 
.g.,ĺ1), b*k*q'Ť d) rontja a|apján nem rendďkgik

trľ'äträľaľ'-ł'.ryľ*ľ;;Hffi:-;elärĺľ"näffi;'ä*äŕäńiä.đ."ľbo.ooo.ooÜ,fi lévés

Í'ä'ľľ'1ä-'äJľ5*-n"?"ffůä:ľfi.#:Ĺäľ'đ:,ľŁ.atkaĺmassĄ3i kĺjvetelmény e|hagyását. łú,

Ml4.ŁNem .ľendeĺkezĺk IsCI 14001 uugl^u*:|.egyeĺéľtékű, bármeĺy.ngmzeti rendszerben akkredita|t:' ľnagas es mé|yépítesi Étľqft*đný*k Eĺ'*1*.I."śď'iyuąi.ĺ.o'," érvényes ktimyezetiranyítási rendszerre|-.'VłgY a 310/2011. (XII'23.) xorm. 
'e*ä"iÁt'tz. $.(3i'b"řo;éuě szerintĺ a.fenti szabvány á|h| előlrtaknaŕ:'ľnindenbenmegfe|elŕíkomýezet',neĺiá-'i-i;ténk*ďá;j'äiř#;"l; 

.''

5.} Kis|afu *1. ;"ĺ"i'j*ĺ^ľ:ľ:ľ:'.*-, u, ľ/l: .?|bj*?s.sĺ kovelelményt javasłata alapján javaslomm€$$.łavaznĺaaaĺłęlmassagikov,e'tełrńĺnyarĹĺ
','. :' 

r

"me|yet 
a ko:tjzemi,szo|9áltabo ljzemeĺtetésre átvetľ" '.

:

.'*cľĺ
A|álľas





EGYÉľ{I BŕRÁŁÄľI0.äp

,,IláIłaÍkłńsÍ szenőd,& kerętében a Bađape*, Wfi" lłangária krt, 2-4, niív ĺaleítelep uía- śs
matĐruräI?iłÍłl?ät fęll#ítása"Łćtrgyti, nemzeti éłtékhaÉft eľérö, Kbt' III' része szerinti nyftt ěgárás és
hiľdetménhyel indu|ó,tárgya|ásoď e$árás rnegindítasa :során a fe|hĺ*ás és dokprĺentáció teruezetének
véĺeményezése.

Aján|atkérö neve: Józsefváľosi Íinkormányzat {1cs2 Budapest. Baross u.63-67.}

Bíréló Bĺzottság tagja:$ 8* v*ďŕ,ĺ-ĺ-, {, ałĺ'
ntacĺóva l ä#äĺ"' eäňi"r"i m, javas| abĺ m az alá bbiak:

ĺ-) Molnáľ Gyĺiľgy javasła#ľa a javaslom megs?avaeni a hÍľdętménrłyeĺ induĺi taľEyalásos eĺjáľas
:llz:lm::-4cin:|ł alrłařÁcÁ} Ác ĺ i:rrae|^m ňđť?=1 l=zai > nrłílf ařid.4o :|lł>|mlĺ4c4}lru|\ v|YULvJll U9 u J9ť99|vr||'''lwJ.qv94|ll q 

''ľll! 
u'qlgJ ulNgl||ĺq.qđl|

2.) Molnár Gyorsy javas|atára javas|om megszavafni, hogy az e|járás soľán az értékelésĺ szempont csak a
|ega |acsonyabb ossząiĺ ellenszoĺgá|tatłłs legyen'

,:
3.) ĺloĺnárGy$.gľ javasĺata ala$án javaslom me$szaÝäżnľa ?t4 a|kälmassági ĺ<ĺvetę|mtäńý javÍbsrá keru|
az a|ábbiak szerint:

?A,, 31ryř01t. {Xu'ze.) Korm. rende|et]14, $' (1} bakezdes d} ponĘa alapján .rlern rendeĺkeziłĺ
mélyépítęsi tęvékeľ.łlĺse9re érvényes szakľĺái1;;ťeletősségbiztosítassa| ľntrnĺmum ĺ00lQ0o.0og"-Ft'lév és

ä'#Rffi.]|ka|massasĺ 
kovete|méný E ĺragľemt ez

ľ't/lĺ.} Neľn rendelkgik Iso 14001 vagy azza| ęyenéľtékiÍ, bárme|y nemzetĺ rendszelben akkredita|t
magas és mélyépítési |étesĺBnények épĺtése tevék€nysłegi koľre.:éruényes komyezetirányítasi rendřerrel,
vägy a 3ĺ0l20i1. fin.ä.) Koľm. ľendelet 17. g (3} bekezdése''szerinti a fenti szabvány á}tal eľőírtaknak
mindenben ĺnogťe|eĺőkömyezet.ľédélľr'łi'łnÉekedéseinekteľasáęl;. . ] 

'.''
5.} Kis|afu Kfr. jelen lévő kęvĺse|ője az M/1. alkalmassági kovete|ményt javastata a|apján javas|om
ľnegszäVazniazalka|massá9ĺkövet'elményalábbĺkięészĺtéseľ

'melyet.áköuflizo

T'Ť|"{ .'
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EGYÉľr ľŕnÁmľĺ l.*p

,,VáłÍałkazási szeruődés kerctében a Baúapest; WÍÍ, Ílungária kL 2-4, aÁv la*óteĺsp uÍz: és
satgrnał,álózat ťeĺújítiása,táľgyú" nemzetĺ éĺtékhatart eléŕí, l(bt. III. része szerintí nyilt éqáras és
hirdetménnyel ĺndĺłló táĺgyalásos eljárás megłndftása sarán a fe|hfÝás éę dokrłmentácÍń tervezgľ'ének
véleményezése.

Aján|atkéĺtĺ neve! Józsefuárosi önkoľmánYzat {1os2 Budapest, Baľoss u. 63.67.)

Bĺrá|i Bizęttság ľagja: bŁ ĽŁ rW {tb.ťĺ ĺtłe
A felhĺvással, dokumentációva| kapcolatos.észrevétéIeim, javasĺabłĺn as aÍáhbiak:

ĺt} MoĽnáľ. Gyorgy jgłas|atáĺa a javaslorn megszavazni a hirdetménńyel iĺrdu|ó táľgýa|ásss eĺjárás
aiięaĺniazásánake|veŁésé-tésaĺavasło'.nmég5Zävaznianyíiięĺiáľásaikaimazását.

2'} Molnár Gyorgy javaslabára javasĺom megszavazni, hogy az e$árás soľán az éŕékeĺési szempont csak a
|ega|acsonvabbosspegűełlenszolgá|tatáĺ|ęgyen':

.3;) ľ.9l|ii| cyorgyfaĘslata alapján javaslom **gu,.uu,ni a P/łaĺralmassagi kovete|mény iavĺtĺsra xerul
az a|ábbiak szerint:

?l4,} 310/2Ü11. (xII.23.} Korrn, rende|et 14' s (1) bekezdés d) pontja afapján nem rendelkezĺk
mé|yépíľesi taľékełýęgľe énľényes szakĺnai .feĺetősségbiztosřtássa| minimum 100;Đil0.0üB,-Ft/elľ és
legatább60.0Ü0.00Ü.iFtlkáreseľn

4.) Kłsfa|u Kft. jelen lévő képviselője javaso|ta az M/4. alka|massági kovetetĺnény eĺhagyásat. Az
a l ka l m asság i kovete| mény megta rtásat java slom megszavaznl.

:

'ł.|14'} Nem.rendelkezik Iso 14001 vagy ł | yéńeľtéĺ<Ĺĺ; 'baľr'nę|y nemzeti ľendszerben aKrdi*ĺt
mögäs es mé|yépĺÉsi |étesĺtľnények épitése tevékenységi korľe éľvényes kornyezetirányítási rendszeľre|,
Vagy:a 31012011. {Xiĺ.23.} Kol.ľn'..ľenđełet 17. 5 (3).bekezjése seeľřnti a fentĺ sĺabvány áłtat e!őíĺ#kńäk
mindenben mąfeľe|ő kornyezetĺiéde|mi intéżkedéseĺnek |eírásaval; ' l '.'ll'.' 

l.

ĺ;} xĺśłaľu Kft" je|en ĺeťő. .ŕe lffe aa M/1, a|katmassagĺ kovetelményt javas|ata a|apján jąvaslCIm



,:,.: gÍnÁLo BIzoTTsÁGI. ,. JeełzóxĺiiĺÝv---

, 
1. Ajánlatkérö: }ózsefuárcsĺ{inkoľmánýzat i1082 Budapest Baľoss u. 63€7.)

.,.' t ,, 
.

:; 2' k kiizbeęeľzés fĺľgya: -\ŕiłIÍaĺkoEásÍ szenődés kerctében a Bađap,ęstt VIrr, ffungáľia..:... krť*.2-4 nÁv ĺa*óteĺep víz. lśs.#tamaháIłÍzat feĄújŕńsaotárgyti, nemzeti éÉékhatá* elérő,
ill; Kbt. Iil' részę szęrłnti nyí|t e|jáľás és hĺrdetménnyel indu|ó tiłrgya|ásos eljsrás męindítása sqráil a
..|i,,, felhívás és dokumentáció teruezetének véteményezése.

I...|,. , ,.3,ÍdőpontiŻĐ14. 04.14. 10:15

...iiii|:, ., *. A Íespôkiĺnp felvéte|ekoľ jelenlévő szeméIyekl alutĺrott BB tągęt(

..;.:i.|i.: 

. í.} Mo|nár Gyorgy javas|atárala Bínáló Bizotkág.'ęgyhangúlag męgsiavaata a hiľdeHľlénnye| induló
l.li';. 

] &ľgyaláms ełjáľás aĺkaĺmłlzásának elve#sét és a,gíľaló gizottsg ęy,hangúIag ľflegseavaat a nyĺlt
eĺjárás atkalmazását.

2.) Molnár Gyorgy javasĺatára a Bírźłtô Bizottság egyhangúlag megszavazta, hogy az eljánás során az
éľtékelési szempont csak a |eEalacsonyabb összegii el|enszo|gáltatás ĺegyen.

''...'.,...:,':..l.3,)MoĺnerGyorgyjavas|ata'aĺapján'aP14a|ka|malii.i.,. '. ....l,].hĺ4'} 31013011' {KI'u3.} ĺ(arm. ľęndelęt 14. $ (i} bekezdés d) p9n$a atapján n** **oäi[*.ĺlo
,'.;1.1.....'']..fpĺľésitevéketysegreéĺĺśnyesszakmairelä$'*suiztosítassaimĺnimumíłlc.*g.ngo

|ega|ább 60.000.000.-Fťlkáresemény méftékig. :

'' ...-.
;.l ,. .4.) Kisfału Kft' jeĺen |évő képvĺselője javasolta aĺ M/4' alkalmasságĺ]kÖVeteĺrfiény eĺhagyását-, AZ

..l.:.,.Bľkłĺmassági|ĺovetę|rnénymętartnsát

'

' ' }|l4.) Nem rende|kezřk IsCI 1400ĺ vagy az4a| egyenértékĺi, biírme|y nemzeti rendszerben akkeditá|t
magas és mé|yęítesi létesíbnények.:építése tevékenységi ktirre éľvényes komyezetiranyítasi

.'|. .. rendszerreĺ, Vagy a 310/2011. {KI.23.) Kor:m. rendďet 17' g (3} bekeudése szeľinti a fenti szabvány:,'... ...' áĺta|előĺľtaknak ĺnindenben megfełe|ő komyezetvedelmi intézkedéseinek |eírásava|;
t:i r:' 

,.,,.,.

'1 '. : :5.; xis|afu Kft' jelen |evő képvĺse|ł5je az M/1. alkaĺmassági kovete|ményt javas|ata a|apján a Bírrá|ó
... . ' . .' .Bizottság egyhangúlag m€gszavaäa az alkalmassági kovete|mény alábbi kięészít&ét:'

i.,::, .. .. , , I
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Me|léklet: ęgyéni bírálati |apqk
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