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Tĺárgy: ,,A B(JDAPEyT, ĺlnl' xĺnÜĺpr,ł.unon4 U. 22-28. szÍu nnrĺ Bpuĺĺrnru uvrooŐ lo-
ZsEFVARosI EGESZSEGUGYI SZOLGAI-{T EPULET FELUJITÁSA ENGEDELYEZEŠI Es KIVITELI
TERVEINEK Árnoĺcozłs,ą,, tárgyű közbeszerzpsi eljárás eľedményének megállapítrása bírálóbizottság
dĺjntése a|apján

Előteľjesĺő: dr. MészÁrErika a|jegyző
Készítette dr. Balla Katalin legyzoiKabinet; Ész-rBn rt
A napirendet nyilvános Ĺilésen kell tárgyalni.
A döntés elfogadásáho z egy szeru szavazattöbbség szĺikséges.
Melléklet: Bírálóbizottságülésénekjegyzőkönyve

egyéni bírálati lapok

Tisztelt Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bĺzottság!

I. Előzmény

A Képviselĺí-testiilet 2013. junius 27-i ülésén döntött a KMOP-4.3.2/A-I3 azonosító sz'źtrnű, a ,,KłSzép-
MagyarorszÁgi operatív Program - Egészségiigyi smlgźt|tatások, jáľóbeteg-szakellátás fejlesztése ,, c' pźlyá-
zaton való részvételről.

Ezze| egyidejűleg a Képviselő-testtilet a258/20|3. (w.27.) száműhatározatában úry döntött, hogy a fenti
pźůyázatbarl a Budapest MII' keriilet Auróra u. f2.28. szitm a|atti épiiletben működő Józsefuárosi Egés-
zségslgyi Szolgálat épiilete kerül felrijíüásra. Az épiiletre vonatkozó engedé|yezési tervek felülvizsgálata és
átdo|gozÁsa szükséges tervezési szeruodés keretében.
Az engedélyezési tervdokumentációt a KIMA Studio Kft. készítette eI az Önkoľmrányzattal kötött teľvezési
sznrzndés alapján, és a tervezési szerződés szerint az źůta|a készített dokumenfumok szerződi jogvédelem
a|attáiIő miĺvek.

Mindezek alapján a Képviselő.testtilet hivatkozott határozatźtnak 7.b) pontjában elfogadta ,,A Budapes|
MII' kerület Auróra u. 22-28. szálm a|atti éptiletben műkt'dő Józsefrárosi Egészségügyi Szolgálat épület
felújítĺása engedé|yeznsi és kiviteli terveinek áttdol.gozźsď, táLrgyű, a hiľdetmény nélkĺili közbeszerzési eljárás
aján|attéte|ifelhívĺásátésajźtn|attételidokumenĺációt.

A teľvek átdolgozásának nettó becsült éľtéke: 18.110.236 Ft

Ąánlattevő feladata: a Budapest, MII. kerĺilet Auróra u. f2-28. szźm a|attihét emeletes épületben kiilönbö-
zn szinteken egészségügyi szakellátĺások vannak' il|etve az egészségiigyi alapellátástvégző felnőtt hźzior-
vosok és gyermek-hráziorvosok folytatják tevékenységĹiket. A tervezesi feladat a mźlr kész engedélyes és

kiviteli tervek áúdo|gozźsaazajánlatkéro által rendelkezésre bocsátott koncepció tervek szerint. Ajánlattevő
feladata továbbá valamennyi szakáganként tervezpi müvezetés, 5 a|ka|om/szakźĺg.



Teljesítési idő: a befejezés hatrárnapja20|3. október 15. napja. Az engedélyes tervek leszíllíĺísának határ-
ideje 20l3. augusztus 13. napją a kiviteli tervek leszállítĺĺsának hatlírideje 2013. októbeľ 15. napja.

Azajźn|at éľtékelési szempontja: a legalacsonyabb összegíi ellenszolgáltatás.

IL Á. beteľjesztés indokolása

Apáúyźaatbenyújtĺásához sziikségesek az átdolgozott tervek, az ajánlattételi határirĺő |ejárt', aBírá|óhizntĹság

a beérkezett ajánlatot 20l3. július 10-i ülésén bírálta el.

III. Tényállás

Az előterjesztés mellékletét képezi a Bírálóbizotság 20|3. július 10-i tilésén készĹilt jeryzőkönyv, mely
szerint a KIMA Studio Kft. (1029 Budapest, Mĺáriaremetei út l33.) végső ajánlati áľa nettó 18.000.000,- Ft,
me|y az ajánlatkérő rendelkezésre źtl.|ő fedezeten belül van.

fV. Jogszabályi kiirnyezet ismertetése

Akozbeszerznsekről szćńő20|1. évi CVil. t<irvény 94.(2)bekezdés c) pontja szerintieljĺáľás, melynek elbí-
rá\ása aBizottság hatĺáskörébe tartozik, figyelemmel a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Miiködési
Szabźůyzatáról szóló f5/f0l3 (v.f7.\ önkormányzati ľendelet 4. melléklet 1.l. pont 1.1.3. alpontjában fog-
laltakľą mely szerint a Viárosgazdálkodási és Pénztiryi Bizottság dönt közbeszerzési ügyekben az e|jź,ĺźs

megindításĺáról, eredmény megállapítĺásźrő|,beszerzési ügyekben az eredmény megállapításáról.

v. Döntéc tartalmának ľészletes ismeľtetése

A közbeszerzési e|jáĺźs eredményének megállapítása ,,A Budapest, VIII. kerület Auróra u.22-28. szám a|aÍti
épületben működő Józsefuárosi Egészségügyi Szolgálat épiilet felújítĺása engedélyezési és kiviteli terveinek
átdo|gozásď' táÍgyÚ közbeszerzési elj árásban a Bírálóbizottság j avaslata a|apján.

vI. A diintés célja' pénzügyi hatása

A nyeľtes ajźn|attevo a KMOP-4.3 .f/A-13 azonosító szźlmű, a ,,Közép-Magyarországi operatív Pľogľam -
Egészségügyi szo|gá|tatásot járóbeteg-szake|lźńźts fejlesztése ,, c. pźůyázat önkormányzati pál'yánat részet
képezo engedélyezési és kiviteli tervek źúdo|gozását végzi e|.

Mindezekalapjánkéľemaza|ábbibatźlrozati javaslatelfogadását.

Határozati javaslat

A Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy dönt' hogy

1. ,,A Budapest, V[I. kerület Auróľa u.22-28. szźm a|atti épületben mfüödő Józsefuárosi Egészség-

tigyi Szolgálat épület felújíĺása engedé|yezési és kiviteli teľveinek átdo|gozźsď, tźrgyűközbeszerzési
eljárłásban a KIMA Studio Kft' (1029 Budapest, Máriaremetei út 133.) ajźnlaÍtevő ajźn|ata érvényes.

2. ,,A Budapest, vilI. kerĹilet Auróra u. ff-28. szźlm a|atti épületben mĺĺködő Józsefvárosi Egészség-
iigyi Szolgálat épĹilet felrijíüása engeđé|yezési és kiviteli terveinek źtdo|gozźsď, tźtrgyÚ közbeszerzesi
eljárĺást eredményesnek nyilvánítja.

3. a ,,legalacsonyabb összegíi ellenszolgáltatźs" birźiati szempont alapján aközbeszprzési eljárrás nyer-

tese a KIMA Sfudio Kft. (1029 Budapest, Mĺáľiaremetei 
'it 

133.)
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Felelos: polgármester
Hatáńdő: 2013. július 15.

A dontés végrehajtĺását végzo szervezeti egység: Polgármesteri Kabinet, Ész.rBn rft.

A lakosság széles körét éńnto dĺjntések esetén aze|őteľjesztés előkészítőjénekjavaslataakozzététel módjá-

ra: honlapon
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1. Ájńnlatkéľő: Jóasefváľosĺ.0nkormányzat(l082 Budapest, Baross.u. 63.67.)

f..;Ak(izbesseľzés tőr,gy3; ł;A Budapest, vul. kerłi'|et Aur.óra u; ff ,.28, suám a|atti élpiiletben
m'íĺköd.ő. ĺIózqefvárosí ľgolzspgĺi.gyĺ Szotgálat. ópüĺlet felújítrńsa engedé,lyezó5ĺ és kivÍtpli
teľv ein ek ńtdo|gozűsa,,

BB' iilés idő''po nlja:. 20 t 3. július 1 0. 9:26 peľc

z. 'Í'Ielyszín: 1082 B.udapest':Baross u.63.67.l. em. l00

A Bíľáló Bizottság a júlíus 9.itfuEya|älst megelőzoen megállapította, hogy a beéľkezett ldb ajánlat
megfelel a felhívásban, đokumentációban előírt követelményeknet ajánlattevö sz.erződés
teljesŕtéséĺc.ďkalmas é'$ nern .ál|WzĄrő.9k hatálya alatt. Hianypótlási felhívás kiboesátasára nem
volt szĹikség'

i, ęľedetit2. mÉsolati példány.,'formai' ktĺvotelimények
kizrłľó okokľa vonatkozó .nyiĺatkozat
ajĺánlati ĺryilatkozat
t<lc.v miĺosĺtĺs
aĺáíľĺíśi eímpéĺd'ĺíny ./

Kbt. 54.$ szeľinti nyilatkozat {
ęlőzó 3 |ez,änÍ;zteti év:'méŕleg'szeĺínti.eredménye (egyszer ,l,zstz negatív, 20t1r;?:affi
lehe1nogátŕv)' poiltív
előző 36 hónap-.min 1.0 mĺtlió Ft éľtékű teľyezési ľefeľęneia V]

alvállďkozók 4db'10%'fęletti' valąmĺnt
t07o alattiak

fede.ze"Íe.n beltil

Javaso'$ük ä dřintéshozonak a beéľ.kezętt ldb ajánlatot érľényeŠnek nyilvánítlĺ,lł F eljáľást
leľedrĺréiiyes$ek: nyilVánítani, javaśoljuk az eljáľas nyertesének..ĺýiivrĺĺítani a lĺllvrn stuoĺo Kfĺt
(Ĺ,029 Buđap-esÚ; Mĺĺľĺaľęmetęi üi .133') neÍtó 18.Í00,000. Fiłs te.ľvezőĺ ĺ.ĺjiaĺ' .mely az
ajánletkóľ'őíanđellĺ-ęéséľęá.!ló''f.ďe.zęÍęnbe!ŕilvan.

Męlléklet;..feJhí.vás; dokumentácid' ajáĺta1, e-beszamolók eľedménykiĺnutatása, korábü,i 'BB tapot
BB jegyeőktii'ýv.

Kmf.

jegyzökönyľvezptő:
di' Magy..aĺ adľienn ÉSZ-KEĘ Kft'
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