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,,Yá||a|kozási szerzódés keretében Budapest, Józsefuáros Magdolna negyed program III. <jnkor-
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Melléklet: 1. sz. l. rész bírálati lapok

f. sz.2' rész bírálati laook

Tisztelt Városgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság!

I. Előzmények

A Képviselő-testület a28lf0|3. (II.06') száműhatärozatában a KMOP-5.I.IlB-|2-k-f0|f-000I kódszímú,
Magdolna Negyed Progľam III. (a továbbiakban: MNPIII') projekt megvalósítására létrejött és f0I3.januráľ
30-áĺ a|áírt Támogatási Szerződést és annak mellékleteit tudomásul vette.

Az onkorm ányzata projekt keretében 28 db önkor mányzatitulajdonban ál1ó épület és 6 db helyiség felújítá-
sát vállalta'

A Bizottság a8I1/f013. (uI.l9.) száműhatározatábanakozbeszerzési eljárĺís megindításáró|,a1107/f013.
(x.07.) számű hatćrozatátban az e|jźtás eredményérol dontött, mely szerint a nyertes ajánIattevő a MAG-
DOLNA NEGYED 2013 KONZORCIUM, Konzoľciumvezetó: WEST HI.INGARIA BAU Epítőipari Szol-
gtitatő Kft. (2051 Biatorbágy Vendel Part Hubeľ u. 1.), Konzorciumi tag: ÉPKARZrt. (l112 Budapest,
Németvölgyi tÍ 1 46.) közös ajánlattevó.
Az Önkormányzat és a MAGDOLNA NEGYED 2013 KoNZoRCruM között a keľetmegállapodrás a|áirás-
ra került, mely szeľint a keretmegállapodást a Felek összesen legfeljebb nettő l.36f.338.f33 forint erejéig
kötik.

A Bizottság a 139lf014. (II.23.) száműhatározatttban dĺjntött a ,,Yá||alkozźtsi szerződés keretében Budapes!
Józsefuáros Magdolna neryed progÍam III. önkoľmányzatibérházfe|t|itás kivitelezése 1. rész'', valamint a
,,Yá||a|kozási szerződés keretében Budapest, Józsefuáros Magdolna negyed progľam III. önkoľmányzati
bérhazfe|,őjítás kivitelezése2. rész,, tárgyű konzultációs felhívások elfogadásáról.

A becsült érték az t. rész tekintetében nettő t64.435.288,- Ft, a2. ľész tekintetében nettó 163.652.014 Ft.
Az1. rész szeľinti teljesítési helyek:

- Budapest VIII. Dankó utca7. Hrsz: 35300



- Budapest VIII. Dankó utca 16. Hrsz:353l6
- Budapest VIII. Dankó uÍca 17 . Hľsz: 35305
- Budapest VIII. Dankó utcaf}.Hrsz:353|4
- Budapest VIII. Dankó utca 30. Hrsz:35472
- Budapest VIII. Dobozi uÍca|7.Hrsz:353].I
- Budapest VIII. Dobozi utca 19. Hrsz:35376

A 2, ré'sz szerinti teljesítési helyek:
- Budapest VIII. Karácsony Sándor utcafL. Hrsz: 35450
- BudapestVIII. Lujzautca2.c.Hrsz: 35365
- Budapest VIII. Lujzautca 8. Hrsz: 35368
- Budapest VIII. Lujzautca15.Hrsz: 35443
- Budapest VIII. LujzautcafZ.Hrsz: 354f4
- Budapest VIII. LlĘzautca 30. Hrsz: 354f8
- Budapest VIII. Lujzautca34.Hrsz: 35430

Tekintettel a kozbeszerzésekľől sző|ő f0I1' évi CVI[. torvény i09.$ (1) bekezdés b) pontjában foglaltakľa
(egy ajźtn|aÍtevos keretmegállapodás) f074. február f4. napján az egyet|en ajánlattevőnek a konzultációs
felhívások továbbításra kertiltek.

il. A beteľjesztés indoka

A közbeszerzési e|járások lefolytatásra kerültek, melyek a|apján szükséges aBizottság döntése azok ered-
ményének megállapítására vonatkozóan.

III. TényáIlási adatok

,,Vóllalkozdsi szerződés keretében Buđapest, Józsefvdros Magdolna neg1led pľogram III. önkor-
mány zati b ér hĺźzfelúj í,tds kivit elezés e 1. r és z,'

AzLsz-Ker Kft.. az eljárásban érkezettkiegészítő ttýékoztatás kérésekre tekintettel az aján|at{ételi határidőt
2014. ápľilis 1 1. napjára ha|as^otta. Ąánlattevő ajánlatot nyújtott be az ajźtĺiattételi határidőľe. A beérkezett
aján|at I87.430.559 Ft-os egycisszegunettő vállalkozói díjat és 140 fo*munkanap, azaz lfő 140 munkana-
pon keresztül történo foglalkoztat ásźft tarta|mańa.
Hiánypótlási felhívás kibocsátásáľa nem volt szükség.

A konzultációs felhívás szerinti Íárgyalásra 2014. április |4. napján sor került, tekintettel arrą hogy a beér-
kezeÍt aj ánl at me ghal adta az aj án| atkéro rendel kezés ére ál l ó f e dezetet.
A végső ď1án|attéte|i határidő 2014. április 16. napján 14:00 óra volt, melyre ajánlattevő ajźn|atát benýjtotta
nettó 169.849.894 Ft-ról, a regtrsztrá|t tartós álláskeresők bevonásának mértéke maľadt az ereďeti aiźlriat
szerinti 140 fő*munkanap (1fő*l40 munkanap).

A Projektmenedzser szervezet (Rév8 Zrt.) és a Projektmegvalósító szervezet (Kisfalu Kft.) az ajánlattevő
á|ta| a végso ajánlathoz csatolt költségvetést, valamint pérzugyi és kivitelezési ütemtervet megfelelőnek
ta|źita.
AzĄán|ati ár ugyan meghaladja akozbeszerzés előre tervezett becsĺilt értékét és fedezetét, de a muszaki
taľtalom pontosításokľa tekintettel az aján|ati árat a gazdasági ésszerűséggel összeegyeztethetőnek ta|źiták,
ezért a belül gondoskodnak a fedezet átcsopoľtosításról a keret<isszeg vźitozat|anságának biaosítása mellett.

A Birá|őbizottság (az e|őterjesztés 1. számú mel|ék|etét képezik a bírá|ati lapok) elektronikus úton
véleményezte az aján|atot, a hiánypótlást, a végső ajánlatot és megállapítĺásaik az a|ábbiak:

. javasolják megźi|apttani, hogy MAGDOLNA NEGYED 2013 KONZORCIUM (Konzorcium vezető:
West Hungária Bau Epítoipari Szolgáltató Kft. 2051 Biatorbágy Vendel Park, Huber u.l Konzorciumi
tag:EPKAR ZÍt.1112 Budapest, Németvölgyi út 146.) aján|ata érvényes;
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- j avas olj ák megál l apítani' hogy a kozbeszer zés i elj árás eredményes ;

- javasoljuk megállapítani, hogy akozbeszerzési eljárás-nyertese a MAGDOLNA NEGYED 2013 KoN-
ZORCIUM (Konzorcium vezetó.. West Hungária Bau Epítoipari Szolgáltató Kft. 205l Biatorbágy Ven-
del Park, Huber u.l Konzorciumi tag: Épr,łn Zft. I|12 Budapest, Németvĺilgyi ift 146.) mint - a Kbt.
109.$ (1) bekezdés b) pontjára tekintettel - egyet|en ajánlattételre felkért gazdasági szereplő, aki a
keretmegállapodásban és konzultációs felhívásban foglaltaknak megfelelo, érvényes ajánlatot tett.

,,VóIlalkozási szeľződés keľetében Budapest, rózsefvdros Magdolna negyed progľam III. önkor-
md ny zati b ér h dzfe l új ít ús k iv it e l e zé s e 2. ľ é s z''

AzEsz-Ker Kft. azeljárásban érkeze'tt kiegészíto tájékońatás kérésekĺe tekintettel ajánlatkéľő az ajźn|attéte-
li határidőt f0I4. ápri|is 10. napjára halasztotta. Ajánlattevő ajánlatot nýjtott be az ajáĺiattételi határidőre.
A beérkezett aján|at168.014.74f Ft-os egyösszegýnettő vállalkozói díjat és 140 fo*munkanap) aZaZ lfo 140
munkanapon keresztül történő foglalkoztat ását tartalmańa.
Hiánypótlási felhívás kibocsátasára nem volt sztikség.

A konzultációs felhívás szerinti tárgya|ásraf0I4. április 14. napján sor került, tekintettel arra, hogy a beér-
kezett ajźn|at meghaladta az ď1án|atkérő rendelkezésére álló fedezetet.
A végső ajánlattételi hatáńdő 2014. ápľilis 16' napján l6:30 óra volt, melyre aján|attevo aján|atát benýjtotta
163.650.177 F,t-ról, a regísztrźit taľtós álláskeresők bevonásának mértéke maradt az eredeti aján|at szerinti
140 fő* munkanap ( l fo* 1 40 munkanap).

A Pľojektmenedzser szervezet (Rév8 Zrt.) és a Projektmegvalósító szervezet (Kisfalu Kft.) az ajánlattevo
álta| a végső ajánlathoz csatolt koltségvetést, valamint pérzugyi és kivitelezési ütemtervet megfelelőnek
Íalá|ta.

ABirá|őbizottság (az előteľjesztés f. számű mellékletét képezik abírźllati lapok) elektronikus úton vélemé-
nyeńe az aján|atot, a hiánypótlást, a végső ajiínlatot és megállapításaik az alábbiak:

- ajánlattevo ajźn|ata az aján|aÍkéro rendelkezésére álló fedezeten belül van és nem aránýa|anul
alacsony;
- javasolják megállapítani' hory MAGDOLNA NEGYED 2013 KoNZoRCruM (Konzorcium vezetĺó..
West Hungária Bau Epítőipari Szolgáltató Kft. 205l Biatorbágy Vendel Park, Huber u.l Konzorciumi
tag: EPKAR ZÍt. ||12 Budapest, Németvölgyi út 146') aján|ata érvényes;
- j avasolják megállapítani, hogy a közbeszerzési elj áras eredményes ;
- javasolják megáIlapítani, hogy akőzbeszerzési eljárás.nyertese a MAGDOLNA NEGYED 2013 KoN-
ZoRCruM (Konzorcium vezető.. West Hungáľia Bau Epítőipari Szolgáltató Kft. 2051 Biatorbágy Ven-
del Park, Huber u.1 Korzorciumi tag: Épran Zft, I|12 Budapest, Németvolgyi út 146.) mint _ a Kbt.
109.$ (l) bekezdés b) pontjára tekintettel - egyetlen ď1án|attéte|re felkért gazđasági szereplo, aki a
keretmegállapodásban és konzultációs felhívásban foglaltaknak megfelelő, érvényes ajánlatot tett.

Iv. Döntés taľta|mának ľészletes ismeľtetése

Az MNPIII projekt keretében vállalt kötelezettségek teljesítése érdekében a Bizottság dönt

- a,,Vállalkozási szerzódés keretében Budapest, Józsefuáľos Magdolna negyed progľam III. önkormányzati
bérhazfe|iĄitás kivitelezése 1. rész}, tárgyil kozbeszerzési eljáras eredményérol. Elfogadott ajźtn|at:

169.849.894 Ft' a regisztrált tartós álláskeresők bevonásának ménéke 140 fő*munkanap (1fo*140 munka-
nap).

- a ,,Vállalkozási szerződés keretében Budapest' Józsefuáros Magdolna negyed progľam III. onkormányzati
bérházfe|ii1itás kivitelezése 2. rész,, tárgyu kozbeszerzési eljárás eredményérol. Elfogadott Ąánlrat:
163.650.177 Ft, a regisztrált tartóS álláskeresők bevonásának mértéke 140 fő*munkanap (1fő*l40 munka-
nap).



v. A dtintés céIja, pénzügyi hatása

Fedezete: a Támogatási Szerződés f . számű melléklete szerint az onkormányzati tulajdonban lévo bérházak
felújítása költségeken belül a ,,Kivitelezés''. Koltség-besorolas és számviteli kategória szerint az ,,EpiÍés,
felťljítás, bővítés l |f3.Epu|etek, épületrészek, tulajdoni hányadok'' sor, valamint a saját forrás (mely kizárő-
lagosan puffertźtrozők, új kaputelefon rendszer kiépítésére hasmálható fe|). Az eljárások fedezetének biĺosí-
tásához a Polgármester saját hatásköľében eljárva az a|ábbi e|oirźtnyzat átcsoportosításokról đĺjntott:

1. ľész esetében: Az eljárás fedezetének bizĺosításához a Polgármester saját hatáskörében eljárva az alábbi
e|őir ány zat átcsoportosítás okról döntött :

Dankó u. 7. esetében az ď1ánl.ati ár bľuttó 13.7 57 ,4 ezer Ft. A költségvetési fedezet bruttő I7 .7 46,9 ezer Ft. A
kettő kozotti kĹilonbözet +3.989,5 ezer Ft.
Dankó u. 16. esetében az aján|aÍi ár bruttó l3.303,5 ezer Ft. A koltségvetési fedezet bruttó 1I.466,3 ezer Ft.
A ketto közötti külonbozet -7.837,f ezer Ft.

Dankó u. 17. esetében az aján|ati ár bruttó I0Ż.4I0J ezer Ft' A költségvetési fedezet eredetileg 8f.75I,7
ezer,- Ft., amely- összeg a VPB 338l20|4.(nl.f8.) szźlm,ű határozata alapjánbruttő 7.677,7 ezer Ft-tal csök-
kentésľe került. Igy a koltségvetési fedezet: 7 5.07 4,6 ezeľ FÍ.. A ketto közotti ktilonbözet -f7 .335,5 ezer Ft.
Dankó u. 20. esetébenaza1án|ati ár bruttó |4.zI0,f ezerFt. A költségvetési fedezet 13.858,7 ezer Ft. A ket-
tő k<jzotti kĺilönbözet -351,5 ezerFÍ'.

Dankó u. 30. esetében az Ąán|ati ár bruttó f3.Í63,8 ezer Ft. A koltségvetési fedezet 31.334,5 ezer Ft. A ket-
to közotti külĺjnbözet +8.|70,7 ezerFt,
Dobozi u. 77. esetében az aján|aÍi ár bruttó 27.323,0 ezer Ft. Ebbol a támogatott munkák aján|ati ára
25.623,| ezer Ft, a költségvetési fedezet pźtl'yázati forrásból 20.505'8 ezer Ft és a vizgyujto puffenározó
ajánlati ára bruttó I.699,9 ezerFt, a kÓltségvetési fedezet saját fonásból bruttó 1.909,5 ezerFt. A kettő kö-
zotti ktilönb ozet a pá|yázati rész esetében bruttó -5.I|7 ,3 ezer Ft., a sajźt forrás rész esetében bruttó +209,6
ezerFt.
Dobozi u. 19. esetébenazaján|ati ár bruttó 21.541,4 ezerFt. Ebbol atamogatott munkák ajtlnlati ara bruttó
79.973,0 ezerFt, a költségvetési fedezet pá|yázati fonásból bruttó 34.834,| ezerFtpál.yázati forrás és a víz-
gyűjtő puffertarozó ajánlati ára bruttó |.568,4 ezerFt, a költségvetési fedezet saját forrrísból bruttó I.gf|,I
ezer Ft. A ketto közötti különbözet a páJ'yázati rész esetében +i4.861,l ezer Ft., a saját forrás esetében
+352,7 ezer Ft.
Az egyes épületekľe e\óirányzott költségvetési feďezet és az aján|ati ár ki.ilönbözetének fedezetére a belso
átcsoportosít ás az a|źbbiak szerinti :

Dankó u. 7. -3.989,5 ezer Ft
Dankó u. 16. +I.837,2 ezerFt
Dankó u. 17. +27.335,5 ezer Ft

Dankó u. 20. +351,5 ezer Ft

Dankó u. 30. -8.770,7 ezerFt
Dobozi u. 17. +5.II7,3 ezer Ft

Dobozi u. 19. -14.861,1 ezer Ft

Nagyfuvaľos utca26. -7 .6f0,2 ezer Ft

Az ď1án|ati ar bruttó 7 .6f0,f ezer forinttal haladj a meg a becsült árat. A többletköltsé g fedezete a Nagyfuva-
ros utca 26' szźtm alatti lakóépület felújítását tarta|mazó 7. csomag becsült értékének terhéľe biztosítható,
ahonnan a költség átcsoportosítása vált szükségessé.

2. rész esetében: Az eljárás fedezete a köItségvetésben pá|yázati forľas keretében rendelkezésre áll.

Karácsony Sándoľ utca 22. esetében az Ąán|ati ár bruttó 30.911,6 ezer Ft. A költségvetési fedezet bruttó
37'668,4 ezer forint. A kettő közĺjtti különbözet +750'8 ezer Ft.

Lujzautca 2. c. esetébenazĄźn|ati ár bruttó 483,9 ezer forint. A költségvetésifedezet439,0 ezer forint. A
kettő közötti különbözet -44"9 ezer forint.
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Lujzautca 8. esetében azaján|ati ár bruttó |7.961,4 ezer forint. Ebből a támogatott munkák ajánlati ára brut-
tő 17.|42,3 ezerFt, a köItségvetési fedezet bruttó 30.564,0 ezerFÍ"pźL|yáZati fonás és a kaputelefon-rendszer
kiépítés ajánlati ára bruttó 819,I ezer Ft, a koltségvetési fedezet saját fonásból bruttó 217,4 ezer Ft. A kettő
kozötti különbözet apáJ'yázati rész esetében bruttó +I3.42I,7 ezerFt, asĄát forrás rész esetében bruttó -
607,7 ezer Ft.
Lqzautca 15. esetében azď1ánlati ár bruttó 13.883,7 ezer forint. Ebből a támogatott munkák ď1źlnlrati ára
bruttó 13.078,5 ezer Ft, a költségvetési fedezet bruttó 14.984,6 ezer Ft pályázati forrás és a kaputelefon-
ľendszer kiépítés ď1án|ati ára bruttó 805,f ezet forint, a költségvetési fedezet saját fonásból 0 Ft. A kettő
közotti különbözet a pá|yázati rész esetében bruttó +1.906,1 ezer Ft, a saját forrás rész esetében bruttó -
805,f ezer Ft.
Lujza utca 2f. esetében az aján|ati ár bruttó 57.7fl,f ezer forint' Ebből a támogatott munkák ajánlati áĺa
bruttó 56.008,3 ezer Ft, a költségvetési fedezet bľuttó 57.18|,6 ezer forinÍ'pźl|yázati fonás és a vízgyújtő
pufťertároző aján|ati ára bruttó I.7If,9 ezer forint, a költségvetési fedezet saját fonasból bruttó I.8f9,3 ezer
forint. A kettő közötti különbözet apá|yázati rész esetében bruttó +I.I73,3 ezerFt, asĄát forrás rész eseté-
ben bruttó +116,4 ezer Ft.

Lu1za úca 30. esetében az ajźtn|ati ar bruttó 69.866,5 ezer forint. A költségvetési fedezet bruttő 54.793,8
ezer forint. A ketto k<jzötti különbözet -15.072,7 ezer forint.

Lýzautca 34. esetében azĄánIati ĺár bruttó |7'00I,4 ezer forint. A költségvetési fedezet bruttó 15.386,8
ezer forint. A kettő közötti különbözet -I.614,6 ezer forint.

Az egyes épületekĺe e|őirányzoÍt köItségvetési fedezet és az aján|ati ár különbözetének fedezetére a belső
átcsoportosí tás az a|ábbiak szerinti :

Karácsony Sándor utcafŻ. -750,8 ezer forint.
Lujzautcaf. c. *44,9 ezer forint.
Lujza utca 8. -13.421,7 ezer forint.
Lujzautca 15. -1.906,1 ezer forint.
Lqzautcafz. -1.173,3 ezer forint.
Lujza uÍca 30. +ĺ 5.07 f ,7 ezer forint.
Lljza uÍca 3 4. +I.61 4,6 ezer forint.
Nagyfuvaro s utca 26. +5I9 ,7 ezer Ft.

A kaputelefon-rendszer kiépítésének saját fonáson lévo fędezeÍét az Ątlnlati árak cisszességében bruttó
1.472,9 ezeľ forinttal tullépik. A Polgármester saját hatáskörében eljárva 1.4Í2,9 ezer Ft átcsoportosításáról
d<jntött a kaputelefon-rendszer kiépítése e|óirźlnyzatra egyrészt a puffeľtároző előirányzat maradványról
678,7 e Ft és a közteľületi beruhazásoknál felmerülo eryes elemek költségeibő|734,f e Ft összegben.

VI. Jogszabálý köľnyezet ismertetése

A Bizottság döntése a Képviselő-testület és Szeľvei Szervezeti és Működési SzabáIyzatáról szóló 25/f0I3.
(v.27.) onkormányzati rendelet 4. melléklet 1.1. pont 1.1.3. alpontján alapul, mely szerint a Városgazdálko-
dási és Pénztigyi Bizottság dönt közbeszerzési iigyekben az e\árás megindításaľól, eredmény megá|lapitásá-
rő|, beszerzési Ĺigyekben az eredmény megállapításáról.

Kéremazalźlbbihatźtrozati javaslatelfogadását

Hztározzti javaslat

I. A Városgazdá|kodási és Pénzĺigyi Bizottság a ,,VáIlalkozúsi szerződés keretében Budapest, Jóuefvd-
ľos Magdolna negyed program III. ijnkormúnyzati bérhózfelújí'tás kivitelezése 1. rész,, táľgyú ktizbe-
szeľzési eljárásban úgy dtint' hogy

1. a MAGDOLNA NEGYED 20t3 KoNZoRCruM (Konzorcium vezetó: West Hungária Bau Építőipaľi



Szolgáltató Kft. 205l Biatorbágy Vendel Paľk, Hubeľ u.1 Konzorciumi tag: EPKAR Zrt.' I|12 Budapest,
Németvölgyi út 1 46.) ajánlata érvényes.

Felelos: polgármester
Határidő: 20l4. máius 05.

2. a lefolytatott közbeszerzési e|járás eredményes.

Felelos: polgármester
Határidő: 2014. május 05.

3. a közbeszerzési eljár$ nyertese a MAGDOLNA NEGYED 2013 KONZORCIUM (Konzorcium vezető..
West'Hungária Bau Epítoipari Szolgáltató Kft.2051 Biatorbágy Vendel Park, Huber u.l Konzoľciumi
tag: EPKAR ZÍt. |112 Budapest, Németvölgyí iÍ |46.) mint _ a Kbt. 109.s (i) bekęzdés b) pondára te-
kintettel - egyetlen ajánlattételre felkért gazdaságs szereplő, aki a keretmegállapodásban és konzultációs
felhívásban fogl altaknak megfelelő, érvényes aj ánl atot tett'

Elfogadott ď;źnl,ata: ajétn|ati ár nettó |69.849.894 Ft, a regisńrált tartós álláskeresők bevonásának méÍÍé-
ke 140 fü*munkanap (lfő*140 munkanap).

Felelos: polgármester
Határido: 2014. május 05.

II. A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a ,,Vlźllalkozúsi szerződés keretében Budapest, Ióuefvú-
ros Magdolna negyed program III. önkormdnyzati bérhúzfelíljí.tds kÍvitelezése 2. rész', tárgyÍt közbe-
szerzési eljárásban úgy dtint' hogy

1. a MAGDOLNA NEGYED 2013 KONZORCIUM (Konzorcium vezeÍo: West Hungária Bau Építoipari
Szo|gá|tatő Kft. 2051 Biatorbágy Vendel Park' Huber u.1 Konzorciumi tag: EPKAR Zrt.1|12 Budapest,
Németvölgyi út 146.) aján|ata érvényes.

Felelős: polgármester
Határidő: 2014. máius 05.

2. a |efo|ytatott kĺjzbeszerzési elj árás eredményes.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2014. május 05.

3. a közbeszerzési e|1źrá9 nyeľtese a MAGDOLNA NEGYED 2013 KoNZoRCruM (Konzorcium vezeto:
West.Hungária Bau Epítőipari Szolgáltató Kft. 2051 Biatorbágy Vendel Park, Huber u.l Konzorciumi
tag: EPKAR Zrt. |I12 Budapest, Németv<ilgyi i|t 146.) mint - a Kbt. 109.$ (1) bekezdés b) pontjaľa te-
kintettel - egyetlen ajanlattételre felkért gazdasági szereplo, aki a keretmegállapodásban és konzultációs
fel h ívás b an fo gl al taknak me gfel e 1 ő, érvényes aj án|atot tett.

Elfogadott ajánIaÍa: ajtlnlati ár neÍtő 163.650. |77 Ft, aregisńrá|t tartós álláskeresők bevonásának mérté-
ke 140 fő*munkanap (1fó*140 munkanap).

Felelős: polgármester
HaÍá'ndő: 20 1 4. máj us 05.

A dĺjntés végĺehajtását végző szervezeti egység: legyzoi Kabinet, Ész-Ker Kft., Rév8 Zrt., Kisfalu Kft.,
Polgármesteri Kabinet
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A lakosság széles körét érintő dontések esetén aze|őterjesnés előkészítojénekjavaslataakozzététel módjá-
ra: honlapon

Budapest, f0| 4. ápri|is 29.

dr. Mészar Erika
a\egyző
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eÍnÁLo BIzoTTsÁer r EGYzőröľyv

1. Ajánlätkérő: Jĺízsefuárosiönl<ormányzat 1082 Budapest. Baross u; 63.67'

Bíralat időpontja: Budapest 2oí4. ápriĺis 23.

Bírá|ó Bizottsági tag neve: Per|ik Tamás

A křizbeszęrzés tárgyal ,,V'állalkozásÍ szerződés keľetében Budapeqti Jlíaefuáros.lulagdolná
:negyéd pŕogŕam:IIr, őnkoŕmiínýzdti bérrtártelújítás kÍyircĺezéę 7, rész,,tárgyban lndított, a
közbeszeruésekťł5} szo|ő 2011'.évi CVIII' tolvény Harmadik Rész, ner-nzeti eljárásrend szerintĺ
keretńegá l ĺaĺrodásos e|já raś II. konzu ltációs sza ka sza

żi J.ózsefrľáľósi önkoŕmányzät Közbeszeľzési Sżibá|ýżata a|apján írásbeli véleményezés,
,javaslattéte| az e|járás eredményére

3, Bĺrá.ĺail szempont: tisszességében lqeĺőnyosebb ajánlat

4. Becs-ĺi|t érték és fedezet nettó 164;435.288,. Ft

Józsefuárosi onkormányza|, mint Ajánlatkérő '.Keretmegá|l6pođás Budapest Józsefuáľos
Magdotnä negyed program trII' iinkormánýżäür béiłiáżfelújÍtás kivĺtelézéŚhéz" tárgyában
2013 jú|iusaban kozbeszerzési e|járást indított. Az eljárás fajÉja keretmegál|apodásos, az e|járás e|ső

r..észében nemzeti, nyí|t. A Kozbeszęrzési Értesftőnen a KÉ. L3|3f9/zoI3 s.zámon 2o13.08.02..án

'közzétet.t. Az eljárás első részében aján|atkérő az a|ábbi aján|attevővel kotötte meg a

keretmegál la podást (a tovébbĺäkban : Keretmegá l |apodás) :

MAGDO!.NA NEGYED zo13 KoNzoRcIUM (Konzorcium vezetö: West Hungár',a Bau Épffipari
szolgáltätólxft.. zosĺ Biatorbágy Vendet Pirk; Hub€ľ U;ĺ: Kon.zorcĺumi tag: ÉPxĺR zrt. ĹLLz
'Budapest" . Németvii| gýj.tit 146.)
szeľződés' azqnpsíitĺĺ; 509/2013

T,ekintettel á .Kbt, ť09.s {1) b) pintjä szerinti egy aján|attevős keretmegá||a@ásr91 ''ajántatkérő 20l.4;
február 24. napján az egyetlen ajánlattevőnek konzu|tációs felhĺrast küldott, A dokumentáció módosÍtására
tekintetteĺ aján}átkéń aż;aiánląttételi határidőt ''zor+. áprĺĺĺs trtr.;.napjärą.halasztotta' Ajánlattełő ajánlatot
nyú;tott b.€ azraján|attéte|i .hatal;időr.ě. A beérkezett ajánlat.18'7..43-0.559 Ftos egyosszę'ű, nettó vállalkozói
düat es,140 főxmunkanap" a?ąv..tfő,l4CI'r,nunkanapon keręgtü|torÉnő roďa|koztatásat täľtä|mäz.tä.

Hiányppüás!' félhívás kibocEątasara nem volt sztiksĄ;.

Aján|atkérő a konzu|taciós fe|hívásban fenntaftotta a tárgya|áś tar'tasanak |ehetósegét, amelyré 2014. április
14. napján sor kerü|t, tekintetľe| arr:a, hggy a beerkezett ajánlat męghaladta az aján|atkérĺí rendelkezésére
álló fedezetet. A végšií aj.án!ďÉté!i hatářĺdő 2014. ápri|is 16' ń,ąpján 14:'00 óra vql.t' mę|ýr'.e ajánląttevő
ajánlatáť benyrljtoftä nďttĺ t59.s49'894 rt egy.bšszegíi 'łäilalkoziíi đíjŕó|' a ŕegisztréllt tartós
ä||ásl(e-r,esők bevonásának' mértéke rn.aradť' a4, eredeti. .ajánlat szęr'!ntj], 14o ŕö.*munkanap (1fő*140

ľqľŁi:ŕľŁgvalósíto szervezet az aján|attevő álta| a végső aján|athoz csatolt költségvetést, valamĺnt
pénżüEr1i és ,|dviteleżési ütemtervet megfe|előnek ta|áltá.. & ajáňlätĺ:ár. u$van. meghalädjä a közb'eśzeťzés
e!őre !el.vezętt-. bęcsült éĺtékét' és .fedezete. t' de. a rnťĺszaki taľtalpm poptosltá.gokra tekintettel a
projektÍnegÝ.ätóŚĺtó szerveaet az aján|atĺ árat a gazdasági észer,ĺíseEgel ossŻeegyezt€trle6nelĺ találta .és a
projeĘlen..be1ri| gppdoskodĺk 'a fďezet áfcsopoľtostasró| a keretösszeE'Ýáliozailanśäg.ánal( biżtosítása rľre||etť.

Az ajántat, végső aján|at áttekintésĺÉt ktĺvet&n az alábbi megá||apítasokat tesszĺik:

Java'so'|juk, męgällapíĘnl, hogy.MAGEo|.NA NEGYED ż0Íśr KoNąoŘ.đ'utlí (l(onzo ium vezetől
Ulłěstl Hungáľjä Ęau Epítöipaľi Szolg'áltato Kft. z05ĺ Biatořbágý .V"ĺđ9[ Pärt ľlubeľ u'l
Konzorciümiltag: ÉPKAR.zft.,1í.12 Budapest, Némewö"lgýi.ft:i146J ajántata éruényes.



Javaso|jq,k'megái|apítani, hogy a közbeszeľzési eljáľás eredményeś'

Javasoljuk megá|tapítani, hogy a közbeszerzési e|járás nyertese a MAGDOLNA NEGYED 2013
KoNzoŔcIUM (Koňzorcium vezető: West Hungária Bau Építőipaľi Szolgá|tató Kft 2051
Biatóľbágy ventie|].Éarę Hübér'p.li Konzoľciumi tag: ÉprłRzlt. 1'1ĺ2 Budäpest, ľémétvö|gyi ut
146.) mińi - a Kbt; 109.5 (1) bekezdés b) pontjára tekintettel - egyetlen aján|attételre fe|kért
gazd-asagi szerep|s; .aki a keretmęgá|lapodásban és konzu|tációs fé|híüásban' fdg|ä|taknak
megfele!ő, éruényes ajánlatot tett.

Me|léklet: egyéni bíŕálatł lapok

Bíráló Bizottság ta$ai:

Horvai;'Ákos

dr. Kel:ényi Géza

Perlik Tämás

Végh József Jánoś

Mo|nár Gyorgy

dr' Czĺfra Gabrie|la

"........'.i'. ';...! |. q!]. !.it'i }i'.'j ii ł. li ' '

ár.. ľĺag;y:.Áoám.



gÍnÁLłrI LAP

ĺ. Aján|atkéľői JózsefvárosiÖnkoľmányzat 1082 BudapestÍ Baross u. 63.67.

Eĺrá|ät időpontja; Budápéstł fsíĺ, áiprilÍs 23.

Bírá|ó Bizottsági tag neve: Perlik TamáŚ

A l(öżbeśzeĺzés táľgya:' .,,uáI!a|kazási'.5zeľződés keretěben Budapest józsefuáľ*.MagłIolm

łlęgyed- Progľam'ĺ.íĹ ,aikormánýzati b,érhártehÚiítits kĺýite'Iezége li ĺés7"tárgyban indított, a
uaífüszenésłlŔről szóló 2011. évi cvľl. torvény Harmadik Részi nemzetieljáńšrend szerinti

keretmęgál I apodásos e|j árás II. konzu |tációs sza kasza

2. Iőzsefuárosi ontoľmányzät Ktĺżbeśżéżésĺ,Szabá|y?ata a!apj{n: írásbeli véleményezés,

iavaslattétet az eljárás eľedľnényére

3, Bĺnilati'szempont: tisszssĘgében legelőnyosebb aj,ántat

4. BecsĹilt érték és fedezet nettó 164'435.2E8r. Ft

Józsefuárosi onkormányzat mint Aján|atkérő'}Kerctmegállapodás Budapest }ózsefuáľos

Magdqlna negyed pľagĺr.am III; łińkořmányzati ĺéĺlĺáxe|,ĺliĺtás kiyÍtelezéshez" tár'gyában

2018 jtiliusiíuan-ĺiozneszeLaśi e'ljár'ást inđíüott. nz eľárás:fájĘa ľe'.retmegáĺĺapodásos, az eljárás e|ső

ĺ.észébeň némzeti, nyĺí|t, A li31ib'eszerzési:Értesítő,ben. a KÉ- r33.20'.ff13 'számon 2013.08.02..án

.kozzétett. Az e'ljárás első részében ajánĺatkérő az a|áhbi ajáhĺattevővel kototte. meg a

keretmęgá l|apodást (a tová bbiakba n: Kerętrnegál ĺa podáś):

MAGĐoLNA NEGVED '2013 KoNzoRcIUM :(Konzorrcium.v'ezetőĺ lllíest Hungár.la Bau Építőiparí
śzolgéltato Kft. 2o5t Eiątorbágy.. Ve.ndel. Pąrkr. Hubeľ ü'ĺ Kcinzołeiumĺ tag;' ĽPł(AR.Zľt; .ĺÍ'12
.Ęu'. $.äpes! Németvöl gyi .út' 146.)
szezfü és azonosító:. 599/20 13

Tekihtętte| a Kb!. 109's. (1) b) pontjá ś-zerinti' egy aján|ettevőq ker,etmegállépo'dásra, aj{'n|atkérő' flLĄ.
február 24. napjánl u' {yätí"n ä;ännttevonet tonžútáłós ĺetnívást küldötĘ A dokumengĺ9iq' m$o1iÉsara
tękiniettel ajanláu<áő až.aián|atťércli határidőt 2014; április 11. napjára halasztotta. Ajánlattevő '9ián|atot
nv.úito'rt ne.az ajánlattét€|i:haüáridőĺe. A beérkezett ajánlat 187.430.559 Ft-os egyossz€íí:nętté vál}alkozoi

d'Ü't'.; ĺąoiĺĺí*ńuńkanáp, azáz rtá ĺło.munkanapon keres.ztü| tĺjľténő foglalkozüatasát tarta|rnazta.

tíiá nyńtte si. fel h ív'as lłiuqęsetá sa ra. nem volt .s. zuks eg.

Aiánlatkér'ő a konzultációs felhíVásban fenn'täľtotta a tárgyaĺás taŕásanak léhetőségét, amelyre 2014; ápľilis

rł. ]napján sor került, tekintettel arra, hggy a beerke4ętt aján|at meghaladta az aján|atkéó rende|kezésére

ál|ó fedezetet. A Véqsíiĺa'littet"li-huiáři',oo. 

'0ł4' 
ápľilis ro. napján 14:00 órá vo[" melyre ąján|attevő

á:áńutĺt be.ńyújtotta 'netto 169.849.894 n egýösszegii váltalkozói díjľý|, a ps!satml!.,tľ'::
áiiasŔeresor. riáłońasínák ľnertere marodt az eredeti 'ajánlat szeńntĺ. .140 f'ő*munkanäp (1fő*1.40

ĺĺunkąnap). 
lftevő álta| a végső éján|athoz csatolt koltségvetést, va|amint

ľuff'äľľ*-nl:Ĺ:1Jtffi1:L3ř,ĺ,#5"'unek találta' Az aján|ati áŕ ugyan meghaladja . 
'kglŤ:'::r":

blőre tervezett becsĹi|t értékét és fedezetét, de a míÍszak! tartalom' pontosíitásokra tekintettel a

řiäĺékń"g*iáiĺto '."*oet 
az aján|ati árat a baiaasági ésszeriĺséggg| ossiee9Yeztethetönek talá|ta és a

.b'ójéKáililľiióánoósŕ"oir á iCIđ.éi-á'tcsopoľtošnásról ákeretÓsszę.g-úálto-zatlanság-ánäk]bĺztosítáśa mejlett,.

Az...aján6tł'v'e''gső'ajánlątáttekintését ktiv'etőenĺaza|ábbi megállapításokät tesz€m:r

Jävaso|om. megáĺIąPítani' hogY MAGD,OLNA NEFYEĐ..Zotg t(o..N'z9RcIl'M: (Konzoľcium vezetői
ťř''é"t-.Íiun',gá.łä-g,a'g É.b.fuőmáii ,szolĺáffitó ľfr..29991 Bĺaľo.rbágý Ýenae| .n?. Hu'beŕ u.l
.roĺioruuĺií.tagl.Ěorcnn.ż'tiĺĺĺ.z Budlpegü,. Némeltvtitgyi út Í46l):láján|ätaélvényes.

ľŁ



Javaso|om megát|apíbni, hógy a ktizbeszerzésĺ e|jáŕás eredményes.

Javąsolom megá.|lapÍiani; hogy. ą közheszeľzésĺ etjáľás nyeľtgse a MAGDOLNA NEGYED 2013
KQNzoRcIUM (Konzorciurn' .Ýezető:' W.est Hungf,ri,a Bau Építőipari Szo|gá|tató Kft''..29tĺ
BÍatorbágy vendll P'art Hubeľ:u.1 Konzorciuĺni řał ÉprnRat; 1'112 Büdapest, Némefučilgyi tit
146.) mińĺ - a Kbh 109;'$](ĺ) ue.ke=aés b) pontiáŕa tekÍntette! . egyet|en aján|attéte|ľe fe|kéń
gazdasagi' szereplő, aki a lĺeretmegálnpóaásuan; éŚ konzuttációs felhívásban fogla|taknak
megfelelĘ éruényes aján|atot tett.

Bít.á|ó Bizottság tagja :

Féřlik Tämás



nÍnÁlo BIzoTTsÁcĺ rpevzőxönvv

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

Bírálat időpontja: Budapest, iloLĹ.Ápritis 24.

Bíráló Bizottságitag neve; Dr. Kerényi Géza

A közbeszenés tárgyaz ,Vátlatkozási szerződés keretében BudapesiJózsefuiűlps Magdolna
negyed program rrr, önkormányati bérházfelújíüős kivÍtelezése !' rész"tárgyban indított, a
közbeszezésekről szóló 2011. évi CMII. toruény Harmadik Rész, nemzeti e|járásrend szerinti
keretmegá l la podásos eĺjá rás II. konzu|tációs sza kasza

2. Józseńárosi önkoľmányzat Közbeszeľzési Szabályzata alapján írásbe|i véleményezés,
javaslattéte| az eljárás eredményére

3' BĺráIati szempont: összességében ĺegelőnyosebb ajánlat

4. Becsü|t éľték és fedezet nettó 164.435.28ą- Ft

Józsefuárosi onkormányzat, mint Aján|atkérő ..Ke|etmegál|apodás Budapest, Józsefuáros
Magdolna negyed program III. iinkormányzati bérházfelújítás kivite|ezéshez'' tárgyában
2013 jútiusában kozbeszezési e|járást indított. Az eljárás fajÉja keretmegál|apodásos, az e|járás első
részében nemzeti, nyí|t. A Ki5zbeszenési Éruesítőben a KÉ. B3zolzoL3 számon 2013.08.02.-án
közzétett. Az e|járás e|ső reszében ajánlatkérő az a|ábbi ajánlattevővel kototte meg a

keretmegá | |a podást (a tová bbia kba n : Keretmegá | |apodás) :

MAGDOLNA NEGYED 2013 KoNzoRcIUM (Konzoľcium vezető: West Hungária Bau Építőipari
Szolgáltató Kfr. 2051 Biatorbágy Vende! Part Huber u.1 Konzorciumi tag: EPKAR zrt. LLIZ
Budapest Németvötgyi ft 1a6.)
szerződés azonosító: s09 | 20Ĺ3

Tekintette| a Kbt. 109.s (1) b) pontja szerinti egy ajánlattevős keretmegál|apodásra, ajánlatkérő 2014.
február 24. napján az ęyeťen ajánlattevőnek konzu|tációs fethívást kü|dott. A dokumentáció modosítasára
tekintettel aján|atkérő az ajánlattéte|i haüíridőt 2014. ápri|is 11. napjára ha|asztot|a. Aján|attevő ajánlatot
nyújtott be az ajánlattéte|ĺ határidőre. A beérkezett aján|at 187.430.559 Ft.os egyosszęű nettó vál|alkozóí
dfat és 140 fő*munkanap, azaz Lfő 140 munkanapon keresztĹil t<jľténő fogla|kozbtását tarta|mazta.

Hĺánypotlási fe|hívás kibocsátására nem volt szükség.

Ajánlatkérő a konzu|äciós fe|hí'viísban fenntaftotta a tárgya|ás taľtásanak lehetőségét, ame|yre 2014. április
14' napján sor kertilt tekintette| arra, hogy a beéd<ezett aján|at męhaladta az ajánlatkérő rendelkezésére
áĺló fedezetet. A végső aján|attéte|i határidő 2014. április 16. napján 14:00 óra vo|t, melyre aján|attevő
aján|atát benyújtotta nettó 169.849.894 Ft egyösszegĺi váltalkozói dijrő|, a regisztrá|t tartós
á|láskeresők bevonásának mértéke maradt az eredeti ajánlat szerinti 14o fő*munkanap (1fő*140
munkanap).
A PĘeKmegvalósító szervezet az aján|attevő által a végső ajánlathoz csato|t kö|tsegvetést, valamint
pénzügyi és kivite|ezési Ĺitemtervet megfe|e|őnek ta|á|ta. Az ajánlati ár ugyan meghaladja a közbeszezés
e|őre tervezett becsült értékét es fedezetet de a mĹíszaki tartalom pontosításokra tekintettel a
projektmegva|ósíto szervuet az aján|ati árat a gazdasági ésszerűségge| osszeegyeztethetőnek talá|t.a és a
projeKen belÜ| gondoskodik a fedezet átcsopoľtosításró| a keretösszeg változat|anságának biztosítÉsa mel|ett.

Az ajánlat, végső ajánlat áttekintését követően az a|ábbi megá||apításokat tesszĺik:

Javaso|juk megál|apíta.ni, hogy MAGDoLNA NEGYED 2013 KoNzoRcIuM (Konzorcium vezető:
West Hungária Bau Építőipaľi Szotgá|tató Kft. 2051 Biatoľbágy Vendel Paľk, Hubeľ u.l
Konzorciumi tag: ÉpKłRztt. 1112 Budapest Németviilgyi út 146.) ajánlata éruényes.



Javaso|juk megállapítani, hogy a közbeszerzési eljárás eredményes.

Javaso|juk megáltapítani, hogy a kiĺzbeszezési eljárás nyertese a MAGDOLNA NEGYED 2013
KoNzoRcIuM (Konzorcium vezető: West Hungária Bau Építőipari Szo|gáltató Kft. 2051
Biatorbágy Vendel Paľt Huber u.l Konzorciumi tag: EPKAR z|t,. ĹĹL2 Budapest' Németvölgyi út
146.) mint. a Kbt. 109.5 (1) bekezdés b) pon$ára tekintettel . egyetlen ajánlattételľe felkért
gazdasiági szereplĘ aki a keľetmegá|lapodásban és konzultáđós felhívásban fogla|taknak
megfe|e|Ę éľvényes aján|atot tetL

Me||ék|et: egyéni bírá|ati lapok

Bírá|ó Bizottság tagjai:

Perlik Tamás

Végh JózsefJános

Mo|nár György

dr. Qifra Gabrlella

....'..1..............
dr. Nagy Adám



gÍnÁLłľI LAP

1. Ajánlatkérő: Józsefvárosi önkormányzat 1o82 Budapest, Baross u.63.67.

Bírálat időpontja: Budapest, 2oÍ4. áprills 24.

Bírá|ó Bizottsagi tag neve: Dr. Keľényi Géza

A kiizbeszerzés táľgyaĺ ,VáttatkozásÍ szerződés keretében Budapest Jlízsefuáros Magdolna
negyed program ĺiĺ, ćĺn*ormányzati bérháztelújíaás kivÍtelezése 7, lész"tárgyban indí|ott, a
kozbeszezésekrő| szó|ó 2011. évi CüII. töruény Harmadik Rész, nemzeti eljárásrend szerinti
keretmegá | |a podásos e|já rás II. konzu ltációs szakasza

2. lőzseÍváľosi tinkormányzat Közbeszerzési Szabátyzata a|apján íľásbeli véleményezés'
javaslattétel az eljárás ered ményére

3. BíráIati szempont: tisszességében legelőnyösebb ajánlat

4. Becsĺilt éfték és fedezet nettó L64.435,28ą- Ft

Józsefuárosi onkormányat, mint Ajánlatkérő .Keretmegát|apodás Budapest, Józsefváľos
Magdo|na negyed program III. łinkormányzati bérházfelújÍtás kivitelezéshez', tárgyában
2013 júliusában kozbeszezési e|járást indított. Az eljárás fajtája keretmegállapodásos, az e|járás e|ső

rászében nemzeti, nyí|t. A Kozbeszezési Értesítőben a KÉ- 1'3ig2ol2o13 számon 2013.08.02.-án
közzétett' pE' eljárás első részében ajánlatkérő az a|ábbi ajánlattevőve| kötotte meg a
keretmęá | |a podást (a tová bbia kba n : Keretmegá l la podás) :

MAGDOLNA NEGYED 2013 KoNzoRcIuM (Konzorcium vezető: West Hungária Bau Építőipaľi
Szo|gáltató Kfr. 2051 Biatorbágy Vendel Part Hubeľ u.l Konzorciumi tag: EPKAR zrt"- ĹIĹ2
Budapest, Németviĺlgyi ft 1a6.)
szerződés azonosító : 509 l 20t3

Tekintettel a Kbt. 109.s (1) b) pontia szerinti ęy ajánlattevős keretmegá|lapodásra, aján|atkérő 2014.
február 24. napján az egyetĺen aján|attevőnek konzu|tációs fe|hÍvłást kti|dött. A dokumentáció modosítására
tekintette| ajánlatkérő az ajánlattéte|i határidőt 2014' április 11. napjára ha|asztotb. Ajánlattevő ajánlatot
nyújtott be az ajánlattételi határidőre. A beérkezett ajánlat 187.430.559 Ft.os egyösszegíi nettó vá||a|kozói
dffat és 140 főxmunkanap, azaz tfő 140 munkanapon keresztii| történő fogĺatkoztatását tańa|maz[a.

Hiánypót|ási felhĺvás kibocsátására nem vo|t szükség.

Ajánlatkérő a konzultiíciós felhMsban fennbrtotta a tárgya|ás taftasának |ehetősebét, amelyre 2014. április
14. napján sor került, tekintettel arra, hogy a beérkezett aján|at meghaladta az ajánlatkéń rendelkezésére
álló fedezetet. A végső ajánlattételi határidő 2014. ápri|is 16. napján 14:00 óra vo|t, me|yre aján|attevő
aján|atát benyújtotta nettó 169.849.894 Ft egyösszegű vállalkozói díjró|, a regisztrált taftós
á|láskeresők bevonásának méftéke maradt az eredetj aján|at szerinti 14o fő*munkanap (1fő*140
munkanap).
A Projek|ľnęva|ósíto szervezet az aján|attevő á|tal a végső aján|athoz csato|t kö|tségvetést, valamint
pénzügý és kivite|ezési titemtervet megfete|őnek találta. Az ajánlati ár ugyan megha|adja a közbeszezés
előre teruezett becsü|t értékét és fedezetét de a míjszaki ťarbalom pontosítasokra tekintette| a
projeKmegvalósító szeľvezet az aján|ati árat a gazdasági ésszerűséggel osszeegyeztethetőnek találta es a
projeKen be|ii| gondoskodik a fedezet átcsoportosítiísról a keretösszeg változat|ansagának bizbsífiása me|lett.

Az aJánlat, végső ajántat áttekintését k.ivetően az alábbi megállapÍtásokat teszem:

Javasotom megá|lapítalri, hogy MAGDOLNA NEGYED 2013 KoNzoRcIUM (Konzorcium vezető:
West Hungária Ęau Építőipaľi Szolgáltató Kft. 2051 Biatorbágy Vende! taĺę Hubeľ u.l
Konzorciuňi tag: ÉprnŔ zn.-ĺĺĺz Budapest, Németvötgyi út 146.) ajánlata éruényes.



Javasolom megátlapítani, hogy a kiizbeszerzési eljárás eredményes.

Javaso|om megáltapítani, hogy a közbeszerzesi eljárás nyert€se a MAGDOLNA NEGYED 2013
KoNzoRcIUM (Konzorcium vezető: West Hungária Bau Epítőipari Szotgálató Kft. 2051
Biatoľbágy Vendel Part Huber u.l Konzoľciumi tag: EPIGR zŕt,. Ĺ1l,2 Budapest' Németvölgyi út
L46.) mint - a KbL 109.5 (1) bekezdés b) pontjára tekintettel . egyetlen ajánlattételre fe|kétt
gazdasági szereplő' aki a kerctmegá|lapodásban és konzu|tációs felhívásban foglaltaknak
megfele|ő' érvényes ajánlatot tetL

Bírá|ó Bizottság tagja:



gÍnÁLl BxzoTTsÁsr r.eayz,óxö.ľvý

1. Ajánlatkérô: Józseńľárcsi Önlĺoľnrłłnyzat ĺosz gudap€sü/ Barcss u' 68'6Z

BíÍírat .Eőpon tia: Budapest, 20L4.'' źp,W.2?.

Ifrlá}ó Birc 'trcági tag nqĺel v €hr!ffiJános
A .|ĺözbeszerĺés É. lgľa: -yá Ih kaás7 ęelffie ffil ailaffi, ilíffi łos : |,]ąstď, ú, a.tlľu p,qnm ń' anrmĺenyąu ffi,láű4,J@ĺĺW#.1, l úrgybpln ĺndítffi, a
roixsaełxstł<ng' #ńzau, éĺvi CVIIL ffinÉny Har.madik Bésu, 'r:e,mzeti ełjáná$@ saęľ.inti:

lęr,et.neEál|apodásos eljárás n. kqnal|É@. szakaffi

2. lőĺsrĺfuálrosi önkonnánľäat r(łiäweľzési sabálľab abpián furásbe|i łékĺnényezÉs,
lavaslaĺtÉ' H az ďjárás eldmén, ľÉ.$e.

3, tsĺtáhtÍ gąłlwłlt: ĺĺg& l ĺwÍőł?tAő#bb ajánĺat

4. B€GÜEéľtékésfdeđ neiltó 164.435'288'. Ft

JóesęńÉlpsi onkoľ,mányzět,l ÍÍ|ĺľłt.Ąánläüĺéó. ..tg6Ęęń|lap9dás Buđap€st JözséŕľátĐs
ŕ|aüđo|na nąlyd plognm ITĘ önkoĺnánľau .btrtiázÍelÍjfuás . 

Érgyában
2oríiúüusában kozbeszerzéiefáníst |ndfrotŁ nz e$ánás,,fajta ...kerefi.negá|'a-m0ás9s, az gÍ!ra'9-e#
része5CI nemzeti, nyí|Ĺ A rcizwen*ĺ Étesftfuęn'.ä. |đi ĺ332ofiajŕ .sziámn 2Q-[$'09'0.?.'an

köa&ęn. Az etjáľás €!tő '.'tsłqr ajánĺaťĺi$' az :alábbi aján|a rc| köffie. 
'Ťreg 

a

krcrnegá|lapodást (a továbüiakban: ł(€r€tmegá||appdás):

'l{ń6Dott{A |{E6YED 2or:} KoľtzoRcn'rł {łGnreltium ľe#: Węst Hungáľia Bau Épffiipąri
$zotgáttaüĎ |(fr. 2051 Bĺabńágľ Vpnde| Paľtt' Hu'Üg u.t. !$lrpĺtiumi Eg: ĚPKAR z|L ĹLí.z
BÜdaP€t' |téme[ľtĺĺgľi út t'46')
'EerződéS azonosító: 509120 13

Tekintetteil a ľ$t' 109.s (1) b} pontja szeľĺnti €[, äíán|äÜsđ.s lęręnrcgĺál|apQdá.gtä'. aján!ąüęr'ő 2sł4'.
február 24. napján az egy'ettar ajántffiaŕnd< |<onallüácios.fe|hńmffi kíitdditt' A ĺ'ołq Éió ŃíaEffisán
1sđr'tęĺ3gĺ aján|atkérő az ajánlattiüďi .h*áľidft 2:aĺ4, őłpĺi|ig 11' nafiára hahszt@. Aián|attaő aján|atot
nyrijtď be áz ajánbeétetih#ridőre. A b*.kezetr ajiánĺat t,87.43!.559 Ft.os egy{'s6ąęgü neftó vál|a|kozoi,

đfiał s 140 fiő*ĺnunkanap, azaz Lfő:!4B munhnapľr keresattit ffiténő fogla|bŕaÉĘít tańa|mazta,

Hĺánypćüási fe|hńns |đbpcsłĺbsłálä fl€ĺł tłolt sutikseg.

Aján|atkéľő a konalľÉciós felhÍľásban fennbrtcitb atáĺgy'a|ás &ar.Ésiánpk.|eheÜfué#"t, are|ľę 2014. á-nľilis

xł, napján sor kgtilt Eekintt&l arra, hogy a b#rkezett aIán|at, meghalaĺIta az ajiárl|atkéľő rende|k#séłe
áJló ľeä-ezeg. n vegső aján|attán|i haÉ'idő 2014. áľ,i|ĺs 16. napján 14:00 ĺíla Y$í !!Ę|y'ę aian|atĘýő.
ajánłąüát uęnvújpt,ta nęttó t6ga4Đ.89d Pt €gľfuregii ľá|tatloąói đt-ĺ'ó.[ ä r.Fgiszľált bľté6
áilástelesőr baľonásanak mé*eke maľadt az ercdęfi.' 'aján|at ,szeľintĺ .1a0 főłmunkanaP. $Íď04g.
munkanap)
Á pľojeĺ<tĺĺ*va|ósítl sĺlĺĺ\Ię.zď, az a3pntateĺő áĺE! a vegső,,a}ánlą&oz csatôłt köflségY€ťés' va'ĺamilt
'#nziiôyi esłivłte|ezésĺ Ĺitemleĺvet rĺregfeHőnek B|által Az.éján|ati ár ugyan ry'ęghatďja a kĺizbeszerz&
d&e tervrett b€6Üłt éľlekéŁ éś .f*fđet. de a műsaóľs tar.tab.ľi ponbsíEłso'|aa tekintettel a,

projeküĺregva|ósftó szeľv'eľet az ajánĺati árat a gaudasági éEsuertíséggd $ssaąyezteÜ'efiőn* ta|áĺta es a
hojelten kluĺ gmdoskodik a fedezet átcsoprtosfrásÍót a, keęüÍszeg'váĺbuaüansaganak biáosfipę:'md|eťt

Äz aJán|atł végső a!ántat átütkĺľ !ése łffiőgr az aÝábbi mryällaffiso|ot t€$Faĺik:

JaYasotiuk ĺnegáIhpÉbľlĹ hogy il{Ai6Botĺu't ltlEFYED 2013 |(stzoRcltJl4 {ł(onzorciunr-vąetö:
lil|€t Hungáľäa Ęéu Épft6ipaľi Szobátatĺń ryn ffi?i- Biatoľbfoľy- V.enđel. ľa'|ę ľ|ubg u.l
Komoľciun*ĺ tag Émĺnnzrt' s.í'12 Brfräp€*' !{éľn€wö'gľi út ĺ.46.} aiánkh érvéľtľ€.

't",Ł &'-l



.layasoliuk:męľállapítani;: äogl a könÜesneęsi' điáräs ęr.sĘélryĚ.
Jaľaso$uk me9á|bp.itani, lrogy a |aözbeszeraési ď!áľás nye+se a !.|ÄGDOLNA ĺ|E6YED ä'ĺ3
|(oNzoRcIUM {Konryrium rrc#: West Hungát Bau ĚpffiFľi sĐbálffi |(fr- 2051
Biabľbágy Yenđ]et Paľ|ę Hubeľ u.l t(oĺlzolciumi tag: ÉH(AR 7rŁ atĹŁ Buđapest" ĺ|émetľiibyi út
1dó.).mint - a Kt. t09.5 (1) beľezdés b) poĺrtiára fukiĺrette| . egľ&n ajánhtüélE|ľe fe|kéľt
gaaasági szeľ#, aki a keľęüneg,áBaporÉsban '& koĺrzulüíđós fe|híľfoban foglalbknak
megfeHó, éľĺényes aiánhtot Ett.

íłelĺék|eľ'.ąyéni bírátati ] bBok

Bíľ á|ó Biio'-ü5ág Eg':äi'.

l.ffiľaĺ,Ako6

dr; ł(eÉrry.i']ffza

i ł j t..l..ti ł i t t-ii ł i.łi. i ?,.:1j..;| |. i:'i. |.'. 
:

lv|o'||liłrcý.ĺ'ľ,gy

. r..'.....i...'..i;i..... ! r'.ł.. 
' 
t' '' t. '..

.dĹ ť"ziŕa.Gabľie||a

dr. Nagynoĺm



gŕnÁlnľ;l LAP

t. fiján|aüĺéľö: 3ózsefuálrei oĺloĺĺľaĺrľaet 108:l Buđap€stí Balw u' 68-67'

Bíľáhů !đöpontJia: Budapest zoLĺ' áqÍflfrs.az,

.llíľá6 Bkotrági tag neľe: Yąh $#}ángq
A kłizbeerués táľgľa z .VáIbIkńsÍ wfl* kqffiq s,dawt,.Iőffirr Hagĺdałna
nqw pwnn ń, an*ąr;ĺnĺnrrua l.ffi lnĺ'řW E.

lozpęgenese|oü szóffi' zotĺ. á'i oŕll!. ffinÉÍľy ľhrÍľEdik-Rész' nemz€tÍ eüáÉsľ.ęnd'sęľintĺ
|ę.r.e'ünęgállapodásos e|járás II. konalltáĆiós gakasza

2- ,ő#!áľosi önkornányrat KöÜsreizési szallá@ ahpián ířásb€m vÉlenr@,
tavas|atfrét| az e-Ę!árísffidmé|ľíér€

3' BĺrálatÍ szanłWx: ô@ @ ffi?Wbb aj,ánht

4" Pęsm éÉé'k & f€đęd']'€ffi l6ł.{a5.288'; Ft

Jó'zse,ńérosi Onloffinyatn mint Ajánlatkéľő tKęr@ggá|hPq.{ft Br'ĺ|ąpĘs" łółl 
',ľosF|ag olna nęgyeđ $oglam lil. önlĺoľmánľmĚi béÍ|''áđdúJ,nái *fuĺnhzésĺ'eď Éľg6ában

2ol3 jú|iusában k'4@geĺí$ e|jár.ást inĺtftffi. Az ejárás faiaája keĺefiľregá|lapodásos, az ełjánás első
,ľészébfi nerrueü, rľy'|Ł A Ki)äľszÜzś;ĺ ÉÍtťsfrfuen a xÉ 8320/2013 szárp..n 2013i08.02.-án
kĺłzĺďď,' Az ,djá'íís ehő részében ajánbtkgő az a|ábbĺ aján|attvőve.| |<ötitt .ÍlEg'. ä
kelętnregá|lapodásľ (a błábbiakban: Kerctľrregiá||apodás):

ĺłecpornł ilEGYGD 2oĹ3 K{Hr|zoRg.|'t| {ĺ@|lorcium ľe#l 'tUest nunłńľlp aau.Épfoötpaľi
iiámüó xE 2Í'51 Biebľäágy v€ffilel Paĺ|t' Hubeľ u;l l(on.łpľ$'fiłmi &9ĺ Ěn(ĄR.4!, í;üĹz-

Budapgt Németľtibľi ĺit t/|6.}
ęv,ŕĺz&# azonosftó: il9/20 13

Tękinüette| a Kbt' 109.5 {1) b) pontja geřÍnti qy aján|attaft keĺeŕľĺregÉ|bpodásra, aján|ď<éľő zoL4,
ffiruár 24. napján az egyeüen ajántaĺtHórrek bnzu|üációs fe|hírĺást Kik|ötŁ A'dokurgrÉciĺí ĺĺódosfuására-tekłffittl 

ajánlatkáő az ajiínlattéE|i haÉridft 2s14. ápľi|is ílł,ľępján 'hábq4ptF; Ajänl,-ął$r.Ó ajiáń|atď
ĺyĺĺo*-o.ä łinläneui.ľrmáľĺcőre. ł t ĺii'eií'ájĺ-nibi._íaz.+so'!íign-o$ ęyosgąęóĺ. .vĺÍáiró.ĺĺ
díbt €s 140 fő*rľnrnkanap, aaz.Lfő 140 ĺłunkanaporr kercs4ii|ttfffi fqg|aľoetasättańä|rfiaáa'

ľ:|ĺánypoüási fe|hÍyás kibocsó üsáę nem vo|t.giitĺ#g'

Aján|atkélő a konzultációs fe|hívásban fenntaľtotta a üáľgyalás trtagának |ď'€fiőséget, a.me|yre 2014. áľi|is
í4. napján sor koü|t, tkintreł aĺreł hw a .!eéľkez, eE ájánlát ľr;ęha|ada 'áz.'ąján|átkérő ľB-lde|kez&ére
áłlo reäbm' A véd.É a3ánnnÉre|i ha6řjdő 2014. ápritis.:rô. napján :14;@lóra 

'vołt'. 
r,É'ŕ '. ąÉnleĺłry.ő

aján|aÉt banyúltotň neŕm t6Đ.E4,9'8g4 rt qybsąĺ váinľĺoaĺĺ d6ló|, a regiszfiá|t tarts
ál|áskeresők bevcnásának ĺľÉľtÉke ĺnarädt az eľ.deti ajántat sae'Í'|ü 1{{} :főłmunlĺanap (1fő*140

munkanap).
A Pľojeldĺ.ľngvaffiítr5 sze'v.ezef az ajánlaÜaÉ áffi| a végső ajánlaąoz csatolt |(iltyffi' valámilt
nenzugyĺ és kÍVitelerési iit€Ínteľt/€ü rnďddfuektaNáľ.ta. Az aján|áB ál. r4y3n mggĘa.lgdla a |đzbęsaezés
dőre tenrezeü becsĺilt éÉekét es fďę#, de a 'íníísuaki Hľb|oÍn pgtbsfrásolľa tekinEtt| a
pľojeküĺregp|rísftó gęľvezď az aján|ati árat a sęzđasgi eąęeríĺsegge! tissueegyeutďletönek b|á|ta es a
pľojekten be|iil gondos|odik a fedezetátcsopo'tosíHsłó| a keľeŕds*eg váł&aüansagának bifusíuísa md|ď.

Äa aiánĺat' végső ďánht áeild''tés& IröYeffian az atábbÍ megá|tap.ffio|ntEzeľrlĺ
Jayarybm megällapftani' hogľ ffitGmuuĺt s|EGYtD 20r:ľ KoítzoRcn,il $(onzoltĺum ľezeffil
w€st ľ|uĺĺgáľĺá Ęg.u Épft6ipah szouethÚ ryn" 29ĺ1 Biato&ägľ- vende| Padę Hubg u'tr:
Koĺtgorcl&ĺtli bgl Épxnn'eľt' ffi.t? BĺÉep€sü' fi|émeüTö|ty! út t46'} aián|aB éľľénÍes'

\i
ůýVt'Ül

i\ \-t*h'"



Iavasobm mąľáuapfrani1:'tĺpl gilł 7 ľöĺrę*e'z*i'ę!|á6 ęt€dlt!áty.ęt
JaYasoloľr megálhnftani' ho!ľ a Ezüesaerdsi €il!á'ás nyetse a !i|AGDOIÍ{A I{E6ľED zofil
tĺgľzoRcilJú--fu<"ta".ium -"íe* test ľlungłli. ga-u Ép-ltőipad sasá'ĘF {Ę.295-1
BiabľÜágľ venđ€' PaĺŁ Hubeľ u.l|(orzorciumi agl Énĺłn ?łŁĺ;Lt2 Budapesü' t{émetľötgľyi út
i{a'nriń -; ffi' ioĺĺ.g (Ĺ) Dekeldés Ü) ponti]áá Eľfirte[tď 1€yqęľ:Fľnĺne!aľ.F!lĺĺĺ1
gryÁasfryil szercp$' akĹ c keľęĺilregÉ|hpor|ásban és |onzrlfrícifu f€thíÍfoban fogłattaknak
mqŕeE!ö' énĺśĺryęĺ ajánF@ ffi"

tr* \ r<.ĺ. .i
Bírá|ó Bizoffiság bgja: \Jn:ľr \\6ý-t'# *'

'Y......l.....'. }'Ł...,'..'.}.V.....



gÍnÁró EIzoTTsÁer rnevzó(oľvv
1. Áján|atkérő: Józsefoáľosi (inkormányzat to82.Budapest, Baross u. 63.'67.

Bírálät időpontjä; 8uđapegt 20ĺ.4' ápri|is 22,

Bíráló:Bizottsági tag neve: Mo|náľ Gyřiľgy

A kö'z-Feszeľzés tálľgya; ,,Vitllaĺýozási szelződés kerełě Łlen EuĄąpest Józsefuáľas Magđoĺna
négy.eď pygnm III, tinkonpán1mti bérházf.elújíüłs kÍuíteĄezée Í. lész-Lárgýuan łńailo*' a
kciztes.zęnésekrő| szóIó 2011' évi OŕIII' tofuény l.łarmadik Rész, neľnzeti eljánásrend šźerinti
ker€trfi egál|a podásos eljá rás II. konzultációs sza kasza

Ł Józsefuárcsi (inkoľn]ánľ{a! Kiizbeszerzésil Szabélyzěta: alapjá.ĺ. íľ.asbeli:véĺeményezés,
javas|attétc| az e|jáľás eredményére

3. Bíráĺati szemponť: Ósszességében lqeĺőnyosebb ajántat

4. Begiłlt.éřték és fedezet nettĺĺ 164'435.288|. Ft

Józsefuáŕosi ]onkoľmányzat, mĺnt- Ajánlatkérő "Kere,tmegálłapodás. .Bu,däp,est Jó.zgefuáros
Magdolnä negyed pľogľam ľil. iĺnŕgrńány'""u. ĺe.'ĺ#. iú i 'l.iutaiéłeJit.*;1iigyáĹ.^
2013 jri}iusaban kozbeszenési e|jáľást indított. Az eljáns fajtája keŕehegál|aľodásoą az efiáräs erő
reszében nemzeti, nyílt. A KÔzbgzerzési Éľtesĺńbęo '' .6f' .,ĺ33zoĺzo-$ .;,f on"zotgí0a.02'łán
kĺizzétett" Áz :efiáľás e|ső r'mz{ben aján|ailcéŕ.ő' ąz. aÉbbi ajánĺattévővel 'kotřltte męg. a
keretmegátłapodást {a továbbiakban: Keretmegá!|apqdás);

ľA$DpLNÁ ľ{EGľED 2oÍ3 KoNzoRcIuM (Konzoľciuľn vezető; West ľlungáľia Bau ÉBítőipari
.:!źqłsä|üató ĺfr. '2$5ĺ Biatoľbágy Vende| PaľĘ Hubéľ u.t Końzorciumĺ taó: Épxłn zii. ĺiĺz
E'udąpesti.ĺtémetvčĺľgľi út ĺ46.)
szerződés azonosíto: 509/2013

Telĺĺntette| a Kbt' 109.s (1) b) pontja szerinti egy aján|attevős kďetmegá|lapodásra, aián|atkéľő 2014.
ie'''.Ęf1.2j. |!łjáv "a1egr7eüen 

aján|attevő'nek konzuĺÉciós feĺhÍvást 'kÜldött' A dokumentáció mooosításíra.
tekihtétte|:aján|atkéĺő az ajánlattéte|i határĺdőt 2014. április 11. napjára ľĺalasztotta. Ajánĺattevő ajánlatot
łľľiĘfr W.?: aján|attételi hataridőľe. A beérkezett aján|at 187.430.559 Ft.os egyosstęgiJ netb vá||alkozoi
'dÜat.ss. 140 fő*ńunkanap, azaz Ífő í{Ü munkąnapon keresztü| tortén.ő fpglalkoztaĺásä.t uäinläz.e

ľłánffilá"sł felhrvaś kibocátásá|ia nem vott sztiksłig.

Aján|atkérő a konzultációs fe|hĺvásban fenntartotta a tárgyalás.tartásáńak |ęhetőségéĘ ametýľe 2014. áprilĺs
}4. napján soľ keriilt, tekintette| arra. hogy a.beéľkezeň;aiánlat megha|ädtä."u.ai?ĺia*eiď 

'ánĺlJl.á'eř3,"á|ló f'edezetet. A vęső aján|attételi hatáĺidő 20t4. áprilĺs 16. napj'án .14:00 órá volt, me|yre aĺániattávő
p''9.n|atat ,pnyĺltoĘ nettó tr69.849.894 Ft egyösszegii válla|kozóĺ dÍjró|, a regisztľá|t tąttós

'ĺĺĺaslieresQk 
bevo'ľ1ásana}* méľtéke: ,maĺEd! az eredeti ajánlat .szeĺńti' ĺ'.4o 

.főťľĺünľłłiĺäp 
6iriĺxĺ*o:

munkanap).
A Projektmęvalósíto szeľvezet az aján|attevő á|tat a vęgxí ajánlathoz ęętolt kofuęqýétést, valamint'
nę-ľztłgy] és kĺvite|ezési tiiemtervet megfelelőnek bĺálta. Az ajäniati' ár Ügyan ńeghaĺadjá a kożbeszezés
e|ore teľvezetĽ. becsÜ|t éttékét és fedezetét, de a miĺszáki. '.tarta|om pontosíľásokra tekintettel a'
Brojekünégva|ósĺto szeĺvezet az aján|ati áľat a gazdasági ésszerűseggđ Ósszeegýeztethetőnek ta|álta' es a
Fľpj.eKeĺl belül gondoskodik a f.edezet.átcsopr,bsíbasró| a] keretosszeg. vá|tozat|anéágánąk bjztosítása. mel|ett.'

.łz ąitnléę ľégső ajántét áttekřntését követően az alábbi ĺňęgáiĺapĺtrłsoĺĺat.tessŁ'ĺikĺ

.|3yasolillk megál|apítan!ł lggJ MAGDOLHA N.EGYEĐ 2€''1 .]'KoNup.RctUM (t(onzoľsiĺ',m ýeżető;
west Hungáľia Bau Építőipari Szolgáltató Kft; 2o51 Biatorbágy vendł Paľt ľ|uber u.l
Konzoľcigmi tag: EPKAR zľt. 1112 Budapest, NémeEö|gyi út L46.) ajánlata érvényeg.

.l*3*"



3avasolju k megá|tapítani, ho gy a kŁĺzb'ęszęľzésĺ ę|já rás éľedményes.

Javaso|jukmegátlapíani,hogyaközbeszerzé-sieliárásnyeľteseaMAGDOLNAN€GYED2013
KopzoRclut,t (Konzoľcĺum vezető.:.E.dTungá.ĺF-.B;'; Éľĺtoiry1 Szolgá|tató Kft' 2051

Biatoľbá$gVénde| muľ' Hu'!ęr.u'.l r"n-ŕiľńig-s' !1xEx.zń. ĺtif tľdapđst ľ{émewiitgyi út

146.) mint - a xbt. idö.g É' oere'jeJĺiń-ntiarä tekintette| . egyetJe-ľaján|attételre felkért

gazdasági 
"'...p|Ę.äĹi'".-ĹJ'**đ;tĚ,ń#;ffi 

Łs Ĺon'ultaciói fe|hívásban foglaltaknak

męgfe|elö, érvényes aján|atot tett

Mé||ékleb ąyéni bĺra|qti |apď

Bĺľáló .Bĺzonság.tagjai: 
.'..........''.íł;ńljil;;. ..''..-

dr.. Kérényi Géza

P'erlikTęmás

'. '.... . ' l... i.ł ĺ lr'.r

Vegh József János

t-.-r*- ĺ- :.,lL."......'*í' łÝffi ...'.. - l' *

Mo}nár Gýirsy.

dľ. Czifra Gabriella

i i .]i iiir:'íł'.. 'i,!

dr' Nägy Ádárĺl



BÍnÁLĺĺl LAP

1. :Ajánlatkér'ő: Józsefváľosi önkormánľzat ĺ08f Buđapest Baľosś u. s.3-67.

Bĺrálat ĺdőpon$a: Buđapest, 2014. április 22.

Bír'átó'Bizottságĺ tag nevel Molnár György

Alkłizbeszeľzés targya t ,,Vállalkpzási szerződés kereté.b,en Budapest, Jĺízsefuáros Magdoĺna
nwy.eđ Pmgľam IIr, önkormánpati béĺházfellű,iíMs':kiýitelézége.7, ,ész{,?'źlť$łban indított, a
kozbs'zevésekől szóló fBl1. évi .CVfiI. toĺvény Harmadik Rész".nemzďi ęljärásręnd szerinti
keret.m'ęá lla po{ásos etjá rás Iľ' kon zultációs szakasza

'2- Józsefuáľosi onkormányzat Kĺĺzp.ęszelzésĺ..S;ařłályzaia atapján íľásbe|i véleményezés'
javas|attéte| az e|járás eredményéľe

3i. BĺnÍ|atĺ szeĺnponť: tisszes5$gében ĺegĺeĺőny,ösebb.ąj;iĺĺlat

lłl. .Becsĺitt éľtékés.fedezet nettó t64.435-z88j" t',t

Jozsefuárosi Ônkorrnárylzal, mĺnt łjánhtkéi''ő *Kěřétmegá|lapodás Budapest, ]ózsefváros
Magđotna negyed program III. önkormányłati bérházfe|újítás kivite|ezéshez,''tárgyában
2013 júliusában közbeszeruési e|járást ĺndított. Az e|járás fajtája keretmegá|la@ásoą az eljárás e|so'
''Észénen némzetĺ, nyílt. A Kozbeśżeaéśĺ Értesĺľ6uen 'al KÉ. ffi320lE013 .számon. 2013.08.Ei,iánl
kozzétett' 

^z 
e|járás e|ső részében ajánlatkéní az a|ábbi ajánlattevővel kototte meg a

keretmegá ||a podást (a továbbiakba n : Keretmegá l lapodás} :

MÁGDOLNA HĘGYED 2013 KoNzoRcIuM (Konzorcium vezető: West Hungária Bau Építőipari
Szo|gáltató Kft 2o51 Biatorbágy Vendel Park, ľ|ubeľ u.l Konzorciumi tag: Épxĺn zrŁ tl1z
B'udäpesą ľéľĺewö|gýi .űť.I.46.}
szezödés azonosíto: 5Ü9/'2013

TekinEtte| a Kbt' 109.s (i) b) pontja szerinti ęy ajánlattevős keretĺnęgál|apodásľa, ajánlatkéĺő 2014.
febľu{r. 24. napján az ęyet|en aján|attevönek konz.uĺtácips fe|hívást kii|dött. A dokumentiáció modosíasára
.tękintétte| aján|atkérő az ajánlattételi határidőt 2014' .ápri|is 11. napjára ha|asztotta. Aján|attevő':aján|atot
.'lY'ffiott...ue az ajánlattéte|i hatáńdőŕe. A beérkezétt ajäňIat 1s7.430.559 Fto.s ęyđsszęgiĺ: nettó..vátialĺĺozóľ
.d$a.f:'ęs.lt40.fő.Ťmunkana.p' azaä .1főĺ40:.munkanapon.kęres*tĺ| torténő foglalko'zľatásiát laľtaľmazta.

.'|.'íľánýňüási felhĺýás kibocsátasara nęm voĺt szriksá].

AjánlatkénÍ a konzultációs ťelhĺvásban fenntartotta a'tárgya|ás tartasanak ĺehetőségét, ame|yre 2014. ápľilis
.ĺ.4;. napján sor keľĹilt tekÍntette| arra, hogy a beéľkezett ajánlat:megha|adta' az ajánlatkérő rendelkezésére
á|ió feđezetet' n vęső aján|ä te]ĺ hataridő 20t4, .áprÍlis ĺ6.- napján 14:00 óia v.o.ĺt melyre ajänlattę'4ĺ
aján|aÉt benyújtotŁa nęttó 169.849'894 Ft 'egyiisszegű vá|laľkozóĺ. aíjról, .a ręisztrát taľtós.
tłł|ás'łĺętesö'k běvoni*sának mérteké maľadt az eredeti' ajánlát' sieŕłnti Í4n: f'ö*munkahap (ffő*ĺ.40
.ĺnunkanap).
n PrpjéRBrregva|ós ító szeruezet az aján|ątterlő á|baĺ a v.ęgsd ąjánlathoz csatolt Ŕoĺsegvetęst, ĺaiaľnint:
pęnzugyi és kivitelezésĺ tit€ľľlténiet męgf,elelőnek ta|älta.,'Aíaj$n}ati áľ ugyán m,egłlaĺądja a'kozbeszeąés'
eĺöre tervezett becstjlt értéktit- ěs f.ędęzetéĘ .de. Q. q1.ĺÍszaki taltalgrn pontosítąscĺkľa tekintétte'l a
pľ{ťeRtinegvalósíto sz€řv'ęret laŹ:aÍán|atĺ ěłrat a gazdasági ésszéř'ĺÍśęggé| ĺĺssze$y.eztethetôneR.taláĺta és .ä
prsjelfter.ł beliil gondoskodiĺ( a fedéżét átcsopoĺtośítésról.á:keręt<ĺssżeg'Ýálbzaťan.$iá3ának.,biztosítása.mellett.,

Az aián|at, végsö ajánlat áttekintését követően az alábbi megállapításokatteszem:
J,łrĺásg.|om Ęregáltapítalił hogy Mň.GDoĹNÄ ľIłEGVÉB..ä$Í'3 KotĺzoRclu.ivĺ' (xonĺoľcium: vezětől
lt|est Hungáľia Ęau Ěpítöipari Szo|gáttató Kft. 2o5Ĺ Biatorbágy Vendel Paľk, }|ubeľ u'ĺ
Konzorciumi tag: ÉPKAR zľt. 1112 Budapest Németvö|gľi út L46,) ajánlata érvényes.



}avaśo[am męgáIĺapílta ni. tiogy a. ktizbeszerzési : etjáľás eľeđ ľnényes.
Ja_vasolom megál|apÍtani, hogy a közbeszeľzési e|járás nyeÉese a MAGDoLNA NEGYED 2013
ľgtrpľclľľ (Ęo1'zo5iury vezető: lľest HungárĘ gau Építőipari Szo|gáltató Kft. 2051
Biatorbágy Vende| Park, Huber u'l Konzorciumi tag: Épxen zÍt. LLi1 Budapelt HémetviilqYi út
146.) rnint - a Kbt. 1o9.s (1) bekezdés b} pontjára tekintettet . egyetten ä5ániattételľe ĺěttétt
sazda3g-i 9ze1eplĘ 3.l,i a ĹeľetmegálnpóaĺsÉan és konzultáci3ś ĺJńĺ'ä.oa" fói"'t"Ĺ;;i
megfelelĘ éľvényes aján|atot tett'

Bíŕá |ó' Bizpt.tság. tägja :
$'*{-*--. 

(?



gÍnÁLó BIzoTTsÁe r rravzőxöľrvv
1. Aján|atkérő: Józseńĺárosi önkormányzat 1082 Budapest, Baross u. 63.67.

Bírálat időpontja: Budapest, 2ot4. április 23.

Bíráló Bizottsági tag neve: ľagy Ádám dr.

A közbeszeľzés táľgya: ,,Vállalkozási szarződés keretáben Budapest, Józsefuáros Magdolna
negyed program rrr. ćinkormányzati bérházfelújítits kivitelezése 7, tész,,tárgyban indított, a
kĺjzbeszezésekről szóló 2011. évi CVil. törvény Harmadik Rész, nemzeti eljárásrend szerinti
keretmegá| la podásos eljá rás II. konzu ltációs sza kasza

2. Jőzsehláľosi önkormányzat Közbeszezési SzabáIľzata alapján írásbe|i véteményezés,
javaslattéte! az e|járás eredményére

3. Bírálati szempont: cisszessĄJében lqelőnyösebb ajánĺat

4. Becsült étték és fedezet nettó 164.435.288,. Ft

Józsefuárosi Önkormánpat mint Ajánlatkérő ..Keretmegállapodás Budapest, Józseńráros
Magdolna negyed program III. łinkoľmányzati bérházfelújítás kivitelezéshez', tárgyában
2013 júliusában kizbeszeaési e|járást indított. Az eljárás fajtája keretmegállapodásos, az e|járás első
részében nemzeti, nyílt' ł Közbeszeaési Étesítőben a KÉ- B32ol2oI3 számon 2013.0B.02.-án
közzétett. Ał. e|járás e|ső részében aján|atkérő az alábbĺ ajánlattevővel kotötte meg a
keretmegál|apodást (a tová bbiakban : Keretmegá|lapodás) :

MAGDoLNA NEGYED 2013 KoNzoRcIUM (Konzorcium vezető: West Hungária Bau Építőipari
Szolgá|tató Kft. 2051 Biatorbágy Vendel Paľt Huber u.l Konzorciumi tag: ÉP}(AR zÉ. 1112
Budapest, Németvölgyi út 146.)
szerzffiés azonosító : 509/20 1 3

Tekintette| a Kbt. 109.5 (1) b) pontja szerinti egy ajánlattevős keretmegállapodásra, ajánlatkérő 2014.
február f4. napján az egyetlen aján|attevőnek konzultácĺós felhívást küldott. A dokumentáció modosítására
tekintettel ajánlatkérő az ajánlattéte|i hatáľidőt 2014. április 11. napjára halasztotta. Ajánlattevő ajánlatot
nyújtott be az ajánlattételi határidőre. A beérkezett ajánlat 187.430.559 Ft-os egyösszegű nettó válla|kozói
díjat és 1zł0 főxmunkanap, azaz Lfő 140 munkanapon keresztii| történő foglalkoztatását tartalmazta.

Hiánypót|ási fe|hÍvás kibocsátására nem volt szüksĄ1.

Ajánlatkérő a konzultációs felhívasban fenntartotta a tárgyalás tartásának lehetősĄ]ét, amelyre 2014. április
14. napján sor került, tekintette| arra, hogy a beérkezett ajánlat meghaladta az ajánlatkérő rendelkezésére
álló fedezetet. A végső ajánlattételi határidő 2014, ápri|is 16. napján 14:00 óra volt, me|yre aján|attevő
ajánlatát benyújtotta nettó 169.849.894 Ft egyösszegíi válla|kozői díjrő|, a regisztrált taftós
álláskeresők bevonásának mértéke maradt az eredeti aján|at szerinti Í40 fő*munkanap (1főx140
munkanap).
A Projektmegvalósító szeruezet az aján|attevő által a végső ajánlathoz csato|t költségvetést, valamint
pénzügyi és kivitelezési Ĺitemteruet megfelelőnek talá|ta. Az aján|ati ár ugyan meghaladja a közbeszezés
előre teľvezett becsült értékét és fedezetét de a műszaki taftalom pontosításokra tekintette| a
projeKmegvalósító szeruezet az ajánlati árat a gazdasági ésszeriĺségge| összeegyeztethetőnek ta|á|ta és a
projeKen be|ü| gondoskodik a fedezet átcsopoftosításról a keretösszeg változatlanságának biztosítása mellett.

Az ajánlat, végső ajánlat áttekintését követően az a|ábbi megá!|apításokat tessziik:

Javaso|juk megállapítani, hogy MAGDoLNA NEGYED 2013 KoNzoRcIuM (Konzoľcium vezető:
West Hungáľia Bau Epítőipari Szolgáltató Kfr' 2051 Biatorbágy Vendel Part Huber u'l
Konzorciumi tag: EP|(AR zÉ. 1112 Budapest Némďvö|gyi út 146.) ajánlata éľvényes.



Javaso|juk megá||apítani, hogy a közbeszerzési e|járás eľedményes.

Javasoljuk megá|lapítani, hogy a közbeszerzési etjárás nyeÉese a MAGDOLNA NEGYED 2013
KoNzoRcIuM (Konzorcium vezető: West Hungária Bau Epítőipari Szolgáltató Kft. 2051
Biatoľbágy Vendel Paľt Huber u.l Konzoľciumi tag: ÉtxłR zÉ' 1112 Budapest, Némehĺłilgyi út
146.) mint - a Kbt' 109.5 (1) bekezdés b) pontjára tekintettel - egyeüen aján|attéte!ľe fe|kéľt
gazdasági szereplĘ aki a keretmegállapodásban és konzultációs felhívásban fog|a|taknak
megfelelĘ éľvényes ajánlatot tett.

Mel|éklet: egyéni bírá|ati |apok

Bíráló Bizottság tagjai :

HoruaiÁkos

dr. Kerényi Géza

PerlikTamás

Végh József János

Molnár GyÓrgy

dr. Czifra Gabriella

,,W'
dr. NagyÁaám



sÍnÁLnrl LAP

1. Aján|atkérő: Iőzsehlárosi önkormányzat 1082 Budapest, Baross u. 63.67.

Bírálat időpontja: Budapest, zoL4, április 23.

Bírátó Bizottságitag neve: ľagy Ádám dr.

A közbeszeruéstárgyaz ,,Vállalkozási szerződés keretében Budapest, Józsefuáros Magdolna
negyed program lfi. cinkormányzati bérhiíztelújítás kiuitelezése 7, tész,.tárgyban indított, a
közbeszerzésekrő| szóló 2011. évi CMII. toruény Harmadik Rész, nemzeti eljárásrend szerinti
keretmegáIlapodásos eljárás II. konzultációs szakasza

2, Iőz*hláľosi önkormányzat Közbeszerzési Szabá|yzata a|apján íľásbeli véteményezés,
javaslattétel az eljárás eľedményére

3, Bírálati szempont: cisszességében lqelőnytisebb ajánlat

4. Becsü|t éÉék és fedezet nettó L64.435.288,. Ft

Józsefuárosi onkormánryzat, mint Aján|atkérő ..Keretmegátlapodás Budapest, Józsefváros
MagdoIna negyed program III. łinkormányzati bérházfe|újítás kivltelezéshez,' targyában
2013 júlĺusában közbeszezési eljárást indított. Az eljárás fajtája keretmegáI|apodásos, az e|járás e|ső
részében nemzeti, nyí|t. ł Kozbeszerzési Éľtesítőben a KÉ- ľ'3fo/2oĹ3 számon 2013.08.02.-án
közzétett. Aa. e|járás első részében ajánlatkérő az alábbi ajánlattevővel kötötte meg a
keretmegá l la podást (a tová bbia kba n : Keretmegá l|a podás) :

MAGDoLNA NEGYED 2013 KoNzoRcIUM (Konzorcium vezető: West Hungária Bau Építőipari
Szolgáltató Kfr. 2051 Biatorbágy Vendel Part Huber u.l Konzorciumi tag: ÉRxłR zft. 1112
Budapest Németvö|gyi ft 1a6.)
szenődés azonos ító : 509/20 1 3

Tekintettel a Kbt. 109.s (1) b) pontja szerinti egy ajánlattevős keretmegá|lapodásra, ajánlatkérő 2014.
február 24. napján az egyetlen aján|attevőnek konzultációs felhívást kĹi|dott. A dokumentáció módosítására
tekintettel aján|atkérő az ajánlattéte|i határidőt 2014. április 11. napjára halasztotta. Ajánlattevő ajánlatot
nyújtott be az ajánlattételi határidőre. A beérkezett ajánlat 187.430.559 Ft-os egyisszegű nettó vá|la|kozói
dfiat és 1zł0 főxmunkanap, azaz Lfő 140 munkanapon keresztül töľténő foglalkoztatását taĺtalmazta.

Hiánypót|ási fe|hÍvás kibocsátására nem volt szükség.

Ajánlatkérő a konzultációs felhívásban fenntaftotta a tárgya|ás taftásának lehetőségét, amelyre 2014. április
14. napján sor került, tekjntettel arra, hogy a beérkezett ajánlat megha|adta az ajánlatkérő rende|kezésére
álló fedezetet. A végső ajánlattéte|i határidő 2014. ápri|is 16' napján 14:00 óra volt, melyre ajánlattevő
aján|atát benyújtotta nettó 169.849.894 Ft egyösszegű válla|kozói díjról, a ręisztrált taftós
ál|áskeresők bevonásának météke maradt az eredeti ajánlat szerinti 14o fő*munkanap (1fő*140
munlonap).
A ProjeKmegvalósíto szeruezet az ajánlattevő által a végső ajánlathoz csato|t költségvetést valamint
pénzügyi és kivitelezési titemteruet megfelelőnek találta. Az ajánlati ár ugyan meghaladja a közbeszezés
e!őre tervezett becsĹilt éľtékét és fedezetét de a műszaki tartalom pontosításokra tekintette! a
projeKmegva|ósító szeľvezet az ajánlati árat a gazdasági ésszerĺÍsĄ;gel összeegyeztethetőnek talá|ta és a
projekten be|ül gondoskodik a fedezet átcsopoftosításról a keretósszę vá|tozatlanságának biztosítása mellett.

Az ajánlat' végső ajánlat áttekintését kiivetően az alábbi megállapÍtásokat teszem:

Javasolom megállapíta-ni, hogy MAGDOLNA NEGYED 2013 KoNzoRcIuM (Konzoľcium vezető:
West Hungária Bau Ěpítőipari Szolgáltató Kft. 2051 Biatorbágy Vende| Part Hubeľ u.1
Konzorciumi tag: EPI(AR zÉ. 1112 Budapest Németvö|gyi út 146.) ajánlata éľvényes.



Javaso|om megá|lapítani, hogy a ktizbeszerzési eljárás eredményes.

Javasolom megá|lapítani, hogy a közbeszerzési eljárás nyeltese a MAGDOLNA NEGYED 2013
KoNzoRcIuM (Konzoľcium vezető: West Hungária Bau Epítőipaľi Szo|gáltató Kft. 2051
Biatoľbágy Vendel Paľk, Huber u.l Konzorciumi tag: ÉP1GR zJt. LIĹz Budapest' Némehrölgyi út
146.) mint - a Kbt. 109.s (1) bekezdés b) pontjára tekintettet . egyeüen aján|attételre fe|kéft
gazdasági szereplĘ aki a keľetmegállapodásban és konzultációs felhívásban foglaltaknak
megfelelĘ éruényes ajánlatot tett.

Bírá|ó Bizottság tagja: 

' //u/ĺ;
/"



sÍnÁLó BIzoTTsÁar rrovzóröľvv
1. Ajánlatkérő: Józsefiĺáľosi önkoľmányzat 1o82 Budapest. Baľoss u. 63.67.

Bíľálat időpontja: Budapest, 2oL4. ápľi|is 24.

Bírá|ő Bizottsági tag neve: HoľvaiÁkos
A ktizbeszeľzéstárgya:,,VállalkozágÍ szerződés kerctében BudaPest, Jlízsefváros Magdolna
negyed program rrr. ćinkormányzati bérhitzfelúl.ĺüís kÍvÍtelezése 7, rész"tárgyban indított, a
kozbeszezésekrőlszó|ó 2011' évi CVIil. töľvény Harmadĺk Rész, nemzetieljárásrend szerinti
keretmegá|lapodásos eljárás II. konzultációs szakasza

2. Jőnsefiltlľosi onkoľmányzat Közbeszezési Szabályzata alapján írásbeli véleményezés,
javas|attétel az eljárás eľedményére

3, Bĺráĺati szempont: cisszességében legeĺőnyösebb ajánlat

4. Becsíilt éńék és fedezet nettó 164.435.28ą. Ft

Józsefuárosi onkormánryzat, mint Ajánĺatkérő ..Keletmegá|tapodás Budapest, Józseńĺáľos
MagdoIna negyed program III. önkoľmányzati béľházfetújítás kivite|ezéshez,, tárgyában

2013 júliusában közbeszezési e|járást indított. Az e|járás ŕajtája kereřnegálĺapodásos, az e|járás e|ső

részében nemzeti, nyí|t. A Közbeszerzési Értesítőben a KÉ- B32oĺ2ot3 számon 2013.08.02..án

közzétett. Az eljárás e|ső részében ajánlatkérő az alábbi ajánlattevővel kötotte meg a

keretmegá|la podá st (a továbbia kba n : Keretmegá l|a podás) :

MAGDOLNA NEGYED 2013 KoNzoRcIuM (Konzoľcium vezető: West Hungária Bau Építőipaľi
Szolgá|tató Kfr. 2051 Bĺatorbágy Vende| Paľt Huber u'l Konzoľciumi tag: EPKAR zrt. LLĹz
Budapest, Németvii|gyi ft 1a6')
szerződés azonosíto: 509/2013

Tekintette| a Kbt. 1o9.s (1) b) pon$a szerinti egy ajánlattevős keretmęállapodásra, aján|atkéró 20L4.
február 24. napján az egyet|en ajánlattevőnek konzultációs fe|hívást kĹr|dött. A dokumentáció modosítására
tekintette| ajánĺatkérő az aján|attéte|i határidőt 20t4. ápri|is 11. napjára halasztotta. Ajánlattevő aján|atot
nyújtott be áz aján|attéte|i határidőre. A beérkezett ajánlat 187.430.559 Ft-os egyösszegíí nettó vá|lalkozói
díjat és 140 fő*munkanap, azaz Lfő 140 munkanapon keresztü| tóĺténő fog|a|koztaÉsát tarta|mazta.

Hiánypotlási fe|hívas kibocsáEsára nem volt szükség.

Ajánlatkérő a konzultáclós felhívásban fenntartotta a targya|ás tartásának lehetőségét, ame|yre 2014. április
14' napján sor keriilt, tekintette| arra, hogy a beérkezett ajánĺat meghaladb az ajánlatkérő rendelkezéséľe
á|ló fedezetet. A végső ajánlattételi haÉridő 2014. április 16. napján 14:00 óra volt me|yre ajánlattevő
ajánlatát benyújtotb nettó 169.849.894 Ft egyösszegíi vál|alkozói díjľó|, a regisztrált taftós
á]|áskeresők bevonásának mértéke maradt az eredeti ajánlat szerintĺ 140 fő*munkanap (1fő*140
munkanap).
A Projektmegvalósĺtó szervezet az aján|attevő ália| a végső aján|athoz csatolt ko|tsegvetést' va|amint
pénziigyĺ es kivitelezési titemteľvet megfele|őnek talá|ta. Az ajánlati ár ugyan megha|adja a közbeszerzés
e|őre teruezett becsült értékét és fedezetet de a műszaki brblom pontosílÉsokra tekintettel a
projeKmegva|ósító szervąet az ajánlatĺ árat a gazdasagi esszenÍséggel osszeegyeztethetőnek találta és a
projeKen belĺi| gondoskodik a fedezet átcsoportosításról a keretosszeg változat|anságának biztosítása mel|ett.

Az aján|at, végső aján|at áttekintését kiivetően az alábbi megá|Iapíüásokattesszĺik:

Javasoljuk megátlapíta.ni, hogy MAGDoLNA NEGYED 2013 KoNzoRcIUM (Konzoľcium vezető:
West Hungária Bau Építőipari Szotgálbtó Kft' 2051 Biatorbágy Vendel Paľt Hubeľ u.1
Konzoľclumi tag: ÉpKAR ztt. 1112 Budapest, Németvölgyi tit 146.) aján|ata éruényes.

ry



Javaso|juk megállapítani, hogy a közbeszeľzési eljárás eredményes.

Javaso|juk megállapítani, hogy a ktizbeszerzési eljáľás nyeÉese a MAGDOINA NEGYED 2oĹ3
KoHzoRclulĺ| (Konzoľcium vezető: West Hungári-a Bau ÉpÍtőipaľi Szo|gáltató KfL 2051
Biatorbágy Vendel Park, Hubeľ u.Ĺ Konzorciumi tag: ĚPIGR zrt. t!I2 Budapest, Németvölgyi út
146.) mint - a Kbt. 1o9.s (Ĺ) bekezdés b) pontjára tekintettel . egyet|en ajánlattételre fe|kéľt
gazdasági szeľeplĘ aki a keretmegállapodásban és konzu|tációs felhívásban fog|attaknak
megfe|e!Ę éruényes ajánlatot tett.

Mellék|et: egyéni blralati lapok

Bíráló Bĺzottság tagjai:

dr. Kerényi Géza

Perlik Tamás

Vegh JózsefJános

Molnár Gyorgy

dr. Czifra Gabriella

dr. NagyÁoám



gÍnÁLłľI LAP

1. Ajánlatkérő: Józsefuárosi önkormányzat 1o82 Budapest, Baross u. 63-67.

Bírálat időpon$a: Budapest, 2014. április 24.

Bírá!ó Bizottsági tag neve: Horrĺai Ákos

A kiizbeszerz.És üárgya: .Vállalkozásiszerződés keretében Budapest,ilízsefuiźros Magdolna negyed
prognm lrr, ćínkoimányzati bérházfelújíhźs kÍvÍteluése Í,. l&z,tárgyban indított, a közbeszeruésekőt szóló
2011. évi CVIII. ttirvény Harmadik Rész, nemzeti e|járásrend szerinti kerernegál|apodásos e|járás II. konzu|tációs
szakasza

Józsefvárosi t)nkormányzat Közbeszenési Szabá|yzata a|apján írásbe|i vé|eményezés, javaslattétel az
e|járás eredményére

Bíriílati szempont: tiszessegében legetőnycirebb ajánlat

Becsiilt éľték es fedezet nettó 164.435.288'. Ft

Jóxefvárosi onkormányzat, mint Ajánlatkérő .Keretmegállapodás Budapest, Jĺízseńráros Magdolna negyed
program III. önkormányzati bérházfelrljĺüás kivitelezréshez! tárgyában 2013 jú|iusaban kiizbeszenési e|járást

inaítón' Az eljárás fajtája keretnegál|apodásos. az eljárás e|ső reszében nemzeti, nyí|t. A Közbeszenési Értesítőben a

KÉ- B3fol2o13 számon 2013.o8.o2.-án közzétett. Az e|járás első részében aján|atkérő az a|ábbi ajánlattevövel kötĺitte
meg a keretrnegál|apodást (a továbbiakban: Keretmegátĺapodás):

MAGDOINA NEGYED 2013 KoNzoRcIUM (Konzoľcium ve.zető: West Hungária Bau Építőipari szotgáltató Kft.
2o51 BiatorbágyVendet Part Huber u.1 Koňzorđumi tag: Épran z]ítĹLzÉudapest ľémewtĺlgyi út 146.)
szenődés azonosító: 509/2013

Tekintette| a KbŁ 109.$ (1) b) pontja szeľinti egy ajánlattevős keretmegá|lapďásra, ajántatkérő 2014. íebruár 24. napján az
egyet|en ajánlattevőnek kónzúltácĺós fe|hÍvást küldött. A dokumentáđó modosftására tekintette| ajánlatkérő az aján|attéte|i
hatáľidőt 2014. ápri|is 11. napjára ha|asztotta' Ajánlafrevő ajánlatot nyújtoE be az aján|attéte|i határidőre. A beéľkezett aján|at
187.430.559 Ft.os egyösvegíÍ nettó vál|a|kozói dffat és 140 6*munkanap, azaz tfő L40 munkanapon keresztĺi| töľténő
fog |aIkozlatását tarta lmazta.

Hiánypóüási felhÍvás kibocsátásara nem vo|t szükség.

Aján|atkérő a konzu|tációs fe|hÍľásban fenntartotb a ľárgyalás tarüĺsának lehe6segéę ame|yre 2014. ápri|is 14. napján sor
kerÜ|t, tekintettel arra, hogy a beérkezett aján|at meghaladta az ajánlatkérő rendelkezésére ál|ó fedezetet' A végső aján|attéte|i
határidő 2014. áprí|is 16. napján 14:00 ón vo|t. melyre aján|attevő aján|atát benyujtotb nettó ĺ69.849.894 Ft egyiisszegĺi
vá|lalkozói díjnól, a regisztrált taftós álláskeresők bevonásanak mértéke maradt az eredeti ajánlat szerinti 140
fó* munkanap (lftíx140 munkanap)'
A Projektmegvaĺósíto szeľvezet az ajánlattevő álta| a végső ajánlathoz csatolt ki|tségvetést, valamint pénzügyi és kÍviblezési
ĺitemtervet megfe|e|őnek blá|ta. Az aján|atĺ ár ugyan megha|adja a közbeszeaés előľe tervezett becsiilt értékét es fedezetet de
a műszaki tarta|om pontosításoka tekinteüel a projelGmegva|ósító szervezet az ajánlati árat a gazdasĺĺgi ésszeríísegge|
összeegyeztethetőnek találta és a projeKen belĹil gondoskodik a fedezet átcsoportosftásró| a keretösszeg változat|anságának
bĺztosíľása mellett.

Áz ajánlat, végső ajánlat áttekintését követően az a|ábbi megál|apÍtiásokat teszem:

Javasolom megál|apítanĹ hogy MAGDOLNA NEGYED 2013 KoNzoRcIUM (Konzorcium vezető; West Hungária
Bau Építöipaľi-Szoigá|tató KfĹ 2051 Biatoľbágy Vende| Paľt Hubeľ u.t Konzoľciumi tag: Épxan zJ!- ĹĹLf
Budapest Németvölgyi út 146.) ajánlata éruényes.

Javasolom megállapítanl, hosy a kiizbeszerzési eljárás eredményes.

Javaso|om megá||apítanl, hogy a közbeszgzési e|jánás nyertese a MAGDoLNA NEGYED 2013 KoNzoRcIUM
(Konzorcium vezető: West Hungária Bau Építőipari Szolgáltató KfL 2051 Biatoľbágy Vende| Part Huber u.1
Konzoľciumi tag: ÉRKAn zft, ĹĹĹ2 Budapest Németvölgyi út 146.) mint - a Kbt. 109.s (1) bekezdés b) pontjáľa
tekintette| - egyeüen ajántattétetre fetkért gazdasági szereplćí, aki a kerebnegállapodásban es konzultácĺós
fel hívásban fo glaltaknak megfe|elĘ érvényes aj á nlatot tett.

3.

4.

Bíráló Bizottság tagja:



!'. ,ĺa' Pť|-ĺ{,|ľ. ľc t

sÍnÁLó BIzoTTsÁer rreYzőxonlvv

Í. Aiánlatkérő: J.ózsefváľosi oĺkormányzat to1fBucapest- Baľoss u' 63.67,

Bírá|at idő'p. oĺtia ĺ BudaPest 20 14. . ápri |is 23.

Bíľálo Bizottsági tag neve: PeľlikTamás

A közbę'sąęrzés tárgya l .Váttalkozási sryrzffics keratéb.en Bud'apę'st, Józsefváros Magdolna

negytd,p'tw,Íam ĺ.Iĺ};dn,koĺ.náĺłzáu.EinĘł.áÍ,ĺiłał,rĺyĺ.t,ęĺe,sšaz; rcsz",tarEyba"n indítotĘ a

kĺizŁieszeaéselĺ'o .'áró'äiiłi]éĺĺffilĺ, ttňéń' Hłňáliii Ŕe'ź,]ńárĺłzeti ę|járasrénd szer.intĺ

ĺ<er''etmegáltapodásos ę färás II. konzu|tációs szakasza

2; ,.ŕl'*fut1los1 tĎnkpľmáĺy.Eat ľti szelzéśi' Sżabaĺýzäta a|apján. írásbe|i véleméhyezés'

javaśIattétet'aaét.iÉr'áseredĺn'eny'ér'e

3. Bír.iíIau. szemBont: összes Eéfun ĺqetőnyösebb ajiÍn|at

4. Becsült éľték és fedezet nettó 163.652.014,- Ft.

Józ'sefu,árosi Önkormányzat mint Ąiáh|atkérő.''|ętrtľ9;9ál|apodás 
Bgdapest,'Józsefváros Magdolna

něgýed prggľa'Ę1 lÍtr. tĺnkoĺmá'1iy.zaď'ue.ńä#ärĺi'ú' iä"it"ĺé.é"h&o]t9'r,9vában 2013 jti|íusaban

kb.zbeszerzéśi€ljá'ási''iiä11:l.ü'.łjóľäiłil-täĺ":iäiiäiitńóa]É*oä*9 az ęljáras e|ső' részében nemzetĺ; nyĺlŁ

.A KĎŻbeszeĹZ,ę.i .E''*oiiä;.;Tď"i$áoii0i3 oa'**zoiä.o,s:02ian kózz. átett. Az e|járás e|ső r&zében

:aiánlätkáó..z ąlagui.3ĺa.ifiite,io.łuä.rá*oä'd'äEía;łi:*u'ęgellappEastdá'tov,ább.laKban':,':''Ker:.e' 
trĺęgálĺaP.dás'):

MÄGEoINA NEGYED.'29ĺ.3j:KoNzoRcru!-(Konz9.:ryuĺn v.ezetö: West Hľngá'ry1.!:ľ Épĺtťľlń
,szo!gá|tátó. xn. zöíĺ-'giäl"ib.á'gy-ů"na"l pä*, Huber g.ĺ .KonzQrđumi tag: ÉPKAR zń 1112

Bu'dapęgľ' Némewiilgyi ú! :146.)
szerződ$s azorośító; 50'9'1':,2013'

.ffiirjtětľę| a Ébg. .lo9.5 (łJ' b} pon.$a;]szerinťĺ.€ľ'9iánt.éttevőB Ker..eÍľ,ri'ęgäiĺapj.ťBEr.a, aláńtät{<ér.ő.2ol4

február' 24. nápjän |l-đv'ědą ä:äniát1e' vätł.il]io#űiÉé.'6' 
,ś.'f'ę.|hĺv'ĺ'tl rgioon.A dokuĺnentáció mĺídosíÉsám

ta<inteae| ajántatkérő .azi áJänláftételi ''łlaüiłáBt z'oĺ+.''9o'ĺĺs' iöl liä'bjĺĺa.ľ.alaszt'otta. Ajánłattevő 'aiánlatot

nyujtott' .beläZ' ąján|attětętĺ.hatari!$řa.Aääř'Ę*.i.ł- äialírł't'ĺołĹsiiI'iĄz rtns qyasszegíi netto vá|ĺalkozói

.dÍiąt*'ĺło 1ő"rnünä'ňř".;ä;if''ö ĺło *"nĺ<uňá .lGľesątqt $r't-éĺő.' 'oglalbŹPaĚ$t talbjmaz!ąi

l-tĺáńypót|áśĺ ié|ŕĺíýá5 lĺLbm rp n.eÍn ýo|t gükseg.

a5jĺn|ätkélö a t<oĺizulÉeló.s fe.lhív.asqa.n fenntąrtot.ta a urglęJas''brtasanáK |eľtető6€géL a-mebĺre 2014. ápri|iś

1{u napján.9E kerülti t€kiňtette|j.a'a ľ'ugň.:Ěrłe!;$i;ĺ{1iái męghalaoa.az ajántau<érő r.endelkezésére

á|ló'fÉdezeteľ, A végĐőjffin|áttĺĚtéIi .łjutá''.'gđ iĺiĺJ' 'ĺą'ĺlĺ'.16' 
mpffiłriłqg. ĺg voľ' me\4:e.aÍan|anevő

iéĺnÍl'léFt .benyujtotuĺ-nettłi 
'Ĺ6Pl.6':5oJä 

ŕi 
"gý'os"'ęgű:' 

v.äl|al-kozói uíjról, a' regi.sztrá|t tartós

'á||áŚke,*ők.. ueu.''",u"ának rnér.téke utĺ"lJai .': .i'Ěáäu-i1ďhü' äióĺńu ĺł0 'f'.ó1munkaĺĺap (1iő*140

ľs''ffiffieqv4đŚító j5*érv,e2.et ąel aiá1lľaĺttev6 ií|üá| ä v.&đ łfÍiánJathoz csatött. ľoltsęg'.v.etes.Ę vaĺaľnĺht'

*iĺżĺi.óil es iiłvitetézesj .iitemteryet mtfelelőnektalá|ta.

nÉ}äJáo1äÉiiv-..rÉgsó é-Íĺn|atltttekintěs3tltövei&;ĺiag 'á,t.biiJÍ|ęgÉIiap'lĺáso-rař..ťŚss;Ĺĺkl,

ł'.á'nĺa$e äjáh|a.ta:azajäliĺtkéľ6 ľę'ndđ|ł.|zé.śéi'ěĺeiĺĺÚ'jr-eĺełę.teĺ'''.'.Ę.ę',l l;,Ýäń.éś"nélĺr:äľány,.tąĺanul'

alacsonlr.

taľ-égeĺjuk megá|lapítąuil !osy-MAG.Pg}NĄ.N59Y.'Eł2p13 Ko.N.EpRq;UĽl (|íonzorđum vezetô:

.rł,esľ: .ľ|'pngárią B*_É'1töipäłi s'áíg-ĺiät.ó'='rn..29"5Ĺ niato''ńágy V..ęnde| Park, Huber u.l

'l(onioi.iu,,11 .ęE' É-pKAR zr0 1111;L1.6[ä."'ię"i- ľéńewql'n ĺt iĺs.l ájannta éruényes.

Javäsöljii k megálla pítani, hogý ä rözbeszerzési e|iáĺas eľ'édméiiýes.



Javasoljuk megá|lapĺtani, ho'$y a közbeszeľzési e6árás nyeľtgse a MAGDOLNA NEGYED 2013
KoNzoRcIuM (Kgnzoľcium veze!ő: Wect ľlungária Bau Építőipari Szo|gáttató Kft. 2051'
Bĺator'bágy VendelPark, Hubeľ u.l Konzorciumi tagl ÉľraR zÍŁ í-l'Lz Budapest, Németvö|gyi út
146i;.y.mĺńf - a. Kbtl ío9.$ (ĺ)..uet'ezoés b) pon$ára tekintettę| * qyetlen aján|attétęlre ĺěl*éľt
ga'zdasasj gzerep!ô- aki: a. kcretmcsainiłođĺ'uuń és. t<onzu|tácioś ĺeln'ĺnásbanl fog|a|Eknák
megfe|elő; éľvényes ajánlatot tetL

Melléklét ęyé.ni bĺniiati lapok

Bíiráló Bĺzottsag tagjaĺ;
ią..$it.t'i l'.,..Ý!..:...,!.:i tr. t tł.. ili. ..l

HoľvaÍ.Akos

. J. .t j. . i . j. tt. ..r..:i:t .l ií .,t ! . . |:łt!.,í :'. j]i::

vĺfu'h Jozse. jáĺos.

Molńiár.Gy..öľgy.'

.& czif{Íą'Gabrĺď|ä:

. J.... r:..t i .t. i .ii 
''łł\:;.'.! 

i.i t'. !jł.lŕ''i:ii.i ĺl

dĺ. [ĺpg'lłÁdéľn:

dr. KerényiGéza



gÍnÁLłľI LAP

1. Aján|at.kéľő;:3.f3ęęńĺá.ĺosi ĺinkormányz'ąt ioez e.udape9t. Baross |J. 6B.67.

Bí':a lat időpontjaĺ B'uda wst' 2oL4' ápľi lis 23.

B-írá! ó Bizo.ttsa g i' ta g ] neve: Pér|i l<- Tamás

A kłizbeszerzés táruva: ,,Váttalkazásí szenfués keretében Budapest,kízsefuárcs |la!a9!na.neaieď..ĺłtnrarn'ĺtĺ 
dikoľaánrza;tÍ bérházfelújítiís kÍvitelaé*z, Ég"árEyban |ndlťoE' a

iaĺuui.".áe'ékđ s'zo|ó'201.1. évi 'c\flIl,.toľ.',ény Harmadik Resą nemzeti eljáĺásrend szerĺntĺ

käretmęgállapodásos e$ärás II. konzultációs szakasza

f. Jőzsefuärosi önkormányzat Kćizbeszelzési Szabá|yzata a|apján ĺrásbeti véleményezés,
javiislattétet az eüá raq ę r€{ ĺ.té..nyére.

3.. B,ídtaÍĺ szempont: összess&éfun |qelőny.tiseph ajárłiat

4.' B€cs.ü|t: étték éŠ ĺigdefet, nffi ii..ii.3^łií.5.*:i0.í"4.ĺ"''Ft,

Jóaśefuárösĺ önkłľmánluat rnnt' Ająnlatkéó. 'ĺ(ę16[6t${tląPodás: Bľdape.'st/ Józsefuáros ľĺ[agdo.|na
.neoved .Dnoqram lií;:ď'#;h"nŕäti-:ĺaraáielűliítás .kĺvitercżéshez. tá19vdba1 zdts irÍ!r1saĘ1
řö.áld;'é.iäiá1.á't ĺńoĺt"'n naäl;á,iś ĺąiÉja]Ŕereunegálĺapodásos" ae'e"$áĘ.éJ'ső részében nemze.ti, 'nyĺlt'

Ä-KÖ;'b";;éśíÉ'á;iiiä6ä-u-řÉl"iíá-z0i,żbi.3 s.á'on-2o1.3,0s.o2:"án ró:zétet.t. Az eljárás. els9; re1ĘĘn
.'ajánĺaReo€z' alábbi ajánlattevőve|.:kotötté ňeg a ker'ę'tr'neá|iapqdást:.(a tpvábbiakoa-ni Ker.eÚn$ďlap9das):

MáiępotNA 'NE€.YED 2013 KoNzoRoÍUM.(|(onzor'ci.um: veze6ĺ lllĺest |ysĺl11.!'.3i1 !ľ.ffinari
lüolg-ĺIt"t". xiĹ-zósĺ-g.iäi.39áđ-veńdď pir'lĺ, ľuuer. u.l Konzolg.um1 ta9i Épxłn zft' LLl,z
Budapesą N émetv' ölgyj"út. 146ŕ)
szerződés ązonosíto: .50912013

T.ekintettel a Kbt' '1o'.9.5 (1) 'b)" pantia szerĺnü ęgy.aján|atte'v'ős !e5'geń|ĺap9gásra..9Ę;r!Iľľ ..':9|o.
február.Z4,. n3pjá4 ąz..syétien ajánnľevőnerc konzu|uáęĺęę. feJĘ'Ívást !ĺĺd|!t'.A d'oKür.nenaclo moo.osltasa'la

ľéKrit€ttď aiá,ĺłl*eľ-á.ážia]ň:r'uéääř"ňäuĺáat-žłiiä.1p=,íĺś 1o.."äpĺ.ąľa.,hä|ag4-otta. łĺryĺatt.-ey.ő g.'ľĘt*
nviłfľott fu:.á,z áĺářilä'fréťe|í fiáHriaőľe. A .6e56ę7.6.'ajánlat 'I68,fl74]'t' Ft-os .eg.y.osjzegÜ;nę.Eo 

va|E|Kozo|

äĺĺäí'.'Éł. tąil io*münb'.oan epittt íąo munlcĺĺápoń xeľęsznil.töľténé:tgla|ko.ńtását tär'ta|rnadä.

:ľĺĺánýpĺ5tlási' fe|hívás'|g.np#usĺrä nem volt śzriksłb;

Aiánlätkérő' a konzu|tacióŠ :feÍhí.ffiban: fénnbrto't'b a tár'gy-a!ás1tar'ĘsánäR |éhetősfuét, amelyĺe '20É apri|is

.ĺä. naüien.soŕ reiuÍt'1*iniefrOJ:ar.rai .hoEy a.kiěr*ezeH.tijäĺIat męghatagtä q4 ajän|aü(ero- reno.ę;'ífÍ]ľr'
;áĺ|ĺí f6tĘđet. Á.'vag.áiánlanĺśtéli hann.d"ő- 20J4. áprĺ!!s 16. iläpjáh .14ĺ30 o|é .VoJt '!!'!ę.y'r€ ]ajanEE.evo

läjänuEil n."'.ypjtóĘä--;;tłií-iěJ"l65ôliđ. .ŕi' ęsÍ'ö.śo'ę'gĘ v áfiąlkozó|: díjľ.ó|, a rcdistń'lt ;p+ęľ

'ĺímslĺěresoł< 
6äüonasĺnäł.--x1átěkó-*ąŃ.az.tĺieźeti ajánlaľ 

.szeÍi'ls í4o' f.ő*muntniiäp (1fő*t{o

;munkanap).
* .pľ'eĺęl.<tliięgęl.p'.91 sgentě.żéb.:ŕiz,a'áĺiätłBv-ől älhl. ą v.ęgső.'ajánlathoz csáÉolt köjęfu.v.e'ff$ti wjhĺnint

'pęłlEr€y,lés.ľłvitđezesĺ.tjtemtęnĺet.męgJęĺęĺőBek.filą|b.

'.äiz gÍäalät,Ýégs6 éffat..ättęľĺi]nté'ffi |tiivęľőęn' iz älábbi,mel9át|apĺÉ.Šg1.E6t s',-zęm;

Äffinĺa$ey,ő íj lata az.Ejąń|ąt.kéťŁi|ľeiiđě|'lGz&é'l€.á|lđ řeaeąętęn:b,e-lľl ýän es nernaľány'hlangľ
a|äcsony'

Javasotorn megáltap.íb.!t|, hQgy MAGD0L.NA':N''F9{E!Ł.?9ĺ3 K0ľE.'pRGIUM {tfunzo'lcĺum.vez'ętój
iľ.Ě.t]..ĺĺ]ĺiłtoá'iä-iäu .É.aitaińäii szoĺgáĺiiáió.. t<tt. zo'g+ Biábrüá.gľ' V'e.ndeÍ ľo'*' ľ{uber uil
Kgnłorcigňi tag: ÉpłcEr.izĺĺ I.112 Budap.e.stł Némętriilgyi fü 146.}.ajánlata'érv.enyqs.

!.ay'ąsolom ĺĺľ:ęgáilaiilĘĺi'Í).hgg.,y:ą.kii-ebę5Żeľ'u'ÍhÍ p*liá,rąś}śt€dmérĺygi.

It



Jav.a-sp.lgm ľnęgál|apĺtani' h'ogy ä k<ĺzbeszerzési e|járás nye|.t'Fse a MAGDoLNA NEGYED 20,13
KoNzoRcIuM (l(onzorcium vezető: VUest Hungári.a Bau Építőipari Szo|gáltató Kft. 2051
Biaforbág'y Vende|. Parki:H.uheř U;.1 |śônżcirciumi tag: Épm'n zfr, ĹtLz Budäpest, Németvři|Eyírtrt
146t) mint - a Kbrt. 109i5 (tr) bekezdés.:b) pontjára tekintettel - egy.etĺen ajánlattétetre felkéĺt
gazd"asagĺ szerep!$' ąkil á ke'ľ.etľnegá|.lapodáśĘĺn ,ás konzuttci,ós f.'đhíýásban fog'la|taknalc
męgf,e|e!.'ő' érvényes ajá n|atot tett.

Bírá.|ó' aizoüśág. tägjb :

F.eŕĺĺkT.amás



aÍnÁLó BlzoTTsÁer r revzőxöľvv
1. ĺján|atkérő: Józsefuáľosi onkormányzat 1082 Budapest, Baross u.63-67.

Bírá|at időpontja: Budapest, 2oĹ4. ápritis 24.

Bíráló Bizottsági tag neve: Dr. Kerényi Géza

A közbeszerzés táryya: ,,VállalkozásÍ szerződés kereében Budapest, JózseMrcs Magdolna
negyd prognm rrr. ćÍnkormányatí bérhiłzfetújíés kiuitetezése 2, rész"tárgyban indított, a
kozbeszezésekől szó|ó 2011. évi CVIil. törvény Harmadik Rész, nemzeti e|jánásrend szerinti
keretmęá | tapodásos eljárás II. konzultációs szakasza

2. JőseÍvárosi önkoľmányzat Közbeszerzési Szabályzata alapján írásbe|i vé|eményezés,
javaslattétel az e|járás eredményére

3, Bírálati szempont: čsszesfuében lqelőnyösebb ajánlat

4. Becsĺi|t éľték és fedezet nettó 163'652.014,- 7t.

Józseńrárosi Önkormánpat, mint Aján|atkérő .Keretnregállapodás Budapest Józseńráľos Magdolna
negyed prcgmm III. Činkormányzati berházfetújítás kivitelezéshez" tárgyában 2013 jú|iusában
kozbeszezési e|járást indított. Az.e|járás fajÉja keretmegállapodásos, az e|járás első részében nemzeti, nyílt.
A Kozbeszeaesi Ertesítőben a KÉ. B32ol2013 sziámon 2013.08.02.-án kozétett. Az eljárás e|ső részében
ajánlatkéń az a|ábbi ajánlattevővel kotötte meg a kereÜnęállapodást (a tornbbiakban: Keretmegállapodás):

MAGDOLNA NEGYED 2013 KoNzoRcIUM (Konzorcium veze6ĺ West Hungária Bau Építőipari
Szolgáltató Kft. 2051 Biatorbágy Vendel Par|ę Huber u.l Konzoľciumi tag: EPI(AR z]t LL12
Budapest, NémetvĆi|gyi út 146.)
szerződés a zonosÍtó : 509/20 1 3

Tekintettel a Kbt. 109.5 (1) b) pontja gerinti ęy ajánlattevős keretrnegá|lapodásra, aján|atkérő 2014.
február 24. napján az ęyet|en aján|attevőnek konzulÉciós fe|hívást kÍildótt. A dokumenÉció modosíüísára
tekintettel aján|atkéń az aján|attéte|i haÉridőt 2ot4. ápn|is 10. napjára halasztotüa. Ajántatt.evő ajánlatot
nyújtott be az aján|attételi határidőre. A beérkezďt ajánlat t68.oL4.742 Ft.os egyösszegű neüó vá|lalkozói
dÚat es 140 fő*munkanap, azaz Lfő 140 munkanapon keresztĹi| történő fogla|koztatását brta|mazta.

HiánypoHási fe|hÍvás kibocsáÉsara nem volt szükseg.

Aján|aRérő a konzu|tációs fethí'irásban fenntartotta a üárgyalás taftasanak lehetőse!ét, amelyre 2014. ápri|is
14. napján sor kerĺ,i|t, tekintette| arra, hogy a beéľkezett ajánlat meghaladta az ajánlatkérő rendelkezésére
ál|ó fedezetet. A vegső ajánlatteteti haÉridő 2074. ápri|is 16. napján 14:30 óra vo|t, me|yre ajánlattevő
ajánlatát benyújtotta nettó a63.65o.Ĺ77 Ft egyösszegű vállalkozói díjról' a regisztná|t tartós
ál|áskeresők bevonásiínak méľtéke maradt az eredeti ajánlat szerinti 140 fő*munkanap (1ő*140
munkanap).
A ProjeKmęvalósíto szervezet az ajánlatüevő áttal a Vegső aján|athoz csatolt kĺiltsegvetést, va|amint
penzügyi ĺés kivitelezĺbi ütemteruet megfele|őnek talátta.

Az ajánlat vfuső aján|at áttekintését követően az a|ábbi megá|lap'ltásokat tesszük:

Ajánlattevő ajánlata az aJánlatkéń rcnde|kezéséľe á|ló fedezeten be|ül van és nem aľánytalanul
alacsony.

Javasoljuk megáltapíta1rl, hogy MAGDOINA NEGYED 2013 KoNzoRcÍUM (Konzorcium vezető:
west Hungária Ęau Építőipari Szolgáttató Kft. 2051 Biatorbágy Vende| Par|ę Huber u.1
Konzorciumi tag: Épxnn zft. tĹĹzBudapest, Németvölgyi út 146.) ajántata éruényes.

Javasoljuk megá|lapítani, hogy a ktĺzbeszerzési e|járás eredményes.



Javaso|juk megáttapítani, hogy a kłizbeszerzési eljárás nyertFse a MAGDOLNA NEGYED 2013
KoNzoŔcIUM -(Końzorcíum Úezető: west Hungária Bau Építőipari Szo|gá|tató KfL 2051
Biatorbágy vendL| Paľt Hubeľ u.l Konzorciumi tag: Éprcłn zft. LLL? Budapest Né-metviilgyi út
L46.) mińÍ - a KbL 109.9 (1) bekezdés b) pontjára tekintette| - egyeüen ajánlattéte|re felkért
gazoäsági szereplĘ aki a keľetmegállapodásban és komultáđós fe|hívásban fog|altaknak
megfele|ő, éľvényes aján|atot tetŁ

Me|lékleĘ egyéni bírálati lapok

Bíráló Bizottság tagjai:

Perlik Tamás

Vegh József János

Molnár Gyĺirgy

dr. Czifĺa Gabriel|a

....." 1"""""""
dr. Nagy Adám

dr. Kerényi GĺŁa



gÍnÁLnrl LAP

1. Aján|atkéľő: Józsefvárosi onkormányzat 1o82 Budapest Baross u. 63-67.

Bíľálat időpontja: Budapest' 2014. április 24.

Bírá|ó Bizottságitag neve: Dr. Kerényi Géza

A ktizbeszerzés táľgyaz ,,Vállalkozási szerződés kerctében Budapest Jőrcefuárcs Magdolna
negyed prognm III, önkormányzatÍ bérhiázfetújíhás kivÍtetezése 2. tész,,tárgyban indított, a
kozbeszezásekől szótó 2011. évi cuil. torvény Harmadik Rész, nemzetĺ e|járásrend szerinti
keretmegállapodásos eljárás II. konzultáđós szakasza

2. Jőz*Ívärosi önkormányzat Közbeszerzesi Szabályzata alapján írásbe|i véleményezés,
javas|attétel az e|járás ercdményéľe

3. Bírálati szempont: Ósszes*ýéfun lqelőnyrisebb ajánlat

4. BecsĺiIt éľték és fedezet nettó 163.652.014,. Ft.

Józsefuárosi onkormányzat, mint AjánlaRérő ..Keletnregát|apodás Budapest Józsefuáros Magdolna
negyed pľogľam III. önkormányzati berházfe|újítás kivitelezéshez'' tárgyában 2013 júliusaban
kozbeszezési e|járást indfrott. Az eljárás fajtája kereĺnęá|lapodásos, az eljárás e|ső reszében nemzeti, nyí|t.
A Kozbeszezesi Étesítőben a KÉ- í3.320|2013 számon 2013.08.02..án közzétett. Az e|járás első részében
ajánlatkéó az alábbi ajánhttevővel kötötte meg a keretmegállapodást (a továbbiakban: Keretmegál|apodás):

MAGDOINA NEGYED 2013 KoNzoRđUM (Konzorcium vezetó: West Hungária Bau Építőipari
szo|gálató Kfr. 2051 Biatońágy Vendel Part Huber u.l Konzorciumi tag: EPI(AR z]t. 1112
Budapest Németvtitgyi út 146.)
szeĺzffiés azonosító: 509/20 1 3

Tekintettel a Kbt. 109.9 (1) b) pontja szerinti egy ajánlattevős keretmęál|apodásra, ajánlatkerő 2014.
február 24. napján az egyeüen ajántattevőnek konzu|tácios fe|hÍvást kü|dott. A dokumentació modosítísára
tekintettel ajánlaRérő az ajánlafrételi határidőt 2014. április 10. napjára halasztotta. Aján|attevő ajánlatot
nyújtott be az aján|attéte|i hataridőre. A beérkezett aján|at 168,oL4.742. Ft-os egyosszegű nettó vá|la|kozói
dfiat es 140 fő*munkanap, azaz lfő 140 munkanapon keresztÍil toĺténő foglalkoztaüását tarta|mazta.

Hiánypoüási felhí'vás kibocsáÉsára nem volt szĹiksĄJ.

Aján|atkérő a konzultácios fe|hívasban fenntańotta a üárgplás taĺ1asának lehetősegét, amelyre 2014. április
14. napján sor került, tekintettet arra, hogy a beérkezett aján|at męhaladta az aján|atkérő rendelkezĺésére
á|tó fedezetet. A Vegső ajánlattéte|i haÉridő 20Ĺ4, ápn|is 16. napján 14:30 óra vo|t, melyre ajánlattevő
aján|aÉt benyujtotb nettó L63.65o.L77 Ft egyiisszegĺi vátla|kozól díjról, a regisztnált taŕós
áttáskeresők bevonásának méŕeke maradt az eredeti ajánlat szerinti 14o fő*munkanap (1fő*140
munkanap).
A ProjeKmegva|ósíto szervezet az aján|attevő áttal a Vegső aján|athoz csato|t kö|tsegvetést, va|amint
penzÍigyi és kivite|ezési ütemtervet megfe|e|őnek ta |álta.

Az ajánlat végső ajántat áttekintését követően az alábbi megállapíüásokat teszem:

Ajánlattevő ajánlata az ajánlatkérő ľende|kezésére álló fedezeten belíit van és nem aľánytatanul
alacsony.

Javasolom megáttapítapi, hogy MAGDOLNA NEGYED 2013 KoNzoRcIUM (Konzorcium vezető:
west Hungáľia Bau Építőipaľi Szolgáltató Kft. 2o51 Biatorbágy Vendel Part Huber u.1
Konzorciumi tag: Éprnn złr'. tlLlBudapest, Németvötgyi tit 146.) aján|ata éľvényes.

lavasolom megáltapítani, hogy a közbeszeruési etjárás ercdményes.



Javaso|om megál|apítani' hogy a közbeszezési eljárás nyeńese a MAGDOLNA NEGYED 2013
KoNzoRcIUM (Konzorcium vezető: west Hungária Bau Építőipari Szolgá|tató KfL 2051
Biatorbágy Vende| Park, Huber u.1 Konzorciumi tag: ĚPKAR zrt. ĹLLz Budapest Németviilgyi út
146.) mint - a Kbt 109.s (1) bekezdés b) pontjára tekintettel . qyet|en aján|attéte|rc felkéÉ
gazdasági szerep|Ę aki a keretmegáltapodásban és konzultáđós fe|hívásban foglaltaknak
megfe|e|Ę éruényes aján|atot tetŁ

Bíráló Bizottság tagja:



aÍnÁro BlzoTTsÁet reeYzóröľvv

1. .Aiánläüénó: lęsefiĺálopl.ilnloľm'ĺnrzat 1o82.Błiđap€đt Ba'E łr.6Íl.67,

glítÉÍłłrt6Pontia:BuđaPęsř'2a!4..ä9rłís,.2z,

8írá6 Biffiási tag nwe VĘlrJóz#János.

srerÉ táÍgĽiil: -uárbW*i *# kqful BudaFx fuőđválr
ptqĺnm đ, at*ołnanrca afunełwlxt,öUiw# z lásť'árgym|.

*ó6,'ł'ilé'i t{In. 6.é''11ľanńair Réĺ'ą Íffirzeti ďjárasr€ÍÉ szefÍnti

*ęr ĺ!.a éľáaíś n. k'nzu|ftiós sakasřt

2' .'J-óEsef.ĺ6'e9i ,&ikórďńyąat. tÉłłes.zeła'ti #' ąb'FÉn. -ri.#.bďĺ ĺ'Éłeméĺ s,

iawsffiĺ az ďjárás eľeđilÉryéľe

3.'ďiď,iitĺ,:g'g.t. W 'wafuľw'b.a'ŕffi

{' BeĺiltćltÉk é'fieđeä íc'$E2'0 i4.4,

Ĺffiđŕ ů.lgÉn"ľr .d.aB ĺúlíjńwnB€gyeđ pÍog6m IIL önkormáffiE ffiáÉclí'jlfrás *Írfrffileŕ FpĘoaľ lUlJ JulrusaĐan

íđEE;"'é$-diá'# i''đftffi. A. djárásÉmáĺa 
'<eręrľngáuapodáso6' 

az djánás e|ső řés4pg' neľĺueti, nyĺ|Ł

ł r<o.o.*"esí-Éfte'tob." a rcÉ..lsgzw;ĺu-*ĺs saírrpn-2013.08.02-án rođen Az eljáras dső- 'ffier'

ľ!AGĺX)!..!|A NEGYED zoilt K(ilEoncn'M $(onaľđum we6: Ü€st 
'!rng"Ł-Pľ lqĘjłtľ

s*en'm Kfr. 2o5Ĺ głamagÍ YenđG| paľ|ę Hubg u.l bnpĺúlmi tag: EPKiAR 7łf- Ll'Lz
Budap€stł ĺ{ĺémełrđtľi 

'Ét 'á6.)szerződlfu . azonsfu : 509/20 13

T*ilftre| a 'Kffi. 109.5 (1) b) pq''tjra sagüti e$ŕ aÍĺn|ffi&. kęręrr.legáľuts!'sPl.9]9'ĺtFsá.ő }'!L3.
iĺfľr,e, ią. *pĺao a. órěden alĺnB'*g{ffi lg17uH9fis'.ttí.6 kü|dóE..A *t.qŤFgo-q.'0ooĘ9enteinrĺ aĺiáoätlér:'ő az aiánĺmagi hńĺrĺ'f ł0L4, áp1|ls .'1o'. rę.[Điłę- ľ'abf' .A1ánlró 9jPľaf
"v'tibtt 

b" äz aiiinntÉaĺ'.lrmĺĺdőre' A beéľkffi aiáńm 168.014.742 Ftc egyö56zegü rręttó rĺa|la|koni

ońai e' l.m fő*ňunhnap. aa Lfő rąĐ ľĺunkanapoĺr tĺeľesztĺ'ltötEÍ'ő foghlloztaffiáttaĺtäľnazta.

ĺ}'łián:Ńasi ľdhńľás. &,bocsátásiá'ła..nęĺlt'ł.pfr. szÜlĺg.fu .

munkanap)
;ľ.na'b6fię$"ftfuó srg{ĺ€?et az ajáÍ'|t6ó í|F| B *g'sE..'ęi{n!p$oz ł.ľłll#gwé*" 'vt'larn.int

Én"ts'''{ éś |đvltdlez&J ;ĺlkĺntenÉt Í.ľĘ('rdeffi ek täéĺm.

Az.'.qiánlaą ľ,é'9tő .alántrt áre$lrté*:|ĺfrlĺ#ęnląeĺábbt. FngálhÉ''É59Ęl:t
áiäĺbtÉryő aián|ffi az a!än *ĺff. !g.}dęs*é|€ á|tóifeđ betüt v^an,ée ĺĺem ańľ'talanĺ- !
aF.cEoľiĺ.

'avasot'Úk 
megtilapftalr1 noľľ l,täGDo tĺIĄ. IĺEGľED .?9t9 (Konmľcium vezď:

ur€ď ńuĘĐá]ia Ęäu Épĺľĺlrnĺ śabálhĺtí ryfr. ł.9-'P1 v'élüđ PadĘ Hubeľ u.!.

ĺffia''-ňüňi agl .ÉH(AI{ ?łb !:fizgraápc* :ľent*.łöryl'fÉ.íł&) đáĺ!ątą énęn ľes

Javasotjuk megánaPfrani, lrogy a lĺözbeszereśi ďiárás eľeĺ|ménye+

$u,

* |ĺö*Ües*'p*



x'ąľeso,Euľ męgŕ,naÉnŁ |togĺľ a !g4FęĘl '*',''.ry

ĺtęgiľ.sę!Ę.:éffé á!älitrľoř:

ľ.?{6{étĺ'.ętłv- i.bräďlĹ@ś

'.B{ľ.á|ó'euo.EsĚE hdätl
.;. j...i'..iťd...5ti......i.'Ĺ't..........

ir1;1r11łälilrrrii:':l!'...!:rtr'..'.......

dr. tGÉĺtyi Géza

.r,.;i...ri'i.' r'.

T'aľ't t

:].#;:ľłifi.'ĺ.ĺł',i.ł

.rános

.i,.!i'r..l..ł.titi...t r!|ra|lit"ł!cł!! !]'|. ł! l.

ilti|#ľGVtr'gy.

.r....4.i.i....tb..

,{p,,@SB ff$dla

.....;.ii.....].ł.....ti..r.|..|'.|..' ...ar'.ľ'ruy 
iđám

J



gÍnÁLAľI LAP

t. Ajiintatkéľ6: I&efĺńlosi ön nanľzat ĺwz Buđapest, Ba.rpę.ĺr. 6&67.

Bítáiĺtőpontia: Burtapes0 20ĹlLáPfÍtĹs.zz.

Bíráľó Ełättságl,tąg nwel végh Jffi!ános.

eĺán.ffiĺéő,,az alá'bbłiajánEuą1ő'..iť |ďfiüá. álł tlapooĺsttá'toĺĺ rcn: rcerebllegńlla ľ
słAGDot."!|A t|EtrYED 2013 Koil|EoRCIl'rĺ fioĺraľcium veđr Wes* Hungáľh Bau
slo|gáfrató KR. 2051 słmoruagľ vgdd ?a*ł. }|uber u.Ĺ lGnzorcÍumĺ tag; ĚPt(łn
BtldaPesü ľĺcmeńolgľt út 

'á'6')re'ződés apnosfo: tXl/2013

.|{řány.ptřBäsi fę|hńľás kiboaśtrsá'ä íleÍÍt ĺrefr.'sątik*.

A!ánlatffi a kgraÍÉcíós fdhńýtísban ÍeÍmEľbtta a'üírgyatiás taÍŁísďlak ľęr'?oĺ+;.né,#.ĺllB
]rif,.*'€ĺ|(eż&&€.

Tękintü€| a Kt 109.5 (Đ b) pg'ntjłl saeĺĺnti ęgy aján|ffiaĺ& .kęn#FĘÉ|bpodásĺa' aján|oüęÉ.2014.
febľuár f4. ĺľlŃn az egy€flg' ajánbmge'd( lĺorĘ{JlÉciós.f€hÍ$ást küHötŁ *.dokurľęnüĺc!ó modmftasán
'tďg!ftetE| a!&łtatkéń az ajáĺ|ffii h6l{l0t 201d ápľi|is x0. napÍíra |Bht4sF. Ařn|att1ó.aÍĺnla'ffi
ľI'ŕúiffi E, u' asĺn|ffidi hdüłľ*lôľ'e. A'tNér|azett ajánlat t68,0L4.742.Ft16.egĺ}ffszegü n€ffi va|la|loaii
dsái:& 1a0 f.ő*ľ.ĺlľĺtanaąI aru,lfŐ 1łĺ0 fiľľlľ'q'ĺląp9ľl ľęę it'ęrttr fÔśłE||oĘtaÉŠát.tar.tléłläżbä'

ł közbeerÉs táľgya: .uáIbfrÍofu..w# kqffian audap,.Iő#tĺátw łłłagł*n
nqffi ptqnm u, a*umenrati wtezrutłii* *rtu@ z t#ársvtnĺ| indftffi, a
ĺĺo#Ęaeĺz*Brca đó 20ĺ1''áĺi G'iffil.ffiĺłÉ'ly l{ärmadĺkBésu, ĺteľľnetídi'ĺrás'tľÉ*ľíĺtti
'fiereEĺpgá|bpodátog ę|,árás n' kqlałlťác! s .ga@

2. lőzł*áYáľmi ônľoľĺlľánffi Köaňeszerćsi saabá@ ahpián ířásbďi ľaeľrĺfuiľgĘ
'iavas|atÉtel az e|járás eľeđffie

.t. BéhtÍ, gałwł,.w, öxffi , rą',tłnht

{;'BecsE'lt éłÉil(e aęffi.Í6B"632iĺĺĺłt ft.

Józsefrĺárosl onloľłĺľánré mürłt Ajánla.t'ff .|(getrnegállapo'lrás B'Éapęsfł Jrózseńńrre.
n€g'€d pÍogrem Tl"- önlor.rńnyzati tÉ*áauúiffi |ĺÍľilp|# üáľ'ryában 20il} jri|iusaban

közĎegez. esl elÍírást iĺ'dftG. Az djłánís fgjĘüa |ęĺętľrę9áthpgdé'sqg, az dÍinfu dső tégéb€n neqzeti, .nyilt
A |ffibmz&i eľtesffiben a xÉ. $32qŕ20ľ} saárĺpn z013'08.02..án közzÉttŁ áz ďjárás.dső.ľéęében

14. napján sor kerĺl|L Ekintftfl ana, ľngĺy a beár<ęzeE a$in|at meghaĺađa az.ąftin|atkér6 rcnddkezÉsáe.
álló fď€zett. A vegső ajánlffii haĺtáľiső 201{ ápdlis 16. napján''l4iE0 qĘ voł.t' Ínď'łrye.aÍinhĘqó
ffiW beÍ'1nÍjbüa lleĺtó 16:'.6!'ttt177 rľ, egyösslegü 'ľá||at|@óĺ díinít, a ľegĺszffiłt bľüís
.á|lá$ĺrcsđ< be,rmľÉsnak .ĺrÉit{ĺg ľnaľ#t äu g'. ü: łÜántat szttr''ü t'|s. Ía*mun!ęÍiäp.. .(í',WLíľ1.
munlonap)
A P ľtĺósító szerrrcz*'.ae ęián'.'t{ő áfra| a vęgső a$ínlafuz Bätöĺt rarfuvę*st rnlamint.

'pepü$i és rMreĺez*ĺ rc 
'et 

ľłEg'r'ddá'rek a!á|ta.

ńz aüán-lat' ľćgsö, đ&tW áe$trs l@lre#ęĺt az a|ź#tńlmgiilĺäBffi "!ęęę1nĺ

Aián|a|teľ6 aián|łta az aiáĺffiĺén6 re*Éelke& á'1ó feđ#lr.äe{ii[.ľan és neĺn aránflałanul
;ffiny.
Jayaso'lom megáHapfuľi' hogy rłA6t}o|Jr|A ilEcřED 2ot3 lol|uoRffiJr.| ${onzoľtÍum vet6l
.ĽYęst HuĘgáÍb Ęąu řpft6tmřt s?q|gáI.Wó |(& ?o51 łrc ľ v'ęrd€' PaJ*,, 'Hubeľ u'l
|ftnzorcÍumi tag: Én<łn at at.12 Hđaffi Nét ľľ ĺ 1'ą6'1ąo.éwény.ę5;

tatła.sp|om m€gáilapfunĺ, bogľ a |ĺörÜespľ# ĺ*iáľá.s eľpamén,yę*

\ŕ
'\ ĺ |

ttŕÄ^ '"Etł,lV UU '/



'ryasołom 
mąáIlapftanĹ |pgľ a |Mi €üáłás nľetse a l'tAGD0LilÁ NE6YED 2013

KonlzoRćn'}|-řiiňanđum-"fu ľ€st ľlungńľia gal ÉpreEpľi satáltaüó |(ft. m5ĺ'Koil{zoRcn'lll' tlĺonaľaum ĺ#i ľ€st HuĺlgÉria .Beu EpfiĘp1 '!pĘaĘĘ rfi:. 7g5,L
W}í4wr v'ąis ?a*, H'Ěer'uĺ lomanurłĺł ę9: ÉtśłB 4+ x1*?,,1 ap$..'ľĺ&rctlfrgyi út.

i{ď'*i-"t :;-KlÉ. íĺ'ő.íii' b"'*đěs b}poffiáá HĺiĺEľft| - eg'#l aiánffiÜe|ľe fe{kért
gazoreĺgi sreľęptó) aďa- @n és *ołran|táđós Íc|hÍrfuban fugbEatmak
megfek|ó, gríényes aiánffit ÜetŁ

2



BIRALATI tAP
tr' Ajánlatkérőĺ Józsefvárosi onkormányzat.1o8-2'.gudąpe.9't, Baross u. 63-67.

Bírátat jdöroĺrtja: Büdapéśt, 2014. ápri|is 22.

Bíľá|ó'Bizottsági tag neve: Molnár György

.A kŕizbesżerzé:stárgya: oVálÍalkozií,łÍaeaffi&!ŕér,.eté'pěą Budape5t,.1őżsefuitros łíagdolna
oęgl''ę4 pÍ.ęg''ram rII őnkorl'nányzati bérhá'zfetújíĺaás kÍuÍtelezése 2, rész-tárgyban ind-ítotq a
lĺtĺzbeszezésekőlszóló 2011. évi6/III. toľvénlĺ ľ'.tarńáoir Résą némzetie|járásŕend'šzerinti
kę. re,tmęgál !épgdásos e|já n's l i. tonzü ĺta áól szá rasa

2. ł?'ąŤľ'.lrysi tin-Ę9;nJáąyzét. Közbeszęľzésj: Szabály'zata a|apján Írásbeli véleményezĺás;
javaslattéteĺ az eljárás eredményérc

.3 i Eĺ,iálati,szenpon t: tisszefuében lqeĺőnĺ,tĺęaa łĺna*
4lstrŠĺi|t.élrtÉkés.'f'ed.ezetlnettétr63i65żi.qĺ-+:.řji

Jó'ą$€fiŕ.ar''o$. Ön!ĺorrnányzat' rnint Aján|atkérő liKeľ'etmęgs|Iapodás Budap.est, Józgefiľáľos Magdo|na
n.egyed pľgr"?ľl {r..,iink9rmányzati !érházfe|újítás kiyte|eiéshez- tárgyában 2013 lrili-usában
Kĺ'zF#=e''r"ą.ęsi..eljápst lndítoth Aze$ár:as fa$ája keretĺnęái|apodásos, az e$árás etső i.eszéoęJr nemzeti, nyí|t;
A Koątięszęo6l5ľľľľŤl u ľr: .ryEäaĺfpls számon 20lł.0B."0f'-á.n kö*ą&ett. łz efiáas első réäéoen
ąJanEÜ(eřo azaEbbi aján|attevôvet kĺi.tđ'fre:męg a keľetľnęállaBqdä5t.(a.tovabbiakban: KéreBnegátlapodáś):

ľA9.Ęry|'IlEGY!?.2ot3 KOJ'|ZQRGIU'ł4' (|(onz'9ęi'p'm vezętő:: West Hungé;'l''a Bau Épftöipari.
i'pJ'g3ltts.ľft..4!r..pj+t.tĺeľ .Vendęł pęľ.Nĺ' H.ukr ułĹ Konzorciumi tag': ÉnKAa' zit. ĺíĺe
Budąp.sľł ňIémehĺtilgyi'út 145;}
sżéiżđđéś.äzonďĺ6: 509' /20 13

Tękinte'ttęl E..Kbt. 1ogs' (1) b) pqntj.ä. szěrinti egy.aján|atüd'Wł lqé.retmęqá||.apodäsra, aiän|a*erő zoĺą.
febi'uáF 24.. n'-a.pián az ęyeüén ajánlétt-ĺ${he}ĺ konzu|tacĺóś. ľeĺľłíýást' kuĺotltt. Á oorúmenteéió. ńoaosítasára
.üBtdhte't.tet.ajánlaüĺśnĺ 

9z ajánĺatt'éte|l hataridőt 20J4. áPriĺis '!'o':napjáĺa ľra|äsztotťa. Ajánia:Ęęvő.aĺánÍatot
ÍtJl'ut'o'E:.ne ąz.;ajánhEételi határĺdőre.. A. beéľkezett ąiánlá! t68i0.ĺ.Ś."74E F't..''o'$ .egy.ö'.sszęgü' netto. váĺalrozói.o{iät'BS'Jĺto jfo*.ínunl@nafu .dZag' 166..140.ntunkanapoĺiKe.t..getti| t'-ttéh-ö"'fqgĺa|kł'ż.Hüásiářtartalĺ,ťłäzta.

ľĺiiínyBáHási felhíýás kibocsátäsárĺj nem.vott szü|$ég.

A. P,Tj-qľFs'',ĘsíĘ 
..T,Frvezet ĺz algrťq-Fĺ.1i: ätĘľ a .v.fu$ lajäĺlaľfioz ]ffia'üott kđ,itśfui'Été , \Elä'r1lint

pęnz''BBľi és lĺivÍteleesi. Ĺit€ĺntěrvét.męgfuĺé]6řiěk .täIáltr.

Aziiđä-Ęlas.v ęjálr'létffi'kĺ tĺŘv.śt&nia* aláti".ffirlręg,$ĺla$€ĺnRatiľeśżpÉtĺ:
*já.ĺĺaĺĹlw.ő'a1änĺaE.axąiántaxér'fi. lĺeeełcéľe tĺľaĺeąH $Ęĺ'Ül..v.an..$s..rerrl:lalÉĺ'y.tlEľ.tlt
alacsony.

Ięrĺa;olom. m.ęsÉIlapítaIlł hggy 'MA€EoINA ľ{BoYGD. zoĺ$j|KoNzoR€It'M (.|(irnłoľaiuÍn: vézetöi.
lĺv'est' Hľn'g!ľia 'Ęau Epítőipĺĺil. '$łg!gálĘsę !.(& '?g5:$ 'Eie.lpr'bágy v.en{e| .Parlę Hubeľ u.l
Kp'.nłg|ťg!ľi tągi EP|(itRz{Ę 1112Budanęgt ľ{émęüłĺölgy,i rłü14'6') aján|ata érvényes.

Jäťäśíilól|| me(iáĺÍäPítrini' ho,'.g''y.a közĘqzśrz.é!.etjáÉs Íuény.ęs"..

$"ŕ.-"-



Javasolom megátlapítani, hogy a kiĺzbesz"'1ŕ?ieĺjáras ľy"teŁi MAGDoINA I{EGYED 2013Ko|t|zoRcIUM (Konzo*ĺY* í"=uiB.]- w."t ľlun9äii"..Bau.Építőipari Szolgáltató Kft. 2051Bĺatoľbágy vendil P1$J tĺubei u.i řän-o,.ĺu-iä.-đ.äprän zrt. llr:zgudapĺ146.) mint - - KĘ' ioö.E trl'oäŕ"ääe't) ro'nuĺ.ä |eŕňrcttu1.-. e9ľetlen ';i1Ťa[äti["l3,'#a.'q':É''.], äfffľ:!ĺ.'1T-t.ĺŤ*. *'"ŕđü;;.ä !*,^..ŕon'uttáciři -ř.l.ľ,ĺřä"uun 
fog|a|taknak

B.,l nálő Bizotĺsán, tagja :

'.-t'\J:=.....ę, ä}=...

'i' i r? ,.:;i 1:rr1

: :r;,;,lr,:;: ]i 1,:1:

.:'|,'':.:;ł':. 
..

2'



eÍnÁLo BIzoTTsÁcr rrevzőxoľvv

'Ĺ Ąiántatkéľő: Józsefuárosí önkormányłat 1o82 Budapest, Baľošs u.63-67.

Bíľá|at ĺdőpo'ntja: Budapes! 2oĹ4, ápri\is z2,

BÍÍőj|ć, Bizottsági tag neve: Motnáľ Gytĺrgy

A kiĺzbesz-eľ.z&.tárgyal,,VáĺlalkdzásÍszenőďés keletěben Ba,daPą&.ł,őzsefu,árcgľl|a'gdoĺna
ncgyeď'pagram IIr, önkotnánwatÍ lléľ|l'ézÍeiúiítág kÍviaIezése ż,.ľ&*táľgyban lndĺtott,.a
kpzbę 'gerzásekóĺ szó|ó 2aĹĹ. évi cvĺlľ. torveny Harmadik Rész, nenizetie|jánĺsrend śzerinti
kerctĺhe$álľapodásos e$áŕiłs trI. konzultéciós sza.kagza.

z. .t6-ągęnłárcsi' önĘ91qánľ.za! Kiizbeszenési Szabatpata laliFján. íÉłbeji vé'|.emén-y.ęz' ésn
jävaślattéte l ar ęEá ľá s e red m é nýéľe

3; .ilnílati szempni: eiszessąéfun ĺąełőh}łći'sebb ajánĺať

łi Beesĺitt.éľték éŚ fed'ezet nettó 16:3165.2.0Ĺ.4'- Fti.

J'ó.zsefo'3ľ.osi ĹlRkormányzat, mint Aján|ątkérő. *Kęle.sľęgá|taredás.Bu#pest, Józséfv.áŕos Magdotna
nsgYed pro.gmm trII.. činkormányĺati bér''házfe|újíÉs kivitetezĺéshezľ.tárgyęban 20Ĺ3 júliqEában
kö,zbeszeÍzesi eljápst'inďtotr. Az e$ärás'fáĹÉ:ä kerctĺn'ę{l|apqcäsos, az e|jáns e|sőlľęsd.be.r.ł nemzď:ii nlĺílt.
A Kôzbeszerzesi Eľ!ęsĺtőben a KE- 1332012013' saémon,ż013.0&oa:an ki'ąététt. Az eliáľés e|ső ľ'észéten
äján|atkérö'az alábbi äJánlaEoĺőve| kötötte'ľiíęg- a''kěŕéałręłäľa|ryflást (é..{9rłá!bÍakĘan: Keĺetmęál|ąnqdás'}:

lĺÄępprľ* NEeÝ'.Ep aÜ''fr'|(o'NEoReuM!i{xoĺaoť'.citł'ľn lłbzetä:. üĺ''d ľruhgári.a Bau. 'Ép.ítőíEaľĺSzo|gá|tato Kfrr :lo51 .Biatoľ''bágy Vendet Paľt Huber u,ĺ Konzorcium! 'tagl ÉľKAR eľa ĺiĺz
Budapest t{émetv.iĺlgyi ft ła6.)
szeru&fu azongsító': 5üglżor g

Tle|cintettél' a ł(bś.: ĺ09'9 (1) b) pontjp.sueľinti ęly ajánla.ttev'ős keÍ.etr,nęgá||apodása. ajántaffÉ.iő' żo14.
február 24. napiąn äz. €ysilęn đánlättévőnek konzuftácios f'é|híVást.'|ftinoÉ' .ł' dokurńenÉció .mödoďiásárafeuruár ź4. na pją r.ł ..az.' ęy'Ąíen.b3hlaitávonex .ĺ<ońiú ruĹiĺi ľcĺ*ĺ '

.eki$e'ttď aján|atkér''ő'áź..'ąjánhttétlĺ határĺ'dőt 20'1a: éprłlis l0. népjan hataszttg" Ajániáttev'ií.aĺánĺátót
rlyĺłĺtott be'ae éjánĺát.tete|i haÉľjdőre' A beedĺeae'fr'.aján'|al ffi8.0j4.74ä.EE''€Ě:ęgy.osszegü iŕ'.ĺęttó vaňalnoz0iny'űiott be'ae éjánĺát.tete|i haÉľjdőre' A beé .ł

.düat.és 140 főÍmÚn|CInap, azaa lffi 140 murikanapon

ľJĺäny.piff ásĺifělfi ívásKĺ.boegétásaľan.ern.vdt.x{ik#$;

Ąjánlatkerő ą kpnzu'lÉcłos' felhíÝásban fenntaŕbtb a:Hrgya|á"sltaľtĺ$nak ieh géĘ äme|ľ.ę ż0rł. ápľiiĺs
ĺ4. aap-jlán.so'r .Kerti|t tekĺntet&ĺ aiľa, hęy a.beeŕlęłeH ąänĺat,'rn*jháIiídüa.äzl aÍintatkérő.rsndelkezésére
állđ f'edezďét. A vĘšű äjánlaüéte|i haÉľjdö,{Qlat ápfÍnś 1'6. nąpján t.4Ł3.s dĺa voii, nelyrą' ą.én'ľattevĺ
íJł|láfat 'nen'wjtoh nettó. Ĺ63i650i17'.'7. Ft egy.iisszegű váĺ|alkozój d'íjřói!, a rěgĺĺtztr'ätř 'taľtĺís
á|Hskersők tievonásłának rnéfteke mäŕiädt aii ěr€deti. ajál.r|ät,' sa.',eľng. :1łĺs f'ő'tmunkąnap (.1f'ö*'140
łitun|ęnap).
['l:Pł]qi va|ósĺt$..sae-ľr,.ezět az a;án.ľarcv,ó.'äĺ!ąi a végső 'ąjäđĺätrŕotr ďtd|Ě kölbégvetęsti. váĺąpin!
ffnzÚgyĺlés kĺvite|efési rjtemteruet megŕelę|'őńek ťá|á|ta'

ĺw.nj*nwv,é.*$;ajĚrł.ľat*tterin$śéÚköY€töen dz älábhi m'é.E-äľi|ľ.tĺ#.Ěb.t*ttessztikĺ

äi .ąĺáulłm.ĺ#ffinlatkěľ6'ircn.dęlkeréséÍe áill ftđezetpn liđülĺan .es:nem aÉnľłaĺanĺi|.
alaeonp
.iĺ.lłąsq|fuk.m'.ęgń|lapítaFił: h'pgľ MasD.oLNA ľ{EGVED 2ot3-:KoNaoBcIUM '(Konzoľcitłm vezetöi
tt|.s. Hungária Ęalł .Epí6ipaľř Szoĺgá|tató' |(fr. zoEr Biatoffgry Vende| Park, Hubeľ u.l
Koĺrzoľciumi tagl EP|(ARzľŁ al,ĹfBudąPęąt'ľ N.é.';ne.tró!gyi út,Ílł'tĐ aján|ata.éľraény'es.

iaya;soljut ilregá||apíĘni, hogy a közbeseéaésĺ e|járás eŕedményes.

Ł=



*äff s'il1ĺJ[*ŕł5#*.:',tl*J.:"ä1:ľE*T!Ej:ä]:ł.5ř.ĺtĺ:?:,ľäi*ľ..."řľisłi
Biatortágy vendil 

"'-u'.lĘ ľiu.-.i]řřä"'o1ciumĺę-g.Ł.pxon zrt',ll.IzBuđap146.) mint - a t{bt' r.oi1s ĺĺi.rc.ŕou-e"t) ľo1uä.ä tlŕňtitte1. -n'*,'ä;jäjí.[?ľ":[t''ŕJt
.*.11'ffi'nĺ:ätrá;:ľ:?'"ff't"ł:tt,ľaÍiáđásĹiä ä...ľon,uitĺ"iBś=ä.iiiĺí;soan fogtaltaknak

MęlIéklet ęyéni bíĺálaľi,läjmk

Fírá|d Bizotľság üagjai:

::::ł,ĺÍi.'ľ'..i.]ił!ij'i''']..,....,.!..'. i.,..'.]..

ľlo'.ľęiÁros

.;t i!.i'...'..íí.. j.. l.i..ł ł i ił. ł.r ri r l r r..
dr. Ker'én1ĺiGéza

|!..ľ.Ýł{ł id.' 1;'i;r 7i.11;11| -i'1'q'.'... "..
.F,,e,.ľl,ikTamás
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gÍnÁLó BIzoTTsÁcr : eevzőxciľvv
1. Ajánlatkérőz JőzseÍvárosi (inkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63.67.

Bírá|at időpontja : Budapest, 2oĹ4. ápril is. 23.

Bírá!ó Bizottsági tag neve,:.Nagy Ádám dr.

A közbeszezés tárgya= ,,VállalkozásÍ szerzfués keretében Budapest, Józsefuáros Magdolna
negyd program III. ćinkormányati bérháztelújíaźs kiuitelezése 2. tész"tárgyban indított, a
kcizbeszezésekő| szóló 2011. évi CVIil. töruény Harmadik Rész, nemzeti eljárásrend szerinti
keretmęá lla podásos eljá rás II. konzultációs sza kasza

2. lőz*hlárosi önkormányzat Rözbeszerzési Szabá|yzata alapján írásbeti véleményezés,
javas|attétel az eljá rás eredményére

3. Bĺrálatl szempont: összesfoében lqelőnytisebb ajánlat

4. Becsü|t é]ték és fedezet neĺttó 163.652.014,- Ft.

Józsefuárosi önkormán}zat mint Ajánlatkérő .Keľetmegállapodás Budapest, Józseńĺáros Magdolna
negyed program III. önkormányzati béľházfelújÍtás kivite|e-zéshe-z, tárgyában 2013 júliusában
közbeszezési e|járást indított. Az.eljárás fajtája keretmegál|apodásos, az eljárás e|ső részében nemzeti, nyílt.
A Közbeszezési Eftesítőben a KĚ- Ĺ332012013 számon 2013.08.02.-án kozétett. Az eljárás e|ső részében
ajánlatkérő az alábbi ajánlattevővel kótötte meg a keretmegá||apodást (a továbbiakban: Keretmegál|apodás):

MAGDOLNA NEGYED 2013 KoNzoRcIUM (Konzorcium vezető: West Hungáľia Bau Építőipaľi
Szolgá|tató l(fr. 2o51 Biatorbágy Vende| Paľt Huber u.l Konzorciumi tag: ÉPKAR zrt 1112
Budapest Némefutilgyi ft 1a6.)
szerzfiés azonosító : 509/20 1 3

Tekintettel a Kbt. 109.5 (1) b) pontja szerinti egy ajánlattevős keretmegá|lapodásra, ajánlatkérő 2014.
február 24. napján az egyet|en ajánlattevőnek konzu|tációs felhńvást küldött. A dokumentáció modosítására
tekintette| aján|atkérő az ajánlattételi határidőt 2014. ápri|is 10. napjára halasztotta. Ajánlattevő ajánlatot
nyújtott be az ajánlattételi határidőre. A beérkezett ajánlat Lffi.oL4.74f Ft-os egycisszegíĺ nettó vál|a|kozói
dfat és 140 fő*munkanap, azaz Ĺfő 140 munkanapon keresztÍit tciľténő foglalkoztaüísát taftalmazh.

Hiánypotlási felhívas kibocsátásara nem volt sztikség.

Ajánlatkérő a konzu|tációs felhÍvasban fenntartotta a tárgyalás tartásának lehetőségét, ameýre 2014. ápri|is
14. napján sor került, tekintettel arra, hogy a beérkezett ajánlat meghaladta az ajánlaRérő rendeIkezésére
á!ló fedezetet. A vegső ajánlattételi határidő 20L4. ápri|is 16. napján 14:30 óra volt, meýe ajánlattevő
ajánlatat benyújtotta nettó Ĺ63.650.Ĺ77 Ft egyösszegíi válla|kozói dijrő|, a regisztráľt taftos
álláskeresők bevonásának méľtéke maradt az eredeti aján|at szerinti 140 fő*munkanap (1fő*14o
munkanap).
A ProjeKmęwlósíto szeruezet az aján|attevő által a vegsćĺ ajánlathoz csatolt kĺiltségvetest, valamint
penzĹigyi és kivitelezési ütemteľvet megfe|előnek találta.

Az ajánlat' végső aján|at áttetlntését kiivetően az alábbi megál|apításokat tesszük:

Ajánlattevő ajánlata az ajánlatkérő rendelkezéséľe álló fedezeten belü| van és nem arány.talanu|
alacsony.

Javasoljuk megállapíta-ni, hogy MAGDOLNA NEGYED 2013 KoNzoRcIUM (Konzoľcium vezető:
West Hungáľia Bau Ěpítőipari Szo|gáltató Kft. 2051 Biatorbágy Vendel Paľk' Huber u.1
Konzorciumi tag: ÉPKAR zrt.í.1L2 Budapest Németvölgyi rit 146.) aján|ata éľvényes.

Javaso|juk megállapítani, hogy a kiizbeszerzsi eljáľás eredményes.



Javaso|juk megá||apítani, hogy a kłizbeszeľzési e|járás nyeľtese a MAGDOLNA NEGYED 2013
KoNzoRcIUM (Konzorcium vezető: West Hungária Bau Epítőipari Szolgáltaľ4 Kft. 2051
Biatorbágy Vende! Part Hubeľ u.l Konzorđumi tag: ÉPKAR z]t. Ĺ1Ĺ2 Budapest, Németvłilgyi út
146.) mint - a Kbt. 109.5 (1) bekezdés b) pontjára tekintettel - egyeHen aján|attéteIre fe|kéľt
gazdasági szerep!Ę aki a keretmegá!|apodásban és konzuttációs felhívásban foglaltaknak
megfelelő, éruényes ajá n|atot tett.

Mellék|et: ęyéni bírrá|ati lapok

Bít.áló Bizottság tagjai :

HoruaiAkos

dr. Kerényi Géza

Perlik Tamás

Végh József János

Molnár Gyorgy

dr. Czifra Gabriella

,//ł,ĺt;
ľ"
dr. Nagy Áaám



gÍnÁLnľI LAP

1. Aján|atkérő: JózseÍvárosi önkormányzat 1o82 Budapest, Baross u. 63.67.

Bírá|at időpontja: Budapest 2oÍ4. április 23.

Birá|ő Bizottsági tag neve: Nagy Áaám ar.

A kiizbeszezés tárgya: ,,Vállalkozási szerződés keretében Budapest, Jőzsefuáros Magdolna
negyed program III. önkormányzati bérháďelújíaís kiuitelezére 2. tész,,tárgyban indított, a
közbeszeaésekőlszóló 2011. évi CVffi. töľvény Harmadik Rész, nemzetieljárásrend szerinti
keretmęá lla podásos eIjá rás II. konzu|tációs sza kasza

2. lőz*tváľosi önkormányzat Közbeszerzési Szabá|yzata atapján íľásbe|i úé|eményezés,
javas|attétel az e|járás eredményére

3. Bĺľálatl szempont: cisszessĄJében lqelőnycisebb ajánlat

4. Becsült éÉék és fedezet nettó 163.652.014,- Ft.

Józsefuárosi onkormányzat mint Ajántatkérő .Keretmegáltapodás Budapest, Józseńráľos Magdotna
negyed program III. önkormányzati béľházfe|újítás kvite|ezéshez" tárgyában 2013 júliusaban
közbeszezési eljáľást indított. Az.e|járás faffia keretmegá|lapodásos, az eljárás első részében nemzeti, nyí|t.
A Közbeszezési Ertesítőben a KÉ- I332ol2013 számon 2013.0B.02.-án közzétett. Az eljárás első részében
ajánlatkérő az alábbi ajánlattevővel kötötte meg a keretmegá||apodást (a továbbiakban: Keretmegállapdás):

MAGDOLNA NEGYED 2013 KoNzoRcIuM (Konzorcium vezető: West Hungária Bau Építőipari
szo|gáltató Kft. 2051 Biatorbágy Vendel Part Huber u.1 Konzorciumi tag: ÉPIGR zrt- tLí.z
Budapest' Németvtilgyl út 146.)
szerz&és azonosító: 509 120Ĺ3

Tekintette| a Kbt. 109.5 (1) b) pontja szerinti egy ajánlattevős keretmegállapodásra, ajánlatkérő 20Ĺ4.
február 24. napján az egyet|en ajánlattevőnek konzultációs felhívást kti|dott. A dokumentáció modosítására
tekintettel ajánlaRérő az aján|attéte|i határidőt 2014. április 10. napjára ha|asztotta. Ajánlattevő ajánlatot
nyújtott be az ajánlattételi határidőre. A beérkezett ajánlat üffi,0Ĺ4.742 Ft-os egyösszegű nettó vá!|alkozói
dffat és 1zl0 fő*munkanap, azaz Lfő 140 munkanapon keresztÜ| történő fog|alkoztatásat tarta|mazh.

Hiánypot!ási felhÍvas kibocsátásara nem volt szükség.

Ajánlatkérő a konzu|tációs felhiivásban fenntartotta a tárgyalás taľtasiínak lehetősegét ame|yre 2014. április
14. napján sor kerĹilt, tekintettel arra, hogy a beérkezett aján|at megha|adta az aján|atkérő rende|kezésére
ál|ó fedezetet. A vegsó ajánlattételi határidő 20L4. ápri|is 16. napján 14:30 óra vo!t, melyre ajánlattevő
ajánlatát benyújtotta nettó Ĺ63.65o,L77 Ft egyösszegíi vállalkozói díjról, a ręisztráľt tartos
álláskeresők bevonásának ménéke maradt az eredeti ajánlat szerinti 14o fő*munkanap (1fő*140
munkanap).
A ProjeKmegvalósíto szervezet az ajánlattevő által a végső ajánlathoz csatolt koltsegvetest, valamint
penzügyi és kivitelezési titemteľvet megfelelőnek ta!álta.

Az ajánlat, vegső aján|at áttekintését kiivetően az a|ábbi megátlapításokat teszem:

Ajánlattevő aján|ata az ajánlatkérő rende|kezésére álló fedezeten belül van és nem aránytalanu|
alacsony.

Javaso|om megá|lapítani' hogy MAGDOLNA NEGYED 2013 KoNzoRcIUM (Konzoľcium vezető:
West Hungária Ęau Építőipari Szo|gáltató Kfr. 2051 Biatorbágy Vendel Part Huber u.l
Konzorciumi tag: ĚPKAR zlt. LILŁ Budapest Németvölgyi út 1a6.) ajánlata érvényes.

Javasolom megállapítani, hogy a közbeszerzési eljárás eredményes.



Javasolom megál|apítani, hogy a közbeszeľzési eljárás nyeltese a MAGDOLNA NEGYED 2013
KoNzoRcIUM (Konzoľcium vezető: West Hungária Bau Epítőipari szo|gáltató Kfr. 2051
Biatorbágy Vendel Part Huber u.1 Konzorciumi tag: ÉRrłR ztŁ ĹLĹ2 Budapest, Németviitgyi út
146.) mint - a Kbt. 109.s (1) bekezdés b) pontjára tekintettel - egyeüen ajánlattételre fe|kéľt
gazdasági szerep|Ę aki a keretmegállapodásban és konzu|tációs felhívásban foglaltaknak
megfelelĘ érvényes ajánlatot tett.

Bírá|ó Bizottság tagja :

/4'k-



sÍnÁt'o BIzoTTsÁer r reyzőxöľvv
1. Ajánlatkérő: Józsefrĺárosi önkoľmányzat 1082 Budapest, Baross u.63-67.

Bírátat időpontja: Budapest, zoü4. ápriIis 24'

Bíľáló Bizottsági tag neve: HoruaiÁkos
A közbeszerzés táryya: ,,VáIlalkozásÍ szenődés keretében Budapest, Jórcefuárcs Magdolna
negyed plogram IrL őnkormányzati bérházfelújítiás kÍuitelezése 2, tész,,tárgyban indított, a
kozbeszezésekő| szóló 2011. évi CVIIÍ. torvény Harmadik Rész, nemzeti e|jáľásrend szerĺnti
keretmęálla podásos e|já rás II. konzu ltációs sza kasza

2. lőzsefilá,rosi önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata atapján írásbe|i vé|eményezés,
javaslattétet az eljárás eredményére

3. Bĺráĺatĺ szempont: osszességében legelőnyosebb ajánĺat

4, BecsÜlt érték és fedezet nettó 163.652.014'. Ft.

Józsefuárosi Önkormányzat, mint Ajánlatkérő ..Keľetmegállapodás Budapest, Józsefuáros Magdolna
negyed pľogľam III. önkoľmányzati béľházfelújítás kivitelezéshez,' Érgyában 2013 júliusában
kozbeszerzési e|járást indított. Az.e|jáľás fajtája keretmegállapodásos, az e|járás e|ső részében nemzeti, nyílt.
A Közbeszezési Értesítőben a KÉ. 1332al20Ĺ3 számon 2013'08.02.-án kozzétett. Az eljárás e|ső részében
ajánlatkérő az alábbi ajánlattevőve| kötötte meg a keretmegá||apodást (a továbbiakban: Keretnregállapodás):

MAGDOLNA NEGYED 2013 KoNzoRcIUM (Konzorcium vezető: West Hungária Bau Építőipaľi
Szo|gá|tató Kfr. 2051 Biatoľbágy Vende| Part Huber u.l Konzorciumi tag: EPI(AR zrt. 1112
Budapest, Németvö|gyi út Í46.)
szeződés azo nos,ltó: 509 ĺ 20Ĺ3

Tekintette| a Kbt. 109.5 (1) b) pontja szerintí egy ajánlattevős kerebnęállapodásra, ajánlatkérő f0I4.
február f4. napján az egyet|en ajánlattevőnek konzu|tációs felhívást kĹildott. A dokumentáció módosíÉsára
tekintette| ajánlatkérő az aján|attéte|i haÉridőt 2j0!4. április 10. napjára ha|asztotta. Ajánlattevő aján|atot
nyújtott be az aján|attéte|i haÉridőre. A beérkezett ajánlat 168.014.74? Ft-os egyösszegű nettó vá||a|kozói

díjat és 140 fő*munkanap, azaz lfő 140 munkanapon keresztÜ| torténő fogla|koztaÉsát tarta|mazta.

Hiánypótlási felhĺuás kibocsátására nem volt szükseg.

Ajántatkérő a konzuĺtációs feĺhiivásban fenntartotta a tárgplás tartásának lehetőségét, ame|yre 2014. ápri|is
14. napján sor kerĹllt tekintettel arra, hogy a beérkezett ajánlat meghaladta az aján|atkérő rendelkezésére
á||ó fedezetet. A végső aján|attéte|i határidő 2014. ápri|is 16. napján 14:30 óra vo|t, melyre ajánlattevő
aján|atát benyújtotta nettó 163.650.177 Ft egyösszegíi vá|ĺa|kozói díjrő|, a ręisztľáĺt taŕós
ál|áskeresők bevonásának méÉéke maradt az eredeti aján|at szerinti 14o fő*munkanap (lfő"t40
munkanap).
A ProjeKmegva|ós,lto szervezet az ajánlattevő által a végső aján|athoz csato|t kdttsegvetést valamint
pénzĹigyi és kivitelezĺísi iitemteruet megfele|őnek ta |á |ta.

Az ajánlat, végső ajántat áttek.ntését követően az alábbi megállapíÉsokat tessztik:

Aján|attevő ajántata az ajánlatkéľő rcnde|kezéséľe álló fedezeten betü| van és nem aránytalanul
alacsony.

Javasoljuk megállapíta.ni, hogy MAGDOLNA NEGYED 2013 KoNzoRcIUM (Konzoľcium vezető:
West Hungáľia Ęau Építőipari Szo|gáltató Kft. 2051 Biatorbágy Vendel Park, Hubeľ u.1
Konzorciumi tag: ÉľKAR ztt' ĺ1Ĺ2 Budapest, Németviĺlgyi út Ĺ46.) ajánlata éruényes.

Java so|ju k megát la pítani, hogy a kiizbeszeľzési eljá ľás ered ményes.

Javaso|juk rnegát|apítani, hogy a közbeszeľzési eljárás nyert€se a MAGDOLľ|A NEGYED 2013
KoNzoRcIuM (Konzorcium vezető: West Hungáľia Bau Ěpítőipari SzolgáItató KfĹ 2051



Biatorbágy Vende| Part Huber u.l Konzoľciumi tag: ÉRxnn zft.ĹLlzBudapest, Németvötgyi út
146.) mĺnt - a Kbt' 1o9.s (1) bekezdés b) pontjáľa tekĺntette! . egyetlen aján|attéte|re felkéń
gazdasági szereplĘ aki a keľetmegál|apodásban és konzu|tációs felhívásban foglaltaknak
megfelelĘ érvényes ajánlatot tett.

Mellék|et: egyéni bír.álati lapok

Bíráló Bizottság tagjai :

dr. Kerényi Géza

Per|ikTamás

Vegh JózsefJános

Molnár Gy<irgy

dr. Czifra Gabriella

"""1"""""""
dr. NagyAdám



sÍnÁLłrr Lap

1. Aján|atkéľő: Józsefrrárosi önkormányzat 1o82 Budapest, Baľoss u. 63-67.

Bíľálat időpontja: Budapest, 2o14. április 24.

Bíľáló Bĺzottsági tag neve: Horuai Ákos
A kiizbeszerzés táľgya: -Vállatkoziísi szerződés kerchíben Budapest.Ilízsfuáros Magdolna negyed
program IIr. ćinkořńányzatÍ bérházfetújfrtás kivÍtetezése 2. nbť,tárgyban ĺndított, a közbeszezésekrő| szó|ó
2otí. evi CVÍII. törvény Hármadik Rész, nemzeti e|járásrend szerinti keretmegál|apodásos eljárás Ii. konzultációs
szakasza

2. Józsefuárosi önkormányzat Közbeszerzési Szabá|yzata atapján írásbe|i véteményezés, javas|attéte| az
eljárás eredményére

3. Bfrátati szenpont: ösłesńgében legelőnyösebb ajántat

4, Becsiitt éÉék és fedezet nettó 163.652.014ľ Ft.

Józsefuárosi Önkormányzat, mint Ajánlatkérő *Keľetmegállapodás Budapest Józseńriáľos Magdolna negyed progľ.am
III. łĺnkormányzati ocĺlazĺelĺiĺus kivitelezéshez'targyában 2013 jú|iusaban ktizbeszezesi eljárást indított. Az e|járás

fajtája keretmegá|tapodásos, az e|járás e|ső reszében nemzeti, nyí|t' A Közbeszenési Értes,ltőoen a KE. 13320/2013 számon
zorj.og'oz..ĺn ĺ<odétet' É eljárás elstí réęében ajánlatkérő az atábbi ajánĺattevővel köRitte meg a keretmegá||apodást (a

továbbiakban : Keretmegá l|apodás) :

MAGDoLNA NEGYED 2013 KoNzoRcIUM (Konzorcium vezetö: West Hungáľia Bau Építőipari Szolgá|tatĺí Kft.
2051 Biatoľbágy Vendel Part Huber u.l Koňzorciumi tag: Épxĺn zľt. 1112 Éudapest, Némefuölgyi út 146.)
gerződés azonos,ltó : 509/20 13

Tekinteüel a Kbt. 109.5 (1) b) pontja szerlnti egy aján|attevős kerehnegál|apodásra, ajánlatkérő 2014. február 24. napján az
egyet|en aján|attevőnek konzultációs fe|hÍvást kiildt'tt. A dokumenÉció módosítására tekintettel aján|atkérő az aján|attéte|i

ľráŕaĺaĺt z-oĺ+. áprĺlis 10. napján halasztotta. Aján|attevő aján|atot nyuitott be az aján|attéte|i hataridőre. A beérkezett aján|at
Ĺ68'014.742 Ft.os egyosszegű nettó vá|lalkozóĺ dÜat és 140 fő*munkanap, azdz 16 140 munkanapon keresztii| történő
fogIalkoztatasát tartaImazta.

Hiánypótlási felhÍvás kibocsátására nem vo|t sziikég.

Ajánlatkérő a konzultációs felhĺvásban fenntartotta a tárgya|ás tarbĺłnak |ehetőségét, ame|yľe 2014. ápri|is 14 napján-sor
kéruą tekntette| arra, hogy a beérkezett aján|at meghaladb az ajánlatkérő rendelkezésére á||ó fedezetet. A végső ajánlattéte|ĺ

haÉridő 2014. ápri|is 16. ńapján 14:30 ón volt, melyre ajánlattevő aján|atát benyujtotta nettó 163.650.177 Ftegyösszegĺi
válla|kozói díjiól, a regisffiílt tartós á|táskeresők bevonásának méftéke maradt az erďeti ajánlat szeńnü 140
fő* munkanap (1fő*140 munkanap).
A Projektmegvalósíto szeruezet az.a;ántattevő á|tal a vegső ajánlathoz csatolt költségvetést, va|amĺnt pénzügyi és kÍvitelezési
Íitemtervet rnegfele|őnek ta|álta.

Az ajántat, végső ajánlat átt€kintásét követően az alábbi megál|apításokat teszem:

Aján|attevő ajánlata az ajánlatkérő rendelkezésére álló fedezeten be|ül van és nem aránytalanul alacsony'

Javasotom megá|lapítani, hogy MAGDOLNA NEGYED 2013 KoNzoRcIUM (Konzorcium vezető: West Hungáľia
Bau Épínöipar. szotgáttató Kft. 2051 Biatorbágy Vendel Part Hubeľ u.l Konzorciumi tag: EPKAR zÍt. LLt?
Budapest Németvölgyi út 146.) ajánlata éruényes.

Javasolom megállapítani, hogy a kiizbeszerzési eljáľás eľedményes.

Javasotom megát|apítani, hogy a közbeszgrzési eljáľás nyertese a MAGDOLNA NEGYED 2013 KoNzoRcIUM
(Konzorciunr vézető: West Hungária Bau Ěpítőipari Szotgáltató KfL 2051 Biatorbágy Vendel Park, Hubeľ u'ĺ
Konzoľciumi tag: Épxln zrŁ L!L?' Budapest, Németvölgyi út 146.) mint - a Kbt. 109.s (1) bekezdés b) ponlt.ára
tekintette| . eđyet|en ajánlattéte|re fetkért gazdasági szerep|ö, aki a keretmegál|apodásban rĺs konzultációs
felhívásba n fog !a ttaknak megfele!ö, éruényes ajánl atot tetL

Bíľáló Bĺzottság tagja: /ź{..f......,..................,......y,.


