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A napirendet nyilvános tilésen kell targyalni.
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Melléklet: bírálóbizottsági jegyzőkonyv és egyéni bíľálati lapok

Tisztelt Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság!

L Tényállás és a dtintés tartalmának ľészletes ĺsmeľtetése

A Képviselő-testület a flf0|3. (I. 14.) szćtmil hatźrozattlban elfogadta a Kormány |649/f012. (XII. 19.) szá-
muhatározatában foglaltakat, mely szerint a Budapest-Józsefuráros Magdolna-neryed Progľam III. (a továb-
biakban: MNPIII.) projekt 3'8I9.75f.953,- Ft támogatásban részesült. A Támogatási Szerződés, illetve an-
nak mellékletei az onkoľmányzat és a Pro Régio K<jzhasznú Nonprofit Kft között 2013. január 30.án a|á-
íľásľa keľült.

AZ MNPIII progľamon belül az Önkormányzat a ,,T4/3 Családfejlesztési szo|gttltatás'' projekt keretében
szociális szempontból rászoruló családok által bérelt, ĺinkormányzati tulajdonban lévő lakások bérlői bevo-
nással zajlő, az életkörülmények javítasát cé|ző fe|adatokban való kozremuködést vállalta.

Ezen szolgáltatás megľendelésének becsiilt értéke nettő |4.402.650 Ft. Az MNPIII többször módosított
kozbeszerzési terve a|apjtn a közbeszerzésekľől sző|ő 2011. évi CVIII. törvény Harmadik Rész, nemzeti
eljárásľend szeľinti hirdetmény közzététe|e nélküli tĺáľgyalásos közbeszerzési eljrárást (Kbt.122. $ (7) bekez-
dés a) pontja szeľinti eljárás) kell lefolytatni.

Fentiek a|apján aYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a467/2015. (V.13.) sztrnűhatározatában dontött
akozbeszerzési eljárás megindítrásĺáról, valamint a elfogadta az aján|attételi felhívást és az aján|attételi do-
kumentációt, melyek szerint a részaján|attétel lehetősége biaosított.

Ezt k<jvetően a Bizottság fentihatźlrozatában meghatáĺozott ajánlattételre felkéľt gazdasági szereplok felé a
felhívást és a dokumentációt továbbítottą az aján|attételi hatráridő és az aján|atok bontásának időpontja
2015. május 22. 10.00 óra volt.

Ezen határidő|g - I. részĺe l db ajánlatot nyújtottak be, a 2. részre egyetlen ajánlattevő sem nyújtott be
ajánlatot' Az Esz-Ker Kft. a beérkezett ajźn|atot megvizsgá|Ía, a hiránypótlĺási felhívást kiküldte, a hiánypót-
lási hataľidő 20l5. június 03. 14.00 óľa volt. Ajánlattevo a hiánypótlási felhívásnak, illetve felvilágosítás
kéľésnek eleget tett, a hiánypótlási határidó|ejártáig megfelelő hiánypótlást nýjtott be.

1. ľészľe . ,,A''.típusú* feladatokhoz kapcsolódó szociális lakhatási technikai segítségnyűjtás _ az
ajánlattevő neve: Magyaľ Vöľtiskereszt Budapest Fővárosi Szeľvezet, székhelye: 1051 Budapest'
Aľany J. u. 31.

R,észsze14polit Ajál|ät

Egyiisszegű nettó megbízási díj (nettó Ft) 7.200.000 .- Ft + 0 Áfa



A Bíráló Bizottság 20 i 5. június 4-én taľtott ülésén az a|álbbiakat állapította meg:

. Egyhangúlag javasolják megállapítani, hogy a Magyaľ Vöroskereszt Budapest Fovarosi Szervezet (1051

Budapest, Arany J. u. 31.) ajánlattevő a szerzodés teljesítésére alkalmas, vele szemben nem áIl' fennkizéĺ-
ró ok, így részt vehet atárga|áson (1. rész vonatkozásában).

. Egyhangúlag javasoljuk megállapítani, hogy a közbeszerzési eljárás eľedménýelen a 2. rész vonatkozá-
sában tekintettel arrą hogy a Kbt. ,7 

6. S ( l ) bekezdése a) pontj a szerint eredménytel en az e|járás. ha nem
nyúj tottak be aj ánlatot.

A Bíľáló Bizottság Ĺiléséľő| készült dokumentumok az előterjesztés mellékletét képezik.

il. A beteľjesztés indoka
A hirdetmény nélkĹili, tárgyalasos kozbeszerzési eljarásban atfugya|ást megelőzően szükséges a közbenső
döntést meghozni.

ilI. Diintés célja, pénzügyĺ hatása

A döntés céitja az MNPIII. keretében az onkormányzat á|ta| vállalt feladat teljesítése. A ľendelkezésľe álló
fedezeta' vnĺpIII projekt költségvetésében' a Támogatási Szerződés f' sz. me||ék|etében az ,,onállóan nem
támogatható szoft tevékenységek. Költségbesorolas és számvite|i kategóľia szerint a ,,Projektmegvalósítás-
hoz igénybe vett szolgáltatásoV 5f9.Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei'' soľ.

IV. Jogszabálýkiiľnyezet

A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Muködési Szabá|yzatárő| szőĺő 36120|4 (xI.06.) önkormány-
zati rendelet 7. melléklet 1.1. pont 1.1.3. alpon$a szeľint aVarosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság dönt
kózbeszerzési Ĺigyekben az eljźrás megindításáľól, eredmény megállapításáról, beszeľzési ügyekben az
eľedmény megállapítrásáról.

Kéremazal'źtbbihatározati javaslatelfogadását.

HłľÁnoza'TI JAvASLAT

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a ,,Budapest-Józsefvóros, Magdolna Negłed Program III',,
(azonosító szám: KM)P-í.].t/B-12-k-2012-0001), ,,Csalódfejlesztési szolgáltatás keretében Szociólis Lak.
hatási Technikai SegítségnyĘtós biztosítósa,,tźrgyilközbeszerzési eljáľásban úgy dönt' hogy

1. aMagyar Vöröskeresf Budapest Fővárosi Szervezet (1051 Budapest, Arany J. u. 3l.) ajánlattevó aszer-
ződés teljesítésére alkalmas, vele szemben nem áll fenn kizáró ot így részt vehet atźtrgya|áson (1. rész
vonatkozásában).

Felelős: polgáľmesteľ
Határidő: 2015. junius 08'

2. akozbeszerzési eljáras eľedménýelen af. rész vonatkozásában tekintettel arľa, hogy a Kbt. 76. $ (1)

bekezdése a) pontja szerint eredménýelenaze|járźs' ha nem nyujtottak be ajánlatot.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2015. június 08.

A döntés végľehajtását végzo szewezeti egység: Ész-x.ľR Kft.., Jegyzói Kabinet
A lakosság széles köľét érintő döntések esetén az eloteľjesztés előffizítőjének javaslata a közzététe|
módjáľa: honlapon 
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Budapest, 20i5' június 05. ťt-
Csete Zoltán
mb. cégvezető
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|Yc||e,lL(eŁ

B írálóbizott sźlgi J egy zókönyv

r. Általános információk

1. Aján|atkérő: Józsefuárosi onkormányzat (1082 Budapest, Baross u. 63-67.)

2. A kiizbeszezési e|járás tárgya: ,,Budapest-Józsefuáros, Magdolna Negyed Ptogram IIr,,,
(azonosító szám: KÚoP.5.t,7/B-72-k.2ol2-ooo7), -Családfejlesztési szolgáltatás keretében
Szociális Lakhatási Tech n ikaÍ #gíaégn yújaás bl.źosítáę,,

3. Etjáľási cse|ekmény: A fent megnevezett eljárás során beérkezett ajánlatot valamint a hiánypot|ás
áttanu|mányozását követően az ajánlattevők szerz(ńés te|jesítésére va|ó a|ka|masságának vagy
alkalmat|anságánat va|amint a klzárő okok fenn (nem) á|lásanak megál|apítása

4. A kiizbeszeľzési etjárás típusa: A kozbeszerzé*kő| szóló 2011. évi CVIII. töruény (a továbbiakban:
Kbt. Harmadik rész, nemzeti eljárásrend szerinti hirdetmény ktizzététe|e né|kü| induló tárgya|ásos
közbeszezési eljárás

5. Helyszín: Józsefuárosi Önkormányzat (1082 Budapest, Baross u.63-67.)

6. Időpont: 2015. .t.|,ilÄii.'!ői.|#i.,ĺ t,ĺ : 9
7 . A jqyzőkiinyv fe|vételekor jelen!évő személyek z Bírá|ő bizottság a|u|íľott tagjai

8. A közbeszerzési etjárás cselekményeire vonatkozó információk:
Aján|at bontása: 2015. május 22. 10.00
Hiánypot|ás kiki.i|dese: 2015. május 29.
Hiánypotlási határidő: 2015. június 3. 14:00 óra

9 .Aján|attevő neve' székhelye, az aján|at paraméterei;

1. Aján|attevő neve: Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szeruezet
Ajánlattevő székhe|ye: 1051 Budapest Arany J. u. 31.

Az aján|at záft csomago|ásban, a megfelelő fe|iratta| ellátva kerü|t benyújtásra, 1 eredeti és 3 darab
eleKronikus, a papír a|apú másolati pe|dányban 2015. május 22. napján 9 óra 51 perckor. Az eredeti ajánlat
kótése megfelel az ajá nlattéte|i felhÍvásban e|őíltaknak.

l.lész:"A"-típusúx fe|adatokhoz kapcso|ódó szociális lakhatási technikai segítsegnyújtás

Egyösszegíi nettó megbíási díj (nettó Ft) 7.2oo.ooo '. Ft + o Áĺa

2.rész=,,Bo.típusú* fe|adatokhoz kapcso|ódó szociá|is lakhatásitechnikai segítségnyújtás



Egyiisszegíi nettó megbízási díj (nettó Ft) | nem teszünk ajánlatot

II. Hiánypótlás

A benyújtott ajánlatok értéke|ése, i||etve a bírálati lapok a|apján a Bírá|ó Bizottság az alábbi ajánlattevők
esetében hiánypót|ás éslvagY felv!|ágosítás nyújtás benyújtásat rendelte e| az alábbĺak szerint:

1.) Aján|attevő az aján|ata 4. olda|án csatolt Aján|ati nyilatkozatban (3. sz. me|lék|et) úgy nyilatkozott, hogy a
teljesítéshez a|vá||alkozót kíván igénybe venni (CSAPVÍĹYfü.), amety szervezet esetében a te|jesítés aránya a
kozbeszerzés étékének 45o/o-ô.

A Kbt. 26. $-a az a|ábbiakat írja elő:

-26. 5 Ha egy gazdaaígi szereplő a kcizfuzerzés énékének huszoncit százalékít mqhaĺadĺí mértékben fog
kcizvetlentjĺ részt vennÍ a szerzilés - részajánlat-tételi ĺehetőseg biztosftása esetén qy nbzre vonatkozó
szerzfués - tel]16ít6éfun, akkor nem lehet alvállalkozőnak mÍnősítenĺ hanem az aj,ánlatfun (reszuételi
je|entkezésben) és a szerzfués teljsĺtére során kcizcis ajánlaxeuőként (a kcizbeszerzési efánís részvéte|ĺ
szakszáfun részuételre jeĺentkezőként) kelL hogy szerepeljen, Egy gazdasĺígÍ szerepĺőnek a szerzfués
teljaít#fun ualĺí részvétele anínyát az határoza mq, hqy milyen arányfun részgtjl a fuszerzés
tiírgyának általános forgalmĺ adó nélkĺjl számított ellenértékéffil,,

Fenti rendelkezés étetmében az ajánlatban fe|tüntetett csAPVÍz Kft. közos aján|attevőnek mĺnősĹil, igy az
ajá n latba n vereplő doku mentumokat kĺizös ajá n lattevőként kel I benyújta n i.

Kérjük Aján|attevőt hogy hiánypotlás keretében ismételten nyújtsa be az a|ábbi dokumentumokat:

a) Fe|olvaso |ap közös aján|attevők esetén (2.2 sz. melléklet), me|yben feltüntetésre kerĹi|nek az egyes tagok
adatai

b) Ajánlati nyi|atkozat (3. sz. me|lék|et), az adott rész fe|tüntetésével, mindkét közös aján|attevőre
vonatkozóan

c) Klzáró okokrol szóló nyi|atkozat (6. sz. mel|éklet), mindkét közos ajánlattevőre vonatkozóan

d) Szakemberek ismeľtetéserő| szó|ó nyilatkozat (7. sz. me]|ék|et), az adott rész feltĹintetéséve|, kcizös
ajánlattevők nevében nyi|atkoaĺa

e) Szakember rendelkezésre ál!ásaról szóló nyi|atkozat (9. sz. mellék|et), az adott rész felttintetéséve|, közös
aján|attevőket feltűntetve

f) Nyi|atkozat az alkalmassági követelményeknek va|ó męfe|e|esről (11. sz. mel|ék|et), az adott rész
fe|tü ntetéséve|, (amen nyi ben a I ka lmasságát ilyen módon kívá nja igazol ni)

g) mindkét kĺizĺis ajánlattevő ajánlatot a|áíro képviselőjének aláírási címt'ldánya vagy a|áí'ásmintája, adott
esetben meghata|mazás (10. sz. me|léklet)

h) Konzorciumi megá||apodás, a Dokumentáció 2. kötetének 5. pon$ában meghatározott tarta]omma|

2.) Ajánlatkérő az aján|attételi felhívás 12. pontjában a kovetkezőket írta e|ő az tĄlL míÍszaki-szakmai
a|kalmasságĺ követe|ményrő| :

-Mft, Ajánlatteuő a 310/2011. (ru. B.) Korm. rendelet 15. 5 p) bekedés d) pontja alapján mutasę be
azol<at a szakembereket, akĺket be kíuán uonni a teljesítésbe.

Cę to ĺa n dő do ku m e n tu m o k :

- a szakemberek bevonására, Ísmertetésére uonatkoző nyilatkozat;



- a szakember szakmai tapaszta|atĺít ĺsmertető sa1át kezűleg a|áĺn szakmai cinéletrajza, olyan
részletezettséggel, hogy abboĺ egyéftelmííen dertiljón kÍ az MI. pontban előírt alkalmassági feltétel(ek)
teljestjlése;

igazolő dokumentumok;

- a szakember áĺtal aláírt rendelkezésre áIlásÍ nyilatkozata mely tartalmaza, hogy eljárásba történő
bevonásiíről tudomásgl bír, teljes bizonyító eĘíÍ magánokĺratfu foglalua.

A Kbt. 55. s G) bekedésében foglalbk alapján az MI. aĺkalmass;iígi feltétel esetében az qyüttes mqfelelés
mqengdett "

Aján|attevő aján|atának t2. es17. o|dalain csatolt K. Gy. és T.K. szakemberek szakmai ĺinéletĘzaiban (8. sz.
mel|ék|et) nem kerijlt kitöltésre a ,,KÉPZErľsÉe IenzoúSA,, rész, ezért nem derÜ| ki a szakemberek
tényleges szakmai tapasztalata, így Ajánlattevő alkalmassága nem á|lapítható meg egyértelműen.

Kérjtik Ajánlattevőt, hogy hiánypot|ás keretében szíveskedjen ismételten csato|ni a fenti szakemberek szakmai
öné|etrajzait teljeskörűen kitĺi|tve, olyan rész|etessĄ;gel, hogy abbol egyértelműen derüljön ki az M1. pontban
előírt alkalmasĺági fe|téte| te|jesü|ése.

3) Az ajánlatot aláíró B.I. személy nem szerepel az ajánlat 25. olda|án csato|t tóruényszéki nyllvántaĺtási
kivonatban, mint képviseltre jogosult vemély, illetve a Budapest Fővárosi Szeruezet rész sem tartalmaz
érdemi információt.

KérjĹik Ajánlattevőt hogy felvilágosítas keretében szíveskedjen tisztázni, hogy B.I. miként jogosult Aján|attevő
nevében aján|atot aláírni.

} Aján|attevő a hiánypót|ási felhívásnat illetve felvilágosítás kérésnek eleget tett' a
hiánypót|ási határidő lejáÉáig megfe|e!ő hiánypót|ást nyújtott be.

rrr. Édemi döntési javaslatok

Az ajánlattevők által benyújtott ajánlat és hiánypot|ás értéke!ése, illeWe a bírá|ati lapok alapján a Bí.á|ó
Bizottság az alábbi dontésre tesz javaslatot :

. Egyhangú|ag javasoljuk megá|lapítani, hogy a Magyar Vörtiskereszt Budapest Fővárosi
Szeruezet (1051 Budapest Aľany J. u. 31.) ajánlattevő a szezó1dés teljesítésere alka|mas, ve|e
szemben nem álIfenn kizáró ot így részt vehet a táryyaláson (1. rész vonatkoásában).

' Egyhangú|ag javasoljuk megá|lapftani, hogy a közbeszezésie|járás eredményte|en a 2. rész
vonatkozásában tekintettel arra, hogy a Kbt. 76. s (1) bekezdése a) pontja szerint eredményte|en az
eljárás, ha nem nyújtottak be ajánIatot.

Kmf.

Bírá|ó Bizottsag tagjai:
qć-,t Elr:w|ľ-...'..Đ.........'.....'...



BIRALATI LAP

1. Aján|atkérő: Jőzsefuárosi onkormányzat (1082 Budapest, Baross u. 63-67.)

2. A közbeszerzési eljárás táryya: ,,Budapest-Józefuáros, Magdolna Negyed Ptogram rIr."
(azonosíhí szám: KúoP-5,t.l/B-72-k-2o72-ooo7), -Cgládfejlesźési szolgáltatás keretében
Szociális Lakhatási TechnikaÍ *gítŃnyújtás biźosítáę,,

3. A kiizbeszeľzés| efáľás cse|ekményelre vonatkozó információk:
Ajánlat bontása: 2015. május 22. 10.00
Hiánypot|ás kikü|dése: 2015. május 29.
Hiánypot|ási határidő: 2015. június 3. 14:00 óra

4 'Ajánlattevő neve' székhe|ye, az ajánlat paraméterei:

1. Ajánlattevő neve: Magyar Vöriiskereszt Budapest Fővárosi Szeruezet
Aján|attevő székhelye: 1051 Budapest, Arany J. u. 31.

Az aján|at zárt csomago|ásban, a męfele|ő feliratt'a| e||átva kerĹi|t benyújtásra, 1 erďeti és 3 darab
elektronikus, a papír alapú másolati peldányban 2015. május 22. napján 9 óra 51 perckor. Az eredeti aján|at
kötése megfelel az aján|attételi fe| hívásba n e|őírtaknak.

1.lész:"A"-típusú* feladatokhoz kapcsolódó szociáIis lakhatási technikai segítsegnyújtás

Egyösszegíi nettĺó megbíási díj (nettó Ft) 7.2oo.ooo 
'- 

Ft + o Áta

Z.rész: -B,,.típusú* feladatokhoz kapcso|ódó szociális lakhatási technikai segítségnyújtás

Egytĺsszegĺi nettó megbízásidíj (nettó Ft) nem tesziink ajánIatot

II. Hiánypótlás

A benyújtott ajánlatok értékelése, illetve a bírrálati lapok alapján a Bír.áló Bizottság az a|ábbl ajánlattevők
esetében hiánypot|ás es/vagy felvilágosítas nyújtás benyújtásat rendelte el az alábbiak szerint:

1.) Ajánlattevő az ajánlata 4. oIda|án csato|t Ajánlati nyi|atkozatban (3. sz. mel|ék|et) ú9y nyi|atkozott, hogy a
te|jesítéshez alvá|lalkozót kÍván igénybe venni (CSAPVÍZ Kft'.), ame|y szeruezet esetében a te|jesítés aránya a
kĺizbeszezés értékének 45o/o-a.
A Kbt. 26. $-a az alábbiakat ífia elő:
,26, s Ha egy gazdasági szereplő a kcizbeszerzés értékének huszoncit százalékít mqhaladő mértékben fq
kcizuetlentjl részt vennÍ a szerződés - részajánlat-tételi lehetőse! biztosítása esetén qy részre uonatkozó
szelzfrés - tetjesítéséfun, akkor nem lehet a|viíllalkozónak minősíteni, hanem az ajánĺatfun (részuételi
jetentkezaben) és a szerzfués teljesítae során ktiztis ajánĺattevőként (a kcizbeszerzésÍ e|iárás részuételi
szakaszáfun rászvételre jeĺentkezőként) kell, hqy szerepeljen. Egy gazdasági szereplőnek a szerzfués
tetjesítésében uakí részuétele arányát az határoza mQ, htf milyen arányfun részestjl a beszerzés
tárgyának általános forgalmi aďí nélktjl számított ellenértékébőĺ.,,
Feňti rendelkezés érteĹmében az ajánlatban feltiintetett csAPVÍz Kft. közös ajántattevőnek minősüt, így az
ajá n |atba n szereplő dokumentu mokat közös ajá n |attevőként ke| | benyújta n i.



Kérjük Ajánlattevőt, hogy hĺánypót|ás keretében isméte|ten nyújtsa be az a|ábbi dokumentumokat:
a) Felo|vasó |ap közös aján|attevők esetén (f.2 sz. mel|ék|et), me|yben fe|tÜntetésre kerülnek az egyes tagok
adataĺ
b) Aján|ati nyi|atkozat (3. sz. me||ék!et), az adott rész fe|tüntetéséveĺ, mindkét közös aján|attevőre
vonatkozóan
c) Kizáró okokró| szó|ó nyilatkozat (6. sz. mel|ék|et), mindkét közös ajánlattevőre vonatkozóan
d) Szakemberek ismeftetésérő| szó|ó nyilatkozat (7. sz. me|léklet), az adott rész feltüntetéséve|, közös
ajánlattevők nevében nyi|atkoua
e) Szakember rende|kezésre á||ásáról szó|ó nyi|atkozat (9. sz. mel|ék|et), az adott rész fe|tüntetéséve|, közös
ajá n lattevőket fe|tű ntetve
Q Nyilatkozat az a|ka|massagi kovete|ményeknek va|ó megfe|e|ésrő| (11. sz. me||éklet), az adott rész
fe|tĺ.intetésével, (amennyiben alka|massagát ilyen módon kÍvánja igazolni)
9) mindkét kĺizos aján|attevő aján|atot a|áírró képvise|őjének aláír.ási címpe|dánya vagy aláírásmintája, adott
esetben meghatalmazás (10. sz. mel|ék|et)
h) Konzorciumi megál|apodás, a DokumenÉció 2. kĺitetének 5. pontjában meghatározott tańa|ommal
2.) Ajánlatkérő az aján|attételi felhí'vás 12. pontjában a kóvetkezőket íĺta e|ő az MĺĹ. míÍszaki-szakmai
alkalmassagi kĺivetelményről :

-Mft, Ajánlattevő a 310/2011. (nI, 23.) Korm. rendelet 15, s p) bekuda d) pntja alapján mutassa be
azol<at a szakembereket, akĺket be kĺuán vonni a te!;esítesfu,

Csa to la n dĺj do k u m e n tu m o k :

- a szakemberek bevonásłíra, ismertetésére vonatkozĺí nyilatkozat;

- a szakemfur szakmai bpsztalatiít Ísmertető a1át kezűlq aláírt szakmaĺ cinéletrajza, olyan
résztetaettsĄ7geĺ, hogy abfu5t qyértelműen dertilion ki az MI, pontfun eĺőĺrt alklmassági feltétel(ek)
teĺjatilése;

- vqzetfuýet igazoló dokumentumok;

- a szakember által atáírt rendelkeésre állásÍ nyilakozab mely brtalmazza, hogy eljárásfu ttifténő
beuonásárĺíl tudomással bír, teĺ1és bizonyítĺí erejíÍ magánokÍntfu foglalva,

A Kbt. 55. 5 G) bekezdésében fogĺlaĺbk aĺapján az M7. alkatmassági feltétel eętében az qytittes mqfelelés
mqĺengdett.,,
Ajántattevő ajánlatának 12. és 17. olda|ain csatolt K. Gy. és T.K. szakemberek szakmai öné|etĘzaiban (8. sz.
me|lék|et) nem kerü|t kitĺi|tesre a ,,KÉPzErrsÉc lenzońSA,, rész, ezért nem derül ki a szakemberek
tényleges szakmaitapasztalata, így Aján|attevő a|ka|massága nem á||apítható meg egyértelmíÍen.
Kérjĺik Ajánlattevőt, hogy hiánypot|ás keretében szíveskedjen isméte|ten csatoIni a fenti szakemberek szakmai
öné|etĘzait, te|jeskörÍÍen kitölWe, o|yan részletessĄ;gel, hogy abboI egyértelműen derü|jön kiaz M1. pontban
e|őírt a|kalmassági fe|téte| te[esülése.
3) Az aján|atot aláíro B.I. személy nem szerepel az aján|at 25. o|datán csato|t töľvényszéki nyi|vántartási
kivonatban, mint képvise|tre jogosult személy, il|etve a Budapest Fővárosi Szervezet rész sem tarta|maz
érdemi információt.
Kérjiik Aján|attevőt, hogy fe|világosítás keretében szíveskedjen tisztázni, hogy B.I. miként jogosult Aján|attevő
nevében ajánlatot a|á írni.

} Ajántattevő a hiánypót|ási fe|hívásnat<, i|letve fetvitágosítás kérésnek eleget tett, a
hiánypótlási határidő lejáÉaig megfe|e|ő hiánypótlást nyújtott be.

összeroclłlás: Rz aján|attéte|i határldőre benyújtott, ajánlati kĺitĺittseget nem eredményező ajánĺato és
hiánypot|ás alapján az alábbiat<at javaslom a Bírá|ó Bizottságnak megátlapÍtaniaz eljárás vonatkozásaban:

. Javasolom megál|apítani, hogy a Magyar Vörtiskereszt Budapest Fövárosi Szeryezet (1051
Budapest Arany J. u. 31.) aján|attevő a szeĺzffiés te|jesítésére alka|mas, vele szemben nem á||

fenn kizáró ot így részt vehet a tárgyaláson (1. rész vonatkozásaban).
' Javaso]om megál|apíbni, hogy a közbeszezési etjárás eredményte|en a 2. rész vonatkozásában

tekintettel arra, hogy a Kbt. 76. s (1) bekezdése a) pontja szerint eredményte|en az eIjárás, ha nem
nyújtottak be ajánlatot.

2

.\
Budaoest, 2oL5,.fl&Än oĄ, :.-TI



(név)
Bíráló Bizottság tagja



BIRALATI LAP

1. Ajánlatkérő: Józsefuárosi Önkormányzat (1082 Budapest, Baross u. 63-67.)

2. A közbeszezés! eljárás tárgya: ,,Budapest-Józrefuárcs, Magdolna llegyed Program rlr,,,
(azonosító szám: KMoP-5,7,7/B-72-k.2o72-ooo7) ,,Caládfejlesźési szolgáItatás keretében
SzociálÍs LakhaÉsi TechnÍkai Segítségnyújtás biźosítáę,,

3. A kiĺzbeszerzési eljárás cse|ekményeire vonatkozó információk:
Ajánlat bontása: 2015. május 22. 10.00
Hiánypotlás kikii|dése: 2015. május 29.
Hiánypotlási hataridő: 2015. június 3. 14:00 óra

4.Ajánlattevő neve, székhelye, az aján|at paraméterei:

1. Ajánlattevő neve: Magyar Vöriiskereszt Budapest Fővárosi Szeruezet
Aján|attevő székhelye: 1051 Budapest Arany J. u. 31.

Az aján|at zárt csomagolásban, a megfelelő fe|iratta| el|átva kerĺ'ilt benyújtásra, 1 eredeti és 3 darab
eleKronikus, a papíra|apú másolati peldányban 2015. május 22.napján 9 óra 51 perckor. Az eredeti aján|at
kötése megfele| az ajánlattéte|i felh ívásba n előíĺtaknak.

l.részz,A,.típusú* feladatokhoz kapeo!ódó szociális |akhatási technikai segítĺágnyújtás

Egyösszegíi nettó megbízásidíj (nettó Ft) 7.2oo.ooo 
'. 

Ft + o Ára

2.rész: -B,'-típusri'ľ feladatokhoz kapcso!ódó szociáIis takhatási technikai segítsegnyújtás

Egyösszegĺi nettó megbíási díj (nettó Ft) nem teszĺink ajánIatot

II. Hiánypótlás

A benyújtott ajánlatok értéke|ése, i|letve a bírrálati |apok a|apján a Bír.átó Bizottság az alábbi aján|attevők
esetében hiánypot|ás elvagy felvilágosítás nyújtás benyújtásat rendelte e| az a|ábbiak szerint:

1.) Ajánlattevő az ajánlata 4. oldatán csatolt Aján|ati nyilatkozatban (3. sz. mel|éklet) úgy nyi|atkozott, hogy a
te|jesítéshez a|válla|kozót kíván igénybe venni (CSAPVÍZ Kft,,), ame|y szervezet esetében a teljesítés aránya a
közbeszezés értékének 45o/o-d.
A Kbt. 26. $-a az alábbiakat írja elő:
,,26. 5 Ha egy gazdasági szereptő a ktizbezerzés értékének huszoncit százalékát meghaladó mértékfun fq
közuettenül részt venni a szerződés - részajántat-téteti lehetősq bĺztosítiíę esetén qy részre uonatkozó
szerződés - teljesítésében, akkor nem |ehet alvállalkozónak mĺnősítenĺ, hanem az ajánlatfun (részvételĺ
jelentkezesben) és a szeľzfués tejésítése sonín kcizcis ajánlattevőként (a kcizbeszerzésĺ efárás résłételi
szaĺcaszáfun részvétetre jelentkezőként) kell, hogy szerepeljen, Egy gazdasiígĺ szereplőnek a szerződés
teĺjesíté#ben ua|ó résľétele arányát az határoza mQ, hQľ miĄyen arányfun részestil a bgzerzés
tiírgyiának áIta|ános forgalmi adó néIktjl számított ellenénékéből.,,
reňii rendetkezés érteĹmében az aján|atban fe|tĹintetett csAPVÍz Kft. kozös ajánlattevőnek minősĺ.i|, így az
ajá n |atba n szereplő doku mentumokat kózös ajá n |attevőként kel l benyújta ni.



Kérjük Aján|attevőt, hogy hiánypót|ás keretében isméte|ten nyújtsa be az alábbi dokumentumokat:
a) Fe|olvasó |ap közös aján|attevők esetén (2.2 sz' me|lék|et), me|yben fe|tÜntetésre kerü|nek az egyes tagok
adatai
b) Aján|atĺ nyi|atkozat (3. sz. mel|ék|et), az adott rész fe|tüntetéséve|, mindkét közös aján|attevőre
vonatkozóan
c) Kizárő okokról szó|ó nyi|atkozat (6. sz. me|lék|et), mindkét kĺlzös aján|attevőre vonatkozóan
d) Szakemberek ismeĺtetéserő| szó|ó nyilatkozat (7. sz. me||ék|et), az adott rész fe|tüntetésével, közos
aján|attevők nevében nyi|atkoaĺa
e) Szakember rende|kezésre á||ásaról szó|ó nyilatkozat (9. sz. me||éklet), az adott rész fe|tüntetéséve|, közös
ajá n lattevőket fe|tíĺ ntetve
f) Nyi|atkozat az a|ka|massági követe|ményeknek va|ó megfe|elésről (11. sz. me|lék|et), az adott rész
feltüntetésével, (amennyiben alkalmasságát i|yen módon kívánja igazo|ni)
g) mindkét közös ajánlattevő aján|atot a|áír'ó képvise|őjének aláírási címpeIdánya vagy a|áír.ásmintája, adott
esetben męhata|maás (10. sz. me||éklet)
h) Konzorciumi megá|lapodás, a Dokumentáció 2. kötetének 5. pontjában meghatározott tarta|omma|
2.) Ajánlatkérő az aján|attételi felhÍvás 12. pontjában a kĺivetkezőket írta e|ő az MĺL. mĹíszaki-szakmai
alka|massági követelményről :

-Mft. Aján|attevő a 310/2011, (W. 23,) Korm, rendeĺet 15. 5 p) bekezdes d) pntja alapján mutassa be
azokat a szakembereket, akĺket be kíván vonni a teljesítésbe.

Cg tola ndő do kum en tumok :

- a szakemberek bevonására, ismertetésére vonatkozó nyilatkozat;

- a szakemfur szakmai tapszblaüít ĺsmertető aját ke(Íleg aláĺrt szakmai cinéletrajza, oĺyan
részteteettsĄ4get, hogy abbot qyértetműen dertitjcin kÍ az MI. pontfun előírt alkalmasságÍ feltéte(ek)
teÍesülése;

- vqzetbqet igazolĺ5 dokumentumok;

- a szakember áttat atłáírt rendelkezésre áItásĺ nyilatkozata mely Ertaĺmaza, hogy eljárásba tcjrténő
bevonásáról tudomásęI bír, teĺjes bizonyítő erejíí magánokintfu foglalua.

A Kbt. 55. s G) bekedésében fogtattak alapján az MI. alkalmasságÍ feltétel esetében az egytittes mqfelelés
mqĺengdett.,,
Ajánlattevő aján|atának 12. és 17. oĺdalain csato|t K. Gy. es J.K. szakemberek szakmai öné|etĘzaiban (8. sz.
ńelÉklet) něm került kitö|tésre a ,,KÉPzErrsÉe IcnzouSA', rész, ezéÉ nem derül ki a szakemberek
tényteges szakmaitapaszta|ata, í9y Ajánlattevő alka|massága nem á||apítható mę egyértelműen.
Kérjük Aján|attevőt, hogy hiánypotlás keretében szíveskedjen isméte|ten csatolni a fenti szakemberek szakmai
ĺinéletrajzait, te|jesktiriÍen kitöltve, olyan rész|etessĄ;ge|, hogy abbo| egyértelműen derüljon ki az Ml. pontban

előírt a|ka|massági feltétel te$esülése.
3) Az aján|atot a|áír.ó B.I. személy nem szerepel az ajánlat 25. o|dalán csatolt törvényszéki nyilvántartási
kivonatban, mint képviseltre jogosult szemé|y, illetve a Budapest Fővárosi Szervezet rész sem tartalmaz
érdemi információt.
Kérjiik Ajánlattevőt, hogy felvilágosítás keretében szíveskedjen tisztázni, hogy B.I. miként jogosult Ajánlattevő
nevében ajánlatot aláírni.

} Aján|attevő a hiánypóüási fe|hívásnalg i!|etve fe|vitágosítás kérésnek eleget tett a
hiánypót|ási határidő lejáÉaig megfelelő hiánypót|ást nyújtott be.

ĺisszrroculás: Rz ajántattételi határidőre benyújtott, aján|atl kĺitcittseget nem eredményező ajánlato és
hiánypotlás alapján az a|ábbiakat javas|om a Bíráló Bizottságnak megá||apílaniaz e|járás vonatkozásában:

. Javaso|om megát|apítani, hogy a Magyar Vtiľtiskereszt Budapest Fővárcsi Szeruezet (1051
Budapest Arany J. u. 31') aján|attevő a szerződés te|jesítésére a|kalmas, vele szemben nem á|l

fenn kizáró ot<, így részt vehet a tárgyaláson (1. rész vonatkozásában).
. Javasotom megá|lapítani, hogy aközbszerzesi etjárás eredményte|en a 2. rész vonatkozásaban

tekintette| arra, hogy a Kbt. 76. s (1) bekezdése a) pon$a szerint eredménytelen az e|járás, ha nem

nyújtottak be ajánlatot.

Budapest, 2oL5. a6..ł !Đ.,

(-.



(név)
Bíráló Bĺzottság tagja



BTRALATI LAP

1. Ajánlatkérő : Józsefuá rosi onkorm ányzat ( 1082 Budapest, Baross u. 63-67 .)

2. A közbeszerzési e|jáľás táryya: ,,Budapest-Józsefuáros, Magdolna Negyed Program fir.,,
(azonosító szám: KMoP-5.7.7/B-72-k-2o72.ooo7L -Cnládfejlesźési szolgáltatás keretében
SzociáIÍs Lakhatási Tech nika i &gíBcýn yújtits biźosítág,,

3. A kiizbeszerzési etjárás eelekményeire vonatkozó informáclók:
Ajánlat bontása: 2015. május 2f. L0.00
Hiánypotlás kiküldése: 2015. május 29.
Hiánypotlási határidő: 2015. június 3. 14:00 óra

4 .Aján|attevő neve, székhelye, az aján|at paraméterei:

1. Ajánlattevő neve: Magyar Viiriiskereszt Budapest Fővárosi Szervezet
Ajánlattevő székhe|ye: 1051 Budapest, Arany J. u. 31.

Az ajánlat zárt csomagolásban, a megfe|e|ő felirattal el|átva került benyújtásra, 1 eredeti és 3 darab
elektronikus, a papír alapú máso|ati peldányban 2015. május 22. napján 9 óra 51 perckor. Az eredeti aján|at
kötése męfele| az ajá n |attétet i fe| h Ívasba n előírta kna k.

1.részz,A,-típusri* fe|adatokhoz kapcso|ódó szociális takhatási technikai segítségnyújtás

Egyösszegĺi nettó megbízási díj (nettó Ft) 7.2OO.00O,-Ft+ 0Afa

2.ĺész: -B.-típusú* feladatokhoz kapcsoiódó szociá|is lakhatásitechnikai segítségnyújtás

Egyösszegĺi nettó megbízási díj (nettó Ft) nem teszünk ajánlatot

II. Hiánypĺót|ás

A benyújtott ajánlatok értékelése, illetve a bírá|ati |apok a|apján a Bírá|ó Bizottság az a|ábbi ajánlattevők
esetében hiánypotlás és|vagy felvitágosítás nyújtás benyújtását rendelte e| az alábbiak szerint:

1.) Ajántattevő az aján|ata 4. o|da|án csatolt Ajánlati nyilatkozatban (3. sz. melléklet) úgy nyi|atkozott, hogy a
te|jesítéshez alvál|alkozót kívan igénybe venni (csAPVÍz Kft.), amely szervezet esetében a te|jesítés aránya a
kĺizbeszezés értékének 45o/o-a.
A Kbt. 26. $-a az a|ábbiakat írja elő:
,,26, 9 Ha egy szerepĺő a kcizbeszerzés értékének huszontjt százaĺékít mqhalaďí mértékben fq
kcjłeilentil részt venni a szerzfués - r&zaján|at-téteti ĺehetőúĺ biztosítiísa esetén qy részre uonatkoző
szerződés - teljesítésében, akkor nem lehet atuáItalkozónak mĺnősíteni, hanem az ajánlatban (részuételi

1étentkezésben) és a szerződés te[iesít&e grán ktizcis ajánlattevőként (a kcizbeszerzésĺ eljárás részvételi
szakszáfun részuétetre jetentkezőként) kell, ho4y szerepeljen. Egy gazdasiígi szereplőnek a szerzfués
tetjesítésében uaĺcí részvétele arányát az határoza meg, hqy milyen arányhn részestjl a fuszelzés
tiírgyának általános forgalmi adó nélktjl számított ellenéłtékéffil.,,
reňti rende|kezés ételméuen az ajántatban fe|ttintetett csAPVÍz Kft. koztis aján|attevőnek minősül, igy az
aján|atban szereplő dokumentumokat köztis aján|attevőként ke|l benyújtani.



Kérjük Aján|attevőt, hogy hĺánypót|ás keretében ismételten nyújtsa be az a|ábbĺ dokumentumokat:
a) Fe|o|vasó |ap közos aján|attevők esetén (2.2 sz. mel|éklet), me|yben fe|tÜntetésre kerÜ|nek az egyes tagok
adatai
b) Aján|ati nyi|atkozat (3. sz. me||ék|et), az adott rész felti.intetéséve|, mindkét kozös aján|attevőre
vonatkozóan
c) Kizáró okokról szóló nyilatkozat (6. sz. mel|ék|et), mindkét közös aján|attevőre vonatkozóan
d) Szakemberek ismeĺtetéséről szó|ó nyilatkozat (7. sz. me||éklet), az adott rész feltĹintetésével, közos
ajánlattevők nevében nyi|atkoaĺa
e) Szakember rende|kezésre ál|ásaról szóló nyilatkozat (9. sz. mel|ék|et), az adott rész feltüntetéséveĺ, közos
ajá nlattevőket feltűntetve,f) 

Nyi|atkozat az a|ka|massági kovetelményeknek va|ó megfele|ésről (11. sz. mel|ék|et), az adott rész
fe|tüntetésével, (amennyiben allĺalmasságát i|yen módon kívánja igazo|ni)
g) mindkét közós ajánlattevő ajánlatot a|áíró képvise|őjének a|áír.ási címpeldánya vagy aláírásmintaja, adott
esetben meghata|mazás (10. sz. mel|ék|et)
h) Konzorciumi megá||apodás, a Dokumentáció 2. kotetének 5. pontjában meghatározott tarta|omma|
2.) Ajánlatkérő az aján|attételi fe|hÍvás 12. pontjában a következőket írta e|ő az Ml1.. műszaki.szakmai
aIka lmassagi k<ivetelményről :

-M/7. A1ánlattevő a 310/2011, (ru, 23.) Korm. rendeĺet 15, 5 p) bekedés d) pntja alapján mubssa be
azokat a szakembereket, akiket be kíuán vonni a tefesítésfu,

Ga tola n ďj dokumen tu m ok :

- a szakemberek bevonására, ismertetésére vonatkozó nyilatkozat;

- a szakember szakmaÍ bpsztaĺatát ismertető aját kezíÍlq aliíín szakmai cinéletrajza, olyan
részletezetBcýgel, hogy abfuíl qyéttelmíÍen dertil1:tin kÍ az MI, pontfun előírt alklmassági feltétel(ek)
teljatjlése;

- vegĺzettsqet Ąqazoló doku mentumok;

- a szakember álbl aláfit rendelkezésre állásĺ nyilatkozab mely brtalmaza, hogy eljárásfu tóľténő
bevonásáről tudomással bĺr, teljes bizonyító erejií magánokintfu foglalua.

A Kbt, 55. 5 G) bekezdésében fqlałbk alapján az M7. alkalmassági feltétel esetében az qytittes megfeĺelés
mqengdett "
Ajánlattevő ajánlatának 12. és 17. o|dalain csato|t K. Gy. és T.K. szakemberek szakmai onéletĘzaiban (8. sz.
me|lék|et) nem kerü|t kĺkjltésre a ,,KÉPzEľTsÉe tenzoúSA'' rész, ezéft nem derü| ki a szakemberek
tényleges szakmaitapaszta|ata, így Aján|attevő alka|massága nem átlapítható meg egyénelműen.
Kérjük Aján|attevőt, hogy hiánypotlás keretében szÍveskedjen ismételten csato|ni a fenti szakemberek szakmai
öné|etrajzait teljeskörűen kitö|We, o|yan révletessĄ;ge!, hogy abbol egyéte|műen derü|jön ki az Ml. pontban
előílt alkalmassági fe|téte| te|jesülése.
3) Az ajánlatot aláír.ó B.I. szemé|y nem szerepel az aján|at 25. o|dalán csato|t tórvényszéki nyi|vántartási
kivonatban, mint képviseltre jęosu|t személy, i||etve a Budapest Fővárosi Szervezet rész sem tartalmaz
érdemi |nformációt.
Kérjük Ajánlattevőt, hogy fe|vi|ágosítas keretében szÍveskedjen tisztázni, hogy B.I. miként jogosu|t Ajántattevő
nevében ajá nlatot aláírni.

} Ajántattevő a hiánypóttási fe|hívásnat illetve fetvitágosítás kérésnek eleget tett' a
hiánypóHási határidő |ejáÉáig megfelelő hiánypótlást nyújtott be.

ĺisszrroculás: nz a;ánlattételi határidőre benyújtott, ajánlati k<itĺittseget nem erďményező aján|ato és
hiánypót|ás a|apján az a|ábbiakat javas|om a Bíráló Bizottságnak megá|lapítani az eljárás vonatkozásában:

' Javaso|om megál|apítani, hogy a Magyar Včirtiskercszt Budapest Fővárosi Szeruezet (1051
Budapest' Arany J. u. 31.) aján|attevő a szerződés teljesítésére alka|mas, vele szemben nem á||

fenn kizáró ot így részt vehet a tárgyaláson (1. rész vonatkozásában).. Javasolom megá|lapítani, hogy a közbeszezési etjárás eredménytelen a 2. rész vonatkozásaban
tekintettel arra, hogy a Kbt. 76. 5 (1) bekezdése a) pon$a szerint eredményte|en az e|járás, ha nem
nyújtottak be aján|atot

Budapest, 2015. 06' o lł.
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' Bíiďóbizottsági tihstő|

a.Józsefuárosi önkormányzat (1082 Budapest Baross u. 63-67.) mint ajánlatkérő által az
atábbi beszezés tárgyában megindított közbeszezési e|járásban a Bír.á|óbizottsági Ü|ésről

I

Aikozbeszezési eljárás tárgya: .Budapest-Józefuálos, Magdotna t,tegyed Prcgram lrr,,,
(azonosítlí szám: KÚoP-5.7,7/B-72-k-2o72-ooo7), -CęIádfejlesztésÍ szolgáIbtás
kerctébe n SzocÍá lÍs Ia khatiísi Teh n Íla Í seg í@g n yújtiá s bÍzźosítád,

2015. 04. 14.30
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