
Budapest Főváros VHI. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
. Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága .;.?y ; '

’...sz. napirend ,

ELŐTERJESZTÉS

a Költségvetési és Pénzügyi Bizottság 2022. június 13-i ülésére

Tárgy: Javaslat a „Budapest Vin. kerület Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ (JEK) új 
épületszárny tervezése” tárgyú beszerzési eljárás eredményével kapcsolatos döntés meghozatalára

Előteijesztő: Borbás Gabriella ügyosztályvezető, Kerületgazdálkodási Ügyosztály

Készítette: Maqánovity Anna pályázati referens, Kerületgazdálkodási Ügyosztály Beruházási, Közbe
szerzési és Pályázati Iroda / ;

A napirendet nyilvános ülésen kell tárgyalni.

Adöntés elfogadásához egyszerű többség szükséges.

Mellékletek:
1. számú melléklet: Ajánlattételi felhívás
2. számú melléklet: Nyertes ajánlat
3. számú melléklet: Bíráló bizottsági jegyzőkönyv
4. számú melléklet: Tervezési szerződés tervezet

Tisztelt Költségvetési és Pénzügyi Bizottság!

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) a József- 
városi Szent Kozma Egészségügyi Központ (a továbbiakban: JEK) 1084 Budapest, Auróra u. 22-28. 
alatti telephelyén (hrsz. 35037) lévő épületéhez kapcsolódóan egy új kétszintes, mintegy 650-750 m2 
hasznos alapterületű épületet kíván terveztetni, melyben kiegészítő orvosi szolgáltatások (hat 20-25 nr 
alapterületű orvosi rendelő és 18-25 m2 alapterületű orvosi szoba, betegváró, egy kb. 25 m2 alapterületű 
ügyeleti orvosi rendelő saját váróval, kiszolgáló és raktérhelyiségekkel) kapnak helyet. Az épület java
solt telepítési helye az ingatlan északi része, a Déri Miksa és Nagyfuvaros utca által határolt telekrész.

Az épület megtervezése érdekében az Önkormányzat Budapest VIII. kerület Józsefvárosi Szent Kozma 
Egészségügyi Központ (JEK) új épületszárny tervezése” tárgyban közbeszerzési értékhatárt el nem érő, 
nyílt beszerzési eljárást indított. Az ajánlattételi felhívás a w w w. j ozsefvaro s .hu oldalon jelent meg 2022. 
május 11-én a https://iozsefvaros.hu/otthon/hirdetotabla/palyazatok/beszerzesek/ elérési útvonalon. 
Ezen kívül az ajánlattételi felhívás megjelenésére az alábbi 8 potenciális pályázó figyelemfelhívása 
megtörtént: KIMA STUDIO Kft., Mester Építész Studio Kft., Red Clock Design Studio Kft., 
HAMBURG C Kft., ATTICAD STUDIO BT., Dot Design Kft., Bánáti Hartvig Építész Iroda, Singer 
Design Kft. -..ö/ ö

Az ajánlattételi határidő 2022. május 25. napja volt, 3 ajánlattevő nyújtott be ajánlatot. Az ajánlatok 
bontása, az ajánlattételi felhívásnak megfelelően megtörtént, a bontási jegyzőkönyv az ajánlattevőknek 
megküldésre került.

A Bírálóbizottság először formai szempontból értékelte a beérkezett ajánlatokat és 2022. június 2. napja 
15:00 órai határidővel kiküldte a szükséges hiánypótlási felhívást a Singer Design Kft. és a Dot Design 
Kft. - Studio Qvarta Kft. közös ajánlata vonatkozásában. A KIMA Studio Építészeti és Mérnöki Iroda 
Kft. ajánlatát a Bírálóbizottság formailag hiánytalannak találta.

Mindkét ajánlattevő határidőben (Cégkapun) benyújtotta a hiánypótlást.
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A Bírálóbizottság 2022. június 03. napján tartott értékelési ülésén elfogadta az előterjesztés 3. 
számú melléklete szerinti jegyzőkönyvben foglalt alábbi döntési javaslatot: a döntéshozó (Költ
ségvetési és Pénzügyi Bizottság) állapítsa meg, hogy

1) a beszerzési eljárás eredményes;

2) a Singer Design Kft. (1132 Budapest, Radnóti Miklós utca 3. V. emelet) ajánlata Budapest 
Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 588/2021. (X. 28.) számú határozatával 
elfogadott Beszerzési Szabályzatul. Fejezet (12) b) és c) pontjai alapján érvénytelen, mivel 
az Ajánlattevő nem csatolta be az ajánlattételi felhívásban meghatározott igazolást, emiatt 
Ajánlattevő a hiánypótlást követően sem felel meg az ajánlati felhívásban meghatározott 
„M/2.3.” alkalmassági feltételnek;

3) a KIMA Studio Építészeti és Mérnöki Iroda Kft. (1029 Budapest, Máriaremetei út 133.) 
ajánlata, és a Dot Design Kft. (1114 Budapest, Bukarest út 8-10. III. Iph VI. emelet 3.) - 
Studio QvartaKft. (1029 Budapest, Zsolt Fejedelem u. 85.) közös ajánlata érvényes, mivel 
az ajánlatok formai és tartalmi szempontból is megfelelnek az ajánlattételi felhívásban elő
írtaknak;

4) az eljárás nyertesének az ajánlatkérő hirdesse ki a Dot Design Kft. (1114 Budapest, 
Bukarest út 8-10. III. Iph VI. emelet 3.) - Studio Qvarta Kft. (1029 Budapest, Zsolt 
Fejedelem u. 85.) közös ajánlattevőket, mivel közös Ajánlattevők nyújtották be az ösz- 
szességében legelőnyösebb ajánlatot, nettó 28,450.000 Ft, azaz bruttó 36.131.500 Ft 
ajánlati árral.

II. A beterjesztés indoka

Az előterjesztés tárgyában a Költségvetési és Pénzügyi Bizottság döntése szükséges.

ID. A döntés célja, pénzügyi hatása

A döntés célja, hogy a JEK új épületének tervezése elindulhasson, az ehhez szükséges tervezői szerződés 
aláírásra kerüljön.

A szükséges fedezet a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2022. évi költ
ségvetésről szóló 6/2022. (II. 24.) önkormányzati rendeletben rendelkezésre áll a „Szent Kozma Egész
ségügyi Központ új épületszámy építésének tervezési kiadásai”, 5-22015-651/9 címen.

IV. Jogszabályi környezet

A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló Budapest Főváros VIII. 
kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 36/2014. (XI. 06.) önkormányzati rendelet 7. 
melléklet 1.1.1. pontja alapján a Költségvetési és Pénzügyi Bizottság döntési hatáskörébe tartozik a tár
gyi ügy-

Józsefvárosi Önkormányzat Beszerzési Szabályzat III. fejezet (14) pontja alapján a Bíráló bizottság ja
vaslata alapján a nettó 1 millió forint értékhatár fölötti eljárás eredményéről, valamint a szerződés meg
kötéséről a Képviselő-testület Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága dönt.

Fentiek alapján kérem a határozati javaslat elfogadását.



Határozati javaslat

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének Költségvetési és Pénzügyi Bizottsá
gának ....72022. (VI. 13.) számú határozata

a „Budapest VIH. kerület Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ (JEK) új épület
szárny tervezése” tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás eredményéről

A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. a „Budapest Vili, kerület Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ (JEK) új épü
letszárny tervezésé" tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás ered- 

' ményes;

2, a Singer Design Kft. (1132 Budapest, Radnóti Miklós utca 3. V. emelet) ajánlata érvényte
len, mivel az Ajánlattevő nem csatolta be az ajánlattételi felhívásban meghatározott igazo
lást, emiatt Ajánlattevő a hiánypótlást követően sem felel meg az ajánlati felhívásban meg
határozott „M/2.3.” alkalmassági feltételnek;

3. a KIMA Studio Építészeti és Mérnöki Iroda Kft. (1029 Budapest, Máriaremetei út 133.) 
ajánlata, és a Dot Design Kft. (1114 Budapest, Bukarest út 8-10. ID. Iph VI. emelet 3.) - 
Studio Qvarta Kft. (1029 Budapest, Zsolt Fejedelem u. 85.) közös ajánlata érvényes, mivel 
az ajánlatok formai és tartalmi szempontból is megfelelnek az ajánlattételi felhívásban elő- 

\ írtaknak;

4. az eljárás nyertese a Dot Design Kft. (1114 Budapest, Bukarest út 8-10. III. Iph VI. emelet 
3.) -Studio Qvarta Kft. (1029 Budapest, Zsolt Fejedelem u. 85.) közös ajánlattevők, mivel 
közös Ajánlattevők nyújtották be az összességében legelőnyösebb ajánlatot, nettó 
28.450.000 Ft, azaz bruttó 36.131.500 Ft ajánlati árral;

5. felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés 4. számú mellékleteként csatolt tervezési 
szerződés aláírására.

Felelős: polgármester

Határidő: a 4. határozati pont tekintetében 2022. június 30.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Kerületgazdálkodási Ügyosztály Beruházási, Közbe
szerzési és Pályázati Iroda

Budapest, 2022. június 03.

ügyosztályvezető



Készítette: Kerületqazdálkodási ügyosztály Beruházási, Közbeszerzési és 
Pályázati Iroda

Leírta: Marjánovity Anna pályázati referens

Pénzügyi fedezetet igényel, igazolás: ( 

Jogi kontroll: dr. Kiss Éva

Ellenőrizte:

dr. Vörös Szilvia^

aljegyző 1

Beterjesztésre alkalmas: jóváhagyta:

Dr. Sajtos Csilla Satly Balazs

jegyző/^ Költségvetési és Pénzügyi Bizottság elnöke
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AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS - ;
a „Budapest VIII. kerület Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ 
(JEK) új épületszárny tervezése” tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő 

beszerzési eljárásban
(II. sz. ismételt eljárás)

Budapest Főváros Vili, kerület Józsefvárosi Önkormányzat közbeszerzési 
értékhatárt el nem érő beszerzési eljárást hirdet meg, amelyben ajánlattevőként felkéri 
Önt, illetve az Ön által vezetett szervezetet:

L Az ajánlatkérő neve, címe, telefonszáma, e-mail címe:

BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI 
ÖNKORMÁNYZAT
(a továbbiakban: Ajánlatkérő)

Cím: 1082 Budanest Baross u. 63-67. \

E-mail:_borbas.gabriella@iozsefvaros.hu

2. Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
Budapest VHI kerület Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ (JEK) új 
épületszámy tervezése

3. Ajánlat tárgya, műszaki tartalmának rövid leírása (részletesen az S.-5.5. 
számú mellékletekben):

Az Önkormányzat a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ (JEK) 
épületéhez kapcsolódóan egy kétszintes épületet kíván terveztetni, melyben kiegészítő 
orvosi szolgáltatások kapnak helyet. A tervezés során figyelembe kell venni a telek 
adottságait. Felhívjuk az ajánlattevő figyelmét, hogy a helyi építési szabályzat a telket 
illetően (is) módosulni fog. Az építési szabályzat módosulását a főépítésszel a nyertes 
ajánlattevőnek egyeztetnie szükséges és szükség szerint be kell építenie a tervekbe. A 
tervezés során ugyancsak figyelembe kell venni az Ajánlatkérő által készített tervezési 
programot. A tervezési feladat része a telek területén szükséges parkolók és 
zöldfelület kialakításának tervezése is.

A szerződés tárgya valamennyi szakágra kiterjedő generáltervezés.

Az egyes tervi fázisokkal kapcsolatosan a hatályos jogszabályi előírásokon túlmenően 
aMEK és MMK kamarai szakmai elvárásait kéri teljesíteni az ajánlatkérő.

Ehhez szükséges:

• tervezés előkészítése geodéziai felmérés és talajvizsgálati jelentés készítése
• koncepcióterv vagy tervek készítése, településképi engedély beszerzése
• építési engedélyezési terv készítése, építési engedély beszerzése
• kiviteli tervek elkészítése, közmű engedélyek beszerzése

A beavatkozás célterülete: 1084 Budapest, Auróra u. 22-28. (hrsz. 35037).
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4. A szerződés teljesítési határideje (részhatáridők):
a) tervezés előkészítése és koncepcióterv: szerződéskötéstől számított 30 nap.
b) építési engedélyezési terv: a koncepcióterv jóváhagyásától számított 60 nap,
c) kiviteli tervek: az építési engedély leadását követő 60 nap, de leghamarabb az 

építési engedély határozat kézhezvételétől számított 30 nap.
A szerződés szerinti tervezési feladatokat legkésőbb 2022. december 15-ig kell 
elvégezni.

5. A teljesítés helye:
Budapest Főváros VIII, kerület Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 
1082 Budapest, Baross u. 63-67.

6. Az ajánlatkérő pénzügyi ellenszolgáltatásának feltétele:
A megvalósítás pénzügyi fedezetét az Ajánlatkérő saját forrásból biztosítja. 
Ajánlatkérő előleget nem biztosít. Az ajánlat, az elszámolás és a kifizetés pénzneme a 
forint. A vállalkozói díj a szolgáltatások teljesítésigazolással igazolt teljesítését 
követően benyújtott, szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számla és 
mellékleteinek az ajánlatkérő általi kézhezvételét követően a Ptk. 6:130 § (l)-(2) 
bekezdésében foglaltak figyelembe vételével, 30 napos fizetési határidővel átutalással 
kerül kiegyenlítésre.

7. Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő tehet-e többváltozatú ajánlatot: 
Ajánlattevő nem tehet többváltozatú ajánlatot.

8. Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő a beszerzés tárgyának egy részére 
tehet-e ajánlatot:

Ajánlatkérő tárgyi beszerzési eljárás vonatkozásában nem teszi lehetővé részajánlatok 
tételét. (A tervezési feladat komplex egység, nincsenek egymástól elválasztható, 
önálló részfeladatok.)

9. Az ajánlatok elbírálásának szempontja:
Ajánlatkérő az ajánlatokat az összességében legelőnyösebb ajánlat elve alapján bírálja 
el.

megnevezés súlyszám/j elentöség
Megajánlott ár 70

Többletreferencia: engedélyes és kiviteli tervezésre 30
vonatkozó referenciák száma, amely során új intézményi 
(oktatási, szociális vagy egészségügyi) épület 
generáltervezése történt, vagy meglévő intézményi (oktatási, 
szociális, vagy egészségügyi) épület felújításának 
generáltervezése történt és ahol a szerződéskötés 2014.
január 1. után történt *

10. Kizáró okok
Ajánlattevő kizárásra kerül, amennyiben az alábbi kizáró okok bármelyike vele 
szemben fennáll:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet 
részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki
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a) az alábbi bűncselekmények valamelyikét elkövette, és a bűncselekmény 
elkövetése az elmúlt öt évben jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a 
büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült:

aa) a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: 1978. 
évi IV. törvény), illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a 
továbbiakban: Btk.) szerinti bűnszervezetben részvétel, ideértve a bűncselekmény 
bűnszervezetben történő elkövetését is;

ab) az 1978. évi IV. törvény szerinti vesztegetés, befolyással üzérkedés, befolyás 
vásárlása, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, befolyás vásárlása nemzetközi 
kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, illetve a Btk. XXVII. fejezetében 
meghatározott korrupciós bűncselekmények, valamint a Btk. szerinti hűtlen kezelés 
vagy hanyag kezelés;

ac) az 1978. évi IV. törvény szerinti költségvetési csalás, európai közösségek 
pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve a Btk. szerinti költségvetési csalás;

ad) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti terrorcselekmény, valamint 
ehhez kapcsolódó felbujtás, bűnsegély vagy kísérlet;

ae)az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti pénzmosás, valamint a Btk.
szerinti terrorizmus finanszírozása;

af) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti emberkereskedelem, valamint a 
Btk. szerinti kényszermunka;

ag) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti versenyt korlátozó megállapodás 
közbeszerzési és koncessziós eljárásban;

ah) a gazdasági szereplő személyes joga szerinti, az a)-g) pontokban felsoroltakhoz 
hasonló bűncselekmény;

b) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási 
járulékfizetési kötelezettségének nem tett eleget, kivéve, ha tartozását és az esetleges 
kamatot és bírságot az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtásának időpontjáig 
megfizette vagy ezek megfizetésére halasztást kapott;

ej végelszámolás alatt áll, vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági 
végzést közzétettek, az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, 
vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, 
vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van;

d) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;
e) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban bűncselekmény 

elkövetése az elmúlt három éven belül jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert;
fi esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott eljárásban megkísérelte 

jogtalanul befolyásolni az ajánlatkérő döntéshozatali folyamatát, vagy olyan bizalmas 
információt kísérelt megszerezni, amely jogtalan előnyt biztosítana számára a 
beszerzési eljárásban, vagy korábbi beszerzési eljárásból ebből az okból kizárták, és a 
kizárás tekintetében jogorvoslatra nem került sor az érintett beszerzési eljárás 
lezárulásától számított három évig;

g) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul:
ga) nem az Európai Unió, az Európai Gazdasági Térség vagy a Gazdasági 

Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában, a Kereskedelmi 
Világszervezet közbeszerzési megállapodásban részes államban vagy az EUMSZ 198. 
cikkében említett tengerentúli országok és területek bármelyikében vagy nem olyan 
államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak kettős adózás 
elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy amellyel az Európai Uniónak kétoldalú 
megállapodása van a közbeszerzés terén,

gb) olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, amely a pénzmosás és a 
terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi
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CXXXVI. törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerinti tényleges 
tulajdonosát nem képes megnevezni, vagy

gc) a gazdasági szereplőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os 
tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy 
személyes joga szerint jogképes szervezet, amelynek tekintetében a kb) alpont szerinti 
feltétel fennáll;

i) harmadik országbeli állampolgár Magyarországon engedélyhez kötött 
foglalkoztatása esetén a munkaügyi hatóság által a munkaügyi ellenőrzésről szóló 
1996. évi LXXV. törvény 7/A. §-a alapján két évnél nem régebben jogerőre 
emelkedett közigazgatási - vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági - határozatban 
megállapított és a központi költségvetésbe történő befizetésre kötelezéssel vagy az 
idegenrendészeti hatóság által a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és 
tartózkodásáról szóló törvény szerinti közrendvédelmi bírsággal sújtott 
jogszabálysértést követett el.

Igazolás módja: az ajánlattételi felhívás 2. számú melléklete szerinti nyilatkozat 
(cégszerű) aláírásával.

11. Alkalmassági követelmények:

Az ajánlattevők pénzügyi-gazdasági alkalmasságának minimumkövetelménye, 
valamint a megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
P.l
Az ajánlattevőnek cégszerűen nyilatkoznia kell, hogy tervezési tevékenységéből 
származó nettó árbevétele az előző két lezárt üzleti évben (2019, 2020) összesen 
elérte a bruttó 50.000.000 Ft-ot és igazolnia kell köztartozás mentességét. Tervezés 
alatt ajánlatkérő az alábbiak összességét vagy ezzel egyenértékű tevékenységet ért:

• koncepcióterv vagy tervek készítése
• építési engedélyezési terv készítése
• kiviteli tervek elkészítése

Az ajánlattevők műszaki-szakmai alkalmasságának minimumkövetelménye, 
valamint a megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 
M.1
Az ajánlattevőnek csatolnia kell az előző maximum 36 hónapban teljesített - mérnöki 
tervezési tevékenységre vonatkozó, nem lakóépület tervezési - legalább 2 
referenciamunkájának szöveges bemutatását és ezekhez kapcsolódóan meg kell jelölni 
a szerződés tárgyát, a kapott ellenszolgáltatás összegét, a teljesítés idejét, a szerződést 
kötő másik fél nevét, címét, továbbá az ajánlatkérő részéről kapcsolattartó személy 
nevét és telefonszámát.
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az előző maximum 36 hónapban 
teljesített, P.l. tervezési tevékenységre vonatkozó legalább 2 referenciamunkával.

M.2
Az ajánlattevőnek csatolnia kell azon szakemberek megnevezését, képzettségük 
ismertetésével és igazolásával, akiket a teljesítésbe be kíván vonni. A teljesítésbe 
bevonni kívánt szakemberek bemutatásához ajánlattevőnek csatolnia kell továbbá az 
egyes szakemberk által aláírt szakmai önéletrajzot és a rendelkezésre állási 
nyilatkozatot, továbbá a képzettséget/végzettséget igazoló dokumentum másolatát, 
valamint az ellenőrzést lehetővé tevő elektronikus elérési útvonalat, kamarai 
azonosító számát (lásd M.3.pont). Egy személy legfeljebb két pozícióra jelölhető.
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Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik
• M/2.1. legalább 1 fô olyan szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Kr. 
szerinti „É” (vagy a hatályos átsorolás előtti, azzal egyenértékű) jogosultsággal vagy a 
jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal;
• M/2.2. legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Kr. 
szerint „EŰT-M/OT-M-T” (vagy a hatályos átsorolás előtti, azzal egyenértékű) 
jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és 
szakmai gyakorlattal;
• M/2.3. legalább 1 fô olyan szakemberrel, aki a 266/2013. (VII. 11.) Kr. szerint „BÉ” 
(vagy a hatályos átsorolás előtti, azzal egyenértékű) jogosultsággal vagy a jogosultság 
megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal; .
• M/2.4. legalább 1 fő szakemberrel, aki a 266/2013. (VII. 11.) Kr. szerint „T” (vagy a 
hatályos átsorolás előtti, azzal egyenértékű) jogosultsággal vagy a jogosultság 
megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal;
• M/2.5. legalább 1 fő szakemberrel, aki a 266/2013. (VII. 11.) Kr. szerint „V” (vagy 
a hatályos átsorolás előtti, azzal egyenértékű) jogosultsággal vagy a jogosultság 
megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal.
* M/2.6. legalább 1 fö szakemberrel, aki a 266/2013. (VII. 11.) Kr. szerint „K” (vagy 
a hatályos átsorolás előtti, azzal egyenértékű) jogosultsággal vagy a jogosultság 
megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal.

M.3.
Az ajánlattevőnek igazolnia kell, hogy szerepel a tervezői szolgáltatás tárgya szerint 
illetékes szakmai kamara névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett 
gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy 
rendelkezik ezzel egyenértékű regisztrációval.
Elvárás, ajánlattevővel szemben, hogy az ellenőrzést lehetővé tevő elektronikus 
elérési útvonalat vagy kamarai tag azonosítót adjon meg. A névjegyzékben szereplés 
tényét az ajánlatkérő a nyilvánosan elérhető adatbázisból ellenőrzi, ezért az 
ajánlattevőnek e körben külön igazolást nem kell benyújtania.
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik és/vagy nem adja meg az elektronikus 
elérési útvonalat vagy kamarai tag azonosítót.

12. Hiánypótlási lehetőség:
Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét egy alkalommal teljes körben biztosítja.

13. Ajánlattételi határidő:
2022. május 25. 12.00 óra.

14. Az ajánlat benyújtásának helye, módja:
Az ajánlatot elektronikus úton cégkapun/hivatali kapun keresztül kell benyújtani a 
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata Kerületgazdálkodási 
Ügyosztály részére. Tárgyként kérem megjeleníteni: „Budapest VIH. kerület 
Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ (JEK) új épületszárny 
tervezése” - beszerzés.
Kéqük, hogy az ajánlatot emailben is küldjék meg a borbas.uabriella@iozsefvaros.hu 
emailcímre.
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15. Az ajánlattétel nyelve: magyar

16. Az ajánlatok felbontásának helye, ideje, szerződéskötés tervezett időpontja:
Bontás helye: az illetékes hivatali szervezeti egység megjelölt hivatali helyisége

Bontás időpontja: 2022. május 25. 12.30 óra

A szerződéskötés tervezett időpontja: 2022. június 17.

17. Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak:
Az ajánlatkérő tárgyi beszerzési eljárásban ajánlattevők vagy ajánlattevők eljáró 
képviselőinek jelenlétét biztosítja.

18. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Ajánlattételi határidőtől számított 60 nap.

19. Az eljárásban lehet-e tárgyalni, vagy a benyújtott ajánlatokat tárgyalás 
nélkül bírálják el:

Jelen eljárásban benyújtott ajánlatokat tárgyalás nélkül bírálja el.

20. A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja, határideje, beszerzési 
helye és pénzügyi feltételei:

Ajánlatkérő tárgyi beszerzési eljárásban külön dokumentációt nem készít.

21. Amennyiben a szerződés EU alapokból finanszírozott projekttel és/vagy 
programmal kapcsolatos, úgy annak megjelölése:

Tárgyi beszerzési eljárás az EU alapokból finanszírozott projekttel és/vagy 
programmal nem kapcsolatos.

22. Egyéb információk:
a) Az ajánlat - tartalomjegyzéket követő - első oldalaként felolvasólap szerepeljen, 

amelyben közölni kell az értékelés alá kerülő adatokat az ajánlattételi felhíváshoz 
mellékelt mintában meghatározottak szerint. Az ajánlati árat nettó és bruttó 
összegben is meg kell adni.

b) Az ajánlatot pdf. formátumban, minden oldalon cégszerűen aláírva kell benyújtani 
az ajánlattételi felhívásban megjelölt időpontig és módon.

c) A benyújtott ajánlatnak az alábbi formai követelményeknek kell megfelelnie:
d) Érvénytelen az ajánlat, ha az Ajánlattevő a jelen felhívásban meghatározott kizáró 

okok hatálya alatt áll.
e) Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes 

költség az ajánlattevőt terheli.
f) Amennyiben valamely igazolás vagy nyilatkozat nem magyar nyelven kerül 

benyújtásra, magyar nyelvű fordítása is csatolandó.
g) Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevő alábbi iratait:
- Az ajánlati felhívás 1 -4 mellékletében található nyilatkozatokat.
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- Az ajánlattételi felhívás megküldésének időpontjánál 60 napnál nem régebbi 
cégkivonat másolati példánya, amennyiben a cégkivonat szerint el nem bírált 
módosítás van folyamatban, az esetleges változásbejegyzési kérelem a cégbíróság 
érkeztető bélyegzőjével ellátott másolati példánya; egyéni vállalkozó esetében a 
vállalkozói igazolvány másolata;

- a Pl számú alkalmassági feltétel szerinti nyilatkozatot
- az Ml számú alkalmassági feltétel szerinti referenciamunkák bemutatását
- az M2 számú alkalmassági feltétel szerinti szakemberek bemutatásához szükséges 

dokumentumokat
- Többletreferencia bemutatás: engedélyes és kiviteli tervezésre vonatkozó 

referenciák száma, amely során új intézményi (oktatási, szociális vagy 
egészségügyi) épület generáltervezése történt, vagy meglévő intézményi (oktatási, 
szociális, vagy egészségügyi) épület felújításának generáltervezése történt és ahol 
a zerződéskötés 2014. január 1. után történt *

h) Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes 
költség az ajánlattevőt terheli.

i) Amennyiben valamely igazolás vagy nyilatkozat nem magyar nyelven kerül 
benyújtásra, magyar nyelvű fordítása is csatolandó.

j) Az Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejártáig módosíthatja a jelen felhívásban 
foglaltakat. Az Ajánlatkérő a módosítást jelen felhívással egyező módon teszi

k) Szerződéskötéstől való elállásra vonatkozó kikötések:
- Ajánlatkérő a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:74. § (2) 

bekezdése alapján a szerződéskötéstől való elállási jogot kiköti.
- Az Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy az ajánlatok elbírálása során az eljárást 

eredménytelennek nyilvánítsa és adott esetben a legkedvezőbb ajánlatot benyújtó 
ajánlattevővel szemben a szerződés megkötését megtagadja.

- Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, ami szerint a nyertes ajánlattevő akkor mentesül 
szerződéskötési kötelezettsége alól (szabadul ajánlati kötöttségétől), ha az 
eredményhirdetést követően beállott, ellenőrzési körén kívül eső és általa előre 
nem látható körülmény miatt a szerződés megkötésére vagy teljesítésére nem 
lenne képes, vagy ilyen körülmény miatt a szerződéstől való elállásnak vagy 
felmondásnak lenne helye. Amennyiben a nyertes ajánlattevő a jelen pontban 
meghatározottak fennállását nem tudja bizonyítani, az ajánlatkérő a szerződés 
megkötésétől történő visszalépést jogellenes károkozásnak tekinti és a Ptk.-ban 
meghatározottak szerint a nyertes ajánlattevő köteles az ajánlatkérő - a szerződés 
megkötésétől történő visszalépésből eredő - teljes kárát megtéríteni.

- Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a 2013. évi V. törvény a Polgári 
Törvénykönyvről 6:74. § (3) bekezdése alapján jelen felhívás visszavonására az 
eljárás eredményéről szóló tájékoztatás kiküldése előtti időpontig bármikor és 
bármilyen okból jogosult, a felhívás visszavonását nem szükséges 
megindokolnia. A visszavonásról Ajánlatkérő közvetlenül, írásban tájékoztatja az 
ajánlattevőket.

- Ajánlattevők jelen eljárásban kifejezetten saját költségükre és kockázatukra 
vehetnek részt, az eljárás indoklás nélküli felfüggesztése, visszavonása vagy a 
beszerzési eljárásra történő visszajelzés elmaradása, illetve a szerződéskötés 
elmaradása esetén az Ajánlattevő kárigényt semmilyen jogcímen nem 
érvényesíthet ajánlatkérővel szemben.
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23. Ajánlattételi felhívás  oldalon 
megjelentetésének időpontja: 2022. május .Æ1.

www.jozsefvaros.hu

fváros

történő

Pikó András 
polgármester

Budapest, 2022. május
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Az ajánlattételi felhívás 1, sz. melléklete

Felolvasólap

Ajánlattevő neve:

Ajánlattevő székhelye:

Adószáma:

Telefon:

E-mail:

Kijelölt kapcsolattartó:

Kijelölt kapcsolattartó elérhetősége 
(telefon, e-mail):

Az ajánlattevő által adott árajánlat 
(nettó Ft + Áfa = bruttó Ft):

nettó;

Áfa: Ft

bruttó: Ft
Csatolt többletreferenciák száma: 
engedélyes és kiviteli tervezésre 
vonatkozó referenciák száma, 
amely során új intézményi (oktatási, 
szociális vagy egészségügyi) épület 
generáltervezése történt, vagy 
meglévő intézményi (oktatási, 
szociális, vagy egészségügyi) épület 
felújításának generáltervezése
történt és ahol a szerződéskötés 
2014. január 1. után történt

Kelt:...................................

cégszerű alánás

bújáig u
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Az ajánlattételi felhívás 2. sz. melléklete

Nyilatkozat

„Budapest VIII. kerület Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ (JEK) 
új épületszárny tervezése” tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési 

eljárásban

Alulírott.................................... társaság (ajánlattevő), melyet képvisel:

az alábbi nyilatkozatot tesszük:

Nem állnak fenn velem / velünk szemben az alábbi kizáró okok, mely szerint nem lehet 
ajánlattevő, aki:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt 
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki
a) az alábbi bűncselekmények valamelyikét elkövette, és a bűncselekmény elkövetése az 
elmúlt öt évben jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez 
fűződő hátrányok alól nem mentesült:
aa) a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: 1978. évi IV. 
törvény), illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: 
Btk.) szerinti bűnszervezetben részvétel, ideértve a bűncselekmény bűnszervezetben történő 
elkövetését is;
ab) az 1978. évi IV. törvény szerinti vesztegetés, befolyással üzérkedés, befolyás vásárlása, 
vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, befolyás vásárlása nemzetközi kapcsolatokban, 
hűtlen kezelés, hanyag kezelés, illetve a Btk. XXVII. fejezetében meghatározott korrupciós 
bűncselekmények, valamint a Btk. szerinti hűtlen kezelés vagy hanyag kezelés;
ac) az 1978. évi IV. törvény szerinti költségvetési csalás, európai közösségek pénzügyi 
érdekeinek megsértése, illetve a Btk. szerinti költségvetési csalás;
ad) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti terrorcselekmény, valamint ehhez 
kapcsolódó felhajtás, bűnsegély vagy kísérlet;
ae) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti pénzmosás, valamint a Btk. szerinti 
terrorizmus finanszírozása;
af) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti emberkereskedelem, valamint a Btk. 
szerinti kényszermunka;
ag) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti versenyt korlátozó megállapodás 
közbeszerzési és koncessziós eljárásban;
ah) a gazdasági szereplő személyes joga szerinti, az a)-g) pontokban felsoroltakhoz hasonló 
bűncselekmény;
b) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési 
kötelezettségének nem tett eleget, kivéve, ha tartozását és az esetleges kamatot és bírságot az 
ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtásának időpontjáig megfizette vagy ezek 
megfizetésére halasztást kapott;
c) végelszámolás alatt áll, vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést 
közzétettek, az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági 
szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga 
szerint hasonló helyzetben van;
d) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;
e) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban bűncselekmény elkövetése az 
elmúlt három éven belül jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert;
f) esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott eljárásban megkísérelte jogtalanul 
befolyásolni az ajánlatkérő döntéshozatali folyamatát, vagy olyan bizalmas információt 
kísérelt megszerezni, amely jogtalan előnyt biztosítana számára a beszerzési eljárásban, vagy



korábbi beszerzési eljárásból ebből az okból kizárták, és a kizárás tekintetében jogorvoslatra 
nem került sor az érintett beszerzési eljárás lezárulásától számított bárom évig;
g) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul:
ga) nem az Európai Unió, az Európai Gazdasági Térség vagy a Gazdasági Együttműködési és 
Fejlesztési Szervezet tagállamában, a Kereskedelmi Világszervezet közbeszerzési 
megállapodásban részes államban vagy az EUMSZ 198. cikkében említett tengerentúli 
országok és területek bármelyikében vagy nem olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, 
amellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy amellyel 
az Európai Uniónak kétoldalú megállapodása van a közbeszerzés terén,
gb) olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, amely a pénzmosás és a terrorizmus 
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi L1H. törvény 3. § 38. 
tényleges tulajdonos pont a)-d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát nem képes 
megnevezni, vagy
gc) a gazdasági szereplőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel 
vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes 
szervezet, amelynek tekintetében a gb) alpont szerinti feltétel fennáll;

Nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 41.§ (6) bekezdése szerint átlátható szervezetnek minősül, figyelemmel a 
törvény l.§ 4. pontjára.

Kelt:

cégszerű aláírás
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Az ajánlattételi felhívás 3. sz. melléklete

Ajánlattételi Nyilatkozat

„Budapest VIII. kerület Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ (JEK) 
új épületszárny tervezése”

tárgyú közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás vonatkozásában

Alulírott .................................... mint a ............................ ajánlattevő (székhely:
......................... ) ..................... (képviseleti jogkör/titulus megnevezésé) az ajánlattételi 
felhívásban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki 
leírás gondos áttekintése után az alábbi nyilatkozatot tesszük:

1. Elfogadjuk, hogy amennyiben olyan kitételt tettünk ajánlatunkban, ami ellentétben van 
ajánlattételi felhívással, vagy annak mellékleteivel, illetve azok bármely feltételével, 
akkor az ajánlatunk érvénytelen.

2. Kijelentjük, hogy amennyiben, mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülünk, a 
szerződést megkötjük, továbbá az ajánlattételi felhívásban, annak mellékleteiben rögzített 
szolgáltatást ajánlatban meghatározott díjért szerződésszerűen teljesítjük.

3. Tudatában vagyunk annak, hogy közös ajánlat esetén a közösen ajánlatot tevők személye 
nem változhat sem a beszerzési eljárás, sem az annak alapján megkötött szerződés 
teljesítése során. Annak is tudatában vagyunk, hogy a közös ajánlattevők egyetemlegesen 
felelősek mind a beszerzési eljárás, mind az annak eredményeként megkötött szerződés 
teljesítése során.

4. Kijelentjük, hogy az Önkormányzat klímavédelmi intézkedési tervét megismertük, a 
szerződés teljesítése során az intézkedési tervben foglaltaknak megfelelően járunk el.

Kelt:................................................

cégszerű aláírás



Az ajánlattételifelhívás 4. sz. melléklete

Titoktartási Nyilatkozat

„Budapest VIII. kerület Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ (JEK) 
új épületszárny tervezése”

tárgyú ;
közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban.

1. Alulírott ..........................i mint a ..................... ajánlattevő (székhely: 
(képviseleti jogkör/titulus megnevezése) nyertességem 

esetén tudomásul veszem, hogy jelen közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési 
eljárásban foglalt feladataim ellátása során a tudomásomra jutott, bizalmasnak tekintett 
információkat titokkém kezelem, azokat illetéktelen személynek nem adom át, nem 
teszem hozzáférhetővé, nem hozom illetéktelen személy vagy a nyilvánosság 
tudomására.

2. Vállalom, hogy a bizalmas információkat vagy azok részeit magam vagy illetéktelen 
személyek hasznára nem alkalmazom, abból felhatalmazás nélkül más bizalmas 
információt nem készítek, felhatalmazás nélkül az adatot nem másolom, nem 
sokszorosítom, abból kivonatot nem készítek, illetve ezek tartalmának rögzítésére 
semmiféle technikai vagy más eszközt nem alkalmazok.

3. Tudomásul vettem, hogy a bizalmas információt tartalmazó adathordozót a megismerési 
jog megszűnésekor (pl. szerződésben foglaltak teljesítése, a munkáltatóval fennálló 
jogviszonyom megszűnése stb.) ajánlatkérők részére köteles vagyok átadni.

4. Tudomásul vettem, hogy a titoktartási kötelezettség a szerződés lejáratát követően is a 
vonatkozó jogszabályban meghatározott ideig, de legalább Öt évig terhel.

5. Tudomásul vettem, hogy a nyilatkozatban foglaltak megszegése miatt ajánlatkérők 
kártérítési és/vagy egyéb igényt érvényesíthetnek velem szemben.

Kelt:..............................

cégszerű aláírás
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Az ajánlattételi felhívás 5. sz> melléklete

Tervezési program
a Budapest, VIII. kerület Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ (JEK) új 

épületszámy tervezése
1084 Budapest, Auróra u. 22-28. alatti telephelyén (hrsz. 35037) 

új orvosi rendelő épület és kertrendezés
előkészítés, koncepció, engedélyezési és kiviteli tervei elkészíttetéséhez

1) A JEK jelenlegi helyszínének helyszínrajza és a szakrendelő földszinti alaprajza
Átadásra kerül az 1. melléklet JEK helyszinrajza.pdf és (1. melléklet) 2. 

melléklet JEK épületének alaprajza.pdf rajz (2. melléklet), amely a JEK jelenlegi 
befogadóhelyének helyszínrajzát és a már meglévő (felújított) főépület földszinti 
alaprajzát mutatja be. Az átadott rajzok tájékoztató jellegűek, felhasználásuk előtt 
ellenőrzésük szükséges a tervező részéről.

Az ingatlan Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata 
Képviselő-testületének 66/2007.(XH.12.) rendelete Józsefváros Kerületi Építési 
Szabályzatáról (JÓKÉSZ) hatálya alá tartozik. A JÓKÉSZ mellékletei 3. szelvényén 
található az ingatlan. A JÓKESZ módosítása folyamatban van, így az ingatlanra 
vonatkozó szabályozási elemek biztosítani fogják az ajánlatkérő igényeinek megfelelő 
épület megtervezhetőségét.

2) A Déri Miksa utca sétánnyá alakítása folyamatban lévő munka, amelyet a tervezőnek 
ismemi szükséges munkájához;

Átadásra kerül a 3. melléklet Déri Miksa_Kl_Kertépítészeti fedvényterv.pdf (3. 
melléklet). A tervezőnek az épület elhelyezése miatt esetlegesen szükséges módosítást 
a fedvényterv készítőjével egyeztetni köteles.

Nem készült a tervezendő épülethez sem geodéziai, sem a talaj terhelhetőségét 
és csapadékvíz felvevő képességét vizsgáló talajmechanikai felmérés és 
szakvélemény, ezt a tervezés megkezdéséhez el kell végeznie a nyertes ajánlattevőnek.

3) A meglévő közműszolgáltatások és mérőórák fajtája, bekötési pontja, kapacitása;
Az ingatlan rendelkezik víz- és csatorna közmű bekötéssel. A tervező feladata a 

koncepciótervek elfogadását követően a kialakuló épület kapacitásigényének 
meghatározása és szolgáltatóval való egyeztetése, beleértve ebbe a csapadékvizek 
kezelését is.

Az ingatlan rendelkezik földgáz ellátással. Az új, az épületek energetikai 
jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendeletnek megfelelő 
épületenergetikai kialakítás és az ebből következő fűtési és HMV előállítási rendszer 
megtervezése, valamint a kialakuló épület gáz kapacitásigényének meghatározása és 
szolgáltatóval való egyeztetése a tervező feladata.

Az ingatlan rendelkezik elektromos áramellátással. A tervezendő napelemes 
rendszer ismeretében a kialakuló épület áram kapacitásigényének meghatározása és 
szolgáltatóval való egyeztetése a tervező feladata.

A főépületet a meglévő főépület gépészeti kapacitásait - ha azok megfelelőek - 
felhasználhass, de független rendszerekben is gondolkozhat, szem előtt tartva a 
legköltséghatékonyabb megoldás kialakítását.

4) Az ingatlan földhivatali térképvázlata;
Átadásra kerül az 4. melléklet Földhivatali térképvázlat hrsz 35037.pdf (4. 

melléklet) és 5. melléklet Tulajdoni lap hrsz- 35037.pdf (5. melléklet) dokumentum.
5) A JEK új épületének tervezett funkciói;
Javasolt kialakítás egy földszint + egy emeletes, alápincézetlen épület. Ebben szükséges 
kialakítani mintegy 650-750 m2 hasznos alapterületű épületben;
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- összesen hat 20-25 m2 alapterületű orvosi rendelőt,
- egy-egy 18-25 m2 alapterületű orvosi szobával,
- az orvosi rendelő-szoba egységekhez épületszintenként tartozzon betegváró,
- egykb. 25 m2 alapterületű ügyeleti orvosi rendelő saját váróval, 

Szintenként szükséges egy-egy (összesen kettő) 15-25 m2 alapterületű 
-orvosi pihenő, ;
- egy-egy (összesen kettő) teakonyha.

Az épületben legyen (ha az épület emeletes, úgy szintenként)
- személyzeti WC,
- akadálymentes WC és
- férfi-női WC-csoport,
- takarítószer tároló és raktár.

Szükséges továbbá 15-20 m2 raktártér is.
Hulladéktároló és veszélyes hulladék tároló.
Szerver helyiség, gépészeti helyiség.

Az épület nem ügyeleti bejárójában porta is kialakítandó, továbbá többszintes 
kialakítás esetén az akadálymentességet biztosító akadálymentes személyfelvonó is 
tervezendő.

6) A JEKúj épületének tervezett elhelyezése;
Az épület javasolt telepítési helye az ingatlan északi része, a Déri Miksa és 

Nagyfuvaros utca által határolt telekrész. Az egységesebb beépítési kép érdekében 
megfontolandó a csatlakozás a főépület tömbjéhez.

7) Hűtés-fötés-klimatizálás igénymeghatározása;
Az épület valamennyi huzamos tartózkodású terében, helyiségében javasolt a 

teljes klimatízálás (hűtés-fütés-szellőzés) integrált kialakítása.
8) Javaslat megújuló energia használatára;

Megvizsgálandó a napenergia és a talajhő használatának lehetősége és 
gazdaságossága. Ha a tető napelemek telepítésre esetlegesen nem alkalmas, akkor 
zöldtető létesítésének vizsgálata.

9) ■ Informatikai, telekommunikációs és biztonságtechnikai elvárások meghatározása;
Orvosi rendelők kialakításakor szokásos informatikai felszereltség, a szakmai 

minimumfeltételek szerint (60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet alapján).
Az épület betörésvédelmet igényel, ennek kialakítása tervezői feladat.

10) Az akadálymentesítési elvárások tételes meghatározása;
Nem csak mozgássérültek, de látás- és hallássérültek ellátására is legyen 

alkalmassá téve az épület.
11) Az udvarral kapcsolatos elvárások felsorolása;

Az udvart illetően egy teljes kertészeti tervet kér az ajánlatkérő, ami nem csak az 
új épület környezetére, hanem a telek egészére nézve ad megoldást. Ennek részeként a 
telek déli részén található telken belüli (nem telekhatáron lévő) vasbeton kerítés 
elbontandó és itt két oldali parkolásra lehetőséget adó orvosi parkolórész kialakítását is 
kéijük.

12) További ajánlatkérői észrevételek:
- A 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet (az épületek energetikai jellemzőinek 

meghatározásáról) figyelembevételével, már az új épületenergetikai elvárásoknak 
megfelelően szükséges kialakítani az épületet, ezért egy hőszivattyús, a használati 
melegvíz ellátást és a futést-hütést egyaránt megoldó rendszer kiépítése javasolt.

- A napelemek telepítésének hasznossága megvizsgálandó.
Semmilyen speciális építészeti kialakítást, energiaigényt vagy védelmet (pl. 
radiológiai) igénylő berendezés telepítésére nem kerül sor az épületben.
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A tervezési folyamat során elkészítendő:
• A tervezéshez szükséges geodéziai és a talaj terhelhetőségét és csapadékvíz felvevő 

képességét vizsgáló talajmechanikai felmérés és szakvélemény elkészíttetése a 
tervező feladata.

• M=l:100 - 1:200 léptékű koncepcióterv vagy tervek, mely alapján eldönthető a
rendelkezésre álló területhez mért valós helyigény. A koncepcióterv véglegesítése 
során kerüljön megállapításra a tervező részéről, hogy
- a javasolt koncepció szerinti beépítés eleget tud-e tenni helyi építési szabályzatban 

foglaltaknak (beépítés mértéke, zöldfelület nagysága stb.)
- a javasolt (teljeskörű) épületgépészeti és épületelektronikai program a kiviteli 

tervekhez,
- a kertterv vázlata,
- a parkolási mérleg és a parkolóhely számítás alapján tett tervezői javaslatok
- mérnöki költségbecslés az ajánlatkérői döntés meghozatalának segítésére
- a tervek bemutatása az ajánlatkérőnek.
Az Ajánlatkérő által kiválasztott megoldásra településképi engedélyt kell beszereznie 
nyertes ajánlattevőnek.

• M=l:100 léptékű építési engedélyezési terv szintű építészeti-műszaki, belsőépítészeti
dokumentáció elkészítése. Ezt szükséges az összes érintett szakhatósággal egyeztetni a 
tervezőnek és beszerezni azok jóváhagyó nyilatkozatát. A tervező feladata az ÉTDR 
rendszer használata, az ajánlatkérő által meghatalmazva, az építési engedély 
megszerzése is. Az anyag része kell legyen a költségbecslés is.

• Közbeszerzéshez előkészített és összeállított kiviteli tervek elkészítése az összes 
szakágban (legalább, de nem kizárólagosan): 
- építészeti, 
- teljeskörű (mély és magasépítési) tartószerkezeti, 
- tűzvédelmi, 
- orvostechnológiai, 
- épületenergetikai,
- épületgépészeti (ivóvíz; kommunális és csapadékvíz csatorna; földgáz ellátás; hűtés- 

fűtés és használati melegvíz rendszer, épületszellőztetés stb.)
- gyengeáramú (informatikai és tűz- és biztonságtechnikai, hívórendszer, gépészeti 

rendszer távvezérlése) és
- erősáramú épületelektronikai és világítási
- felvonótervezési,
- belsőépítészeti (falburkolatok, széklécek, sarokvédelem, ütközők, szaniterek és 

piperék, információs táblák, beépített és mobil berendezések teljes köre)
- kertépítészeti (szükséges fakivágással, növénytelepítéssel, zöldfelület számítással, 

gyalogos felületek, biciklitárolók, térburkolatok és térbútorok tervezésével az 
esetleges zöldtetőre is kiterjesztve a tervezése feladataként)

- áttervezési (parkoló és engedélyeztetése)
- külső közmű, (szivárogtató, kertöntözési, szikkasztó- és csapadékvíz tároló 

rendszer; térvilágítás, héjvédelem)
- akadálymentesítési tervfejezet szakértő vagy szaktervező által összeállítva szöveges 

(műszaki leírás), rajzi tervek akadálymentes wc falnézetekkel (kapaszkodók, 
szaniterek, piperék, vészjelző, tükör rögzítési helyeivel), recepció, közlekedők és 
várók akadálymentes kialakítása, belsőépítészeti eszközök leírása és ellenőrzése a 
belsőépítészeti tervvel összhangban,

- munkabiztonsági és egészségvédelmi terv
- árazott tervezői költségvetés és árazatlan költségvetési kiírás elkészítése az Összes 

szakágra,
- közbeszerzési műszaki dokumentációelemek összeállítása a teljes építési feladatra.

• A tervező részvétele a közbeszerzésben és 6 alkalom tervezői művezetés biztosítása 
az építés során.

Teljesítési határidők:
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• előkészítés és koncepcióterv: szerződéskötéstől számított 30 nap.
• építési engedélyezési terv: a koncepcióterv jóváhagyásától számított 60 nap,
• kiviteli tervek: az építési engedély leadását követő 60 nap, de leghamarabb az 

építési engedély határozat kézhezvételétől számított 30 nap.

Mellékletek:
1. 1. melléklet JEK helyszinrajza.pdf
2. 2. melléklet JEK épületének alaprajza.pdf
3. 3. melléklet Déri Miksa_Kl_Kertépítészeti fedvényterv.pdf
4. 4. melléklet Földhivatali térképvázlat hrsz. 35037.pdf
5. 5. melléklet Tulajdoni lap hrsz. 35037.pdf



Az ajánlattételi felhivás 6. sz- melléklete

TERVEZÉSI SZERZŐDÉS - Tervezet

amely létrejött egyrészről

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
székhelye:
képviseli:
adószama:
törzskönyvi azonosító szám: 
bankszámlaszám:
KSH statisztikai számjel: 

1082 Budapest, Baross utca 63-67. 
Pikó András polgármester 
15735715-2-42
735715
11784009-15508009
15735715-8411-321-01

mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő), 

másrészről

TERVEZŐ ADATAI
cím:
adószám:
cégj egyzékszám :
statisztikai számjel:
képviselő:
számlaszám:
(továbbiakban: Tervező) 

ügyvezető

(együttesen a továbbiakban: Felek) között alulírott napon és feltételek mellett

Preambulum
A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzata a Józsefvárosi Szent 
Kozma Egészségügyi Központ (JEK) épületéhez kapcsolódóan egy kétszintes 
épületet kíván terveztetni, melyben kiegészítő orvosi szolgáltatások kapnak helyet.
Az épület megtervezése érdekében a Megrendelő „Budapest VIII. kerület 
Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ (JEK) új épületszárny 
tervezése” tárgyban közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárást indított.
A beszerzési eljárás eredményeként Tervező került nyertes ajánlattevőként 
kihirdetésre a Megrendelő Képviselő-testületének Költségvetési és Pénzügyi 
Bizottsága .../2022 ( ) sz. döntése által, amelyre tekintettel a Felek — a szerződés 
megvalósulásával kapcsolatos jogaik, kötelezettségeik rögzítése céljából — a jelen 
tervezési szerződést (a továbbiakban: „Szerződés") kötik meg.

1. A szerződés tárgya

1.1 Megrendelő megrendeli, Tervező elvállalja a beszerzési eljárás ajánlattételi 
felhívásában meghatározottak szerint „Budapest Vin. kerület Józsefvárosi 
Szent Kozma Egészségügyi Központ (JEK) új épületszárny tervezése " tárgyú 
alábbi tervezési munkákat:



• geodéziai felmérés készítése,
• koncepcióterv vagy tervek készítése,
• építési engedélyezési terv készítése,
• kiviteli tervek elkészítése.

1.2 A részletes feladatokat a beszerzési felhívás ajánlattételi felhívása alapján jelen 
szerződés 1. számú melléklete tartalmazza.

1.3 Tervező jelen szerződés szerinti feladatait a megrendelői érdekeknek 
megfelelően, felelősségteljesen köteles teljesíteni.

2. A Teljesítési határidő
2.1 Tervező a szerződés tárgyát képező feladatok ellátását a szerződés 

hatálybalépésének /napjával kezdi és legkésőbb 2022. december 15-ig kell 
maradéktalanul elvégeznie. Az elkészített felméréseket, kiviteli terveket, műszaki 
leírásokat és kapcsolódó tervezői költségbecslést és árazatlan költségvetési kiírást 
egy nyomtatott példányban és digitálisan a Megrendelő részére (pdf(a) [Acrobat 
Reader] és dwgűlxf, xls(x), doc(x) formátumban) átadnia. A szerződés mindkét 
fél általi aláírás napján lép hatályba.

2.2 A Felek megállapodnak, hogy a tervekre vonatkozóan a részteljesítésre irányadó, 
az átadás-átvételi eljárást magában foglaló, kötbérterhes teljesítési részhatáridők 
az alábbiak: ?

a) tervezés előkészítése és koncepcióterv: szerződéskötéstől számított 30 
nap;

b) építési engedélyezési terv: a koncepcióterv Megrendelő általi 
jóváhagyásától számított 60 nap;

c) kiviteli tervek: az építési engedély leadását követő 60 nap, de 
leghamarabb az építési engedély határozat kézhezvételétől számított 30 
nap.

2.3 . A Tervező a teljesítését a jelen Szerződésben a megvizsgálásra, javításra, 
jóváhagyásra meghatározott határidők figyelembevételével köteles ütemezni.
2.4 . A Felek rögzítik, hogy a Tervező a Megrendelő kellő időben történő értesítése 
mellett előteljesítésre jogosult.

3. Tervezői díj, fizetési feltételek
3.1 A Tervezőt a jelen szerződésben meghatározott, a szerződés 1. mellékletében 
részletezett feladatok szerződésszerű elvégzéséért mindösszesen + ÁFA, azaz 
nettó ........................ összegű tervezői díj illeti meg. A tervezői díj a jelen 
szerződés tárgyát képező feladatok végrehajtásához szükséges teljes összeget 
tartalmazza, azon túlmenően Tervező semmilyen jogcímen ellenértékre, 
költségtérítésre nem jogosult.
3.2 Tervező teljesítése akkor szerződésszerű, ha a Tervező a jelen szerződésben 
meghatározott feladatokat teljes körűen elvégezte, a feladatok elvégzése során 
készített valamennyi dokumentációt átadja a Megrendelő részére. A számla 
kibocsátásának feltétele a Megrendelő által kiállított, kifogást nem tartalmazó 
teljesítésigazolás, amely a számla mellékletét képezi.
3.3. Tervező szerződésszerű teljesítésének igazolására Pikó András polgármester 
jogosult.
Megrendelő a tervezői díjat az alakilag és tartalmilag hibátlan számla befogadását 
követő 15 napon belül, banki átutalással Tervező ....... Banknál vezetett 
...........................számú bankszámlájára fizeti meg.
3.4. A Megrendelő a tervezői díjat három részletben fizeti meg az adott részteljesítés 
teljesítésigazolását követően az alábbiak szerint:
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a) az első részlet a koncepcióterv elfogadását követően a tervezői díj 20%-a, azaz 
.............+ ÁFA;

b) a második részlet az engedélyezési terv benyújtását követően a tervezői díj 30%-a, 
azaz................+ ÁFA;

c) a harmadik részlet (végszámla) a kiviteli tervek elfogadását követően a tervezői 
díj 50%-a, azaz................+ ÁFA.

3.5. A Felek rögzítik, hogy a Megrendelő előleget nem fizet.
A Felek kifejezetten rögzítik, hogy abban az esetben, ha a Beruházás finanszírozása 
kormányzati döntés, vagy egyéb, a Megrendelő által ésszerű eszközökkel nem 
befolyásolható esemény következtében, a jelen Szerződés hatálya alatt időlegesen 
félbeszakad, a Beruházás megvalósítására rendelkezésre álló fedezet módosul, vagy 
véglegesen meghiúsul, úgy a Megrendelő jogosult a jelen Szerződést azonnali 
hatállyal felmondani, amely esetben az Megrendelő kizárólag a felmondás közléséig 
teljesített szolgáltatások arányos díjának megfizetésére köteles, azon felüli költség 
vagy kár megtérítésére a Felek kifejezett megállapodása szerint nem kötelezhető.

4. Kapcsolattartás
Felek jelen szerződés teljesítése során felmerült kérdésekben az alábbiakban 
megnevezett személyek útján tartják a kapcsolatot.

Megrendelő részéről kapcsolattartó:
név: Borbás Gabriella, ügyosztályvezető
Telefonszám: 06 (1) 459-2411
E-mail: borbas.gabriella@jozsefvaros.hu

Tervező részéről kapcsolattartó:
név:
Telefonszám:
E-mail:

5. Adatszolgáltatás, együttműködés az adatszolgáltatás során
5.1 Amennyiben Tervező részéről olyan adatszolgáltatás igénye merül fel, mely a terv 

elkészítéséhez a Megrendelő álláspontja alapján is szükséges és jelen szerződés 
megkötésekor még nem ismert, úgy Megrendelő a Tervező ez irányú 
felhívásának kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül köteles az adatokat 
szolgáltatni. Ha a kiegészítő adatszolgáltatáshoz ennél hosszabb idő szükséges, 
úgy a felek eltérő határidőben is megállapodhatnak, ideértve a teljesítési határidő 
ezzel összefüggésben felmerülő, esetlegesen szükséges módosítását is. -

5.2 Megrendelő a Tervező által írásban, elektronikus úton érkezett kérdéseivel 
kapcsolatban 8 munkanapon belül köteles állást foglalni, és elektronikus úton 
válaszolni. Ha a válaszadásra ennél hosszabb idő szükséges, úgy a felek eltérő 
határidőben is megállapodhatnak, ideértve a teljesítési határidő ezzel 
összefüggésben felmerülő, esetlegesen szükséges módosítását is.

6. Tervező kötelezettségei
6.1 Tervező köteles az elvállalt tervezési munkát Megrendelő utasításai szerint és a 

Preambulumban meghatározott cél érdekében, a jelen szerződés teljesítésekor 
érvényes építésügyi jogszabályok, és szakmai szabályok, szabványok, kötelező 
műszaki-, illetve hatósági előírások, országos és helyi építési szabályzatok 
betartása mellett teljesíteni. A teljesítés érdekében a Felek a szerződésszerű 

20

mailto:borbas.gabriella@jozsefvaros.hu


teljesítéssel kapcsolatban kölcsönös tájékoztatási kötelezettséggel tartoznak 
egymásnak, az esetleges akadályok, károk, elhárítása érdekében együttműködnek. 
A Tervező utasítást csak a szerződést aláíró Megrendelőtől és/vagy annak 
hivatalos megbízottjától fogadhat el.

6.2 Tervező jogosult az 1.1. pontban meghatározott tervezési munkához 
alvállalkozó(ka)t igénybe venni, de az általa (általuk) végzett szolgáltatásokért 
úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna.

7. Szerzői jogi kikötések
7.1 Megrendelő a rendelkezési jogát kiköti, ezért a szerződéssel kapcsolatban a 

Tervező által rendelkezésre bocsátott, jogi oltalomban részesíthető bármely 
szellemi alkotás tekintetében azzal a továbbiakban szabadon rendelkezik, az 
ellenérték Tervező felé történő megfizetését követően.

7.2 Tervező kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Megrendelő a szellemi alkotást 
nem csak saját belső tevékenységéhez, illetve nem csak saját üzemi tevékenysége 
körében használhatja fel, hanem nyilvánosságra hozhatja, harmadik személlyel 
közölheti, harmadik személynek át, illetőleg tovább adhatja, a mű (mű részlet), 
mint előzmény terv az egymásra épülő tervfázisokban szabadon felhasználható.

7.3 Tervező kifejezetten kijelenti, hogy a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. 
törvény 9. § (6) bekezdése és V. fejezete alapján a Megrendelő a szerződés 
teljesítése során keletkezett, szerzői jogi védelem alá eső valamennyi alkotással 
kapcsolatban határozatlan idejű, korlátlan és kizárólagos felhasználási jogot szerez 
valamennyi átruházható szerzői jog vonatkozásában, továbbá a Tervező kifejezett 
engedélyt ad arra, hogy Megrendelő a mü felhasználására harmadik személynek 
további engedélyt adjon.

7.4 Tervező kifejezetten kijelenti, hogy a felhasználási engedély kiteljed különösen:
a) a mű átdolgozására, és az átdolgozhatóság jogának harmadik személyre 
történő átruházhatóságára (átdolgoztatás),
b) a mű többszörözésére, amely magában foglalja a mü kép- vagy 
hangfelvételen rögzítését, illetve számítógéppel vagy elektronikus 
adathordozóra való másolását is, valamint az előzőekben felsorolt 
jogosítványokat is magában foglaló többszörözés jogának harmadik személy 
részére történő átengedésére.

7.5 Tervező kifejezetten kijelenti, hogy az átdolgozás, illetőleg átdolgoztatás joga 
magában foglalja különösen a mű (mű részlet) bármilyen módosítását, 
megváltoztatását, át, illetve tovább tervezését, új tervdokumentációba való 
beépítését, beszerkesztését, betervezését.

7.6 Tervező csak a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulásával adhatja tovább a 
dokumentációt bármely munkarészét harmadik félnek vagy adhat nyilatkozatot a 
szerződés alapján nyújtott szolgáltatásról.

7.7 Szerződő Felek kijelentik, hogy a szerzői jogok ellenértékét -beleértve a 
felhasználási jogok díját is - a tervezési díj tartalmazza.

7.8 Megrendelő tudomásul veszi, hogy a tervek személyhez fűződő jogai Tervezőt 
illeti meg.

8. Tervezői szerződésszegés
8.1 Tervező hibásan teljesít, ha az általa szolgáltatott tervek a teljesítés időpontjában 

nem felelnek meg a szerződésben vagy a jogszabályban foglaltaknak (Ptk. 6:157. 
§). Hibás teljesítés esetén a Megrendelő a hibajegyzék megküldésével 
egyidejűleg felszólítja a Tervezőt a hibák kijavítására, hiányosságok pótlására a



kijavítás elvégzéséhez szükséges határidő tűzésével, amely nem lehet több mint 
15 nap.

8.2 A hibajegyzék alapján kijavított munkarészeket a Megrendelő további legfeljebb 
15 napon belül megvizsgálja és a 3. pontban leírt módon dönt a teljesítés-igazolás 
kiadásáról.

8.3 Tervező mentesül a szerződésszegésért való felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a 
szerződésszegést ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre 
nem látható körülmény okozta, és nem volt elvárható, hogy a körülményt 
elkerülje, vagy a kárt elhárítsa.

8.4 Tervező részéről súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, de nem 
kizárólagosan:

a) ha a Tervező nem tesz eleget a titoktartási kötelezettségének;
b) ha Tervező fizetésképtelenné válik, kényszertörlési, felszámolási, 

végelszámolási eljárás indul vele szemben, felfüggeszti gazdasági 
tevékenységét, beszünteti kifizetéseit;

c) jogerős elmarasztaló határozatot hoznak a Tervező szakmai tevékenységét 
érintő szabálysértés vagy bűncselekmény miatt;

d) más közbeszerzési eljárásban a Tervező hamis adatokat közölt vagy az eljárás 
nyertesként szerződéses kötelezettségeinek nem tett eleget.

9. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek
9.1 Amennyiben a Megrendelő a szerződést azonnali hatállyal felmondja (súlyos 

szerződésszegés eseteiben), vagy, ha a teljesítés olyan okból, amelyért Tervező 
felelős, meghiúsul, Tervező meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles. A 
meghiúsulási kötbér mértéke a nettó tervezői díj 20%-a. A meghiúsulási kötbér a 
teljesítés meghiúsulásával, illetve az azonnali hatályú felmondás Tervezővel 
történő közlésével válik esedékessé.
A Tervező által a teljesítés jogos ok nélküli megtagadása (amely a teljesítés 
státuszától függően elállásra vagy azonnali hatályú felmondásra jogosítja a 
Megrendelőt) és a Tervező miatt bekövetkezett egyéb szerződésszegés esetén a 
Megrendelő által jogszerűen gyakorolt elállás, felmondás (meghiúsulás) esetén a 
Megrendelőt a nettó szerződéses ár 25%-nak megfelelő összegű meghiúsulási 
kötbér illeti meg.

9.2 Szerződő felek megállapodnak, hogy Tervező neki felróható hibás teljesítése 
esetén a Megrendelő a hiba kijavításáig a késedelmi kötbérrel megegyező mértékű 
kötbérre jogosult. A hibás teljesítés esetére kikötött kötbér esedékessé válik a 
kifogás közlésével, illetve a késedelemre vonatkozó szabály szerint.

9.3 Késedelmes teljesítés esetén Tervező a késedelem minden napjára a 
késedelemmel érintett részteljesítés nettó tervezői díja alapján számított napi 1 % 
kötbért köteles fizetni a Megrendelőnek. Az egyes késedelmes részteljesítések 
esetén számított késedelmi kötbér összege külön-külön azonban nem lehet több, 
mint az adott részteljesítés nettó tervezői díjának 20%-a.

9.4 Ha a Tervező késedelme a kötbérterhes a teljesítési határidő vonatkozásában a 30 
napot meghaladja, a Megrendelőt elállási jog illeti meg, és Megrendelő a nettó 
szerződéses ár 25%-ának megfelelő összegű meghiúsulási kötbért követelhet 
Tervezőtől, valamint a Megrendelő a szerződésszegésre vonatkozó szabályok 
szerint a megállapított kötbéren felül kárait és költségeit is érvényesítheti. 
Meghiúsulási kötbér esetén Megrendelő késedelmi kötbért nem érvényesíthet, ez 
azonban nem érinti azt az esetet, amikor a Tervező a szolgáltatás késedelmére 
tekintettel a Megrendelő által kitűzött póthatáridőn belül teljesít. Amennyiben a 



késedelmi kötbér már korábban esedékessé vált, az azt követő meghiúsulás esetén 
külön meghiúsulási kötbér érvényesítése nem kizárt.

9.5 A Megrendelőnek jogában áll a késedelmi, illetve a hibás teljesítési kötbért az 
esedékes tervezői díjba beszámítani.

9.6 A késedelmes teljesítés elfogadásától és a késedelmi kötbér megfizetésétől 
függetlenül a Megrendelő nem mond le az őt erre az esetre megillető jogok 
érvényesítéséről. Szerződő Felek rögzítik, hogy a Tervező a szerződésszegés 
esetére kikötött kötbér(ek) megfizetésén túl is köteles megtéríteni a kártérítés 
általános szabályai szerint mindazon károkat, amelyek a Tervezőnek felróható 
szerződésszegésből származnak, így különösen azokat az igazolt károkat, 
amelyek a Megrendelőt a szerződés meghiúsulása, a teljesítés elmaradása folytán 
érik.

10. Tervező jótállási, szavatossági felelőssége
10.1 A Tervező a hibás teljesítésért kellékszavatossággal tartozik.
10.2 A Tervező az esetleges tervezési hibákért a Megrendelővel szemben akkor is 

felelős, ha a Megrendelő a terveket elfogadta. A Tervező jótállását, szavatosságát 
nem korlátozza és nem zárja ki az, hogy a feladat elvégzése során, illetőleg a 
tervek átadásakor a Megrendelő nem tesz kifogást a Tervező szerződéses 
kötelezettségeinek teljesítésével kapcsolatban.

10.3 A Tervező a jelen fejezet szerinti jótállásra a Kiviteli Tervek szerződésszerű 
teljesítésétől számított 24 hónapig köteles jótállási időszak).

11. Üzleti titokra vonatkozó rendelkezések
11.1 A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodásban 

foglaltakat, valamint a teljesítésük során az egymásnak átadott információkat 
bizalmasan kezelik. Ez értelemszerűen nem vonatkozik azokra az 
információkra, amelyek titokban tartását jogszabály nem teszi lehetővé.

11.2 A Szerződő Felek magukra nézve kötelezőnek tekintik, hogy az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 63. § vonatkozó 
rendelkezései, es a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalról szóló 355/2011. (XII. 
30.) Korm. rendelet alapján a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal is jogosult 
ellenőrizni a rendelkezésükre bocsátott költségvetési pénzeszközök 
szerződésszerű felhasználását.

11.3 A Szerződő Felek tudomásul veszik, hogy az Állami Számvevőszékről szóló 
2011. évi LXVI. törvény 5. § (5) bekezdésében foglaltak alapján az Állami 
Számvevőszék vizsgálhatja az államháztartás alrendszereiből finanszírozott 
beszerzéseket és az államháztartás alrendszereinek vagyonát érintő 
szerződéseket a megrendelőnél, a megrendelő nevében vagy képviseletében 
eljáró természetes személynél es jogi személynél, valamint azoknál a Szerződő 
Feleknél, akik, illetve-amelyek a szerződés teljesítéséért felelősek, továbbá a 
szerződés teljesítésében közreműködő valamennyi gazdálkodó szervezetnél.

11.4 Felek rögzítik, hogy a Megrendelő adatkezelésére az információs önrendelkezési 
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII tv. rendelkezéseit kell 
alkalmazni.

11.5 . A Tervező a nyilvánosság, különösen a sajtó felé a Megrendelőt, illetve a 
. Megrendelőről tudomására jutott adatokat érintően kommunikációra nem 

jogosult, az esetleges megkereséseket továbbítja a Megrendelő részére.

A. ÓdA



12. Egyéb rendelkezések
12.1 A jelen Szerződés módosítása, kiegészítése kizárólag cégszerű aláírás mellett, 
írásban történhet.
12.2 Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., továbbá az ide 

vonatkozó egyéb jogszabályok (építésügyi jogszabályok, különösen az épített 
környezet alakításáról es védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény, az 
országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 
20.) Korm. rendelet (OTÉK) előírása, illetve az építésügyi és építésfelügyeleti 
hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági 
szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet, és az ingatlan fekvése 
szerinti helyi építési szabályzat rendelkezései irányadóak.

12.3 Felek kijelentik, hogy jelen Megállapodást közösen értelmezték, megértették, és 
mint akaratukkal mindenben megegyezőt 4 (négy) példányban írták alá. Az 
eredeti példányokból egy a Tervezőt, két példány pedig a Megbízót illeti.
Jelen szerződés az utoljára aláíró szerződő fél aláírásának napjával lép hatályba, 
rendelkezései attól a naptól fogva kötelezően alkalmazandók.

Budapest, 2022...........................

Budapest Főváros VIII. kerület 
Józsefvárosi Önkormányzat

Képviseletében
Pikó András
polgármester

Megbízó

...................,2022............................

Tervező

Jogi szempontból ellenjegyzőm:

Budapest, 2022......................  

dr. Sajtos Csilla
jegyző

Fedezete: Szent Kozma Egészségügyi Központ új épületszámy építésének tervezési 
kiadásai - 5-22015-651/9 címen

Budapest, 2022...................................
Pénzügyileg ellenjegyzőm:

Hőrich Szilvia 
gazdasági vezető
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Jórafvárasi Polgármesteri Hiratal
Érkezett: Szám:

>44 :
■ l

Melléklet: ^Ügyintéző:

—— --------- -— /

Előzmény:

Azonosító:EPAPIR-20220525-5258

Küldő

Viselt név:

Születési név:

Anyja neve:

Születési hely:

Születési idő:

Nem természetes 
személy neve:

Nem természetes 
személy adószáma:

Dátum: 2022.05.25

Hivatkozási szám:

Azonosító:

Témacsoport EGYEB 
azonosító:

Témacsoport neve: Egyéb

Ügytípus azonosító: EGYEB_UGY

Ügytípus neve: Egyéb

Címzett
BUDAPEST FŐVÁROS Vili. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 
1082, Budapest
Baross utca 63-67

Tárgy:
"Budapest Vili, kerület Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi (JEK) új 
épületszárny tervezése'-beszerzés

Tisztelteim !

Ez úton szeretnénk leadni ajánlatunkat!

Köszönettel:



CC4F

Mellékletek száma: 14
Fájlnév Méret Elhelyezkedés Fájl lenyomata

Alairasi_cimpeldany 306.3 kB 
_Dot_Design.pdf

KRX/OCD/Payload/I B30E6E5D51AF1B6 
D-2 08FA9E133C8F944

5AF832FC78077AF
A56957B5D4651BD 
0AD9

AlairasLcimpeldany 491.8 kB 
_Qvarta.pdf

KRX/OCD/Payload/I BBDFF4C535FCC2 
D~3 5AE5EBE492BF43

D7CEF46BFE6052
DA2B2E5E52DFC4 
75FC419E

cegkivonat_Dot_De 70.0 kB 
sign.pdf

KRX/OCD/Payload/I 9AF9703F07D7C11
D-4 7EDF2C0AE489026

85C4A0E9FFABCE 
287D1F137F8A680 
790A2

cegkivonat_Studio_ 162.5 kB 
Qvarta.pdf

KRX/OCD/Payload/I 3D12339162EED8E 
D-5 948BE2425E81E51

C9248526F0FFDCF 
E515DA13888D94C 
3595

Dot_DesígnJ<ft_20 153.2 kB 
19_eredmenykimuta 
tas.pdf

KRX/OCD/Payload/I F9981832803AB932
D-6 E748B18B92CF337

3CC92FDC2A28E5
F03F318E5417054 
DE46

DoLDesign_Kft__20 34.3 kB 
20_Fokonyvi__kivona 
t.pdf

KRX/OCD/Payload/I 57046EF0A8EB042 
D-7 8B4146586459A397

22ECD6C1C6D5BB 
4E7932A1C8BC4D2 
2352

JEKJobblet_referen 42.0 kB 
cia_DOT_QVARTA.
pdf

KRX/OCD/Payload/I FB2D9FFCB73FE2
D-8 05DC0FE5E890645

C52E9498EF8A13C 
CE328187A84F856 
E254D

kotelezo_referencia. 95.2 kB 
pdf

KRX/OCD/Payload/I 694DEC96840F1F7
D-9 02A1E0BFC93A33D

AF616F50D8E34E1
81E450EB76FFD83
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Fájlnév Méret

M21_Kiss_Tamas_s 176.3 kB 
zakmai_oneletrajz_
E.pdf ;

Penzugyijgazolas.p 99.1 kB 
df fFoFvA;

szakmai_resztvevok 84.3 kB 
Jgazolasa.pdf

Toros_Agnes_rende 105.4 kB 
lkezesre_allasi.pdf

Toros_Agnes_Szak 105.0kB 
mai_One!etrajz_202 
2_BE.pdf

Elhelyezkedés Fájl lenyomata

KRX/OCD/Payload/I A88D3A6784779A6
D-10 0ADB95AB22AF268

45132FEE2B9C4AF 
839133E8614812D1 

; V?F; ;F 071 .FAFFáaFF^
KRX/OCD/Payload/I A2575F219F2E533
D-11 5DC608EEB54F0F4

01CC8DA808E9ED
BCBF9F8B9B1B0C 
AED55C

KRX/OCD/Payload/I B2F3AEA387A51F6
D-12 C9E8BF00862EFC

D40AE648359287A
E45D5A0F6AACED

-// ja

KRX/OCD/Payload/I 3BC6E2AA7666007
D-13 A425B7179E0688B

1DBDA47BA8610D 
6B832D3A46C1F5C

j F ; 9FEAD

KRX/OCD/Payload/I 9FAC6D488DDFCE
D-14 7D76FAF4C0F4486

7EF90495DD53D83
AD85AA83B48A92B 
EE8B0 -

JEK^uj_epuletJerv 297.3 kB KRX/OCD/Payload/I CE1A7A6A7F516D
ezes_AF_ll.kiiras_n D-15 E71B90BC40CC94
yilatkozatok_DOT_ E59774B463FC9E3
QVARTA.pdf 8639AD5E32B3D8B

íb>. BojäX
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Az ajánlattételi felhívás 1. sz. melléklete

Felolvasólap

Ajánlattevő neve:

Ajánlattevő székhelye:

Adószáma:

Telefon:

E-mail: dotdesignkft@gmail.com

Kijelölt kapcsolattartó: — < / : " : : : : < V : / \ : < < : . : \

Kijelölt kapcsolattartó elérhetősége 
(telefon, e-mail): dotdesignkft@gmail.com

Az ajánlattevő által adott árajánlat 
(nettó Ft + Áfa - bruttó Ft):

nettó: 28.450.000Ft

Áfa: 7 681 500 Ft

bruttó;36 131 500Ft
Csatolt többletreferenciák száma: 
engedélyes és kiviteli tervezésre 
vonatkozó referenciák száma, 
amely során új intézményi (oktatási, 
szociális vagy egészségügyi) épület 
generáltervezése történt, vagy 
meglévő intézményi (oktatási, 
szociális, vagy egészségügyi) épület 
felújításának generáltervezése
történt és ahol a szerződéskötés 
2014. január 1. után történt

Dot Design: 14db
Qvarta: 3 db
összesen: 17db

-------------------—---------- —.------ -------- .---------------------

Kelt: Budapest, 2022.05.25

cégszerű aláírás
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Az ajánlattételi felhívás 2. sz> melléklete

Nyilatkozat

„Budapest Vili, kerület Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ (JEK) 
új épületszárny tervezése” tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési 

eljárásban

Alulírott Dot Design Kft társaság (ajánlattevő), melyet képvisel: Kiss Tamás

Alulírott Studio Qvarta Kft társaság (ajánlattevő), melyet képvisel: Botos András Dénes

az alábbi nyilatkozatot tesszük:

Nem állnak fenn velem ! velünk szemben az alábbi kizáró okok, mely szerint nem lehet 
ajánlattevő, aki:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt 
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki
a) az alábbi bűncselekmények valamelyikét elkövette, és a bűncselekmény elkövetése az 
elmúlt öt évben jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez 
fűződő hátrányok alól nem mentesült:
ad) a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: 1978. évi IV. 
törvény), illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) 
szerinti bűnszervezetben részvétel, ideértve a bűncselekmény bűnszervezetben történő 
elkövetését is;
ab) az 1978. évi IV. törvény szerinti vesztegetés, befolyással üzérkedés, befolyás vásárlása, 
vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, befolyás vásárlása nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen 
kezelés, hanyag kezelés, illetve a Btk. XXVII. fejezetében meghatározott korrupciós 
bűncselekmények, valamint a Btk. szerinti hűtlen kezelés vagy hanyag kezelés;
ac) az 1978. évi IV. törvény szerinti költségvetési csalás, európai közösségek pénzügyi 
érdekeinek megsértése, illetve a Btk. szerinti költségvetési csalás;
ad) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti terrorcselekmény, valamint ehhez 
kapcsolódó felbujtás, bűnsegély vagy kísérlet;
ae) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti pénzmosás, valamint a Btk. szerinti 
terrorizmus finanszírozása;
aj) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti emberkereskedelem, valamint a Btk. szerinti 
kényszermunka;
ag) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti versenyt korlátozó megállapodás 
közbeszerzési és koncessziós eljárásban;
ah) a gazdasági szereplő személyes joga szerinti, az a)-g) pontokban felsoroltakhoz hasonló 
bűncselekmény;
b) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési 
kötelezettségének nem tett eleget, kivéve, ha tartozását és az esetleges kamatot és bírságot az 
ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtásának időpontjáig megfizette vagy ezek 
megfizetésére halasztást kapott;
c) végelszámolás alatt áll, vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést 
közzétettek, az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági 
szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga 
szerint hasonló helyzetben van;
d) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;
e) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban bűncselekmény elkövetése az 
elmúlt három éven belül jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert;
J) esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott eljárásban megkísérelte jogtalanul 
befolyásolni az ajánlatkérő döntéshozatali folyamatát, vagy olyan bizalmas információt kísérelt
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megszerezni, amely jogtalan előnyt biztosítana számára a beszerzési eljárásban, vagy korábbi 
beszerzési eljárásból ebből az okból kizárták, és a kizárás tekintetében jogorvoslatra nem került 
sor az érintett beszerzési eljárás lezárulásától számított három évig;
g) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul:
ga) nem az Európai Unió, az Európai Gazdasági Térség vagy a Gazdasági Együttműködési és 
Fejlesztési Szervezet tagállamában, a Kereskedelmi Világszervezet közbeszerzési 
megállapodásban részes államban vagy az EUMSZ 198. cikkében említett tengerentúli 
országok és területek bármelyikében vagy nem olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, 
amellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy amellyel 
az Európai Uniónak kétoldalú megállapodása van a közbeszerzés terén,
gb) olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, amely a pénzmosás és a terrorizmus 
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIH. törvény 3. § 38. 
tényleges tulajdonos pont a)-d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát nem képes megnevezni, 
vagy
gc) a gazdasági szereplőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel 
vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes 
szervezet, amelynek tekintetében a gb) alpont szerinti feltétel fennáll;

Nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 41.§ (6) bekezdése szerint átlátható szervezetnek minősül, figyelemmel a törvény l.§ 
4. pontjára.
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Az ajánlattételi felhívás 3. sz> melléklete

Ajánlattételi Nyilatkozat

„Budapest Vin. kerület Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ (JEK) 
új épületszárny tervezése”

tárgyú közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás vonatkozásában

Alulírott Kiss Tamás, mint a Dot Design Kft ajánlattevő (székhely: 1114 Budapest 
Bukarest, u. 8-10 VI. em IH.) ügyvezetője {képviseleti jogkör/titulus megnevezése) az 
ajánlattételi felhívásban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és 
műszaki leírás gondos áttekintése után az alábbi nyilatkozatot tesszük:

1. Elfogadjuk, hogy amennyiben olyan kitételt tettünk ajánlatunkban, ami ellentétben van 
ajánlattételi felhívással, vagy annak mellékleteivel, illetve azok bármely feltételével, akkor 
az ajánlatunk érvénytelen.

2. Kijelentjük, hogy amennyiben, mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülünk, a 
szerződést megkötjük, továbbá az ajánlattételi felhívásban, annak mellékleteiben rögzített 
szolgáltatást ajánlatban meghatározott díjért szerződésszerűen teljesítjük.

3. Tudatában vagyunk annak, hogy közös ajánlat esetén a közösen ajánlatot tevők személye 
nem változhat sem a beszerzési eljárás, sem az annak alapján megkötött szerződés 
teljesítése során. Annak is tudatában vagyunk, hogy a közös ajánlattevők egyetemlegesen 
felelősek mind a beszerzési eljárás, mind az annak eredményeként megkötött szerződés 
teljesítése során.

4. Kijelentjük, hogy az Önkormányzat klímavédelmi intézkedési tervét megismertük, a 
szerződés teljesítése során az intézkedési tervben foglaltaknak megfelelően járunk el.

Kelt: Budapest, 2022.05.25

cégszerű aláírás

*5^’
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Az ajánlattételi felhívás 4. sz, melléklete

Titoktartási Nyilatkozat

„Budapest Vili, kerület Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ (JEK) 
új épületszárny tervezése”

tárgyú ■
közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban.

1. Alulírott Kiss Tamás, mint a Dot Design Kft ajánlattevő (székhely: 1114 Budapest 
Bukarest, u. 8-10 VI. em 1H.) ügyvezetője (képviseleti jogkör/titulus megnevezése) 
nyertességem esetén tudomásul veszem, hogy jelen közbeszerzési értékhatárt el nem érő 
beszerzési eljárásban foglalt feladataim ellátása során a tudomásomra jutott, bizalmasnak 
tekintett információkat titokként kezelem, azokat illetéktelen személynek nem adom át, 
nem teszem hozzáférhetővé, nem hozom illetéktelen személy vagy a nyilvánosság 
tudomására.

2. Vállalom, hogy a bizalmas információkat vagy azok részeit magam vagy illetéktelen 
személyek hasznára nem alkalmazom, abból felhatalmazás nélkül más bizalmas 
információt nem készítek, felhatalmazás nélkül az adatot nem másolom, nem 
sokszorosítom, abból kivonatot nem készítek, illetve ezek tartalmának rögzítésére 
semmiféle technikai vagy más eszközt nem alkalmazok.

3. Tudomásul vettem, hogy a bizalmas információt tartalmazó adathordozót a megismerési 
jog megszűnésekor (pl. szerződésben foglaltak teljesítése, a munkáltatóval fennálló 
jogviszonyom megszűnése stb.) ajánlatkérők részére köteles vagyok átadni.

4. Tudomásul vettem, hogy a titoktartási kötelezettség a szerződés lejáratát követően is a 
vonatkozó jogszabályban meghatározott ideig, de legalább öt évig terhel.

5. Tudomásul vettem, hogy a nyilatkozatban foglaltak megszegése miatt ajánlatkérők 
kártérítési és/vagy egyéb igényt érvényesíthetnek velem szemben.

cégszerű aláírás



Az ajánlattételi felhívás 5. sz. melléklete

Tervezési program
a Budapest, VIII. kerület Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ (JEK) új 

épületszámy tervezése
1084 Budapest, Auróra u. 22-28. alatti telephelyén (hrsz. 35037) 

új orvosi rendelő épület és kertrendezés
előkészítés, koncepció, engedélyezési és kiviteli tervei elkészíttetéséhez

1) A JEK jelenlegi helyszínének helyszínrajza és a szakrendelő földszinti alaprajza
Átadásra keni! az 1. melléklet JEK helyszinrajza.pdf és (1. melléklet) 2. melléklet

JEK épületének alaprajza.pdf rajz (2. melléklet), amely a JEK jelenlegi 
befogadóhelyének helyszínrajzát és a már meglévő (felújított) főépület földszinti 
alaprajzát mutatja be. Az átadott rajzok tájékoztató jellegűek, felhasználásuk előtt 
ellenőrzésük szükséges a tervező részéről.

Az ingatlan Budapest Főváros VHL kerület Józsefváros Önkormányzata 
Képviselő-testületének 66/2007 .(XU.12.) rendelete Józsefváros Kerületi Építési 
Szabályzatáról (JÓKÉSZ) hatálya alá tartozik. A JÓKÉSZ mellékletei 3. szelvényén 
található az ingatlan. A JÓKÉSZ módosítása folyamatban van, így az ingatlanra 
vonatkozó szabályozási elemek biztosítani fogják az ajánlatkérő igényeinek megfelelő 
épület megtervezhetőségét.

2) A Déri Miksa utca sétánnyá alakítása folyamatban lévő munka, amelyet a tervezőnek 
ismerni szükséges munkájához;

Átadásra kerül a 3. melléklet Déri Miksa_Kl_Kertépitészeti fedvényterv.pdf (3. 
melléklet). A tervezőnek az épület elhelyezése miatt esetlegesen szükséges módosítást a 
fedvényterv készítőjével egyeztetni köteles.

Nem készült a tervezendő épülethez sem geodéziai, sem a talaj terhelhetőségét és 
csapadékvíz felvevő képességét vizsgáló talajmechanikai felmérés és szakvélemény, 
ezt a tervezés megkezdéséhez el kell végeznie a nyertes ajánlattevőnek.

3) A meglévő közműszolgáltatások és mérőórák fajtája, bekötési pontja, kapacitása;
Az ingatlan rendelkezik víz- és csatorna közmű bekötéssel. A tervező feladata a 

koncepciótervek elfogadását követően a kialakuló épület kapacitásigényének 
meghatározása és szolgáltatóval való egyeztetése, beleértve ebbe a csapadékvizek 
kezelését is.

Az ingatlan rendelkezik földgáz ellátással. Az új, az épületek energetikai 
jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendeletnek megfelelő 
épületenergetikai kialakítás és az ebből következő fűtési és HMV előállítási rendszer 
megtervezése, valamint a kialakuló épület gáz kapacitásigényének meghatározása és 
szolgáltatóval való egyeztetése a tervező feladata.

Az ingatlan rendelkezik elektromos áramellátással. A tervezendő napelemes 
rendszer ismeretében a kialakuló épület áram kapacitásigényének meghatározása és 
szolgáltatóval való egyeztetése a tervező feladata.

A főépületet a meglévő főépület gépészeti kapacitásait - ha azok megfelelőek - 
felhasználhatja, de független rendszerekben is gondolkozhat, szem előtt tartva a 
legköltséghatékonyabb megoldás kialakítását.

4) Az ingatlan földhivatali térképvázlata;
Átadásra kerül az 4, melléklet Földhivatali térképvázlat hrsz 35037.pdf (4. 

melléklet) és 5. melléklet Tulajdoni lap hrsz. 35037.pdf (5. melléklet) dokumentum.
5) A JEK új épületének tervezett funkciói;
Javasolt kialakítás egy földszint 4- egy emeletes, alápincézetlen épület. Ebben szükséges 
kialakítani mintegy 650-750 m2 hasznos alapterületű épületben;

6
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- összesen hat 20-25 m2 alapterületű orvosi rendelőt,
- egy-egy 18-25 m2 alapterületű orvosi szobával,
- az orvosi rendelő-szoba egységekhez épületszintenként tartozzon betegváró,
- egy kb. 25 m2 alapterületű ügyeleti orvosi rendelő saját váróval, 

Szintenként szükséges egy-egy (összesen kettő) 15-25 m2 alapterületű 
-orvosi pihenő, 
- egy-egy (összesen kettő) teakonyha. \ .

Az épületben legyen (ha az épület emeletes, úgy szintenként)
- személyzeti WC,
- akadálymentes WC és
- férfi-női WC-csoport, 
- takarítószer tároló és raktár. 

Szükséges továbbá 15-20 m2 raktártér is. 
Hulladéktároló és veszélyes hulladék tároló. 
Szerver helyiség, gépészeti helyiség.

Az épület nem ügyeleti bejárójában porta is kialakítandó, továbbá többszintes 
kialakítás esetén az akadálymentességet biztosító akadálymentes személyfelvonó is 
tervezendő.

6) A JEKúj épületének tervezett elhelyezése;
Az épület javasolt telepítési helye az ingatlan északi része, a Déri Miksa és 

Nagyfuvaros utca által határolt telekrész. Az egységesebb beépítési kép érdekében 
megfontolandó a csatlakozás a főépület tömbjéhez.

7) Hütés-futés-klímatizálásigénymeghatározása;
Az épület valamennyi huzamos tartózkodású terében, helyiségében javasolt a 

teljes klimatizálás (hűtés-futés-szellőzés) integrált kialakítása.
8) Javaslat megújuló energia használatára;

Megvizsgálandó a napenergia és a talajhö használatának lehetősége és 
gazdaságossága. Ha a tető napelemek telepítésre esetlegesen nem alkalmas, akkor 
zöldtető létesítésének vizsgálata.

9) Informatikai, telekommunikációs és biztonságtechnikai elvárások meghatározása;
Orvosi rendelők kialakításakor szokásos informatikai felszereltség, a szakmai 

minimumfeltételek szerint (60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet alapján).
Az épület betörésvédelmet igényel, ennek kialakítása tervezői feladat.

10) Az akadálymentesítési elvárások tételes meghatározása;
Nem csak mozgássérültek, de látás- és hallássérültek ellátására is legyen 

alkalmassá téve az épület.
11) Az udvarral kapcsolatos elvárások felsorolása;

Az udvart illetően egy teljes kertészeti tervet kér az ajánlatkérő, ami nem csak az 
új épület környezetére, hanem a telek egészére nézve ad megoldást. Ennek részeként a 
telek déli részén található telken belüli (nem telekhatáron lévő) vasbeton kerítés 
elbontandó és itt két oldali parkolásra lehetőséget adó orvosi parkolórész kialakítását is 
kéîjük. A

12) További ajánlatkérői észrevételek:
- A 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet (az épületek energetikai jellemzőinek 

meghatározásáról) figyelembevételével, már az új épületenergetikai elvárásoknak 
megfelelően szükséges kialakítani az épületet, ezért egy hőszivattyús, a használati 
melegvíz ellátást és a futést-hütést egyaránt megoldó rendszer kiépítése javasolt.

- A napelemek telepítésének hasznossága megvizsgálandó.
- Semmilyen speciális építészeti kialakítást, energiaigényt vagy védelmet (pl. 

radiológiai) igénylő berendezés telepítésére nem kerül sor az épületben.
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A tervezési folyamat során elkészítendő:
• A tervezéshez szükséges geodéziai és a talaj terhelhetőségét és csapadékvíz felvevő 

képességét vizsgáló talajmechanikai felmérés és szakvélemény elkészíttetése a tervező 
feladata.

• M=l:100 - 1:200 léptékű koncepcióterv vagy tervek, mely alapján eldönthető a
rendelkezésre álló területhez mért valós helyigény. A koncepcióterv véglegesítése során 
kerüljön megállapításra a tervező részéről, hogy
- a javasolt koncepció szerinti beépítés eleget tud-e tenni helyi építési szabályzatban 

foglaltaknak (beépítés mértéke, zöldfelület nagysága stb.)
- a javasolt (teljeskörű) épületgépészeti és épületelektronikai program a kiviteli 

tervekhez,
- a kertterv vázlata,
- a parkolási mérleg és a parkolóhely számítás alapján tett tervezői javaslatok
- mérnöki költségbecslés az ajánlatkérői döntés meghozatalának segítésére 
- a tervek bemutatása az ajánlatkérőnek.
Az Ajánlatkérő által kiválasztott megoldásra településképi engedélyt kell beszereznie 
nyertes ajánlattevőnek.

• M~l:100 léptékű építési engedélyezési terv szintű építészeti-műszaki, belsőépítészeti
dokumentáció elkészítése. Ezt szükséges az összes érintett szakhatósággal egyeztetni a 
tervezőnek és beszerezni azok jóváhagyó nyilatkozatát. A tervező feladata az ÉTDR 
rendszer használata, az ajánlatkérő által meghatalmazva, az építési engedély 
megszerzése is. Az anyag része kell legyen a költségbecslés is.

• Közbeszerzéshez előkészített és összeállított kiviteli tervek elkészítése az összes 
szakágban (legalább, de nem kizárólagosan): 
- építészeti, 
- teljeskörű (mély és magasépítési) tartószerkezeti, 
- tűzvédelmi, 
- orvostechnológiai, 
- épületenergetikai,
- épületgépészeti (ivóvíz; kommunális és csapadékvíz csatorna; földgáz ellátás; hűtés- 

fűtés és használati melegvíz rendszer, épületszellőztetés stb.)
- gyengeáramú (informatikai és tűz- és biztonságtechnikai, hívórendszer, gépészeti 

rendszer távvezérlése) és
- erősáramú épületelektronikai és világítási
- felvonótervezési,
- belsőépítészeti (falburkolatok, széklécek, sarokvédelem, ütközők, szaniterek és 

piperék, információs táblák, beépített és mobil berendezések teljes köre)
- kertépítészeti (szükséges fakivágással, növénytelepítéssel, zöldfelület számítással, 

gyalogos felületek, biciklitárolók, térburkolatok és térbútorok tervezésével az 
esetleges zöldtetöre is kiterjesztve a tervezése feladataként)

- áttervezési (parkoló és engedélyeztetése)
- külső közmű, (szivárogtató, kertöntözési, szikkasztó- és csapadékvíz tároló rendszer; 

térvilágítás, héjvédelem)
- akadálymentesítési tervfejezet szakértő vagy szaktervező által összeállítva szöveges 

(műszaki leírás), rajzi tervek akadálymentes wc falnézetekkel (kapaszkodók, 
szaniterek, piperék, vészjelző, tükör rögzítési helyeivel), recepció, közlekedők és 
várók akadálymentes kialakítása, belsőépítészeti eszközök leírása és ellenőrzése a 
belsőépítészeti tervvel összhangban,

- munkabiztonsági és egészségvédelmi terv
- árazott tervezői költségvetés és árazatlan költségvetési kiírás elkészítése az összes 

szakágra,
- közbeszerzési műszaki dokumentációelemek összeállítása a teljes építési feladatra.

• A tervező részvétele a közbeszerzésben és 6 alkalom tervezői művezetés biztosítása 
az építés során.



Teljesítési határidők:
♦ előkészítés és koncepcióterv; szerződéskötéstől számított 30 nap.
• építési engedélyezési terv: a koncepcióterv jóváhagyásától számított 60 nap,
• kiviteli tervek: az építési engedély leadását követő 60 nap, de leghamarabb az 

építési engedély határozat kézhezvételétől számított 30 nap.

Mellékletek:
1. 1. melléklet JEK helyszinrajza.pdf
2. 2. melléklet JEK épületének alaprajzapdf
3. 3. melléklet Déri Miksa_Kl__Kertépítészeti fedvényterv.pdf
4. 4. melléklet Földhivatali térképvázlat hrsz. 35037.pdf
5. 5. melléklet Tulajdoni lap hrsz. 35037.pdf
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DESIGN

„Budapest VIII. kerület Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi 
Központ (JEK) új épületszárny tervezése” tárgyú, közbeszerzési 

értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban tett ajánlathoz 
kapcsolódó referenciák

Jelen ajánlatételhez szükséges kötelező referenciák referenciamunkák:

S/er/údés tárgya ■
Projekt megneve/ese

s/er/odu íd mse. 
kapcsolattartó

kapcsolattartó ■ dknszolgál- 
tatásdija teljesítés ideje

A Jahn Ferenc Dél-Pesti Kórház és 
Rendelőintézet „D” épület 3. eme
leti műtőblokkjának belső átalakí
tása

1204 Budapest, Köves u. 1.
FVP-54757

Mediversum Kft, 
1126 Budapest, 
Márvány u. 42.4. 
em. 4/A.

Nagy Gábor 2.680.000 Ft
+ Áfa c

vázlatterv:
2021.12.01.

kiviteli terv:
2022.03.31. ?

A meglévő kórházépület fejlesztése már korábban megkezdődött. A kivitelezések közben az Orvosi stáb to
vábbi 2 mütő kialakítását kérte az épület harmadik emeletének keleti szárnyában. A kb 300 m2-es alapterüle
ten új orvosi szobák, műtők kerültek kialakításra, külön tűzszakaszban, a tetőre telepített új szellőzőgépekkel.

Budapest Főváros XIX. kér. 
Önkormányzat Kispesti 

Egészségügyi Intézete (1195 
Budapest, Ady Endre út 122-124. 
) telephelyén -a melléklet 
szakmai terv és a rendelkezésre 

álló korábbi állapotot bemutató 
tervrajzok alapján - III. emeleti 
Egy napos sebészet építészeti 

tervezése

Mediversum Kft, 
1126 Budapest, 

Márvány u. 42. 4. 
em. 4/A.

Nagy Gábor 
+

5.290.000 Ft
+ Áfa engedélyezési 

tervszakasz:
2020.10.22.

kiviteli terv:
2020.11.17.

Budapest Főváros XIX. kér. Önkormányzat Kispesti Egészségügyi Intézete az épület ÜL emeletének DK-i 
szárnyában egynapos sebészeti műtőrészleget kívánt létrehozni. AIII. Emeleten kialakuló, külön tűzszakaszba 
kerülő intézményrész alapvetően épületen belüli átalakítással jön létre, funkcióváltás nélkül, (a szinten a pro
jekt megkezdésekor is üzemelt két kis mütő, melyek mai szabványoknak már nem feleltek meg). A tervezési 
terület kb 400 m2 volt, melyben a meglévő épületrész mai szabványoknak megfeleltetése volt a legnagyobb 
kihívás (tűzvédelem, akadálymentesítés, műtők szellőzőgépeinek elhelyezése, környező lakóépületek zajvé
delme)

< VI ?



Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. 
Kijelentem, hogy az ajánlat sikeressége esetén képes vagyok dolgozni és részt kívánok venni a 
tárgyi beszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítésében.

Kelt: Budapest, 2022.05.25.

sajátkezű aláírása



DESIGN

„Budapest VIIL kerület Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi 
Központ (JEK) új épületszárny tervezése” tárgyú, közbeszerzési 

értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban tett ajánlathoz 
kapcsolódó igazolások

A teljesítésbe bevonásra kerülő szakemberek

SZEMÉLYES ADATOK/JOGOSCLTSÁG IGAZOLÁSA

Névi . :

Anyja neve:

Születési hely, idő:

Állampolgárság: magyar

A szerződés teljesítése során betöltendő pozíció: É megjelölésű tervező

Kamarai szám névjegyzék nyilvántartási száma: É 01-6370

A megszerzés/nyilvántartásba vétel dátuma: 2017,01.31.

Érvényessége dátuma: 2027.02.08.

A jogosultság megléte az alábbi elektronikus el
érési úton ellenőrizhető:

https://euevintezes.mekon.hu/index.phn?u=nevie£v 
zek&m^ag&i^adatlap&id~21C63

Jelenlegi munkáltató megnevezése, és címe: Dot Design Kft.

1114 Budapest, Bukarest utca 8-10. 3. Iház. 6. em.
3.
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https://euevintezes.mekon.hu/index.phn?u=nevie%25c2%25a3v


ISKOLAI VÉGZETTSÉGEK, EGYÉB TANULMÁNYOK 

(Kezdje a legfrissebbel, és úgy haladjon az időben visszafelé!)

Mettől meddig (év) Intézmény megnevezése / Végzettség

MUNKAHELYEK, MUNKAKÖRÖK(szakmai önéletrajz)

Mettől meddig (év) Munkahely megnevezése, munkakör ismertetése

2017- «

2011-2016

2009-2010

2007-2009

'll



sib....

1 SZ XKIRÁWÚ G\ AKORLA IVÓN L LE I R UZ FL1

Koiábbi épiksi.'kne/ési projekt megnevezése, a szeméhes kö/-
! rvinúködés ke/du és /áró időpontja 

í (-tói, -in* év. hónap megadását ah

*

ÆLÔS1 ER

Szakmai 
tapasziaíui 
..számított'' 
(hónap)

3 J V ' -'

VEZÓKÉM

Ellátott funkciók, 
feladatok és
beosztások ismertetése

felelős tervező - vázlat
terv és kiviteli tervek 
készítése és
koordinálása

9 ,. V>
felelős tervező - vázlat
terv engedélyezési és ki
viteli tervek készítése és 
koordinálása

I

' ' '• ' '. '. .. ■' ' ' \ ' ' ' ■ '■ '
. 2 7

felelős tervező - vázlat
terv és kiviteli tervek 
készítése és
koordinálása

11 , ;

felelős tervező - vázlat
terv és kiviteli tervek 
készítése és
koordinálása

— - ■; ; ? / ; ■ ; ; : : \ ; : ; \ < ; < 2

felelős tervező - vázlat
terv és településképi vé
leményezési tervek ké- 
szítése és koordinálása

: ? ■ ; '
' , < / - ; ■ - ? ■ ; u

5 .\\'ú
felelős tervező - kiviteli 
tervek készítése és koor
dinálása

3
felelős tervező - engedé
lyezési és kiviteli tervek 
készítése

- ■. ■ .■■■■■.;.■■■■. ■■

6

felelős tervező - telepü
lésképi bejelentési és ki
viteli tervek készítése és 
koordinálása

12
vázlatterv és kiviteli ter
vek
készítése

íU. ßoj«^



Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. 
Kijelentem, hogy az ajánlat sikeressége esetén képes vagyok dolgozni és részt kívánok venni a 
tárgyi beszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítésében.

Kelt: Budapest, 2022.05.24.

sajátkezű aláírása

RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSI NYILATKOZAT

Alulírott Kiss Tamás a Dot Design Kft, (székhely: 1114 Budapest, Bukarest utca 8-10. 3. Iház. 6. 
em. 3.) cégjegyzésére jogosult képviselője, mint a jelen eljárásban bemutatott, építész tervező kije
lentem, hogy részt veszek a „Budapest VIII. kerület Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi 
Központ (JEK) új épületszárny tervezése” tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő be
szerzési eljárásban.

Az ajánlat nyertessége esetén képes vagyok dolgozni a szerződés teljes időtartama során, az ajánlat
ban szereplő beosztásban.

Kijelentem, hogy nincs más olyan kötelezettségem, amely a jelen szerződésben való munkavégzé
semet bármilyen szempontból akadályozná.

Budapest, 2022. 05. 24.

Kiss Tamás ügyvezető 
Dot Design Kft.

ikr. SojáX tÓhU'XX.



NYILATKOZAT

Alulírott Botos András Dénes (szül ), Studio Qvarta Kft.
ügyvezetője igazolom, hogy a Studio Qvarta Kft. 2019 és 2020-es évben tervezési 
tevékenységből származó árbevétele bruttó tvolt.

Kelt: Budapest, 2022.05.24

Botos András Dénes 
ügyvezető

Alulírott Kiss Tamás (szül.: (), Dot Design Kft. ügyvezetője igazolom,
hogy a Dot Desion Kft. 2019 és 2020-es évben tervezési tevékenységből származó 
árbevétele nettó volt, (bruttó:

A konzorcium összes árbevétele 2020 és 2019 évben Ft

Kelt: Budapest, 2022.05.24
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„Budapest Vili, kerület Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi 
Központ (JEK) új épületszárny tervezése” tárgyú, közbeszerzési 

értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban tett ajánlathoz 
kapcsolódó igazolások

A teljesítésbe bevonásra kerülő szakemberek

M/2.1. Dot Design Kft Kiss Tamás É 016370

https ://eugvintezes.mekon.hu/index.pbp?u-neviegyzek&m=tag&i=adatlap&id==21C63

M/2.2 Mediversum Kft Zentai Gyula OT-MT-T 01-4013
https://www.mmk.hu/neviegyzek7idM1400

M/2.3 TŐrös Ágnes Dóra BÉ 05-0506
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RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSI NYILATKOZAT

Alulírott Kiss Tamás a Dot Design Kft, (székhely: 1114 Budapest, Bukarest utca 8-10. 3. Iház. 6. 
em. 3.) cégjegyzésére jogosult képviselője, mint a jelen eljárásban bemutatott, építész tervező kije
lentem, hogy részt veszek a „Budapest Vin. kerület Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi 
Központ (JEK) új épületszárny tervezése” tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő be
szerzési eljárásban.

Az ajánlat nyertessége esetén képes vagyok dolgozni a szerződés teljes időtartama során, az ajánlat
ban szereplő beosztásban.

Kijelentem, hogy nincs más olyan kötelezettségem, amely a jelen szerződésben való munkavégzé
semet bármilyen szempontból akadályozná.

Budapest, 2022. 05. 24.

L
Kiss Tamás ügyvezető 

Dot Design Kft.

(Za.



Büntetőjogi felelősségein tudatában kijelenteni, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. 
Kijelentem, hogy az ajánlat sikeressége esetén képes vagyok dolgozni és részt kívánok venni a 
tárgyi beszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítésében.

Kelt: Budapest, 2022.05.24.

RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSI NYILATKOZAT

Alulírott Tőrös Ágnes Dóra, mint a jelen eljárásban bemutatott, belsőépítész tervező kijelentem, hogy 
részt veszek a „Budapest VIII. kerület Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ (JEK) 
új épületszárny tervezése” tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban.

Az ajánlat nyertessége esetén képes vagyok dolgozni a szerződés teljes időtartama során, az ajánlat
ban szereplő beosztásban.

Kijelentem, hogy nincs más olyan kötelezettségem, amely a jelen szerződésben való munkavégzése
met bármilyen szempontból akadályozná.

Budapest, 2022. 05. 24.

Tőrös Ágnes Dóra 
építész, belsőépítész 
É/BÉ 05 0506
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ALÁÍRÁS-MINTA

Alulírott Kiss Tamás (születési név: születési hely, idő: ib

anyja neve * lakóhely

), mint a Döt Design Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1114

Budapest, Bukarest utca 84Q..UI.. lépcsőház 6. emelet 3. ajtó) ügyvezetője a céget akként jegyzem.

hogy a cég kézzel vagy géppel előírt, előnyomott, vagy nyomtatott neve alá vagy fölé nevemet önállóan 

az alábbiak szerint írom:

Kiss Tamás

Alulírott dr. Szeltner Gábor ügyvéd (1065 Budapest, Lázár utca 5.11/15., nyilvántartó kamara: Budapesti 

Ügyvédi Kamara, kamarai lajstromszám 20149) tanúsítom, hogy a fenti aláírás-mintát Kiss Tamás 

(születési név: születési hely, idő

,, anyja neve lakóhef

ajtó), aki személyazonosságát a(z) ;zámú személyazonosító igazolványával, lakcímét a(z)

számú lakcímet igazoló hatósági igazolványával kellőképpen igazolta, előttem saját kezűleg 

írta alá. - •

Nyilatkozom, hogy az aláírás-minta hitelesítést a cégbejegyzési eljárás során láttam el ellenjegyzéssel. 

Ezen általam ellenjegyzett aláírás-minta a cégbejegyzési kérelem mellékletét képezi. A cégbejegyzési 

kérelem alapját képező létesítő okiratot én készítettem és láttam el ellenjegyzéssel. így a jelen aláírás

minta megfelel a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. 

törvény 9. §-ában írt feltételeknek.

Kelt és ellenjegyzőmBudapesten, 2017. június 2. napján

_ ;
Dr. Szeltner Gabor
ügyvéd
1065 Budapest, Lázár utca 5.11/15.
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ALÁÍRÁS-MINTA HITELESÍTÉS

Alulírott Botos András Dénes (születési neve: 
. szüL hely, idő: Budapest,

anvia neve:
; lakcím

), mint a Studio Qvarta Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője a céget 
akként jegyzem, hogy a cég kézzel vagy géppel előírt, előnyomott, vagy nyomtatott neve alá vagy 
fölé nevemet Önállóan az alábbiak szerint Írom:-——  ----------—.

Botos András Dénes

ügyszám:................ ....

Alulírott dr. Horváth-Czinger Annamária Ügyvéd (székhely: 1066 Budapest, Teréz körút 46. 
nyilvántartó kamara: Budapesti Ügyvédi Kamara) tanúsítom, hogy a fenti aláírás-mintát Botos 
András Dénes (szűkei neve: wyja neve
szül, hely, idő: lakcím:
személyazonosságát a számú személyi igazolvánnyal, lakcímét a hatósági
igazol ványával kellőképpen igazolta, előttem saját kezűleg írta alá.

Nyilatkozom, hogy az aláírás-minta hitelesítést a változásbejegyzési eljárás során láttam el 
ellenjegyzéssel. Ezen általam ellenjegyzett aláírás-minta a változásbejegyzési kérelem mellékletét 
képezi. A változásbejegyzési kérelem alapját képező létesítő okiratot én készítettem és láttam el 
ellenjegyzéssel. így a jelen aláírás-minta megfelel a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és 
a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 9. §-ában írt feltételeknek.-— --

Budapest, 2021.05.05.

Ellenjegyzőn: 
dr. Horváth-Czinger Annamária Ügyvéd 
Budapest, 2021.05.05.
Kamarai Azonosító Száma: 36061836
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ORTEN

Dot Design Korlátolt Felelősségű Társaság 
1114 Budapest, Bukarest utca 8-10.3. tház. 6. em, 3. 
Cégjegyzékszám: 0109299420 
Adószám: 25973312-2-43

Cégkivonat 2022.04.22-i hatállyal

1. Általános adatok

Cégjegyzékszám: 0109 299420 (Hatályos) 
Cégforma: Korlátolt felelősségű társaság 
Alakulás dátuma: 2017.06.02.
Bejegyzés dátuma: 2017.06.08.

2. A cég elnevezése 

2/1 Dot Design Korlátolt Felelősségű Társaság
Bejegyzés kelte: 2017.06.08.

Hatályos: 2017.06.08. -...

3. A cég rövidített elnevezése

3/1 Dot Design Kft.
Bejegyzés kelte: 2017.06.08.

Hatályos: 2017.06.08.-...

5. A cég székhelye

5/1 1114 Budapest, Bukarest utca 8-10.3. Iház. 6. em. 3.
Bejegyzés kelte: 2017.06.08.

Hatályos: 2017.06.08. - ...

8. A társasági szerződés (alapszabály, alapító okirat, létesítő 
okirat) kelte

8/1 2017.06.02.
Bejegyzés kelte: 2017.06.08.

Hatályos: 2017.06.08. -

ik*.



9. A cég tevékenységi köre(í)

9/1 7111’08 Építészmérnöki tevékenység Főtevékenység

Bejegyzés kelte: 2017.06.08.
Hatályos: 2017.06.08. -...

11. A cég jegyzett tőkéje

A Összesen:3 000 000 HUF
Bejegyzés kelte: 2017.06.08.

Hatályos: 2017.06.08. - ...

13. A cégjegyzésre jogosult(ak) adatai

13/2 Kiss Tamás (an: 1 ügyvezető (vezető tisztségviselő)
Születés ideje
Adóazonosító jel:
A hiteles cégaláírási nyilatkozat vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta benyújtásra került.
A képviselet módja: önálló.
A jogviszony kezdete: 2017.06.02.
Változás időpontja: 2020.12.22.
Bejegyzés kelte: 2020.12.22.

Hatályos: 2020.12.22. - ...

20. A cég statisztikai számjele

20/1 25973312-7111-113-01.
Bejegyzés kelte: 2017.06.08.

Hatályos: 2017.06.08. -...

21. A cég adószama

21/2 25973312-2-43.
HU25973312.
Adószám státusza: érvényes adószám
Státusz kezdete: 2017.06.07.
Változás időpontja: 2018.02.20.
Bejegyzés kelte: 2018.02.21.

Hatályos: 2018.02.20. - ...

32. A cég pénzforgalmi jelzőszáma

37/1 10404089-50526867-88681000
K&H Bank Zrt. 408 Budapest (1053 Budapest, Kálvin tér 3.; 0110 041043)
A számla nyitási dátuma: 2017.06.20.
Bejegyzés kelte: 2017.06.23.

Hatályos: 2017.06.23. - ...



45. A cég elektronikus elérhetősége

45/1 A cég kézbesítési címe: tamas.kiss.arch@gmail.com 
Bejegyzés kelte: 2017.06.08.
to

49. A cég cégjegyzékszámai

49/1 0109299420
Vezetvea(z) Fővárosi Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásában. 
Bejegyzés kelte: 2017.06.08.

Hatályos: 2017.06.08. - ...

59. A cég hivatalos elektronikus elérhetősége

59/1 A cég hivatalos elektronikus elérhetősége: 25973312#cegkapu 
? Változás időpontja: 2018.06.18.

Bejegyzés kelte: 2018.06.18.
Hatályos: 2018.06.18.-...

60. Európai Egyedi Azonosító

60/1 Európai Egyedi Azonosító: HUOCCSZ.01-09-299420
Változás időpontja: 2017.06.09.
Bejegyzés kelte: 2017.06.09.

Hatályos: 201706.09. -...

Cégformától függő adatok

1(09). A társaság tagjainak adatai

](09)/4 Pintér Magdolna Anna (gr
Születés ideje
A tagsági jogviszony kezdete: 2017.06.02.
Változás időpontja: 2020.10.06, 
Bejegyzés kelte: 2020.10.06.
to

l(09)/5 Kiss Tamás (an
Születés ideje:
A tagsági jogviszony kezdete: 2017.06.02.
Változás időpontja: 2020.12.22.
Bejegyzés kelte: 2020.1222.

Hatályos: 2020.12.22.-...

th*.
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97. Pénzügyi modul

Létszám: 3 fő

2020. év 2019. év

2019.01.01. -
2019.12.31.

2018. év

2018.01.01.-
2018.12.31.

2017. év

2017.06.02. -
2017.12.31.

2016. év

2016.01.01. -
2016.12.31.

Beszámolási időszak

Értékek: EzerHUF-ban

2020.01.01.-

2020.12.31.

Értékesítés nettó árbevétele 21 229 17 767 12 096 3 080 -

Üzemi eredmény 1245 1491 2 641 -216 -

Adózás előtti eredmény 1245 1468 2 605 -216 -

Mérleg szerinti eredmény — - - - -

Adózott eredmény 893 1144 2167 -373 -

Eszközök összesen 7 492 6 938 7 979 1960 -

Befektetett eszközök 599 370 552 667 -

Forgóeszközök 6 893 6 568 7427 1293 -

Pénzeszközök 6 854 5 659 4 9)2 175 -

Aktív időbeli elhatárolások 0 0 0 0 -

Saját tőke 6 830 5 938 4 794 1727 -

Céltartalékok 0 0 0 0 -

Kötelezettségek 662 1000 3185 233 -

Adófizetési kötelezettség 352 324 438 157 -

Rövid lejáratú kötelezettségek 662 1000 3185 233 -

Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0 0 0 -

Passzív időbeli elhatárolások 0 0 0 0 -

Pénzügyi mutatók

Eladósodottság foka Q) 0,09 0,14 0,40 0,12 -

Eladósodottság mértéke - Bonitás (£) 0,10 0,17 0,66 0,13 -

Árbevétel arányos eredmény % @ 4,21 6,44 17,92 -12,11 -

Likviditási gyorsráta O 10,41 6,57 2,33 5,55 -

Az adatok az OPTEN Kft. Cégtár rendszeréből származnak, amely cégek esetén a Cégközlönyben megjelent 
hivatalos adatokat tartalmazza, más szervezetek esetén egyéb forrásból származó hivatalos és gyűjtött 

információk láthatók.
Lekérdezés időpontja: 2022.04.2215:07

Utolsó feldolgozott Cégközlöny megjelenési dátuma: 2022.04.21.
Adatbázis utolsó aktualizáiási dátuma: 2022.04.22 08:44

OPTEN Kft©



Statisztikai számjel

1 |o 1 1 - ■ 2 9

I

4 2
Cégjegyzék szám

A közzétett adatok könyvvizsgálattal 
nincsenek alátámasztva!

Dot Design Kft,

adatok E Ft-ban
Sorsz 

#

A tétel megnevezése Előző év Módosítások Tárgyév

a b c / d .. . e

I. Értékesítés nettó árbevétele 12096 17 767

n. Aktivált saját teljesítmények értéke

in. Egyéb bevételek

IV. Anyagjellegű ráfordítások 5 711 13 308

V. Személyi jellegű ráfordítások 3 366 2 580

VI. Értékcsökkenési leírás 297 328

vu. Egyéb ráfordítások 81 60

A, ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE 2 641 1491

vm. Pénzügyi műveletek bevételei 1 ;

K. Pénzügyi műveletek ráfordításai 37 23

B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE -36 -23

ç. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY 2 605 1468

X. Rendkívüli bevételek

XI. Rendkívüli ráfordítások

D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY

E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY 2 605 1468

xn. Adófizetési kötelezettség (KTVA) 438 324

F. ADÓZOTT EREDMÉNY 2 167 1 144

G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY 2167 1144

Kelt Budapest, 2020. május 12.________________ _________ ._________________________ ______
a vállalkozás vezetője (képviselője)

PH

Oldal: 1/1
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e.papir

Azonosító:EPAPIR-20220602-7832

Küldő

Viselt név: KISS TA^>S

Dátum: 2022.06.02

Hivatkozási szám:

Születési név: - - - -- Azonosító: EPAPIR-20220602-

Anyja neve: Témacsoport EGYEB
azonosító:

Születési hely: Témacsoport neve: Egyéb

Születési idő: Ügytípus azonosító: EGYEB_UGY

Nem természetes 
személy neve:

Dot Design Kft Ügytípus neve: Egyéb

Nem természetes 
személy adószám«

25973312 
i: - —

Címzett
BUDAPEST FŐVÁROS Vili. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 
1082, Budapest ■
Baross utca 63-67

Tárgy:
JEK hiánypótlás Dot&Qvarta

Tisztelt CÍM!

Csatolva küldjük hiánypótlásunkat!

Köszönettel;

Kiss Tamás

Mellékletek száma: 8



78FC6

Fájlnév Méret

M2„2 ORVOSTEC 3.6 MB 
HNOLOGIA.pdf

Elhelyezkedés Fájl lenyomata

KRX/OCD/Payload/I 990328BC17B1B42
D-2 8EF2BAA31C01920

23308FF8EC979C0 
4D454ED236D6BD 
3D582

M2_3_MA_diploma_ 753.0 kB
Toros_Agnes.jpg

KRX/OCD/Payload/I 53586EAD351D8A2 
D-3 BDACB593261C3E

1244465B59BDBB1
DE33F8E38BA2E33 
FCB49

M2jLToth_Zso!t_s 1.5 MB 
zakmaLoneletrajz.p 
df

KRX/OCD/Payload/I 45AA0632E7E4D01 
D-4 59A0F42F05E1410

328859B70FD1C67
28BA6943CAF91A7 
9CDE

M2_5J<olb_Dora.pd 2.9 MB 
f

KRX/OCD/Payload/I B0D89261C64757C 
D-5 7F2F3B80941EDF0

9F9CF0F9ACC1F8
F6657A2D774224B 
1F25A

M2_6_Vakula_Reka 3.9 MB 
_szakmai_oneletrajz 
_K_alairt.pdf

KRX/OCD/Payload/I 82FDD593A7A8A5F 
D-6 D271B0E90053F9E

6546A3A40998FF6
DF23B2131FD3D25 
5C30

M2_G„NYARI_BAL 3.0 MB 
AZS.pdf

KRX/OCD/Payload/I 2562AFE947973207
D-7 FD65E61E9AD21B5

FB837C6542AA88E
BF948D2C4787147 
A3F

P1_dot_adoigazolas 371.6 kB 
.pdf

KRX/OCD/Payload/I CCE5E99AE7FC42 
D-8 522D9F14A9B557E

2A301BA29D41904 
F94D0FF1FA8B7A7 
9A686

P1_QvartaJgazolas 371.5 kB 
.pdf

KRX/OCD/Payload/I C1FA127CE15A474 
D-9 33CF62321001AFB

E46AA9CBC1E36D 
F58E91C6C5CE000
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„Budapest VIII. kerület Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi 
Központ (JEK) új épületszárny tervezése” tárgyú, közbeszerzési 

értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban tett ajánlathoz 
kapcsolódó igazolások

A teljesítésbe bevonásra kerülő szakemberek

SZEMÉLYES ADATOK/JOGOSULTSÁG IGAZOLÁSA

Név: Tóth Zsolt

Anyja neve:

Születési hely, idő:

Állampolgárság: magyar

A szerződés teljesítése során betöltendő pozíció: T megjelölésű tervező

Kamarai szám névjegyzék nyilvántartási száma: T 13-9682

A megszerzés/nyilvántartásba vétel dátuma: 2001-10-01

Érvényessége dátuma: 2027-04-14

A jogosultság megléte az alábbi elektronikus el
érési úton ellenőrizhető:

https://www.mmk.hu/nevjegyzek?id=::50707

Jelenlegi munkáltató megnevezése, és címe: Bidwell. Bt.
2030 Érd, Darukezelő utca 36.

íb. BojíX

https://www.mmk.hu/nevjegyzek?id=::50707


ISKOLAI \ ÉGZL I ISI-.GILK, UíYÍ.B T \MLMÁ\^ OK
(Kezdje a legfrissebbel, és úgy haladjon az időben visszafelcl)

Mellől meddig (év) । Intézmény megnevezése / V égzeltség 

1994-1999 - -...... ’

Diploma másolat:

MIAKMILIA 1 K, Mr\KAKÖRÖK(szakmai önélcMrajz)

Mettől meddig (év) Munkahely megnevezése, munkakör ismertetése

2001- -

1999-2001



SZAKIRÁNYÚ GYAKORtAT/ÖNÉLKTRAJZ FELELŐS lERM ZÖKÉNT

Korábbi építési/tervczési projekt megnevezése, a személyes köz
reműködés kezdő és záró időpontja 
(-tói, -ig, év, hónap megadásával)

Szakmai ta
pasztalat 
„számított” 
(hónap)

Ellátott funkciók, 
feladatok és 

beosztások ismertetése

6

felelős tervező - engedé
lyezési és kiviteli tervek 
készítése

9

felelős tervező - engedé
lyezési és kiviteli tervek 
készítése

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. 
Kijelentem, hogy az ajánlat sikeressége esetén képes vagyok dolgozni és részt kívánok venni a 
tárgyi beszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítésében.

Kelt: Érd, 2022.06.02.

sajátkezű aláírása 

fa.



RENDELKEZÉSRE ALLASI NYILATKOZAT

Alulírott Tóth Zsolt a Bidwell Bt., (székhely: 2030 Érd, Darukezelő utca 36.) cégjegyzésére jogo
sult képviselője, mint a jelen eljárásban bemutatott, tartószerkezeti tervező kijelentem, hogy részt 
veszek a „Budapest VIII. kerület Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ (JEK) új 
épületszárny tervezése” tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban.

Az ajánlat nyertessége esetén képes vagyok dolgozni a szerződés teljes időtartama során, az ajánlat
ban szereplő beosztásban.

Kijelentem, hogy nincs más olyan kötelezettségem, amely a jelen szerződésben való munkavégzé
semet bármilyen szempontból akadályozná.

Érd, 2022. 06. 02.

Tóth Zsolt ügyvezető 
BidwellBt.



SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

iMjltei^
Név: Pintérné Kolb Dóra

Születési idő:

Állampolgárság: Magyar

ISKOLAI VJ GZEJTSEG, 

gfnssebbel, és úgy haladjon az időben visszafelé')

Mettől meddig (év) Intézmény megnevezése Végzettség/képzettség

2011-2013

1975-1978

EGA EB 1 AXl LMAXWK

(Kezdje a legfrissebbel, cs úgy haladjon az időben visszafc

Mettől meddig (év) Intézmény megnevezése Végzettség/képzettség

2017

2011

2004

1997

1983

MUNKANEMEK

(Kezdje az aktuálissal, és úgy haladjon az időben visszafelé!)

1991-2008 i t

Mettől meddig (év) Munkahely megnevezése Munkakör ismertetése

2008-
t

1989-1991 
_____________ I ..... ,..  _J_______ ,_________________________

ALKALM ASSAGI KOA LTELMENA NLK A ALÓ MEGFELELLSHEZ BLMUTATOTI •

TAPASZTALAT ISMERTE I EST,

Korábbi munkák, tapasztalat 
ismertetése, KEZDÉSI és 

BEFEJEZÉSI időpontjai (év
hónap pontossággal)

Ellátott munkakör és feladatok 
felsorolása, olyan részletességgel 

hogy abból az 
ALKALMASSÁGI 

MINIMUMKÖVETELMÉNYBEN

Szakmai tapasztalat 
hónapokban



meghatározott feltételnek való 
megfelelés megállapítható legyen

Erős és gyengeáram, vagyonvédelem, 

villámvédelem

5 hónap

.Erős és gyengeáram, vagyonvédelem, 

villámvédelem

3hónap

Komplett villamos terv, villámvédelem 4 hónap

Orvosi rendelő

Vívó csarnok és Kosárlabda csarnok 

szciális blokk kialakítás .Erős és 

gyengeáram, vagyonvédelem, 

villámvédelem >

6 hónap

’ :

Orvosi rendelő

Vívó csarnok és Kosárlabda csarnok 

szciális blokk kialakítás .Erős és 

gyengeáram, vagyonvédelem, 

villámvédelem

6 hónap

]

.40 ágyas Covid kórház kialakítás. 

Erős és gyengeáram, tervezői 

művezetés

5 hónap

Üzemanyag töltő állomások, 

mosóberendezések telepítése. 

Budapest, Cegléd, Gödöllő, Isaszeg, 

Kaposvár

Új vivócsarnok villamos kiviteli terve, 

erős és gyengeáram, norma szerinti 

villámvédelem

1,5 hónap



kiviteli tervdokumentáció

Tudástranszfer épület bővítés labor 

helyiségekkel, és nagy előadóval, 

erős és gyengeáramú kiviteli tervek, 

tűzjelző berendezés engedélyezési és 

kiviteli terve, nem norma szerinti 

villámvédelem bővítés

2 hónap

0,4 kV os feszültségszinten komplett 

kiviteli terv, erős és gyengeáramú 

hálózat, épületfelügyelet, norma szerinti 

villámvédelem, térvilágítás

6 hónap

Lakóépület komplett villamos kiviteli 

terve. Erős és gyengeáram, 

vagyonvédelem, norma szerinti 

villámvédelem

4 hónap

6 csoportos óvoda főzőkonyhával 

komplett kiviteli terv

Erős és gyengeáram, vagyonvédelem, 

norma szerinti villámvédelem

6 hónap

Meglévő épület újra hasznosítása aszaló 

üzemnek, komplett kiviteli terv 

Erős és gyengeáram, vagyonvédelem, 

norma szerinti villámvédelem

4 hónap

Magyarországi Bolgárok X. kerületi 

Művelődési házának felújítása bővítése, 

iroda és próbateremmel. Erős és 

gyengeáram, vagyonvédelem, norma 

szerinti villámvédelem

3,5 hónap

4 emeletes korábban részben általunk 

megtervezett felújítás kibővítése 

további 2 szinttel, komplett erős és

6 hónap



2017 07 01-2018 01 09 gyengeáram villamos kiviteli terv

Konyhaüzem komplett kiviteli terv 

Erős és gyengeáram, vagyonvédelem.

2 hónap

Erős és gyengeáram, vagyonvédelem, 

norma szerinti villámvédelem

2 hónap

122 szobás szálloda és konferencia- 

wellness központ komplett villamos 

kiviteli terve , erős és gyengeáram, 

szálloda technika, épületfelügyelet, 

villámvédelem

6 hónap

Erős és gyengeáram, vagyonvédelem, 

norma szerinti villámvédelem

3 hónap

komplett kiviteli terv

Erős és gyengeáram, vagyonvédelem, 

villámvédelem

5 hónap

■ '■ i, ■ :'. 7 7 7

Erős és gyengeáram, vagyonvédelem, 

norma szerinti villámvédelem

6 hónap

" :
komplett kiviteli terv

Erős és gyengeáram, vagyonvédelem, 

villámvédelem

5 hónap

Erős és gyengeáram, vagyonvédelem, 

norma szerinti villámvédelem

6 hónap

fa. lAhlÂi

% ■■?^7



komplett kiviteli terv

Erős és gyengeáram, vagyonvédelem, 

villámvédelem

4 hónap

4 emeletes rendház két szintjének teljes 

felújítása . Az épületben kutatói szállás 

épület funkcióra átalakítás történt. Erős 

és gyengeáram, vagyonvédelem

7 hónap

___________________
Villamosenergia igény felmérés, tartalék 

igény számítás, aggregátor , átkapcsoló 

automatika tervezés

2 hónap

komplett kiviteli terv

Erős és gyengeáram, vagyonvédelem, 

villámvédelem

4 hónap

Kollégium lámpatestjeinek fénymérése, 

javaslat korszerűsítésre, Dialux 

méretezés

2 hónap

komplett kiviteli terv

Erős és gyengeáram, vagyonvédelem, 

villámvédelem

4,5 hónap

komplett kiviteli terv

Erős és gyengeáram, vagyonvédelem, 

villámvédelem

3 hónap

J , komplett kiviteli terv

Erős és gyengeáram, vagyonvédelem,

2,5 hónap

iU. Scy^



- — .

komplett kiviteli terv 2 hónap

■ > - -1 <? Erős és gyengeáram, vagyonvédelem, 

villámvédelem

* ■ ■ ■■■.?■■ :. ■■ ■ ;

komplett kiviteli terv

Erős és gyengeáram, vagyonvédelem, 

villámvédelem .

6 hónap

komplett kiviteli terv

Erős és gyengeáram, vagyonvédelem, 

villámvédelem

2 hónap

komplett kiviteli terv

Erős és gyengeáram, vagyonvédelem, 

villámvédelem

5 hónap

f
Villamos főelosztó , alelosztók 

tervezése, gépészeti rendszerek 

működtetése, nyomvonal tervek 

kiviteli terv, helyszíni művezetések

7 hónap

, komplett kiviteli villamos terv 4 hónap

teljes elektromos felújítás kiviteli terv 4 hónap

kiviteli terv, műemlék épületben, 

színház technológiával, tűzjelző 

tervezéssel

3 hónap

nemzetközi versenyekre alkalmas 

csarnok komplett kiviteli villamos terv

13 hónap

Üzlethelyiségekkel kibővített színház 6 hónap



és rendezvénytermek

Komplett átalakítás-felújítás .Erős és 

gyengeáram, vagyonvédelem, 

villámvédelem

telefonszám
email: Íroda@epuletvillamos.hu

Mérnök kamarai tagság: VT 13-4574

Kelt: Gödöllő 2022 05 31

(szakember saját kezű aláírása)

mailto:roda@epuletvillamos.hu
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Oklevélszám Intézményi azonosító
.

r

’Æ1

Ezt az oklevelet
K

Pin térné Kolb Dóra »

■8 
?

számára állítottuk ki, aki napján Magyarország Budapest

s

településén Pintérné Kolb Dóra néven született, és a(z) Kandó Kálmán Villamopsipari
Műszaki Főiskola nevű felsőoktatási intézményben szerzett
napján kelt számon kiállított oklevéllel igazolt alapfokozat és villamos
üzemmérnök szakképzettsége alapján az

ÓBUDAI EGYETEM
Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar r

1
nevű felsőoktatási intézmény világítástechnika szakirányú továbbképzési szak 
tanulmányi kötelezettségeinek eleget tett.
A záróvizsga-bizottság 2013 .év február hó 15. napján kelt határozata alapj án nevezett 

világítástechnikai szakmérnök 
szakképzettséget szerzett, oklevelének minősítése jeles.

F

J

Budapest, 2013. február 15

dékán

€

* Dékáfr 
a záróvizsga-bizottság elnöke

F s'.

A. TÜ. 29Ô0/MA r. SZ. - W253 - Min;, Nyomda Zr
Látta: Oktatási Hivatal K. G. 2010. Xil. K íl*.



Sorszám: PT C û 405 Û 3

Oklevélszám: Intézményi azonosító

Ezt az oklevelet

Pintérné Kolb Dóra
tápján Magyarország Budapestszámára állítottuk ki, aki

zámon kiállított oklevéllel igazolt alapfokozat és villamosnapján kelt

településén Pintérné Kolb Dóra néven született, és a(z) Kandó Kálmán Villamopsipari 
Műszaki Főiskola nevű felsőoktatási intézményben szerzett

üzemmérnök szakképzettsége alapján az

ÓBUDAI EGYETEM
Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar

1

nevű felsőoktatási intézmény világítástechnika szakirányú továbbképzési szak 
tanulmányi kötelezettségeinek eleget tett.
A záróvizsga-bizottság 2013. év február hó 15. napján kelt határozata alapján nevezett 

világítástechnikai szakmérnök 
szakképzettséget szerzett, oklevelének minősítése jeles.

gr 
r 
K

Búdapcst, 2013. február 15.

a záróvizsga-bizottság elnöke dékán

oV
K 
K 
E 
£ I Lí

A. Tü. 2900/MAr. sz.

” > * •

gj r

1
1

4

4 ' *1





RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSI NYILATKOZAT

Alulírott Pintémé Kolb Dóra aDinamic Kft, (székhely: 2100 Gödöllő Thököly u 54.) cégjegyzésé
re jogosult képviselője, mint a jelen eljárásban bemutatott, villamos tervező kijelentem, hogy részt 
veszek a „Budapest VIII. kerület Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ (JEK) új 
épületszárny tervezése” tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban.

Az ajánlat nyertessége esetén képes vagyok dolgozni a szerződés teljes időtartama során, az ajánlat
ban szereplő beosztásban.

Kijelentem, hogy nincs más olyan kötelezettségem, amely a jelen szerződésben való munkavégzé
semet bármilyen szempontból akadályozná.

Budapest, 2022. 05. 31. 

.......................................................................................

Pintémé Kolb Dóra
ügyvezető, tervező



DESIGN

„Budapest VIII. kerület Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi 
Központ (JEK) új épületszárny tervezése” tárgyú, közbeszerzési 

értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban tett ajánlathoz 
kapcsolódó igazolások

A teljesítésbe bevonásra kerülő szakemberek

SZEMÉIA ES ADATOK'JOGOSILTSÁG IGAZOLÁSA

Név: VakulaRéka

Anyja neve:

Születési hely, idő:

Állampolgárság: magyar

A szerződés teljesítése során betöltendő pozíció: K megjelölésű tervező

Kamarai szám névjegyzék nyilvántartási száma: K 06-0423

A megszerzés/nyilvántartásba vétel dátuma: 2018.02.27.

Érvényessége dátuma: 2023.07.10.

A jogosultság megléte az alábbi elektronikus el
érési úton ellenőrizhető:

https://eugyintezes.mekon.hu/e.php?t=MDYtMDQy 
Mw— ■■

Jelenlegi munkáltató megnevezése, és címe: Fontos Mérnök Stúdió Kft.
6726 Szeged, Sas u. 6/4.a.

ti*,

https://eugyintezes.mekon.hu/e.php?t=MDYtMDQy


Sorszám: PTH-,

EGYETEMI OKLEVÉL

Ezt^ okleveleid_^ÂKULA_BÉKA______ 

 számára állítottuk kJ, 

aki 1'. . évben____ „ ______ hú — lapján

_____ városban (községben)

_ _ megyében- Magyar so^^an-

született, és i._200.1/2úQ2t_ tanévtől ï2Q05Z20^^ 
______________ a______________ .

BUDAPESTI CORVINUS FFÎYETEM 
________TÁJÉPÍTÉSZETI KARÁN__________

egyetemi tanulmányi kötelezettségeinek eleget tett.
A Záróvlísga-Bizottság_20Q6^ évi __JUníllS___ hő —QSL—i 

határozata alapján nevezettet okleveles

________ iájépáeszmécnokké__________
___________________________________ nyilvánítjuk.

Oklevelének minősítése JQ

Keit-Budapest zj^^^június hú 2L-n.

a ZírivtispAsiamg einOkK . j /eklot (dékán) 
N^TÉSZ^ÍX

ISKOLAI VÉGZETTSÉGEK, EGYÉB TANULMÁNYOK 

(Kezdje a legfrissebbel, és úgy haladjon az időben visszafelé!)

Mettől meddig (év) Intézmény megnevezése / Végzettség

2001 -2006

1997-2001

MUNKAHELYEK, MUNKAKÖRÖK (szakmai önéletrajz)

Mettől meddig (év) Munkahely megnevezése, munkakör ismertetése

2014/10- ■r
2010/12-

2008/01-2012/12

2007/10-2007/12 -

2006/09-2007/06

2006/09-2007/06 - .
2004/06-07 -

2005/07-2005/08



SZAKIK \\YÍ Gt \KORI AT/ÔM-.I 1- 1 K \,IZ 1 EM LŐS 1EK\ LZOKÍM

Korábbi épilvM'U'nc/csi projeld meuiiv^c/cxe, u s/vmekes köz- , ‘ ' l.lláíott funkciók.
1 . hipa^/falal ... ....

rciiHikodes kc/do ex/aro időpont a ; ...... lekuknoktA1 1 ..s/amittdl
t-fól. -i”. év hónap mc^adásínah (lion ip) hvovlások hmvrtctéw

ja '12

Engedélyes és kiviteli 
terv készítése és koor
dinálása, 
műemléki környezet, 
vezető tervező

------------ v. .w 3

Engedélyes és kiviteli 
terv készítése és koor
dinálása, 
műemléki környezet, 
vezető tervező

...................... .. ............ ... ................

Engedélyes és kiviteli 
terv készítése és koor
dinálása, 
műemléki környezet, . 
vezető tervező
Tervpályázat készítése 
és koordinálása, 
műemléki környezet, 
vezető tervező

i _ . _

Engedélyes és kiviteli 
terv készítése és koor- - 
dinálása, ,
műemléki környezet, 
vezető tervező
Tanulmányterv készí
tése éskoordinálása, 
műemléki környezet, 
vezetőtervező i ŐT

f : TT TT '? ■' f-Tőö if ■ : < i •' \ > '</'<■<'. ;f : j <
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Engedélyes és kiviteli 
terv készítése, 
műemléki környezet, 
vezető tervező
Tanulmánytervkészí
tése, 
műemléki környezet, 
vezető tervező

'■ w •: ■■ *

Tanulmányterv készí
tése, műemléki kör
nyezet, történeti kert 
rekonstrukció, 
vezető tervező

íZa.
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Engedélyes terv készí
tése, 
műemléki környezet  ̂
vezető tervező

2

Engedélyes terv készí
tése, 
műemléki környezet, 
vezető tervező

3 műemléki környezet, 
vezető tervező

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. 
Kijelentem, hogy az ajánlat sikeressége esetén képes vagyok dolgozni és részt kívánok venni a 
tárgyi beszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítésében.

Kelt: Szeged, 2022.06.01.

RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSI NYILATKOZAT

Alulírott Vakula Réka a Fontos Mérnök Stúdió Kft., (székhely: 6726 Szeged, Sas u 6/4.a.) cég
jegyzésére jogosult képviselője, mint a jelen eljárásban bemutatott, tájépítész tervező kijelentem, 
hogy részt veszek a „Budapest Vili, kerület Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ 
(JEK) új épületszárny tervezése” tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljá
rásban.

Az ajánlat nyertessége esetén képes vagyok dolgozni a szerződés teljes időtartama során, az ajánlat
ban szereplő beosztásban.

Kijelentem, hogy nincs más olyan kötelezettségem, amely a jelen szerződésben való munkavégzé
semet bármilyen szempontból akadályozná.

Szeged, 2022.06.01.

Vakula Réka tulajdonos 
Fontos Mérnök Sútidó Kft.

ít*. Scy^
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Nyári Balázs szakmai önéletrajz

Személyes adatok

Név Nyári Balázs
Állampolgárság magyar

Születési idő

MUNKAHELYEK

• Időtartam (-tói -ig)
• Munkáltató neve és címe I

• Tevékenység típusa, ágazat
• Foglalkozás/beosztás

• időtartam (-tói -ig)
• Munkáltató neve és címe -

• Tevékenységtípusa, ágazat
• Foglalkozás, beosztás

Oktatás és képzés

• Időtartam (-tói-ig)
• Oktatást/képzést nyújtó

szervezet nçve és típusa 

....
■^^^iT'^jcO-Btárgyák/készs

• Elnyert képesítés . 
megnevezése

EGYÉBlYELyiSÍ®ET^yOO

• Olvasási készség középfokú C típusú nyelvvizsga '
• íráskészség középfokú C típusú nyelvvizsga

• Beszédkészség középfokú C típusú nyelvvizsga

Tagság
2012től a Magyar Környezettudatos Építés Egyesületének Tagja

Tervezői jogosultság/Engedélyek Kamarai szám Tagi státusz

G - Építmények gépészeti tervezése aktív

íö*. óo,íit& íórrU ;



Nyári Balázs szakmai önéletrajz
referenciák



Nyári Balázs szakmai önéletrajz
referenciák

3



Nyári Balázs szakmai önéletrajz
referenciák



Nyári Balázs szakmai önéletrajz
referenciák

5



Nyári Balázs szakmai önéletrajz
referenciák

6



Nyári Balázs szakmai önéletrajz
referenciák

7
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Nyári Balázs szakmai önéletrajz
referenciák

' ' " ' ’ 'ja

8
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Nyári Balázs szakmai önéletrajz
referenciák

Ôb

9



Nyári Balázs szakmai önéletrajz
referenciák.

,1^ PiniÁ'ln

10
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Nyári Balázs szakmai önéletrajz
referenciák

11



Nyári Balázs szakmai önéletrajz
referenciák

12



Nyári Balázs szakmai önéletrajz
referenciák

13
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Nyári Balázs szakmai önéletrajz
referenciák

í

(0/ 

tkfr.

14



Nyári Balázs szakmai önéletrajz
referenciák

15



Nyári Balázs szakmai önéletrajz
referenciák

16 í



Nyári Balázs szakmai önéletrajz
referenciák

17



Nyári Balázs szakmai önéletrajz
referenciák

18



Nyári Balázs szakmai önéletrajz
referenciák

>
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Nyári Balázs szakmai önéletrajz
referenciák
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Nyári Balázs szakmai önéletrajz
referenciák

♦ Gázfogyasztás
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Külső hőmérséklet:Mix’
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Nyári Balázs szakmai önéletrajz
referenciák









RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSI NYILATKOZAT

Alulírott Nyári Balázs MepQ Kft, (székhely: 1149 Budapest, Amerikai út 66.) cégjegyzésére 
jogosult képviselője, mint a jelen eljárásban bemutatott felelős épületgépész tervező kijelentem, 
hogy részt veszek a „Budapest VIII. kerület Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ 
(JEK) új épületszárny tervezése” tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési 
eljárásban.

Az ajánlat nyertessége esetén képes vagyok dolgozni a szerződés teljes időtartama során, az 
ajánlatban szereplő beosztásban.

Kijelentem, hogy nincs, más olyan kötelezettségem, amely a jelen szerződésben való 
munkavégzésemet bármilyen szempontból akadályozná.

Budapest, 2022. 05. 24.

Nyári Balázs, ügyvezető 
MepQ Kft.



A DOKUMENTUM 
ELEKTRONIKUSAN 

HITELESÍTETT
A HITELESSÉG ELLENŐRZÉSÉHEZ 
; T W T KATTINTSON IDE TTT ' 
: r< | »w/w* «« *

...... ... ..... m»."- ,—r»)1-
Nemzeti Adó- és Vámhivatal ---------------------------------------------------------'

Dél-budapesti Adó- és Vámigazgatósága

^J]àâôsz4m:<7966740.1540:W:vÿM;WOMO
Ügyintéző: Petrilláné Kucsera Mária Éva

299^4000
■üff^:^95845O7O5/^

ADÓIGAZOLÁS

A rendelkezésemre álló dokumentumok - nyilvántartások, adószámlák, bevallások - alapján 
: igazolom, hogy Ak

Dot Design Korlátolt Felelősségű Társaság 
25973312-2-43

1114 BUDAPEST BUKAREST UTCA 8-10. 3.111. 6.em. 3.ajtó

adóalanynak a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál ezen igazolás kiadásának napján nyilvántartott 
tartozása, valamint végrehajtásra, vagy visszatartásra átadott köztartozása nincs.

Ezen igazolást az adóalany kérelmére a(z) Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi 
Önkormányzat eljárásához adtam ki.

Ez az igazolás nem szolgál bizonyítási alapul a tartozás beszedésére irányuló élj árásokban.

Ezen igazolás tartalmazza a Nemzeti Adó- és Vámhivatal nyilvántartása szerint fennálló tartozás, 
ideiglenesen eredménytelen végrehajtással érintett tartozás, az adók módjára behajtandó 
köztartozás, a végrehajtásra, vágy visszatartásra átadott köztartozás megfizetésére vonatkozó 
adatokat.

OllOOlOWiBOIBiOfil®
Heinrich János .kkkkkkkkkkkkkkv 

kkklkkkkkkkkkkkkkw
. (hatáskör gyakorlója) fkkkkk

Petrilláné Kucsera Mária Éva

0 k k - k V V VVkkvVk
(kiadmányozó) k k

Ellenőrzési azonosító: 7242072664063291279024135

Ügyfélszolgálati Osztály 2. < k: k V :k
1096 BUDAPEST HALLERUTCA 3-5. Telefonszám: (1)299-4000 Fax: (1)299-5142 kkk k V

Kéijük, válaszlevelében szíveskedjék iktatószámúnkra hivatkozni és adóazonosító számát feltüntetni!

:W®skkkfæA'Kkik::k^ .ks.kk



Nemzeti Adó- 
és Vámhivatal

A DOKUMENTUM
ELEKTRONIKUSAN 

HITELESÍTETT
A HHELESSÉG ELLENŐRZÉSÉHEZ 

KATTINTSON IDE

Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
Észak-budapesti Adó- és Vámigazgatósága

Iktatószám: 8438134530
Ügyintéző: Maczó Judit Ágnes 

Telefonszám: (.1) 427-5720 . 
Ügyszám: 8984725095

ADÓIGAZOLÁS

A rendelkezésemre álló dokumentumok - nyilvántartások, adószámlák, bevallások - alapján 
igazolom, hogy

Studio Qvarta Korlátolt Felelősségű Társaság 
12912881-2-41

1029 BUDAPEST ZSOLT FEJEDELEM UTCA 85.

adóalanynak a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál ezen igazolás kiadásának napján nyilvántartott 
tartozása, valamint végrehajtásra, vagy visszatartásra átadott köztartozása nincs.

Ezen igazolást az adóalany kérelmére a(z) Budapest Főváros VIILker Józsefvárosi Önkormányzat 

eljárásához adtam ki.

Ez az igazolás nem szolgál bizonyítási alapul a tartozás beszedésére irányuló eljárásokban.

Ezen igazolás tartalmazza a Nemzeti Adó- és Vámhivatal nyilvántartása szerint fennálló tartozás, 
ideiglenesen eredménytelen végrehajtással érintett tartozás, az adók módjára behajtandó 
köztartozás, a végrehajtásra, vagy visszatartásra átadott köztartozás megfizetésére vonatkozó 
adatokat.

BUDAPST, 2022. június 1.

Vörös Attila 
igazgató 

(hatáskör gyakorlója)

Maczó Judit Ágnes 

ügyintéző 
(kiadmányozó)

Ellenőrzési azonosító: 0134015685039240281410533

■Hr

Nyilvántartási Osztály 5.
1387 BUDAPST Pf.45. Telefonszám: (1) 427-3200 Fax: (I) 427-5735

Kéijük, válaszlevelében szíveskedjék iktatószámúnkra hivatkozni és adóazonosító számát feltüntetni!



„Budapest Vili, kerület Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi 
Központ (JEK) új épületszárny tervezése” tárgyú, közbeszerzési 

értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban tett ajánlathoz 
kapcsolódó igazolások

A teljesítésbe bevonásra kerülő szakemberek

SZEMÉLYES ADATOK/JOGOSULTSÁG IGAZOLÁSA

Zentai Gyula Ferenc

Anyja neve:

Születési hely, idő:

Állampolgárság: : magyar

A szerződés teljesítése során betöltendő pozíció: OT megjelölésű tervező

Kamarai szám névjegyzék nyilvántartási száma:

A megszerzés/nyilvántartásba vétel dátuma:

Érvényessége dátuma:

A jogosultság megléte az alábbi elektronikus el-
érési úton ellenőrizhető:

Jelenlegi munkáltató megnevezése, és címe: áktíOyugdyáOWO^
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ISKOLAI VÉGZETTSÉGEK, EGYÉB TANULMÁNYOK

(Kezdje a legfrissebbel, és úgy haladjon az időben visszafelé!)

MettÓI meddig (év) Intézmény megnevezése ! Végzettség

1971-1974

MUNKAHELYEK, MUNKAKÖRÖK(szakmai önéletrajz)

Mettől meddig (év) Munkahely megnevezése, munkakör ismertetése

1965-1972

1972-1974

1974-1989 febr. 28.

1989 márc. 1-2012 ■ >;

2013-2016

2016 december-

M'V
,'^y. ÔOjJlBy iZyii'iÁ:a<\^
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SZAKIRÁNYÚ GYAKORLAT/ÖNÉLETRAJZ FELELŐS TERVEZŐKÉNT

Korábbi építési/tervezési projekt megnevezése, a személyes köz
reműködés kezdő és záró időpontja 
(-tói,-ig, év, hónap megadásával)

Szakmai 
tapasztalat 
„számított” 
(hónap)

Ellátott funkciók, 
feladatok és 

beosztások ismertetése

technológiai tervező- 
vázlatterv és kiviteli ter
vek készítése

technológiai tervező - 
vázlatterv és kiviteli ter
vek készítése

~ ...... . Ilii®
technológiai tervező- 
vázlatterv és kiviteli ter
vek készítése

1

technológiai tervező - 
vázlatterv és kiviteli ter
vek készítése,tervezői 
művezetése

æ1*. 00^^



Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. 
Kijelentem, hogy az ajánlat sikeressége esetén képes vagyok dolgozni és részt kívánok venni a 
tárgyi beszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítésében.

Kelt: Budapest, 2022.05.24. .

sajátkezű aláírása

RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSI NYILATKOZAT

Alulírott Zentai Gyula Ferenc a szellemi szabadfoglalkozású orvöstechnológiai tervező, mint a je
len eljárásban bemutatott, építész tervező kijelentem, hogy részt veszek a „Budapest Vili, kerület 
Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ (JEK) új épületszárny tervezése” tárgyú, 
közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban.

Az ajánlat nyertessége esetén képes vagyok dolgozni a szerződés teljes időtartama során, az ajánlat
ban szereplő beosztásban.

Kijelentem, hogy nincs más olyan kötelezettségem, amely a jelen szerződésben váló munkavégzé
semet bármilyen szempontból akadályozná.

Budapest, 2022. 05. 24.

Zentai Gyula Ferenc
orvostechnológiai tervező 
MMK 01-4013 01-54839

OT-MT-T, OT-R-T, OT-G-T

íb*. ÍÓuíJm
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Budapest Főváros Vili, kerület 
Józsefvárosi Polgármesteri

Keruletgazdalkodási Ügyosztály

A „Budapest VHI. kerület Józsefvárosi SzentKozma 'Egészségügyi Központ (JEK) új épületszámy 
tervezése” tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás ajánlattételi felhívása a 
jozsefvaros.hu oldalon jelent meg 2022. május 11-én a 
https://jozsefvaros.hu/otthon/hirdetotabla/palvazatok/beszerzesek/ elérési útvonalon. Ezen kívül az 
ajánlattételi felhívás megjelenésére az alábbi 8 potenciális pályázó figyelemfelhívása megtörtént:

KIMA STUDIO Kft.
/MesterJ^ítésOtiídio OvO®
RedClock Design Studio Kft.
HAMBURG C Kft.
ATTICAD STUDIO BT.
Dot Design Kft.
Bánáti Hartvig Építész Iroda

^>Sing<OÄipgOOil®liOBl^

Az ajánlattételi felhívásra 3 ajánlattevő nyújtott be ajánlatot:

Ajánlattevő: Singer Design Kft. (1132 Budapest, Radnóti Miklós utca 3. V. emelet) ajánlata 
elektronikusan érkezett be 2022. május 24-én. Az ajánlat a formai követelményeknek megfelel, 
taítáÍmiíáéÉiá^alán/BVBgt®OBI10/®0®0/BllB®

Csatolt többletreferenciak száma ^éttó ajánlati ár Biruttó ajánlati ár

5 db

Ajánlattevő: KIMA Studio Építészeti és Mérnöki Iroda Kft. (1029 Budapest, Máriaremetei út 133.) 
ajánlata elektronikusan érkezettbe 2022. május 25-én. Az ajánlat a formai követelményeknek

(Xatoll lobbiit! i fii őnekik szarna Nettó ajánlati ár Biiiltoajiinlaliar

6 db ||1B2.®QÖ^^

Ajánlattevő: Dot Design Kft. (1114 Budapest, Bukarest út 8-10. HI. Iph VI. emelet 3.) és a Studio 
Qvarta Kft. (1029 Budapest, Zsolt Fejedelem u.85.) közös ajánlata elektronikusan érkezett be 2022. 
május 25-én. Az ajánlat a formai követelményeknek megfelel, .

Csatolt többlettdiiciiciak s/ania \ctto ajanlati ai Bi iitto ajanlati ár

17 db 'flllslioœÔoÉt'

Alkalmassági szempontok (ajánlati felhívás 11. pont): //BB/V-fVa

Az ajánlattevők pénzügyi-gazdasági alkalmasságának minimumkövetelménye, valamint a 
megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

www.jozsefvaros.hu •

BBB.TLo BVBB.

jozsefvaros.hu
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Hivatal Kerületgazdálkodási Ügyosztály

p.l

Az ajánlattevőnek cégszerűen nyilatkoznia kell, hogy tervezési tevékenységéből származó nettó 
árbevétele az előző két lezárt üzleti évben (2019, 2020) összesen elérte a bruttó 50.000.000 Ft-ot és 
igazolnia kell köztartozás mentességét. Tervezés alatt ajánlatkérő az alábbiak összességét vagy ezzel 
egyenértékű tevékenységet ért:

• koncepcióterv vagy tervek készítése
• építési engedélyezési terv készítése
• kiviteli tervek elkészítése

Az ajánlattevők műszaki-szakmai alkalmasságának minimumkövetelménye, valamint a 
megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

M.l

Az ajánlattevőnek csatolnia kell az előző maximum 36 hónapban teljesített - mérnöki tervezési 
tevékenységre vonatkozó, nem lakóépület tervezési - legalább 2 referenciamunkájának szöveges 
bemutatását és ezekhez kapcsolódóan meg kell jelölni a szerződés tárgyát, a kapott ellenszolgáltatás 
összegét, a teljesítés idejét, a szerződést kötő másik fél nevét, címét, továbbá az ajánlatkérő részéről 
kapcsolattartó személy nevét és telefonszámát.

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az előző maximum 36 hónapban teljesített, P.l. 
tervezési tevékenységre vonatkozó legalább 2 referenciamunkával.

M.2

Az ajánlattevőnek csatolnia kell azon szakemberek megnevezését, képzettségük ismertetésével és 
igazolásával, akiket a teljesítésbe be kíván vonni. A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek 
bemutatásához ajánlattevőnek csatolnia kell továbbá az egyes szakemberek által aláírt szakmai 
önéletrajzot és a rendelkezésre állási nyilatkozatot, továbbá a képzettséget/végzettséget igazoló 
dokumentum másolatát, valamint az ellenőrzést lehetővé tevő elektronikus elérési útvonalat, kamarai 
azonosító számát (lásd M.3.pont). Egy személy legfeljebb két pozícióra jelölhető.

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik

• M/2.1. legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Kr. szerinti „É” 
(vagy a hatályos átsorolás előtti, azzal egyenértékű) jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez 
szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal;

• M/2.2. legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Kr. szerint „EÜT- 
M/OT-M-T” (vagy a hatályos átsorolás előtti, azzal egyenértékű) jogosultsággal vagy a jogosultság 
megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal;
• M/2.3. legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki a 266/2013. (VII. 11.) Kr. szerint „BÉ” (vagy a 
hatályos átsorolás előtti, azzal egyenértékű) jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez 
szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal;

• M/2.4. legalább 1 fő szakemberrel, aki a 266/2013. (VII. 11.) Kr. szerint „T” (vagy a hatályos 
átsorolás előtti, azzal egyenértékű) jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges 
végzettséggel és szakmai gyakorlattal;
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• M/2,5. legalább 1 fő szakemberrel, aki a 266/2013. (VIL 11.) Kr. szerint „V” (vagy a hatályos 
átsorolás előtti, azzal egyenértékű) jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges 
végzettséggel és szakmai gyakorlattal.

• M/2.6. legalább 1 fő szakemberrel, aki a 266/2013. (VII. 11.) Kr. szerint „K” (vagy a hatályos 
átsorolás előtti, azzal egyenértékű) jogosultsággal vágj'aj ogosultság megszerzéséhez szükséges 
végzettséggel és szakmai gyakorlattal.

M;3.

Az ajánlattevőnek igazolnia kell, hogy szerepel a tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes szakmai 
kamara névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a 
letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vágj' rendelkezik ezzel egyenértékű regisztrációval.

Elvárás, ajánlattevővel szemben, hogy'az ellenőrzést lehetővé tevő elektronikus elérési útvonalat vagy 
kamarai tag azonosítót adjon meg. A névjegyzékben szereplés tényét az ajánlatkérő a nyilvánosan 
elérhető adatbázisból ellenőrzi, ezért az ajánlattevőnek ekörben külön igazolást nem kell benyújtania.

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik és/vagy nem adja meg az elektronikus elérési 
jftvQnMWgykaniarm;tagazönosítót.yf^llljy^^

Bírálati szempontok (ajánlati felhívás 9. pont):

Ajánlatkérő az ajánlatokat az összességében legelőnyösebb ajánlat elve alapján bírálja el.
megnevezés súlyszám/jelentőség y y/
Megajánlott ár ,

Többletreferencia: engedélyes és kiviteli tervezésre vonatkozó 30
referenciák száma, amely során új intézményi (oktatási, szociális 
vagy egészségügyi) épület generáltervezése történt, Vagy meglévő 
intézményi (oktatási, szociális, vagy egészségügyi) épület 
felújításának generáltervezése történt és ahol a szerződéskötés 
2014. január 1, után történt

ABírálóbizottság a bontási eljáráson az alábbi ajánlatokkal kapcsolatban hiányosságokat rögzített:

1. Ajánlattevő: Singer Design Kft. (1132 Budapest, Radnóti Miklós utca 3. V. emelet) ajánlata:
a) Ajánlattevő nem csatolta a felhívás 11. pont „Pl” (ajánlattevők pénzügyi-gazdasági 

^IkahriáSságának rninimuBkpvetelrné^
a megkövetelt igazolási mód) alkalmassági követelményben előírt Áöztartozús’ z/zerttességí 

^>Í£QZolást^^
b) Ajánlattevő által a felhívás 11. pont „M/2.3.” pontjához benyújtott, a 266/2013. (VII. 11.) 

Kr. szerint „BÉ” (vagy a hatályos átsorolás előtti, azzal egyenértékű) jogosultsággá! vagy 
a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal 
rendelkező szakember jogosultságát nem megfelelően igazolta, tekintettel arra, hogy a 
benyújtott “BÉ” jogosultság lejárt.

2. Közös Ajánlattevők: Dot Design Kft. (1114 Budapest, Bukarest út 8-10. III. iph VI. emelet 3.) 
és a Studio Qvarta Kft. (1029 Budapest, Zsolt Fejedelem u. 85.) közös ajánlata:

a) Ajánlattevők nem csatolták a felhívás 11. pont „Pl” (ajánlattevők pénzügyi-gazdasági 
alkalmasságának minimumkövetelménye, valamint a megítéléséhez szükséges adatok és a
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megkövetelt igazolási mód) alkalmassági követelményben előírt köztartozás mentességi 
igazolást',

b) Ajánlattevők által a felhívás 11. pont „M.2” (műszaki-szakmai alkalmasságának 
minimumkövetelménye, valamint a megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt 
igazolási mód) alkalmassági követelményben előírt dokumentumok hiányosan kerültek 
benyújtásra:

„M.2”
• M/2.2. 

legalább 1 fő 
„EÜT- 

M/OT-M-T”

•M/2.3.
legalább 1 
fö„BÉ”

• M/2.4. 
legalább 1 fö 

„T”

•M72.5.
legalább 1 fö 

„V”

• M/2.6. 
legalább 1 

fő„K”

az egyes 
szakemberek által 

aláírt szakmai 
Önéletrajz

hiánypótlást 
kérünk

hiánypótlást 
kérünk

hiánypótlást 
kérünk

hiánypótlás 
t kérünk

a rendelkezésre 
állási nyilatkozat

hiánypótlást 
kérünk • X s

hiánypótlást 
kérünk

hiánypótlást 
kérünk

hiánypótlás 
t kérünk

a 
képzettséget/végzetts 

éget igazoló 
dokumentum 

másolata

hiánypótlást 
kérünk

hiánypótlás 
t kérünk

hiánypótlást 
kérünk

hiánypótlást 
kérünk

hiánypótlás 
t kérünk

A KIMA Studio Építészeti és Mérnöki Iroda Kft. (1029 Budapest, Máriaremetei út 133.) ajánlatát a 
Bírálóbizottság formailag hiánytalannak találta.

A Bírálóbizottság a hiányos ajánlatokat benyújtó szervezeteket 2022. június 2. napja 15:00 órai 
határidővel hiánypótlásra szólította fel. Mindkét ajánlattevő határidőben, Cégkapun benyújtotta a 
hiánypótlást.

A Bírálóbizottság 2022. június 3. napján 8:00 - 9:00 óra között megtartott bírálat során az alábbiakat 
állapította meg.

Formai értékelés:

1. Ajánlattevő: Singer Design Kft. (1132 Budapest, Radnóti Miklós utca 3. V. emelet) ajánlata:
a. Ajánlattevő csatolta a felhívás 11. pont „Pl” alkalmassági követelményben előírt 

köztartozás mentességi igazolást;
b. Ajánlattevő által a felhívás 11. pont „M/2.3.” pontjához a hiánypótlás során ismételten, 

benyújtott, kiegészített nyilatkozata a 266/2013. (VII. 11.) Konn. rend, szerint „BÉ” 
(vagy a hatályos átsorolás előtti, azzal egyenértékű) jogosultsággal vagy a jogosultság 
megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező szakember 
jogosultságáról nem megfelelő, tekintettel arra, hogy a benyújtott “BÉ” jogosultság 
lejárt.

A Bírálóbizottság javaslata szerint Singer Ádám „BÉ” jogosultsága és azzal kapcsolatos nyilatkozata 
miatt Ajánlattevő ajánlata érvénytelen.
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A 266/2013. (VIL 11.) Korm, rendelet értelmében az érvényes szakmai tevékenységet Singer Ádám 
által bemutatott szakmai tevékenység és végzettség igazolásán túl jogosultsági vizsgához kötik.

Az ajánlattétel idejére Singer Ádám BÉ jogosultságának feltételeivel a benyújtott dokumentumok 
alapján elégtelen módon rendelkezik, mivel a szerződéskötés időpontjára már lejár a jogosultsága és a 
szerződés teljes hatálya alatt nem teszi lehetővé „BÉ” szakmagyakorlásának a kamaránál történő 
aktív (érvényes) nyilvántartását és e szakma gyakorlását. Singer Ádám 2020.07.07-én 
szakmagyakorlási jogosultsági vizsgához kötött feltétellel kapott belsőépítészeti munkavégzésre 
jogosultságot (erről benyújtotta az ajánlati dokumentációban a FejérMegyei Kamara határozatát 
T28/2018-4/2020 számon) öt évhatályra, amennyiben egy. éven belül levizsgázik. Miután a vizsgát a 
mai napig nem tette le, engedélye lejárt. A fenti határozat értelmében 2021.07.07-től lejárt 
jogosultsága van, azaz „BÉ” területen nem végezhet azóta szakmagyakorlási tevékenységet. 
2022.07.07-én „BÉ” jogosultságát törlik, a mai napon hatályos Magyar Építész Kamara Etikai és 
Fegyelmi Szabályzata alapján. MM

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 588/2021. (X. 28.) számú határozatával 
elfogadott Beszerzési Szabályzat Hl. Fejezet szerint : „ (12) Érvénytelen az ajánlat, ha:...

b) az ajánlattevő hiánypótlást követően sem csatolta be az ajánlattételi felhívásban 
mezhatározott nyilatkozatokat, igazolásokat, vazv az valótlan tartalmúnak bizonyul.
c) az ajánlattevő a hiánypótlást követően nem felel meg az ajánlati felhívásban meghatározott 

őPőjpÉáll^maksáwjjeíiétélékneÉ^

Fentiek alapján a Bírálóbizottság álláspontja szerint a Singer Design Kft. (1132 Budapest, 
Radnóti Miklós utca 3. V. emelet) ajánlata érvénytelen.

2. Közös Ajánlattevők: Dot Design Kft. (1114 Budapest, Bukarest út 8-10. III. Iph VI. emelet 3.) és 
a Studio Qvarta Kft. (1029 Budapest, Zsolt Fejedelem u. 85.) közös ajánlata:

c) Ajánlattevők csatolták ,a felhívás ll. pont „Pl” alkalmassági követelményben előírt 
köztartozás mentességi igazolásokat}

d)Ajánlattevők által<afelhívás 11. pont „M.2”alkahnasságikövetelményben előírt 
dokumentumok teljesköruen benyújtásra kerültek: . .

legalább 1 fö 
fiO»

M/OT-M-T”

legalább 1 
fö„BÉ”

WÄ.4.M- 
legalább 1 fő 
||||?^

legalább 1 fő legalább 1

szakemberek által 
aláírt szakmai 

önéletrajz

hiánypótlást 
teljesítette

hiánypótlást 
teljesítette

hiánypótlást 
teljesítette

hiánypótlás 
t teljesítette

a rendelkezésre 
állási nyilatkozat

hiánypótlást, 
teljesítette

hiánypótlást 
teljesítette

hiánypótlást 
teljesítette

hiánypótlás 
t teljesítette

képzettséget/végzetts 
éget igazoló 

dokumentum 
másolata

hiánypótlást 
teljesítette

hiánypótlás 
t teljesítette

hiánypótlást 
teljesítette

hiánypótlást 
teljesítette

hiánypótlás 
t teljesítette
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Ezt követően a Bírálóbizottság az ajánlatokat az összességében legelőnyösebb ajánlat elve 
alapján bírálta el. Az alábbi értékelésben az érvénytelennek javasolt ajánlatot is szerepeltetjük a 
teljeskörúség miatt.

Ajánlattevők Nettó ár

Kapott 
pont 

fordított 
arányosítás

Elfogadott 
többletreferenciák 

száma

Kapott pont 
fordított 

arányosítás
ÖSSZPONTSZÁM

Singer Design 
Kft. 24 465 000 100 7 000 5 42 1250 8 250
KIMA Studio 
Építészeti és 
Mérnöki Iroda 
Kft. 32 000 000 26 5 352 6 50 1 500 6 852
Dot Design 
Kft. + Studio 
Qvarta Kft. 28 450 000 86 6 020 12 100 3 000 9020

Javaslat Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének Költségvetési és Pénzügyi 
Bizottsága részére és a Bírálóbizottság álláspontja:

Fentiek alapján a Bírálóbizottság a „Budapest VIII. kerület Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi 
Központ (JEK) új épületszárny tervezése" tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési 
eljárásban a Dot Design Kft. (1114 Budapest, Bukarest út 8-10. III. Iph. VI. emelet 3.) és a Studio 
Qvarta Kft. (1029 Budapest, Zsolt Fejedelem u. 85.) közős Ajánlattevők ajánlata érvényes, formai és 
tartalmi szempontból egyaránt megfelelő, összességében legelőnyösebb ajánlatát javasolja nyertes
ajánlatnak.

Budapest, 2022. június 03.

Tiszai Árpád 
ügyosztályvezető 

Költségvetési és Pénzügyi 
Ügyosztály

dr. Kiss Éva 
jogi referens 

Kerületgazdálkodási
Ügyosztály Ügyosztály

Bírálóizottság Bírálóizottság
tagja tagja

Bírálóizottság 
tagja
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Előterjesztés 4. melléklete: tervezési szerződéstervezet

TERVEZÉSI SZERZŐDÉS- Tervezet

amely létrejött egyrészről

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
székhelye: 1082 Budapest, Baross utca 63-67.
képviseli: Pikó András polgármester
adószáma: 15735715-2-42
törzskönyvi azonosító szám: 735715
bankszámlaszám : 11784009-15508009
KSH statisztikai számjel: 15735715-8411-321-01
mint Megrendelő (továbbiakban: 

másrészről

Megrendelő),

Dot Design Korlátolt Felelősségű Társaság
cím: 1114 Budapest, Bukarest utca 8-10. 3. Iph. 6. em. 3. ajtó
adószám:
cégjegyzékszám:

25973312-2-43 
01 09 299420

statisztikai számjel: 25973312-7111-113-01
képviselő: Kiss Tamás ügyvezető
számlaszám: 10404089-50526867-88681000
és a Studio Qvarta Korlátolt Felelősségű Társaság
cím: 1029 Budapest, Zsolt Fejedelem utca 85.
adószám: 12912881-2-41
cégj egyzékszám: 01-09-709663
statisztikai számjel: 12912881-7111-113-01
képviselő: dr. Botos Balázs Béla ügyvezető
számlaszám: 10300002-20157032-00003285
(a továbbiakban együtt: Tervező)

(együttesen a továbbiakban: Felek) között alulírott napon és feltételek mellett

Preambulum
A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzata a Józsefvárosi Szent 
Kozma Egészségügyi Központ (JEK) épületéhez kapcsolódóan egy kétszintes 
épületet kíván terveztetni, melyben kiegészítő orvosi szolgáltatások kapnak helyet.
Az épület megtervezése érdekében a Megrendelő „Budapest VIII. kerület 
Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ (JEK) új épületszárny 
tervezése” tárgyban közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárást indított.
A beszerzési eljárás eredményeként Tervező került nyertes ajánlattevőként kihirdetésre 
a Megrendelő Képviselő-testületének Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága .../2022 
(VI. 13.) sz. döntése által, amelyre tekintettel a Felek - a szerződés megvalósulásával 
kapcsolatos jogaik, kötelezettségeik rögzítése céljából - a jelen tervezési szerződést (a 
továbbiakban: „Szerződés") kötik meg.

1. A szerződés tárgya

1.1 Megrendelő megrendeli, Tervező elvállalja a beszerzési eljárás ajánlattételi 
felhívásában meghatározottak szerint „Budapest VIII. kerület Józsefvárosi Szent 
Kozma Egészségügyi Központ (JEK) új épületszárny tervezése " tárgyú alábbi 
tervezési munkákat:

414, 
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• geodéziai felmérés készítése,
• koncepcióterv vagy tervek készítése,
• építési engedélyezési terv készítése,
• kiviteli tervek elkészítése.

1.2 A részletes feladatokat a beszerzési felhívás ajánlattételi felhívása alapján jelen 
szerződés 1. számú melléklete tartalmazza.

1.3 Tervező jelen szerződés szerinti feladatait a megrendelői érdekeknek megfelelően, 
felelősségteljesen köteles teljesíteni.

2. A Teljesítési határidő
2.1 Tervező a szerződés tárgyát képező feladatok ellátását a szerződés 

hatálybalépésének napjával kezdi és legkésőbb 2022. december 15-ig kell 
maradéktalanul elvégeznie. Az elkészített felméréseket, kiviteli terveket, műszaki 
leírásokat és kapcsolódó tervezői költségbecslést és árazatlan költségvetési kiírást 
egy nyomtatott példányban és digitálisan a Megrendelő részére (pdf(a) [Acrobat 
Reader] és dwg/dxf, xls(x), doc(x) formátumban) átadnia. A szerződés mindkét fél 
általi aláírás napján lép hatályba.

2.2 A Felek megállapodnak, hogy a tervekre vonatkozóan a részteljesítésre irányadó, 
az átadás-átvételi eljárást magában foglaló, kötbérterhes teljesítési részhatáridők az 
alábbiak:

a) tervezés előkészítése és koncepcióterv: szerződéskötéstől számított 30 nap;
b) építési engedélyezési terv: a koncepcióterv Megrendelő általi 

jóváhagyásától számított 60 nap;
c) kiviteli tervek: az építési engedély leadását követő 60 nap, de leghamarabb 

az építési engedély határozat kézhezvételétől számított 30 nap.
2.3 . A Tervező a teljesítését a jelen Szerződésben a megvizsgálásra, javításra, 
jóváhagyásra meghatározott határidők figyelembevételével köteles ütemezni.
2.4 . A Felek rögzítik, hogy a Tervező a Megrendelő kellő időben történő értesítése 
mellett előteljesítésre jogosult.

3. Tervezői díj, fizetési feltételek
3.1 A Tervezőt a jelen szerződésben meghatározott, a szerződés 1. mellékletében 
részletezett feladatok szerződésszerű elvégzéséért mindösszesen nettó 28.450.000 + 
AFA, azaz nettó huszonnyolcmillió-négyszázötvenezer forint plusz AFA összegű 
tervezői díj illeti meg. A tervezői díj a jelen szerződés tárgyát képező feladatok 
végrehajtásához szükséges teljes összeget tartalmazza, azon túlmenően Tervező 
semmilyen jogcímen ellenértékre, költségtérítésre nem jogosult.
3.2 Tervező teljesítése akkor szerződésszerű, ha a Tervező a jelen szerződésben 
meghatározott feladatokat teljeskörűen elvégezte, a feladatok elvégzése során készített 
valamennyi dokumentációt átadja a Megrendelő részére. A számla kibocsátásának 
feltétele a Megrendelő által kiállított, kifogást nem tartalmazó teljesítésigazolás, amely 
a számla mellékletét képezi.
3.3. Tervező szerződésszerű teljesítésének igazolására Pikó András polgármester 
jogosult.
Megrendelő a tervezői díjat az alakilag és tartalmilag hibátlan számla befogadását 
követő 15 napon belül, banki átutalással Dot Design Kft. K&H Banknál vezetett 
10404089-50526867-88681000 számú bankszámlájára fizeti meg.
3.4. A Megrendelő a tervezői díjat három részletben fizeti meg az adott részteljesítés 
teljesítésigazolását követően az alábbiak szerint:
a) az első részlet a koncepcióterv elfogadását követően a tervezői díj 20%-a, azaz 

5.690.000+ÁFA,



b) a második részlet az engedélyezési terv benyújtását követően a tervezői díj 30%-a, 
azaz 8.535.000 + ÁFA ;

c) a harmadik részlet (végszámla) a kiviteli tervek elfogadását követően a tervezői díj 
50%-a, azaz 14.225.000 + ÁFA.

3.5. A Felek rögzítik, hogy a Megrendelő előleget nem fizet.
A Felek kifejezetten rögzítik, hogy abban az esetben, ha a Beruházás finanszírozása 
kormányzati döntés, vagy egyéb, a Megrendelő által ésszerű eszközökkel nem 
befolyásolható esemény következtében, a jelen Szerződés hatálya alatt időlegesen 
félbeszakad, a Beruházás megvalósítására rendelkezésre álló fedezet módosul, vagy 
véglegesen meghiúsul, úgy a Megrendelő jogosult a jelen Szerződést azonnali hatállyal 
felmondani, amely esetben az Megrendelő kizárólag a felmondás közléséig teljesített 
szolgáltatások arányos díjának megfizetésére köteles, azon felüli költség vagy kár 
megtérítésére a Felek kifejezett megállapodása szerint nem kötelezhető.

4. Kapcsolattartás
Felek jelen szerződés teljesítése során felmerült kérdésekben az alábbiakban 
megnevezett személyek útján tartják a kapcsolatot.

Megrendelő részéről kapcsolattartó:
név: Borbás Gabriella, ügyosztályvezető
Telefonszám: 06 (1) 459-2411
E-mail: borbas.gabriella@jozsefvaros.hu

Tervező részéről kapcsolattartó:
név: Kiss Tamás
Telefonszám:
E-mail: dotdesignkft@gmail.com

5. Adatszolgáltatás, együttműködés az adatszolgáltatás során
5.1 Amennyiben Tervező részéről olyan adatszolgáltatás igénye merül fel, mely a terv 

elkészítéséhez a Megrendelő álláspontja alapján is szükséges és jelen szerződés 
megkötésekor még nem ismert, úgy Megrendelő a Tervező ez irányú felhívásának 
kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül köteles az adatokat szolgáltatni. Ha 
a kiegészítő adatszolgáltatáshoz ennél hosszabb idő szükséges, úgy a felek eltérő 
határidőben is megállapodhatnak, ideértve a teljesítési határidő ezzel 
összefüggésben felmerülő, esetlegesen szükséges módosítását is.

5.2 Megrendelő a Tervező által írásban, elektronikus úton érkezett kérdéseivel 
kapcsolatban 8 munkanapon belül köteles állást foglalni, és elektronikus úton 
válaszolni. Ha a válaszadásra ennél hosszabb idő szükséges, úgy a felek eltérő 
határidőben is megállapodhatnak, ideértve a teljesítési határidő ezzel 
összefüggésben felmerülő, esetlegesen szükséges módosítását is.

6. Tervező kötelezettségei
6.1 Tervező köteles az elvállalt tervezési munkát Megrendelő utasításai szerint és a 

Preambulumban meghatározott cél érdekében, a jelen szerződés teljesítésekor 
érvényes építésügyi jogszabályok és szakmai szabályok, szabványok, kötelező 
műszaki-, illetve hatósági előírások, országos és helyi építési szabályzatok 
betartása mellett teljesíteni. A teljesítés érdekében a Felek a szerződésszerű 
teljesítéssel kapcsolatban kölcsönös tájékoztatási kötelezettséggel tartoznak 
egymásnak, az esetleges akadályok, károk, elhárítása érdekében együttműködnek.
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A Tervező utasítást csak a szerződést aláíró Megrendelőtől és/vagy annak hivatalos 
megbízottjától fogadhat el.

6.2 Tervező jogosult az 1.1. pontban meghatározott tervezési munkához 
alvállalkozó(ka)t igénybe venni, de az általa (általuk) végzett szolgáltatásokért úgy 
felel, mintha a munkát maga végezte volna.

7. Szerzői jogi kikötések
7.1 Megrendelő a rendelkezési jogát kiköti, ezért a szerződéssel kapcsolatban a Tervező 

által rendelkezésre bocsátott jogi oltalomban részesíthető bármely szellemi alkotás 
tekintetében azzal a továbbiakban szabadon rendelkezik, az ellenérték Tervező felé 
történő megfizetését követően.

7.2 Tervező kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Megrendelő a szellemi alkotást nem 
csak saját belső tevékenységéhez, illetve nem csak saját üzemi tevékenysége 
körében használhatja fel, hanem nyilvánosságra hozhatja, harmadik személlyel 
közölheti, harmadik személynek át, illetőleg tovább adhatja, a mü (mü részlet), mint 
előzmény terv az egymásra épülő tervfázisokban szabadon felhasználható.

7.3 Tervező kifejezetten kijelenti, hogy a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. 
törvény 9. § (6) bekezdése és V. fejezete alapján a Megrendelő a szerződés 
teljesítése során keletkezett, szerzői jogi védelem alá eső valamennyi alkotással 
kapcsolatban határozatlan idejű, korlátlan és kizárólagos felhasználási jogot szerez 
valamennyi átruházható szerzői jog vonatkozásában, továbbá a Tervező kifejezett 
engedélyt ad arra, hogy Megrendelő a mü felhasználására harmadik személynek 
további engedélyt adjon.

7.4 Tervező kifejezetten kijelenti, hogy a felhasználási engedély kiterjed különösen:
a) a mü átdolgozására, és az átdolgozhatóság jogának harmadik személyre 
történő átruházhatóságára (átdolgoztatás),
b) a mü többszörözésére, amely magában foglalja a mü kép- vagy 
hangfelvételen rögzítését, illetve számítógéppel vagy elektronikus 
adathordozóra való másolását is, valamint az előzőekben felsorolt 
jogosítványokat is magában foglaló többszörözés jogának harmadik személy 
részére történő átengedésére.

7.5 Tervező kifejezetten kijelenti, hogy az átdolgozás, illetőleg átdolgoztatás joga 
magában foglalja különösen a mü (mü részlet) bármilyen módosítását, 
megváltoztatását, át, illetve tovább tervezését, új tervdokumentációba való 
beépítését, beszerkesztését, betervezését.

7.6 Tervező csak a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulásával adhatja tovább a 
dokumentációt bármely munkarészét harmadik félnek vagy adhat nyilatkozatot a 
szerződés alapján nyújtott szolgáltatásról.

7.7 Szerződő Felek kijelentik, hogy a szerzői jogok ellenértékét - beleértve a 
felhasználási jogok díját is - a tervezési díj tartalmazza.

7.8 Megrendelő tudomásul veszi, hogy atervek személyhez fűződő jogai Tervezőt illeti 
meg.

8. Tervezői szerződésszegés
8.1 Tervező hibásan teljesít, ha az általa szolgáltatott tervek a teljesítés időpontjában 

nem felelnek meg a szerződésben vagy a jogszabályban foglaltaknak (Ptk. 6:157. 
§). Hibás teljesítés esetén a Megrendelő a hibajegyzék megküldésével egyidejűleg 
felszólítja a Tervezőt a hibák kijavítására, hiányosságok pótlására a kijavítás 
elvégzéséhez szükséges határidő tűzésével, amely nem lehet több mint 15 nap.

8.2 A hibajegyzék alapján kijavított munkarészeket a Megrendelő további legfeljebb 
15 napon belül megvizsgálja és a 3. pontban leírt módon dönt a teljesítés-igazolás 
kiadásáról.
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8.3 Tervező mentesül a szerződésszegésért való felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a 
szerződésszegést ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre 
nem látható körülmény okozta, és nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje, 
vagy a kárt elhárítsa.

8.4 Tervező részéről súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, de nem 
kizárólagosan:
a) ha a Tervező nem tesz eleget a titoktartási kötelezettségének;
b) ha Tervező fizetésképtelenné válik, kényszertörlési, felszámolási, 

végelszámolási eljárás indul vele szemben, felfüggeszti gazdasági 
tevékenységét, beszünteti kifizetéseit;

c) jogerős elmarasztaló határozatot hoznak a Tervező szakmai tevékenységét 
érintő szabálysértés vagy bűncselekmény miatt;

d) más közbeszerzési eljárásban a Tervező hamis adatokat közölt vagy az eljárás 
nyertesként szerződéses kötelezettségeinek nem tett eleget.

9. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek
9.1 Amennyiben a Megrendelő a szerződést azonnali hatállyal felmondja (súlyos 

szerződésszegés eseteiben), vagy, ha a teljesítés olyan okból, amelyért Tervező 
felelős, meghiúsul, Tervező meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles. A 
meghiúsulási kötbér mértéke a nettó tervezői díj 20%-a. A meghiúsulási kötbér a 
teljesítés meghiúsulásával, illetve az azonnali hatályú felmondás Tervezővel 
történő közlésével válik esedékessé.
A Tervező által a teljesítés jogos ok nélküli megtagadása (amely a teljesítés 
státuszától függően elállásra vagy azonnali hatályú felmondásra jogosítja a 
Megrendelőt) és a Tervező miatt bekövetkezett egyéb szerződésszegés esetén a 
Megrendelő által jogszerűen gyakorolt elállás, felmondás (meghiúsulás) esetén a 
Megrendelőt a nettó szerződéses ár 25%-nak megfelelő összegű meghiúsulási 
kötbér illeti meg.

9.2 Szerződő felek megállapodnak, hogy Tervező neki felróható hibás teljesítése esetén 
a Megrendelő a hiba kijavításáig a késedelmi kötbérrel megegyező mértékű 
kötbérre jogosult. A hibás teljesítés esetére kikötött kötbér esedékessé válik a 
kifogás közlésével, illetve a késedelemre vonatkozó szabály szerint.

9.3 Késedelmes teljesítés esetén Tervező a késedelem minden napjára a késedelemmel 
érintett részteljesítés nettó tervezői díja alapján számított napi 1 % kötbért köteles 
fizetni a Megrendelőnek. Az egyes késedelmes részteljesítések esetén számított 
késedelmi kötbér összege külön-külön azonban nem lehet több, mint az adott 
részteljesítés nettó tervezői díjának 20%-a.

9.4 Ha a Tervező késedelme a kötbérterhes a teljesítési határidő vonatkozásában a 30 
napot meghaladja, a Megrendelőt elállási jog illeti meg, és Megrendelő a nettó 
szerződéses ár 25%-ának megfelelő összegű meghiúsulási kötbért követelhet 
Tervezőtől, valamint a Megrendelő a szerződésszegésre vonatkozó szabályok 
szerint a megállapított kötbéren felül kárait és költségeit is érvényesítheti. 
Meghiúsulási kötbér esetén Megrendelő késedelmi kötbért nem érvényesíthet, ez 
azonban nem érinti azt az esetet, amikor a Tervező a szolgáltatás késedelmére 
tekintettel a Megrendelő által kitűzött póthatáridőn belül teljesít. Amennyiben a 
késedelmi kötbér már korábban esedékessé vált, az azt követő meghiúsulás esetén 
külön meghiúsulási kötbér érvényesítése nem kizárt.

9.5 A Megrendelőnek jogában áll a késedelmi, illetve a hibás teljesítési kötbért az 
esedékes tervezői díjba beszámítani.

9.6 A késedelmes teljesítés elfogadásától és a késedelmi kötbér megfizetésétől 
függetlenül a Megrendelő nem mond le az öt erre az esetre megillető jogok 
érvényesítéséről. Szerződő Felek rögzítik, hogy a Tervező a szerződésszegés
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esetére kikötött kötbér(ek) megfizetésén túl is köteles megtéríteni a kártérítés 
általános szabályai szerint mindazon károkat, amelyek a Tervezőnek felróható 
szerződésszegésből származnak, így különösen azokat az igazolt károkat, amelyek 
a Megrendelőt a szerződés meghiúsulása, a teljesítés elmaradása folytán érik.

10. Tervező jótállási, szavatossági felelőssége
10.1 A Tervező a hibás teljesítésért kellékszavatossággal tartozik.
10.2 A Tervező az esetleges tervezési hibákért a Megrendelővel szemben akkor is 

felelős, ha a Megrendelő a terveket elfogadta. A Tervező jótállását, szavatosságát 
nem korlátozza és nem zárja ki az, hogy a feladat elvégzése során, illetőleg a tervek 
átadásakor a Megrendelő nem tesz kifogást a Tervező szerződéses 
kötelezettségeinek teljesítésével kapcsolatban.

10.3 A Tervező a jelen fejezet szerinti jótállásra a Kiviteli Tervek szerződésszerű 
teljesítésétől számított 24 hónapig köteles (jótállási időszak).

11. Üzleti titokra vonatkozó rendelkezések
11.1 A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodásban 

foglaltakat, valamint a teljesítésük során az egymásnak átadott információkat 
bizalmasan kezelik. Ez értelemszerűen nem vonatkozik azokra az információkra, 
amelyek titokban tartását jogszabály nem teszi lehetővé.

11.2 A Szerződő Felek magukra nézve kötelezőnek tekintik, hogy az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény 63. § vonatkozó rendelkezései, es a Kormányzati 
Ellenőrzési Hivatalról szóló 355/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján a 
Kormányzati Ellenőrzési Hivatal is jogosult ellenőrizni a rendelkezésükre 
bocsátott költségvetési pénzeszközök szerződésszerű felhasználását.

11.3 A Szerződő Felek tudomásul veszik, hogy az Állami Számvevőszékről szóló 2011. 
évi LXVI. törvény 5. § (5) bekezdésében foglaltak alapján az Állami 
Számvevőszék vizsgálhatja az államháztartás alrendszereiből finanszírozott 
beszerzéseket és az államháztartás alrendszereinek vagyonát érintő szerződéseket 
a megrendelőnél, a megrendelő nevében vagy képviseletében eljáró természetes 
személynél es jogi személynél, valamint azoknál a Szerződő Feleknél, akik, 
illetve amelyek a szerződés teljesítéséért felelősek, továbbá a szerződés 
teljesítésében közreműködő valamennyi gazdálkodó szervezetnél.

11.4 Felek rögzítik, hogy a Megrendelő adatkezelésére az információs önrendelkezési 
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII tv. rendelkezéseit kell 
alkalmazni.

11.5 . A Tervező a nyilvánosság, különösen a sajtó felé a Megrendelőt, illetve a 
Megrendelőről tudomására jutott adatokat érintően kommunikációra nem 
jogosult, az esetleges megkereséseket továbbítja a Megrendelő részére.

12. Egyéb rendelkezések
12.1 A jelen Szerződés módosítása, kiegészítése kizárólag cégszerű aláírás mellett, 
írásban történhet.
12.2 Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., továbbá az ide 

vonatkozó egyéb jogszabályok (építésügyi jogszabályok, különösen az épített 
környezet alakításáról es védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény, az 
országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.
20.) Korm. rendelet (OTEK) előírása, illetve az építésügyi és építésfelügyeleti 
hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági 
szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet, és az ingatlan fekvése 
szerinti helyi építési szabályzat rendelkezései irányadóak.

Cl



12.3 Felek kijelentik, hogy jelen Megállapodást közösen értelmezték, megértették, és 
mint akaratukkal mindenben megegyezőt 4 (négy) példányban írták alá. Az 
eredeti példányokból egy a Tervezőt, két példány pedig a Megbízót illeti.
Jelen szerződés az utoljára aláíró szerződő fél aláírásának napjával lép hatályba, 
rendelkezései attól a naptól fogva kötelezően alkalmazandók.
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