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Tisztelt Koltsegvetesi es Penzugyi Bizottsag!

I. Tenyallas es a dontes tartalmanak reszletes ismertetese

Budapest Fovaros VIII keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek Koltsegvetesi es 
Penzugyi Bizottsaganak 56/2021. (IX.20.) szamu hatarozataval meginditasra keriilt a ..Budapest 
Jozsefvarosi Onkormanyzat tulajdonaban allo lakasok felujitasa I-II." targyu kozbeszerzesi 
eljaras a kozbeszerzesekrol szolo 2015. evi CXLIII. torveny (Kbt.) Harmadik resz, 112. § (1) bekezdes 
b) pontja szerinti nyilt, nemzeti eljarasrendben.

Eljarasi cselekmenyek:
1)
Fenti kozbeszerzesi eljaras soran a benyujtott ajanlatok Kbt. 69 § (l)-(2) bekezdese szerinti, Kbt. 81. § 
(5) bekezdesenek alkalmazasaval tortend biralata soran megallapitasra keriilt, hogy a 2. resz 
tekinteteben a Nimrod-Bau Beruhazo es Kivitelezd Kft. (2000 Szentendre Szentlaszloi Ut 36-38.) 
ajanlattevo az ajanlata reszekent csatolta az iizleti titokrdl szolo nyilatkozatat, melyben foglaltak 
szerint Ajanlattevo az arazott koltsegveteseket iizleti titokka nyilvanitotta. Ugyanakkor az ajanlattevo 
az ajanlata reszekent nem csatolta az arazott koltsegveteseket.

A Kbt. 71. § (8) bekezdese b) pontja szerint: A hianypotlas soran az ajanlatban a beszerzes targyanak 
jellemzoire, az ajanlattevo szerzodeses kotelezettsege vegrehajtasanak modjara vagy a szerzodes mas 
felteteleire vonatkozo dokumentum tekinteteben csak olyan nem jelentos, egyedi reszletkerdesre 
vonatkozo hiba javithato vagy hiany potolhato, tovabba atalanydijas szerzodes eseten az arazott 
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koltsegvetes (reszletes arajanlat) valamely tetele es egysegara potolhato, modosithatd, kiegeszitheto 
vagy torolheto, amelynek valtozasa a teljes ajanlati arat vagy annak ertekeles ala eso reszdsszeget es 
az ajanlattevok kozott az ertekeleskor kialakulo sorrendet nem befolyasolja.
A Kbt. fentiekben hivatkozott, 71. § (8) bekezdesenek b) pontja alapjan kizarolag nem jelentos 
modositasra vonatkozoan engedi meg a jogszabaly a szakmai ajanlat hibainak, hianyossagainak 
kikiiszoboleset. Ennek megfeleloen az arazott koltsegvetes csak valamely tetelenek, illetve 
egysegaranak modositasat teszi lehetove a torveny, de jogszeruen nem lehetseges egy egesz 
koltsegvetes utolagos bearazasa es a tobbi koltsegvetesi tabla teteleinek modositasa, meg abban az 
esetben sem, ha az osszessegeben nem eredmenyezi az ajanlati ar valtozasat.
Ezen ervelest tamasztja ala a Kozbeszerzesi Dontobizottsag D.168/16/2020. szamu hatarozata is. 
Tovabba fentieket tamasztja ala a Kozbeszerzesi Dontobizottsag D.437/8/2019. iktatoszamii 
hatarozata is, melyben foglaltak szerint a szakmai ajanlatot az arazott koltsegvetes es a muszaki leiras 
testesiti meg, es ha nem keriilnek benyujtasra, azok hianypotlas kereteben nem potolhatok atalanydijas 
szerzodesek eseteben sem.

Fentiek figyelembevetelevel a Biralobizottsag 2021. december 9-17-ei iilesen a Bizottsag szavazo 
tagjai egyhanguan ugy nyilvanitottak ki allaspontjukat, hogy egyetertenek a kozbeszerzesi tanacsadoi 
szakvelemenyekben foglaltakkal, mely szerint a Biralobizottsag javasolja a Nimrod-Bau Beruhazo 
es Kivitelezd Korlatolt Feleldssegu Tarsasag Ajanlattevo ajanlatat a 2. resz vonatkozasaban a 
Kbt. 73. § (1) bekezdes e) pontjaban foglaltak figyelembevetelevel ervenytelenne nyilvanitani, 
mivel egyeb modon nem felel meg az ajanlati felhivasban es a kozbeszerzesi dokumentumokban, 
valamint ajogszabalyokban meghatarozott felteteleknek.

2)
Fenti kozbeszerzesi eljaras soran a benyujtott ajanlatok Kbt. 69-§ (l)-(2) bekezdese szerinti es a Kbt. 
81. § (5) bekezdesenek alkalmazasaval torteno biralata soran megallapitasra keriilt, hogy a Szinipar 
Kft. (2085 Pilisvorosvar Petofi Sandor Utca 34.) ajanlattevo altal az 1. resz vonatkozasaban csatolt 
arazott koltsegvetesek tartalmaznak olyan teteleket, amelyek eseteben 0 Ft egysegarra vonatkozo 
megajanlas is megjelolesre keriilt az anyagkoltsegre vonatkozoan.

Fentiek figyelembevetelevel Ajanlatkerd kerte az Ajanlattevot, hogy sziveskedjen felvilagositas 
kereteben tisztazni, hogy mi az oka annak, hogy Ajanlattevo az arazott kbltsegvetesben 0 Ft 
egysegarakat is megjelolt, a koltsegvetesek 0 Ft erteket tartalmazo cellai eseteben miert nem meriil fel 
koltsege Ajanlattevonek.
Amennyiben ezen cellak eseteben egysegesen azon koriilmeny all fenn, hogy ezek tekinteteben 
Ajanlattevo allaspontja szerint nem meriil fel Ajanlattevonek koltsege, az esetben Ajanlattevonek erre 
vonatkozo cegszeriien alairt nyilatkozatat kerte Ajanlatkerd csatolni.
Amennyiben a 0 Ft egysegarat tartalmazo cellak kitoltesevel az ajanlat reszekent beadott arazott 
koltsegvetest Ajanlattevo modositani kivanja, az esetben Ajanlatkerd kerte az Ajanlattevot, hogy 
sziveskedjen a modositott arazott koltsegvetest hianypotlas kereteben benyujtani oly modon, hogy a 
koltsegvetes vegdsszege nem valtozhat meg.

Ajanlattevo a hianypotlasi hataridovel bezarolag nem nyujtotta be a hianypotlasat es felvilagositasat, 
igy a biralat soran a Kbt. 71. § (10) bekezdese alapjan kizarolag az ajanlattevo eredeti ajanlata vehetd 
figyelembe.

Az ajanlat reszekent csatolt Nagy Fuvaros u. 26. fsz.12. lakas vonatkozasaban csatolt arazott 
koltsegvetesben az Epitesz munkalapfulon a 13. tetel (Vakolatok potlasa, keskenyvakolatok pdtlasa 
oldalfalon, 11-20 cm szelesseg kozott) anyagkoltsege 0 Ft. Ezen tetel szerinti munkak elvegzese 
anyagfelhasznalast igenyel, Ajanlattevonek ennek megfeleloen kellett volna az arazott koltsegvetest 
kitolteni es benyujtani.
Ajanlattevo a felvilagositast es/vagy hianypotlast nem nyujtotta be, igy nem keriilt 
egyertelmusitesre, hogy ezen anyagkoltsegre vonatkozo cellaban milyen okbol kifolydlag keriilt a 0 Ft 
egysegar megajanlasra. Ajanlatkeronek ugyanazon hianyossagra vonatkozoan ujabb 
felvilagositaskerest, hianypdtlast elrendelni nines lehetosege figyelembe veve a Kbt. 71. § (6)
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bekezdeseben foglaltakat, mely szerint a korabban megjelblt hiany a kesobbi hianypotlas soran mar 
nem potolhato.

A Biraldbizottsag 2022. januar 5-6-ai ulesen a Bizottsag szavazo tagjai egyhanguan ugy nyilvamtottak 
ki allaspontjukat, hogy egyetertenek a kozbeszerzesi tanacsadoi szakvelemenyekben foglaltakkal, 
illetve elfogadjak a kbzbeszerzes targya szerinti szakertelmet kepviseld Bizottsagi tag eldzetesen 
megkiildott szakmai allasfoglalasat, mely szerint Biralobizottsag javasolja a Szinipar Kft. 
Ajanlattevo 1. reszre benyujtott ajanlatat a Kbt. 73. § (1) bekezdes e) pontjara hivatkozva 
ervenytelenne nyilvanitani, mivel egyeb mddon nem felel meg az ajanlati felhivasban es a 
kozbeszerzesi dokumentumokban, valamint a jogszabalyokban meghatarozott felteteleknek.

Fenti eljaras soran 2022. januar 13-i benvuitasi hataridovel hianypotlasi felhivasok kerultek 
kikiildesre. A bekiildott hianvpotlasok alapjan sziiksegesse valt ujabb kozbenso dontesek 
meghozatala az alabbiak szerint Az eloterjesztest ezekkel egeszitettiik ki.

3)
Fenti kozbeszerzesi eljaras soran a benyujtott ajanlatok Kbt. 69 § (l)-(2) bekezdese szerinti, 
Kbt. 81. § (5) bekezdesenek alkalmazasdval torteno biralata soran megdllapitasra kerult, 
hogy a 3. resz tekinteteben a Szinipar Kft (2085 Pilisvdrdsvdr Petofi Sandor Utca 34.) 
ajanlattevo „Az M/l alkalmassagi kovetelmeny szerinti szakember tobblet szakmai gyakorlata az 
alkalmassagi minimumkovetelmenyen felul (min.O honap, max. 36 honap)” ertekelesi szempontra a 
Felolvasolapon 36 honap tobblettapasztalat idotartamot jelolt meg „N.I. ” szakember vonatkozasdban.

szakember ajdnlatban benyujtott oneletrajza alapjan nem volt megdllapithato, hogy a 
szakember rendelkezik 36 honap szakmai tobblettapasztalattal, az dneletrajzban rogzitett elso harom 
projekt figyelembevetelevel 35 honap szakmai tapasztalat kerult csak igazoldsra.

Ajdnlatkero az dneletrajzban rogzitett utolso ket projekt („tanuszoda”, illetve „taroldk epitese” 
projektek) kereteben szerzett tapasztalatot nem tudta figyelembe venni, tekintettel arra, hogy azon 
projektek vonatkozasdban a Megrendelo nem kerult megjelblesre.

Fentiek figyelembevetelevel Ajdnlatkero kerte az Ajdnlattevot, hogy sziveskedjen hianypotlas 
kereteben „N.l. ” szakember oneletrajzat benyujtani es igazolni, hogy „N.l. ” szakember rendelkezik 
„Az M/l alkalmassagi kovetelmeny szerinti szakember tobblet szakmai gyakorlata az alkalmassagi 
minimumkovetelmenyen feliil (min.O honap, max. 36 honap) ” ertekelesi szempontra rogzitett 36 honap 
tobblet szakmai gyakorlattal.

Ajdnlatkero felhivta a figyelmet azon eloirdsra, mely szerint szakmai tapasztalatkent kizardlag a 
felsofoku mernoki (vagy azzal egyenerteku) vegzettseg megszerzeset koveto munkak vehetoek 
figyelembe az ajanlati felhivds feladdsanak napjdt megelozo idoszakban. Az ajanlati felhivds 
feladasanak napja ezen eljaras eseteben 2021.10.07. volt.

Ajanlattevo a hianypotlasi hataridovel bezardlag nem nyujtotta be a hidnypotldsdt, igy a biralat soran 
a Kbt. 71. § (10) bekezdese alapjan kizardlag az ajanlattevo eredeti ajanlata veheto figyelembe. A Kbt. 
71. § (6) bekezdese alapjan a korabban megjelolt hiany a kesobbi hianypotlas soran mar nem 
potolhato.

Fentiek figyelembevetelevel Ajanlattevo ajanlata nem felel meg a felhivasban, kozbeszerzesi 
dokumentumokban rogzitett kovetelmenynek, tekintettel arra, hogy Ajanlattevo ajdnlatdban nem 
igazolta, hogy „N.I.” szakember rendelkezik „Az M/l alkalmassagi kovetelmeny szerinti szakember 
tobblet szakmai gyakorlata az alkalmassagi minimumkovetelmenyen felul (min.O honap, max. 36 
honap) ” ertekelesi szempontra rogzitett 36 honap szakmai tobblettapasztalattal, az dneletrajzban 
kizardlag 35 honap szakmai tobblettapasztalat kerult igazoldsra.
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A Kbt. 71. § (9) bekezdes a) pontja alapjdn ha a 76. § (3) bekezdes b) pontja szerinti ertekeleshez 
bemutatott szakemberekre vonatkozd, a felolvasolapon feltiintetett adat es az ajdnlatban a 
szakemberre vonatkozdan csatolt dokumentum tartalma kdzott - a b) pontban foglaltaktol eltero - 
ellentmondas van, es nem sikeriil felvildgositds vagy a mar bemutatott szakemberre vonatkozd 
dokumentum hidnypotlasa kereteben a felolvasolapon feltiintetett adatot aldtdmasztani, az 
ajdnlatkeronek az ajdnlatot ervenytelenne kell nyilvdnitani.

Fentiek figyelembevetelevel a Birdldbizottsdg 2022. januar 14-17-ei iilesen a Bizottsag szavazd tagjai 
egyhanguan ugy nyilvdnitottdk ki dllaspontjukat, hogy egyetertenek a kozbeszerzesi tanacsadoi 
szakvelemenyekben foglaltakkal, mely szerint a Birdldbizottsdg javasolja a Szinipar Kft. Ajdnlattevo 
3. reszre benyujtott ajdnlatdt a Kbt. 73. § (1) bekezdes e) pontjdra hivatkozva ervenytelenne 
nyilvdnitani, mivel egyeb modon nem felel meg az ajdnlati felhivasban es a kozbeszerzesi 
dokumentumokban, valamint a jogszabdlyokban meghatdrozott felteteleknek az aldbbi okbol 
kifolyolag:
Ajdnlattevo ajanlatdban nem igazolta, hogy „N.L” szakember rendelkezik „Az M/l alkalmassdgi 
kovetelmeny szerinti szakember tobblet szakmai gyakorlata az alkalmassdgi 
minimumkovetelmenyen feliil (min.0 honap, max. 36 honap)” ertekelesi szempontra rogzitett 36 
honap szakmai tobblettapasztalattal, az oneletrajzban kizdrolag 35 honap szakmai tbbblettapasztalat 
keriilt igazoldsra.

4)
Fenti kozbeszerzesi eljdrds sordn a benyujtott ajdnlatok Kbt. 69 § (l)-(2) bekezdese szerinti, 
Kbt. 81. § (5) bekezdesenek alkalmazasaval torteno biralata sordn megallapitdsra kerult, 
hogy a 4. resz tekinteteben a Szinipar Kft. (2085 Pilisvorosvar Petofi Sandor Utca 34.) 
ajdnlattevo „Az M/l alkalmassdgi kovetelmeny szerinti szakember tobblet szakmai gyakorlata az 
alkalmassdgi minimumkovetelmenyen feliil (min.0 honap, max. 36 honap)” ertekelesi szempontra a 
Felolvasolapon 36 honap tbbblettapasztalat idotartamot  jelblt meg „NI. ” szakember vonatkozasdban. 
„N.l. ” szakember ajdnlatban benyujtott bneletrajza alapjdn nem volt megdllapithato, hogy a 
szakember rendelkezik 36 honap szakmai tobblettapasztalattal, az oneletrajzban rogzitett elso harom 
projektfigyelembevetelevel  35 honap szakmai tapasztalat kerult csak igazoldsra.

Ajdnlatkero az oneletrajzban rogzitett utolsd ket projekt („tanuszoda”, illetve „tarolok epitese” 
projektek) kereteben szerzett tapasztalatot nem tudta figyelembe venni, tekintettel arra, hogy azon 
projektek vonatkozasdban a Megrendelb nem kerult megjelblesre.

Fentiek figyelembevetelevel Ajdnlatkero kerte az Ajdnlattevbt, hogy sziveskedjen hidnypotlds 
kereteben „N.l. ” szakember bneletrajzat benyujtani es igazolni, hogy „N.I. ” szakember rendelkezik 
„Az M/l alkalmassdgi kovetelmeny szerinti szakember tobblet szakmai gyakorlata az alkalmassdgi 
minimumkovetelmenyen  feliil (min. 0 honap, max. 36 honap) ” ertekelesi szempontra rogzitett 36 honap 
tobblet szakmai gyakorlattal.

Ajdnlatkero felhivta a figyelmet azon eloirdsra, mely szerint szakmai tapasztalatkent kizdrolag a 
felsofoku mernoki (vagy azzal egyenerteku) vegzettseg megszerzeset koveto munkdk vehetoek 
figyelembe az ajdnlati felhivds feladdsdnak napjdt megelbzb idoszakban. Az ajdnlati felhivas 
feladdsdnak napja ezen eljdrds eseteben 2021.10.07. volt.

Ajdnlattevo a hidnypotldsi hatdridovel bezarolag nem nyujtotta be a hianypotldsat, igy a biralat sordn 
a Kbt. 71. § (10) bekezdese alapjdn kizdrolag az ajdnlattevo eredeti ajanlata veheto figyelembe. A Kbt. 
71. § (6) bekezdese alapjdn a kordbban megjelblt hidny a kesobbi hidnypotlds sordn mar nem 
pdtolhatd.

Fentiek figyelembevetelevel Ajdnlattevo ajanlata nem felel meg a felhivasban, kozbeszerzesi 
dokumentumokban rogzitett kbvetelmenynek, tekintettel arra, hogy Ajdnlattevo ajanlatdban nem 
igazolta, hogy „N.I. ” szakember rendelkezik „Az M/l alkalmassdgi kovetelmeny szerinti szakember 
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tobblet szakmai gyakorlata az alkalmassagi minimumkbvetelmenyen feliil (min.O honap, max. 36 
honap)” ertekelesi szempontra rbgzitett 36 honap szakmai tobblettapasztalattal, az dneletrajzban 
kizarolag 35 honap szakmai tobblettapasztalat kerult igazoldsra.
A Kbt. 71. § (9) bekezdes a) pontja alapjan ha a 76. § (3) bekezdes b) pontja szerinti ertekeleshez 
bemutatott szakemberekre vonatkozd, a felolvasolapon feltilntetett adat es az ajdnlatban a 
szakemberre vonatkozdan csatolt dokumentum tartalma kozott - a b) pontban foglaltaktdl eltero - 
ellentmondds van, es nem sikerul felvildgositas vagy a mar bemutatott szakemberre vonatkozd 
dokumentum hidnypotldsa kereteben a felolvasolapon feltilntetett adatot alatdmasztani, az 
ajanlatkeronek az ajanlatot ervenytelenne kell nyilvdnitani.

Fentiek figyelembevetelevel a Birdldbizottsag 2022. janudr 14-17-ei iilesen a Bizottsag szavazd tagjai 
egyhanguan ugy nyilvdnitottak ki dlldspontjukat, hogy egyetertenek a kozbeszerzesi tandcsaddi 
szakvelemenyekben foglaltakkal, mely szerint a Birdldbizottsag javasolja a Szinipar Kft. Ajdnlattevo 
4. reszre benyujtott ajdnlatdt a Kbt. 73. § (1) bekezdes e) pontjdra hivatkozva ervenytelenne 
nyilvdnitani, mivel egyeb modon nem felel meg az ajanlati felhivasban es a kozbeszerzesi 
dokumentumokban, valamint a jogszabdlyokban meghatarozott felteteleknek az aldbbi okbol 
kifolyblag:
Ajdnlattevo ajdnlataban nem igazolta, hogy „N.I. ” szakember rendelkezik „Az M/l alkalmassagi 
kovetelmeny szerinti szakember tobblet szakmai gyakorlata az alkalmassagi 
minimumkovetelmenyen feliil (min.O honap, max. 36 honap)” ertekelesi szempontra rogzitett 36 
honap szakmai tobblettapasztalattal, az dneletrajzban kizarolag 35 honap szakmai tobblettapasztalat 
kerult igazoldsra.

5)
Fenti kozbeszerzesi eljdras soran a benyujtott ajanlatok Kbt. 69-§ (l)-(2) bekezdese szerinti es a Kbt. 
81. § (5) bekezdesenek alkalmazdsaval torteno biralata soran megallapitasra keriilt, hogy az 1. resz 
tekinteteben a Windcollector Magyarorszdg Kft. (1027 Budapest Horvat Utca 14-24) ajdnlattevo altal 
csatolt Danko u. 20. I. em. 4. elerhetosegu lakds drazott koltsegveteseben az Elektromos resz 15. (a 
hdldzat javitds 1,5 mm rezvezetek reszleges csereje, falhoronyba vesessel vedocsobe szerelve koto es 
szerelveny dobozokkal kapcsoldk, es aljzatok reszere atkotesek keszitese, rdkotese az elektromos 
hdlozatra) tetel anyagkoltsege 0 Ft. Ajdnlatkero allaspontja szerint ezen tetel szerinti munkdk 
elvegzese anyagfelhaszndldst igenyel (lasd rezvezetek, vedocsd).

Az 1. resz vonatkozdsaban Ajdnlattevo altal csatolt Danko u. 20. I. em. 5. elerhetosegu lakds drazott 
koltsegveteseben az Elektromos resz 15. (a hdldzat javitds 1,5 mm rezvezetek reszleees csereje, 
falhoronyba vesessel, vedocsobe szerelve koto es szerelveny dobozokkal kapcsoldk, es aljzatok reszere 
atkotesek keszitese, rdkotese az elektromos haldzatra) tetel anyagkoltsege 0 Ft. Ajdnlatkero 
allaspontja szerint ezen tetel szerinti munkdk elvegzese anyagfelhaszndldst igenyel (lasd rezvezetek, 
vedocsd).

Az 1. resz vonatkozdsaban Ajdnlattevo altal csatolt Nagy Fuvaros u. 26. II. 35. elerhetosegu lakds 
drazott koltsegveteseben Elektromos resz 8. tetel (Elektromoshdlozat feliilvizsgdlata, reszleges csereje 
vesessel falhoronyba szerelve vedocsobe huzva, fuggS foglalatok elhelyezese., erintesvedelmi meres es 
jegyzokonyv keszitese nyilatkozat keszites ELMU reszere) anyagkoltsege 0 Ft. Ajdnlatkero allaspontja 
szerint ezen tetel szerinti munkdk elvegzese anyagfelhaszndldst igenyel (lasd hdldzat reszleges csere, 
vedocsd, fuggdfoglalatok).

Az 1. resz vonatkozdsaban Ajdnlattevo altal csatolt Nagy Fuvaros u. 26. IL 36. elerhetosegu lakds 
drazott koltsegveteseben Elektromos resz 8 tetel (elektromos hdldzat dtvizsgdldsa, reszleges csereje 
falhoronyba vesve, vedocsobe huzva erintesvedelmi meres es jegyzokonyv keszitese nyilatkozat keszites 
ELMU reszere) anyagkoltsege 0 Ft. Ajdnlatkero allaspontja szerint ezen tetel szerinti munkdk 
elvegzese anyagfelhaszndldst igenyel (lasd hdldzat reszleges csere, vedocsd).

Az 1. resz vonatkozdsaban Ajdnlattevo altal csatolt Nagy Fuvaros u. 26. fsz. 12. elerhetosegu lakds 
drazott koltsegveteseben Elektromos resz 8. tetel (elektromos hdldzat dtvizsgdldsa, teljes szabvdnyos 
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felillvizsgdlat, elektromos hdlozat reszlese csereje vesessel falhoronyba szerelve vedocsobe huzva, 
filsso fbglalatok elhelyezese. ELMU ugyintezessel erintesvedelmi meres es jegyzokonyv keszitese 
nyilatkozat keszites ELMU reszere) anyagkoltsege 0 Ft. Ajdnlatkero dlldspontja szerint ezen tetel 
szerinti munkak elvegzese anyagfelhaszndldst igenyel (lasd hdlozat reszleges csere, vedocsd, fiiggo 
foglalatok).

Ajdnlattevo felvildgositas kereteben akkent nyilatkozott, hogy a kbltsegvetesek 0 Ft erteket tartalmazd 
celldi eseteben Ajanlattevonek nem meriil fel koltsege es ezen okbol kifolydlag keriiltek a 0 Ft ertekek 
rogzitesre.

Fentiek figyelembevetelevel Ajdnlatkero kerte az Ajanlattevot, hogy sziveskedjen felvildgositdskeres 
kereteben indokolni, hogy a fentiekben hivatkozott tetelek eseteben miert nem meriil fel Ajanlattevonek 
anyagkoltsege.

Ajdnlattevo a felvildgositas benyujtasara irdnyadd hataridovel bezdrolag nem nyujtotta be a 
felvildgositdsat, nem indokolta, hogy dlldspontja szerint a megjelolt tetelek eseteben miert nem meriil 
fel Ajanlattevonek anyagkoltsege.

A Kozbeszerzesi dokumentumokban rbgzitettek szerint:
A megajdnlott ellenszolgaltatds osszegenek (qjdnlati drnak) a szerzodesben meghatarozott muszaki 
tartalom megvaldsitdsdnak teljes ellenerteket es valamennyi kbltseget tartalmaznia kell. Minden, a 
koltsegvetesekben szereplo tetelt be kell drazni, a mennyisegek az ajdnlattetel soran nem 
mddosithatok, kiegeszito tetelek szerepeltetesere nincsen lehetoseg.

Tekintettel arra, hogy Ajdnlattevo a felvildgositas benyiijtdsdt elmulasztotta, nem dllapithato meg az 
ajanlat hivatkozott ezen eloirdsnak vald megfelelese.

Fentiek figyelembevetelevel a Birdlobizottsag 2022. januar 14-17-ei ulesen a Bizottsdg szavazb tagjai 
egyhanguan ugy nyilvdnitottdk ki alldspontjukat, hogy egyetertenek a kozbeszerzesi tandcsadoi 
szakvelemenyekben foglaltakkal, mely szerint a Birdlobizottsag javasolja a Windcollector 
Magyarorszdg Kft Ajdnlattevo 1. reszre benyujtott ajanlatdt a Kbt. 73. § (1) bekezdes e) pontjdra 
hivatkozva ervenytelenne nyilvdnitani, mivel egyeb modon nem felel meg az ajdnlati felhivdsban es 
a kozbeszerzesi dokumentumokban, valamint a jogszabdlyokban meghatarozott felteteleknek a 
fentiekben reszletezett okbol kifolydlag.

6)
Fenti kozbeszerzesi eljdrds soran a benyujtott ajanlatok Kbt. 69-§ (l)-(2) bekezdese szerinti es a Kbt. 
81. J (5) bekezdesenek alkalmazasdval torteno biralata soran megallapitasra keriilt, hogy az 2. resz 
tekinteteben a Windcollector Magyarorszdg Kft. (1027 Budapest Horvat Utca 14-24) ajdnlattevo altal 
csatolt Magdolna u. 12. fsz. 8. elerhetosegu lakds arazott koltsegveteseben a Gepesz resz 44. tetel 
(Vizellatds berendezesi tdrgyak: epitett zuhanytdlca kialakitdsa padlodsszefolvdval, kenheto 
szisetelessel) anyagkoltsege 0 Ft. Ajdnlatkero dlldspontja szerint ezen tetel szerinti munkak elvegzese 
anyagfelhasznaldst igenyel (lasd epitett zuhanytdlca, padlobsszefolyo, kenheto szigeteles).

A 2. resz vonatkozdsaban Ajdnlattevo altal csatolt Szigetvdri u. 4. III. emelet 40. elerhetosegu lakds 
arazott koltsegveteseben a Gepesz resz 44. tetel (Vizellatds berendezesi tdrgyak: epitett zuhanytdlca 
kialakitdsa padldbsszefolydval. kenheto szisetelessel) anyagkoltsege 0 Ft. Ajdnlatkero dlldspontja 
szerint ezen tetel szerinti munkak elvegzese anyagfelhasznaldst igenyel (lasd epitett zuhanytdlca, 
padloosszefolyo, kenheto szigeteles).

Ajdnlattevo felvildgositas kereteben akkent nyilatkozott, hogy a koltsegvetesek 0 Ft erteket tartalmazd 
celldi eseteben Ajanlattevonek nem meriil fel koltsege es ezen okbol kifolydlag keriiltek a 0 Ft ertekek 
rogzitesre.
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Fentiek figyelembevetelevel Ajdnlatkero kerte az Ajdnlattevot, hogy sziveskedjen felvildgositaskeres 
kereteben indokolni, hogy afentiekben hivatkozott tetelek eseteben miert nem meriil fel Ajdnlattevonek 
anyagkoltsege.

Ajdnlattevo a felvildgositds benyujtasdra irdnyadd hatdridovel bezardlag nem nyujtotta be a 
felvildgositdsdt, nem indokolta, hogy alldspontja szerint a megjel bit tetelek eseteben miert nem meriil 
fel Ajdnlattevonek anyagkoltsege.

A Kozbeszerzesi dokumentumokban rogzitettek szerint:
A megajdnlott ellenszolgdltatds bsszegenek (ajdnlati drnak) a szerzodesben meghatdrozott muszaki 
tartalom megvalositasdnak teljes ellenerteket es valamennyi kbltseget tartalmaznia kell.
Minden, a koltsegvetesekben szereplb tetelt be kell drazni, a mennyisegek az ajanlattetel soran nem 
modosithatok, kiegeszito tetelek szerepeltetesere nincsen lehetoseg.

Tekintetettel arra, hogy Ajdnlattevo a felvildgositds benyujtasat elmulasztotta, nem allapithatd meg az 
ajanlat hivatkozott ezen eloirasnak vald megfelelese.

Fentiek figyelembevetelevel a Biralobizottsdg 2022. januar 14-17-ei illesen a Bizottsdg szavazd tagjai 
egyhanguan ugy nyilvdnitottdk ki alldspontjukat, hogy egyetertenek a kozbeszerzesi tandcsaddi 
szakvelemenyekben foglaltakkal, mely szerint a Biralobizottsdg javasolja a Windcollector 
Magyarorszag Kft. Ajdnlattevo 2. reszre benyujtott ajdnlatdt a Kbt 73. § (1) bekezdes e) pontjara 
hivatkozva ervenytelenne nyilvdnitani, mivel egyeb modon nem felel meg az ajdnlati felhivdsban es 
a kozbeszerzesi dokumentumokban, valamint a jogszabalyokban meghatdrozott felteteleknek a 
fentiekben reszletezett okbdl kifolyolag.

Fenti javaslatok elfogadasa eseten az eljaras egyes reszeiben a biralat alatt allo ajanlatok szama a 
kovetkezokeppen alakul:

1. resz: 3 ajanlat,
2. resz: 1 ajanlat,
3. resz: 4 ajanlat, 
4. resz: 4 ajanlat.

II. A beterjesztes indoka

A kozbeszerzesekrol szolo 2015. evi CXLIII. torveny 81. § (5) bekezdesenek alkalmazasaval tbrteno 
biralat eredmenyekent kozbenso dontesre van szukseg, aminek targyaban a dontes meghozatala a 
Bizottsag hataskore.

III. A dontes celja, penziigyi hatasa

A dontes celja a „Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat tulajdonaban allo lakasok felujitasa I- 
II.” targyu nyilt kozbeszerzesi eljaras folytatasa a dontes meghozatal utan.

A penziigyi fedezet jelen donteshez nem szukseges.

IV. Jogszabalyi kbrnyezet

A targyi ugy Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testuletenek a 
Kepviselb-testUlet es Szervei Szervezeti es Mukodesi Szabalyzatarol szolo 36/2014. (XI.06.) 
onkormanyzati rendelet 7. melleklet 1.1.1. pontja alapjan a Kbltsegvetesi es Penziigyi Bizottsag 
dontesi hataskorebe tartozik.

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselb-testiilet 588/2021. (X. 28.) szarnu hatarozataval 
elfogadott Kozbeszerzesi Szabalyzat
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VIL Fejezet (25) pontja alapjan a reszvetelre jelentkezesek illetve az ajanlatok
ervenytelensegerdl, az ajanlatok elbiralasara rendelkezesre allo idotartam
meghosszabbftasarol, valamint a kbzbeszerzesi eljaras eredmenytelensegerbl a Bizottsag dbnt.

Az Ajanlatkerd a Kbt. Harmadik resz szerinti, nemzeti ertekhatart elero erteku Kbt. 112. § (1) 
bekezdes b) pontja szerinti nyilt kbzbeszerzesi eljarast, reszajanlattetel biztositasaval inditotta meg.

Az Ajanlatkerd a Kbt. 81. § (5) bekezdeset alkalmazza, melynek megfelelben Ajanlatkerd a beerkezett 
ajanlatok biralatat az ajanlatok ertekeleset kbvetoen vegzi el.

Fenti rendelkezesek alapjan javaslom az alabbi hatarozat elfogadasat.
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Hatarozati javaslat

Budapest Fovaros VIII. keriilet Jdzsefvaros Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsag 
..../2022. (1.17.) szamu hatarozata

a ^Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat tulajdonaban allo lakasok felujitasa I-H,” 
targyu kozbeszerzesi eljarassal kapcsolatos kozbenso dontesekrol

A Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsag ugy dont, hogy

1) a Biralobizottsag javaslata alapjan a Nimrod-Bau Beruhazd es Kivitelezd Kft. (2000 Szentendre 
Szentlaszloi ut 36-38.) ajanlattevo altal a kozbeszerzesi eljaras 2. resz vonatkozasaban benyujtott 
ajanlata a Kbt. 73. § (1) bekezdes e) pontjaban foglaltak alapjan ervenytelen;

2) a Biralobizottsag javaslata alapjan a Szinipar Kft. (2085 Pilisvorosvar, Petofi Sandor utca 34.) 
ajanlattevo altal a kozbeszerzesi eljaras 1. resz vonatkozasaban benyujtott ajanlata a Kbt. 73. § (1) 
bekezdes e) pontjaban foglaltak alapjan ervenytelen;

3) a Biralobizottsag javaslata alapjan a Szinipar Kft. (2085 Pilisvorosvar. Petofi Sandor utca 34.) 
ajanlattevo altal a kozbeszerzesi eljaras 3. resze vonatkozasaban benyujtott ajanlatat a Kbt. 73. § 
(1) bekezdes e) pontjaban foglaltak alapjan ervenytelen;

4) a Biralobizottsag javaslata alapjan a Szinipar Kft. (2085 Pilisvorbsvar, Petofi Sandor utca 34.) 
ajanlattevo altal a kozbeszerzesi eljaras 4. resze vonatkozasaban benyujtott ajanlatat a Kbt. 73. § 
(1) bekezdes e) pontjaban foglaltak alapjan ervenytelen;

5) a Biralobizottsag javaslata alapjan a Windcollector Magyarorszdg Kft. (1027 Budapest Horvat 
Utca 14-24) ajanlattevo altal a kozbeszerzesi eljaras 1. resze vonatkozasaban benyujtott ajanlatat 
a Kbt. 73. § (1) bekezdes e) pontjaban foglaltak alapjan ervenytelen;

6) a Biralobizottsag javaslata alapjan a Windcollector Magyarorszag Kft. (1027 Budapest Horvat 
Utca 14-24) ajanlattevo altal a kozbeszerzesi eljaras 2. resze vonatkozasaban benyujtott ajanlatat 
a Kbt. 73. § (1) bekezdes e) pontjaban foglaltak alapjan ervenytelen.

Felelos: polgarmester
Hatarido: 2022.01.17.
A dontes vegrehajtasat vegzd szervezeti egyseg: Gazdalkodasi Ugyosztaly Kozbeszerzesi es 

Palyazatkezeld Iroda

Budapest, 2022. januar 17.

Borbas Gabriella
Gazdalkodasi Ugyosztalyvezetd
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KESZiTETTE: GAZDALKODASIUGYOSZTALY K0ZBESZERZES1 ES PALYAZATKEZELO IRODA 
/I

Leirta: dr. Meszaros Zsolt
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1. szamu melleklet: Biralobizottsagi 2021. december 9-17-ei ulesrol kesziilt
jegyzokonyv

Budapest Fovaros VIII. kerulet Jdzsefvarosi Onkormanyzat

„Lakdsok felujitasa I-II.” 
targyu kozbeszerzesi eljaras

BIRALO BIZOTTSAGIULES JEGVZOKONYVE

A Birald Bizottsag tagjai e-mailben jelzik a Birald Bizottsagi jegyzokonyv tartalmaval kapcsolatos 
allaspontjukat.

Resztvevok: a jelen jegyzokonyv mellekletet kepezo e-mailek szerint
Helyszin: a Biralo Bizottsag minden tagja az aktualis tartdzkodasi helyen fogalmazza meg szakmai 
allaspontjat.
Datum: 2021. december 9-tol egeszen addig, amig az osszes Birald Bizottsagi tag biralati e-mail uzenete 
megerkezik a jelen Birald Bizottsagi jegyzokonyv keszitojehez

A Biralobizottsag e-mailes ulesenek targya a Budapest Fovaros VIII. kerulet Jdzsefvarosi 
dnkormanyzat, mint Ajanlatkerd altal inditott „Lakdsok felujitasa I-H.” targyu kozbeszerzesi 
eljarasban benyujtott ajanlatok Kbt. 81. § (5) bekezdese szerinti biralata, annak nyoman sziikseges 
eljarasi lepesek rogzitese.

E-mailes megkuldes utjan ismertetesre kerul a tagokkal az eljarast lebonyolitd kozbeszerzesi tanacsadd 
irasbeli allasfoglalasa, illetve a kozbeszerzes targya szerinti szakertelmet kepviseld Bizottsagi tag 
eldzetesen megkuldott szakmai allasfoglalasa.

A kozbeszerzes targya szerinti szakertelmet biztosito Bizottsagi tag allaspontja szerint a 0 Ft-os 
egysegarak tobb esetben is indokoltak, mivel azon tetelek eseteben nem merul fel koltseg allaspontja 
szerint.
A kozbeszerzesi szakertelmet biztosito bizottsagi tagok allaspontja szerint ezen tetelekre - a jelenlegi 
joggyakorlat figyelembevetelevel - koteles az Ajanlatkerd felvilagositast kerni arra vonatkozoan, hogy 
miert nem merul fel koltsege az ajanlattevonek.

A kozbeszerzes targya szerinti szakertelmet biztosito Bizottsagi tag jelezte a szakvelemenyben rogzitett 
nyitott kerdesekre a szakmai allaspontjat, mely allaspont jelen jegyzokonyv vonatkozo pontjaiban 
rogzitesre keriilt.

A benyujtott ajanlatokkal kapcsolatosan minden szavazd tagnak e-mailben meg kell irnia a 
tanacsadoi szakvelemenyben es szavazolapon foglaltak alapjan, hogy egyet ert-e az abban 
foglaltakkal, vagy amennyiben nem ert egyet, akkor e-mailben fejtse ki allaspontjat az adott 
ajanlat biralata kapcsan.

A Bizottsagi tagok e-mailes biralatanak megkuldeset kovetoen megallapithato, hogy a Bizottsag szavazd 
tagjai egyhanguan ugy nyilvanitottak ki allaspontjukat, hogy egyetertenek a kozbeszerzesi tanacsadoi 
szakvelemenyekben foglaltakkal, illetve elfogadjak a kozbeszerzes targya szerinti szakertelmet 
kepviseld Bizottsagi tag eldzetesen megkuldott szakmai allasfoglalasat:

A Kbt. 81. § (5) bekezdese ertelmeben elsd korben valamennyi ajanlattevo tekinteteben az ertekelesi 
reszszempontok szerinti megajanlast alatamaszto dokumentumok biralata elvegzesre keriilt, 
amely soran megallapitast nyert, hogy:



1. szamu melldklet: Biraldbizottsagi 2021. december 9-17-ei ulesrol keszult
jegyzokbnyv

RYL BAU Epitdipari Kft - Radian Epitoipari Tervezd, Szervezd, Uzemeltetd Kft Kozos 
Ajanlattevok altai benvuitott aianlat vonatkoz^saban:

LRESZ VONATKOZASABAN

1)

Kozos Ajanlattevok ajanlata nem felel meg az eloirt kdvetelmenynek, mivel az ajanlata reszekent csatolt 
alkalmassagi kovetelmeny igazolasara bemutatasra kerulo szakemberekrol szolo nyilatkozat urlapon 
nem tuntette fel az alabbi informacidt: „eljarast megindito felhivas alkalmassagi kovetelmenyt cloird 
pontja” (azaz HI. 1.3), kizarolag az alkalmasagi kovetelmeny megnevezesere (M/l) hivatkoztak Kozos 
Ajanlattevok,

TEENDO:

Kozos Ajanlattevoknek hianypotlas kereteben ki kell egesziteni az alkalmassagi kovetelmeny 
igazolasara bemutatasra keriild szakemberekrol szolo nyilatkozatukat az eljarast megindito felhivas 
alkalmassagi kovetelmeny! eldird pontjaval (III. 1.3).

2)

TEENDO:

Kozos Ajanlattevok altal ajanlatuk reszekent csatolt K Z> T szakember fineletrajza 
figyelembevetelevel Kozos Ajanlattevoknek felvilagositaskeres kereteben meg kell erdsiteni, hogy jol 
gondolja-e AjanlatkerO, hogy a szakemberek vonatkozasaban eldirt alkalmassagi kovetelmeny 
igazolasara a K Z T '; szakember kamarai jogosultsagat kivanjak felhasznalni.

Amennyiben igen. Kozos Ajanlattevonek hianypotlas kereteben ki kell egdsziteni K Z i T 
szakember bneletrajzat a kamarai jogosultsag megszerzesenek elso idopontjaval, tekintettel arra, hogy 
a csatolt oneletrajz szerint a megjelolt szakember az ajanlattetel idopontjaban rendelkezik az eldirt 
jogosultsaggal, de a jogosultsag megszerzesenek elso idopontja nem kertilt az bneletrajzban rogzitesre.

3)

Kozos Ajanlattevok altal csatolt kdltsegvetesek (VIII. kertilet Szigtvari u 4. II. 26., VIII. kerillet Danko 
u. 20. I .em 4., VIII. kertilet Danko u. 20. I .em 5., Nagy Fuvaros u. 26., 11.35., Nagy Fuvaros u. 26. 
11.36, Nagy Fuvaros u. 26. fszt. 12) tartalmaznak olyan teteleket, amelyek eseteben 0 Ft egysegarra 
vonatkozd megajanlas is megjelblesre kertilt az anyag vagy dijkoltsegre vonatkozdan.

TEENDO:

Felvilagositas kereteben Ajanlattevonek tisztazni sztikseges, hogy mi az oka annak. hogy Ajanlattevo 
az arazott koltsegvetesben 0 Ft egysegarakat is megjelolt, ezen 0 Ft erteket tartalmazo cellak eseteben 
miert nem merul fel kdltsege Ajanlattevdnek.

Amennyiben a 0 Ft egysegarat tartalmazo cellak kitoltesevel az ajanlat reszekent beadott arazott 
koltsegvetest Ajanlattevo modositani kivanja, ugy a mddositott arazott koltsegvetdst hianypotlas 
keretdben be kell nyujtani oly modon, hogy a kdltsegvetes vegosszege nem valtozhat meg! [lasd a Kbt. 
71. § (8) bekezdes b) pontjaban foglaltakatlj

4)

Kozos Ajanlattevok altal csatolt Szigetvari u 4. II. 26. elerhetosegu lakas koltsegvetesek alabbi soraban 
Ajanlattevo 0 Ft egysegarakat rdgzitett mind az anyag, mind a dij egysegarra es bsszesen arakra az 
alabbi tetel eseteben: 12-es sor, „gazhaldzat ellenorzes atalakitas javitas gaztuzhely epitese 
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1. szamu melldklet: BiralObizottsagi 2021. december 9-17-ei ulcsrdl kesziilt
jegyzbkbnyv

nyomasproba bebzemeles” tetel

A kbzbeszerzesi dokumentumokban foglaltak szerint: A kbltsegvetes bearazasa soran azokban minden, 
mennyiseggel ellatott tetelhez az ajanlattevonek meg kell adnia a 0461 kiilbnbbzb ajanlati arat.

TEENDO:

Felvilagositas kereteben Kbzbs Ajanlattevdknek tisztazni sziikseges, hogy mi az oka annak. hogy ezen 
tetel eseteben a benyujtott arazott kbksegvetesben Ajanlaltevo 0 Ft egysegarat, 0 Ft bsszesen arat 
ajanlott meg az anyag es dijkbltsSgre egyarant, ezen tetel eseteben Ajanlattevonek mi^rt nem merul fel 
anyag, illetve dijkbksege.

Amennyiben a jelzett cellak, vagy ajelzett cellak egyikenek pontositasaval az ajanlat reszek^nt beadott 
arazott kbltsegvet^st Ajdnlattevd modositani kfvdnja, ugy a modositott arazott koltsegvetest hidnypdtlas 
kereteben be kell nyujtani oly modon, hogy a kbltsegvetes vegdsszege nem valtozhat meg? (lasd a Kbt. 
71. § (8) bekezdes b) pontjaban foglaltakatl]

3. RESZ VONATKOZASABAN

I)

Kozos Ajanlattevdk ajantetanem felcl meg az eloirt kbvetelmenynek, rmvel az ajan’ala reszekenl csatolt 
alkalmassagi kbvetelmeny igazolasara bemutatasra kerOlo szakemberekrbl szolo nyilatkozat urlapon 
nem tuntette fel az alabbi infonnaciot: „eljarast megindito felhivas alkalmassagi kbvetelmenyt eloiro 
pontja” (azaz III. 1.3), kizarolag az alkalmasdgi kbvetelmeny megnevezesdre (M7I) hivatkoztak Kbzbs 
Ajanlattevdk.

TEENDd:

Kbzbs Ajanlattevoknek bianypotlas kereteben ki kell egesziteni az alkalmassagi kovetelmeny 
igazolasara bemutatdsra kerulo szakemberekrol szolo nyilatkozatukat az eljarast megindito felhivds 
alkalmassagi kovetelmenyt eldir6 pontjaval (HI. 1.3).

2)

TEENDO:

Kbzos Ajanlattevbk ahal ajanlatuk reszekent csatolt KZT szakember bneletrajza 
fjgyelembevetelevel Kbzbs Ajanlattevdknek felvilagositdskeres kereteben meg kell eroslteni, hogy jol 
gondolja-e Ajanlatkerb, hogy a szakemberek vonatkozasaban elbirt alkalmassagi kbvetelmeny 
igazolasara a K Z* T . szakember kamarai jogosultsagat kivanjak felhasznalni.

Amennyiben igen, Kbzbs Ajanlattevonek hianypbtlas kereteben ki kell egesziteni K Z T 
szakember bneletrajzdt a kamarai jogosultsag megszerzesenek elso iddpontjaval, tekintettel arra, hogy 
a csatolt bneletrajz szerint a megjelblt szakember az ajanlattetel idbpontjaban rendelkezik az eldirt 
jogosultsaggal, de a jogosultsag megszerzesenek elsb idbpontja nem kerult az bneletrajzban rdgzitesre.

3)

Kbzbs Ajanlattevdk Altai csatolt arazott kbltsegvetesek tartalmaznak olyan teteleket, amelyek eseteben 
0 Ft egysegdr is megjelblesre keriiit azanyagkbhsegre vonatkozoan.

TEENDO.

Felvilagositdskdres kereteben Kbzbs Ajanlattevonkek tisztazni sziikseges, hogy mi az oka annak, hogy 
Ajanlattevb az irazott kbltsegvetesben 0 Ft egysegarakal is megjelblt, ezen 0 Ft erteket tartalmazo cellak
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eseteben miert nem merul fel anyagkbltsege Kbzos Ajanlattevoknek.

Amennyiben a 0 Ft egysegarat tartalmazd cellak kitbitesevel az ajanlat reszekent beadott arazott 
kbltsegvetest Kbzos Ajanlattevok modositani kivanjak, ugy a modositott arazott kbltsegvetest 
hianypdtlas kereteben be kel! nyujtani oly modon, hogy a kbltsegvetes vegbsszege nem valtozhat meg! 
[Idsd a Kbt. 71. § (8) bekezdds b) pontjdban foglaltakat!]

4. RESZ VONATKOZASABAN

i)

Kbzos Ajanlattevok ajanlata nem felel meg az eldirt kovetelmenynek, mivel az ajanlata reszekent csatolt 
alkalmassagi kovetelmeny igazolasara bemutatasra kerdld szakemberekrol szolo nyilatkozat urlapon 
nem tiintette fel az alabbi informAcidt: „eljarast megindito felhivas alkalmassagi kbvetelmenyt elbiro 
pontja" (azaz III. 1.3), kizardlag az alkalmasagi kovetelmeny megnevezesere (M/l) hivatkoztak Kbzos 
Ajanlattevok.

TEEND6:

Kozbs Ajanlattevoknek hidnypotlas kereteben ki kell egesziteni az alkalmassagi kovetelmeny 
igazolasara bemutatasra keriilb szakemberekrol szold nyilatkozatukat az eljarast megindito felhivas 
alkalmassagi kovetelmeny! eldiro pontjaval (III. 1.3).

2)

TEENDO:

Kbzos Ajanlattevok Altai ajanlatuk reszekent csatolt K Z 1 szakember bneletrajza 
fjgeylembe vetelevel Kozbs Ajanlattevoknek felvilagositdskeres kereteben meg kell erositeni, hogy jdl 
gondolja-e Ajanlatkerb, hogy a szakemberek vonatkozasaban eldirt alkalmassagi kovetelmeny 
igazolasara a K Z T szakember kamarai jogosultsagat kivanjak felhasznalni.

Amennyiben igen, Kbzbs Ajanlattevbnek hianypotlas kereteben ki kell egdsziteni K Z T 
szakember bneletrajzat a kamarai jogosultsag megszerzesenek elso idopontjaval, tekintettel arra, hogy 
a csatolt bndletrajz szerint a megjelblt szakember az ajanlattetel idbpontjaban rendelkezik az eldirt 
jogosultsaggal, de a jogosultsag megszerzesenek elso idbpontja nem kerillt az bnelctrajzban rbgzitesre.

3)

Kbzos Ajanlattevok Altai csatolt arazott koltsegvetesek tartalmaznak olyan teteleket, amelyek eseteben 
0 Ft egysegarra vonatkozo megajanlas is megjelblesre kerillt az anyagkbltsegre vonatkozoan.

TEENDO:

Felvilagositaskeres kereteben Kbzos Ajanlattevoknek tisztazni szUkseges, hogy mi az oka annak, hogy 
Kbzbs Ajanlattevok az drazott khltsdgvetdsben 0 Ft egysegarakat is megjelbltek, ezen 0 Ft erteket 
tartalmazd cellak eseteben miert nem merul fel kbltsege Kbzbs Ajanlattevoknek.

Amennyiben a 0 Ft egysegarat tartalmazd cellak kitoltesevel az ajanlat reszekent beadott arazott 
kbltsegvetest Kbzos Ajanlattevok modositani kivanjak, ugy a modositott arazott kbltsegvetest 
hianypotlas kereteben be kell nyujtani oly mddon, hogy a kbltsegvetes vegbsszege nem valtqzhat meg! 
[lasd a Kbt. 71. § (8) bekezdes b) pontjaban foglaltakat!]
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"GAZSI es GAZSI" Ipari, Kereskedelmi es Szolgaltato Korlatolt Feleldssegu Tarsasag 
Ajanlattevo altal benyuitott ajanlat vonatkozasaban:

l.RESZ VONATKOZASABAN

1)

Ajanlattevo altal csatolt arazott koltsegvetesek tartalmaznak olyan teteleket, amelyek eseteben 0 Ft 
egysegarra vonatkozo megajanlas is megjeldlesre kerult az anyag vagy dijkoltsegre vonatkozoan.

TEENDO:

Felvilagositaskeres kereteben Ajanlattevonek tisztazni sziikseges, hogy mi az oka annak, hogy 
Ajanlattevo az arazott koltsegvetesben 0 Ft egysegarakat is megjelolt, ezen 0 Ft erteket tartalmazo cellak 
eseteben miert nem meriil fel koltsege Ajanlattevonek.

Amennyiben a 0 Ft egysegarat tartalmazo cellak kitoltesevel az ajanlat reszekent beadott arazott 
koltsegvetest Ajanlattevo modositani kivanja, ugy a modositott arazott koltsegvetest hianypotlas 
kereteben be kell nyujtani oly modon, hogy a koltsegvetes vegdsszege nem valtozhat meg! [lasd a Kbt. 
71. § (8) bekezdes b) pontjaban foglaltakat!]

2)

Ajanlattevo altal „Az M/l alkalmassagi kovetelmeny szerinti szakember tobblet szakmai gyakorlata az 
alkalmassagi minimumkovetelmenyen feliil” ertekelesi szempontra 36 honap ajanlat kerult rogzitesre.

Tekintettel arra, hogy az ertekelesi szempontra rogzitett 36 honap szakmai tapasztalat az oneletrajz 
alkalmassagi kovetelmenyre vonatkozo szakmai tapasztalatot bemutato pontjaban foglalt gyakorlatot (1. 
sort) is figyelembe veve alatamasztasra kerult ajogosultsag megszerzesi evet koveto idoszakra, igy azon 
soroknal, ahol az eloirt adatok nem teljeskdruen keriiltek megadasra az oneletrajzban, 
felvilagositaskeres es hianypotlas elrendelese nem sziikseges.

3)

Ajanlattevo altal benyujtott szakmai oneletrajz egyik pontjaban a keltezesben csak az ev, honap kerult 
megjeldlesre, az alairas napja nem kerUlt rogzitesre. Tekintettel arra, hogy a keltezes az oneletrajz vegen 
talalhato rendelkezesre allasi nyilatkozat vegen teljes koruen rogzitesre kerult, es ezen nyilatkozat az 
eljarasi dokumentumok reszekent kiadott sablon szerint is az oneletrajz resze, igy a keltezes 
kiegeszitesenek hianypotlas kereteben torteno elrendelese nem sziikseges.

4)

Ajanlattevo ajanlata nem felel meg az eloirt kovetelmenynek, mivel az ajanlata reszekent csatolt 
alkalmassagi kovetelmeny igazolasara bemutatasra keriild szakemberekrol szolo nyilatkozat urlapon 
nem ttintette fel az alabbi informaciot: „eljarast megindito felhivas alkalmassagi kovetelmenyt eloiro 
pontja” (azaz III.1.3), kizarolag az alkalmasagi kovetelmeny megnevezesere (M/l) hivatkozott 
Ajanlattevo.

TEENDO:

Ajanlattevonek hianypotlas kereteben ki kell egesziteni az alkalmassagi kovetelmeny igazolasara 
bemutatasra keriilo szakemberekrol szolo nyilatkozatukat az eljarast megindito felhivas alkalmassagi 
kovetelmenyt eloiro pontjaval (III. 1.3).
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2.RESZ VONATKOZASABAN

1)

Ajanlattevo altal „Az M/1 alkalmassagi kovetelmeny szerinti szakember tobblet szakmai gyakorlata az 
alkalmassagi minimumkovetelmenyen felur ertekelesi szempontra 36 honap ajanlat kerult rogzitesre.

Tekintettel arra, hogy az ertekelesi szempontra rdgzitett 36 honap szakmai tapasztalat az dneletrajz 
alkalmassagi kovetelmenyre vonatkozo szakmai tapasztalatot bemutatd pontjaban foglalt gyakorlatot (1. 
sort) is figyelembe veve alatamasztasra kerult a jogosultsag megszerzesi evet koveto idoszakra, igy azon 
soroknal, ahol az eloirt adatok nem teljeskoruen keriiltek megadasra az dneletrajzban felvilagositaskeres 
es hianypotlas elrendelese nem szUkseges.

2)

Ajanlattevo altal benyujtott szakmai dneletrajz egyik pontjaban a keltezesben csak az ev, honap kerult 
megjelolesre, az alairas napja nem kerult rogzitesre. Tekintettel arra, hogy a keltezes az dneletrajz vegen 
talalhato rendelkezesre allasi nyilatkozat vegen teljes koruen rogzitesre kerult, es ezen nyilatkozat az 
eljarasi dokumentumok reszekent kiadott sablon szerint is az dneletrajz resze, igy a keltezes 
kiegeszitesenek hianypotlas kereteben torteno elrendelese nem sziikseges.

3)

Ajanlattevo altal csatolt arazott koltsegvetesek tartalmaznak olyan teteleket, amelyek eseteben 0 Ft 
egysegarra vonatkozo megajanlas kerult megjelolesre az anyag vagy dijkoltsegre vonatkozoan.

TEENDO:

Felvilagositaskeres kereteben Ajanlattevonek tisztazni szukseges, hogy mi az oka annak, hogy 
Ajanlattevo az arazott koltsegvetesben 0 Ft egysegarakat is megjelolt, ezen 0 Ft erteket tartalmazd cellak 
eseteben miert nem merul fel koltsege Ajanlattevonek.

Amennyiben a 0 Ft egysegarat tartalmazd cellak kitoltesevel az ajanlat reszekent beadott arazott 
koltsegvetest Ajanlattevo modositani kivanja, ugy a modositott arazott koltsegvetest hianypotlas 
kereteben be kell nyujtani oly modon, hogy a koltsegvetes vegosszege nem valtozhat meg! [lasd a Kbt. 
71. § (8) bekezdes b) pontjaban foglaltakatl]

4)

Ajanlattevo ajanlata nem felel meg az eloirt kovetelmenynek, mivel az ajanlata reszekent csatolt 
alkalmassagi kovetelmeny igazolasara bemutatasra keruld szakemberekrol szold nyilatkozat urlapon 
nem ttintette fel az alabbi informaciot: „eljarast megindito felhivas alkalmassagi kovetelmenyt eloiro 
pontja” (azaz III.1.3), kizarolag az alkalmasagi kovetelmeny megnevezesere (M/1) hivatkozott 
Ajanlattevo.

TEENDO:

Ajanlattevonek hianypotlas kereteben ki kell egesziteni az alkalmassagi kovetelmeny igazolasara 
bemutatasra keruld szakemberekrol szolo nyilatkozatukat az eljarast megindito felhivas alkalmassagi 
kovetelmenyt eloiro pontjaval (III.1.3).

3.RESZ VONATKOZASABAN

1) . .
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Ajanlattevo altal „Az M/l alkalmassagi kovetelmeny szerinti szakember tbbblet szakmai gyakorlata az 
alkalmassagi minimumkovetelmenyen felul” ertekelesi szempontra 36 honap ajanlat kerult rogzitesre.

Tekintettel arra, hogy az ertekelesi szempontra rogzitett 36 honap szakmai tapasztalat az oneletrajz 
alkalmassagi kovetelmenyre vonatkozo szakmai tapasztalatot bemutato pontjaban foglalt gyakorlatot (1. 
sort) is figyelembe veve alatamasztasra kerult a jogosultsag megszerzesi evet koveto idoszakra, igy azon 
soroknal, ahol az eldirt adatok nem teljeskoruen kerultek megadasra az oneletrajzban, 
felvilagositaskeres es hianypotlas elrendelese nem szilkseges.

2)

Ajanlattevo altal benyujtott szakmai oneletrajz egyik pontjaban a keltezesben csak az ev, honap kerult 
megjelolesre, az alairas napja nem kerult rogzitesre. Tekintettel arra, hogy a keltezes az oneletrajz vegen 
talalhato rendelkezesre allasi nyilatkozat vegen teljes koruen rogzitesre kerult, es ezen nyilatkozat az 
eljarasi dokumentumok reszekent kiadott sablon szerint is az oneletrajz resze, igy a keltezes 
kiegeszitesenek hianypotlas kereteben torteno elrendelese nem szilkseges.

3)

Ajanlattevo altal csatolt arazott koltsegvetesek tartalmaznak olyan teteleket, amelyek eseteben 0 Ft 
egysegarra vonatkozo megajanlas kerult megjelolesre az anyag vagy dijkoltsegre vonatkozoan.

TEENDO:

Felvilagositaskeres kereteben Ajanlattevonek tisztazni szilkseges, hogy mi az oka annak, hogy 
Ajanlattevo az arazott koltsegvetesben 0 Ft egysegarakat is megjelolt, ezen 0 Ft erteket tartalmazd cellak 
eseteben miert nem meriil fel koltsege Ajanlattevonek.

Amennyiben a 0 Ft egysegarat tartalmazo cellak kitoltesevel az ajanlat reszekent beadott arazott 
koltsegvetest Ajanlattevo modositani kivanja, ugy a modositott arazott koltsegvetest hianypotlas 
kereteben be kell nyujtani oly modon, hogy a koltsegvetes vegosszege nem valtozhat meg! [lasd a Kbt. 
71. § (8) bekezdes b) pontjaban foglaltakat’J

4)

Ajanlattevo ajanlata nem felel meg az eldirt kovetelmenynek, mivel az ajanlata reszekent csatolt 
alkalmassagi kovetelmeny igazolasara bemutatasra kerillo szakemberekrol szold nyilatkozat urlapon 
nem tuntette fel az alabbi informaciot: „eljarast megindito felhivas alkalmassagi kdvetelmenyt eldiro 
pontja” (azaz III. 1.3), kizardlag az alkalmasagi kovetelmeny megnevezesere (M/l) hivatkozott 
Ajanlattevo.

TEENDO:

Ajanlattevonek hianypotlas kereteben ki kell egesziteni az alkalmassagi kovetelmeny igazolasara 
bemutatasra keriilo szakemberekrol szolo nyilatkozatat az eljarast megindito felhivas alkalmassagi 
kdvetelmenyt eloiro pontjaval (III. 1.3).

4.RESZ VONATKOZASABAN

1)

Ajanlattevo altal „Az M/l alkalmassagi kovetelmeny szerinti szakember tobblet szakmai gyakorlata az 
alkalmassagi minimumkovetelmenyen felul” ertekelesi szempontra 36 honap ajanlat kerult rogzitesre.

Tekintettel arra, hogy az ertekelesi szempontra rogzitett 36 honap szakmai tapasztalat az oneletrajz 
alkalmassagi kovetelmenyre vonatkozo szakmai tapasztalatot bemutato pontjaban foglalt gyakorlatot (1. 
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sort) is figyelembe veve alatamasztasra keriilt a jogosultsag megszerzesi evet koveto idoszakra, igy azon 
soroknal, ahol az el dirt adatok nem teljeskdruen kerultek megadasra az oneletrajzban felvilagositaskeres 
es hianypotlas elrendelese nem szukseges.

2)

Ajanlattevo altal benyujtott szakmai dneletrajz egyik pontjaban a keltezesben csak az ev, honap keriilt 
megjeldlesre, az alairas napja nem keriilt rogzitesre. Tekintettel arra, hogy a keltezes az dneletrajz vegen 
talalhato rendelkezesre allasi nyilatkozat vegen teljeskdruen rogzitesre keriilt, es ezen nyilatkozat az 
eljarasi dokumentumok reszekent kiadott sablon szerint is az dneletrajz resze, igy a keltezes 
kiegeszitesenek hianypotlas kereteben torteno elrendelese nem sziikseges.

3)

Ajanlattevok ajanlata nem felel meg az eloirt kovetelmenynek, mivel az ajanlata reszekent csatolt az 
alkalmassagi kovetelmeny igazolasara bemutatasra keriilo szakemberekrol szolo nyilatkozat urlapon 
nem tiintette fel az alabbi informaciot: „eljarast megindito felhivas alkalmassagi kovetelmenyt eloiro 
pontja” (azaz III.1.3), kizarolag az alkalmasagi kovetelmeny megnevezesere (M/l) hivatkozott 
Ajanlattevo.

TEENDO:

Ajanlattevonek hianypotlas kereteben ki kell egesziteni az alkalmassagi kovetelmeny igazolasara 
bemutatasra keriilo szakemberekrol szolo nyilatkozatat az eljarast megindito felhivas alkalmassagi 
kovetelmenyt eloiro pontjaval (III. 1.3).

4)

Ajanlattevo altal csatolt arazott koltsegvetesek tartalmaznak olyan teteleket, amelyek eseteben 0 Ft 
egysegarra vonatkozo megajanlas keriilt megjeldlesre az anyag vagy dijkoltsegre vonatkozoan.

TEENDO:

Felvilagositaskeres kereteben Ajanlattevonek tisztazni sziikseges, hogy mi az oka annak, hogy 
Ajanlattevo az arazott koltsegvetesben 0 Ft egysegarakat is megjelolt, ezen 0 Ft erteket tartalmazo cellak 
eseteben miert nem merul fel koltsege Ajanlattevonek.

Amennyiben a 0 Ft egysegarat tartalmazo cellak kitoltesevel az ajanlat reszekent beadott arazott 
koltsegvetest Ajanlattevo modositani kivanja, ugy a modositott arazott koltsegvetest hianypotlas 
kereteben be kell nyujtani oly modon, hogy a koltsegvetes vegosszege nem valtozhat meg! [lasd a Kbt. 
71. § (8) bekezdes b) pontjaban foglaltakat!]

5)

Ajanlatkero eloirta a szakmai ajanlat reszekent benyujtando arazott koltsegvetes vonatkozasaban az 
alabbiakat:

„Minden, a koltsegvetesekben szereplo tetelt be kell arazni, a mennyisegek az ajanlattetel soran nem 
modosithatok, kiegeszito tetelek szerepeltetesere nincsen lehetoseg. A koltsegvetes bearazasa soran 
azokban minden, mennyiseggel ellatott tetelhez az ajanlattevonek meg kell adnia a 0-t61 kiilonbozo 
ajanlati arat.”

Ajanlattevo a Tolnai Lajos u. 5/a. I. emelet 12elerhetosegu lakasra vonatkozo arazott koltsegvetes alabbi 
sorai eseteben nem jelolte meg az anyag es dij egysegarakat, az egysegarra vonatkozo cellakat iiresen 
hagyta, igy az Anyag osszesen es Dij osszesen cellaban 0 Ft-os megajanlast szerepeltetett: 06 
Nyilaszarok munkalapful, 3. es 4. sorszamu sora.
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TEENDO:

FelvilagosiUskdres kereteben Ajanlattevonek tisztazni szukseges, hogy mi az oka annak, hogy ezen 
sorok eseteben benyOjtott arazott kbltsegvetesben Ajanlatkero nem jelolte meg az anyag es dijkbltseget'

Amennyiben az anyag, illetve dfj egysegana vonatkozd cella Uresen hagyasaval Ajanlattevb azt kivanta 
jele-znt, hogy az adott tetelnel az adott kbltseg nem merul fel, indokolni sziiksdges, hogy Ajanlattevo 
dlaspontja szerint midrt nem merul fel anyagkbltseg vagy dfjkbltseg ezen tetelek eseteben.

Amennyiben a jelzett cellak, vagy egy resziik kitoltesevel az ajanlat reszekent beadott arazott 
kbltsegvetest Ajanlattevo m6dositani kivanja, ugy a modositott Arazott kbltsegvetest hianypotlas 
kereteben be kell nyujtani oly modon, hogy a kbltsegvetes vegosszege nem valtozhat meg! [lasd a Kbt 
71. § (8) bekezdes b) pontjaban foglaltakat!]

Nimrod-Bau Beruhazo es Kivitelezd Korlatolt Feieldssegu Tarsasag Ajanlattevo iltal bepyuitott 
ajanlat vonatkozasaban:

l.RESZ VONATKOZASABAN

1)

Ajanlattevo altal csatolt arazott koltsegvetesek tartalmaznak olyan tetelekeL amelyek eseteben 0 Ft 
egysdgarra vonatkozd rnegajanlas is me^elblesre keriilt az anyag vagy dfjkbltsegre vonatkozdan.

TEENDO:

FelvilAgosiUs kereteben Ajanlattevdnek tisztazni szukseges, hogy mi az oka annak, hogy Ajanlattevo 
az arazott kbltsegvetesben 0 Ft egysegarakat is megjelolt, ezen 0 Ft erteket tartalmazd cellak eseteben 
miert nem merul fel koltsege Ajanlattevdnek.

Amennyiben a 0 Ft egysegarat tartalmazo cellak kitoltesevel az ajanlat reszekent beadott arazott 
koltsegvetest Ajanlattevo modositani kivanja, ugy a modositott arazott kbltsegvetest hianypotlas 
keretdben be kell nyujtani oly modon, hogy a kbltsdgvetes vdgbsszege nem valtozhat meg! [lasd a Kbt. 
71. § (8) bekezdes b) pontjaban foglaltakat!]

2)

T. T. szakember vonatkozasaban csatolt bneletrajzban a szakmai gyakorlatra vonatkozd pontban 
az alabbi, szakember altal ellatotl tevekenyseg kerUlt bemutatasra:

Megrendeld neve: Bp. XIII. keruleti Onkormanyzat

Ell&ott tevekenyseg: Bp. XIII. kerUleti Onkormanyzat tulajdonaban levo epuletek bontasa, felujhasa es 
karbantartasi feladatok ellatasa - felelos muszaki vezeto, epitesvezetd, iigyvezetd.

A kozbeszerzes targya szerinti szakertelmet biztosito bizottsagi tag allaspontja szerint a karbantartasi 
feladatok ellatasa szakmai tapasztalat nem veheto figyelembe a szakember szakmai gyakorlatakent.

TEENDO:
Fentiek figyelembevetelevel felvilagositaskeres kereteben tisztazni szUksdges, hogy ezen karbantartasi 
feladat pontosan milyen tipusd munkalatokra vonatkozik, illetve hogy a megjelblt tovabbi feladatokat 
jdl gondolja-e az Ajanlatkero, hogy a megjelblt idbszakban (2013. marcius - 2021. szeptember) a 
szakember parhuzamosan vegezte.

2 .RESZ VONATKOZASABAN

9



1. szamu melleklet: Bir^ldbizottsdgi 2021. december 9-17-ei ulesrol kdsziilt
jegyzokonyv

0

Ajaidattevoajdidatareszekentcsatolta az uzletitiiokrol szdlonyilatkozatat, melyben foglaltakszerint 
Ajanlattevbaz arazottkOltsegveteseket iizleti titokka nyilyMitotta.

Ajanlattevo azajanlatareszekent nem csatolta azarazort koltsegveteseket.

A Kbt. 71 ,."§ (8) bekezdese b) pbntja szerint: A hianypotUs soran az ajanlatban a beszerzes targyanak 
jellemzoire, az ajanlattevo szerzodeses kotelezettsege vegrehajtasanak modjara vagj' a szerzdddsmas 
feketeleire vonatkozo dokumentum tekinteteben csak olyan nem ielentds. egv'edi reszletkerdesre 
vonatkozd hiba iavithatd vagy hknv pdtolbatb, tovabba ataknvdiias szerzodes esetdn az arazott 
Wijts€£vet£!rj[r&>3ietes>-jir^ 
kiegeszfthetd vagy Wrdlhetd. amelynek vdltoz^sa a telies aianlati drat vagy annak ertdkeles ala eso 
reszosszeget esaz ajanlattevok kozott az.ertekeleskor kialakulds.orrendet nem befolyasolja.

A Kbt. fentiekben hivatkozbtti 7h § (8) bekezdes^nek b)\pontja alapjan kiz^rdlag nem jelentbs 
modositasravonatkozdanengedi.inegajogszabalya.szakmaLajanlathibainak/ta^ 
kiktiszdbdksgt. Ennek megfelelben : az' 
egysegaranak modoslt&sat teszi lehetbve a tbrveny, de jogszeruen nem khetsigcs egy eg^sz 
koltsdgvetes utdlagos bearazasa es a Wbbi kbltsegvetesi tabla Utekinek modositasa, meg abban az 
eselbeu scm, ha azosszessegeben nem eredmenyezi az ajanlati ar valtozasat. Ezen ervelcstiamasztja 
ala a Kdzbeszerz^si DGntobizottsag D.168/16/2020. szamu hatarozata is.

TovdbbafentiekettamasztjaalaaKpzbeszerzesipbntdbizottsagD.437/8/2019.iktat6szamuhatarozata  
is.melybenfoglaltak szerint a szakmaiajanlatot az arazottkbltsegvetesesamuszakiieirasteslesfti  meg, 
esha nemkerUlnekbenyujtasrajazok hianypotlaskeretebennempdtolhatok^talanydijasszerzbdesek 
esekbensem.

DONTESIJAVASLAT:

Fentiek figyelembevetelevel a Ponkshozo jdv&ia^asa esetep a
Bau r Beriih^d '^s'Kiyitelezd
vpnatkpzas&ban a Kbt. 73. § (1) bekezdes e) ponijaban ^jgl^tak figyelembevetel^ ervenytelenne 
nyilydiift^i, "miyer ;egy&L
dokumentumokban, yalamint ajogszabalyokbanmeghatarozottfelkteleknek.

Ezen dbnksi javaslat eloterjesztese sziiksegesa Donteshozo reszere.

3 .RESZ VONATKOZASABAN

1)

T; T szakember vonatkozasdban csatolt on&etrajzban a szakmai gyakorlatra vonatkozd pontban 
az akbbi szakember altal ellatott tevekenyseg keruit bemuiatasra:

Megrendeld neve: Bp. XIII. keriileti Onkormanyzat

Ellatott tevdkenyseg: Bp. XIII. keriileti Onkormanyzat tulajdonaban levo epuletek bontasa, felujitasa cs 
karbantartasi feladatok ellatasa - felelos muszaki vezetd, epitesvezetd, ugyvezeto.

A kOzbeszerzds tdrgya szerinti szakdrtelmet biztosito bizottsagi tag dUdspontja szerint a karbantartasi 
feladatok ellatasa szakmai tapasztalat nem vehetd figyelembe a szakember szakmai gyakorlatakent.

TEENDO:

10



1. szamu melleklet: Biraldbizottsagj 2021. december 9-17-ei Ulesrdl kesziilt
jegyzdkdnyv

Fentiek figyelembevetelevel felvilagositaskeres kereteben tiszlazni sziikseges, hogy ezen karbantartasi 
feladat pontosan milyen tipusu munkalatokra vonatkozik, illetve hogy a megjelolt tovabbi feladatokat 
jol gondolja-e az Ajanlatkero, hogy a megjelolt iddszakban (2013. mdrcius - 2021. szeptember) a 
szakember parhuzamosan vegezte.

2)

Ajanlattevo altal csatolt arazott kbltsegvetesek tartalmaznak olyan teteleket, amelyek eseteben 0 Ft 
egysegarra vonatkozo megajanlas keriilt megjelblesre az anyag vagy dijkoltsegre vonatkozdan.

TEENDO:

Felvilagositaskeres kereteben Ajanlattevonek tisztazni sziikseges. hogy mi az oka annak, hogy 
Ajanlattevo az arazott kdltsegvetesben 0 Ft egysegarakat is megjelblt, ezen 0 Ft erteket tartalmazd cellak 
esetdben miert nem meriil fel koltsege Ajanlattevonek.

Amennyiben a 0 Ft egysegarat tartalmazd cellak kitokesevel az ajanlat reszekent beadott arazott 
koksegveldst Ajanlattevo modositani kivanja, tigy a modositott arazott kdltsegvetest hianypollas 
kereteben be kell nyujtani oly modon, hogy a koltsegvetes vegdsszege nem valtozhat meg! (lasd a Kbt. 
71. § (8) bekezdes b) pontjaban foglaltakat!]

4 .RESZ VONATKOZASABAN

1)

T T szakember vonatkozasaban csatolt oneletrajzban a szakmai gyakorlatra vonatkozo pontban 
az alabbi szakember altal ellatott tevekenysdg keriilt bemutatasra:

Megrendelo neve: Bp. XIII. keruleti Onkormanyzat

Ellatott tevekenyseg: Bp. XIH. keruleti Onkormanyzat tulajdonaban levo epQletek bontasa, felujitasa es 
karbantartasi feladatok ellatasa - felelos miiszaki vezetd, epitesvezetd. iigyvezetd.

A kozbeszerzes targya szerinti szakdrtelmet biztosito bizottsagi tag allaspontja szerint a karbantartasi 
feladatok ellatasa szakmai tapasztalat nem veheto figyelembe a szakember szakmai gyakorlatakent.

TEENDO:
Fentiek figyelembevetelevel felvilagositaskeres kereteben lisztazni sziikseges, hogy ezen karbantartasi 
feladat pontosan milyen tipusu munkAlatokra vonatkozik, illetve hogy a megjelolt tovabbi feladatokat 
jol gondolja-e az Ajanlatkerd, hogy a megjelolt iddszakban (2013. marcius - 2021. szeptember) a 
szakember parhuzamosan vegezte.

2)

Ajanlattevd a Jozsef krt. 11. I. 5/a. elerhetosegu lakasra vonatkozo arazott koltsegvetes alabbi cellaja 
eseteben nem jeldlte meg az anyag egysegarat, az egysegarra vonatkozo cellat iiresen hagyta, ds az 
Anyag dsszesen cellaban 0 Ft-os megajanlast szerepeltetett: 03 Elektromos munkalapfiil, 33. sorszamu 
sora.

TEENDO:
Felviiagositdskdres keretdben Ajanlattevonek tiszlazni sziikseges, hogy mi az oka annak, hogy ezen sor 
esetdben a benyujtott arazott koitsegvetesben Ajanlatkero nem jelblte meg az anyag egysegarat!

Amennyiben az anyag egysegarra vonatkozo cella iiresen hagyasaval Ajanlattevo azt kivanta jelezni, 
hogy az adott tetelnel az adott kdltsdg nem meriil fel, indokolni sziikseges, hogy Ajanlattevd allaspontja 
szerint midrt nem meriil fel anyagkdltsdg ezen tetel eseteben.



1. szamu melleklet: Biralobizottsagi 2021. december 9-17-ei ulesrol kesziilt
jegyzokonyv

Amennyiben a jelzett cella kitoltesevel az ajanlat reszekent beadott arazott koltsegvetest Ajanlattevo 
modosftani kivanja, ugy a modositott arazott koltsegvetest hianypotlas kereteben be kell nyujtani oly 
modon, hogy a koltsegvetes vegosszege nem valtozhat meg! [lasd a Kbt. 71. § (8) bekezdes b) pontj aban 
foglaltakat!]

3)

Ajanlattevo altal csatolt arazott koltsegvetesek tartalmaznak olyan teteleket, amelyek eseteben 0 Ft 
egysegarra vonatkozo megajanlas is megjeldlesre kerult az anyag vagy dijkoltsegre vonatkozoan.

TEENDO:
Felvilagositaskeres kereteben Ajanlattevonek tisztazni sziikseges, hogy mi az oka annak, hogy 
Ajanlattevo az arazott koltsegvetesben 0 Ft egysegarakat is megjelolt, ezen 0 Ft erteket tartalmazo cellak 
eseteben miert nem meriil fel koltsege Ajanlattevonek.

Amennyiben a 0 Ft egysegarat tartalmazo cellak kitoltesevel az ajanlat reszekent beadott arazott 
koltsegvetest Ajanlattevo modosftani kivanja, ugy a modositott arazott koltsegvetest hianypotlas 
kereteben be kell nyujtani oly modon, hogy a koltsegvetes vegosszege nem valtozhat meg! [lasd a Kbt. 
71. § (8) bekezdes b) pontjaban foglaltakat!]

Szinipar Kft. Ajanlattevo altal benvuitott ajanlat vonatkozasaban:

l.RESZ VONATKOZASABAN

1)

Ajanlattevo altal csatolt arazott koltsegvetesek tartalmaznak olyan teteleket, amelyek eseteben 0 Ft 
egysegarra vonatkozo megajanlas is megjeldlesre kerult az anyagkoltsegre vonatkozoan.

TEENDO:

Felvilagositaskeres kereteben Ajanlattevonek tisztazni sziikseges, hogy mi az oka annak, hogy 
Ajanlattevo az arazott koltsegvetesben 0 Ft egysegarakat is megjeldlt, ezen 0 Ft erteket tartalmazo cellak 
eseteben miert nem meriil fel koltsege Ajanlattevonek.

Amennyiben a 0 Ft egysegarat tartalmazo cellak kitoltesevel az ajanlat reszekent beadott arazott 
koltsegvetest Ajanlattevo modosftani kivanja, ugy a modositott arazott koltsegvetest hianypotlas 
kereteben be kell nyujtani oly modon, hogy a koltsegvetes vegosszege nem valtozhat meg! [lasd a Kbt. 
71. § (8) bekezdes b) pontjaban foglaltakat!]

2)

Ajanlattevo altal csatolt arazott koltsegvetesek tartalmaznak olyan teteleket, amelyek eseteben 0 Ft 
egysegarra vonatkozo megajanlas kerult megjeldlesre az anyag koltsegre vonatkozoan.

TEENDO:

Felvilagositas kereteben Ajanlattevonek tisztazni sziikseges, hogy mi az oka annak, hogy Ajanlattevo 
az arazott koltsegvetesben 0 Ft egysegarakat is megjelolt, ezen 0 Ft erteket tartalmazo cellak eseteben 
miert nem meriil fel anyagkoltsege Ajanlattevonek.

Amennyiben a 0 Ft egysegarat tartalmazo cellak kitoltesevel az ajanlat reszekent beadott arazott 
koltsegvetest Ajanlattevo modosftani kivanja, ugy a modositott arazott koltsegvetest hianypotlas 
kereteben be kell nyujtani oly modon, hogy a koltsegvetes vegosszege nem valtozhat meg! [lasd a Kbt.
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1. szamu melleklet: Biralobizottsagi 2021. december 9-17-ei ulesrol keszillt
jegyzokonyv

71. § (8) bekezdes b) pontjaban foglaltakat!]

3)

Ajanlattevo az alabbi lakasok vonatkozasaban csatolt arazott koltsegvetesek alabbi sorai eseteben nem 
jelolte meg az anyag egysegarat, az egysegarra vonatkozd cellat uresen hagyta, es az Anyag osszesen 
cellaban 0 Ft-os megajanlast szerepeltetett:

Danko utca 20.I.em.4. elerhetosegu lakas alabbi soraban: 01 Epitesz munkalap 5. sorszamu soraban

Danko utca 20.I.em.5. elerhetosegu lakas alabbi soraiban: 03 Elektromos munkalap 3-4., 17. sorszamu 
soraban, 04 Gepesz munkalapfiil 3-12. sorszamu soraiban

Nagy Fuvaros utca 26. Il.em. 35. elerhetosegu lakas alabbi soraiban: 03 Elektromos munkalap 
9.sorszamu soraban, Falazas es egyeb komuvesmunka munkalap 1. sorszamu soraban.

Szigetvari u. 4. Il.em. 26. elerhetosegu lakas alabbi soraiban: 01 Epitesz munkalap 12.sorszamu soraban, 
04 Gepesz munkalap 40-41. sorszamu soraban.

TEENDO:

Felvilagositaskeres kereteben Ajanlattevonek tisztazni szukseges, hogy mi az oka annak, hogy ezen 
sorok eseteben a benyujtott arazott koltsegvetesben Ajanlatkero nem jelolte meg az anyag egysegarat!

Amennyiben az anyag egysegarra vonatkozd cella uresen hagyasaval Ajanlattevo azt kivanta jelezni, 
hogy az adott tetelnel az adott koltseg nem meriil fel, indokolni szukseges, hogy Ajanlattevo allaspontja 
szerint miert nem meriil fel anyagkoltseg ezen tetel/tetelek eseteben.

Amennyiben a jelzett cella/cellak kitdltesevel az ajanlat reszekent beadott arazott koltsegvetest 
Ajanlattevo modositani kivanja, ugy a modositott arazott koltsegvetest hianypotlas kereteben be kell 
nyujtani oly modon, hogy a koltsegvetes vegdsszege nem valtozhat meg! [lasd a Kbt. 71. § (8) bekezdes 
b) pontjaban foglaltakat!]

4)

Ajanlatkero eldirta a szakmai ajanlat reszekent benyujtando arazott koltsegvetes vonatkozasaban az 
alabbiakat:

„Minden, a koltsegvetesekben szereplo tetelt be kell arazni, a mennyisegek az ajanlattetel soran nem 
modosithatok, kiegeszito tetelek szerepeltetesere nincsen lehetoseg. A koltsegvetes bearazasa soran 
azokban minden, mennyiseggel ellatott tetelhez az ajanlattevonek meg kell adnia a 0-t61 kiilonbozo 
ajanlati arat.”

Ajanlattevo a Nagy Fuvaros utca 26. fsz. 12. elerhetosegu lakasra vonatkozo arazott koltsegvetes 04 
Gepesz munkalapfulenek 7. sorszamu tetele eseteben nem jelolte meg a dij egysegarat, ezen egysegarra 
vonatkozd cellat uresen hagyta, az anyag egysegarra 0 Ft-os megajanlast tett, az Anyag osszesen es Dij 
osszesen cellaban pedig 0 Ft-os megajanlast szerepeltetett.

TEENDO:

Felvilagositaskeres kereteben Ajanlattevonek tisztazni szukseges, hogy mi az oka annak, hogy ezen sor 
eseteben a benyujtott arazott koltsegvetesben Ajanlatkero nem jelolte meg a dij egysegarat!
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1. szamu melleklet: Biraldbizottsagi 2021. december 9-17-ei ulesrol kesziilt
jegyzokonyv

Amennyiben a dij egysegarra vonatkozo cella uresen hagyasaval Ajanlattevo azt kivanta jelezni, hogy 
az adott tetelnel az adott koltseg nem merul fel, indokolni szukseges, hogy Ajanlattevo allaspontja 
szerint miert nem merul fel dijkoltseg ezen tetel esetdben.

Fentieken tul Ajanlattevonek felvilagositaskeres kereteben tisztazni szukseges azt is, hogy allaspontja 
szerint miert nem merul fel anyagkoltseg ezen tetel eseteben.

Amennyiben a jelzett celldk, vagy egy resziik kitdltesevel az ajanlat reszekent beadott arazott 
koltsegvetest Ajanlattevo modositani kivanja, ugy a modositott arazott koltsegvetest hianypotlas 
kereteben be kell nyujtani oly modon, hogy a kdltsegvetes vegosszege nem valtozhat meg! [lasd a Kbt. 
71. § (8) bekezdes b) pontjaban foglaltakatl]

5)

Ajanlattevo altal ajanlat reszekent csatolt dneletrajz vonatkozasaban a Biralobizottsag allaspontja az 
alabbi:

a)

Ajanlattevo altal ajanlat reszekent csatolt szakemberekrol szolo nyilatkozat szerint N I 
szakemberrel jelenleg a Kozep-Magyarorszagi Ingatlankezeld Bt. all jogviszonyban 
(munkaviszonyban).

Az ajanlat reszekent csatolt dneletrajzbol nem derul ki egyertelmuen, hogy ezen szakember valdban a 
hivatkozott szervezettel all munkaviszonyban, mivel az dneletrajz „Munkahelyek megnevezese” 
pontjaban ezen szervezethez kizarolag a 2009. oktober datum keriilt rbgzitesre, mely alapjan nem 
egyertelmu, hogy a szakembemek ezen szervezet jelenleg is a munkahelye.

TEENDO:
Ajanlattevonek felvilagositaskeres kereteben tisztazni szukseges, hogy ezen szakembemek a jelenlegi 
munkahelye-e a Kozep-Magyarorszagi Ingatlankezeld Bt. Amennyiben igen, Ajanlattevonek 
hianypotlas kereteben egyertelmuen rogziteni sziikseges az oneletrajzban a szakember munkahelyere 
vonatkozo pontban ezen kdriilmenyt.

b)

A kozbeszerzes targya szerinti szakertelmet biztosfto bizottsagi tag allaspontja figyelembevetelevel az 
ertekelesi szempontra rogzitett szakmai tobblettapasztalat meglete megallapithato a szakmai 
oneletrajzban megjelolt tevekenyseg figyelembevetelevel (felelds muszaki vezeto), ezert a szakmai 
gyakorlat pontositasara vonatkozo hianypotlas elrendelese nem szukseges.

c)

Az dneletrajz 3. soraban megjelblt projekt eseteben nem derul ki egyertelmuen, hogy ki volt a 
Megrendeld.

4-5. sorban megjelolt projektek eseteben nem keriilt megjeldlesre a Megrendeld.

TEENDO:

Ajanlattevonek hianypotlas kereteben egyertelmuen meg kell jeldlni a szakmai dndletrajz tapasztalatok 
ismertetese pontjaban, hogy ezen projektek eseteben ki volt a Megrendeld.
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1. szdmG melldklet: Biraldbizottsagi 2021. december 9-17-ei uldsrol kdszult
jegyzdkdnyv

3.RESZ VONATKOZASABAN

1)

Ajdnlattevd Altai ajanlat reszekent csatolt dndetrajz figyelembe vetelevel:

a)

Ajanlattevo altal ajanlat reszekent csatolt szakemberekrol szdlo nyilatkozat szerint N I 
szakemberrel jelenleg a Kozep-Magyarorszagi Ingatlankezelo Bt. all jogviszonyban 
(munkaviszonyban).

Az ajanlat rdszekent csatolt dneletrajzbdl nem derul ki egyertelmuen, hogy ezen szakember valoban a 
hivatkozott szeivezettel all munkaviszonyban, mivel az ondletrajz ,,Munkahelyek megnevezese” 
pontjdban ezen szervezethez kizarolag a 2009. oktober datum kerult rdgznesre. mely alapjan nem 
egyertelmfi. hogy a szakembemek ezen szervezet jelenleg is a munkahelye.

TEENDO:
Ajanlattevonek felvilagosltaskdres kereteben tisztazni sziikseges, hogy ezen szakembemek a jelenlegi 
munkahelye-e a Kozep-Magyarorszagi Ingatlankezelo Bt. Amennyiben igen, Ajanlattevonek 
hianypotlas kereteben egyertelmuen rogziteni sziikseges az dn.eletrajzban a szakember munkahelyere 
vonatkozd pontban ezen korulmenyt.

h)

A kdzbeszerz.es targya szerinti szakertelmet biztosfto bizottsagi tag allaspontja figyelembe vetelevel az 
ertekelesi szempontra rbgzitett szakmai tbbblettapasztalat megletc megallapithato a szakmai 
dneletrajzban megjelolt tevekenyseg figyelembe vetelevel (felelds miiszaki vezetd), ezert a szakmai 
gyakorlat pontosftasara vonatkozd hianypotlas elrendelese nem sziikseges.

c)

Az dneletrajz 3. soraban megjelolt projekt eseteben nem deriil ki egyertelmuen, hogy ki volt a 
Megrendeld.

4-5. sorban megjelolt projektek eseteben nem kerult megjeldlesre a Megrendeld.

TEENDO:

Ajanlattevonek hianypotlas kereteben egyertelmuen meg kell jelolni a szakmai dneletrajz tapasztalatok 
ismertetdse pontjaban, hogy ezen projektek eseteben ki volt a Megrendelo.

2)

Ajdnlattevd altal csatolt arazott koltsegvetesek tartalmaznak olyan teteleket, amelyek eseteben 0 Ft 
egysegarra vonatkozd megajanlas is megjeldlesre keriilt az anyagkdltsegre vonatkozoan.

TEENDO:

Felvilagositaskerds kereteben Ajanlattevonek tisztazni sziikseges, hogy mi az oka annak, hogy 
Ajdnlattevo az arazott koltsegvetesekben 0 Ft egysegarakat is megjelolt, ezen 0 Ft erteket tartalmazo 
cellak eseteben miert nem merul fel kdltsege Ajanlattevonek.

Amennyiben a 0 Ft egysegarat tartalmazo cellak kitdltesevel az ajanlat reszekent beadott arazott 
koltsegvetdst/koltsegvetdseket Ajanlattevo modositani kivanja, ugy a modositott arazott koltsegvetest 
hianypotlas kereteben be kell nyujtani oly modon, hogy a koltsegvctes vegosszege nem valtozhat meg! 
[lasd a Kbt. 71 .§ (8) bekezdes b) pontjaban foglahakat!]
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1. szamu melleklet: Biraldbizottsagi 2021. december 9-17-ei ulesrol kesziilt
jegyzokonyv

3)

Ajanlattevo az alabbi lakasok vonatkozasaban csatolt arazott koltsegvetesek alabbi sorai eseteben nem 
jelolte meg az anyag egysegarat, az egysegarra vonatkozo cellat uresen hagyta, es az Anyag osszesen 
cellaban 0 Ft-os megajanlast szerepeltetett:

Danko utca 34. IILemelet 1. elerhetosegu lakas alabbi soraban:

02 Festes, mazolas munkalap 1. sorszamu soraban, 03 Elektromos munkalap 1-2. soraiban 
Dioszegi Samuel utca 15.1.emelet 14. elerhetosegu lakas alabbi soraban:

02 Festes, mazolas munkalap 1. sorszamu soraban, 03 Elektromos munkalap 1-2. soraiban

Dioszegi Samuel utca 15. Il.emelet 29. elerhetosegu lakas alabbi soraban:

02 Festes, mazolas munkalap 1. sorszamu soraban

TEENDO:
Felvilagositas kereteben Ajanlattevonek tisztazni szukseges, hogy mi az oka annak, hogy ezen sorok 
eseteben a benyujtott arazott koltsegvetesben Ajanlatkerd nem jelolte meg az anyag egysegarat!

Amennyiben az anyag egysegarra vonatkozo cella uresen hagyasaval Ajanlattevo azt kivanta jelezni, 
hogy az adott tetelnel az adott koltseg nem merul fel, indokolni szukseges, hogy Ajanlattevo allaspontja 
szerint miert nem merul fel anyagkoltseg ezen tetel/tetelek eseteben.

Amennyiben a jelzett cella/cellak kitoltesevel az ajanlat reszekent beadott arazott koltsegvetest 
Ajanlattevo modositani kivanja, ugy a modositott arazott koltsegvetest hianypotlas kereteben be kell 
nyujtani oly modon, hogy a koltsegvetes vegdsszege nem valtozhat meg! [lasd a Kbt. 71. § (8) bekezdes 
b) pontjaban foglaltakat!]

4)

Ajanlatkerd eldirta a szakmai ajanlat reszekent benyujtando arazott koltsegvetes vonatkozasaban az 
alabbiakat:

„Minden, a koltsegvetesekben szereplo tetelt be kell arazni, a mennyisegek az ajanlattetel soran nem 
modosithatok, kiegeszito tetelek szerepeltetesere nincsen lehetbseg. A koltsegvetes bearazasa soran 
azokban minden, mennyiseggel ellatott tetelhez az ajanlattevonek meg kell adnia a 0-tol kulonbozo 
ajanlati arat.”

Ajanlattevo a Dioszegi Samuel utca 15.1.emelet 14. elerhetosegu lakasra vonatkozo arazott koltsegvetes 
alabbi sorai eseteben nem jelolte meg az anyag es dij egysegarakat, az egysegarra vonatkozo cellakat 
uresen hagyta, igy az Anyag osszesen es Dij osszesen cellaban 0 Ft-os megajanlast szerepeltetett: 01 
Epitesz munkalapful 15. sorszamu sora.

TEENDO:

Felvilagositaskeres kereteben Ajanlattevonek tisztazni szukseges, hogy mi az oka annak, hogy ezen sor 
eseteben a benyujtott arazott koltsegvetesben Ajanlatkerd nem jelolte meg az anyag es dijkoltseget!

Amennyiben az anyag, illetve dij egysegarra vonatkozo cella uresen hagyasaval Ajanlattevo azt kivanta 
jelezni, hogy az adott tetelnel az adott koltseg nem meriil fel, indokolni szukseges, hogy Ajanlattevo 
allaspontja szerint miert nem merul fel anyagkoltseg, dijkoltseg ezen tetelek eseteben.
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1. szamu melleklet: Biralbbizottsagi 2021. december 9-17-ei Qlesrbl kesziilt
jegyzbkbnyv

Amennyiben a jelzett cellak, vagy egy reszuk kitoltesevel az ajanlat reszekent beadott arazott 
koltsegvetest Ajanlattevb mbdositani kivanja, ilgy a mbdositott arazott koltsegvetest hianypotlas 
kereteben be kell nyujtani oly modem, hogy a kbltsegvetds vegbsszege nem valtozhat meg! [lasd a Kbt. 
71. § (8) bekezdes b) pontjaban foglahakat!]

4.RESZ VONATKOZASABAN

1)

Ajanlattevb allal ajaialat reszekent csatolt bneletrajz figyelembeveteievel:

a)

Ajanlattevb Altai ajanlat reszekent csatolt szakemberekrbl szolo nyilatkozat szerint N. I: 
szakemberrel jelenleg a Kbzep-Magyarorszagi Ingatlankezelo Bt. all jogviszonyban 
(munkaviszonyban).

Az ajanlat reszekent csatolt dneletrajzbbl nem derul ki egydrtelmuen, hogy ezen szakember valbban a 
hivatkozott szervezettel all munkaviszonyban, mivel az bneletrajz „Munkahelyek megnevezdse” 
pontjaban ezen szervezethez kizarblag a 2009. oktober datum kerult rogzitesre, mely alapjan nem 
egyertelmb, hogy a szakembemek ezen szervezet jelenleg is a munkahelye.

TEENDO:
Ajdnlattevdnek felvilagositaskeres kereteben tisztazni szukseges, hogy ezen szakembemek a jelenlegi 
munkahelye-e a Kdzep-Magyarorszagi Ingatlankezelo Bt. Amennyiben igen, Ajanlattevbnek 
hianypotlas kereteben egyertelmuen rbgziteni szukseges az oneletrajzban a szakember munkahelyere 
vonatkozo pontban ezen kbrulmenyi,

b)

A kbzbeszerzes targya szerinti szakertelmet biztosito bizottsagi tag allaspontja figyelembe vetelevel az 
ertekelesi szempontra rbgzitett szakmai tbbblettapasztalat megUte megallapithatb a szakmai 
oneletrajzban megjelolt tevekenyseg figyelembe vetelevel (felelds muszaki vezetb), ezen a szakmai 
gyakorlat pontositasara vonatkozo hianypotlas elrendclcse nem szukseges.

c)

Az bneletrajz 3. soraban megjelolt projekt eseteben nem derul ki egyertelmuen, hogy ki volt a 
Megrendelb.

4-5. sorban megjelolt projektek esetbben nem kerult megjelolesre a Megrendelb.

TEEND6:

Ajanlattevbnek hianypotlas kereteben egydrtelmuen meg kell jelblni a szakmai bneletrajz tapasztalatok 
ismertetese pontjaban, hogy ezen projektek eseteben ki volt a Megrendelb.

2)

Ajanlattevb altal csatolt lakasok arazott kbltsegvetese tartalmaz olyan tdteleket, amelyek eseteben 0 Ft 
egysegana vonatkozo megajanlas kerult megjelolesre az anyagkbltsegre vonatkozban.

TEENDO:

Felvilagositaskeres kereteben Ajdnlattevbnek tisztazni szukseges, hogy mi az oka annak, hogy 
Ajanlattevb az arazott kbltsegvetesekben 0 Ft egysegarakat is megjelolt, ezen 0 Ft erteket tartalmazb
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1. szamu melleklet: Biralobizottsagi 2021. december 9-17-ei ulesrol kesziilt
jegyzokonyv

cellak eseteben miert nem meriil fel koltsege Ajanlattevonek.

Amennyiben a 0 Ft egysegarat tartalmazd cellak kitoltesevel az ajanlat reszekent beadott arazott 
koltsegvetest/koltsegveteseket Ajanlattevo modositani kivanja, ugy a modositott arazott koltsegvetest 
hianypotlas kereteben be kell nyujtani oly modon, hogy a koltsegvetes vegdsszege nem valtozhat meg! 
[lasd a Kbt. 71. § (8) bekezdes b) pontjaban foglaltakat!]

3)

Ajanlattevo az alabbi lakasok vonatkozasaban csatolt arazott koltsegvetesek alabbi sorai eseteben nem 
jelolte meg az anyag egysegarat, az egysegarra vonatkozo cellat uresen hagyta, es az Anyag osszesen 
cellaban 0 Ft-os megajanlast szerepeltetett:

Jozsef krt. 13. foldszint 6.elerhetdsegu lakas alabbi soraban:
03 Elektromos munkalap 58. sorszamu soraban,

Tolnai Lajos u. 5/a. I. emelet 12. elerhetosegu lakas alabbi soraban:
01 Epitesz munkalapful 12-13. soraiban

TEENDO:
Felvilagositaskeres kereteben Ajanlattevonek tisztazni szukseges, hogy mi az oka annak, hogy ezen 
sorok eseteben a benyujtott arazott koltsegvetesben Ajanlatkerd nem jelolte meg az anyag egysegarat!

Amennyiben az anyag egysegarra vonatkozo cella uresen hagyasaval Ajanlattevo azt kivanta jelezni, 
hogy az adott tetelnel az adott koltseg nem meriil fel, indokolni szukseges, hogy Ajanlattevo allaspontja 
szerint miert nem meriil fel anyagkoltseg ezen tetel/tetelek eseteben.

Amennyiben a jelzett cella/cellak kitoltesevel az ajanlat reszekent beadott arazott koltsegvetest 
Ajanlattevo modositani kivanja, ugy a modositott arazott koltsegvetest hianypotlas kereteben be kell 
nyujtani oly modon, hogy a koltsegvetes vegdsszege nem valtozhat meg! [lasd a Kbt. 71. § (8) bekezdes 
b) pontjaban foglaltakat!]

"Preciz" Epiiletgepeszeti, Epiteszeti Szolgaltato Korlatolt Felelossegu Tarsasag Ajanlattevo altal 
benyujtott ajanlat vonatkozasaban:

l.RESZ VONATKOZASABAN

1)

Ajanlattevo altal csatolt arazott koltsegvetesek tartalmaznak olyan teteleket, amelyek eseteben 0 Ft 
egysegarra vonatkozo megajanlas keriilt megjelolesre az anyagkoltsegre vonatkozdan.

TEENDO:

Felvilagositaskeres kereteben Ajanlattevonek tisztazni sziikseges, hogy mi az oka annak, hogy 
Ajanlattevo az arazott koltsegvetesben 0 Ft egysegarakat is megjelolt, ezen 0 Ft erteket tartalmazd cellak 
eseteben miert nem meriil fel koltsege Ajanlattevonek.

Amennyiben a 0 Ft egysegarat tartalmazd cellak kitoltesevel az ajanlat reszekent beadott arazott 
koltsegvetest Ajanlattevo modositani kivanja, ugy a modositott arazott koltsegvetest hianypotlas 
kereteben be kell nyujtani oly modon, hogy a koltsegvetes vegdsszege nem valtozhat meg! [lasd a Kbt. 
71. § (8) bekezdes b) pontjaban foglaltakat!]
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2)

Ajanlattevo ajanlata nem felel meg az eloirt kovetelmenynek, mivel az ajanlata reszekent csatolt 
alkalmassagi kbvetelmeny igazolasara bemutatasra kerulb szakemberekrol szolo nyilatkozat urlapon 
nem tuntette fel az alabbi informaciot: „eljarast megindito felhivas alkalmassagi kovetelmenyt elbiro 
pontja” (azaz III.1.3), kizarolag az alkalmasagi kbvetelmeny megnevezesere (M/l) hivatkozott 
Ajanlattevo.

TEENDO:

Ajanlattevbnek hianypotlas kereteben ki kell egesziteni az alkalmassagi kbvetelmeny igazolasara 
bemutatasra kerulb szakemberekrol szolo nyilatkozatat az eljarast megindito felhivas alkalmassagi 
kovetelmenyt elbiro pontjaval (III. 1.3).

3)

Ajanlattevo altal ajanlat reszekent csatolt bneletrajz figyelembevetelevel:

a)

TEENDO:

Ajanlattevbnek hianypotlas kereteben ki kell egesziteni az bneletrajz „Jelenlegi munkahelyre” 
vonatkozo pontjat - figyelembe veve a bemutatott szakemberekrol szolo nyilatkozaton rbgzitett 
informaciot, jogviszonyt - a szakember jelenlegi munkahelyenek megjelblesevel (Preciz Kit)

Amennyiben a szakember nem all az Ajanlattevbvel a bemutatott szakemberekrol szolo nyilatkozaton 
megjelblt jogviszonyban (tarsas vallalkozas tagja), az esetben tisztazandb felvilagositas kereteben, hogy 
a megjelblt szakembert milyen jogviszonyban kivanja Ajanlattevo bevonni a teljesitesbe.

b)

Az bneletrajz alabbi pontjaiban rbgzitett projektek figyelembevetelevel megallapithatb a vonatkozo 
ertekelesi szempontra rbgzitett 36 honap szakmai tbbblettapasztalat meglete:

Gyakorlati idb az alkalmassagi kbvetelmeny tekinteteben tablazat 1-2. soraiban megjelblt projektek 
(epitesz munkak feliigyelete, illetve epitesvezetb tevekenyseg)

Ertekelesi szempontra megajanlott tbbblettapasztalat 4-5. soraiban megjelblt projektek. (epitesvezetbi 
tevekenyseg)

Tekintettel arra, hogy a kbzbeszerzes targya szerinti szakertelmet biztositb bizottsagi tag visszajelzese 
szerint a hivatkozott szakmai tapasztalat megfelel az eloirt kovetelmenynek, hianypotlas elrendelese 
ezen sorokra vonatkozoan nem szukseges.

3.RESZ VONATKOZASABAN

1)

Ajanlattevo altal ajanlat reszekent csatolt arazott kbltsegvetesek tartalmaznak olyan teteleket, amelyek 
eseteben 0 Ft egysegarra vonatkozo megajanlas keriilt megjelblesre az anyagkbltsegre vonatkozoan.
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TEENDO:

Felvilagositaskeres kereteben Ajanlattevonek tisztazni szukseges, hogy mi az oka annak, hogy 
Ajanlattevo az arazott koltsegvetesben 0 Ft egysegarakat is megjelolt, ezen 0 Ft erteket tartalmazo cellak 
eseteben miert nem meriil fel koltsege Ajanlattevonek.

Amennyiben a 0 Ft egysegarat tartalmazo cellak kitoltesevel az ajanlat reszekent beadott arazott 
koltsegvetest Ajanlattevo modositani kivanja, ugy a modositott arazott koltsegvetest hianypotlas 
kereteben be kell nyujtani oly modon, hogy a koltsegvetes vegosszege nem valtozhat meg! [lasd a Kbt. 
71. § (8) bekezdes b) pontjaban foglaltakat!]

2)

Ajanlattevo ajanlata nem felel meg az eloirt kovetelmenynek, mivel az ajanlata reszekent csatolt 
alkalmassagi kovetelmeny igazolasara bemutatasra keriilo szakemberekrol szolo nyilatkozat urlapon 
nem tiintette fel az alabbi informacidt: „eljarast megindito felhivas alkalmassagi kovetelmenyt eloiro 
pontja” (azaz III.1.3), kizarolag az alkalmasagi kovetelmeny megnevezesere (M/l) hivatkozott 
Ajanlattevo.

TEENDO:

Ajanlattevonek hianypotlas kereteben ki kell egesziteni az alkalmassagi kovetelmeny igazolasara 
bemutatasra keriilo szakemberekrol szolo nyilatkozatat az eljarast megindito felhivas alkalmassagi 
kovetelmenyt eloiro pontjaval (III. 1.3).

3)

Ajanlattevo altal ajanlat reszekent csatolt oneletrajz figyelembevetelevel:

a)

TEENDO:

Ajanlattevonek hianypotlas kereteben ki kell egesziteni az oneletrajz „Jelenlegi munkahelyre” 
vonatkozd pontjat - figyelembe veve a bemutatott szakemberekrol szolo nyilatkozaton rogzitett 
informacidt, jogviszonyt - a szakember jelenlegi munkahelyenek megjelolesevel (Preciz Kft.)

Amennyiben a szakember nem all az Ajanlattevovel a bemutatott szakemberekrol szolo nyilatkozaton 
megjelolt jogviszonyban (tarsas vallalkozas tagja), az esetben tisztazando felvilagositas kereteben, hogy 
a megjelolt szakembert milyen jogviszonyban kivanja Ajanlattevo bevonni a teljesitesbe.

b)

Az oneletrajz alabbi pontjaiban rogzitett projektek figyelembevetelevel megallapithatd a vonatkozd 
ertekelesi szempontra rogzitett 36 honap szakmai tobblettapasztalat meglete:

Gyakorlati idd az alkalmassagi kovetelmeny tekinteteben tablazat 1-2. soraiban megjelolt projektek 
(epitesz munkak feliigyelete, illetve epitesvezeto tevekenyseg)

Ertekelesi szempontra megajanlott tobblettapasztalat 4-5. soraiban megjelolt projektek. (epitesvezetoi 
tevekenyseg)

Tekintettel arra, hogy a kozbeszerzes targya szerinti szakertelmet biztositd bizottsagi tag visszajelzese 
szerint a hivatkozott szakmai tapasztalat megfelel az eloirt kovetelmenynek, hianypotlas elrendelese 
ezen sorokra vonatkozdan nem szukseges.

4.RESZ VONATKOZASABAN
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1)

Ajanlattevo altal ajanlat reszekent csatolt arazott koltsegvetesek tartalmaznak olyan teteleket, amelyek 
eseteben 0 Ft egysegarra vonatkozo megajanlas kerult megjelolesre az anyagkoltsegre vonatkozdan.

TEENDO:

Felvilagositaskeres kereteben Ajanlattevonek tisztazni sziikseges, hogy mi az oka annak, hogy 
Ajanlattevo az arazott koltsegvetesben 0 Ft egysegarakat is megjelolt, ezen 0 Ft erteket tartalmazo cellak 
eseteben miert nem merul fel koltsege Ajanlattevonek.

Amennyiben a 0 Ft egysegarat tartalmazo cellak kitoltesevel az ajanlat reszekent beadott arazott 
koltsegvetest Ajanlattevo modositani kivanja, ugy a modositott arazott koltsegvetest hianypotlas 
kereteben be kell nyujtani oly modon, hogy a koltsegvetes vegosszege nem valtozhat meg! [lasd a Kbt. 
71. § (8) bekezdes b) pontjaban foglaltakat!]

2)

Ajanlattevo ajanlata nem felel meg az eldirt kovetelmenynek, mivel az ajanlata reszekent csatolt 
alkalmassagi kovetelmeny igazolasara bemutatasra kerulo szakemberekrol szolo nyilatkozat urlapon 
nem tiintette fel az alabbi informaciot: „eljarast megindito felhivas alkalmassagi kovetelmenyt eldird 
pontja” (azaz III.1.3), kizardlag az alkalmasagi kovetelmeny megnevezesere (M/l) hivatkozott 
Ajanlattevo.

TEENDO:

Ajanlattevonek hianypotlas kereteben ki kell egesziteni az alkalmassagi kovetelmeny igazolasara 
bemutatasra kerulo szakemberekrol szolo nyilatkozatat az eljarast megindito felhivas alkalmassagi 
kovetelmenyt elofro pontjaval (III.1.3).

3)

Ajanlattevo altal ajanlat reszekent csatolt dneletrajz figyelembe vetelevel:

a)

TEENDO:

Ajanlattevonek hianypotlas kereteben ki kell egesziteni az dneletrajz „Jelenlegi munkahelyre” 
vonatkozo pontjat — figyelembe veve a bemutatott szakemberekrol szolo nyilatkozaton rogzitett 
informaciot, jogviszonyt - a szakember jelenlegi munkahelyenek megjelolesevel (Preciz Kft.)

Amennyiben a szakember nem all az Ajanlattevovel a bemutatott szakemberekrol szolo nyilatkozaton 
megjelolt jogviszonyban (tarsas vallalkozas tagja), az esetben tisztazando felvilagositas kereteben, hogy 
a megjelolt szakembert milyen jogviszonyban kivanja Ajanlattevo bevonni a teljesitesbe.

b)

Az dneletrajz alabbi pontjaiban rogzitett projektek figyelembevetelevel megallapithato a vonatkozo 
ertekelesi szempontra rogzitett 36 honap szakmai tobblettapasztalat meglete:

Gyakorlati idd az alkalmassagi kovetelmeny tekinteteben tablazat 1-2. soraiban megjelolt projektek 
(epitesz munkak felugyelete, illetve epitesvezetb tevekenyseg)
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Ertekelesi szempontra megajanlott tbbblettapasztalat 4-5. soraiban megjelblt projektek. (epitesvezetbi 
tevekenyseg)

Tekintettel arra, hogy a kbzbeszerzes targya szerinti szakertelmet biztosito bizottsagi tag visszajelzese 
szerint a hivatkozott szakmai tapasztalat megfelel az elbirt kbvetelmenynek, hianypotlas elrendelese 
ezen sorokra vonatkozdan nem szukseges.

Windcollector Magyarorsz^g Kft. Ajanlattevo altal benvuitott aianlat vonatkozasaban:

1 . RESZ VONATKOZASABAN

1)

Ajanlattevo altal ajanlata reszekent csatolt arazott koltsegvetesek tartalmaznak olyan teteleket, amelyek 
eseteben 0 Ft egysegarra vonatkozo megajanlas kerult megjelblesre az anyag vagy dijkbltsegre 
vonatkozoan.

TEENDO:

Felvilagositaskeres kereteben Ajanlattevonek tisztazni szukseges, hogy mi az oka annak, hogy 
Ajanlattevo az arazott koltsegvetesekben 0 Ft egysegarakat is megjelblt, ezen 0 Ft erteket tartalmazo 
cellak eseteben miert nem merul fel kbltsege Ajanlattevonek.

Amennyiben a 0 Ft egysegarat tartalmazo cellak kitbltesevel az ajanlat reszekent beadott arazott 
kbltsegvetest/kbltsegveteseket Ajanlattevo modositani kivanja, ugy a modositott arazott kbltsegvetest 
hianypotlas kereteben be kell nyujtani oly mbdon, hogy a kbltsegvetes vegbsszege nem valtozhat meg! 
[lasd a Kbt. 71. § (8) bekezdes b) pontjaban foglaltakat!]

2)

Ajanlattevo ajanlata nem felel meg az elbirt kbvetelmenynek, mivel az ajanlata reszekent csatolt 
alkalmassagi kbvetelmeny igazolasara bemutatasra keriilb szakemberekrbl szolo nyilatkozat urlapon 
nem tuntette fel az alabbi informaciot: „eljarast megindito felhfvas alkalmassagi kbvetelmenyt elbirb 
pontja” (azaz III.1.3), kizarblag az alkalmasagi kbvetelmeny megnevezesere (M/l) hivatkozott 
Ajanlattevo.

TEENDO:

Ajanlattevonek hianypotlas kereteben ki kell egesziteni az alkalmassagi kbvetelmeny igazolasara 
bemutatasra keriilb szakemberekrbl szolo nyilatkozatat az eljarast megindito felhivas alkalmassagi 
kbvetelmenyt elbirb pontjaval (III.1.3).

2 .RESZ VONATKOZASABAN

1)

Ajanlattevo altal ajanlata reszekent csatolt arazott koltsegvetesek tartalmaznak olyan teteleket, amelyek 
eseteben 0 Ft egysegarra vonatkozo megajanlas kerult megjelblesre az anyag vagy dijkbltsegre 
vonatkozoan.

TEENDO:

Felvilagositaskeres kereteben Ajanlattevonek tisztazni szukseges, hogy mi az oka annak, hogy 
Ajanlattevo az arazott koltsegvetesekben 0 Ft egysegarakat is megjelblt, ezen 0 Ft erteket tartalmazo 
cellak eseteben miert nem merul fel kbltsege Ajanlattevonek.
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Amennyiben a 0 Ft egysegarat tartalmazo cellak kitoltesevel az ajanlat reszekent beadott arazott 
koltsegvetest/koltsegveteseket Ajanlattevo modositani kivanja, ugy a modositott arazott koltsegvetest 
hianypotlas kereteben be kell nyujtani oly modon, hogy a koltsegvetes vegosszege nem valtozhat meg! 
[lasd a Kbt. 71. § (8) bekezdes b) pontjaban foglaltakat!]

2)

Ajanlattevo ajanlata nem felel meg az eloirt kovetelmenynek, mivel az ajanlata reszekent csatolt 
alkalmassagi kovetelmeny igazolasara bemutatasra kerulo szakemberekrol szolo nyilatkozat urlapon 
nem tuntette fel az alabbi informaciot: „eljarast megindito felhivas alkalmassagi kovetelmenyt eldiro 
pontja” (azaz III. 1.3), kizarolag az alkalmasagi kovetelmeny megnevezesere (M/l) hivatkozott 
Ajanlattevo.

TEENDO:

Ajanlattevonek hianypotlas kereteben ki kell egesziteni az alkalmassagi kovetelmeny igazolasara 
bemutatasra kerulo szakemberekrol szolo nyilatkozatat az eljarast megindito felhivas alkalmassagi 
kovetelmenyt eldiro pontjaval (III. 1.3).

Fentieken tul a Biralobizottsag egyetert az alabbiakkal is:

Az ajanlat reszekent csatolt koltsegvetesekben az osszesito munkalapokon az AFA, brutto dsszeg sok 
esetben hibasan jelenik meg, mivel nem megfeleld modon kerultek kerekitesre a koltsegvetes kitoltese 
soran automatikusan megjelend osszegek, de ezen osszegeket nem sziikseges figyelembe venni azon 
okbdl kifolydlag, hogy a biralat nem a brutto dsszeg alapjan tortenik, hanem a tartalekkeret nelkuli netto 
dsszeg figyelembevetelevel.

Adott esetben az 'AFA osszegenek, brutto osszegnek a hibas megjelenese nem az Ajanlattevonek 
felrohato hiba kovetkezmenye, mivel a kepleteket, cellak vonatkozasaban a szamitas modjat az 
Ajanlatkerd allitotta be. A koltsegvetes modositasara az Ajanlattevoknek nem volt lehetosege az eljaras 
soran.

A hianypotlas es arindoklas benyujtasanak hataridejekent 5 munkanap keriil meghatarozasra.

A Biralo Bizottsagi tagok altal kuldott birald e-mailek jelen jegyzokonyv elvalaszthatatlan reszet 
kepezik.

Az e-mailes biralatok megkuldesevel a birald bizottsagi tiles berekesztesre keriilt.

k.m.f.

A jegyzokonyvet hitelesitette e-mailes visszajelzesevel:
Horich Szilvia elnok
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1. szamu melleklet: Biralbbizottsagi 2021. december 9-17-ei ulesrbl kesziilt
jegyzokonyv

A BIRALO BIZOTTSAGI TAGOK ALTAL MEGKULDOTT E-MAILEK

Budapest Fbvaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat

„Lakdsok felujitdsa I-IL ” 
targyu kbzbeszerzesi eljaras

Helyszin: a Birald Bizottsag minden tagja az aktualis tartozkodasi helyen fogalmazza meg szakmai 
allaspontjat.
Datum: 2021. december 9-tol egeszen addig, amig az bsszes Birald Bizottsagi tag biralati e-mail uzenete 
megerkezik ajelen Biralo Bizottsagi jegyzokonyv keszitbjehez

NEV_______________ ' '
I Ibrich Szilvia

I'-inail cim
horich.szilvia@jozsefvaros.hu

Tiszai Arpad tiszai.arpad@jozsefvaros.hu

Dr. Meszaros Zsolt meszaros.zsolt@jozsefvaros.hu

Zsidi Lajos zsidil@jgk.hu

Tamis Norbert Nevezett bizottsagi tag az irasbeli 
szakvelemenyet a Biralo Bizottsag 
rendelkezesre bocsatotta, igy a kbzbeszerzesi 
szakertelem biztositott.

Tamis-Dobos Marianna Nevezett bizottsagi tag az irasbeli 
szakvelemenyet a Biralo Bizottsag 
rendelkezesre bocsatotta, igy a kbzbeszerzesi 
szakertelem biztositott.
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2. szamu melleklet: Biralobizottsagi 2022. januar 5-6-ai ulesrol keszult jegyzokonyv

Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvdrosi Onkormanyzat

„Lakdsok felujitdsa MI. ” 
targyu kozbeszerzesi eljaras

BIRALO BIZOTTSAGIULES JEGYZOKONYVE

A Birald Bizottsag tagjai e-mailben jelzik a Birald Bizottsagi jegyzokonyv tartalmaval kapcsolatos 
allaspontjukat.

Resztvevok: a jelen jegyzokonyv mellekletet kepezo e-mailek szerint
Helyszin: a Birald Bizottsag minden tagja az aktualis tartozkodasi helyen fogalmazza meg szakmai 
allaspontjat.
Datum: 2022. januar 4-tol egeszen addig, amig az osszes Birald Bizottsagi tag biralati e-mail uzenete 
megerkezikajelen Birald Bizottsagi jegyzokonyv keszitojehez

A Biraldbizottsag e-mailes ulesenek targya a Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi 
Onkormanyzat, mint Ajanlatkero altal inditott „Lakasok felujitdsa MI.” targyu kozbeszerzesi 
eljarasban benyujtott ajanlatok, hianypotlasok Kbt. 81. § (5) bekezdese szerinti biralata, annak nyoman 
szukseges eljarasi lepesek rogzitese.

E-mailes megkuldes utjan ismertetesre keriil a tagokkal az eljarast lebonyolito kozbeszerzesi tanacsado 
irasbeli allasfoglalasa, illetve a kozbeszerzes targya szerinti szakertelmet kepviseld Bizottsagi tag 
eldzetesen megkuldott szakmai allasfoglalasa.

A kozbeszerzes targya szerinti szakertelmet biztosito Bizottsagi tag eldzetesen jelezte a 
szakvelemenyben rogzitett nyitott kerdesekre a szakmai allaspontjat.

A benyujtott ajanlatokkal, hianypotlasokkal kapcsolatosan minden szavazo tagnak e-mailben 
meg kell irnia a tanacsadoi szakvelemenyben es szavazolapon foglaltak alapjan, hogy egyetert-e 
az abban foglaltakkal, vagy amennyiben nem ert egyet, akkor e-mailben fejtse ki allaspontjat az 
adott ajanlat biralata kapcsan.

A Bizottsagi tagok e-mailes biralatanak megkiildeset kovetoen megallapithato, hogy a Bizottsag szavazo 
tagjai egyhanguan ugy nyilvanitottak ki allaspontjukat, hogy egyetertenek a kozbeszerzesi tanacsadoi 
szakvelemenyekben foglaltakkal, illetve elfogadjak a kozbeszerzes targya szerinti szakertelmet 
kepviseld Bizottsagi tag eldzetesen megkuldott szakmai allasfoglalasat:

RYL BAU Epitoipari Kft - Radian Epitoipari Tervezd, Szervezo, Uzemelteto Kft. Kozos 
Ajanlattevok altal benyujtott hianypotlas vonatkozasaban a Biraldbizottsag alMspontia az alabbi:

l.RESZ VONATKOZASABAN

1)
Az alkalmassagi kovetelmeny igazolasara bemutatasra keriild szakemberekrol szolo nyilatkozat 
vonatkozasaban Ajanlatkero kerte, hogy Ajanlattevo egeszitse ki a nyilatkozatot az eljarast megindito 
felhivas alkalmassagi kovetelmenyt eloiro pontjaval (III. 1.3), tekintettel arra, hogy a nyilatkozat urlap 
ezen informaciot nem tartalmazta.
Ajanlattevo a hianypotlas kereteben nem egeszitette ki az alkalmassagi kovetelmeny igazolasara 
bemutatasra keriild szakemberekrol szolo nyilatkozatukat az eljarast megindito felhivas alkalmassagi 
kovetelmenyt eloiro pontjaval (III. 1.3).
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2. szamu melleklet: Biralobizottsagi 2022. januar 5-6-ai ulesrdl kesziilt jegyzokonyv

Tekintettel arra, hogy ezen nyilatkozatbol egyertelmuen kideriil, hogy az adott szakember mely 
alkalmassagi kovetelmeny igazolasa erdekeben kerult megjeldlesre (M/l), ezen hianyossagra 
hivatkozva az ajanlat ervenytelenitesere nines lehetoseg.

2)
A koltsegvetesek 0 Ft erteket tartalmazo cellaira vonatkozo nyilatkozat es modositott arazott 
kdltsegvetes a kdzbeszerzes targya szerinti szakertelmet biztosito bizottsagi tag allaspontjat figyelembe 
veve megfelel az eloirt kovetelmenynek.

Fentiek figyelembevetelevel az Ajanlattevo altal benyujtott hianypotlas megfelel az eloirt 
kovetelmenynek, tovabbi hianypotlas, felvilagositaskeres elrendelese nem sziikseges a Kbt. 81. § (5) 
bekezdese szerinti biralat soran.

3. RESZ VONATKOZASABAN

1)
Az alkalmassagi kovetelmeny igazolasara bemutatasra keruld szakemberekrol szolo nyilatkozat 
vonatkozasaban Ajanlatkerd kerte, hogy Ajanlattevo egeszitse ki a nyilatkozatot az eljarast megindito 
felhivas alkalmassagi kovetelmenyt eldiro pontjaval (III. 1.3), tekintettel arra, hogy a nyilatkozat urlap 
ezen informaciot nem tartalmazta.
Ajanlattevo a hianypotlas kereteben nem egeszitette ki az alkalmassagi kovetelmeny igazolasara 
bemutatasra keruld szakemberekrol szolo nyilatkozatukat az eljarast megindito felhivas alkalmassagi 
kovetelmenyt eldiro pontjaval (III. 1.3).

Tekintettel arra, hogy ezen nyilatkozatbol egyertelmuen kideriil, hogy az adott szakember mely 
alkalmassagi kovetelmeny igazolasa erdekeben kerult megjeldlesre (M/l), ezen hianyossagra 
hivatkozva az ajanlat ervenytelenitesere nines lehetoseg.

2)
A koltsegvetesek 0 Ft erteket tartalmazo cellaira vonatkozo nyilatkozat alapjan az arazott kdltsegvetes 
a kdzbeszerzes targya szerinti szakertelmet biztosito bizottsagi tag allaspontjat figyelembe veve 
megfelel az eloirt kovetelmenynek.

Fentiek figyelembevetelevel az Ajanlattevo altal benyujtott hianypotlas megfelel az eloirt 
kovetelmenynek, tovabbi hianypotlas, felvilagositaskeres elrendelese nem sziikseges a Kbt. 81. § (5) 
bekezdese szerinti biralat soran.

4. RESZ VONATKOZASABAN

1)
Az alkalmassagi kovetelmeny igazolasara bemutatasra keruld szakemberekrol szolo nyilatkozat 
vonatkozasaban Ajanlatkerd kerte, hogy Ajanlattevo egeszitse ki a nyilatkozatot az eljarast megindito 
felhivas alkalmassagi kbvetelmenyt eldiro pontjaval (III. 1.3), tekintettel arra, hogy a nyilatkozat urlap 
ezen informaciot nem tartalmazta.
Ajanlattevo a hianypotlas kereteben nem egeszitette ki az alkalmassagi kovetelmeny igazolasara 
bemutatasra keruld szakemberekrol szolo nyilatkozatukat az eljarast megindito felhivas alkalmassagi 
kovetelmenyt eldiro pontjaval (III. 1.3).

Tekintettel arra, hogy ezen nyilatkozatbol egyertelmuen kideriil, hogy az adott szakember mely 
alkalmassagi kovetelmeny igazolasa erdekeben kerult megjeldlesre (M/l), ezen hianyossagra 
hivatkozva az ajanlat ervenytelenitesere nines lehetoseg.
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2)
A koltsegvetesek 0 Ft erteket tartalmazo cellaira vonatkozo nyilatkozat alapjan az arazott koltsegvetes 
a kozbeszerzes targya szerinti szakertelmet biztosito bizottsagi tag allaspontjat figyelembe veve 
megfelel az eloirt kovetelmenynek.

Fentiek figyelembevetelevel az Ajanlattevo altal benyujtott hianypotlas megfelel az eloirt 
kovetelmenynek, tovabbi hianypotlas, felvilagositaskeres elrendelese nem szukseges a Kbt. 81. § (5) 
bekezdese szerinti biralat soran.

"GAZSI es GAZSI" Ipari, Kereskedelmi es Szolgaltatd Korlatolt Felelossegu Tarsasag 
Ajaulattevo altal benyujtott hianypotlas vonatkozasaban a Biraldbizottsag allaspontja az alabbi:

l.RESZ VONATKOZASABAN

A koltsegvetes 0 Ft erteket tartalmazo cellaira vonatkozo nyilatkozat alapjan az arazott koltsegvetes a 
kozbeszerzes targya szerinti szakertelmet biztositd bizottsagi tag allaspontjat figyelembe veve megfelel 
az eloirt kovetelmenynek.

Ajanlattevo altal benyujtott hianypotlas megfelel az eloirt kovetelmenynek, tovabbi hianypotlas, 
felvilagositaskeres elrendelese nem szukseges a Kbt. 81. § (5) bekezdese szerinti biralat soran.

3 .RESZ VONATKOZASABAN

A koltsegvetes 0 Ft erteket tartalmazo cellaira vonatkozo nyilatkozat alapjan az arazott koltsegvetes a 
kozbeszerzes targya szerinti szakertelmet biztosito bizottsagi tag allaspontjat figyelembe veve megfelel 
az eloirt kovetelmenynek.

Ajanlattevo altal benyujtott hianypotlas megfelel az eloirt kovetelmenynek, tovabbi hianypotlas, 
felvilagositaskeres elrendelese nem szukseges a Kbt. 81. § (5) bekezdese szerinti biralat soran.

4 .RESZ VONATKOZASABAN

A koltsegvetes 0 Ft erteket tartalmazo cellaira vonatkozo nyilatkozat alapjan az arazott koltsegvetes a 
kozbeszerzes targya szerinti szakertelmet biztosito bizottsagi tag allaspontjat figyelembe veve megfelel 
az eloirt kovetelmenynek.

Fentiek alapjan az Ajanlattevo altal benyujtott hianypotlas megfelel az eloirt kovetelmenynek, tovabbi 
hianypotlas, felvilagositaskeres elrendelese nem szukseges a Kbt. 81. § (5) bekezdese szerinti biralat 
soran.

Nimrod-Bau Beruhazo es Kivitelezd Korlatolt Felelossegu Tarsasag Ajanlattevo altal benyujtott 
ajanlat vonatkozasaban a Biraldbizottsag allaspontja az alabbi:

l.RESZ VONATKOZASABAN

Ajanlattevo a hianypotlasi hataridovel bezardlag nem nyujtotta be a hianypotlasat, igy a biralat soran a 
Kbt. 71. § (10) bekezdese alapjan kizarolag az ajanlattevo eredeti ajanlata vehetd figyelembe.

Ajanlattevo ajanlatat figyelembe veve a Biraldbizottsag allaspontja az alabbi:

Figyelembe veve a kozbeszerzes targya szerinti szakertelmet biztosto bizottsagi tag arazott koltsegvetes 
es szakmai oneletrajz vonatkozasaban jelzett allaspontjat, Ajanlattevo altal benyujtott ajanlat megfelel 
az eloirt kovetelmenynek, hianypotlas, felvilagositaskeres elrendelese nem szukseges a Kbt. 81. § (5) 
bekezdese szerinti biralat soran.
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2. szamu melleklet: Biraldbizottsagi 2022. januar 5-6-ai ulesrol keszult jegyzdkbnyv

3 .RESZ VONATKOZASABAN

Ajanlattevo a hianypotlasi hatariddvel bezarolag nem nyujtotta be a hianypotlasat, igy a biralat soran a 
Kbt. 71. § (10) bekezdese alapjan kizarolag az ajanlattevo eredeti ajanlata vehetd figyelembe.

Ajanlattevo ajanlatat figyelembe veve aBiralobizottsag allaspontja az alabbi:

Figyelembe veve a kbzbeszerzes targya szerinti szakertelmet biztosto bizottsagi tag arazott koltsegvetes 
es szakmai oneletrajz vonatkozasaban jelzett allaspontjat, Ajanlattevo altal benyujtott ajanlat megfelel 
az eldfrt kovetelmenynek, hianypotlas, felvilagositaskeres elrendelese nem sziikseges a Kbt. 81. § (5) 
bekezdese szerinti biralat soran.

4 .RESZ VONATKOZASABAN

Ajanlattevo a hianypotlasi hatariddvel bezarolag nem nyujtotta be a hianypotlasat, igy a biralat soran a 
Kbt. 71. § (10) bekezdese alapjan kizarolag az ajanlattevo eredeti ajanlata vehetd figyelembe.

Ajanlattevo ajanlatat figyelembe veve a Biralobizottsag allaspontja az alabbi:

Figyelembe veve a kbzbeszerzes targya szerinti szakertelmet biztosto bizottsagi tag arazott koltsegvetes 
es szakmai oneletrajz vonatkozasaban jelzett allaspontjat, Ajanlattevo altal benyujtott ajanlat megfelel 
az eldfrt kovetelmenynek, hianypotlas, felvilagositaskeres elrendelese nem sziikseges a Kbt. 81. § (5) 
bekezdese szerinti biralat soran.

Szinipar Kft. Ajanlattevo altal benyujtott ajanlat vonatkozasaban a Biralobizottsag alMspontia 
az alabbi:

l.RESZ VONATKOZASABAN

1)
Ajanlattevo altal csatolt arazott koltsegvetesek tartalmaznak olyan teteleket, amelyek eseteben 0 Ft 
egysegarra vonatkozd megajanlas is megjelblesre kerult az anyagkbltsegre vonatkozdan.

Fentiek figyelembevetelevel Ajanlatkero kerte az Ajanlattevot, hogy sziveskedjen felvilagositas 
kereteben tisztazni, hogy mi az oka annak, hogy Ajanlattevo az arazott koltsegvetesben 0 Ft 
egysegarakat is megjelolt, a koltsegvetesek 0 Ft erteket tartalmazo cellai eseteben miert nem meriil fel 
kdltsege Ajanlattevonek.
Amennyiben ezen cellak eseteben egysegesen azon kbrulmeny all fenn, hogy ezek tekinteteben 
Ajanlattevo allaspontja szerint nem meriil fel Ajanlattevonek kdltsege, az esetben Ajanlattevonek erre 
vonatkozd cegszeruen alairt nyilatkozatat kerte Ajanlatkero csatolni.
Amennyiben a 0 Ft egysegarat tartalmazo cellak kitbltesevel az ajanlat reszekent beadott arazott 
kbltsegvetest Ajanlattevo modositani kivanja, az esetben Ajanlatkero kerte az Ajanlattevot, hogy 
sziveskedjen a mddositott arazott kbltsegvetest hianypotlas kereteben benyujtani oly modon, hogy a 
koltsegvetes vegbsszege nem valtozhat meg.

Ajanlattevo a hianypotlasi hatariddvel bezarolag nem nyujtotta be a hianypotlasat es felvilagositasat, 
igy a biralat soran a Kbt. 71. § (10) bekezdese alapjan kizarolag az ajanlattevo eredeti ajanlata vehetd 
figyelembe.

Az ajanlat reszekent csatolt Nagy Fuvaros u. 26. fsz.12. lakas vonatkozasaban csatolt arazott 
koltsegvetesben az Epitesz munkalapfuldn a 13. tetel (Vakolatok potlasa, keskenyvakolatok potUsa 
oldalfalon, 11-20 cm szelesseg kozott) anyagkoltsege 0 Ft. Ezen tetel szerinti munkak elvegzese 
anyagfelhasznalast igenyel, Ajanlattevonek ennek megfelelben kellett volna az arazott kbltsegvetest

4 



2. szamu melleklet: Biralobizottsagi 2022. januar 5-6-ai ulesrol kesziilt jegyzokonyv

kitolteni es benyujtani. Ajanlattevo a felvilagositast es/vagy hianypotlast nem nyujtotta be, igy nem 
kerult egyertelmusitesre, hogy ezen anyagkoltsegre vonatkozd cellaban milyen okbol kifolyolag kerult 
a 0 Ft egysegar megajanlasra. Ajanlatkeronek ugyanazon hianyossagra vonatkozoan ujabb 
felvilagositaskerest, hianypotlast elrendelni nines lehetosege figyelembe veve a Kbt. 71. § (6) 
bekezdeseben foglaltakat, mely szerint a korabban megjelblt hiany a kesobbi hianypotlas soran mar nem 
potolhatd.

TEENDO:
Fentiek figyelembe veteldevel a Donteshozo jovahagyasa eseten a Biraldbizottsag javasolja a 
Szinipar Kft. Ajanlattevo 1. reszre benyujtott ajanlatat a Kbt. 73. § (1) bekezdes e) pontjara 
hivatkozva ervenytelenne nyilvanitani, mivel egyeb mod on nem felel meg az ajanlati felhivasban 
es a kozbeszerzesi dokumentumokban, valamint a jogszabalyokban meghatarozott felteteleknek.

2)
Ajanlatkero kerte az Ajanlattevot, hogy felvilagositaskeres kereteben tisztazza, hogy a szakembernek a 
jelenlegi munkahelye-e a „K.M. I. Bt”, tekintettel ana, hogy Ajanlatkero a felhivasban kerte, hogy az 
dneletrajzban is keriiljon rogzitesre a szakember jelenlegi munkahelye. Ezen informacid a csatolt 
oneletrajzbol nem deriilt ki egyertelmuen, mivel csak egy datum kerult rogzitesre.

Tekintettel ana, hogy a jelenlegi munkahely az ajanlat reszekent csatolt „Nyilatkozat bemutatott 
szakemberekrol” targyu nyilatkozatban is rogzitesre kerult, ezen nyilatkozatot a Biralobizottsag 
elfogadja.

3)
Ajanlatkero kerte, hogy Ajanlattevo hianypotlas kereteben az dneletrajzban egyertelmuen a 
Megrendelot a 3-5. projektek eseteben.

Tekintettel ana, hogy ezen hianypdtlasnak az Ajanlattevo nem tett eleget, az dneletrajz alapjan nem 
allapithato meg az ertekelesi szempontra megajanlott 36 honap szakmai tobblettapasztalat meglete, 
kizarolag 35 honap szakmai tobblettapasztalat kerult igazolasra az esetben, amennyiben a 3. projekt 
(„Felsdtarkany Bambara Hotel szerkezet epites FMV”) projektre rogzitett gyakorlat is 
figyelembevetelre keriil.

Fentiek figyelembevetelevel hianypotlas kereteben Ajanlattevonek igazolni sztikseges az ertekelesi 
szempontra megajanlott 36 honap szakmai tobblettapasztalat megletet.
A hianypotlas kikiildese soran az Ajanlattevo figyelmet fel kell hivni ana, hogy mely projekteket nem 
veszi figyelembe Ajanlatkero a szakmai tapasztalat vizsgalata soran (4-5) projektek.
Amennyiben az 1) pontban rogzitettek figyelembevetelevel az ajanlat ervenytelenitesere vonatkozo 
dontesi javaslat elfogadasra keriil, hianypotlas elrendelese nem sztikseges.

3.RESZ VONATKOZASABAN

Ajanlattevo a hianypotlasi hataridovel bezarolag nem nyujtotta be a hianypotlasat, igy a biralat soran a 
Kbt. 71. § (10) bekezdese alapjan kizarolag az ajanlattevo eredeti ajanlata vehetd figyelembe.

1)
A kozbeszerzes targya szerinti szakertelmet biztosto bizottsagi tag allaspontjat figyelembe veve 0 Ft 
erteket tartalmazd cellakban muszaki-szakmai szempontbol indokolt a 0 Ft ertek rogzitese, illetve 
muszaki-szakmai szempontbol indokolt adott cellak iiresen hagyasa, az esetben a kdltsegvetesek nem 
megfeleldssegere hivatkozva az ajanlat nem ervenytelenithetd.

2)
Ajanlatkero kerte az Ajanlattevot, hogy felvilagositaskeres kereteben tisztazza, hogy a szakembernek a 
jelenlegi munkahelye-e a „K.M. I. Bt”, tekintettel arra, hogy Ajanlatkero a felhivasban kerte, hogy az
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oneletrajzban is kertiljOn rbgzitesre a szakember jelenlegi munkahelye. Ezen informacio a csatolt 
bneletrajzbbl nem dertilt ki egyertelmuen, mivel csak egy datum keriilt rbgzitesre.

Tekintettel arra, hogy a jelenlegi munkahely az ajanlat reszekent csatolt „Nyilatkozat bemutatott 
szakemberekrol” targyu nyilatkozatban is rbgzitesre keriilt, ezen nyilatkozatot a Biralbbizottsag 
elfogadja.

3)
Ajanlatkerb kerte, hogy Ajanlattevb hianypotlas kereteben az oneletrajzban egyertelmuen a 
Megrendelbt a 3-5. projektek eseteben.

Tekintettel arra, hogy ezen hianypotlasnak az Ajanlattevb nem tett eleget, az bneletrajz alapjan nem 
allapithato meg az ertekelesi szempontra megajanlott 36 honap szakmai tbbblettapasztalat meglete, 
kizarblag 35 honap szakmai tbbblettapasztalat keriilt igazolasra az esetben, amennyiben a 3. projekt 
(„Felsbtarkany Bambara Hotel szerkezet epites FMV”) projektre rbgzitett gyakorlat is 
figyelembevetelre keriil.

TEENDO:
Fentiek figyelembevetelevel hianypotlas kereteben Ajanlattevonek igazolni sziikseges az ertekelesi 
szempontra megajanlott 36 honap szakmai tbbblettapasztalat megletet.
A hianypotlas kikiildese soran az Ajanlattevb figyelmet fel kell hivni arra, hogy mely projekteket nem 
veszi figyelembe Ajanlatkerb a szakmai tapasztalat vizsgalata soran (4-5) projektek.

4.RESZ VONATKOZASABAN

Ajanlattevb a hianypdtlasi hataridbvel bezardlag nem nyujtotta be a hianypbtlasat, igy a biralat soran a 
Kbt. 71. § (10) bekezdese alapjan kizarblag az ajanlattevb eredeti ajanlata vehetb figyelembe.

1)
A kbzbeszerzes targya szerinti szakertelmet biztostb bizottsagi tag allaspontjat figyelembe veve 0 Ft 
erteket tartalmazb cellakban muszaki-szakmai szempontbbl indokolt a 0 Ft ertek rbgzitese, illetve 
muszaki-szakmai szempontbbl indokolt adott cellak iiresen hagyasa, az esetben a kbltsegvetesek nem 
megfelelbssegbre hivatkozva az ajanlat nem ervenytelenithetb.

2)
Ajanlatkerb kerte az Ajanlattevbt, hogy felvilagositaskeres kereteben tisztazza, hogy a szakembernek a 
jelenlegi munkahelye-e a „K.M. I. Bt”, tekintettel arra, hogy Ajanlatkerb a felhivasban kerte, hogy az 
oneletrajzban is keruljon rbgzitesre a szakember jelenlegi munkahelye. Ezen informacio a csatolt 
bneletrajzbbl nem dertilt ki egyertelmuen, mivel csak egy datum keriilt rbgzitesre.

Tekintettel arra, hogy a jelenlegi munkahely az ajanlat reszekent csatolt „Nyilatkozat bemutatott 
szakemberekrol” targyu nyilatkozatban is rbgzitesre keriilt, ezen nyilatkozatot a Biraldbizottsag 
elfogadja.

3)
Ajanlatkerb kerte, hogy Ajanlattevb hianypotlas kereteben az oneletrajzban egyertelmuen a 
Megrendelbt a 3-5. projektek eseteben.

Tekintettel arra, hogy ezen hianypotlasnak az Ajanlattevb nem tett eleget, az bneletrajz alapjan nem 
allapithato meg az ertekelesi szempontra megajanlott 36 honap szakmai tbbblettapasztalat meglete, 
kizarblag 35 honap szakmai tbbblettapasztalat keriilt igazolasra az esetben, amennyiben a 3. projekt 
(„Felsbtarkany Bambara Hotel szerkezet epites FMV”) projektre rbgzitett gyakorlat is 
figyelembevetelre keriil.
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2. szamu melleklet: Biralbbizottsagi 2022. januar 5-6-ai ulesrbl kesziilt jegyzbkbnyv

TEENDO:
Fentiek figyelembevetelevel hianypotlas kereteben Ajanlattevonek igazolni szukseges az ertekelesi 
szempontra megajanlott 36 honap szakmai tbbblettapasztalat megletet.
A hianypotlas kikiildese soran az Ajanlattevo figyelmet fel kell hivni arra, hogy mely projekteket nem 
veszi figyelembe Ajanlatkerd a szakmai tapasztalat vizsgalata soran (4-5) projektek.

"Preciz” Epiiletgepeszeti, Epiteszeti Szolgaltatb Korlatolt Felelossegu Tarsasag Ajanlattevo altal 
benyujtott hianypotlas vonatkozasaban a Biraldbizottsag allaspontia az aUbbi::

l.RESZ VONATKOZASABAN

Ajanlattevo benyujtotta arra vonatkozo nyilatkozatat, hogy az 1. resz vonatkozasaban az ajanlati 
kbtbttseget a meghosszabbitott idotartamra (azaz 2022. februar 25-ig) nem kivanja fenntartani.
Fentiek figyelembevetelevel az ajanlatat a 2021. december 27-et kdvetd idoszakban mar figyelmen kiviil 
szukseges hagyni.

3 .RESZ VONATKOZASABAN

A hianypotlas kereteben benyujtott modositott koltsegveteseket es a kozbeszerzes targya szerinti 
szakertelmet biztosito bizottsagi tag allaspontjat figyelembe veve az arazott koltsegvetesek megfelelnek 
az eldirt kbvetelmenynek.

Ajanlattevo altal benyujtott hianypotlas megfelel az elofrt kbvetelmenynek, tovabbi hianypotlas, 
felvilagositaskeres elrendelese nem szukseges a Kbt. 81. § (5) bekezdese szerinti biralat soran.

4 .RESZ VONATKOZASABAN

A hianypotlas kereteben benyujtott modositott koltsegveteseket es a kozbeszerzes targya szerinti 
szakertelmet biztosito bizottsagi tag allaspontjat figyelembe veve az arazott koltsegvetesek megfelelnek 
az elofrt kbvetelmenynek.

Ajanlattevo altal benyujtott hianypotlas megfelel az elofrt kbvetelmenynek, tovabbi hianypotlas, 
felvilagositaskeres elrendelese nem szukseges a Kbt. 81. § (5) bekezdese szerinti biralat soran.

Windcollector Magyarorszag Kft. Ajanlattevo altal benyujtott hianypotlas vonatkozasaban a 
Biraldbizottsag allaspontia az alabbi:

1 .RESZ VONATKOZASABAN

1)
Az alkalmassagi kbvetelmeny igazolasara bemutatasra kerulb szakemberekrbl szold nyilatkozat 
vonatkozasaban Ajanlatkerd kerte, hogy Ajanlattevo egeszitse ki a nyilatkozatot az eljarast meginditd 
felhivas alkalmassagi kbvetelmenyt eldiro pontjaval (III. 1.3), tekintettel arra, hogy a nyilatkozat urlap 
ezen informacidt nem tartalmazta.
Ajanlattevo a hianypotlas kereteben nem egeszitette ki az alkalmassagi kbvetelmeny igazolasara 
bemutatasra kerulb szakemberekrbl szold nyilatkozatukat az eljarast meginditd felhivas alkalmassagi 
kbvetelmenyt elbird pontjaval (III. 1.3).

Tekintettel arra, hogy ezen nyilatkozatbol egyertelmuen kiderul, hogy az adott szakember mely 
alkalmassagi kbvetelmeny igazolasa erdekeben kerult megjelblesre (M/l), ezen hianyossagra 
hivatkozva az ajanlat ervenytelenitesere nines lehetdseg.

2)
Ajanlattevo felvilagositas kereteben akkent nyilatkozott, hogy a koltsegvetesek 0 Ft erteket tartalmazb
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2. szarnu melleklet: Biraldbizottsagi 2022. januar 5-6-ai ulesrol kesziilt jegyzokonyv

cellai eseteben Ajanlattevonek nem merul fel kbltsege es ezen okbol kifolydlag keriiltek a 0 Ft ertekek 
rbgzitesre.

A kbzbeszerzes targya szerinti szakertelmet biztositd bizottsagi tag allaspontja szerint:

Az 1. resz vonatkozasaban a Danko u. 20. I. em. 4. elerhetosegu lakas arazott koltsegveteseben az 
Elektromos resz 15. (a haldzat javitas 1,5 mm rezvezetek reszleges csereje, falhoronyba vesessel 
vedocsobe szerelve koto es szerelveny dobozokkal kapcsoldk, es aljzatok reszere atkotesek keszitese, 
rakotese az elektromos halozatra) tetel anyagkbltsege 0 Ft, holott a tetel anyagfelhasznalast igenyel.

Az 1. resz vonatkozasaban a Danko u. 20. I. em. 5. elerhetosegu lakas arazott koltsegveteseben az 
Elektromos resz 15. (a halozat javitas 1,5 mm rezvezetek reszleges csereje, falhoronyba vesessel, 
vedocsobe szerelve koto es szerelveny dobozokkal kapcsolok, es aljzatok reszere atkotesek keszitese, 
rakotese az elektromos halozatra) tetel anyagkbltsege 0 Ft, holott a tetel anyagfelhasznalast igenyel.

Az 1. resz vonatkozasaban a Nagy Fuvaros u. 26. II. 35. elerhetosegu lakas arazott koltsegveteseben 
Elektromos resz 8. tetel (Elektromoshaldzat feliilvizsgalata, reszleges csereje vesessel falhoronyba 
szerelve vedocsobe huzva, fused foelalatok elhelyezese., erintesvedelmi meres es jegyzokonyv 
keszitese nyilatkozat keszites ELMU reszere) anyagkbltsege 0 Ft, holott a tetel anyagfelhasznalast 
igenyel.

Az 1. resz vonatkozasaban a Nagy Fuvaros u. 26. II. 36. elerhetosegu lakas arazott koltsegveteseben 
Elektromos resz 8 tetel (elektromos haldzat atvizsgalasa, reszleges csereje falhoronyba vesve, 
vedocsobe huzva erintesvedelmi meres es jegyzokonyv keszitese nyilatkozat keszites ELMU reszere) 
anyagkbltsege 0 Ft, holott a tetel anyagfelhasznalast igenyel.

Az 1. resz vonatkozasaban a Nagy Fuvaros u. 26. fsz. 12. elerhetosegu lakas arazott koltsegveteseben 
Elektromos resz 8. tetel (elektromos haldzat atvizsgalasa, teljes szabvanyos felulvizsgalat, elektromos 
haldzat reszlege csereje vesessel falhoronyba szerelve veddcsobe huzva, fuggo foglalatok elhelyezese. 
ELMU ugyintezessel erintesvedelmi meres es jegyzokonyv keszitese nyilatkozat keszites ELMU 
reszere) anyagkbltsege 0 Ft, holott a tetel anyagfelhasznalast igenyel.

TEENDO:
Fentiek figyelembevetelevel Ajanlattevonek felvilagositaskeres kereteben indokolni szukseges, 
hogy ezen tetelek eseteben miert nem merul fel anyagkbltsege.

2.RESZ VONATKOZASABAN

1)
Az alkalmassagi kovetelmeny igazolasara bemutatasra keriilb szakemberekrbl szdlo nyilatkozat 
vonatkozasaban Ajanlatkerb kerte, hogy Ajanlattevb egeszitse ki a nyilatkozatot az eljarast megindito 
felhivas alkalmassagi kbvetelmenyt elbird pontjaval (III. 1.3), tekintettel arra, hogy a nyilatkozat urlap 
ezen informaciot nem tartalmazta.
Ajanlattevb a hianypotlas kereteben nem egeszitette ki az alkalmassagi kovetelmeny igazolasara 
bemutatasra kerulb szakemberekrbl szolo nyilatkozatukat az eljarast megindito felhivas alkalmassagi 
kbvetelmenyt elbiro pontjaval (III. 1.3).

Tekintettel arra, hogy ezen nyilatkozatbbl egyertelmuen kideriil, hogy az adott szakember mely 
alkalmassagi kovetelmeny igazolasa erdekeben keriilt megjelblesre (M/l), ezen hianyossagra 
hivatkozva az ajanlat ervenytelenitesere nines lehetbseg.

2)
Ajanlattevb felvilagositas kereteben akkent nyilatkozott, hogy a kbltsegvetesek 0 Ft erteket tartalmazd 
cellai eseteben Ajanlattevonek nem merul fel kbltsege es ezen okbol kifolydlag keriiltek a 0 Ft ertekek
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2. szamii melleklet: Biralobizottsagi 2022. januar 5-6-ai ulesrol kesziilt jegyzokonyv

rogzitesre.

A kozbeszerzes targya szerinti szakertelmet biztosft6 bizottsagi tag allaspontja szerint:
Az 2. resz vonatkozasaban a Magdolna u. 12. fsz. 8. elerhetosegu lakas arazott koltsegveteseben a 
Gepesz resz 44. tetel (Vizellatas berendezesi targyak: epitett zuhanvtaka kialakitasa 
padldosszefolvoval. kenheto szigetelesseB anyagkoltsege 0 Ft, holott a tetel anyagfelhasznalast 
igenyel.
Az 2. resz vonatkozasaban a Szigetvari u. 4. III. emelt 40. elerhetosegu lakas arazott koltsegveteseben 
a Gepesz resz 44. tetel (Vizellatas berendezesi targyak: epitett zuhanvtaka kialakitasa 
padloosszefolvoval. kenheto szigetelessel) anyagkoltsege 0 Ft, holott a tetel anyagfelhasznalast 
igenyel.

TEENDO:
Fentiek figyelembevetelevel Ajanlattevonek felvilagositaskeres kereteben indokolni sziikseges, 
hogy ezen tetelek eseteben miert nem merul fel anyagkoltsege.

A Biralo Bizottsagi tagok altal kUldott biralo e-mailek jelen jegyzokonyv elvalaszthatatlan reszet 
kepezik.

Az e-mailes biralatok megkuldesevel a biralo bizottsagi tiles berekesztesre keriilt.

k.m.f.

A jegyzokonyvet hitelesitette e-mailes visszajelzesevel:
Horich Szilvia elnfik



2. szamu melleklet: Biralobizottsagi 2022. januar 5-6-ai ulesrol kesziilt jegyzokonyv

A BIRALO BIZOTTSAGI TAGOK ALTAL MEGKULDOTT E-MAILEK

Budapest Fovaros VIII. keriilet Jdzsefvarosi Onkormanyzat

„Lakasok felujitdsa I-II. ” 
targyii kozbeszerzesi eljaras

Helyszin: a Biralo Bizottsag minden tagja az aktualis tartozkodasi helyen fogalmazza meg szakmai 
allaspontjat.
Datum: 2022. januar 4-tbl egeszen addig, amig az bsszes Biralo Bizottsagi tag biralati e-mail uzenete 
megerkezik a jelen Biralo Bizottsagi jegyzokonyv keszitbjehez

XEV E-mail vim
Horich Szilvia horich.szilvia@jozsefvaros.hu

Tiszai Arpad tiszai.arpad@jozsefvaros.hu

Dr. Meszaros Zsolt meszaros.zsolt@jozsefvaros.hu

Zsidi Lajos zsidil@jgk.hu

Tamis Norbert Nevezett bizottsagi tag az irasbeli 
szakvelemenyet a Biralo Bizottsag 
rendelkezesre bocsatotta, igy a kozbeszerzesi 
szakertelem biztositott.

Tamis-Dobos Marianna Nevezett bizottsagi tag az irasbeli 
szakvelemenyet a Biralo Bizottsag 
rendelkezesre bocsdtotta, igy a kozbeszerzesi 
szakertelem biztositott.
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TARGET CONSULTING Tanacsadd es Szolgaltatd iroda 
1J84 Budapest, Benedek Elckutca 11.3. emelet 35.

www.kozbeszerzestanacsadas.hu

kapcsolattarto: Tamis-Dobos Marianna
email: kozbeszerzes.) rtargetconsulting.hu 
telefonszam: + 36 30 

iktatoszam: TC-K1/963-2021

Targy: Hianypotlas es felvilagositas keres 1)

Tisztelt Ajanlattevok’

A Budapest Fdvaros VIII. kerillet Jdzsefvarosi Onkormanyzat, mint Ajanlatkero a Itai inditott „Lak6sok 
felujitdsa I-IL” targyu kozbeszerzesi eljarasban (EKR. azonossto: EKR001127302021) Ajanlatkerd 
ezuton keri fel a Tisztelt Ajanlattevoket a benyujtottajanlatukkal kapcsolatos hianyok pdtlasara, illetve 
nem egyertelmu nyilatkozatok tartalmanak tisztazasara az alabbiak szerint:

RYL BAU Epitdipari Kft - Radian Epitdipari Tervezd, Szenezo, Uzemeltetd Kft. Kozos 
Ajanlattevok altal benvuitott aianlat vonatkozasaban:

l.RESZ VONATKOZASABAN
1)
Kozos Ajdnlattevok ajanlata nem felel meg az eloirt kovetelmenynek, mivel az ajanlatuk reszekent 
csatolt alkalmassagi kovetelmeny igazolasara bemutatasra keriilb szakemberekrol szdlo nydatkozat 
urlapon nem ttintettek fel az alabbi infomiacibl: ,,eljarast meginditd felhMs alkalmassagi kovetelmenyt 
eldiro pontja” (azaz Hl. 1.3), kizdrolag az alkalmasagi kovetelmeny megnevezesere (M/l) hivatkozrak 
Kozds Ajanlattevok.

Fentiek figyelembevetelevel Ajanlatkero keri a Tisztelt Kozos Ajanlattevoket, hogy 
sziveskedjenek hianypotlas kereteben kiegesziteni az alkalmassagi kovetelmeny igazolasara 
bemutatasra keriilo szakemberekrol szdlo nyilatkozatukat az eljarast megindito felhivas 
alkalmassagi kovetelmenyt eldiro pontjaval (HI. 1.3).

2)
Ajdnlatkero keri a Tisztelt Kozds Ajanlattevoket, hogy sziveskedjenek az ajanlatuk reszekent 
csatolt „K*T.Z.” szakember onHetrajza figyelembevetelevel felvilagositaskeres kereteben 
megerdsiteni, hogy jol gondolja-e Ajanlatkero, hogy a szakemberek vonatkozasaban eloirt 
alkalmassagi kovetelmeny igazolasara a „K.T.Z.” szakember kamarai jogosultsagat kivanjak 
felhasznalni.

Amennyibcn igen, Ajdnlatkero keri a Tisztelt Kozds Ajanlattevoket, hogy sziveskedjenek 
hianypotlas kereteben kiegesziteni „K.T.Z.” szakember dndetrajzat a kamarai jogosultsag 
megszerzesenek elso idopontjaval, tekintettel arra, hogy a csatolt bneletrajz szerint a megjelolt 
szakember az ajanlattetel idopontjaban rendelkezik az eloirt jogosultsaggal, de a jogosultsag 
megszerzesenek elso idopontja nem keriilt az dneletrajzban rogzitesre.

3)
Kozds Ajanlattevok altal csatolt kdltsegvetesek tartalmaznak olyan teteleket, amelyek eseteben 0 Ft 
egysegiira vonatkozo megajanlas is megjeldlesre keriilt az anyag vagy dijkoksegre vonatkozdan.

Fentiek figyelembevetelevel Ajanlatkero keri a Tisztelt Kozds Ajanlattevoket, hogy 
sziveskedjenek felvilagositas kereteben tisztazni, hogy mi az oka annak, hogy* Kozds Ajanlattevok
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23. arazott koltsegvetesekben 0 Ft egysegarakat is megjeloltek, a koltsegvetesek 0 Ft erteket 
tartalmazo cellai eseteben miert nem merul fel koltsege Kozos Ajanlattevoknek.

Amennyiben ezen cellak eseteben egysegesen azon koriilmeny all fenn, hogy ezek tekinteteben 
Kozos Ajanlattevok allaspontja szerint nem meriil fel Kozos Ajanlattevoknek koltsege, az esetben 
Kozos Ajanlattevoknek erre vonatkozd cegszeruen alairt nyilatkozatat keri Ajanlatkero csatolni. 
Ezen nyilatkozat sablonjat Ajanlatkero jelen hianypotlasi felhivashoz mellekeli.

Amennyiben a 0 Ft egysegarat tartalmazo cellak kitditesevel az ajanlat reszekent beadott arazott 
koltsegvetest Ajanlattevo modositani kivanja, az esetben Ajanlatkero keri a Tisztelt Kozos 
Ajanlattevoket, hogy sziveskedjenek a modositott arazott koltsegvetest hianypotlas kereteben 
benyujtani oly modon, hogy a koltsegvetes vegdsszege nem valtozhat meg! [lasd a Kbt. 71. § (8) 
bekezdes b) pontjaban foglaltakat!]

4)
Kozos Ajanlattevok altal csatolt Szigetvari u 4. II. 26. elerhetosegu lakas koltsegvetesek alabbi soraban 
Ajanlattevo 0 Ft egysegarakat rogzitett mind az anyag, mind a dij egysegarra es osszesen arakra az 
alabbi tetel eseteben: Gepesz munkalapftil, 12. sor, „gazhalozat ellenorzes atalakitas javitas gaztuzhely 
epitese nyomasproba beiizemeles” tetel
A kozbeszerzesi dokumentumokban foglaltak szerint: A koltsegvetes bearazasa soran azokban minden, 
mennyiseggel ellatott tetelhez az ajanlattevonek meg kell adnia a 0-tol ktilbnbbzo ajanlati arat.

Fentiek figyelembevetelevel Ajanlatkero keri a Tisztelt Kdzos Ajanlattevoket, hogy 
sziveskedjenek feMlagositas kereteben tisztazni, hogy mi az oka annak, hogy ezen tetel eseteben 
a benyujtott arazott koltsegvetesben Ajanlattevo 0 Ft egysegarat, 0 Ft osszesen arat ajanlott meg 
az anyag es dijkoltsegre egyarant, ezen tetel eseteben Ajanlattevonek miert nem meriil fel anyag, 
illetve dijkoltsege.

Amennyiben a jelzett cella pontositasaval az ajanlat reszekent beadott arazott koltsegvetest 
Ajanlattevo modositani kivanja, az esetben Ajanlatkero keri a Tisztelt Kozos Ajanlattevoket, hogy 
sziveskedjenek a modositott arazott koltsegvetest hianypotlas kereteben benyujtani oly modon, 
hogy a koltsegvetes vegosszege nem valtozhat meg! [lasd a Kbt. 71. § (8) bekezdes b) pontjaban 
foglaltakat!]

3. RESZ VONATKOZASABAN
D
Kozos Ajanlattevok ajanlata nem felel meg az eloirt kdvetelmenynek, mivel az ajanlata reszekent csatolt 
alkalmassagi kovetelmeny igazolasara bemutatasra keriild szakemberekrol szolo nyilatkozat urlapon 
nem tiintette fel az alabbi informaciot: „eljarast megindito felhivas alkalmassagi kovetelmenyt eloird 
pontja” (azaz 111.1.3), kizarolag az alkalmasagi kovetelmeny megnevezesere (M/l) hivatkoztak Kozos 
Ajanlattevok.

Fentiek figyelembevetelevel Ajanlatkero keri a Tisztelt Kozos Ajanlattevoket, hogy 
sziveskedjenek hianypotlas kereteben kiegesziteni az alkalmassagi kovetelmeny igazolasara 
bemutatasra keriild szakemberekrol szolo nyilatkozatukat az eljarast megindito felhivas 
alkalmassagi kovetelmenyt eloiro pontjaval (III.1.3).

2)
Ajanlatkero keri a Tisztelt Kozos Ajanlattevoket, hogy sziveskedjenek az ajanlatuk reszekent 
csatolt „K.Z.T.” szakember oneletrajza figyelembevetelevel felvilagositaskeres kereteben 
megerositeni, hogy jol gondolja-e Ajanlatkero, hogy a szakemberek vonatkozasaban eloirt 
alkalmassagi kovetelmeny igazolasara a „K.Z.T.” szakember kamarai jogosultsagat kivanjak 
felhasznalni.

Amennyiben igen, az esetben Ajanlatkero keri a Tisztelt Kozos Ajanlattevoket, hogy 
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sziveskedjenek hianypotlas kereteben kiegesziteni „K.Z.T.” szakember bneletrajzat a kamarai 
jogosultsag megszerzesenek else iddpontjaval, tekintettel arra, hogy a csatolt oneletrajz szerint a 
megjelolt szakember az ajanlattetel idopontjaban rendelkezik az eldirt jogosultsaggal, de a 
jogosultsag megszerzesenek elso idopontja nem keriilt az oneletrajzban rogzitesre.

3)
Kozos Ajanlattevok altal csatolt arazott koltsegvetesek tartalmaznak olyan teteleket, amelyek eseteben 
0 Ft egysegar is megjelolesre keriilt az anyagkoltsegre vonatkozdan.

Ajanlatkero keri a Tisztelt Kozos Ajaniattevdket, hogy sziveskedjenek fehilagositas kereteben 
tisztazni, hogy mi az oka annak, hogy Kozos Ajanlattevok az arazott kdltsegvetesben 0 Ft 
egysegarakat is megjeldltek, a koltsegvetes 0 Ft erteket tartalmazd cellai eseteben miert nem meriil 
fel anyagkoltsege Kozos Ajanlattevdknek.

Amennyiben ezen cellak eseteben egysegesen azon koriilmeny all fenn, hogy ezek tekinteteben 
Kozos Ajanlattevok allaspontja szerint nem meriil fel Kozos Ajanlattevonek koltsege, az esetben 
Kozos Ajanlattevonek erre vonatkozd cegszeruen alairt nyilatkozatat keri Ajanlatkero csatolni. 
Ezen nyilatkozat sablonjat Ajanlatkero jelen hianypdtlasi felhivashoz mellekeli.

Amennyiben a 0 Ft egysegarat tartalmazo cellak kitoltesevel az ajanlat reszekent beadott arazott 
koltsegvetest Kozos Ajanlattevok modositani kivanjak, az esetben Ajanlatkero keri a Tisztelt 
Kozos Ajaniattevdket, hogy sziveskedjenek a modositott arazott koltsegvetest hianypotlas 
kereteben benyujtani oly modon, hogy a koltsegvetes vegdsszege nem valtozhat meg! [lasd a Kbt. 
71. § (8) bekezdes b) pontjaban foglaltakatlj

4. RESZ VONATKOZASABAN

1)
Kozos Ajanlattevok ajanlata nem felel meg az eldirt kovetelmenynek, mivel az ajanlatuk reszekent 
csatolt alkalmassagi kovetelmeny igazolasara bemutatasra keriild szakemberekrol szolo nyilatkozat 
urlapon nem tuntettek fel az alabbi informacidt: „eljarast megindito felhivas alkalmassagi kovetelmenyt 
eldiro pontja” (azaz 111.1.3), kizardlag az alkalmasagi kovetelmeny megnevezesere (M/l) hivatkoztak 
Kozos Ajanlattevok.

Ajanlatkero keri a Tisztelt Kozos Ajaniattevdket, hogy sziveskedjenek hianypotlas kereteben 
kiegesziteni az alkalmassagi kovetelmeny igazolasara bemutatasra keriilo szakemberekrol szolo 
nyilatkozatukat az eljarast megindito felhivas alkalmassagi kovetelmenvt eldiro pontjaval 
(HI.1.3).

2)......................
Ajanlatkero keri a Tisztelt Kozos Ajaniattevdket, hogy sziveskedjenek az ajanlatuk reszekent 
csatolt „K.Z.T.” szakember oneletrajza figyelembevetelevel felvilagositaskeres kereteben 
megerositeni, hogy jol gondolja-e Ajanlatkero, hogy a szakemberek vonatkozasaban eldirt 
alkalmassagi kovetelmeny igazolasara a „K.Z.T.” szakember kamarai jogosultsagat kivanjak 
felhasznalni.

Amennyiben igen, az esetben Ajanlatkero keri a Tisztelt Kozos Ajaniattevdket, hogy 
sziveskedjenek hianypotlas kereteben kiegesziteni „K.Z.T.” szakember oneletrajzat a kamarai 
jogosultsag megszerzesenek elsb iddpontjaval, tekintettel arra, hogy a csatolt oneletrajz szerint a 
megjelolt szakember az ajanlattetel idopontjaban rendelkezik az eldirt jogosultsaggal, de a 
jogosultsag megszerzesenek elso idopontja nem keriilt az oneletrajzban rogzitesre.

3)
Kozos Ajanlattevok altal csatolt arazott koltsegvetesek tartalmaznak olyan teteleket, amelyek eseteben 
0 Ft egysegarra vonatkozd megajanlas, illetve 0 Ft osszesen dij is megjelolesre keriilt.

3



Ajanlatkero keri a Tisztelt Kozos Ajanlattevoket, hogy sziveskedjenek felvilagositas kereteben 
tisztazni, hogy mi az oka annak, hogy Kozos Ajanlattevok az arazott kbltsegvetesekben 0 Ft 
egysegarakat, bsszesen dijat is megjelbltek, a kbltsegvetesek 0 Ft erteket tartalmazd cellai eseteben 
miert nem merul fel koltsege Kozos Ajanlattevoknek.

Amennyiben ezen cellak eseteben egysegesen azon koriilmeny all fenn, hogy ezek tekinteteben 
Kozos Ajanlattevok aliaspontja szerint nem meriil fel Kozos Ajanlattevoknek koltsege, az esetben 
Kozos Ajanlattevoknek erre vonatkozd cegszeruen alairt nyilatkozatat keri Ajanlatkerd csatolni. 
Ezen nyilatkozat sablonjat Ajanlatkerd jelen hianypotlasi felhivashoz mellekeli.

Amennyiben a 0 Ft egysegarat tartalmazd cellak kitbltesevel az ajanlat reszekent beadott arazott 
koltsegvetest Kozos Ajanlattevok modositani kivanjak, az esetben Ajanlatkdrb keri a Tisztelt 
Kbzbs Ajanlattevoket, hogy sziveskedjenek a modositott arazott kbltsegvetdst hianypotlas 
kereteben benyujtani oly mddon, hogy a kbltsegvetes vegbsszege nem valtozhat meg! [lasd a Kbt. 
71. § (8) bekezdes b) pontjaban foglaltakat!]

"GAZSI es GAZSI" Ipari, Kereskedelmi es Szolgaitato Korlatolt Felelossegu Tarsasag 
Ajanlattevo altal benvuitott ajanlat vonatkozasaban:

1 .RESZ VONATKOZASABAN
I)
Ajanlattevo altal csatolt arazott kbltsegvetesek tartalmaznak olyan teteleket, amelyek eseteben 0 Ft 
egysegarra vonatkozd megajanlas is megjelblesre keriilt az anyag vagy dijkbltsegre vonatkozdan.

Ajanlatkero keri a Tisztelt Ajanlattevot, hogy sziveskedjen felvilagositas kereteben tisztazni, hogy 
mi az oka annak, hogy Ajanlattevo az arazott koltsegvetesben 0 Ft egysegarakat is megjelolt, a 
kbltsegvetesek 0 Ft erteket tartalmazd cellai eseteben miert nem merul fel koltsege 
Ajanlattevonek.
Amennyiben ezen cellak eseteben egysegesen azon koriilmeny all fenn, hogy ezek tekinteteben 
Ajanlattevo aliaspontja szerint nem merul fel Ajanlattevonek koltsege, az esetben Ajanlattevonek 
erre vonatkozd cegszeruen alairt nyilatkozatat keri Ajanlatkerd csatolni. Ezen nyilatkozat 
sablonjat Ajanlatkerd jelen hianypotlasi felhivashoz mellekeli.

Amennyiben a 0 Ft egysegarat tartalmazd cellak kitbltesevel az ajanlat reszekent beadott arazott 
koltsegvetest Ajanlattevo modositani kivanja, az esetben Ajanlatkerd keri a Tisztelt Ajdnlattevot, 
hogy sziveskedjen a modositott arazott koltsegvetest hianypotlas kereteben benyujtani oly modon, 
hogy a kbltsegvetes vegbsszege nem valtozhat meg! [lasd a Kbt. 71. § (8) bekezdes b) pontjaban 
foglaltakat!]

2)
Ajanlattevo ajanlata nem felel meg az eloirt kbvetelmenynek, mivel az ajanlata reszekent csatolt 
alkalmassagi kovetehndny igazolasara bemutatasra keriild szakemberekrol szold nyilatkozat urlapon 
nem tiintette fel az alabbi infonnacidt: „eljarast meginditd felhivas alkalmassagi kbvetehnenyt elofro 
pontja” (azaz HI. 1.3). kizarolag az. alkalmasagi kbvetelmeny megnevezesere (M/l) hivatkozott 
Ajanlattevo.

Ajanlatkerd keri a Tisztelt Ajanlattevot, hogy sziveskedjen hianypotlas kereteben kiegesziteni az 
alkalmassagi kbvetelmeny igazoldsara bemutatasra keriild szakemberekrol szold nyilatkozatat az 
eljarast meginditd felhivas alkalmassagi kbvetelmenyt eldiro pontjaval (III.1.3).



2 .RESZ VONATKOZASABAN

1)
Ajanlattevo altal csatolt arazott koltsegvetesek tartalmaznak olyan teteleket, amelyek eseteben 0 Ft 
egysegarra vonatkozo megajanlas keriilt megjeldlesre az anyag vagy dijkoltsegre vonatkozoan.

Ajanlatkero keri a Tisztelt Ajanlattevot, hogy sziveskedjen felvilagositas kereteben tisztazni, hogy 
mi az oka annak, hogy Ajanlattevo az arazott koltsegvetesben 0 Ft egysegarakat is megjelolt, a 
koltsegvetesek 0 Ft erteket tartalmazo cellai eseteben miert nem meriil fel koltsege 
Ajanlattevonek.
Amennyiben ezen cellak eseteben egysegesen azon korulmeny all fenn, hogy ezek tekinteteben 
Ajanlattevo allaspontja szerint nem meriil fel Ajanlattevonek koltsege, az esetben Ajanlattevonek 
erre vonatkozo cegszeruen alairt nyilatkozatat keri Ajanlatkero csatolni. Ezen nyilatkozat 
sablonjat Ajanlatkero jelen hianypotlasi felhivashoz mellekeli.

Amennyiben a 0 Ft egysegarat tartalmazo cellak kitoltesevel az ajanlat reszekent beadott arazott 
koltsegvetest Ajanlattevo mddositani kivanja, az esetben Ajanlatkero keri a Tisztelt Ajanlattevot, 
hogy sziveskedjen a modositott arazott koltsegvetest hianypotlas kereteben benyujtani oly modon, 
hogy a koltsegvetes vegosszege nem valtozhat meg! [lasd a Kbt. 71. § (8) bekezdes b) pontjaban 
foglaltakat!]

2)
Ajanlattevo ajanlata nem felel meg az eldirt kovetelmenynek, mivel az ajanlata reszekent csatolt 
alkalmassagi kovetelmeny igazolasara bemutatasra kerulo szakemberekrol szolo nyilatkozat urlapon 
nem tiintette fel az alabbi informacidt: „eljarast megindito felhivas alkalmassagi kovetelmenyt eldiro 
pontja” (azaz HI.1.3), kizarolag az alkalmasagi kovetelmeny megnevezesere (M/l) hivatkozott 
Ajanlattevo.

Ajanlatkero keri a Tisztelt Ajanlattevot, hogy sziveskedjen hianypotlas kereteben kiegesziteni az 
alkalmassagi kovetelmeny igazolasara bemutatasra keriild szakemberekrol szolo nyilatkozatat az 
eljarast megindito felhivas alkalmassagi kovetelmenyt eldiro pontjaval (III.1.3).

3 .RESZ VONATKOZASABAN

1)
Ajanlattevo altal csatolt arazott koltsegvetesek tartalmaznak olyan teteleket, amelyek eseteben 0 Ft 
egysegarra vonatkozo megajanlas keriilt megjelolesre az anyag vagy dijkoltsegre vonatkozoan.

Ajanlatkero keri a Tisztelt Ajanlattevot, hogy' sziveskedjen felvilagositas kereteben tisztazni, hogy' 
mi az oka annak, hogy Ajanlattevo az arazott koltsegvetesben 0 Ft egysegarakat is megjelolt, a 
koltsegvetesek 0 Ft erteket tartalmazo cellai eseteben miert nem meriil fel koltsege 
Ajanlattevonek.
Amennyiben ezen cellak eseteben egysegesen azon korulmeny all fenn, hogy ezek tekinteteben 
Ajanlattevo allaspontja szerint nem meriil fel Ajanlattevonek koltsege, az esetben Ajanlattevonek 
erre vonatkozo cegszeruen alairt nyilatkozatat keri Ajanlatkero csatolni. Ezen nyilatkozat 
sablonjat Ajanlatkero jelen hianypotlasi felhivashoz mellekeli.

Amennyiben a 0 Ft egysegarat tartalmazo cellak kitoltesevel az ajanlat reszekent beadott arazott 
koltsegvetest Ajanlattevo modositani kivanja, az esetben -Ajanlatkero keri a Tisztelt Ajanlattevot, 
hogy sziveskedjen a modositott arazott koltsegvetest hianypotlas kereteben benyujtani oly modon, 
hogy a koltsegvetes vegosszege nem valtozhat meg! (lasd a Kbt. 71. § (8) bekezdes b) pontjaban 
foglaltakat!]

2)
Ajanlattevo ajanlata nem felel meg az eldirt kovetelmenynek, mivel az ajanlata reszekent csatolt 
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alkalmassagi kovetelmeny igazolasara bemutatasra keriilo szakemberekrol szolo nyilatkozat urlapon 
nem tuntette fel az alabbi informaciot: „eljarast meginditd felhivas alkalmassagi kovetelmenyt eldiro 
pontja" (azaz III.1.3). kizarolag az alkalmasagi kovetelmeny megnevezesere (M/l) hivatkozott 
Ajanlattevo.

Ajanlatkerd keri a Tisztelt Ajanlattevot, hogy sziveskedjen hianypotlas kereteben kiegesziteni az 
alkalmassagi kovetelmeny igazolasara bemutatasra keriilo szakemberekrol szolo nyilatkozatat az 
eljarast meginditd felhivas alkalmassagi kovetelmenyt eldiro pontjaval (III.1.3).

4 .RESZ VONATKOZASABAN

0
Ajanlattevok ajanlata nem felel meg az eloirt kbvetelmenynek. mivel az ajanlata reszekent csatolt az 
alkalmassagi kovetelmeny igazolasara bemutatasra keriilo szakemberekrol szolo nyilatkozat urlapon 
nem tuntette fel az alabbi informaciot: „eljarast meginditd felhivas alkalmassagi kovetelmenyt eloird 
pontja” (azaz III.1.3). kizarolag az alkalmasagi kovetelmeny megnevezesere (M/l) hivatkozott 
Ajanlattevo.

Ajanlatkerd keri a Tisztelt Ajanlattevot, hogy sziveskedjen hianypotlas kereteben kiegesziteni az 
alkalmassagi kovetelmeny igazolasara bemutatasra keriilo szakemberekrol szolo nyilatkozatat az 
eljdrast meginditd felhivas alkalmassagi kovetelmenyt eloird pontjaval (III.1.3).

2)
Ajanlattevo altal csatolt arazott koltsegvetesek tartalmaznak olyan teteieket, ameiyek eseteben 0 Ft 
egysegarra vonatkozo megajanlas keriilt megjelolesre az anyag vagy dijkoltsegre vonatkozdan.

Ajanlatkerd keri a Tisztelt Ajanlattevot, hogy sziveskedjen felvilagositaskeres kereteben tisztazni, 
hogy mi az oka annak, hogy Ajanlattevo az arazott koltsegvetesben 0 Ft egysegarakat is megjeloit, 
a kdltsegvetesek 0 Ft erteket tartalmazo cellai eseteben miert nem meriil fel koltsege 
Ajanlattevonek.
Amennyiben ezen cellak eseteben egysegesen azon kfiriilmeny all fenn, hogy ezek tekinteteben 
Ajanlattevo allaspontja szerint nem meriil fel Ajanlattevonek koltsege, az esetben Ajanlattevonek 
erre vonatkozo cegszeruen alairt nyilatkozatat keri Ajanlatkerd csatolni. Ezen nyilatkozat 
sablonjat Ajanlatkerd jelen hianypotlasi felhivashoz mellekeli.

Amennyiben a 0 Ft egysegarat tartalmazo cellak kitoltesevel az ajanlat reszekent beadott arazott 
koltsegvetest Ajanlattevo modositani kivanja, az esetben Ajanlatkerd keri a Tisztelt Ajanlattevot, 
hogy sziveskedjen a modositott arazott koltsegvetest hianypotlas kereteben benyujtani oly modon, 
hogy a koltsegvetes vegosszege nem valtozhat meg! [lasd a Kbt. 71. § (8) bekezdes b) pontjaban 
foglaltakat!)

3)
Ajanlatkerd elbirta a szakmai ajanlat reszekent benyujtando arazott koltsegvetes vonatkozasaban az 
alabbiakat:
„Minden, a koltsegvetesekben szerepld tetelt be kell arazni, a mennyisegek az ajanlattetel soran nem 
modosithatdk, kiegeszito tetelek szerepeltetesere nincsen lehetoseg. A koltsegvetes bearazasa soran 
azokban minden, mennyiseggel ellatott tetelhez az ajanlattevonek meg kell adnia a 0-tol ktilonbozo 
ajanlati arat.”

Ajanlattevo a Tolnai Lajos u. 5/a. I. emelet 12 elerhetosegu lakasra vonatkozo arazott koltsegvetes alabbi 
sorai eseteben nem jeldlte meg az anyag es dij egysegarakat, az egysegarra vonatkozo cellakat uresen 
hagyta, igy az Anyag bsszesen es Dij osszesen cellaban 0 Ft-os megajanlast szerepeltetett: 06 
Nyilaszardk munkalapfui, 3. es 4. sorszamu sora.



| Ajanlatkero keri a Tisztelt Ajanlattevot, hogy szfveskedjen felvilagositas kereteben tisztazni, hogy
I mi az oka annak, hogy ezen sorok eseteben benyujtott arazott kbltsegvetesben Ajanlatkero nem 

jelolte meg az anyag es dijkbltseget!

Amennyiben az anyag, illetve dij egysegarra vonatkozd cella uresen hagyasaval Ajanlattevo azt 
kivanta jelezni, hogy az adott tetelnel az adott koltseg nem meriil fel, az esetben Ajanlatkero keri 
a Tisztelt Ajanlattevot, hogy szfveskedjen indokoini, hogy Ajanlattevo allaspontja szerint miert 
nem meriil fel anyagkoltseg vagy dijkoltseg ezen tetelek eseteben.

Amennyiben a jelzett cellak, vagy egy resziik kitoltesevel az ajanlat reszekent beadott arazott 
koltsegvetest Ajanlattevo modositani kivanja, az esetben Ajanlatkero keri a Tisztelt Ajanlattevot, 
hogy szfveskedjen a modositott arazott koltsegvetest hianypotlas kereteben benyujtani oly modon, 

] hogy a kbltsegvetes vegosszege nem vdltozhat meg! |lasd a Kbt. 71. § (8) bekezdes b) pontjaban
§ foglakakatl]
I
| Nimrod-Bau Beruhazo es Kiviteiezd Korlatolt Felelossegu Tarsasag Ajanlattevo altal benviiitott
I ajanlat vonatkozasaban:
I
| l.RESZ VONATKOZASABAN
j
I »
I Ajanlattevo altal csatolt arazott koltsegvetesek tartahnaznak olyan teteleket, amelyek eseteben 0 Ft
| egysegarra vonatkozd megajanlas is megjelbldsre keriilt az anyag vagy dijkoltsegre vonatkozdan. •

I Ajanlatkero keri a Tisztelt Ajanlattevot, hogy szfveskedjen felvilagositas kereteben tisztazni, hogy
| mi az oka annak, hogy Ajanlattevo az arazott kbltsegvetesben 0 Ft egysegarakat is megjelolt, a
| koltsegvetesek 0 Ft erteket tartalmazd cellai eseteben miert nem meriil fel koltsege
I Ajanlattevonek.
I Amennyiben ezen cellak eseteben egysegesen azon koriilmeny all fenn, hogy ezek tekinteteben

Ajanlattevo allaspontja szerint nem meriil fel Ajanlattevonek koltsege, az esetben Ajanlattevonek 
j erre vonatkozd cegszeruen alafrt nyilatkozatat keri Ajanlatkero csatolni. Ezen nyilatkozat
| sablonjat Ajanlatkero jelen hianypotlasi felhivashoz mellekeli.

| Amennyiben a 0 Ft egysegarat tartalmazd cellak kitoltesevel az ajanlat reszekent beadott arazott
I koltsegvetest Ajanlattevo modositani kivanja, az esetben Ajanlatkero keri a Tisztelt Ajanlattevot,
| hogy szfveskedjen a modositott arazott koltsegvetest hianypotlas kereteben benyujtani oly modon,
I hogy a kbltsegvetes vegosszege nem valtozhat meg! [lasd a Kbt. 71. § (8) bekezdes b) pontjaban
| foglaltakat!]
ij
| 2)
| „T.T.” szakember vonatkozasaban csatolt oneletrajzban vonatkozasaban csatolt oneletrajzban a szakmai
I gyakorlatra vonatkozd pontban az alabbi, szakember altal ellatott tevekenyseg keriilt bemutatasra:

| Megrendeld neve: Bp. XIII. keruleti Onkormanyzat
I Ellatott tevekenyseg: Bp. XIII. keruleti Onkormanyzat tulajdonaban levo epiiletek bontasa, felujftasa es
I karbantartasi feladatok ellatasa - felelos muszaki vezetd, epitesvezetd, iigyvezeto.

| Ajanlatkero allaspontja szerint a karbantartasi feladatok ellatasa tevekenyseg megnevezesbol nem deriil 
j ki egyertelmuen, hogy milyen modon felel meg ezen tapasztalat az alabbi kbvetehnenynek:

| ...Ajanlatkero ezen ertekelesi reszszeinpont eseteben az M/l. alkalmassdgi kovetelmeny szerinti 
J szakember tobblel szakmai gyakorlatat (mely szakembernek a szerzodes teljesitese soran erveuyes MV~
I E vagy ezzel egyenerteku jogosultsdggal sziikseges rendelkeznie) vizsgdlja az alkalmassdgi
j mmimumkovetelmenyenfeliil.’'
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„ szakmai tapasztalatnak a 266/2013. (VII. II.) Korm. rendelet szerinti (vagy azzal egyenerUku) 
szakmai -felsofoku vegzettsegel igenyld - kozremukodes minosur’

Ajanlatkero keri a Tisztelt Ajanlattevot, hogy sziveskedjen fentiek figyelembevetelevel 
felvilagositas kereteben tisztazni, hogy ezen karbantartasi feladat pontosan milyen tipusu 
munkalatokra vonatkozik, illetve sziveskedjen megerdsiteni, hogy a megjelblt tovabbi feladatokat 
j61 gondolja-e az Ajanlatkero, hogy a megjelblt idoszakban (2013. marcius — 2021. szeptember) a 
szakember parhuzamosan vegezte.

3.RESZ VONATKOZASABAN

1)
„T.T.” szakember vonatkozasaban csatolt bneletrajzban vonatkozasaban csatolt dneletrajzban a szakmai 
gyakorlatra vonatkozo pontban az alabbi, szakember altal ellatott tevekenyseg kerult bemutatasra:

Megrendelo neve: Bp. XIII. keruleti Onkormanyzat
Ellatott tevekenyseg: Bp. XIII. keruleti Onkormanyzat tulajdonaban levo eptiletek bontasa, felujitasa es 
karbantartasi feladatok ellatasa - felelds muszaki vezeto, epitesvezeto, tigyvezeto.

Ajanlatkero allaspontja szerint a karbantartasi feladatok ellatasa tevekenyseg megnevezesbol nem deii'd 
ki egyertelmuen, hogy milyen modon felel meg ezen tapasztalat az alabbi kovetelmenynek:

Ajanlatkero ezen erlekelesi reszszempont eseteben az M/l. alkalmassdgi kovetelmeny szerinti 
szakember tobblet szakmai gyakorlatat (mely szakembernek a szerzodes teljesitese soran ervenyes MV- 
E vagy- ezzel egyenerteku jogosultsaggal sziikseges rendelkeznie) vizsgdlja az alkalmassdgi 
minimumkbvetelmenyenfelul. ”
„ szakmai tapasztalatnak a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti (vagy azzal egyenerteku) 
szakmai - felsofoku vegzettsegel igenylo - kozremukodes minosul”

Ajanlatkero keri a Tisztelt Ajanlattevot, hogy sziveskedjen fentiek figyelembevetelevel 
felvilagositas kereteben tisztazni, hogy ezen karbantartasi feladat pontosan milyen tipusu 
munkalatokra vonatkozik, illetve sziveskedjen megerdsiteni, hogy a megjelolt tovabbi feladatokat 
jol gondolja-e az Ajanlatkero, hogy a megjelolt idoszakban (2013. marcius - 2021. szeptember) a 
szakember parhuzamosan vegezte.

2)
Ajanlattevb altal csatolt arazott kdltsegvetesek tartalmaznak olyan teteleket, amelyek eseteben 0 Ft 
egysegarra vonatkozo megajanlas kerult megjelolesre az anyag vagy dijkoltsegre vonatkozoan.

Ajanlatkero keri a Tisztelt Ajanlattevot, hogy sziveskedjen felvilagositas kereteben tisztazni, hogy 
mi az oka annak, hogy Ajanlattevo az arazott kbltsegvetesben 0 Ft egysegarakat is megjelblt, a 
koltsegvetesek 0 Ft erteket tartalmazd cellai eseteben miert nem meriil fel koltsege 
Ajanlattevonek.
Amennyiben ezen cellak eseteben egysegesen azon kbrulmeny all fenn, hogy ezck tekinteteben 
Ajanlattevo allaspontja szerint nem meriil fel Ajanlattevonek koltsege, az esetben Ajanlattevonek 
erre vonatkozo cegszeruen alairt nyilatkozatat keri Ajanlatkero csatolni. Ezen nyilatkozat 
sablonjat Ajanlatkero jelen hianypotlasi felhivashoz mellekeli.

Amennyiben a 0 Ft egysegarat tartalmazo cellak kitbltesevel az ajanlat reszekent beadott arazott 
kbltsegvetest Ajanlattevo modositani kivanja, az esetben Ajanlatkero keri a Tisztelt Ajanlattevot, 
hogy sziveskedjen a modositott arazott kbltsegvetest hianypotlas kereteben benyujtani oly modon, 
hogy a kbltsegvetes vegbsszege nem valtozhat meg! [lasd a Kbt. 71. § (8) bekezdes b) pontjaban 
foglaltakat!]

8



| 4.RESZ VONATKOZASABAN |

I
I D I

„T.T.” szakember vonatkozasaban csatolt oneletrajzban vonatkozasaban csatolt oneletrajzban a szakmai |
| gyakorlatra vonatkozo pontban az alabbi, szakember altal ellatott tevekenyseg keruit bemutatasra: |

i .. £
j Megrendelo neve: Bp. XIII. keriileti Onkormanyzat I
i Ellatott tevekenyseg: Bp. XIII. keriileti Onkormanyzat tulajdonaban levo epuletek bontasa, felujitasa es f

karbantartasi feladatok ellatasa - felelos muszaki vezeto, epitesvezetd, ugyvezeto.

I Ajanlatkerd allaspontja szerint a karbantartasi feladatok ellatasa tevekenyseg megnevezesbol nem deriil i
j ki egyertelmuen, hogy milyen modon felel meg ezen tapasztalat az alabbi kovetelmenynek: i
- Ij „Ajdnlatkerd ezen ertekelesi reszszempont eseteben az M/l. alkalmassagi kdvetelmeny szerinti j
| szakember tobblet szakmai gyakorlatdt (mely szakembemek a szerzodes teljesilese sordn ervenyes MV- i
[ E vagy ezzel egyenerteku jogosultsaggal sziikseges rendelkeznie) vizsgalja az alkalmassagi |

minimumkdvetehnenyen feliil. ” I
[ „ szakmai tapasztalatnak a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti (vagy azzal egyenerteku) |
j szakmai -felsofoku vegzettseget igenyld - kozremukodes minosid ” |

I ■ 8{ Ajanlatkerd keri a Tisztelt Ajanlattevot, hogy sziveskedjen fentiek figyelembevetelevel |
I felvilagositas kereteben tisztazni, hogy ezen karbantartasi feladat pontosan milyen tipusu |
[ munkalatokra vonatkozik, illetve sziveskedjen megerositeni, hogy a megjelolt tovabbi feladatokat |
j jol gondolja-e az Ajanlatkerd, hogy a megjelolt idoszakban (2013. marcius - 2021. szeptember) a |
I szakember parhuzamosan vegezte. |

I 2) I
i Ajanlattevo a Jozsef krt. 11. I. 5/a. elerhetosegu lakasra vonatkozo Arazott kbltsegvetes alabbi cellaja ।
I eseteben nem jelolte meg az anyag egysegarat, az egysegarra vonatkozo celiat iiresen hagyta, es az I
I Anyag osszesen cellaban 0 Ft-os megajanlast szerepeltetett: 03 Elektromos munkalapful, 33. sorszamu 

sora.

j Ajanlatkerd keri a Tisztelt Ajanlattevot, hogy sziveskedjen felvilagositas kereteben tisztazni, hogy
j mi az oka annak, hogy ezen sor eseteben a benyujtott arazott kbltsegvetesben Ajanlatkerd nem I
| jelolte meg az anyag egysegarat!
I 1j Amennyiben az anyag egysegarra vonatkozo cella iiresen hagyasaval Ajanlattevo azt kivanta (
I jelezni, hogy az adott tetelnel az adott koltseg nem merii! fel, az esetben Ajanlatkerd keri a Tisztelt j

■ Ajanlattevot, hogy sziveskedjen indokolni, hogy Ajanlattevo allaspontja szerint miert nem meriil I
| fel anyagkoltseg ezen tetel eseteben. |
I £

Amennyiben a jelzett cella kitoltesevel az ajanlat reszekent beadott arazott kdltsegvetest |
I Ajanlattevo niddositani kivanja, az esetben Ajanlatkerd keri a Tisztelt Ajanlattevot, hogy I
I sziveskedjen a modositott arazott kdltsegvetest hianypotlas kereteben benyujtani oly modon, hogy I
I a kbltsegvetes vegosszege nem valtozhat meg! jlasd a Kbt. 71. § (8) bekezdes b) pontjaban |
| foglaltakal!] j
| J

J 3) ;
g Ajanlattevo altal csatolt arazott koltsegvetesek tartahnaznak olyan teteleket, amelyek eseteben 0 Ft
j egysegarra vonatkozo megajanlas is megjelolesre keriilt az anyag vagy dijkbltsegre vonatkozoan. ;

I Ajanlatkerd keri a Tisztelt Ajanlattevot, hogy sziveskedjen felvilagositas kereteben tisztazni, hogy |
| mi az oka annak, hogy Ajanlattevo az arazott kbltsegvetesben 0 Ft egysegarakat is megjelolt, a f
I koltsegvetesek 0 Ft erteket tartalmazd cellai eseteben miert nem merul fel kbltsege |

Ajanlattevbnek. ?



Amennyiben ezen cellak eseteben egysegesen azon koriilmdny all fenn, hogy ezek tekinteteben 
Ajanlattevo allaspontja szerint nem merul fel Ajanlattevonek koltsege, az esetben Ajanlattevonek 
erre vonatkozd cegszeruen alairt nyilatkozatat keri Ajanlatkerd csatolni. Ezen nyilatkozat 
sablonjat Ajanlatkerd jelen hianypotlasi felhivashoz mellekeli.

Amennyiben a 0 Ft egysegarat tartalmazd cellak kitoltesevel az ajanlat reszekent beadott arazott 
koltsegvetest Ajanlattevo mddositani kivanja, az esetben Ajanlatkerd keri a Tisztelt Ajanlattevot, 
hogy sziveskedjen a modositott arazott koltsegvetest hianypotlas kereteben benyujtani oly modon, 
hogy a koltsegvetes vegosszege nem valtozhat meg! |lasd a Kbt. 71. § (8) bekezdes b) pontjaban 
foglaltakat!]

Szinipar Kft. Ajanlattevo altal benvuitott ajanlat vonatkozasaban;

l.RESZ VONATKOZASABAN

1)
Ajanlattevo altal csatolt arazott koltsegvetesek tartalmaznak olyan teteleket, amelyek eseteben 0 Ft 
egysegarra vonatkozd megajanlas is megjeldlesre kerillt az anyagkoltsegre vonatkozdan.

Ajanlatkerd keri a Tisztelt Ajanlattevot, hogy sziveskedjen felvilagositas kereteben tisztazni, hogy 
mi az oka annak, hogy Ajanlattevo az arazott koltsegvetesben 0 Ft egysegarakat is megjelolt, a 
koltsegvetesek 0 Ft erteket tartalmazd cellai eseteben miert nem merul fel koltsege 
Ajanlattevonek.
Amennyiben ezen cellak eseteben egy segesen azon koriilmeny all fenn, hogy ezek tekinteteben 
Ajanlattevo allaspontja szerint nem merul fel Ajanlattevonek koltsege, az esetben Ajanlattevonek 
erre vonatkozd cegszeruen alairt nyilatkozatat keri Ajanlatkerd csatolni. Ezen nyilatkozat 
sablonjat Ajanlatkerd jelen hianypotlasi felhivashoz mellekeli.

Amennyiben a 0 Ft egysegarat tartalmazd cellak kitoltesevel az ajanlat reszekent beadott arazott 
koltsegvetest Ajanlattevo mddositani kivanja, az esetben Ajanlatkerd keri a Tisztelt Ajanlattevot, 
hogy sziveskedjen a modositott arazott koltsegvetest hianypdtlas kereteben benyujtani oly modon, 
hogy a koltsegvetes vegosszege nem valtozhat meg! [lasd a Kbt. 71. § (8) bekezdes b) pontjaban 
foglaltakat!]

2)
Ajanlattevo az alabbi lakasok vonatkozasaban csatolt arazott koltsegvetesek alabbi sorai eseteben nem 
jelolte meg az anyag egysegarat, az egysegarra vonatkozd cellat uresen hagyta, es az Anyag osszesen 
cellaban 0 Ft-os megajanlast szerepeltetett:
Danko utca 20. Lem.4. elerhetdsegii lakas alabbi soraban: 01 Epitesz munkalap 5. sorszamu soraban 
Danko utca 20. Lem.5. elerhetosegu lakas alabbi soraiban: 03 Elektromos munkalap 3-4., 17. sorszamu 
soraban, 04 Gepesz munkalapful 3-12. sorszamu soraiban
Nagy Fuvaros utca 26. II.em. 35. elerhetosegu lakas alabbi soraiban: 03 Elektromos munkalap 
9.sorszamu soraban, Falazas es egyeb komuvesmunka munkalap 1. sorszamu soraban.
Szigetvari u. 4.1 Lem. 26. elerhetosegu lakas alabbi soraiban: 01 Epitesz munkalap 12.sorszamu soraban, 
04 Gepesz munkalap 40-41. sorszamu soraban.

Ajanlatkerd keri a Tisztelt Ajanlattevot, hogy sziveskedjen felvilagositaskeres kereteben tisztazni, 
hogy mi az oka annak, hogy ezen sorok eseteben a benyujtott arazott koltsegvetesben Ajanlatkerd 
nem jelolte meg az anyag egysegarat!

Amennyiben az anyag egy'segarra vonatkozd cella uresen hagyasaval Ajanlattevo azt kivanta 
jelezni, hogy az adott tetelnel az adott koltseg nem merul fel, az esetben Ajanlatkerd keri a Tisztelt 
Ajanlattevot, hogy sziveskedjen indokolni, hogy Ajanlattevo allaspontja szerint miert nem merul 
fel anyagkbltseg ezen tetel/tetelek eseteben.
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Amennyiben a jelzett cella/cellak kitoltesevel az ajanlat reszekent beadott arazott koltsegvetest 
Ajanlattevo modositani kivanja, az esetben Ajanlatkerd keri a Tisztelt Ajanlattevdt, hogy 
sziveskedjen a modositott arazott koltsegvetest hianypotlas kereteben benyujtani oly modon, hogy 
a koltsegvetes vegosszege nem valtozhat meg! [lasd a Kbt. 71. § (8) bekezdes b) pontjaban 
foglaltakat!]

3)
Ajanlatkerd eloirta a szakmai ajanlat reszekent benyujtandd arazott koltsegvetes vonatkozasaban az 
alabbiakat:

„Minden, a koltsegvetesekben szereplo tetelt be kell arazni, a mennyisegek az ajanlattetel soran nem 
modosithatok, kiegeszito tetelek szerepeltetesere nincsen lehetoseg. A koltsegvetes bearazasa soran 
azokban minden, mennyiseggel ellatott tetelhez az ajanlattevonek meg kell adnia a 0-t61 kiilonbozd 
ajanlati arat.”

Ajanlattevo a Nagy Fuvaros utca 26. fsz. 12. elerhetosegu lakasra vonatkozo arazott koltsegvetes 04 
Gepesz munkalapfulenek 7. sorszamu tetele eseteben nem jelblte meg a dij egysegarat ezen egysegarra 
vonatkozo cellat uresen hagyta, az anyag egysegarra 0 Ft-os megajanlast tett, az Anyag bsszesen es Dij 
bsszesen cellaban pedig 0 Ft-os megajanlast szerepeltetett.

Ajanlatkero keri a Tisztelt Ajanlattevdt, hogy sziveskedjen felvilagositas kereteben tisztazni, hog}' 
mi az oka annak, hog}' ezen sor eseteben a benyujtott arazott koltsegvetesbeu Ajanlatkerd nem 
jelolte meg a dij egysegarat!

Amennyiben a dij egysegarra vonatkozo cella uresen hagyasaval Ajanlattevo azt kivanta jelezni, 
hogy az adott tetelnel az adott koltseg nem meriil fel, az esetben Ajanlatkerd keri a Tisztelt 
Ajanlattevdt, hogy sziveskedjen indokolni, hogy Ajanlattevo allaspontja szerint miert nem meriil 
fel dijkoltseg ezen tetel eseteben.

Fentieken tul Ajanlatkerd keri a Tisztelt Ajanlattevdt, hogy sziveskedjen felvilagositas kereteben 
tisztazni azt is, hogy allaspontja szerint miert nem meriil fel anyagkoltseg ezen tetel eseteben.

Amennyiben a jelzett cellak, vagy egy resziik kitoltesevel az ajanlat reszekent beadott arazott 
koltsegvetest Ajanlattevo modositani kivanja, az esetben Ajanlatkerd keri a Tisztelt Ajanlattevdt, 
hogy' sziveskedjen a modositott arazott koltsegvetest hianypotlas kereteben benyujtani oly modon, 
hogy a koltsegvetes vegosszege nem valtozhat meg! |lasd a Kbt. 71. § (8) bekezdes b) pontjaban 
foglahakat!)

4)
Ajanlattevo altal ajanlat reszekent csatolt dneletrajz vonatkozasaban Ajanlatkerd az alabbiak szerinti 
felvilagositas megadasat, hianypotlas benyujtasat keri:

a)
Ajanlattevo altal ajanlat reszekent csatolt szakemberekrol szold nyOatkozat szerint N.I. szakemberrel 
jelenleg a 1. Bt.” all jogviszonyban (munkaviszonyban).
Az ajanlat reszekent csatolt dneletrajzbol nem deriil ki egyertelmuen, hogy ezen szakember valdban a 
hivatkozott szervezettel all munkaviszonyban. mivel az dneletrajz „Munkahelyek megnevezese" 
pontjaban ezen szervezethez kizardlag a 2009. oktdber datum keriilt rogzitesre, mely alapjan nem 
egyertehnu, hogy a szakembernek ezen szervezet jelenleg is a munkahelye-e.

Ajanlatkerd keri a Tisztelt Ajanlattevdt, hogy sziveskedjen felvilagositas kereteben tisztazni, hogy 
ezen szakembernek a jelenlegi munkahelye-e a „K.M. I. Bt.”. Amennyiben igen, az esetben 
Ajanlatkerd keri a Tisztelt Ajanlattevdt, hogy sziveskedjen hianypotlas kereteben egyertelmuen 
rogziteni az oneletrajzban a szakember munkahelyere vonatkozo pontban ezen koriilmenyt.



b)
Az dneletrajz tapasztalatok ismertetese pontjaban megjelolt 3. projekt „Felsotarkany’ eseteben nem 
deriil ki egyertelmuen, hogy ki volt a Megrendeld.
Az dneletrajz tapasztalatok ismertetese pontjaban megjelolt 4. projekt (..tanuszoda”) es 5. projekt 
(„magtarhaz”) eseteben nem keriilt megjeldlesre a Megrendeld.

Ajanlatkerd keri a Tisztelt Ajanlattevot, hogy sziveskedjen hianypotlas kereteben egyertelmuen 
megjelolni a szakmai dneletrajz tapasztalatok ismertetese pontjaban, hogy a megjelolt projektek 
eseteben ki volt a Megrendeld.

3.RESZ VONATKOZASABAN

1)
Ajanlattevo altal ajanlat reszekent csatolt oneletrajz vonatkozasaban Ajanlatkerd az alabbiak szerinti 
felvilagositas megadasat. hianypotlas benyujtasat keri:

a)
Ajanlattevo altal ajanlat reszekent csatolt szakemberekrol szolo nyilatkozat szerint N.I. szakemberrel 
jelenleg a „K.M. I. Bt.” all jogviszonyban (munkaviszonyban).
Az ajanlat reszekent csatolt dneletrajzbdl nem deriil ki egyertelmuen, hogy ezen szakember valdban a 
hivatkozott szervezettel all munkaviszonyban. mivel az dneletrajz ..Munkahelyek megnevez^se” 
pontjaban ezen szervezethez kizarolag a 2009. oktober datum keriilt rogzitesre. mely alapjan nem 
egyertelmu, hogy a szakembernek ezen szervezet jelenleg is a munkahelye-e.

Ajanlatkerd keri a Tisztelt Ajanlattevot, hogy sziveskedjen felvilagositas kereteben tisztazni, hogy 
ezen szakembernek a jelenlegi munkahelye-e a „K.M. I. Bt.”. Amennyiben igen, az esetben 
Ajanlatkerd keri a Tisztelt Ajanlattevot, hogy sziveskedjen hianypotlas kereteben egyertelmuen 
rogziteni az oneletrajzban a szakember munkahelyere vonatkozo pontban ezen kbriilmenyt.

b)
Az oneletrajz tapasztalatok ismertetese pontjaban megjelolt 3. projekt „Felsdtarkany” eseteben nem 
deriil ki egyertelmuen, hogy ki volt a Megrendeld.
Az dneletrajz tapasztalatok ismertetese pontjaban megjelolt 4. projekt (,,tanuszoda”) es 5. projekt 
(„magtarliaz”) eseteben nem keriilt megjeldlesre a Megrendeld.

Ajanlatkerd keri a Tisztelt Ajanlattevot, hogy sziveskedjen hianypotlas kereteben egyertelmuen 
megjelolni a szakmai dneletrajz tapasztalatok ismertetese pontjaban, hogy a megjelolt projektek 
eseteben ki volt a Megrendeld.

2)
Ajanlattevo altal csatolt arazott kdltsegvetesek tartalmaznak olyan teteleket. amelyek eseteben 0 Ft 
egysegarra vonatkozo megajanlas is megjelolesre keriilt az anyagkbltsegre vonatkozdan.

Ajanlatkerd ken a Tisztelt Ajanlattevot, hogy sziveskedjen felvilagositas keretdben tisztazni, hogy 
mi az oka annak, hogy Ajanlattevo az arazott koltsegvetesekben 0 Ft egysegarakat is megjelolt, a 
kdltsegvetesek 0 Ft erteket tartalmazo cellai eseteben miert nem merul fel kdltsege 
Ajanlattevonek.
Amennyiben ezen cellak eseteben egysegesen azon korulmeny all fenn, hogy ezek tekinteteben 
Ajanlattevo allaspontja szerint nem merul fel Ajanlattevonek kdltsege, az esetben Ajanlattevonek 
erre vonatkozo cegszeriien alairt nyilatkozatat keri Ajanlatkerd csatolni. Ezen nyilatkozat 
sablonjat Ajanlatkerd jelen hianypotlasi felhivashoz mellekeli.

Amennyiben a 0 Ft egysegarat tartalmazo cellak kitoltesevel az ajanlat reszekent beadott arazott 
kbltsegvetest/kdltsegveteseket Ajanlattevo modositani kivanja, az esetben Ajanlatkerd keri a



Tisztelt Ajanlattevot, hogy sziveskedjen a modositott arazott koltsegvetest hianypdtias kereteben 
benyujtani oly modon, hogy a koltsegvetes vegosszege nem v^Uozhat meg! [lasd a Kbt. 71. § (8) 
bekezdes b) pontjaban foglaltakat!]

3)
Ajanlattevd az alabbi lakasok vonatkozasaban csatolt arazott koltsegvetesek alabbi sorai eseteben nem 
jelolte meg az anyag egysegarat, az egysegarra vonatkozo cellat iiresen hagyta, es az Anyag osszesen 
cellaban 0 Ft-os megajanlast szerepeltetett:
Danko utca 34. Hl.emelet 1. elerhetosegu lakas alabbi soraban:
02 Festes, mazolas munkalap 1. sorszamu soraban, 03 Elektromos munkalap 1-2. soraiban 
Dioszegi Samuel utca 15.1.emelet 14. elerhetosegu lakas alabbi soraban:
02 Festes, mazolas munkalap 1. sorszamu soraban, 03 Elektromos munkalap 1-2. soraiban
Dioszegi Samuel utca 15. Il.emelet 29. elerhetosegu lakas alabbi soraban:
02 Festes, mazolas munkalap 1. sorszamu soraban

Ajanlatkero keri a Tisztelt Ajanlattevot, hogy sziveskedjen felvilagositas kereteben tisztazni, hogy 
mi az oka annak, hogy ezen sorok eseteben a benyiijtott arazott koitsegvetesben Ajanlatkero nem 
jelolte meg az anyag egysegarat!

Amennyiben az anyag egysegarra vonatkozo cella uresen hagyasaval Ajanlattevd azt kivanta 
jelezni, hogy az adott tetelnel az adott kbltseg nem meriil fel, az esetben Ajanlatkero keri a Tisztelt 
Ajanlattevot, hogy sziveskedjen indokolni, hogy Ajanlattevd allaspontja szerint miert nem meriil 
fel anyagkoltseg ezen tetel/tetelek eseteben.

Amennyiben a jelzett cella/cellak kitoltesevel az ajanlat reszekent beadott arazott koltsegvetest 
Ajanlattevd modositani kivanja, az esetben Ajanlatkero keri a Tisztelt Ajanlattevot, hogy 
sziveskedjen a modositott arazott koltsegvetest hianypdtias kereteben benyujtani oly modon, hogy 
a koltsegvetes vegosszege nem valtozhat meg! [lasd a Kbt. 71. § (8) bekezdes b) pontjaban 
foglaltakat!]

4)
Ajanlatkero eldirta a szakmai ajanlat reszekent benyujtandd arazott koltsegvetes vonatkozasaban az 
alabbiakat:
„Minden, a koltsegvetesekben szereplo tetelt be kell arazni, a mennyisegek az ajanlattetel soran nem 
modosithatok, kiegeszito tetelek szerepeltetesere nincsen lehetoseg. A koltsegvetes bearazasa soran 
azokban minden, mennyiseggel ellatott tetelhez az ajanlattevonek meg kell adnia a 0-t61 kiildnbdzo 
ajanlati arat.”

Ajanlattevo a Dioszegi Samuel utca 15.1.emelet 14. elerhetosegu lakasra vonatkozo arazott koltsegvetes 
alabbi sora eseteben nem jelolte meg az anyag es dij egysegarakat, az egysegarra vonatkozo cellakat 
uresen hagyta, fgy az Anyag osszesen es Dij osszesen cellaban 0 Ft-os megajanlast szerepeltetett: 01 
Epitesz munkalapful 15. sorszamu sora.

Ajanlatkero keri a Tisztelt Ajanlattevot, hogy sziveskedjen felvilagositas kereteben 
Ajanlattevonek tisztazni, hogy mi az oka annak, hogy ezen sor eseteben a benyujtott arazott 
koitsegvetesben Ajanlatkero nem jelolte meg az anyag es dijkoltseget (egysegarat)!

Amennyiben az anyag, illetve dij egysegarra vonatkozo cella uresen hagyasaval Ajanlattevd azt 
kivanta jelezni, hogy az adott tetelnel az adott koltseg nem meriil fel, az esetben Ajanlatkero keri 
a Tisztelt Ajanlattevot, hogy sziveskedjen indokolni, hogy Ajanlattevd allaspontja szerint miert 
nem meriil fel anyagkoltseg, dijkoltseg ezen tetelek eseteben.

Amennyiben a jelzett cellak, vagy egy resziik kitoltesevel az ajanlat reszekent beadott arazott 
koltsegvetest Ajanlattevd modositani kivanja, az esetben Ajanlatkero keri a Tisztelt Ajanlattevot,
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hogy sziveskedjen a modositott arazott koltsegvetest hianypotlas kereteben benyujtani oly modon, 
hogy a koltsegvetes vegosszege nem valtozhat meg! [lasd a Kbt. 71. § (8) bekezdes b) pontjaban 
foglaltakat!]

4.RESZ VONATKOZASABAN
1)
Ajanlattevo altal ajanlat reszekent csatolt dneletrajz vonatkozasaban Ajanlatkero az alabbiak szerintt 
felvilagositas megadasat, hianypotlas benyujtasat kerb

a)
Ajanlattevo altal ajanlat reszekent csatolt szakemberekrol szolo nyilatkozat szerint N.I. szakemberrel 
jelenleg a I. Bt.” all jogviszonyban (munkaviszonyban).
Az ajanlat reszekent csatolt bneletrajzbol nem deriil ki egyertelmuen, hogy ezen szakember valoban a 
hivatkozott szervezettel all munkaviszonyban, mivel az oneletrajz „Munkahelyek megnevezese" 
pontjaban ezen szervezethez kizarolag a 2009. oktober datum keriilt rogzitesre, mely alapjan nem 
egyertelmu, hogy a szakembernek ezen szervezet jelenleg is a munkahelye-e.

Ajanlatkero keri a Tisztelt Ajanlattevot, hogy sziveskedjen felvilagositas kereteben tisztazni, hogy 
ezen szakembernek a jelenlegi munkahelye-e a „K.M. I. Bt.”. Amennyiben igen, az esetben 
Ajanlatkero keri a Tisztelt Ajanlattevot, hogy sziveskedjen hianypotlds kereteben egyertelmuen 
rogziteni az oneletrajzban a szakember munkahelyere vonatkozo pontban ezen koriilmenyt.

b)
Az oneletrajz tapasztalatok ismertetese pontjaban megjeldlt 3. projekt „Felsdtarkany ’ eseteben nem 
deriil ki egyertelmuen, hogy ki volt a Megrendeld.
Az oneletrajz tapasztalatok ismertetese pontjaban megjelolt 4. projekt („tanuszoda”) es 5. projekt 
(..magtarhaz”) eseteben nem keriilt megjelblesre a Megrendeld.

Ajanlatkero keri a Tisztelt Ajanlattevot, hogy sziveskedjen hianypotlas kereteben egyertelmuen 
megjelolni a szakmai oneletrajz tapasztalatok ismertetese pontjaban, hogy a megjelolt projektek 
eseteben ki volt a Megrendeld.

2)
Ajanlattevo altal csatolt lakasok arazott koltsegvetese tartalmaz olyan teteleket, amelyek eseteben 0 Ft 
egysegarra vonatkozo megajanlas keriilt megjeldlesre az anyagkoltsegre vonatkozoan.

Ajanlatkero keri a Tisztelt Ajanlattevot, hogy sziveskedjen felvilagositas kereteben tisztazni, hogy 
mi az oka annak, hogy Ajanlattevo az arazott kbltsegvetesekben 0 Ft egysegarakat is megjelolt, a 
koltsegvetesek 0 Ft erteket tartalmazo cellai eseteben miert nem merul fel koltsege 
Ajanlattevonek.
Amennyiben ezen cellak eseteben egysegesen azon koriilmeny all fenn, hogy ezek tekinteteben 
Ajanlattevo allaspontja szerint nem merul fel Ajanlattevonek koltsege, az esetben Ajanlattevonek 
erre vonatkozo cegszeruen alairt nyilatkozatat keri Ajanlatkero csatolni. Ezen nyilatkozat 
sablonjat Ajanlatkero jelen hianypotlasi felhivashoz mellekeli.

Amennyiben a 0 Ft egysegarat tartalmazo cellak kitoltesevel az ajanlat reszekent beadott arazott 
koltsegvetest/koltsegveteseket Ajanlattevo modositani kivanja, az esetben Ajanlatkero keri a 
Tisztelt Ajanlattevot, hogy sziveskedjen a modositott arazott koltsegvetest hianypotlas kereteben 
benyujtani oly modon, hogy a koltsegvetes vegosszege nem valtozhat meg! [lasd a Kbt. 71. § (8) 
bekezdes b) pontjaban foglaltakat!]

3)
Ajanlattevo az alabbi lakasok vonatkozasaban csatolt arazott koltsegvetesek alabbi sorai eseteben nem 
jelolte meg az anyag egysegarat, az egysegarra vonatkozo cellat uresen hagyta, es az Anyag bsszesen 
cellaban 0 Ft-os megajanlast szerepeltetett;
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Jozsef kit 13. foldszint 6.elerhetbsegu lakas alabbi soraban:
03 Elektromos munkalap 58. sorszamu soraban,
Tolnai Lajos u. 5/a. I. emelet 12. elerhetosegu lakas alabbi soraban:
01 Epitesz munkalapful 12-13. soraiban

Ajanlatkero keri a Tisztelt Ajanlattevot, hogy sziveskedjen fehiiagositas kereteben tisztazni, bogy 
mi az oka annak, hogy ezen sorok eseteben a benyujtott arazott kbltsegvetesben Ajanlatkero nem 
jelblte meg az anyag egysegarat!

Amennyiben az anyag egy segarra vonatkozd cella iiresen hagyasaval Ajanlattevo azt kivanta 
jelezni, hogy az adott tetelnel az adott kbltseg nem meriil fel, az esetben Ajanlatkero keri a Tisztelt 
Ajanlattevot, hogy sziveskedjen indokolni, hogy Ajanlattevo aliaspontja szerint miert nem meriil 
fel anyagkoltseg ezen tetel/tetelek eseteben.

Amennyiben a jelzett cella/cellak kitoltesevel az ajanlat reszekent beadott arazott koltsegvetest 
Ajanlattevo modositani kivanja, az esetben Ajanlatkero keri a Tisztelt Ajanlattevot, hogy 
sziveskedjen a modositott arazott koltsegvetest hianypotlas kereteben benyujtani oly modon, hogy’ 
a koltsegvetds vegosszege nem valtozhat meg! [lasd a Kbt. 71. § (8) bekezdes b) pontjaban 
foglaltakat!]

”Preciz” Epuletgepeszeti, Epiteszeti Szolgaltato Koriatolt Felelossegu Tarsasag Ajanlattevo altal 
benyujtott ajanlat vonatkozasaban:

lr£sz vonatkozasaban

1)
Ajanlattevo altal csatolt arazott koltsegvetesek tartalmaznak olyan teteleket, amelyek eseteben 0 Ft 
egysegarra vonatkozd megajanlas keriilt megjelolesre az anyagkoltsegre vonatkozoan.

Ajanlatkero keri a Tisztelt Ajanlattevot, hogy sziveskedjen felvilagositas kereteben tisztazni, hogy 
mi az oka annak, hogy Ajanlattevo az arazott kbltsegvetesben 0 Ft egysegarakat is megjelolt, a 
koltsegvetesek 0 Ft erteket tartalmazo cellai eseteben miert nem meriil fel koltsege 
Ajanlattevonek.
Amennyiben ezen cellak eseteben egysegesen azon koriilmeny all fenn, hogy ezek tekinteteben 
Ajanlattevo aliaspontja szerint nem meriil fel Ajanlattevonek koltsege, az esetben Ajanlattevonek 
erre vonatkozd cegszeruen alairt nyilatkozatat keri Ajanlatkero csatolni. Ezen nyilatkozat 
sablonjat Ajanlatkero jelen hianypotlasi felhi'vashoz mellekeli.

Amennyiben a 0 Ft egysegarat tartahnazo cellak kitoltesevel az ajanlat reszekent beadott arazott 
koltsegvetest Ajanlattevo modositani kivanja, az esetben Ajanlatkero keri a Tisztelt Ajanlattevot, 
hogy sziveskedjen a modositott arazott koltsegvetest hianypdtlas kereteben benyujtani oly modon, 
hogy a koltsegvetes vegosszege nem valtozhat meg! [lasd a Kbt. 71. § (8) bekezdes b) pontjaban 
foglaltakat!]

2)
Ajanlattevo ajanlata nem felel meg az elbirt kovetehnenynek, mivel az ajanlata reszekent csatolt 
alkalmassagi kbvetelmeny igazolasara bemutatasra keriilo szakemberekrol szold nyilatkozat urlapon 
nem tiintette fel az alabbi informacidt: „eljarast megindito felhivas alkalmassagi kovetelmenyt eloird 
pontja” (azaz III.1.3). kizardlag az alkalmasagi kbvetelmeny megnevezesere (M/l) hivatkozott 
Ajanlattevo.

Ajanlatkero keri a Tisztelt Ajanlattevot, hogy sziveskedjen hianypotlas kereteben kiegesziteni az 
alkalmassagi kbvetelmeny igazolasara bemutatasra keriilo szakemberekrol szdlo nyilatkozatat az 
eljarast megindito felhivas alkalmassagi kovetelmenyt eloird pontjaval (in.L3).
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3)
Ajanlatkero keri a Tisztelt Ajanlattevot, hogy sziveskedjen hianypotlas kereteben kiegesziteni az 
ajanlat reszekent csatolt oneletrajz „Jelenlegi munkahelyre” vonatkozo pontjat - figyelembe veve 
a bemutatott szakemberekrol szolo nyilatkozaton rogzitett informaciot, jogviszonyt-a szakember 
jelenlegi munkahelyenek megjelolesevel (Preciz Kft.)

Amennyiben a szakember nem all az Ajanlattevovel a bemutatott szakemberekrol szolo 
nyilatkozaton megjelblt jogviszonyban (tarsas vallalkozas tagja), az esetben Ajanlatkero keri a 
Tisztelt Ajanlattevot, bogy sziveskedjen tisztazni, hogy a megjelolt szakembert milyen 
jogviszonyban kivanja Ajaniattevo bevonni a teljesitesbe.

3.RESZ VONATKOZASABAN

1)
Ajaniattevo altal ajanlat reszekent csatolt arazott koltsegvetesek tartalmaznak olyan teteleket. amelyek 
eseteben 0 Ft egysegarra vonatkozo megajanlas keriiit megjelolesre az anyagkoitsegre vonatkozdan.

Ajanlatkero keri a Tisztelt Ajanlattevot, hogy sziveskedjen felvilagositas kereteben tisztazni, hogy 
mi az oka annak, hogy Ajaniattevo az arazott koltsegvetesben 0 Ft egysegarakat is megjelolt, a 
koltsegvetesek 0 Ft erteket tartalmazd cellai eseteben miert nem meriil fel koltsege 
Ajanlattevonek.
Amennyiben ezen cellak eseteben egysegesen azon koriilmeny all fenn, hogy ezek tekinteteben 
Ajaniattevo allaspontja szerint nem meriil fel Ajanlattevonek koltsege, az esetben Ajanlattevonek 
erre vonatkozo cegszeruen alairt nyilatkozatat keri Ajanlatkero csatolni. Ezen nyilatkozat 
sablonjat Ajanlatkero jelen hianypotlasi felhivashoz mellekeli.

Amennyiben a 0 Ft egysegarat tartalmazd cellak kitoltesevel az ajanlat reszekent beadott arazott 
koltsdgvetest Ajaniattevo modositani kivanja, Ajanlatkero keri a Tisztelt Ajanlattevot, hogy 
sziveskedjen a modositott arazott koltsegvetest hianypotlas kereteben benyujtani oly mddon, hogy 
a koltsegvetes vegosszege nem valtozhat meg! [lasd a Kbt. 71. § (8) bekezdes b) pontjaban 
foglaltakat!]

2)
Ajaniattevo ajanlata nem felel meg az eloirt kovetelmenynek, mivel az ajanlata reszekent csatolt 
alkalmassagi kovetelmeny igazolasara bemutatasra keriild szakemberekrol szolo nyilatkozat firlapon 
nem tlintette fel az alabbi informaciot: „eljarast megindito felhivas alkalmassagi kovetelmenyt eloird 
pontja" (azaz III.1.3), kizarolag az alkahnasagi kovetelmeny megnevezesere (M/l) hivatkozott 
Ajanlattevd.
Ajanlatkero keri a Tisztelt Ajanlattevot, hogy sziveskedjen hianypotlas kereteben kiegesziteni az 
alkalmassagi kovetelmeny igazolasara bemutatasra keriilo szakemberekrol szolo nyilatkozatat az 
eljarast megindito felhivas alkalmassagi kovetelmenyt eloird pontjaval (III.1.3).

3)
Ajanlatkero keri a Tisztelt Ajanlattevot, hogy sziveskedjen hianypotlas keretdben kiegesziteni az 
ajanlat reszekent csatolt oneletrajz „JelenIegi munkahelyre” vonatkozo pontjat - figyelembe veve 
a bemutatott szakemberekrol szolo nyilatkozaton rogzitett informaciot, jogviszonyt-a szakember 
jelenlegi munkahelyenek megjelolesevel (Preciz Kft.)

Amennyiben a szakember nem all az Ajanlattevovel a bemutatott szakemberekrol szolo 
nyilatkozaton megjelolt jogviszonyban (tarsas vallalkozas tagja), az esetben Ajanlatkdro keri a 
Tisztelt Ajanlattevot, hogy sziveskedjen tisztazni, hogy a megjelolt szakembert milyen 
jogviszonyban kivanja Ajaniattevo bevonni a teljesitesbe.
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4.RESZ VONATKOZASABAN

1)
Ajanlattevo altal ajanlat reszekent csatolt arazott koltsegvetesek tartalmaznak olyan teteleket, amelyek 
eseteben 0 Ft egysegarra vonatkozo megajanlas kerult megjelolesre az anyagkoltsegre vonatkozdan.

Ajanlatkerd keri a Tisztelt Ajanlattevot, hogy sziveskedjen felvilagositas kereteben tisztazni, hogy 
mi az oka annak, hogy Ajanlattevo az arazott koltsegvetesben 0 Ft egysegarakat is megjeiolt, a 
koltsegvetesek 0 Ft erteket tartalmazo cellai eseteben miert nem merul fel koltsege 
Ajanlattevonek.
Amennyiben ezen cellak eseteben egysegesen azon koriilmeny all fenn, hogy ezek tekinteteben 
Ajanlattevo allaspontja szerint nem meriil fel Ajanlattevonek koltsege, az esetben Ajanlattevonek 
erre vonatkozo cegszeruen alairt nyilatkozatat keri Ajanlatkerd csatolni. Ezen nyilatkozat 
sablonjat Ajanlatkerd jelen hianypotlasi felhivashoz mellekeli.

Amennyiben a 0 Ft egysegarat tartalmazo cellak kitoltesevel az ajanlat reszekent beadott arazott 
kdltsegvetest Ajanlattevo mddositani kivanja, az esetben Ajanlatkerd keri a Tisztelt Ajanlattevot, 
hogy sziveskedjen a modositott arazott kdltsegvetest hianypotlas kereteben benyujtani oiy modon, 
hogy a koltsegvetes vegosszege nem valtozhat meg! [lasd a Kbt. 71. § (8) bekezdes b) pontjaban 
foglaltakat!]

2)
Ajanlattevo ajanlata nem felel meg az eloirt kovetelmenynek, mivel az ajanlata reszekent csatolt 
alkalmassagi kovetelmeny igazolasara bemutatasra kerulo szakemberekrol szolo nyilatkozat urlapon 
nem tUntette fel az alabbi informaciot: „eljarast megindito felhivas alkalmassagi kovetelmenyt eldiro 
pontja’: (azaz 111.1.3), kizarolag az alkalmasagi kovetelmeny megnevezesere (M/l) hivatkozott 
Ajanlattevo.

Ajanlatkerd keri a Tisztelt Ajanlattevot, hogy sziveskedjen hianypotlas kereteben kiegesziteni az 
alkalmassagi kovetelmeny igazolasara bemutatasra kerulo szakemberekrol szolo nyilatkozatat az 
eljarast megindito felhivas alkalmassagi kovetelmenyt eloiro pontjaval (UI.1.3).

3)
Ajanlatkerd keri a Tisztelt Ajanlattevot, hogy sziveskedjen hianypotlas kereteben kiegesziteni az 
ajanlat reszekent csatolt oneletrajz „Jelenlegi munkahelyre” vonatkozo pontjat - figyelembe veve 
a bemutatott szakemberekrol szolo nyilatkozaton rogzitett informaciot, jogviszonyt - a szakember 
jelenlegi munkahelyenek megjelolesevel (Preciz Kft.)

Amennyiben a szakember nem all az Ajanlattevovel a bemutatott szakemberekrol szolo 
nyilatkozaton megjeiolt jogviszonyban (tarsas vallalkozas tagja), az esetben Ajanlatkerd keri a 
Tisztelt Ajanlattevot, hogy sziveskedjen tisztazni, hogy a megjeiolt szakembert milyen 
jogviszonyban kivanja Ajanlattevo bevonni a teljesitesbe.

Windcollector Magyarorszag Kft, Ajanlattevo altal benvuitott ajanlat vonatkozasaban:

1 . RESZ VONATKOZASABAN

1)
Ajanlattevo altal ajanlata reszekent csatolt arazott koltsegvetesek tartalmaznak olyan teteleket, amelyek 
eseteben 0 Ft egysegarra vonatkozo megajanlas kerult megjelolesre az anyag vagy dijkoltsegre 
vonatkozoan.

Ajanlatkerd keri a Tisztelt Ajanlattevot, hogy sziveskedjen felvilagositas kereteben tisztazni, hogy 
mi az oka annak, hogy Ajanlattevo az arazott koltsegvetesekben 0 Ft egysegarakat is megjeiolt, a 
koltsegvetesek 0 Ft erteket tartalmazo cellai eseteben miert nem meriil fel koltsege
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Ajanlattevonek.
Amennyiben ezen cellak eseteben egysegesen azon koriilmdny all fenn, hogy ezek tekinteteben 
Ajanlattevo allaspontja szerint nem meriil fel Ajanlattevonek koltsdge, az esetben Ajanlattevonek 
erre vonatkozd cegszeruen alairt nyilatkozatat keri Ajanlatkero csatolni. Ezen nyilatkozat 
sablonjat Ajanlatkero jelen hianypotlasi felhivashoz mellekeli.

Amennyiben a 0 Ft egysegarat tartalmazd cellak kitoltesevel az ajanlat reszekent beadott arazott 
koltsegvetest/koltsegveteseket Ajaplattevo modositani kivanja, az esetben Ajanlatkero keri a 
Tisztelt Ajanlattevot, hogy sziveskedjen a modositott arazott koltsegvetest hianypotlas kereteben 
benyujtani oly modon, hogy a koltsegvetes vegosszege nem valtozhat meg! [lasd a Kbt. 71. § (8) 
bekezdes b) pontjaban foglaltakat!]

2)
Ajanlattevo ajanlata nem felel meg az eloirt kovetehnenynek, mivel az ajanlata reszekent csatolt 
alkalmassagi kovetelmeny igazolasara bemutatasra keriild szakemberekrol szolo nyilatkozat urlapon 
nem tiintette fel az alabbi informaciot: ,,eljarast megindito felhivds alkalmassagi kovetelmenyt eldird 
pontja” (azaz UI. 1.3). kizarolag az alkalmasagi kovetelmeny megnevezesere (M/l) hivatkozott 
Ajanlattevo.

Ajanlatkero keri a Tisztelt Ajanlattevot, hogy sziveskedjen hianypotlas kereteben kiegesziteni az 
alkalmassagi kovetelmeny igazolasara bemutatasra keriild szakemberekrol szolo nyilatkozatat az 
eljarast megindito felhivas alkalmassagi kovetelmenyt eldird pontjaval (III.1.3).

2 .RESZ VONATKOZASABAN

1)
Ajanlattevo altal ajanlata reszekent csatolt arazott kdltsegvetesek tartalmaznak olyan teteleket, amelyek 
eseteben 0 Ft egysegarra vonatkozd megajanlas kerult megjelolesre az anyag vagy dijkoltsegre 
vonatkozoan.

Ajanlatkero keri a Tisztelt Ajanlattevot, hogy sziveskedjen felvilagositas kereteben tisztazni, hogy 
mi az oka annak, hogy Ajanlattevo az arazott koltsegvetesekben 0 Ft egysegarakat is megjelolt, a 
kdltsegvetesek 0 Ft erteket tartalmazd cellai eseteben miert nem meriil fel koltsege 
Ajanlattevonek.
Amennyiben ezen cellak eseteben egysegesen azon koriilmeny all fenn, hogy ezek tekinteteben 
Ajanlattevo allaspontja szerint nem meriil fel Ajanlattevonek koltsege, az esetben Ajanlattevonek 
erre vonatkozd cegszeruen alairt nyilatkozatat keri Ajanlatkero csatolni. Ezen nyilatkozat 
sablonjat Ajanlatkero jelen hianypotlasi felhivashoz mellekeli.

Amennyiben a 0 Ft egysegarat tartalmazd cellak kitoltesevel az ajanlat reszekent beadott drazott 
koltsegvetest/koltsegveteseket Ajanlattevo modositani kivanja, az esetben Ajanlatkero keri a 
Tisztelt Ajanlattevot, hogy sziveskedjen a modositott arazott koltsegvetest hianypotlas kereteben 
benyujtani oly modon, hogy a koltsegvetes vegosszege nem valtozhat meg! (lasd a Kbt. 71. § (8) 
bekezdes b) pontjaban foglaltakat!]

2)
Ajanlattevo ajanlata nem felel meg az eloirt kovetehnenynek. mivel az ajanlata reszekent csatolt 
alkalmassagi kovetelmeny igazolasara bemutatasra keriild szakemberekrol szolo nyilatkozat urlapon 
nem tiintette fel az alabbi informaciot: ..eljarast megindito felhivas alkalmassagi kovetelmenyt eldird 
pontja” (azaz III.1.3), kizarolag az alkalmasagi kovetelmeny megnevezesere (M/l) hivatkozott 
Ajanlattevo.
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Ajanlatkerd keri a Tisztelt Ajanlattevot, hogy sziveskedjen hianypotlas kereteben kiegesziteni az 
alkalmassagi koveteimeny igazolasara bemutatasra keriilo szakemberekrdl szoio nyilatkozatat az 
eljarast megindito felhivas alkalmassagi kovetelmenyt eloird pontjaval (III. 1.3).

A hianypotlasok es fehilagositasok benyujtasanak hatarideje:

2021. december20.16 ora 00 perc!

A hianyok potlasat az EKR rendszeren keresztiil lehet teljesiteni az „AMHP - Hianypotlas dsszedllitdsa”

eljarasi cselekmennyek

A felvilagositasmegadasat az EKR rendszeren keresztiil lehet teljesiteni az „FKM-Felvildgosilds keres 

megvdlaszolasa” eljarasi cselekmennyek

Budapest, 2021. december 13.

Udvozlettel

felelds akkreditalt kozbeszerzesi szaktanacsadd (lajstrbmszam: 00109) 
Target Consulting 

Tanacsadd es Szolgaltato Iroda
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Budapest Fdvaros Vm. keriilet Jdzsefvarosi Onkormanyzat

„LakasokfelujitdsaI-H.” 
targyii kozbeszerzesi eljaras

BIRALO BIZOTTSAGIULES JEGYZ6KONYVE

A Biraid Bizottsag tagjai e-mailben jelzik a Biralo Bizottsagi jegyzfikdnyv tartalmaval kapcsolatos 
dllaspontjukat.

Resztvevok: ajelen jegyzSkbnyv melldkletdt kepezo e-mailek szerint
Helyszin: a Biralo Bizottsag minden tagja az aktualis tartozkodAsi helyen fogalmazza meg szakmai 
allaspontjat.
Datum: 2022. januar 14-t61 17-ig egeszen addig, amig az osszes Biralo Bizottsagi tag biralati e-mail 
tizenete megerkezik ajelen Biralo Bizottsagi jegyzokonyv keszitojehez

A Biralobizottsag e-mailes iilesenek targya a Budapest Fovdros VIII. keriilet Jdzsefvarosi 
Onkormanyzat. mint Ajanlatkerd altal inditott „Lakdsok felujitdsa I-H” targyu kozbeszerzesi 
eljardsban benyujtott ajanlatok Kbt. 81. § (5) bekezdese szerinti biralata, annak nyoman szukseges 
eljarasi lepesek rogzitdse.

E-mailes megkiildes utjan ismertetesre keriil a tagokkal az eljarast lebonyolito kdzbeszerzesi tandcsadd 
irasbeli allasfoglalasa.

A benyujtott ajdnlatokkal kapcsolatosan minden szavazo tagnak e-mailben meg kell irnia a 
tanacsadoi szakvelemenyben ds szavazdlapon foglaltak alapjan, bogy egyetdrt-e az abban 
foglaltakkal, vagy amennyiben nem drt egyet, akkor e-mailben fejtse ki allaspontjat az adott 
ajanlatok biralata kapcsan.

A Bizottsagi tagok e-mailes biralatanak megkiildeset kovetoen megallapithatd, hogy a Bizottsag szavazd 
tagjai egyhanguan ugy nyilvanitottak ki allaspontjukat hogy egyetertenek a kdzbeszerzesi tanacsadoi 
szakvelemenyekben foglaltakkal.

Szinipar Kft. Aianlattevo altal benvuitott aianlat vonatkozasaban a Biralobizottsag allasnontia 
az alabbi:

3 .RESZ VONATKOZASABAN

Ajanlattevo „Az M/l alkalmassagi kdvetelmeny szerinti szakember tobblet szakmai gyakorlata az 
alkalmassdgi minimumkbvetelmenyen feliil (min. 0 honap, max. 36 honap) ” drtdkelesi szempontra a 
Felolvasdlapon 36 honap tobblettapasztalat idotartamot jelolt meg „N.I.” szakember vonatkozasaban.
„N.L” szakember ajanlatban benyujtott oneletrajza alapjan nem volt megallapithatd, hogy a szakember 
rendelkezik 36 honap szakmai tobblettapasztalattal, az oneletrajzban. rogzitett elso harom projekt 
figyelembevdtelevel 35 hdnap szakmai tapasztalat keriilt csak igazolasra.

Ajanlatkerd az oneletrajzban rogzitett utolsd ket projekt („tanuszoda”, illetve „taroldk epitese” 
projektek) kereteben szerzett tapasztalatot nem tudta figyelembe venni, tekintettel arra. hogy azon 
projektek vonatkozasaban a Megrendelo nem keriilt megjelblesre.

Fentiek figyelembevetelevel Ajanlatkero kerte az Ajaniattevot, hogy sziveskedjen hianypotlas kereteben 
szakember bneletrajzat benyujtani ds igazolni, hogy szakember rendelkezik irAz M/l 

alkalmassdgi kdvetelmeny szerinti szakember tobblet szakmai gyakorlata az alkalmassdgi
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minimumkovetelmenyen feliil (min.O honap, max. 36 hdnap) ” ertekelesi szempontra rogzitett 36 hdnap 
tobblet szakmai gyakorlattal.

Ajanlatkerd felhfvta a figyelmet azon eloirasra, mely szerint szakmai tapasztalatkent kizarolag a 
felsofoku memoki (vagy azzal egyenerteku) vegzettseg megszerzeset kbveto munkak vchetoek 
figyelembe az ajanlati felhfvas feladasanak napjat megelozd iddszakban. Az ajanlati felhivas 
feladdsdnak napja ezen eljaras eseteben 2021.10.07. volt.

Ajanlattevo a hianypotlasi hatariddvel bezardlag nem nyujtotta be a hianypdtlasat, igy a biralat soran a 
Kbt. 71. § (10) bekezdese alapjan kizarolag az ajinlattevb eredeti ajanlata veheto figyelembe. A Kbt. 
71. § (6) bekezdese alapjan a korabban megjelblt hiany a kesobbi hianypdtlas soran mi nem potolhato.

Fentiek figyelembevetelevel Ajanlattevo ajanlata nem felel meg a felhivasban, kbzbeszerzesi 
dokumentumokban rogzitett kovetelmdnynek, tekintettel arra, hogy Ajanlattevo ajanlataban nem 
igazolta, hogy „N.I.” szakember rendelkezik „Az M/l alkalmassagi kbvetelmeny szerinti szakember 
tbbblet szakmai gyakorlata az alkalmassagi minimumkovetelmenyen feliil (min.O honap, max. 36 
honap)” ertekelesi szempontra rogzitett 36 honap szakmai tbbblettapasztalattal, az bneletrajzban 
kizarolag 35 hdnap szakmai tbbblettapasztalat kerult igazolasra.
A Kbt. 71. § (9) bekezdes a) pontja alapjan ha a 76. § (3) bekezdes b) pontja szerinti ertekeleshez 
bemutatott szakemberekre vonatkozd, a felolvasdlapon feltiintetett adat ds az ajanlatban a szakemberre 
vonatkozoan csatolt dokumentum tartalma kozott - a b) pontban foglaltaktol eltero - ellentmondas van, 
es nem sikerul felvilagositas vagy a mar bemutatott szakemberre vonatkozd dokumentum hianypotlasa 
kereteben a felolvasdlapon feltiintetett adatot alatamasztani, az ajanlatkerd az ajanlatot ervenytelenne 
kell nyilvanitani.

TEEND6;
Fentiek figyelembe vetelelevel a Donteshozo jovahagyasa eseten a Bfraldbizottsag javasolja a 
Szinipar Kft. Ajanlattevo 3. reszre benyujtott ajanlatat a Kbt. 73. § (1) bekezdes e) pontjara 
hivatkozva ervenytelenne nyilvanitani, mivel egyeb modon nem felel meg az ajanlati felhivasban 
es a kbzbeszerzesi dokumentumokban, valamint a jogszabalyokban meghatarozott felteteleknek 
az alabbi okbol kifolydlag:
Ajanlattevo ajanlataban nem igazolta, hogy „N.I.” szakember rendelkezik „Az M/l alkalmassagi 
kbvetelmeny szerinti szakember tobblet szakmai gyakorlata az alkalmassagi 
minimumkovetelmenyen feliil (min.O hdnap, max. 36 honap)” ertekelesi szempontra rogzitett 36 
honap szakmai tbbblettapasztalattal, az bneletrajzban kizarolag 35 hdnap szakmai 
tbbblettapasztalat kerult igazolasra.

4 .RESZ VONATKOZASABAN

Ajanlattevo „Az M/l alkalmassagi kovetelmeny szerinti szakember tobblet szakmai gyakorlata az 
alkalmassagi minimumkovetelmenyen feliil (min.0 honap, max. 36 hdnap)1’ ertekelesi szempontra a 
Felolvasdlapon 36 hdnap tbbblettapasztalat iddtartamot jelblt meg „NJ.” szakember vonatkozasaban.
„N.I.” szakember ajanlatban benyujtott bneletrajza alapjan nem volt megallapithato, hogy a szakember 
rendelkezik 36 honap szakmai tbbblettapasztalattal, az bneletrajzban rogzitett elsb hirom projekt 
figyelembevetelevel 35 hdnap szakmai tapasztalat kerult csak igazolasra.

Ajanlatkerd az bneletrajzban rogzitett utolso ket projekt („tanuszoda”5 illetve „taroldk epitese” 
projektek) kereteben szerzett tapasztalatot nem tudta figyelembe venni, tekintettel arra, hogy azon 
projektek vonatkozasaban a Megrendelb nem kerult megjelblesre.

Fentiek figyelembevetelevel Ajanlatkerd kerle az Ajanlattevbt, hogy sziveskedjen hianypotlas kereteben 
„N.I.” szakember bnelcirajzat benyujtani es igazolni, hogy szakember rendelkezik ,/z M/l
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alkalmassdgi kovetelmeny szerinti szakember tobblet szakmai gyakorlata az alkalmassdgi 
minimumkovetelmenyen feliil (min.0 hdnap, max. 36 hdnap) ” ertekelesi szempontra rogzitett 36 hdnap 
tobblet szakmai gyakorlattal.

Ajanlatkdrd felhivta a figyelmet azon elofrasra, mely szerint szakmai tapasztalatkent kizarolag a 
fdsofoku membki (vagy azzal egyenertekfi) vegzettseg megszerzeset koveto munkak vehetock 
figyelembe az ajanlati felhfvas feladasanak napjit megeldzo idoszakban. Az ajanlati felhfvas 
feladasanak napja ezen eljaras esetdben 2021.10.07. volt.

Ajanlattevo a hianypotlasi hatariddvel bezardlag nem nyujtotta be a hianypotlasit, igy a biralat soran a 
Kbt. 71. § (10) bekezdese alapjan kizarolag az ajanlattevo eredeti ajanlata vehetd figyelembe. A Kbt. 
71. § (6) bekezdese alapjan a korabban megielolt hiany a kesobbi hianypdtUs soran mar nem potolhato.

Fentiek flgyelembevetelevel AjaniattevO ajanlata nem felel meg a felhivasban, kozbeszerzesi 
dokumentumokban rdgzitett kbvetelmenynek. tekintettel arra, hogy Ajanlattevo ajanlataban nem 
igazolta, hogy szakember rendelkezik „Az M/l alkalmassdgi kdvetelmeny szerinti szakember 
tobblet szakmai gyakorlata az alkalmassdgi minimumkovetelmenyen felul (min.0 honap, max. 36 
honap)’* ertekelesi szempontra rogzitett 36 honap szakmai tobblettapasztalattal, az oneletrajzban 
kizarolag 35 honap szakmai tbbblettapasztalat keriilt igazolasra.

A Kbt. 71. § (9) bekezdes a) pontja alapjan ha a 76. § (3) bekezdes b) pontja szerinti ertekeldshez 
bemutatott szakemberekre vonatkozo, a felolvasdlapon feltuntetett adat es az ajanlatban a szakemberre 
vonatkozoan csatolt dokumentum tartalma kOzott - a b) pontban foglaltaktol eltero - ellentmondas van, 
es nem sikeriil felvilagositas vagy a mar bemutatott szakemberre vonatkozo dokumentum hianypdtlasa 
kereteben a felolvasdlapon feltuntetett adatot alatamasztani, az ajanlatkero az ajdnlatot drvdnytelenne 
kell nyilvanitani.

TEEND6:
Fentiek figyelembe vetelelevel a Donteshozd jovahagyasa eseten a Biralobizottsag javasolja a 
Szinipar Kft. Ajanlattevo 4. r&zre benyujtott ajanlatat a Kbt. 73. § (1) bekezdes e) pontjara 
hivatkozva ervenytelenne nyilvanitani, mivel egyeb modon nem felel meg az ajanlati felhivasban 
es a kozbeszerzesi dokumentumokban, valamint a jogszabalyokban meghatarozott felteteleknek 
az alabbi okbol kifolydlag:
Ajanlattevo ajanlataban nem igazolta, hogy szakember rendelkezik „Az M/l alkalmassagi 
kovetelmeny szerinti szakember tobblet szakmai gyakorlata az alkalmassdgi 
minimumkovetelmenyen felul (min.0 hdnap, max. 36 honap)” ertekelesi szempontra rogzitett 36 
hdnap szakmai tobblettapasztalattal, az oneletrajzban kizarolag 35 hdnap szakmai 
tbbblettapasztalat keriilt igazolasra.

Windcollector Magyarorszag Kft. Ajanlattevo Altai benyujtott ajanlat vonatkozasaban a 
Biralobizottsag alldspontia az alabbi:

1 . RESZ VONATKOZASABAN

Az 1. resz vonatkozasaban Ajanlattevd altal csatolt Danko u. 20.1. em. 4. elerhetosegu lakas arazott 
koltsegveteseben az Elektromos resz 15. (a halozat javitas 1,5 mm rezvezetek reszleges csereje, 
falhoronyba vesessel vedocs6be szerelve koto es szerelveny dobozokkal kapcsolok, es aljzatok reszere 
atkotesek keszitese, rakotese az elektromos haldzatra) tdtel anyagkoltsege 0 Ft. Ajanlatkero allaspontja 
szerint ezen tetel szerinti munkak elvegzese anyagfelhasznalast igenyel (lasd rezvezetek, vedocso).

Az 1. resz vonatkozasaban Ajanlattevo altal csatolt Dankd u. 20.1, em. 5. elerhetosegu lakas arazott 
koltsegveteseben az Elektromos resz 15. (a halozat javitas 1,5 mm rezvezetek reszleges csereje, 
falhoronyba vesessel, vedocsobe szerelve koto es szerelveny dobozokkal kapcsolok, es aljzatok reszere 
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atkotesek keszitese, rakotese az elektromos halozatra) tetel anyagkoltsege 0 Ft. Ajanlatkero allaspontja 
szerint ezen tetel szerinti munkak elvegzese anyagfelhasznalast igenyel (lasd rezvezetek, vedocso).

Az 1. resz vonatkozasaban Ajanlattevo altal csatolt Nagy Fuvaros u. 26. II. 35. elerhetosegu lakas arazott 
kbltsegveteseben Elektromos resz 8. tetel (Elektromoshalozat feliilvizsgalata, reszleges csereie vesessel 
falhoronyba szerelve veddcsdbe huzva, fuggfi foglalatok elhelyezese., erintdsvedelmi meres es 
jegyzokonyv keszitese nyilatkozat keszites ELMU reszere) anyagkoltsege 0 Ft. Ajanlatkero allaspontja 
szerint ezen tetel szerinti munkak elvegzese anyagfelhasznalast igenyel (lasd halozat reszleges csere, 
vedocso, fiiggo foglalatok).

Az 1. resz vonatkozasaban Ajanlattevo altal csatolt Nagy Fuvaros u. 26. II. 36. elerhetosegu lakas arazott 
koltsegveteseben Elektromos resz 8 tetel (elektromos halozat atvizsgalasa, reszleges csereie 
falhoronyba vesve, vedocsobe huzva erintesvedelmi meres es jegyzokonyv keszitese nyilatkozat 
keszftes ELMU reszere) anyagkoltsege 0 Ft. AjanlatkerO allaspontja szerint ezen tetel szerinti munkak 
elvegzese anyagfelhasznalast igenyel (lasd halozat reszleges csere, vedocso).

Az 1. resz vonatkozasaban Ajanlattevo altal csatolt Nagy Fuvaros u. 26. fsz. 12. elerhetosegu lakas 
arazott koltsegveteseben Elektromos resz 8. tetel (elektromos halozat atvizsgalasa, teljes szabvanyos 
feltilvizsgalat, elektromos halozat reszlege csereie vesessel falhoronyba szerelve vedocsobe huzva, 
fiiggo foglalatok elhelyezese. ELMU ugyintezessel erintesvedelmi meres es jegyz6konyv keszitese 
nyilatkozat keszites ELMU reszere) anyagkoltsege 0 Ft. AjanlatkerS allaspontja szerint ezen tetel 
szerinti munkak elvegzese anyagfelhasznalast igenyel (lasd ha!6zat reszleges csere, vedocso, fiiggo 
foglalatok).

Ajdnlattevo felvilagosftas kereteben akkent nyilatkozott, hogy a koltsegvetesek 0 Ft erteket tartalmazo 
celldi eseteben Ajanlattevonek nem meriil fel kbltsege es ezen okbol kifolyolag keriiltek a 0 Ft ertekek 
rdgzitesre.

Fentiek figyelembeveteievel Ajanlatkerd kerte az AjdnlattevSt, hogy sziveskedjen felvilagosftdskdres 
kereteben indokolni, hogy a fentiekben hivatkozott tetelek eseteben miert nem meriil fel Ajanlattevonek 
anyagkoltsege.

Ajanlattevo a felvilagosftas benyujtasara iranyado hataridovel bezardlag nem nyujtotta be a 
felvilagosftasat, nem indokolta, hogy allaspontja szerint a megjelblt tdtelek eseteben miert nem meriil 
fel Ajanlattevonek anyagkoltsege.

A Kozbeszerzesi dokumentumokban rogzitettek szerint:
A megajanlott ellenszolgaltatas osszegenek (ajanlati arnak) a szerzodesben meghatarozott muszaki 
tartalom megvalositasanak teljes ellenerteket es valamennyi kOltsdgdt tartalmaznia kell.
Minden, a k61ts6gvetdsekbenszereplo tdtelt be kell arazni. a mennyisegek az ajanlattetel sorin nem 
modosithatok, kiegeszito tetelek szerepeltetesere nincsen lehetoseg.

Tekintetettel arra, hogy Ajanlattevo a felvilagosftas benyujtasdt elmulasztotta, nem allapithato meg az 
ajanlat hivatkozott ezen eloirasnak vald megfelelese.

TEENDO:
Fentiek figyelembe vetelelevel a Donteshozo jovahagyasa eseten a Bfral6bizottsag javasolja a 
Windcollector Magyarorszag Kft. Ajanlattevd 1. reszre benyujtott ajanlat&t a Kbt. 73. § (1) 
bekezdes e) pontjara hivatkozva ervenytelenne nyilvanitani, mivel egyeb modon nem felel meg az 
ajanlati felhivasban es a kozbeszerzesi dokumentumokban, valamint a jogszabalyokban 
meghatarozott felteteleknek a fentiekben reszletezett okbol kifolyolag.
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2 .RESZ VONATKOZASABAN

A 2. resz vonatkozasaban Ajanlattevo altal csatolt Magdolna u. 12. fsz. 8. elerhetosegG lakas arazott 
kbltsegveteseben a Gepesz resz 44. tetel (Vizellatas berendezesi targyak: epitett zuhanytalca 
kialakftasa padlddsszefolvovaL kenheto szigetelessel) anyagkoltsege 0 Ft Ajanlatkero allaspontja 
szerint ezen tetel szerinti munkak elvegzese anyagfelhasznalast igenyel (lasd epitett zuhanytalca, 
padloosszefolyo, kenheto szigeteles).

A 2. resz vonatkozasaban Ajanlattevo altal csatolt Szigetvari u. 4. HI. emelet 40. elerhetosegu lakas 
arazott koltsegveteseben a Gepesz resz 44. tetel (Vizellatas berendezesi targyak: epitett zuhanvtalca 
kialakftasa padloosszefolvdval, kenheto szigetelessel) anyagkoltsege 0 Ft. Ajanlatkero allaspontja 
szerint ezen tetel szerinti munkak elvegzese anyagfelhasznalast igenyel (lasd epitett zuhanytalca, 
padloosszefolyo, kenheto szigeteles).

Ajanlattevo felvilagositas kereteben akkent nyilatkozott, hogy a koltsegvetesek 0 Ft erteket tartalmazo 
cellai eseteben Ajanlattevonek nem meriil fel kbltsege es ezen okbol kifolydlag kerultek a 0 Ft ertekek 
rogzitesre.

Fentiek figyelembevetelevel Ajanlatkero kerte az Ajanlattevot, hogy sziveskedjen felvilagositaskeres 
kereteben indokolni, hogy a fentiekben hivatkozott tetelek eseteben miert nem meriil fel Ajanlattevonek 
anyagkoltsege.

Ajanlattevo a felvilagositas benyujtasara iranyadd hatariddvel bezarolag nem nyujtotta be a 
felvilagositasat, nem indokolta, hogy allaspontja szerint a megjelolt tetelek eseteben miert nem meriil 
fel Ajanlattevonek anyagkoltsege.

A Kozbeszerzesi dokumentumokban rogzitettek szerint:
A megajanlott ellenszolg&ltatas osszegenek (ajanlati arnak) a szerzodesben meghatarozott muszaki 
tartalom megvaldsitasanak teljes ellenerteket es valamennyi koltseget tartalmaznia kell,
Minden, a khltsegvetesekben szereplo tetelt be kell arazni. a mennyisegek az ajanlattetel soran nem 
modosithatok, kiegeszito tetelek szerepeltetesere nincsen lehetoseg.

Tekintetettel arra, hogy Ajanlattevo a felvilagositas benyujtasat elmulasztotta, nem allapithato meg az 
ajanlat hivatkozott ezen elofrasnak vald megfelelese.

TEEND6:
Fentiek figyelembe vetelelevel a Donteshozo jovahagyasa eseten a Biralobizottsag javasolja a 
Windcollector Magyarorszag Kft. Ajanlattevo 2. reszre benyujtott ajanlatat a Kbt. 73. § (1) 
bekezdes e) pontjara hivatkozva ervenytelenne nyilvanitani, mivel egyeb modon nem felel meg az 
ajanlati felhivasban es a kozbeszerzesi dokumentumokban, valamint a jogszabalyokban 
meghatarozott felteteleknek a fentiekben reszletezett okbol kifolyolag.

"GAZSI es GAZSI ” I pari, Kereskedelmi es Szolgaltato Korlatolt Felelossegu Tarsasa^ 
Ajanlattevo altal 2021. december 20, 16 drai hataridovel bezarolag benvuitott hianypotlas 
vonatkozasaban:

2 .RESZ VONATKOZASABAN

A hianypdtlas kereteben a khltsegvetes 0 Ft erteket tartalmazo cellaira vonatkozd nyilatkozat 
vonatkozasaban a kozbeszerzes targya szerinti szakertelmet biztositd bizottsagi tag korabbi allaspontja 
szerint a nyilatkozat megfelel az eloirt kovetelmenynek.



Ajanlattevo altal benyujtott hianypotlas megfelel az elofrt kovetelmenynek, tovabbi hianypotlas, 
felvilagositask6res elrendelese nem szukseges a Kbt. 81. § (5) bekezdese szerinti biralat soran.

A Bfralo Bizottsagi tagok altal kiildott bfralo e-mailek jelen jegyzokonyv elvalaszthatatlan reszet 
kepezik.

Az e-mailes biralatok megkiildesevel a bfralo bizottsagi tiles berekesztesre keriilt.

k.m.f.

A jegyzokonyvet hitelesitette e-mailes visszajelzesevel:
Hdrich Szilvia ekok



A biralO bizottsagi tagok altal megkuldOtt E-MAILEK

Budapest F6varos Vin. keriilet Jdzsefvarosi Onkorm£nyzat

„Lakdsok felujitdsa I-H. ” 
tdrgyu kozbeszerzesi eljdras

Helyszin: a Biralo Bizottsag minden tagja az aktualis tartozkodasi helyen fogalmazza meg szakmai 
all£spontjat.
Datum: 2022. januar 14-tdl 17-ig egeszen addig, amig az osszes Biralo Bizottsagi tag biralati e-mail 
iizenete megerkezik a jelen Biralo Bizottsagi jegyzokonyv keszitojehez

I.-mail vim
Horich Szilvia horich.szilvia@jozsefvaros.hu

Tiszai Arpad tiszai.arpad@jozsefvaros.hu

Dr. Meszaros Zsolt meszaros.zsolt@jozsefvaros.hu

Zsidi Lajos zsidil@jgk.hu

Tamis Norbert Nevezett bizottsagi tag az irasbeli 
szakvelemenyet a Biralo Bizottsag 
rendelkezesre bocsatotta, igy a kozbeszerzesi 
szakertelem biztositott.

Tamis-Dobos Marianna Nevezett bizottsagi tag az irasbeli 
szakvelemenyet a Biralo Bizottsag. 
rendelkezesre bocsatotta, igy a kozbeszerzesi 
szakertelem biztositott.

mailto:horich.szilvia@jozsefvaros.hu
mailto:tiszai.arpad@jozsefvaros.hu
mailto:meszaros.zsolt@jozsefvaros.hu
mailto:zsidil@jgk.hu


TARGET CONSULTING Tanacsado 6s Szolgaltato Iroda I
1184 Budapest Benedek Elek utca 11.3. emelet 35. |

www.kozbeszcrzestaiiacsadas.hu ।

kapcsolattartd: Tamis-Dobos Marianna
email; kozbeszerzes i@targetconsulting.hu |
telefonszam; + 36 30 €

iktat6szim; TC-KV45-2022 |

»
Targy: Hianypotlas es felvilagositas keres 2) |c

J
Tisztelt Ajanlattevok! j

A Budapest Fovaros VIIJ. keruJet Jozsefvarosi Onkormdnyzat, mint Ajanlatkero altal inditott „Lukdsok ।
felujitdsa I-H.” targyu kozbeszerzesi eljarasban (EKR azonosito: EKR001127302021) Ajanlatkero s 
ezuton keri fel a Tisztelt Ajanlattevoket a benyujtott ajanlatukkal kapcsolatos hianyok potlasara, illeh e | 
item egyertelniu nyilatkozatok tartalmanak tisztaz^sara az alabbiak szerint:

Szininar Kft. Aianlattevo altal benyujtott dokumentumok vonatkozasaban: £

3 .RESZ VONATKOZASABAN [

Aj^nlattevo az „ Az M/l alkalmassagi kdvetelmeny szerinti szakember tbbblet szakmai gyakorlata az |
alkalmassagi minimumkovetelmenyen felOl (min.O honap, max. 36 honap)” ertekelesi szempontra a f
Felolvasolapon 36 honap tobblettapasztalat idotartamot jelolt meg „N.L” szakember vonatkozasaban.

„N.l.” szakember Oneletrajza alapjan nem allapithato meg, hogy a szakember rendelkezik 36 honap |
szakmai tdbblettapasztalattal, az oneletrajzban rdgzitett elso harom projekt figyelembeveteleve) 35 |
honap szakmai tapasztalat keriilt csak igazolasra. j
Ajanlatkero az oneletrajzban rdgzitett utolso ket projekt („tanuszoda’\ illetve „taroldk epitese'' | 
projektek) kereteben szerzett tapasztalatot nem tudja figyelembe venni, tekintettel ana. hogy azon 
projektek vonatkozasaban a Megrendelo nem keriilt megjelolesre. ।

I'
Fentiek figyelembevetelevel Ajanlatkero keri a Tisztelt Ajanlattevok bogy sziveskedjen j
hianypotlas kereteben szakember ftndetrajzdt benyujtani 6s igazolni, hogy „N.I.” |
szakember rendelkezik az „Az M/l alkalmassagi kdvetelmeny szerinti szakember tbbblet szakmai I
gyakorlata az alkalmassagi minimumkovetelmenyen feliil (min.O honap, max. 36 honap)” t
Ertekelesi szempontra rdgzitett 36 honap tbbblet szakmai gyakorlattal. |

Ajanlatkero felhivja a figyelmet a Kozbeszerzesi dokumentumokban rdgzitett azon eldirasra, 
mely szerint szakmai tapasztalatkent kizarolag a felsofoku mernoki (vagy azzal egyenerteku) I 
vcgzettseg megszerzeset koveto munkak vehetdek figyelembe az ajanlati felhivas feladasanak |
napjat megelozd idoszakban. Az ajanlati felhivas feladasanak napja ezen eljdras esetEben 
2021.10.07. J

4 .RESZ VONATKOZASABAN {

Ajanlattevo az „ Az M/l alkalmassagi kdvetelmeny szerinti szakember tobblet szakmai gyakorlata az 
alkalmassagi minimumkovetelmenyen feliil (min.O honap, max. 36 honap)” ertekelesi szempontra a j 
Felolvasolapon 36 honap tobblettapasztalat idotartamot jelolt meg ..N.Jszakember vonatkozasaban. i



„N.l.” szakember bneletrajza alapjan nem allapithato meg, hogy a szakember rendelkezik 36 honap 
szakmai tobblettapasztalattal, az bneletrajzban rbgzitett elso harom projekt figyelembevetelevel 35 
honap szakmai tapasztalat keriilt csak igazolasra.
Ajanlatkero az bneletrajzban rbgzitett utolsb ket projekt (,,tanuszoda”, illetve „tarolbk epitese” 
projektek) kereteben szerzett tapasztalatot nem tudja figyelembe venni, tekintettel arra, hogy azon 
projektek vonatkozasaban a Megrendelo nem keriilt megjelblesre.

Fentiek figyelembevetelevel Ajanlatkero keri a Tisztelt Ajanlattevot, hogy sziveskedjen 
hianypotlas kereteben szakember oneletrajzat benyujtani es igazolni, hogy „N.I.”
szakember rendelkezik az „Az M/l alkalmassagi kovetelmeny szerinti szakember tobblet szakmai 
gyakorlata az alkalmassagi minimumkovetelm&nyen feliil (min.O honap, max. 36 honap)” 
ertekelesi szempontra rbgzitett 36 honap tobblet szakmai gyakorlattal.

Ajanlatkero felhivja a figyelmet a Kbzbeszerzesi dokumentumokban rbgzitett azon elbirasra, 
mely szerint szakmai tapasztalatkent kizarolag a felsbfoku mernbki (vagy azzal egyenerteku) 
vegzettseg megszerzeset kbvetb munkak vehetoek figyelembe az aianlati felhivas feladasanak 
napjat megelbzo idoszakban. Az ajanlati felhivas feladasanak napja ezen eljaras eseteben 
2021.10.07.

Windcollector Magyarorszag Kft. Ajanlattevo altal benvuitott dokumentumok vonatkozasaban:

1 . RESZ VONATKOZASABAN

Az 1. resz vonatkozasaban Ajanlattevo altal csatolt Danko u. 20. 1. em. 4. elerhetosegu lakas arazott 
kbltsegveteseben az Elektromos resz 15. (a halozat javitas 1,5 mm rezvezetek reszleges csereje, 
falhoronyba vesessel vedocsobe szerelve koto es szerelveny dobozokkal kapcsolok, es aljzatok reszere 
atkbtesek keszitese, rakbtese az elektromos halozatra) tetel anyagkbltsege 0 Ft. Ajanlatkero allaspontja 
szerint ezen tetel szerinti munkak elvegzese anyagfelhasznalast igenyel (lasd rezvezetek, vedbesb).

Az 1. resz vonatkozasaban Ajanlattevo altal csatolt Danko u. 20. 1. em. 5. elerhetosegu lakas arazott 
kbltsegveteseben az Elektromos resz 15. (a halozat javitas 1,5 mm. rezvezetek reszleges csereje, 
falhoronyba vesessel, vedocsobe szerelve koto es szerelveny dobozokkal kapcsolok, es aljzatok reszere 
atkbtesek keszitese, rakbtese az elektromos halozatra) tetel anyagkbltsege 0 Ft. Ajanlatkero allaspontja 
szerint ezen tetel szerinti munkak elvegzese anyagfelhasznalast igenyel (lasd rezvezetek, vedbesb).

Az 1. resz vonatkozasaban Ajanlattevo altal csatolt Nagy Fuvaros u. 26.11.35. elerhetosegu lakas arazott 
kbltsegveteseben Elektromos resz 8. tetel (Elektromoshalozat felulvizsgalata, reszleges csereje vesessel 
falhoronyba szerelve vedocsobe huzva, fuggb foglalatok elhelyezese., erintesvedelmi meres es 
jegyzbkbnyv keszitese nyilatkozat keszites ELMU reszere) anyagkbltsege 0 Ft. Ajanlatkero allaspontja 
szerint ezen tetel szerinti munkak elvegzese anyagfelhasznalast igenyel (lasd halozat reszleges csere, 
vedbesb, fuggb foglalatok).

Az 1. resz vonatkozasaban Ajanlattevo altal csatoltNagy Fuvaros u. 26. H. 36. elerhetosegu lakas arazott 
kbltsegveteseben Elektromos resz 8 tetel (elektromos halozat atvizsgalasa, reszleges csereje 
falhoronyba vesve, vedocsobe huzva erintesvedelmi meres es jegyzbkbnyv keszitese nyilatkozat 
keszites ELMU reszere) anyagkbltsege 0 Ft. Ajanlatkero allaspontja szerint ezen tetel szerinti munkak 
elvegzese anyagfelhasznalast igenyel (lasd halozat reszleges csere, vedbesb).

Az 1. resz vonatkozasaban Ajanlattevo altal csatolt Nagy Fuvaros u. 26. fsz. 12. elerhetosegu lakas 
arazott kbltsegveteseben Elektromos resz 8. tetel (elektromos halozat atvizsgalasa, teljes szabvanyos 
feliilvizsgalat, elektromos halozat reszlege csereje vesessel falhoronyba szerelve vedocsobe huzva, 
fiiggo foglalatok elhelyezese. ELMU iigyintezessel erintesvedelmi meres es jegyzbkbnyv keszitese 
nyilatkozat keszites ELMU reszere) anyagkbltsege 0 Ft. Ajanlatkero allaspontja szerint ezen tetel 
szerinti munkak elvegzese anyagfelhasznalast igenyel (lasd halozat reszleges csere, vedbesb, fuggb 
foglalatok).

2



Ajanlattevo felvilagositas kereteben akkent nyilatkozott, hogy a koltsegvetesek 0 Ft erteket tartalmazd 
cellai eseteben Ajanlattevonek nem merul fel koltsege es ezen okbol kifolyolag kerultek a 0 Ft ertekek 
rogzitesre.

Fentiek figyelembevetelevel Ajanlatkerd keri a Tisztelt Ajanlattevdt, hogy sziveskedjen 
felvilagositaskeres kereteben indokolni, hog}' a fentiekben hivatkozott tetelek eseteben miert nem 
meriil fel Ajanlattevonek anyagkoltsege.

2 .RESZ VONATKOZASABAN

A 2. resz vonatkozasaban Ajanlattevo altal csatolt Magdolna u. 12. fsz. 8. elerhetosegu lakas arazott 
koltsegveteseben a Gepesz resz 44. tetel (Vizellatas berendezesi targyak: epitett zuhanvtalca 
kialakitasa padlodsszefolvovaL kenheto szigetelessel) anyagkoltsege 0 Ft. Ajanlatkerd allaspontja 
szerint ezen tetel szerinti munkak elvegzese anyagfelhasznalast igenyel (lasd epitett zuhanytalca, 
padldosszefolyd, kenheto szigeteles).

A 2. resz vonatkozasaban Ajanlattevo altal csatolt Szigetvari u. 4. III. emelet 40. elerhetosegu lakas 
arazott koltsegveteseben a Gepesz resz 44. tetel (Vizellatas berendezesi targyak: epitett zuhanvtalca 
kialakitasa padlddsszefolyoval. kenheto szigetelessel) anyagkoltsege 0 Ft. Ajanlatkerd allaspontja 
szerint ezen tetel szerinti munkak elvegzese anyagfelhasznalast igenyel (lasd epitett zuhanytalca, 
padlodsszefolyo, kenheto szigeteles).

Ajanlattevo felvilagositas kereteben akkent nyilatkozott, hogy a koltsegvetesek 0 Ft erteket tartalmazd 
cellai eseteben Ajanlattevonek nem merul fel koltsege es ezen okbol kifolyolag kerultek a 0 Ft ertekek 
rogzitesre.

Fentiek figyelembevetelevel Ajanlatkerd keri a Tisztelt Ajanlattevot, hogy sziveskedjen 
felvilagositaskeres kereteben indokolni, hogy' a fentiekben hivatkozott tetelek eseteben miert nem 
meriil fel Ajanlattevonek anyagkoltsege.

A hianypdtlasok es felvilagositasok benyujtasanak hatarideje: 

2022. januar 14.11 ora 00 perc!

A hianyok pdtlasat az EKR rendszeren keresztul lehet teljesiteni az ,AMHP - Hidnypollds dsszedlliidsa"

eljarasi cselekmennyel.

A felvilagositas megadasat az EKR rendszeren keresztul lehet teljesiteni az ,,FKM~ Felvildgosiids keres

megvdlaszoldscr eljarasi cselekmennyel.

felelds akkreditalt kozbeszerzesi szaktanacsadd (lajstroniszam: 00109) 
Target Consulting 

Tanacsado es Szolgaltato Iroda



BONTASI JEGYZOKONYV

amely kesziilt a(z) Jozsefvarosi Onkormanyzat (Magyarorszag, 1082 Budapest Baross Utca 63-67. ), mint 
Ajanlatkero altal meginditott „Lakasok felujitasa I-II." targyu, a kozbeszerzesekrol szdlo 2015. evi CXLIII.
torveny (a tovabbiakban: Kbt.) Kbt. 112. § (1) bekezdes b) pont Nyilt eljaras (hirdetmennyel indulo) 
kozbeszerzesi eljarasban benyujtott ajanlatok bontasarol

Az ajanlatteteli felhivasban eloirt hataridoig (2021.10.28 16:00) a fenti targyu eljarasban 19 darab, azaz 
tizenkilenc ajanlat erkezett.

A resz neve es szama: 6 db lakas felujitasa 1

Ajanlatkero azt a tajekoztatast adta, bogy jelen eljaras soran rendelkezesre allo anyagi fedezet dsszeg: 
netto 23620983 HUF

A resz neve es szama: 8 db lakas felujitasa 2

Ajanlatkero azt a tajekoztatast adta, hogy jelen eljaras soran rendelkezesre allo anyagi fedezet dsszeg: 
netto 42985904 HUF

A resz neve es szama: 4 db lakas felujitasa 3

Ajanlatkero azt a tajekoztatast adta, hogy jelen eljaras soran rendelkezesre allo anyagi fedezet dsszeg: 
netto 12133270 HUF

A resz neve es szama: 5 db lakas felujitasa 4

Ajanlatkero azt a tajekoztatast adta, hogy jelen eljaras soran rendelkezesre allo anyagi fedezet dsszeg: 
netto 39370079 HUF

A bontason a Kbt. 68. § (4) bekezdesben foglaltak szerint az alabbi adatok keriilnek ismertetesre:

Ajanlattevo neve: Windcollector Magyarorszag Kft. (vezeto ajanlattevo)
Szekhelye: 1027 Budapest Horvat Utca 14-24

Resz neve: 6 db lakas felujitasa (1)

Netto ajanlati ar osszesen tartalekkeret nelkiil (netto HUF-ban megadva, teljes mennyisegre 
vonatkoztatva) :
21 076 697

Az M/l alkalmassagi kovetelmeny szerinti szakember tobblet szakmai gyakorlata az alkalmassagi 
minimumkovetelmenyen felul (min.O honap, max. 36 honap):
36

Komyezetvedelmi vallalasok a teljesites soran: Vallalja, hogy az epitesi teriileten keletkezett bontasi 
hulladekot szeiektiven - inert es szerves - gyujti es szallitja a lerako helyre (igen/nem) :
Igen

Komyezetvedelmi vallalasok a teljesites soran: Vallalja, hogy az epitesi terulet epitdanyag tarolasara 
szolgalo reszet, megkozelitesi utvonalat pormentesen lehatarolja (igen/nem):
Igen

Resz neve: 8 db lakas felujitasa (2)



Netto ajanlati ar osszesen tartalekkeret nelkiil (netto HUF-ban megadva, teljes mennyisegre 
vonatkoztatva) : 
48 025 401

Az M/l alkalmassagi kbvetelmeny szerinti szakember tbbblet szakmai gyakorlata az alkalmassagi 
minimumkovetelmenyen feliil (min.O honap, max. 36 honap):
36

Komyezetvedelmi vallalasok a teljesites soran: Vallalja, hogy az epitesi teriileten keletkezett bontasi 
hulladekot szelektiven - inert es szerves - gyujti es szallitja a lerako helyre (igen/nem) :
Igen

Komyezetvedelmi vallalasok a teljesites soran: Vallalja, hogy az epitesi terulet epitoanyag tarolasara 
szolgald reszet, megkozelitesi utvonalat pormentesen lehatarolja (igen/nem):
Igen

Ajanlattevo neve: "GAZSI es GAZSI" Ipari, Kereskedelmi es Szolgaltato Korlatolt Felelossegu Tarsasag ( 
vezetd ajanlattevo)
Szekhelye: 2251 Tapioszecsd Katai Ut 47

Resz neve: 6 db lakas felujftasa (1)

Netto ajanlati ar osszesen tartalekkeret nelkiil (netto HUF-ban megadva, teljes mennyisegre 
vonatkoztatva) :
27 981 897

Az M/l alkalmassagi kovetelmeny szerinti szakember tbbblet szakmai gyakorlata az alkalmassagi 
minimumkovetelmenyen feliil (min.O honap, max. 36 honap):
36

Komyezetvedelmi vallalasok a teljesites soran: Vallalja, hogy az epitesi teriileten keletkezett bontasi 
hulladekot szelektiven - inert es szerves - gyujti es szallitja a lerako helyre (igen/nem) :
Igen

Komyezetvedelmi vallalasok a teljesites soran: Vallalja, hogy az epitesi teriilet epitoanyag tarolasara 
szolgald reszet, megkozelitesi utvonalat pormentesen lehatarolja (igen/nem):
Igen

Resz neve: 8 db lakas felujftasa (2)

Netto ajanlati ar osszesen tartalekkeret nelkiil (netto HUF-ban megadva, teljes mennyisegre 
vonatkoztatva) : 
55 790 573

Az M/l alkalmassagi kbvetelmeny szerinti szakember tbbblet szakmai gyakorlata az alkalmassagi 
minimumkovetelmenyen feliil (min.O honap, max. 36 honap):
36

Komyezetvedelmi vallalasok a teljesites soran: Vallalja, hogy az epitesi teriileten keletkezett bontasi 
hulladekot szelektiven - inert es szerves - gyujti es szallitja a lerako helyre (igen/nem) :
Igen

Komyezetvedelmi vallalasok a teljesites soran: Vallalja, hogy az epitesi terulet epitoanyag tarolasara 
szolgald reszet, megkozelitesi utvonalat pormentesen lehatarolja (igen/nem):
Igen

Resz neve: 4 db lakas felujftasa (3)



Netto ajanlati ar osszesen tartalekkeret nelkul (netto HUF-ban megadva, teljes mennyisegre 
vonatkoztatva) : 
14 157 166

Az M/l alkalmassagi kovetelmeny szerinti szakember tobblet szakmai gyakorlata az alkalmassagi 
minimumkovetelmenyen feliil (min.O honap, max. 36 honap): 
36

Komyezetvedelmi vallalasok a teljesites soran: Vallalja, bogy az epitesi teruleten keletkezett bontasi 
hulladekot szelektiven - inert es szerves - gyujti es szallitja a lerako helyre (igen/nem) :
Igen

Komyezetvedelmi vallalasok a teljesites soran: Vallalja, hogy az epitesi teriilet epitdanyag tarolasara 
szolgalo reszet, megkozelitesi utvonalat pormentesen lehatarolja (igen/nem):
Igen

Resz neve: 5 db lakas felujitasa (4)

Netto ajanlati ar osszesen tartalekkeret nelkul (netto HUF-ban megadva, teljes mennyisegre 
vonatkoztatva) : 
55 857 838

Az M/l alkalmassagi kovetelmeny szerinti szakember tobblet szakmai gyakorlata az alkalmassagi 
minimumkovetelmenyen feliil (min.O honap, max. 36 honap):
36

Komyezetvedelmi vallalasok a teljesites soran: Vallalja, hogy az epitesi teruleten keletkezett bontasi 
hulladekot szelektiven - inert es szerves - gyujti es szallitja a lerako helyre (igen/nem) :
Igen

Komyezetvedelmi vallalasok a teljesites soran: Vallalja, hogy az epitesi teriilet epitdanyag tarolasara 
szolgalo reszet, megkozelitesi utvonalat pormentesen lehatarolja (igen/nem):
Igen

Ajanlattevo neve: Preciz Kft. (vezetd ajanlattevo)
Szekhelye: 1094 Budapest Tompa Utca 15/B

Resz neve: 6 db lakas felujitasa (1)

Netto ajanlati ar osszesen tartalekkeret nelkul (netto HUF-ban megadva, teljes mennyisegre 
vonatkoztatva) : 
19 039 816

Az M/l alkalmassagi kovetelmeny szerinti szakember tobblet szakmai gyakorlata az alkalmassagi 
minimumkovetelmenyen feliil (min.O honap, max. 36 honap): 
36

Komyezetvedelmi vallalasok a teljesites soran: Vallalja, hogy az epitesi teruleten keletkezett bontasi 
hulladekot szelektiven - inert es szerves - gyujti es szallitja a lerako helyre (igen/nem) :
Igen

Komyezetvedelmi vallalasok a teljesites soran: Vallalja, hogy az epitesi teriilet epitdanyag tarolasara 
szolgalo reszet, megkozelitesi utvonalat pormentesen lehatarolja (igen/nem):
Igen

Resz neve: 4 db lakas felujitasa (3)



Netto ajanlati ar osszesen tartalekkeret nelkul (netto HUF-ban megadva, teljes mennyisegre 
vonatkoztatva) :
9 081 429

Az M/l alkalmassagi kovetelmeny szerinti szakember tobblet szakmai gyakorlata az alkalmassagi 
minimumkovetelmenyen feliil (min.O honap, max. 36 honap):
36

Komyezetvedelmi vallalasok a teljesites soran: Vallalja, hogy az epitesi teriileten keletkezett bontasi 
hulladekot szelektiven - inert es szerves - gyujti es szallitja a lerako helyre (igen/nem) :
Igen

Komyezetvedelmi vallalasok a teljesites soran: Vallalja, hogy az epitesi teriilet epitoanyag tarolasara 
szolgalo reszet, megkozelitesi utvonalat pormentesen lehatarolja (igen/nem):
Igen

Resz neve: 5 db lakas felujftasa (4)

Netto ajanlati ar osszesen tartalekkeret nelkul (netto HUF-ban megadva, teljes mennyisegre 
vonatkoztatva) :
32 868 446

Az M/l alkalmassagi kovetelmeny szerinti szakember tobblet szakmai gyakorlata az alkalmassagi 
minimumkovetelmenyen feliil (min.O honap, max. 36 honap):
36

Komyezetvedelmi vallalasok a teljesites soran: Vallalja, hogy az epitesi teriileten keletkezett bontasi 
hulladekot szelektiven - inert es szerves - gyujti es szallitja a lerako helyre (igen/nem) :
Igen

Komyezetvedelmi vallalasok a teljesites soran: Vallalja, hogy az epitesi teriilet epitoanyag tarolasara 
szolgalo reszet, megkozelitesi utvonalat pormentesen lehatarolja (igen/nem):
Igen

Ajanlattevo neve: RYL BAU Epitdipari Kft (vezetd ajanlattevo)
Szekhelye: 2143 Kistarcsa Maria Utca 36 Maria u.36.

Ajanlattevo neve: Radian Epitdipari Tervezd, Szervezd, Uzemelteto Kft. (kozos ajanlattevo)
Szekhelye: 2143 Kistarcsa Maria Utca 36

Resz neve: 6 db lakas felujftasa (1)

Netto ajanlati ar osszesen tartalekkeret nelkul (netto HUF-ban megadva, teljes mennyisegre 
vonatkoztatva) :
20 919 540

Az M/l alkalmassagi kovetelmeny szerinti szakember tobblet szakmai gyakorlata az alkalmassagi 
minimumkovetelmenyen feliil (min.O honap, max. 36 honap):
9

Komyezetvedelmi vallalasok a teljesites soran: Vallalja, hogy az epitesi teriileten keletkezett bontasi 
hulladekot szelektiven - inert es szerves - gyujti es szallitja a lerako helyre (igen/nem) :
Igen

Komyezetvedelmi vallalasok a teljesites soran: Vallalja, hogy az epitesi teriilet epitoanyag tarolasara 
szolgalo reszet, megkozelitesi utvonalat pormentesen lehatarolja (igen/nem):
Igen



Resz neve: 4 db lakas felujitasa (3)

Netto ajanlati ar osszesen tartalekkeret nelkul (netto HUF-ban megadva, teljes mennyisegre 
vonatkoztatva) :
10 480 352

Az M/l alkalmassagi kovetelmeny szerinti szakember tbbblet szakmai gyakorlata az alkalmassagi 
minimumkovetelmenyen felul (min.O honap, max. 36 honap):
9

Komyezetvedelmi vallalasok a teljesites soran: Vallalja, hogy az epitesi teruleten keletkezett bontasi 
hulladekot szelektiven - inert es szerves - gyujti es szallitja a lerako helyre (igen/nem) :
Igen

Komyezetvedelmi vallalasok a teljesites soran: Vallalja, hogy az epitesi teriilet epitoanyag tarolasara 
szolgalo reszet, megkozelitesi utvonalat pormentesen lehatarolja (igen/nem):
Igen

Resz neve: 5 db lakas felujitasa (4)

Netto ajanlati ar osszesen tartalekkeret nelkul (netto HUF-ban megadva, teljes mennyisegre 
vonatkoztatva) :
46 175 317

Az M/l alkalmassagi kovetelmeny szerinti szakember tbbblet szakmai gyakorlata az alkalmassagi 
minimumkovetelmenyen felul (min.O honap, max. 36 honap):
9

Komyezetvedelmi vallalasok a teljesites soran: Vallalja, hogy az epitesi teruleten keletkezett bontasi 
hulladekot szelektiven - inert es szerves - gyujti es szallitja a lerako helyre (igen/nem) :
Igen

Komyezetvedelmi vallalasok a teljesites soran: Vallalja, hogy az epitesi teriilet epitoanyag tarolasara 
szolgalo reszet, megkozelitesi utvonalat pormentesen lehatarolja (igen/nem):
Igen

Ajanlattevo neve: Szinipar Kft (vezetd ajanlattevo)
Szekhelye: 2085 Pilisvbrbsvar Petofi Sandor Utca 34

Resz neve: 6 db lakas felujitasa (1)

Netto ajanlati ar osszesen tartalekkeret nelkul (netto HUF-ban megadva, teljes mennyisegre 
vonatkoztatva) :
22 351 068

Az M/l alkalmassagi kovetelmeny szerinti szakember tbbblet szakmai gyakorlata az alkalmassagi 
minimumkovetelmenyen felul (min.O honap, max. 36 honap):
36

Komyezetvedelmi vallalasok a teljesites soran: Vallalja, hogy az epitesi teruleten keletkezett bontasi 
hulladekot szelektiven - inert es szerves - gyujti es szallitja a lerako helyre (igen/nem) :
Igen

Komyezetvedelmi vallalasok a teljesites soran: Vallalja, hogy az epitesi teriilet epitoanyag tarolasara 
szolgalo reszet, megkozelitesi utvonalat pormentesen lehatarolja (igen/nem):
Igen

Resz neve: 4 db lakas felujitasa (3)



Netto ajanlati ar osszesen tartalekkeret nelkiil (netto HUF-ban megadva, teljes mennyisegre 
vonatkoztatva) : 
12 498 615

Az M/l alkalmassagi kovetelmeny szerinti szakember tobblet szakmai gyakorlata az alkalmassagi 
minimumkovetelmenyen felul (min.O honap, max. 36 honap):
36

Kornyezetvedelmi vallalasok a teljesites soran: Vallalja, bogy az epitesi teriileten keletkezett bontasi 
hulladekot szelektiven - inert es szerves - gyujti es szallitja a lerako helyre (igen/nem) :
Igen

Kornyezetvedelmi vallalasok a teljesites soran: Vallalja, hogy az epitesi teriilet epitdanyag taroiasara 
szolgald reszet, megkozelitesi utvonalat pormentesen lehatarolja (igen/nem):
Igen

Resz neve: 5 db lakas felujitasa (4)

Netto ajanlati ar osszesen tartalekkeret nelkiil (netto HUF-ban megadva, teljes mennyisegre 
vonatkoztatva) :
52 494 049

Az M/l alkalmassagi kovetelmeny szerinti szakember tobblet szakmai gyakorlata az alkalmassagi 
minimumkovetelmenyen felul (min.O honap, max. 36 honap):
36

Kornyezetvedelmi vallalasok a teljesites soran: Vallalja, hogy az epitesi teriileten keletkezett bontasi 
hulladekot szelektiven - inert es szerves - gyujti es szallitja a lerako helyre (igen/nem) :
Igen

Kornyezetvedelmi vallalasok a teljesites soran: Vallalja, hogy az epitesi teriilet epitdanyag taroiasara 
szolgald reszet, megkozelitesi utvonalat pormentesen lehatarolja (igen/nem):
Igen

Ajanlattevo neve: Nimrod-Bau Beruhazo es Kivitelezo Kft. (vezeto ajanlattevo)
Szekhelye: 2000 Szentendre Szentlaszloi Ut 36-38.

Resz neve: 6 db lakas felujitasa (1)

Netto ajanlati ar osszesen tartalekkeret nelkiil (netto HUF-ban megadva, teljes mennyisegre 
vonatkoztatva) :
22 924 462

Az M/l alkalmassagi kovetelmeny szerinti szakember tobblet szakmai gyakorlata az alkalmassagi 
minimumkovetelmenyen feliil (min.O honap, max. 36 honap):
36

Kornyezetvedelmi vallalasok a teljesites soran: Vallalja, hogy az epitesi teriileten keletkezett bontasi 
hulladekot szelektiven - inert es szerves - gyujti es szallitja a lerako helyre (igen/nem) :
Igen

Kornyezetvedelmi vallalasok a teljesites soran: Vallalja, hogy az epitesi teriilet epitdanyag taroiasara 
szolgald reszet, megkozelitesi utvonalat pormentesen lehatarolja (igen/nem):
Igen

Resz neve: 8 db lakas felujitasa (2)



Netto ajanlati ar osszesen tartalekkeret nelkiil (netto HUF-ban megadva, teljes mennyisegre 
vonatkoztatva) : 
31 977 462

Az M/l alkalmassagi kovetelmeny szerinti szakember tbbblet szakmai gyakorlata az alkalmassagi 
minimumkovetelmenyen feliil (min.O honap, max. 36 honap): 
36

Komyezetvedelmi vallalasok a teljesites soran: Vallalja, hogy az epitesi teriileten keletkezett bontasi 
hulladekot szelektiven - inert es szerves - gyujti es szallitja a lerako helyre (igen/nem) :
Igen

Komyezetvedelmi vallalasok a teljesites soran: Vallalja, hogy az epitesi teriilet epitdanyag tarolasara 
szolgald reszet, megkozelitesi utvonalat pormentesen lehatarolja (igen/nem):
Igen

Resz neve: 4 db lakas felujftasa (3)

Netto ajanlati ar osszesen tartalekkeret nelkiil (netto HUF-ban megadva, teljes mennyisegre 
vonatkoztatva) :
9 635 223

Az M/l alkalmassagi kovetelmeny szerinti szakember tobblet szakmai gyakorlata az alkalmassagi 
minimumkovetelmenyen feliil (min.O honap, max. 36 honap):
36

Komyezetvedelmi vallalasok a teljesites soran: Vallalja, hogy az epitesi teriileten keletkezett bontasi 
hulladekot szelektiven - inert es szerves - gyujti es szallitja a lerako helyre (igen/nem) :
Igen

Komyezetvedelmi vallalasok a teljesites soran: Vallalja, hogy az epitesi teriilet epitdanyag tarolasara 
szolgald reszet, megkozelitesi utvonalat pormentesen lehatarolja (igen/nem):
Igen

Resz neve: 5 db lakas felujftasa (4)

Netto ajanlati ar osszesen tartalekkeret nelkiil (netto HUF-ban megadva, teljes mennyisegre 
vonatkoztatva) : 
47 494 952

Az M/l alkalmassagi kovetelmeny szerinti szakember tobblet szakmai gyakorlata az alkalmassagi 
minimumkovetelmenyen feliil (min.O honap, max. 36 honap):
36

Komyezetvedelmi vallalasok a teljesites soran: Vallalja, hogy az epitesi teriileten keletkezett bontasi 
hulladekot szelektiven - inert es szerves - gyujti es szallitja a lerako helyre (igen/nem) :
Igen

Komyezetvedelmi vallalasok a teljesites soran: Vallalja, hogy az epitesi teriilet epitdanyag tarolasara 
szolgald reszet, megkozelitesi utvonalat pormentesen lehatarolja (igen/nem):
Igen

Kiegeszito informaciok a bontashoz:



A bontasrol keszult jegyzokonyv a Kbt. 68. § (6) bekezdese szerint keriil megkuldesre.



b/d Nimrod-Bau Beruhazo es Kivitelezo Kft. ajanlatanakfelolvaso lapja a 2. resz tekinteteben

Felolvasolap

Netto ajanlati ar osszesen tartalekkeret nelkiil (netto HUF-ban megadva, teljes mennyisegre 
vonatkoztatva)

31977 462

Az M/l alkalmassagi kovetelmeny szerinti szakember tobblet szakmai gyakorlata az alkalmassagi 
minimumkovetelmenyen felul (min.O honap, max. 36 honap)

36

Kbrnyezetvedelmi vallalasok a teljesi'tes soran: VaIlaIja, hogy az epitesi teruleten keletkezett bontasi 
hulladekot szelektiven - inert es szerves - gyujti es szallitja a lerako helyre (igen/nem)

Igen

Kornyezetvedelmi vallalasok a teljesites soran: Vailalja, hogy az epitesi terulet epitdanyag tarolasara 
szolgalo reszet, megkozelitesi utvonalat pormentesen lehatarolja (igen/nem)

Igen



Szlnipar Kft. ajanlatanak felolvaso lapja a 1. resz tekinteteben

Felolvasolap

Netto ajanlati ar osszesen tartalekkeret nelkul (netto HUF-ban megadva, teljes mennyisegre 
vonatkoztatva)

22 351068

Az M/l alkalmassagi kovetelmeny szerinti szakember tobblet szakmai gyakorlata az alkalmassagi 
minimumkovetelmenyen feliil (min.O honap, max. 36 honap)

36

Kbrnyezetvedelmi vallalasok a teljesites soran: Vallalja, hogy az epitesi teriileten keletkezett bontasi 
hulladekot szelektiven - inert es szerves - gyujti es szallitja a lerakd helyre (igen/nem)

Igen

Kornyezetvedelmi vallalasok a teljesites soran: Vallalja, hogy az epitesi terulet epitoanyag tarolasara 
szolgald reszet, megkozelitesi utvonalat pormentesen lehatarolja (igen/nem)

Igen

83



Szinipar Kft ajanlatanak felolvaso lapja a 3. resz tekinteteben

Felolvasolap

Netto ajanlati ar osszesen tartalekkeret nelkul (netto HUF-ban megadva, teljes mennyisegre 
vonatkoztatva)

12 498 615

Az M/l alkalmassagi kovetelmeny szerinti szakember tobblet szakmai gyakorlata az alkalmassagi 
minimumkovetelmenyen felul (min.O honap, max. 36 honap)

36

Kornyezetvedelmi vallalasok a teljesites soran: Vallalja, hogy az epitesi teruleten keletkezett bontasi 
hulladekot szelektfven - inert es szerves -gyujti es szallitja a lerako helyre (igen/nem)

Igen

Kornyezetvedelmi vallalasok a teljesites soran: Vallalja, hogy az epitesi teriilet epitoanyag tarolasara 
szolgald reszet, megkozelitesi utvonalat pormentesen lehatarolja (igen/nem)

Igen



4/g Szinipar Kft ajanlatanak felolvaso lapja a 4. resz tekinteteben

Felolvasolap

Netto ajanlati ar bsszesen tartalekkeret nelkuI (netto HUF-ban megadva, teljes mennyisegre 
vonatkoztatva)

52 494 049

Az M/l alkalmassagi kbvetelmeny szerinti szakember tbbblet szakmai gyakorlata az alkalmassagi 
minimumkbvetelmenyen felul (min.O honap, max. 36 honap)

36

Kbrnyezetvedelmi vallalasok a teljesites soran: Vallalja, hogy az epitesi teriileten keletkezett bontasi 
hulladekot szelektlven - inert es szerves - gyujti es szallitja a lerako helyre (igen/nem)

Igen

Kbrnyezetvedelmi vallalasok a teljesites soran: Vallalja, hogy az epitesi terulet epftbanyag tarolasara 
szolgald reszet, megkbzelitesi utvonalat pormentesen lehatarolja (igen/nem)

Igen



4/h Windcollector Magyarorszag Kft. ajanlatanak felolvaso lapja a 1. resz tekinteteben

Felolvasolap

Netto ajanlati ar osszesen tartalekkeret nelkul (netto HUF-ban megadva, teljes mennyisegre 
vonatkoztatva)

21 076 697

Az M/l alkalmassagi kovetelmeny szerinti szakember tbbblet szakmai gyakorlata az alkalmassagi 
minimumkovetelmenyen felul (min.O honap, max. 36 honap)

36

Kornyezetvedelmi vallalasok a teljesites soran: Vallalja, hogy az epitesi teriileten keletkezett bontasi 
hulladekot szelektiven - inert es szerves - gyujti es szallitja a lerako helyre (igen/nem)

Igen

Kornyezetvedelmi vallalasok a teljesites soran: Vallalja, hogy az epitesiteriilet epitoanyag tarolasara 
szolgalo reszet, megkozelitesi utvonalat pormentesen lehatarolja (igen/nem)

Igen



4/\ Windcollector Magyarorszag Kft. ajanlatanak felolvaso lapja a 2. resz tekinteteben

Felolvasolap

Netto ajanlati ar osszesen tartalekkeret nelkiil (netto HUF-ban megadva, teljes mennyisegre 
vonatkoztatva)

48 025 401

Az M/l alkalmassagi kovetelmeny szerinti szakember tobblet szakmai gyakorlata az alkalmassagi 
minimumkovetelmenyen feltil (min.O honap, max. 36 hdnap)

36

Kornyezetvedelmi vallalasok a teljesites soran: Vallalja, hogy az epitesi teruleten keletkezett bontasi 
hulladekot szelektiven - inert es szerves-gyujti es szallitja a lerako helyre (igen/nem)

Igen

Kornyezetvedelmi vallalasok a teljesites soran: Vallalja, hogy az epitesi terulet epitoanyagtarolasara 
szolgalo reszet, megkozelitesi utvonalat pormentesen lehatarolja (igen/nem)

Igen
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