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Előteľjesztő: dr. Kocsis Máté polgĺĺrmesteľ, Egry Attila alpolgĺľmester, SziltĘyi Demeter
képviselő

A képviselő-testĺileti ülés időpontj a: 20 13 . szeptember l 8.

Táľgr: Javaslat további fedezet biĺosításĺíľa a Mfukus Emília utca kivitelezése tfugyźban
vďamint ,,a Józsefuaľos Mlárkus Emília utca Rfüóczi tfi irányába töľténő megnyiúsĺíhoz
kapcsolódó útepítési és forgalomtechnikai munkák kivitelezése,, tárgyűkozbeszęizJsi eljáľás

A napiľendet nyílt ülésen kell trĺrgyalni, a dĺintés elfogadasához minősített szavazattöbbség
sziikséges.
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VáľosgazdáIkodási és Pénzĺiryi Bizottság vé|eméĺyezi x
Humánszolgáltatási Bwottsáęvéleményezi -

Határ ozati i av aslat a bizottság' szźlmźEa:

A Városgazdálkodlási és Pénztigyi Bizottság javasolja a Képviselő-testĺiletnek az
el őterj eszté s meg!ár gy alésát.

Budapest Józsefváľosi onkor mányzat
Kénvi estĺĺlete számára

Tisztelt KépvÍs elő-testület!

I. Előzmények

A Képviselő-testtilet a |23/20t2. GV. 05.) száműhatźrozataban dtintött arľól, hogy tamogatja
a Mrárkus Emília utca RákócziÍlttatĺiľténő megnyitĺísĺĺľa és a Palotanegyed forgďómtecnnikäĺ
tanulmánytervében szereplő új útinínyok kialakításrĺra vonatkozó tervezési munkálatuit.

A Képviselő.testiilet a20i3. május 8.ĺín taľtott tilésén döntött a Józsefuĺírosi onkoľmányzat
20|2. évi pénzmaradványának felhasználásara és a 2O|3. évi költségvetésről sző|ő 9/2iJ|3.
(II.22.) önkoľmĺínyzati rendelet módosíüísa során a Mĺíĺkus EmíIia utca Rfüóczi tt iranyába
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tĺiľténő megnyitásĺíhoz kapcsolódó útépítési és foľgalomtechnikai munkak kivitelezésének
fedezetéről. A beruhazrás becsült értékét bruttó 30.375.644 Ft, nettó 23.917.830 Ft + AFA
értékbęn került meghatĺĺroziísľa.

A Vaľosgazdálkodłási és Pénztigyi Bizottság 2Ol3július l9-én, a 8I0l20|3. (vII.19.) számú
hatźtrozatźtban döntiitt aközbeszerzésről szóló 201l. évi CVIII ttirvény (a továbbiakban: Kbt.)
121. $ (1) bekezdés b) pontjában foglalt, nemzeti eljarásrend szerinti, nyílt közbeszerzési
eljáľas lefolyatasaró|, az e|játźs megindítĺĺsaľól és elfogadta az aján|attételi felhívast és az
aj anlattételi dokumentációt.

A Közbeszerzési Éĺesítőben 20l3.auguszlls 2-őn, a 12847ĺ2013 sámon jelent meg az
ajźnlattéte|ifęlhívĺás.

Klőzb eszerzési elj áľási cselekm ények:
Ajánlatok bontása:
hianypótlasi felhívas megkĹildése:
hiánypótlás benyujtasának határidej e :

felvilágosítás kérés megküldése:
felvilágosítás megadas határideje:

2013. augusztus 2|.I|.30 őra
2013. augusztus 23.
20|3. augusztus 26. |2.00 óru
20t3. augusztus 27.
20 1 3.augusztus 29. 1 0.00 óra

A20t3. augusztus Zl-ihatáridőre2db ajánlat kerĹilt benyújtásra azalábbiak szerint:

1. Eveľling Váľosépítő EpÍtőĺpaľi, Keľeskedelmi és Szolgáltató Kft. (21|7 Isaszeg,
Aulich tl.3.) ajánlata
Egyösszegií nettó ajźnlati aľ (HUF) 22.556.612,-Rt

2. STRABAG ÁItalános Építő Kft. (1117 Buđapest, Gábor Dénes u.2., Infopaĺk D
épület) és SIEMENS Zrt. (II43 Budapest, Gizę||au. 51-57') kĺizĺis ajźnlata
Egytisszegiĺ nettó ajánlati ĺír (HUF) 25.572.66|,-Ft

Ąĺánlatkérő 1 db hianypótlási felhívást bocsátott kl az Everling V:ĺľosépítő Építőipari,
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. szátmétra és 1 db felvilágosítĺís kérést bocsátott ki a
STRABĄG Általanos Építő Kft. - SIEMENS Zrt. szźmfua.

A STRABAG Altalĺános Epítő Kft.- SIEMEN9 Zrt. közös ajĺĺnlattevők a hiĺínypótlĺási haÍĺárídő
Iejźrtátígmegadtfüakéľtfelvilágosításta.felvi1ágosítasihataĺidővégéig.

Az Everling Varosépítő Epítőipaĺi' Iiereskedelmi és Szolgáltató Kft. ajénlattevő a
liiánypótlrási hatáľidő végéig nem nyújtotta be az ajánlata kapcsĺín megállapított hiĺĺnypótlĺását.

A Bíráló Bizottság ,,Józsefuáros Markus Emília utca Rĺíkóczi út irányába töľténő
megt'ry'iláqához kapcsolódó útęítési és foľgalomtechnikai munkak kivitelezése,'tátg',í|z}ll3.
szepteiiiber. 04.i ülésén megĺillapította, hogy abban az esetben eredményes az eljźľľźs,
amennýbeĺazAjźnlatkéroahlźnyzőfedezettisszegétbiztosítanifu dja.

A STRABAG Általános Építő Kft.- SIEMEN9 Zrt. közös ajĺĺnlattevők által benyujtott ajánlat
éľvényes, az ajánlattevő alkďmas a szerzodés teljesítésľe. Az ajőnlattevő ajőnlatamegfelel az
ajánlattételi felhívásban és a vonatkoző jogszabályokban _ ktilönösen a Kbt.-ben _
foglaltaknak és az ajanlata |egalacsonyabb összegÍĺ ellenszolgáltatĺst taĺta|maző ajźnlat az
eljáľást megindító felhívás rV.2.1) pontjában és Kbt. 71. $ (2) bekezdés a) pontja szeľiĺt
meghaĺáľo zottak szerint.



A Bíľáló Bizottság hivatkozott ülésén STRABAG Általĺános Építő Kft'. SIEMENS Zrt,kózos
ajánlattevőt az e|jźtrás nyertesének javasolja, amennyiben az Ajánlatkéľő a hiźnyző fedęzet
ĺisszegét biztosítani fudja.

II. A beteľjesztés indokolása

A Márkus Emília utca Rákóczi tlt felé tt'rténő megnyitásához kapcsolódó ritépítési és
forgalomtechnikai munkfü kivitelezése tźLtgyÚ korábban meghatźrozott és a költségvetés
átcsopoľtosítźlsáva| biztosított fedezet kiegészítése sziikséges az eredményes közbęszęrzési
elj aľás lefolytatĺĺsa éľdekében.

III. Tényátlás

Az e|łĺzmények ismeretében a Józsefuáľos Maľkus Emília utca Rákóczi Ĺlt ftányába tĺjrténő
megnyitasához kapcsolódó útépítési és forgalomtechnikai munkák kivitelezésére a
rendelkezésľe álló fedęzęt kiegészítése szfüséges 1.654.83 1,- Ft+ÁFA összeggel. Kiegészített
fedezet biztosításáva| az egyetlen érvényes aján|at, a STRABAG Általános Építő Kft.-
SIEMENS Zrt. kozos ajĺĺnlattevő ajétn|ata alapján a közbeszerzési e|játźts eredményessége
biztosította válik.

IV. Jogszabályĺ kłiľny ezet ismeľtetése

A Képviselő.testiilet döntése a Magyarország he|yi ĺinkoľmĺĺnyzatairő| szó|ő f0I1. évi
Cl)o(xx. törvény 23. $ (5) bekezdés 1. pontján, a 4|. $ (3) bekezdésén és a 107. $-an
alapul.

V. Diintés taľtalmának részletes ismeľtetése

A Képviselő-testiilet a Józsefuaľos Mlírkus Emília utca Rákóczi tlt irányźtba történő
megnyitasához kapcsolódó útépítési és foľgalomtechnikai munkfü kivr'telezésére
rendelkezéséľe álló összeget |,654.83|,- Ft+AFA ĺisszeggel kiegészíti.
Fentiek alapján a Képviselő-testület a lefolytatoff közbeszerzési eljánást érvényesnek és
eredményesneknyilvánítjąvalamintanyeľtesajźnlattevotmegál|apítja.

vI. A diintés célja' pénzĺiryi hatása

A döntés céIja a Józsefuaros Márkus Emília utca Riíkóczi út inányába töľténő megnyitĺísához
kapcsolódó útepítési és foľgalomtechnikai munkrík kivitelezésének többlet fedezet
biztosítísával a lefolytatott közbeszeruesi e|jáĺas eredményeként sz-eĺződéskötésre kerülhet
sor' a kivitelezési munka megkezdődhet.
A 1 1ó01 cím kiadási e|őirányzat felújítási soľon összesen 32077,7 e Ft fedezet biztosított

AaEL\/N haLőzatiKft-vel 539.469,- Ft összegben keľiilt szetződésmegktitésľe.

A kivitelezés sonín előre tervezve Kisfalu Kft végezne miĺszaki ellenőľzést 350.000,- Ft+Áfa
az-az 4 44.500,- Ft-éľt.

A kivitelezés végeztéve| az t$ tltsz-akasz forgďomba helyezési e|jarźsa szĹikséges, melynek
előre terve zett díja 3 00.000,. Ft.
A kivitelezés kcizbeszerzés soľiín az egyetlen érvényes ajanlati aÍ 25.572.661,. Ft+ÁF A az.az
bruttó 32.477.280,-Ft.



osszességében a kiadasokĺą az érvényeskozbeszetzési eljĺíľás esetén, 33.76|.249'- Ft fedezet
szfüséges. Azaz tovźlbbi 1.683.549,- Ft fedezet biĺosítasa szükséges, melynek fędezetét
javasoljuk a l160t címen tervęzett Józsefuarosi Galéria felújítása e|őirźnyzatának
maľadványából biztosítani.

Kérjükaza|ábbiÍntaroz"ati javaslatelfogadasát.

H,ą,rÁnoza.Tl JAvASLAT

A Képviselő.tes1iileÍ rigy t|önt, hory

l. a Józsefuáľos Markus Emília utca Rĺĺkóczi tlt irrínyába történő megnyitásríhoz
kapcsolódó útépítési és forgalomtechnikai munkák kivitelezésére a 32.077,7 e Ft
e|őirźlnyzathoz további 1.638,6 e Ft-ot biĺosít a 11601 cím _ k<jtelező feladat _
Józsefuárosi Galéria felúj ítása e|őirányzattęrhére.

Felęlős: polgármester
Határidő: 20|3. szeptember 18.

2. ahatźlrozat l. pontjában fogtaltak miattazÖnkoľmányzat kiadás 11601 cím fetújítĺĺsok_ kĺitelező feladat _ Józsefuárosi Galéria felújítása e|óirányzatről 1.638,6 e Ft-ot
átcsopoľtosít a 11601 cím _ önként vállalt feladat - Maľkus E. utca felújítlĺsáľa'

Felelős: polgrĺľmesteľ
Hatáľidő: 2013, szeptembeľ 18.

3. a ,,Józsefuaros Mlíľkus Emília utca Riĺkó czi ut irźnyába töľténő megnyitásiĺhoz
kapcsolódó útepítési és foĺgalomtechnikąi munkák kivitelezése,'t.áÍgyĹtkĺĺzbeszerzési
eljĺírásban a STRABAG Általĺnos Építő Kft. - SIEMENS ht.(|lli-Budapest, Gábor
Dénes u. 2., Infopark D épület) ktizös ajanlattevő aján|ataéľvényes.

Felelős: polgáľmesteľ
Hatĺĺridő: 2013. szeptember 18.

4. a ,,,Iőzsefuátos Mĺáľkus Emília urca n,*o czi ttt fuźnyába töľténő megnyitasĺĺhoz
kapcsolódó útépítési és foľgalomtechnikai mui]kák kivitelezése- tagyttközbeszerzési
eljĺĺľást eredményesnek nyilvĺánítja.

Felelős: polgĺĺrmester
Hatĺáridő: 20|3. szeptembeľ 18.

5. a,,legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatźsu bírőlati szempont alapjánakozbeszerzési
eljĺĺrás nyertese a STRABAG Általános Épftő Kft. - SIEMENs žĺt.1l117 Budapest,
Gáboľ Dénes u.2., Infopark D éptĺlet) kĺĺzös ajánlattevők.

Felelős: polgáľmester
Hatĺíridő: 2013. szeptembeľ 18.

6. felkéľi a polgánnesteľt, hogy a hatfuozat |.-2. pontjában foglaltakat a ktiltségvetés
következő módosítĺĺsánál vegye fi gyelembe.

Felelős: polgiĺrmester



Hataridő: ak<lltségvetéskövetkezőmódosítása

+ dłintés végľehajtá.sát végző szervezeti egység: Városfejlesztési és Főépítészi
Uryosztály, Pénzĺĺgyi Uryosztály, Jegyzői Kabĺnet, ESZ.KER Kft.

Budapest, 2013. szeptembeľ 06.

1'*"M
képviselő

Törvényességi ellenőľzés:
Rimán Edina

jegyző
nevében és megbízásából
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1. Aján|atkéľő: Józsefváľosiönkormányzat (1082 Budapest, Baross u. 63.67.)

2. A közbeszerzés táľgya: Józsefuáros Márkus EmílÍa utca Ráklíczi út iriányába tcifténő
megnyitásához kapcsollfldlí titépítésÍ és forgalomtechnikai munkák kivitelezése'.tárgyú, Kbt.
121.5 (1) bekezdés b) pontja szerinti nyí|t kozbeszerzési e|járás.

3. Véleményezés módja: BB ĺités 2013. szeptember 04. o8:oo óra, 1o82 Budapest, Baross
u. 63.67. 300. tárgyaló

E|járási cse|ekmények:

Aján|atok bontása:
hĺánypót|ási fe|hívás megkü|dése:
hiánypótlás benyújtásának határideje:
fe|vi lágosítás kérés meg ktj |dése :
felvi|ágosítás megadás határidejel

2013. augusztus 21. 11.30
2013. augusztus 23.
2013. augusztus 26. 12.00 óra
2013. augusztus2T.
2013.augusztus 29. 10.00 óra

Az ajánlattéte|i határidőig az a|ábbi aján|atok érkeztek:

1. Aján|attevő neve: Eveľling Városépítő Építőipaľi, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Ajánlattevő székhelye= 2LL7Isaszeg, Aulich u. 3.
Ajánlattétel tárgya:
,)őzsefváros Márkus Emília utca Rákóczi út iľányába történő megnyitásához
kapcsolódó útépítési és forga lomtech ni ka i mu n ká k kivitelezése''
Ajánlat (számszeľűsíthető taÉalmi elemek):

Eoyösszegű nettó aján|atiár (HUF) 22.556.6L2,- ft

KČizłis ajánlattevő neve: STRABAG Álta!ános Építő Kft.
Ajánlattevő székhe|yel |Lt7 Budapest, Gábor Dénes u. 2., Infopark D épütet
Ktizös ajánlattevő neve: SIEMENS zft.
Ajánlattevő székhelye= lL43 Budapest, Gizella u. 51-57.

Aján|attéte! táľgya:
,)őzsetváros Máľkus Emília utca Rákóczi út irányába töfténő megnyitásához
kapcso!ódó útépítési és forgalomtech nika i m unká k kivitelezése''
Ajánlat (számszeríĺsíthető taÉa|mi e|emek):

25.572.661,- Ft
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Ajiánlatkérő űdb hÍánypótlási felhívást és 1 db fetvilágosítás kérést bocsátott ki az atábbi
tattalommal:

1. hiánypótlási felhívás:
A. Ever|ing Városépítő Építőipaľi, Kereskedelmi és Szolgáttató Kft. (2L:-7Isaszeg, Aulich u.

3.) aján|attevő á|ta| benyújtott aján|at vonatkozásában aján|atkérő a következő hiányosságokat
észIeIte:

1. Az aján|atkérő az e|járást megindíto fe|hívás III. 2.3.) pontjában a műszaki, il|ewe szakmaĺ
alka|masság M/2. a|pontjában az a|ábbiakat írta elő:

Az alka|masság minimumkövetelménye(i) :

Alkalmat|an az ajánlattevĘ ha:

Mlz.) nem rendelkezik legalább

é) ł fő o|yan felelős műszaki vezetővet, aki okleveles építészmérnöki vagy
építőmérnöki végzettséggel, a 24412006. (xil. 5) Korm. rendelet szeľinti Mý-
KE/A korlátozás né|kiili jogosu|tsá99a|, és legalább 3 éves (36 hó) métyépítés
teriiletén szerzett felelős műszaki vezetői szakmai tapasztalattat ľendetkezik.

Igazolás módja:

Mlz.) 
^3I0ĺ20I7. 

(XII. 23.) Korm. rendelet 15. s (2) bekezdés e) pontja a|apján azoknak a
szakembereknek (szeruezeteknek) - kÜ|onosen a minőség-e||enőzéséft felelősoknek - a
megnevezésével, végzettségük, és/vagy képzettségĹi|í szakmai tapaszta|atuk ismeńetésével,
akiket be kíván vonni a teljesítésbe;
Csato|andó dokumentumok:
- a szakemberek bevonására, ismerĽetésére vonatkozó aján|attevői nyi|atkozat;. a szakember minden oldalon saját kezíĺleg a|áirt szakmai önéIetrajza, olyan
részletezettségge|, hogy abból egyétetműen derĺiljČin ki az Ml2. pontban előíft
a|kaImassági feltéte|(ek) teljesülése;
- végzettséget éslva gy képzettséget igazo|ő doku mentu mok;
- a szakember által saját kezíi|eg atáíÉ rende|kezésre állási nyi|atkozata.
Amennyiben bárme|y a|ka|masságot igazo|ó dokumentum nem magyar nye|ven kerü|
benyrijtásra aján|attevő részérő|, ajánlattevő csatolja a dokumentumok magyar nye|vű
fordítasát is. Ajánlatkérő a magyar nye|vű dokumentumot tekinti irányadónak.

Az aján|attevő az ajánlata 13. és 17. olda|án bemutatott szakember vonatkozásában nem
csatolta a szakember öné|etrajzát és rendelkezésre á|lási nyi|atkozatát, így nem á||apítható
meg az M/2.pontban e|őílt a|ka|massági fe|téte| teljesülése.

Az aján|attevő hiánypót|ás keretében csato|ja az aján|ata 13. és 17. olda|án bemutatott
szakember vonatkozásában a szakember minden o|da|on saját kezű|eg a|áílt szakmaĺ
oné|etĘzát, o|yan részletezettségge|, hogy abbó| egyéfte|műen derü|jön ki azMlŁ. pontban
e|őílt a|ka|massági feltéte|(ek) te|jesti|ése és csatolja a szakember á|ta| saját kezű|eg a|áírt
rendeIkezésre á|lási nyi|atkozatát!

Az aján|atkérő az aján|atételi dokumentáció 5. kötetében a műszaki |eír.ás korében és az Kbt.
49. 9 Q) bekezdés szerĺnti iratjegyzékben az alábbĺakat ífta elő:

A kivitelezés soľán a terv I. iitemének teru szerinti teljes körű kivitetezése a
feladata a nyeÉes Ajánlattevőnet az ajánlattétel során az áľazattan
kö|tségvetésen kívü! a teľvet is figyelembe ketlvennie'

tr "ł-- hh o..,-.--.:-/Ľ



Műszaki |eíľás a megvatósítás ütemtervével

Az ajánlattevő az aján|atában nem csato|ta a műszaki leírást a megva|ósítás ütemtervéve|.

Az aján|attevő hiánypót|ás keretében csato|ja a műszaki |eírást a megva|ósítás
ütemtervével!

STRABAG Álta!ános Építő Kft.. SIEMENS zrt.(LLL7 Budapest, Gáboľ Dénes u. 2.,
Infopark D épiilet) közös aján|attevők á|tal benyújtott aján|at vonatkozásában aján|atkérő a
következő hiányosságokat ész|e|te, ill. a kovetkező fe|vi|ágosítás megadását kéri:

1. Az aján|atkérő az e|járást megindíto fe|hÍvás III. 2.1) pontjában az alábbiakat írta e|ő:

Az ajánlatkérő áltat előín kizárő okok és a megkövetett igazotási mód:

Az eljárásban nem lehet ajántattevĘ alvállalkozó, és nem vehet részt az
alkalmasságigazo|ásában o|yan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56.s (1) bekezdés
a).k) pontjainat továbbá a Kbt. 57. s (1) bekezdés a)-d), valamint f) pontjának
hatálya alá taftozik. Az eljárásban nem lehet ajántattevő, aki a Kbt. 56. s (2)
bekezdésének hatálya a|á tatozik.

A megkövetelt igazo|ási mód:
Ajánlattevő vonatkozásában: a 3Loĺ2or1. (xil. 23.) Korm. rendelet 12. $.a
alapján az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkozatot ket! benyújtania, hogy nem
tańozik a fenti kizárő okok hatálya alá,
valamint a Kbt. 56. s (1) bekezdés k) pont kc) pontját a 3Lol2oL1. (xII. 23.)
Korm. rendelet 2. s i) pont ib) alpontja és a 4' 5 Đ pont fc) a|pontjában foglaltak
szerint kell igazolnia.
Alvállalkozó és alkalmasság igazo!ására igénybe vett más szeľvezet
vonatkozásában:
; Ajánlattevő a Kbt' 58. s (3) bekezdésében foglaltaknak megfetelően
ajánlatában csak nyilatkozni köte|es arrő|, hogy a szerződés teljesítéséhez nem
vesz igénybe a Kbt. 56. s (1) bekezdés szerinti
kizárő okok hatátya a|á eső alvá|talkozót, valamint az áItala atkalmasságának
igazolására igénybe vett más szeruezet nem taÉozik a Kbt. 56. s (1) bekezdés
szerinti kizáró okok hatá|ya a!á.
. Ajánlattevő a 3Loĺ2o11. (xII. 23.) Korm. rendetet 10. s a|apján saját választása
szerint:
a) saját nyi|atkozatot nyújt be arľó|, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 57. s (1)
bekezdés a).d)' va|amint Đ pontja szerinti kizárő okok hatálya alá eső
a|vál|a| kozót, vala mint az á ltala a l kat masságána k
igazolásáľa igénybe vett más szervezet nem tańozik a Kbt. 57. s (1) bekezdés a).
d)' valamint Đ pontja szerinti kizárő okok hatátya alá, vagy b) az eljárásban
megjelölt alvá|lalkozó nyi|atkozatát - a meg nem jelöltekre az a) pont szerinti
nyilatkozat me!|ett ., va|amint az alkalmasság igazo|ására igénybe vett más
szervezet nyilatkozatát
is benyújthatja arrő|, hogy a szelvezet nem taÉozik a Kbt. 57. s (1) bekezdés a).
d)' valamint f) pontja szerinti kizárő okok hatálya alá.
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A kozos aján|attevők az aján|atuk 9-16. o|da|án csato|ták a kizáró okokra vonatkozó
nyilatkozataikat.
A közös aján|attevők az aján|atuk 9.10. olda|án ta|á|ható nyi|atkozat megtétele során a Kbt.
56. 5 (2) bekezdés szerintĺ nyilatkozatot mindkét helyen cégszerűen a|áírták. Az aján|atkérő
számára nem egyéftelmű, hogy nyi|atkozat minta szerinti A) vagy B) taľta|mú nyi|atkozatot
kívánta-e a kozös aján|attevő megtenni. Aján|attevő a nyi|atkozat B) pontjában megje|ölte
azon jogi szemé|yeket, amelyek több mint 250lo tu|ajdoni réssze| Vagy szavazatĺ jogga|

rende|keznek az aján|attevőben, ugyanakkor a|áírta a nyi|atkozat A) pontját is, amely arról
sző|, hogy nincs az aján|attevőben o|yan jogi személy vagy jogi személyiség nélkü|i
gazdasági társaság, amely közvet|enü| vagy közvetetten több mint 25olo tu|ajdoni réssze|
vagy szavazati jogga I rendel kezik.
Amennyiben aján|attevő társaságban van o|yan jogi szemé|y vagy jogĺ szemé|yiség né|kü|i
gazdasági társaság, ame|y több mint 25o/o tu|ajdonĺ réssze| Vagy szavazati joggal
rende|kezik, úgy kérjÜk a nyi|atkozat A) ponťjának a|áírását me|lőzze!
A közös aján|attevő fenti ellenmondást o|dja fel felvi|ágosítás megadása Vagy hiánypót|ás
(megfe|e|ő tarta lmú nyilatkozat becsato|ása) keretében !

2. Az aján|atkérő az e|járást megĺndító felhívás III. 2.3.) pontjában a műszaki, i||etve
szakmai a|ka|masság M/l. alpontjában azalábbiakat ífta elő:

Az a|kalmasság minimumkövetelménye(i) :

A|ka|matlan az ajánlattevő, ha:

M/1) Nem rendelkezik az eljáľást megindító felhívás feladásának
időpontjátó| visszafelé számított öt évben (fetadási- időpont évlhó/naptót
visszafe!é számított 5. év évlhólnapjáig teľjedő időszakot vizsgálva)
legaIább 1 db 2o.o0o.o0o.. Ft értékű referenciáva| (szerződéssel), amelynek
táľgya: (útépítés' útfe|újítás)

Igazo|ás módja:

MĺĹ) A 31o/2o11. (xII.23.) Korm. rendelet 16. 5 (3) bekezdése szeľinti
igazolás a 3Lol ZoĹt' (xII. 23.)

Korm. rendelet 15. s (2) bekezdés a) pontja szerint az eljárást megindító
fethívás feladásának időpontjátó| visszafelé számított řjt évben (feladási
időpont évlhőlnaptő| számított megelőző 5. év év|hőlnapjáis terjedő
idősza kot vizsgá lva) teIjesített legjele ntősebb építési beľu házása i ró|.

A 31o/2o11. (xII.23.) Korm. ľendelet 15. s (2) bekezdés a) pontjának esetét
a t6.5 (3) bekezdésben foglaltaknak megfele|ően kell igazolni .Az
igazolásban meg kell adni |ega!ább az ellenszo|gáltatás tisszegét, a teljesÍtés
idejét és he|yét, továbbá nyi|atkozni kelI aľľól, hogy a teljesítés az
e l őíráso kna k és a szerződésnek megfele|ően töľté nt.e.

A közös ajánlattevők az aján|atuk 52. olda|án nyi|atkoznak a 310/2011. (XII. 23.) Korm
rendelet 15. 5 (2) bekezdés a) pontja a|apján az e|járást megĺndíto felhÍvás feladásátó|
visszafe|é számított öt évben befejezett építes beruházásairól. A közos ajánlattevők az
aján|atukban nem csato|ták a 3I0|20It. (XII.23.) Korm. rendelet 16.9 (3) és (5)
bekezdésében meghatározott referencia igazo|ást.

A közös aján|attevők hiánypót|ás keretében csatolják a 37012011. (XII.23.) Korm.
rende|et 16.5 (3) és (5) bekezdésében meghatározott', a szerződést kötő másik fél álta|
kiadott referencĺa ig azolá st egy szer ű máso|atba n !
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Az aján|atkérő az e|járást megindító fe|hívás III. 2'3.) pontjában a műszaki, iĺ|eWe szakmaĺ
alka|masság M/2. a|pontjában az a|ábbiakat ífta e|ő:

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) :

Alkalmat|an az ajánlattevő, ha:

Ml2.) nem rendelkezik legaIább

a) 1 fő o|yan fe|e|ős műszaki vezetőve|, aki okleveles építészmérnöki vagy épĺtőmérnoki
végzettségge|, a 24412006. (Xil. 5) Korm. rendelet szerinti MV-KE/A kor|átozás nélkü|i
jogosu|tságga|, és legalább 3 éves (36 hó) mélyépítes területén szerzett felelős
m íiszaki vezetői szakma i ta paszta latta | ľendelkezi k.

Igazolás módja:

Mlz.) A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rende|et 15. s (2) bekezdés e) pontja a|apján azoknak a
szakembereknek (szervezeteknek) - kĹj|önösen a minőség-el|enőrzéséľt fe|elősöknek - a
megnevezéséve|, végzettségrjt és/vagy képzettségük, szakmai tapaszta|atuk ismertetéséve|,
akiket be kíván vonni a teljesítésbe;
Csato|andó dokumentumok:
- a szakemberek bevonására, ismertetésére vonatkozó aján|attevői nyi|atkozat;. a szakember minden oldalon saját kezíĺleg aláíft szakmai önéletľajza, olyan
részletezettséggel, hogy abbó! egyéÉelmíĺen derü|jön ki az Ml2. pontban előírt
alkalmassági fe|téte!(ek) te|jesülése;
- végzettséget és/vagy képzettséget igazo|ó dokumentumok;
- a szakember á|tal saját kezű|eg a|áírt rendelkezésre á||ási nyilatkozata.
Amennyiben bármely alkalmasságot igazoló dokumentum nem magyar nye|ven kerri|
benyújtásra ajánlattevő részérő|, aján|attevő csato|ja a dokumentumok magyar nye|vű
fordÍľását is. Aján|atkérő a magyar nye|vĹí dokumentumot tekintĺ irányadónak.

A közös aján|attevők ajánlatának 53.58. o|da|án bemutatott szakember öné|etĘzából nem
á|lapítható meg egyéfte|műen az Mlf. pontban előírt a|ka|massági fe|téte| (|ega|ább 3 éves
(36 hó) mé|yépĺtés terü|etén szerzett felelős míĺszaki vezetői szakmai tapasztalat)
te|jesü|ése.

A közös aján|attevők hiánypót|ás keretében csato|ják az aján|atuk 53-58. olda|án bemutatott
szakember vonatkozásában a szakember minden o|da|on saját kezíÍ|eg a|áíĺt szakmai
öné|etĘzát, olyan rész|etezettségge|, hogy abbó| egyérte|műen derÜ|jön ki az MlZ' pontban
e|őírt a I ka I masság i feltéte|(ek) teljesü |ése!

3, Az aján|atkérő az eljárást megindíLo fe|hĺvás III.1.4) pontjában az egyéb kü|ön|eges
fe|téte|ek korében az a|ábbiakat ílta e|ő:

Ajánlattevőnek ajánlata érvényességi fe|tételeként csatolnia kell akkreditált
tanúsító szelvezet által igazo|t a szerződés lejáÉáig éruényes, méIyépítés-
kivitelezés területľe (más egyenéÉékíi megfoga|mazás is e|fogadott, mely a
mélyépítés.kivitelezést taftalm azza, lefedi) éruényes Msz EN ISo 9001: 2009
szerinti minőségirányítási rendszer tanúsítványát, vagy a fenti szabvány
előíľásainak mindenben megfe|elő egyenéÉékíĺ minőségiľányítási rendszerek
egyéb bizonyítékait.
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Aján|attevő az ajánlatához kiite|es becsatolni a fenti minőségiľányítási
rendszeľek meglétét igazolĘ akkľedita|t tanúsító átta| kibocsátott
tanúsítványt, vagy azza| egyenéľtékú, a minőség biztosítasa éľdekében tett
intézkedések |eírását, egyenéÉékíi minőségbiztosítási rendszeľek egyéb
bizonyítékait.

A kozös ajánlattevők hiánypótlás keretében csato|ják az érvényes MSZ EN ISo
9001:2009 szerinti minőségirányí]tási rendszer tanúslwányát, Vagy a fenti szabvány
e|őľásainak mindenben megfele|ő egyenéľtékű minőségirányítási rendszerek egyéb
bizonyítékait!

Kérjük szíves]ledjenet a fenli hiányokat póto|ni, il|. a kéĺt felvi|ágosítást megadni a fe|hĺvásban, il|etve
a Kbt.-ben e|őíĺtaknak megfe|e|ően!

1. fe|világosítás kérés

A. STRABAG Általános Építő Kft.- SIEMENS 2ń.(1117 Budapest, Gábor Dénes u.2\ Infopark D. épület) ktĺzös aján|attevők á|tal benyújtott hiánypót|ás
vonatkozásában ajánlatkérő a következő fe|vi|ágosítás megadását kéri :

A közös ajánlattevő a hiánypótlási határidő végéig, azaz fOI3. augusztus 26, Lf,oo
óráig benyújtotta a hiánypótlását.

A benyújtott hiánypót|ás 5-7. o|dalán a kozos aján|attevő csato|ta a hiánypót|ási fe|hívás
2' pontjában meghatározott, a szerződést kötő másik fél á|ta| adott igazo|ást. Az
igazo|ásbó| megá||apítható, hogy nem az aján|attevő nevére, hanem egy másik
gazdasági szerep|ő nevére kertj|t kiál|ításra.

A közös aján|attevő adjon felvilágosíttást arra nézve és o|dja fe| az el|entétet, hogy
miként kíván megfelelni az e|járást megindító felhÍvas III' 2.3.) pontjában
meghatározott M/l. alka|massági követe|ménynek a hiánypótlása 5-7. o|dalán csatolt
szerződést kötő másik fé| á|taI adott igazo|ássa|, figyelemmel a fentiekrel
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A Bírá|ó Bizottság az alábbi megá|lapításokat és érdemi döntési javaslatot teszi a
benyújtott ajánlatot hiánypótlás, felvilágosítás éľtékelése és a bíľáIati lapok
a|apján:

A STRABAG Átalános Építő Kft'. SIEMENS z]t.(1117 Budapest, Gáboľ Dénes U,2,,
lnfopark D épület) közös aján|attevők a hiánypót|ási határidő |ejártáig a benyújtották a
hiánypót|ásukat il|etve meg.adták a kéľt fe|vi|ágosiltast a felvilágosítási határidő végéig.
Az EverIing VárosépÍtő Epítőipari, Keľeskedelmi és Szotgáltató Kft. (2í.17 Isaszeg,
Aulich u. 3.) aján|attevő a hiánypótlási határidő végéig nem nyújtotta be az aján|ata kapcsán
megá | |apított h iánypót|ását.

Javaso|juk megál|apítani, hogy az e|járás eredményes, abban az esetben, ha az Ajánlatkérő a
hiányző fedezet összegét biztosítani tudja.

3. Javaso|juk megá|lapítani, hogy a STRABAG ÁItalános Építő Kft.- SIEMENS zřt.(1117
Budapest, Gábor Dénes !. 2., Infopark D épü|et) közös aján|attevők á|ta| benyújtott
aján|at éruényes, az aján|attevő a|ka|mas a szeĺződés te|jesítésre. Az ajánlattevő aján|ata
megfele| az ajánlatĽéte|i fe|hívásban és a vonatkozó jogszabá|yokban - kÜlonösen a Kbt..ben -
foglaltaknak.

4. Javasoljuk megá||apí|ani, hogy az Ever|ing Városépítő Építőipari, KereskedeImi és
Szolgáltató Kft. (2l'''7 Isaszeg, Aulich u. 3.) aján|attevő á|tal benyújtott ajánlat
éruényte|en a Kbt. 74. s G) bekezdés e) pontja a|apján. Az ajánlattevő nem nyújtotta be a
hiánypót|ási határidő végéig a hiánypót|ását, így nem á|lapítható meg az aján|ata éruényessége,
a szerződéste|jesítésre való a|ka|massága. Továbbá nem á||apítható meg, hogy az aján|at
megfe|e| a az aján|attéte|i fe|hilvásban és a vonatkoző jogszabályokban - különösen a Kbt..ben
- foglaltaknak.

5. Javaso|juk megá|lapĺ|ani, hogy a STRABAG Általános Építő Kft.- SIEMENS z]t.(1117
Budapest, Gábor Dénes U. 2., Infopark D épület) mint közös aján|attevő aján|ata
lega|acsonyabb összegű e||enszo|gá|tatást taľta|mazó aján|at az e|járást megindíto feĺhĺvás
IV.2.1) pontjában és Kbt. 71. s e) bekezdés a) pontja szerint meghatározottak szerint.

6' Javaso|juk a STRABAG Á|talános Építő Kft.. SIEMENS zrt.(Lí.í.7 Budapest, Gábor
Dénes U. 2., Infopark D épület) közös aján|attevőt az e|járás nyefteseként kihirdetni,
amennyiben az Aján|atkérő a hiányző fedezet összegét biztosítani tudja.

Mo|nár Gyorgy: Lehet tudni, hogy miéľt nem hĺánypótolt a másik aján|attevő?

Ész-ren Kft.: Az Everling Kft-nek is meg vo|t a |ehetősége a hiánypót|ásra, saját maga jogosu|t
az aján|attevő eldönteni, hogy kíván.e hiánypóto|ni vagy sem' nem rende|kezem információva|
arra nézve, hogy az aján|attevő miéft nem hiánypótolt, ezt tőle ke||ene megkérdezni.

Mel |éklet: BB |a pok+ajá n latok, h iá nypót|ás+felvi lá gosĺtás
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EGYÉNI nÍnÁrĺľI LAP

1. Ajánlatkérő: Józsefvárosi önkormányzat (1082 Budapest, Baross u. 63.67.)

2. A közbeszerzés tárgya: Józsefuáros Márkus Emília utca Ráklíczi tit iriínyába tcirténő
megnyitásához kapcsolódtí útépítési és forgalomtechnikai munkák kivitelezése''tárgyú, Kbt.
121.5 (1) bekezdés b) pontja szerinti nyí|t közbeszerzési e|járás.

A 2073. augusztus 27-i határidőre 2db a1ánlat keriilt benyújtásra az alábbiak szerint:

1. Ajánlattevő neve: Ever|ing Városépítő Építőipari, Kereskede|miés Szolgá|tató Kft.
Ajánlattevő székhelye= 27.t'7Isaszeg, Aulich u. 3.
Ajánlattétel tárgya:
,)őzseÍváros Márkus Emília utca Rákóczi út irányába tiiÉénő megnyitásához
ka pcsolódó útépítési és forga|omtech n i ka i mu n ká k kivite|ezése''
Ajánlat (számszeríĺsíthető tańalmi elemek) :

Egyösszeg-ű nettó aján|ati ár (HUF) 22.556.6L2r- Ft

Közös aján|attevő neve: STRABAG Ákatános Építő Kft.
Ajánlattevő székhelyez t,LL7 Budapest, Gábor Dénes u. 2., Infopaľk D épiilet
Közös ajánlattevő neve: SIEMENS z]t.
Ajánlattevő székhelye: LL43 Budapest, Gizella u' 51.57.

Ajántattétel táľgya:
,)őzseÍváros Máľkus Emí|ia utca Rákóczi út irányába töľténő megnyitásához
kapcsolódó ritépítési és forgalomtechnikai munkák kivitelezése''
Ajánlat (számszerűsíthető tańalmi elemek):

25.572.661,- Ft

A1ánlatkérő űdb hÍánypótlásÍ felhívást és 7 db felvÍlágosítás kérést bocsátott ki az alábbi
tattalommal:

1. hiánypót|ási felhívás:
a. Everting Városépítő Építőipari, Kereskede|mi és Szo|gáltató Kft. (2rĐ Isaszeg, Aulich u.

3.) aján|attevő á|ta| benyújtott aján|at vonatkozásában aján|atkérő a következő hiányosságokat
észIeIte:

1. Az aján|atkérő az e|járást megindító fe|hi1vás I1I. 2.3.) pontjában a mĹíszaki, i||etve szakmai
a|ka|masság M/2. a|pontjában az a|ábbiakat írta e|ő:

Az alkalmasság mi nimumkövetelménye(i) :

Alka|mat|an az aján|attevő, ha:

d\ŕ



łąĺ2.) nem rendelkezik legatább

9) - 
1- fő olyan felelős mÍiszaki vezetővel, aki okleveIes építészmérnöki vagy

építőmérntiki végzettséggel, a 24412006. (xII. 5) Korm. rendelet szerinti Mý-
KE/A koľlátozás né|küli jogosultságga|, és |egatább 3 éves (36 hó) mélyépítés
terĺi|etén szerzett fe|elős műszaki vezetői szakmai tapaszta|attat renđe|kezik.

Igazolás módja:

Mĺf.) 
^3I0ĺ20II. 

(XII. 23.) Korm. rendelet 15. 5 (2) bekezdés e) pontja a|apján azoknak a
szakembereknek (szervezeteknek) - kü|önösen a minőség-el|enőzéséń fe|e|ősöknek _ a
megnevezéséve|, végzettségüt és/vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismeftetésével,
akiket be kíván vonni a te|jesítésbe;
Csatolandó dokumentumok:
- a szakemberek bevonására, ismeftetésére vonatkozó aján|attevői nyi|atkozat;. a szakember minden oldalon saját kezűleg aláílt szakmai iinéletĘza, olyan
ľész|etezettséggel, hogy abbó| egyéftelmíien deľüljön ki az M!2. pont-ban előírt
alka|massági fettéte|(ek) tetjesülése;
- végzettséget és/vagy képzettséget igazo|ó dokumentumok;
. a szakember á|tal saját kezíileg aláíń rendetkezésre állási nyitatkozata.
Amennyiben bármely a|ka|masságot igazo|ó dokumentum nem magyar nyelven kerül
benyújtásra ajánlattevő részéről, aján|attevő csato|ja a dokumentuńok magyar nye|vű
fordÍEását is. Aján|atkérő a magyar nye|vű dokumentumot tekinti irányadónak.

Az ajánlattevő az aján|ata 13. és 17. o|da|án bemutatott szakember vonatkozásában nem
csato|ta a szakember öné|etĘzát és rendelkezésre á||ási nyi|atkozatát így nem á||apítható
meg az M/2.pontban e|őírt aIka|massági fe|téte| te|jesü|ése.

Az aján|attevő hiánypót|ás keretében csato|ja az aján|ata 13. és L7. o|da|án bemutatott
szakember vonatkozásában a szakember minden olda|on saját kezű|eg a|áírt szakmai
önéletĘzát, olyan rész|etezettséggel, hogy abbó| egyérte|műen derri|jön ki az Mĺf' pontban
e|őírt alka|massági fe|téte|(ek) te|jesü|ése és csato|ja a szakember á|ta| saját kezűleg a|áírt
rende|kezésre á||ási nyi|atkozatát!

Az aján|atkérő az aján|atéte|i dokumentáció 5. kötetében a műszakĺ |eľas körében és az Kbt.
49. s (2) bekezdés szerinti iratjegyzékben az a|ábbiakat íľta e|ő:

A kivitelezés során a terv I. ütemének teru szerinti te|jes körű kivitelezése a
feladata a nyeľtes Aján|attevőnet az aján|attéte| során az áľazat|an
költségvetésen kívüla teľvet is figyetembe kel| vennie.

Műszak! leírás a megva|ósítás ütemtervévet

Az ajánlattevő az aján|atában nem csato|ta a míjszaki leír'ást a megvalósĺtás rjtemteľvéve|.

Az aján|attevő hiánypót|ás keretében csato|ja a műszaki |eírást a megvalósltás
tjtemtervével!

b' STRABAG ÁltaIános Építő Kft.. SIEMENS zrt.(Lt1-7 Budapest, Gábor Dénes u. 2.,
Infopark D épület) közös ajánlattevők által benyrijtott aján|at vonatkozásában aján|atkérő a
kovetkező hiányosságokat észlelte, i||' a kovetkező fe|vi|ágosíLás megadását kéri:

1. Az aján|atkérő aze|járást megindí]tó felhívás III. 2.1) pontjában az alábbiakat ílta e|ő:

Az ajánlatkéľő által e|őíľt kizárő okok és a megkövetett igazotási mód:



Az e|jáľásban nem lehet ajánlattevő, alvál|a|kozó, és nem vehet ľészt az
alkalmasság igazo|ásában olyan gazdasági szeľep!ő, aki a Kbt. 56. s (1) bekezdés
a).k) pontjainat továbbá a Kbt. 57. s (1) bekezdés a).d), vatamiňt Q pontjának
hatá|ya a!á taftozik. Az eljárásban nem tehet ajánlatteú ő, aki a rbí. 56. 5 (2)
bekezdésének hatálya a|á tartozik.

A megkfivetelt igazo|ási mód:
Ajánlattevő vonatkozásában: a 3fuo|2o11. (XII. 23.) Koľm. rendelet 12. $.aa|apján az aján|attevőnek aján|atában nyi|atkozatot kelt benyújtania, hogy nem
tartozik a fenti kizárő okok hatá|ya a|á,
valamint a Kbt. 56. s (1) bekezdés k) pont kc) pontját a 3to|2oL1. (xII. 23.)
Korm. ľendelet 2. s i) pont ib) atpontja és a 4. $ Đ pont fc) alpontjában foglaEaŔ
szerint kell igazolnia.
A|vállalkozó és alkatmasság igazo|ására igénybe vett más szervezet
vonatkozásában:
. Aján|attevő a Kbt. 58. s (3) bekezdésében foglaltaknak megfele!ően
ajánlatában csak nyilatkozni köte|es arrő|, hogy a 

''"..Bdé" 
tetjesítéséhez nem

vesz igénybe a Kbt. 56. 5 (1) bekezdés szerinti
kizárő okok hatiálya alá eső alvállatkozót, va|amint az általa alkalmasságának
igazo|ására igénybe vett más szeľvezet nem taltozik a Kbt. 56. s (1) bekezdés
szerinti kizárő okok hatálya alá.
. Ajántattevő a 3iloĺ2o11. (xil. 23.) Koľm. rendetet 1o. $ atapján saját választása
szerint:
a) saját nyi|atkozatot nyújt be arról, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 57. s (1)
bekezdés a).d), va|amint Đ pontja széľinti kizárő-otór hatálya a!á eső
a |vá| |alkozót, vala mint az átta la a I ka| masságána k
igazolásáľa igénybe vett más szelvezet nem taftozik a Kbt. 57. s (1) bekezdés a).
d), valamint Đ pontja szerinti kizárő okok hatálya alá, vagy o) az eljárásban
megjelölt a|vál|alkozó nyilatkozatát . a meg nem jetöltetđáz á) pont szerinti
nyilatkozat mel|ett ., valamint az alka|masság ijazolására lgéńyĹe vett más
szeruezet nyilatkozatát
is benyújthatja arrő|, hogy a szeľvezet nem taľtozik a Kbt. 57. s (1) bekezdés a)-
d)' valamint f) pontja szerinti kizárő okok hatálya alá.

A közos aján|attevők az ajánlatuk 9-16. o|dalán csatolták a kizáró okokra vonatkozó
nyilatkozataikat.
A közös aján|attevők az ajánlatuk 9-10. olda|án ta|á|ható nyilatkozat megtéte|e során a Kbt.
56. 5 (2) bekezdés szerinti nyilatkozatot mindkét helyen cégszerűen alaírtan Az aján|atkérő
számára nem egyéľtelmű, hogy nyĺ|atkozat minta szerinil A) vagy B) tartalmú nyilatkozatot
kívánta-e a közös ajánlattevő megtenni. Aján|attevő a nyińtrcát d) pont;ában megjelö|te
azon jogi szemé|yeket, ame|yek több mĺnt 25o/o tu|ajdoni résszel v|agy szavazati jogga|
rendelkeznek az ajánlattevőben, ugyanakkor aláífta a nyi|atkozat ł) poňqát is, ame|y arró|
szó|, hogy nĺncs az aján|attevőben o|yan jogi szemé|y vagy jogi szemé|yiség nélkü|i
gazdasági társaság, amely közvetlenü| vagy kozvetetten több mińt 25olo tulajdoni résszel
vagy szavazati joggal rendelkezik.
Amennyĺben aján|attevő társaságban van o|yan jogi szemé|y vagy jogi személyiség né|kÜ|i
gazdasági társaság, ame|y tobb mint 25o/o tu|ajdoni resszáĺ vagy szavázati jogga|
rendelkezĺt úgy kéľjük a nyi|atkozat A) pontjának a|áír.ását me||őzze|
A közös ajánlatĽevő fenti e|lenmondást o|dja fe| fe|világosítás megadása Vagy hiánypót|ás
(megfele|ő ta fta lm ú nyĺ|atkozat becsatolása) keretében l

sŤ.



Az aján|atkéro az e|járást megindrto fe|hívás III. 2.3.) ponťjában a műszaki, i||etve
szakmai alka|masság M/l. a|pondában az a|ábbiakat íńa e|ő:

Az a|kaImasság minimumkövetelménye(i) :

A|kalmatlan az aján|attevő, ha:

MIt) Nem rendelkezik az eljáľást megindíto felhívás feladásának
időpontjától visszafe|é számított öt évbon (fotadási- időpont évlhólnaptó|
visszafe|é számított 5. év évlhó/napjáig terjedő időszakot vizsgálva)
legalább 1 db 2o.oo0.000.- Ft értékű refeľenciávaI (szerződéssel), amelynek
táľgya: (útépítés' útfelújítás)

Igazolás módja:

M/1) A 31o/20u. (xII.23.) Korm. ľendelet 16. s (3) bekezdése szeľinti
igazolás a 3Lol 2oL1. (xII. 23.)

Korm. rendelet 15. s (2) bekezdés a) pontja szeľint az eljárást megindító
felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított öt évben (feladási
időpont évlhólnaptót számított megelőző 5. év évlhőlnapiáig terjedő
idősza kot vizsgá|va) teljesített legjetentősebb építési beľuházásai ľól.

A3Ĺol2oL1. (xII.23.) Korm. rendeIet 15. 5 (2) bekezdés a) pontjának esetét
a 16.s (3) bekezdésben foglaltaknak megfelelően kell igazolni .Az
igazolásban meg kell adni lega|ább az ellenszo|gáttatás összegét, a teljesítés
idejét és helyét, továbbá nyi|atkozni kel| arrő|, hogy a teljesítés az
előíľásoknak és a szerződésnek megfelelően tiiľtént-e.
A közös aján|attevők az ajánlatuk 52' o|dalán nyilatkoznak a 310/2011. (Xil. 23.) Korm
rende|et 15. s (2) bekezdés a) pontja a|apján az eljárást megindíto fe|hívás fe|adásától
visszafe|é számított öt évben befejezett építés beruházásairó|. A közös ajánlattevők az
aján|atukban nem csato|ták a 310/2011. (XII.23.) Korm' rende|et 16.s (3) és (5)
bekezd ésé ben meg hatá rozott referen cia igazo|á st.

A közös ajánlattevők hiánypót|ás keretében csatolják a 310/2011. (XII.23.) Korm.
rende|et 16.s (3) és (5) bekezdésében meghatározott, a szerződést kotő másik fé| álta|
kiadott referencia igazolást egyszerű máso|atban!

Az ajánlatkérő az e|járást megindí|o fe|hívás III. 2'3.) pontjában a műszaki, i|letve szakmai
a|kalmasság M/2. a|pontjában az alábbiakat ílta elő:

Az a!kalmasság minimumkövetelménye(i) :

A|kalmatlan az ajánlattevő, ha:

Ml2.) nem rendelkezik legalább

a) 1 fő olyan felelős műszaki vezetővel, aki okleve|es épÍĽészmérnöki vagy építć5mérnöki
végzettségge|, a 24412006. (Xn. 5) Korm. rendelet szerinti MV-KE/A kor|átozás nélkü|i
jogosu|tsággal, és legatább 3 éves (36 hó) métyépítés területén szerzett fe|e|ős
m íĺsza ki vezetői sza kma i ta paszta latta l ľendelkezi k.

Igazolás módja:

|Ý|l2.) 
^3I0|20II. 

(XII. 23.) Korm. rendelet i5. 5 (2) bekezdés e) pontja a|apján azoknak a

+$



szakembereknek (szervezeteknek) - ktilonosen a minőség-e||enőaésért fe|e|ősÖknek - a
megnevezésével, végzettségÜk, és/vagy képzettségük, szakmai tapaszta|atuk ismertetésével,
akiket be kíván vonni a te|jesítésbe;
Csato|andó dokumentumok:
- a szakemberek bevonására, ismeľtetésére vonatkozó aján|attevői nyi|atkozat;
. a szakembeľ minden oldalon saját kezii|eg a|áírt szakmai önéletrajza' olyan
ľészletezettséggel, hogy abból egyé*elmíien derütjiin ki az Ml2. pontban e|őíft
alkalmassági fe!téte|(ek) te|jesülése;
- végzettséget és/vagy képzettséget igazo|ó dokumentu mok;
- a szakember á|ta| saját kezű|eg a|áíľt rende|kezésre á||ási nyi|atkozata.
Amennyiben bárme|y a|ka|masságot igazo|ó dokumentum nem magyar nye|ven kerÜ|
benyújtásra aján|attevő részérő|, aján|attevő csato|ja a dokumentumok magyar nye|vű
fordí|ását is. Ajánlatkérő a magyar nye|vű dokumentumot tekinti irányadónak.

A kozös ajánlattevők aján|atának 53-58. o|da|án bemutatott szakember öné|etrajzábó| nem
á||apítható meg egyérte|műen az Ml2' pontban e|őírt alkalmassági fe|téte| (|ega|ább 3 éves
(36 hó) mé|yépítés tertj|etén szezett felelős míiszaki vezetői szakmai tapasztalat)
teljesÜ|ése.

A kozös ajánlattevők hiánypót|ás keretében csato|ják az aján|atuk 53-58. o|dalán bemutatott
szakember vonatkozásában a szakember minden o|da|on saját kezű|eg a|áíft szakmai
oné|etĘzát, o|yan rész|etezettségge|, hogy abból egyéľte|műen derü|jön ki az Ml2, pontban
e|őíft a l ka I masság i fe|tétel(ek) te|jesü lése !

3, pr. aján|atkérő az e|járást megindiltó fe|hívás III.1.4) pontjában az egyéb kü|ön|eges
fe|téte|ek körében az a|ábbiakat ílta e|ő:

Ajánlattevőnek aján|ata éľvényességi feltételeként csatolnia ke|l akkľeditált
tanrÍsító szelvezet áttal igazo|t a szerződés Iejáftaig érvényes, mélyépítés.
kivitelezés teľü|etre (más egyenétékíĺ megfoga|mazás is elfogadott, mely a
mélyépítés.kivitelezést tafta|m azza, lefedi) éruényes Msz EN ISo 9001: 2009
szerinti minőségirányÍtási rendszer tanúsítványát, vagy a fenti szabvány
e|őírásainak mindenben megfelelő egyenéftékĺi minőségirányÍtási rendszeľek
egyéb bizonyítékait.

Ajánlattevő az ajánlatához köte|es becsato|ni a fenti minőségirányÍtási
ľendszerek meglétét igazo|ő, akkľeditált tanúsító által kibocsátott
tanúsítványt' vagy azza| egyenétékíi, a minőség biztosítása érdekében tett
intézkedések leírását, egyenéftékű minőségbiztosÍtási ľendszerek egyéb
bizonyítékait.

A kozos aján|attevők hiánypót|ás keretében csatolják az éľvényes MSZ EN Iso
9001:2009 szeiinti mĺnőségirányítási rendszer tanúsítványát, Vagy a fenti szabvány
e|őírásainak mĺndenben megfe|elő egyenéľtékű minőségirányításĺ rendszerek egyéb
bizonyítékait!

Kérjük szĺveskedjenek, a fenti hiányokat póto|ni, il|. a kért fe|vi|ágosítást megadni a felhívásban, i||etve
a Kbt.-ben e|őíltaknak megfe|e|ően!

1' fe|világosítás kérés
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STRABAG Általános Épit(5 Kft.. SIEMENS 2ń.(1117 Budapest, Gábor Dénes u.2I Infopaľk D épület) közös aján|attevők á|ta| benyújtott hiánypót|ás
vonatkozásába n aján|atkérő a következő fe|világosítás megadását kéri :

A kozös aján|attevő a hĺánypót|ási határidő végéig, azaz 2OI3, augusztus f6' If.oo
óráig benyújtotta a hiánypót|ását.

A benyújtott hiánypót|ás5-7. olda|án a közos aján|attevő csato|ta a hiánypót|ási felhívás
2. pontjában meghatározott, a szenődést kötő másik fé| á|ta| adott igazo|ást. Az
igazo|ásbó| megá||apítható, hogy nem az aján|attevő nevére, hanem egy másik
gazdaság i szereplő nevére kerü |t kiá | | ításra.

A közös aján|attevő adjon fe|vi|ágosítást arra nézve és oldja fe| az e||entétet, hogy
miként kívan megfe|e|ni az eljárást megindító felhívás III. 2,3,) pontjában
meghatározott M/l. a|ka|masságĺ kovetelménynek a hiánypót|ása 5.7. olda|án csatolt
szeződést kotő másik fé|á|tal adotL igazo|ássa|, figyelemme| a fentiekre!

yt



Az atábbi megállapításokat és érdemi döntési javaslatot teszem a benyújtott ajánlatok'
hiá nypótlás és felvilágosítás alapján :

1. A STRABAG Általános Építő Kft.. SIEMENS zrt.(1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2.,
Infopark D épület) kozös ajánlattevők a hiánypót|ási határidő |ejártáig a benyújtották a
hĺánypót|ásukat, i||etve megadták a kéĺt fe|vi|ágosltast a fe|vi|ágosítási határidő végéĺg.
Az Everling Váľosépítő Ěpĺtőipari, Keľeskedelmi és Szo|gá|tató Kft. (2LI7 Isaszeg, Aulich
u. 3.) aján|attevő a hiánypót|ási határidő végéig nem nyújtotLa be az aján|ata kapcsán megá||apított
hiánypót|ását.

2. Javas|om megá|lapítani, hogy az eljárás eredményes, abban az esetben, ha az Aján|atkérő a hiányzó
fedezet összegét biztosítani tudja.

3. Javaslom megá||apítani, hogy a STRABAG ÁnaÉnos Építő Kft.- SIEMENS 2É.(1117 Budapest,
Gábor Dénes lJ. 2.,Infopark D épület) közos aján|attevők á|tal benyújtott aján|at éľvényes, az
aján|attevő a|ka|mas a szerződés teljesítésre. Az aján|attevő aján|ata megfe|e| az ajánlattéte|l
felhívásban és a vonatkoző jogszabá|yokban - kü|önösen a Kbt.-ben - fog|a|taknak.

4. Javas|om megállapítani, hogy az Everting Városépítő Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató
Kft. (2117 rsaszeg, Aulich u. 3') ajánlattevő á|tat benyújtott aján|at érvényte|en a Kbt. 74. 5 G)
bekezdés e) pontja alapján. Az aján|attevő nem nyújtotta be a hiánypótlási határidő végéig a
hiánypót|ását, így nem á||apítható meg az aján|ata éruényessége, a szerződéste|jesítésre va|ó
a|ka|massága. Továbbá nem á||apítható meg, hogy az aján|at megfele| az aján|attéte|ĺ felhívásban és
a vonatkozó jogszabá|yokban _ különösen a Kbt.-ben - fog|a|taknak.

5. Javas|om megá|lapítani, hogy a STRABAG Általános Építő Kft.. SIEMENS 2ń.(1117 Budapest,
Gábor Dénes U. 2.,Infopaľk D épü!et) mint közös aján|attevő aján|ata lega|acsonyabb összegű
e|lenszo|gá|tatást tartalmazó aján|at az e|járást megindító felhÍvás IV.z.1) pontjában és Kbt. 7I. 9 Q)
bekezdés a) pontja szerint meghatározottak szerint.

6. Javas|om a STRABłG ÁmÉnos Építő Kft.. SIEMENS ztt.(1117 Budapest, Gábor Dénes U.2.,
Infopaľk D épület) közos aján|attevőt az e|járás nyerteseként kihirdetni, amennyiben az Ajánlatkérő
a hiányzó fedezet osszegét biztosítani tudja'

Me||ék|et: BB jegyzőkonyv+ajá n Iatok+ hiánypótlások

Budapest, 2013. szeptember 04.
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Bírá|ó Bizottság tagja



BcyÉNl nÍnÁrłľI LAP

1' AjánIatkérő: Józseńĺáľosi onkormányzat (1oB2 Budapest, Baross u. 63-67.)

2. A közbeszerzés tárgya: Józsefuáros Márkus Emília utca Rákóczi tit irányába tcirténő
megnyitásához kapcsolódó titépítési és forgalomtechnikaÍ munkák kivitelezése,,tárgy(l, Kbt.
121.s (1) bekezdés b) pontja szerinti nyí|t közbeszenési e|járás.

ĺ

BíráIóBizottsiágtagja:,,',,:Y.ľ.ľ'!,,:,r',,,.r:,,t-.ť,,#.*.,,.,,..

A 2ol3, augusźus 2l-i hatitridőre 2db ajánlat keriilt benyújtiősra az alábbiak szerint..

1' Ajánlattevő neve: Everling Városépítő Építőipari, Keľeskedelmi és Szolgáltató Kft.
Ajánlattevő székhelye.. 2IĹ7 Isaszeg, Aulich u. 3.
Aján|attétel tárgya:
,)őzsehláros Márkus Emília utca Rákóczi út irányába tłifténő megnyitásához
kapcso|ódó útépítési és forga lomtech ni ka i mu nká k kivitelezése''
Ąánlat (számszerűsíthető taÉalmi elemek) :

Egyosszeqű nettó aián|ati ár (HUF) 22.556.6L2,- Ft

Közös ajántattevő neve: STRABAG Átta|ános Építő Kft.
Ajánlattevő székhelyel LLL7 Budapest, Gáboľ Dénes u. 2., Infopark D épiilet
Közös ajánlattevő neve: SIEMENS zń.
Ajánlattevő székhelyez t143 Budapest, Gize!|a u. 51.57.

Ajánlattétel tárgya:
,)őzsefváros Márkus EmíIia utca Rákóczi út iľányába történő megnyitásához
kapcsolódó titépítési és forgalomtech nikai mu nkák kivitelezése''
Ajánlat (számszerűsíthető taÉalmi elemek):

Ajánlatkérő ldb hiánypótlási felhívást és 7 db felvilágosítás kérést bocsátott ki az alábbi
taftalommal:

1. hiánypót|ási fe|hívás:
a' Everling Váľosépítő ÉpÍtőipaľi, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (2LL7Isaszeg, Aulich u'

3.) aján|attevő álta| benyújtott ajánlat vonatkozásában aján|atkérő a következő hiányosságokat
észIelte:

1. Az ajánlatkérő az e|járást megindító fe|hĺvas III. 2.3.) pontjában a műszakĺ, illetve szakmai
a|ka|masság M/2. a|pontjában az a|ábbĺakat ífta e|ő:

Az alkalmasság minimumkövetélményé(i) :

'I

Alkalmat|an az ajánlattevĘ ha:

-Ft



Ml2,) nem ľendelkezik Iegalább

a) 1 fő olyan felelős míiszaki vezetőve|, aki okleveles építeszmérnöki vagy
építőmérntiki végzettséggel, a 244ĺ2006. (xII' 5) Koľm. ľendetet szerinti MV.
KE/A korlátozás nélkü|i jogosultsággal, és legalább 3 éves (36 hó) métyépítés
teľü|etén szerzett felelős műszaki vezetői szakmai tapaszta|attal ľendelkezik.

Igazo|ás módja:

M|f.) A370lf0tL. (XII. 23.) Korm. rende|et 15. s (2) bekezdés e) pontja a|apján azoknak a
szakembereknek (szervezeteknek) - krilönösen a minőség-e||enőzéséft fe|e|ősöknek - a
megnevezéséve|, végzettségÜk, és/vagy képzettségük, szakmai tapaszta|atuk ismertetéséve|,
akiket be kÍvan vonnĺ a te|jesÍtésbe;
Csato|andó dokumentumok:
- a szakemberek bevonására, ismeńetésére vonatkozó aján|attevői nyi|atkozat;. a szakember minden oldalon saját kezíĺleg aláírt szakmai önéletrajza, olyan
részletezettségge|, hogy abból egyéÉe|mÍĺen derütjön ki az Ml2. pontban előíÉ
alkaImassági feltéte|(ek) teljesülése;
- végzettséget és/vagy képzettséget ĺgazoló dokumentumok;
- a szakembeľ á|tal saját kezűleg aláíľt ľende|kezésre ál|ási nyilatkozata.
Amennyĺben bárme|y a|ka|masságot igazo|ó dokumentum nem magyar nyelven kerrj|
benyújtásra aján|attevő részérő|, aján|attevő csato|ja a dokumentumok magyar nye|vű
fordí|ását is. Aján|atkérő a magyar nye|vű dokumentumot tekintĺ irányadónak

Az aján|attevő az ajánlata 13. és 17. o|dalán bemutatott szakember vonatkozásában nem
csatolta a szakember önéletĘzát és rende|kezésre á||ási nyi|atkozatát, így nem ál|apítható
meg az M/2.pontban e|őílt a|ka|massági fe|tétel te|jesti|ése.

Az aján|attevő hiánypót|ás keretében csato|ja az aján|ata 13. és 17. o|da|án bemutatott
szakember vonatkozásában a szakember minden o|da|on saját kezű|eg a|áíft szakmai
öné|etĘzát, o|yan rész|etezettségge|, hogy abbó| egyételműen derü|jön ki az Mĺf. pontban
e|őíľt a|kalmassági fe|téte|(ek) te|jesü|ése és csatolja a szakember álta| saját kezű|eg a|áírt
rende|kezésre á||ási nyi|atkozatát!

Az ajánlatkérő az aján|atéte|i dokumentáció 5. kotetében a műszaki |eírás korében és az Kbt.
49. s Q) bekezdés szerinti iratjegyzékben az a|ábbiakat ílta e|ő:

A kivite|ezés során a terv I. ütemének teru szerinti teljes köríi kivitelezése a
feladata a nyeÉes Ajánlattevőnet az ajánlattétel során az áľazatlan
költségvetésen kívüla tervet is figye|embe kell vennie.

Műszaki leíľás a megvalósítás ütemtervével

Az aján|attevő az aján|atában nem csatolta a műszaki |eírást a megva|ósĺ|ás ütemtervéve|.

A,z ajánlattevő hĺánypót|ás keretében csato|ja a mĹĺszaki |eírást a megvalósítás
ütemteruéve|!

STRABAG ÁraÉnos ÉpÍtő Kft.. SIEMENS zrt,.(í-LíJ Budapest, Gábor Dénes u. 2.,
Infopark D épĺi|et) közös aján|attevők á|ta| benyújtott aján|at vonatkozásában aján|atkérő a
következő hĺányosságokat észle|te, ĺ||. a következő fe|vi|ágosi!Łás megadását kéri:

1. Az ajánlatkérő az eljárást megindiltó felhívás III. 2.1) pontjában az a|ábbiakat írta elő:

Az ajánIatkérő által e|őíft kizárő okok és a megkövetelt igazolási mód:

ffi



Az eljárásban nem lehet aján|attevő, a|vál|a|kozó, és nem vehet részt az
a|kalmasság igazo|ásában o|yan gazdasági szerep|ő, aki a Kbt. 56. 5 (1) bekezdés
a)-k) pontjainat továbbá a Kbt. 57. s (1) bekezdés a).d), va|amint f) pontjának
hatálya alá tartozik' Az eljárásban nem lehet ajántattevő, aki a Kbt. 56. 5 (2)
bekezdésének hatálya a!á taľtozik,

A megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevő vonatkozásában: a 3üol2o11. (xil. 23.) Korm. rendetet 12. $.a
alapján az aján|attevőnek ajánlatában nyi|atkozatot ket| benyújtania, hogy nem
taÉozik a fenti kizárő okok hatálya alá,
valamint a Kbt. 56. s (1) bekezdés k) pont kc) pontját a 3Lol2ot1. (xII. 23.)
Korm. ľende|et 2. 5 i) pont ib) alpontja és a 4. s Đ pont fc) alpontjában foglaltak
szerint kell igazolnia.
Alvá|la|kozó és alkalmasság igazo|ására igénybe vett más szeľvezet
vonatkozásában:
. Aján|attevő a Kbt. 58. s (3) bekezdésében fog|altaknak megfetetően
aján|atában csak nyilatkozni köteles arrő|, hogy a szerződés teljesítéséhez nem
vesz igénybe a Kbt. 56. s (1) bekezdés szerinti
kizárő okok hatálya alá eső aIvállalkozót, valamint az á|tala atkatmasságának
igazotására igénybe vett más szelvezet nem taftozik a Kbt. 56. s (1) bekezdés
szeľinti kizárő okok hatálya alá.
. Aján|attevő a 3í'o|zotL. (xII. 23.) Korm. rende|et 1o. $ alapján saját váIasztása
szerint:
a) saját nyi|atkozatot nyújt be arról, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 57. s (1)
bekezdés a).d)' va|amint Đ pontja szerinti kizárő okok hatá|ya alá eső
a lvál la l kozót, va la mint az á|taIa al kal masságána k
igazolására igénybe vett más szelvezet nem taľtozik a Kbt. 57. s (1) bekezdés a).
d)' valamint f) pontja szerinti kiztrő okok hatátya alá, vagy b) az eljárásban
megjelö|t alvá|Ialkozó nyilatkozatát . a meg nem je|öltekre az a) pont szerinti
nyi|atkozat me|lett -, va|amint az a|kalmasság igazolására igénybe vett más
szeľvezet nyi|atkozatát
is benyrijthatja arrő|, hogy a szeľvezet nem taÉozik a Kbt. 57. s (1) bekezdés a).
d)' valamint f) pontja szeľinti kizárő okok hatálya atá.

A közös aján|attevők az ajánlatuk 9-16. o|da|án csato|ták a kizárő okokra vonatkozó
nyilatkozataikat.
A közos aján|attevők az ajánlatuk 9-10. olda|án talá|ható nyi|atkozat megtéte|e során a Kbt.
56. 5 (2) bekezdés szerinti nyi|atkozatot mindkét he|yen cégszerűen aláílták. Az ajánlatkérő
számára nem egyéfte|mű, hogy nyi|atkozat minta szerintĺ A) vagy B) taftalmú nyi|atkozatot
kívánta-e a közos aján|attevő megtenni' Aján|attevő a nyilatkozat B) pontjában megje|ö|te
azon jogi szemé|yeket, ame|yek tobb mint 25% tu|ajdoni résszel Vagy szavazati jogga|
rendelkeznek az aján|attevőben, ugyanakkor a|áíľta a nyilatkozat A) pontját is, amely arró|
sző|, hogy nĺncs az aján|attevőben o|yan jogi személy vagy jogi személyiség nélkü|i
gazdasági társaság, ame|y közvet|ent]l vagy kozvetetten tobb mĺnt 25o/o tu|ajdoni réssze|
vagy szavazati joggal rendelkezik.
Amennyiben aján|attevő társaságban van o|yan jogi személy vagy jogi személyiség né|kü|i
gazdasági társaság, ame|y tobb mint 25o/o tulajdoni réssze| Vagy szavazati jogga|
rende|kezĺt úgy kérjük a nyi|atkozat A) pontjának a|áírását me||őzze|
A kozös aján|attevő fenti e||enmondást o|dja fel felvilágosítás megadása Vagy hiánypótlás
(megfele|ő ta fta l m ú nyi |atkozat becsatolása) keretében !



2. Az ajánlatkérő az e|járást megindrto felhívás III. 2.3.) pontjában a műszaki, i||eWe
szakmai alkalmasság M/l. alpontjában az alábbiakat íĺta e|ő:

Az alka|masság minimumkövetelménye(i) :

A|kalmat|an az aján|attevő, ha:

M/1) Nem rende|kezik az e|járást megindíto felhívás fetadásának
időpontjától visszafelé számÍtott öt évben (fe|adási. időpont évlhólnaptól
visszafe|é számított 5. év évlhőĺnapjáig terjedő időszakot vizsgá|va)
|egaIább 1 db 2o.ooo.o0o.- Ft éľtékíi ľeferenciával (szerződésse|), amelynek
táľgya: (útépítés' útfe|újítás)

Igazolás módja:

M/1) A sLoĺäorr. (xII.23.) Korm. rendelet 16. s (3) bekezdése szerinti
igazolás a 31o/2011. (xII. 23.)

Koľm. rendelet 15. s (2) bekezdés a) pontja szerint az e|járást megindító
felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított öt évben (feladási
időpont évlhólnaptót számított megelőző 5. év évlhőJnapjáig teľjedő
idősza kot vizsgá lva) te|jesített |egjelentősebb építesi beruházásai ró!.

A3Ĺoĺ2oĹ1. (xII.23.) Korm. rendelet 15. s (2) bekezdés a) pontjának esetét
a 16.s (3) bekezdésben fogla|taknak megfele|ően kell igazo|ni .Az
igazo|ásban meg kell adni tega|ább az ellenszolgá|tatás összegét, a teljesítés
idejét és helyét, továbbá nyilatkozni kell atrő|, hogy a teljesítés az
előírásoknak és a szerződésnek megfele!ően ttiÉént.e.

A közös aján|attevők az aján|atuk 52. o|dalán nyi|atkoznak a 3lol2011. (XII. 23.) Korm
rendelet 15. s (2) bekezdés a) pontja alapján az e|járást megindilŁó fe|hĺvás feladásátó|
visszafe|é számított öt évben befejezett építes beruházásairól. A közos aján|attevők az
aján|atukban nem csato|ták a 3I0lf01I. (XII.23.) Korm. rende|et 16.s (3) és (5)

bekezdésében meghatározott referencia igazo|ást.

A közös ajánlattevők hiánypót|ás keretében csato|ják a 310/2011. (XII.23.) Korm'
rende|et 16.5 (3) és (5) bekezdésében meghatározott, a szeződést kötő másik fél á|ta|

kiadott referencia igazo|á st egyszeríj má so|atba n !

3. Az aján|atkérő az e|járást megindí|ó felhívás III. 2.3.) pontjában a műszaki, i||etve szakmai
a|ka|masság M/2. a|pontjában az a|ábbiakat ífta elő:

Az a|kalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan az ajánlattevĘ ha:

Ml2.) nem rendelkezik lega|ább

a) 1 fő o|yan fe|e|ős műszaki vezetővel, aki ok|eveles építészmérnöki vagy építőmérnöki
végzettségget, a f44ĺ2006. (Xil. 5) Korm. rendelet szerinti MV-KE/A korlátozás nélkÜ|i
jogosu|tsággal, és legalább 3 éves (36 hó) métyépítés teriiletén szezett felelős
m űsza ki vezetői sza kma i tapasztalatta I rendel kezi k.

Igazolás módja:

|ý|ĺ2.) 
^310ĺ2071. 

(XII. 23.) Korm. rende|et 15. s (2) bekezdés e) pontja alapján azoknak a



szakembereknek (szervezeteknek) - kü|önösen a minőség.ellenőzéséľt felelősöknek _ a
megnevezéséve|, végzetLségük, és/vagy képzettségük, szakmai tapaszta|atuk ismeľtetésével,
akiket be kĺvan vonnĺ a teljesítésbe;
Csato|a ndó dokumentumok:
- a szakemberek bevonására, ismertetésére vonatkozó aján|attevői nyilatkozat;. a szakember minden o|dalon saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza, olyan
rész|etezettségge|, hogy abból egyértetmíĺen derüljön ki az M|2. pont-ban előĺrc
alkalmassági fettétel(ek) teljesiilése;
- végzettséget és/vagy képzettséget igazo|ó dokumentumok;
- a szakember á|ta| saját kezű|eg a|áírt rende|kezésre á||ási nyi|atkozata.
Amennyiben bármely a|kalmasságot igazo|ó dokumentum nem magyar nye|ven kerÜ|
benyújtásra aján|attevő részérő|, ajánlattevő csatolja a dokumentuńok magyar nye|vű
fordítását is. Aján|atkérő a magyar nyelvű dokumentumot tekinti irányadónak.

A közös aján|attevők aján|atának 53-58. o|da|án bemutatot| szakember önéletrajzábó| nem
á||apítható meg egyéftelműen az Ml2. pontban e|őírt alka|masságĺ feltéte| (|ega|ább 3 éves
(36 hó) mé|yépÍtes tertjletén szerzett fetetős míĺszaki vezetői szakmai tapasztalat)
te|jesü|ése'

A közös aján|attevők hiánypót|ás keretében csato|ják az aján|atuk 53-58. o|dalán bemutatott
szakember vonatkozásában a szakember minden oldalon saját kezű|eg a|áíľt szakmai
önéletĘzát, o|yan részletezettségge|, hogy abbó| egyéńe|műen derÜljön ki az Ml2. pontban
előíľt a |ka l masság i fe|téte|(ek) te|jesĹi |ése !

3. Az aján|atkérő az eljárást megindlto felhívás III.1'4) pontjában az egyéb kü|ön|eges
fe|téte|ek körében az alábbiakat ífta e|ő:

Ajánlattevőnek ajánlata éľvényességi feltéte|eként csatolnia kell akkreditált
tanúsÍtó szeľvezet álta! igazott, a szerződés lejáńáig érvényes, mélyépítés-
kivite|ezés teľü|etre (más egyenértékíĺ megfogatmazás is e|fogadott mety a
mélyépítés.kiviteIezést taÉa|mazza. lefedi) éruényes Msz EN ISo 9001:2009
szeľinti minőségirányÍtási rendszer tanúsíwányát, vagy a fenti szabvány
e|őírásainak mindenben megfelető egyenéÉékíĺ minőségirányítási ľendszeľek
egyéb bizonyítékait.

Aján|attevő az aján|atához köteles becsatolni a fenti minőségirányÍtási
rendszerek meg|étét igazo|ő, akkreditált tanúsító áttal kibocsátott
tanúsíwányt, vagy azza| egyenértékíi, a minőség biztosítása érdekében tett
intézkedések !eíľását, egyenéńékíi minőségbiztosítási ľendszeľek egyéb
bizonyÍtékait.

A közos ajánlattevők hiánypótlás keretében csato|ják az érvényes MSZ EN Iso
9001:2009 szerinti minőségirányítási rendszer tanúsŕtványát Vagy a fenti szabvány
előírásainak mindenben megfe|e|ő egyenéľtékĹĺ minőségĺrányiltási rendszerek egyéb
bĺzonyÍtékait!

Kérjük szíveskedjenek, a fenti hĺányokat pótolni, i|l. a kéft fe|vi|ágosítást megadni a fe|hÍvásban, il|etve
a Kbt.-ben e|őíľtaknak megfe|elően!

1. fe|vi|ágosítás kérés

%



STRABAG Áfta|ános Építő Kft.. SIEMENS zľt.(1117 Budapest, Gáboľ Dénes u.
2., Infopaľk D épĺilet) köziis ajántattevők á|taI benyrijtott hiánypót|ás
vonatkozásában aján|atkérő a következő fe|világosltás megadását kéri:

A kozös aján|attevő a hiánypót|ási határidő végéig, azaz 2OI3, augusztus 26. 12.oo
óráĺg benyújtotta a hiánypótlását.

A benyújtott hiánypót|ás 5-7. o|da|án a közös ajánlattevő csato|ta a hiánypót|ási fe|hívás
2. pontjában meghatározott, a szerződést kotő másik fé| á|tal adott igazo|ást. Az
igazo|ásból megá||apítható, hogy nem az aján|attevő nevére, hanem egy másik
gazdasági szerep|ő nevére kerü|t kiá||ításra.

A közös ajánlattevő adjon fe|vi|ágosítást arra nézve és o|dja fe| az e||entétet, hogy
miként kíván megfe|e|ni az e|járást megindító felhívás III. f.3') pontjában
meghatározott M/l. a|kalmassági követe|ménynek a hiánypót|ása 5.7. o|dalán csato|t
szerződést kötő másik fé| á|ta| adott igazolássa|, figye|emme| a fentĺekre!

ln



5.

A'- alábbi megál|apításokat és érdemi döntési javaslatot teszem a benyújtott ajántatot
hiánypótlás és felvilágosítás alapján:

A STRABAG ÁItalános Építő Kft.- SIEMENS zrt.(1117 Budapest, Gáboľ Dénes U. 2.,
Infopark D épület) közös ajánlattevők a hiánypótlási határidő ĺejártáig a benyújtották a
hiánypót|ásukat, illetve megadták a kéft felvi|ágosítást a fe|vi|ágosltásĺ határidő végéig.
Az Ever|ing Városépítő Építőlpari, Kereskedelmi és Szolgá|tató Kft. (2í,I7Isaszeg, Autich
u. 3.) aján|attevő a hiánypót|ási határidő végéig nem nyújtotta be az ajánlata kapcsán megállapí]Ľott
hiánypót|ását.

Javas|om megá||apítani, hogy az e|járás eredményes, abban az esetben, ha az Ajánlatkérő a hiányzó
fedezet összegét biztosítani tudja.

Javaslom megá|lapítani, hogy a STRABAG Általános Építő Kft.- SIEMENS zft.(1117 Budapest
Gábor Dénes U. 2.,Infopark D épütet) közos aján|attevők álta| benyrljtott aján|at éruényés, aż
aján|attevő a|kalmas a szerződés te|jesítésre. Az aján|attevő aján|ata megfeie| az ajánlattételi
felhívásban és a vonatkoző jogszabá|yokban - kü|önösen a Kbt.-ben - fog|altaknak.

Javaslom megá||apítani, hogy az Everting Váľosépítő Építőipari, Keľeskedetmi és Szotgáltató
Rft. (2Ĺt7 Isaszeg, Aulich u. 3.) ajánlatievő álta| benyújtott aján|at érvényte|en a Kbt. 74. s G)
be.kezdýs-e) pontja a|apján. Az aján|attevő nem nyújtotta be a hiánypótlási határidő végéig.á
hiánypót|ását, így nem ál|apítható meg az aján|ata éruényessége, a szerződésteljesítesrě řab
a|ka|massága. Továbbá nem ál|apítható meg, hogy az aján|at megfe|el az ajánlattételi felhívásban és
a vonatkozó jogszabá|yokban - ktj|onösen a Kbt.-ben - fog|a|taknak.

Javas|om megá||apítani, hogy a STRABAG Általános Építő Kft.- SIEMENS ztt.(1117 Budapest
Gábor Dénes U. 2.,Infopark D épiilet) mint kozös aján|attevő ajánĺata ĺega|acsonyabb ösśzegű
el|enszolgá|tatást tartalmazó aján|at az e|járást megindíto fe|hÍvás IV.2'1) pontjában és Kbt. 7I.s Q)
bekezdés a) pontja szerint meghatározottak szerint.

Javas|om a STRABAG Általános Építő Kft.. SIEMENS zľt.(1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2.,
Infopark D épület) közös aján|attevőt aze|járás nyefteseként kihirdetni, amennyiben az Aján|atkérő
a hiányző fedezet összegét biztosíLani tudja.

MeIléklet: BB jegyzőkonyv+ajá n latok+ h iá nypót|ások

Budapest, 2013. szeptember 04.

Bírá|ő Bizottság tagja



BcyÉlvl ľÍnÁr.ltľI IÁP

Ajánlatkérő: Józseńĺáľosi onkoľmányzat (1082 Budapest, Baross u. 63-67.)

2. A közbeszerzés tárgy.a: Józsefuáros Márkus Emília utca Rákóczi út irányába tcirténő
aegnyÍtásához kapcsolódó útépí,tési és forgatomtechnikai munkák kiuitelezéśe,,rárgi(),_Ŕbi.
121.5 (1) bekezdés b) pontja szerinti nyí|t kozbeđzerzési e|járás.

B íľá tó B Ízo ttstí g ta gja :''' D B','''ęl'' LtLh,',, .. Í:ł s. L !.ęk il-

A 2073, augusźus 27-i határidőre Zdb ajántat kerÍilt benyújtásra az alábbiak szerint:

1. Ajánlattevő neve,: Everting Váľosépítő Építőipari, Keľeskedelmi és Szolgáltató Kft.
Ajánlattevő székhe|y e: 2í,17 rsaszeg, łúl iclr.u. s.
Ajántattéte| táľgya:
,)őzseÍváros Márkus Emília utca Rákóczi út irányába tölténő megnyitásához
kapcsolódó útépítési és forga|omtechnikai munkák kiv-itetezése''
Aján|at (számszeľűsíthető taftalmi elemek):

Közös ajánlattevő neve: STRABAG Ákalános Építő Kft.
Aján|attevő székhetye: LLL7 Budapest, Gáborbénes u. 2., Infopaľk D épü|et
Köziis ajánlattevő neve: SIEMENS z]t.
Aján|attevő székhe|ye: 1143 Budapest, GizetIa u. 51-57.

Aján|attétel táľgya:
,)őzsefváros Márkus Emília utca Rákóczi út irányába töÉénő megnyitásához
ka pcsolódó ritépítési és fo ľga |omtech n i ka i m u n ká k kiv-itetezése''
Aján|at (számszerűsíthető taÉalmi e|emek):

Ajánlatkérő údb hiiőnypóttásÍ felhíuást és 7 db felvitágosítás kérést bocsátott kÍ az atábbÍ
tartalommal:

1. hiánypótlási felhívás:
a. Ever|ing Városépítő Építőipari, Keľeskedetmi és Szolgáttató Rft. (211117Isaszeg, Au|ich u.3.) aján|attevő á|tal benyújtott aján|at vonatkozásánan J;ánlatkérő a.kovetkező rlieívosiäđoůt

észIeIte:

1. Az aján|atkérő az e|járást megĺndító fe|hÍvás III' 2.3.) pontjában a műszaki, i||etve szakmai
a|kalmasság M/2. a|pontjában az alábbiakat íńa e|ő:

Az alkalmasság minimumkövete|ménye(i):

Alka|mat|an az aján|attevĘ ha:

Egyösszegű nettó aján|ati ár (HUF)



Ml2.) nem rendelkezik |ega|ább

9).1- fő olyan felelős műszaki vezetővet, aki okleve|es építészmérnöki vagy
építőméľniiki végzettséggel, a 244|2006. (XII. 5) Korm. ľendetet szeľinti MV-
KE/A korlátozás nélkü-]i jogosuttsággal, és legatább 3 éves (36 hó) mélyépítés
területén szerzett felelős műszaki vezetői szakńai hpasztatattat renáetkezik.

Igazolás módja:

MlŁ.) A 3I0l20I1. (XII. 23.) Korm. rende|et 15. s (2) bekezdés e) pontja a|apján azoknak a
szakembereknek (szervezeteknek) - kü|önösen a minőség-elleńőrzésért rálelosołnek _ a
megnevezésével, végzett9éorjk, éslvagy képzettségÜk, szakmai tapaszta|atuk ismertetésével,
akiket be kíván vonni a te|jesítésbe;
Csatolandó dokumentumok:
- a szakemberek bevonására, ismeľtetésére vonatkozó aján|attevői nyi|atkozat;- a szakembeľ mjnden oldalon sajgt kezíileg aláíÉ szakmai önéletĘza, otyan
részletezettséggeJ, hogy abból egytľtelműen derüljön ki azMĺ2. pontban e|őírt
aI kal massági feltétel(ek) teljesü|ése;
- végzettséget és/vagy képzettséget igazo|ó dokumentumok;
. a szakembeľ által saját kezíileg a!áíľt ľendetkezésľe á||ási nyitatkozata.
Amennyiben bárme|y .a|kalmas.ságot igazo|ő dokumentum nem magyar nye|ven kerri|
benyújtásra ajánlattevő részérő|, ajánĹattevő csato|ja a dokumentuń& 

'ágy., 
nye|vű

fordítását is. Ajánlatkérő a magyar nye|vű dokumentumot tekinti irányadónak.

Az aján|attevő az aján|ata 13. és 17. o|da|án bemutatott szakember vonatkozásában nem
csatolta a szakember öné|etĘzát és rende|kezésre á||ási nyi|atkozatát í9y nem á||apítható
meg az M/2.pontban e|őíĺt alka|massági feltétel te|jesülése.

Az aján|attevő hiánypótlás keretében csato|ja az aján|ata 13. és 17. olda|án bemutatott
szakember vonatkozásában a szakember minden o|dalon saját kezű|eg a|áírt szakmaĺ
ön'életĘzát, o|yan részJetezettségge|, hogy abbó| egyéĺtelműen áertj|jon ki-azM/2. pontban
e|őírt a|kalmassági feltéte|(ek) te|jesÜÉsđ és csato|jä a szakember á|ta| saját kózíĺ|äg u|ái't
rendelkezésre állási nyilatkozatát!

Az ajánlatkérő az aján|atéte|i dokumentáció 5. kotetében a műszaki leľas korében és az Kbt.
49.9 Q) bekezdés szerinti iratjegyzékben az alábbiakat ílta elő:

A kivite|ezés során a terv I. ütemének teru szerinti teljes körű kivitelezése a
feladata a nyertes Aján|attevőnet az ajántattétet soľán az árazatlan
kö|tségvetésen kívĺita teľvet is figyelembe kel| vennie.
Míĺszaki |eírás a megva|ósítás ĺitemtervévet

Az ajánlattevő az aján|atában nem csato|ta a műszaki |eírást a megvalósítás ütemteruéve|.

Az aján|attevő hiánypót|ás keretében csato|ja a műszaki |eírást a megva|ósltás
ütemtervével!

b, STRABAG Ánąĺnos Építő Kft.- sIEIv|ENs zlt.(L,'t7 Budapest, Gáboľ Dénes u. z.,
Infopark D.épÜlet) közös aján|attevők á|ta| benyúitott aján|at vonátkozásában ajánlatŕérďa
következő hĺányosságokat ész|e|te, i||. a következő feMilágosftaďmegadását kéri:

1. Az aján|atkérő az e|járást megindító felhívás III. 2.1) pontjában az alábbĺakat ílta e|ő:

Az aján|atkéľő á|tal etőíft kizárő okok és a megkövetelt igazo!ási mód:



Az eljárásban nem lehet aján|attevő, alvállalkozo, és nem vehet részt az
alkaImasság igazolásában olyan gazdasági szeľeplő, aki a Kbt. 56. 5 (1) bekezdés
a).k) pontjainak' továbbá a Kbt. 57. 5 (1) bekezdés a)-d)' valamint f) pontjának
hatálya alá taftozik. Az e|jáľásban nem lehet aján|attevő, aki a Kbt. 56. s (2)
bekezdésének hatálya alá taÉozik.

A megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevő vonatkozásában: a 3Iol2o11. (xu. 23.) Korm. ľende|et 12. $-a
alapján az ajánlattevőnek aján|atában nyilatkozatot kell benyújtania, hogy nem
taftozik a fenti kizárő okok hatalya alá,
valamint a Kbt. 56. s (1) bekezdés k) pont kc) pontját a 3to|2o11' (xII. 23.)
Koľm. rendelet 2. s i) pont ib) alpontja és a 4. s Đ pont fc) a|pontjában foglaltak
szeľint kell igazolnia.
Alválla|kozó és a|kalmasság igazolására igénybe vett más szeľvezet
vonatkozásában:
. Ajánlattevő a Kbt' 58. s (3) bekezdésében fog|altaknak megfe|elően
ajánlatában csak nyi|atkozni köteles arrő|, hogy a szerződés tetjesítéséhez nem
vesz igénybe a Kbt. 56. s (1) bekezdés szerinti
kizárő okok hatálya alá eső alválla|kozót, valamint az á|tala alkalmasságának
igazo|ásáľa igénybe vett más szelvezet nem taftozik a Kbt. 56. s (1) bekezdés
szeľinti kizárő okok hatálya alá.
. Ajánlattevő a3ilol2otl. (xII. 23.) Korm. ľendelet 10. $ alapján saját választása
szerint:
a) saját nyi|atkozatot nyújt be arľól, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 57. s (1)
bekezdés a).d), valamint Đ pontja szerinti kizárő okok hatálya a|á eső
a lvá| Ia| kozót, va|a mint az á lta|a al ka ! masságána k
igazolására igénybe vett más szeruezet nem tańozik a Kbt. 57. s (1) bekezdés a).
d), valamint f) pontja szeľinti kizárő okok hatálya a|á, vagy b) az eljáľásban
megjelölt alvá|lalkozó nyilatkozatát - a meg nem jelöltekľe az a) pont szerinti
nyilatkozat mel|ett ., valamint az a|kalmasság igazoIására igénybe vett más
szeruezet nyi|atkozatát
is benyújthatja arľól, hogy a szeľvezet nem tartozik a Kbt' 57. s (1) bekezdés a).
d)' valamint f) pontja szerinti kizárő okok hatátya a|á.

A közös ajánlattevők az aján|atuk 9-16. o|dalán csato|ták a kizárő okokra vonatkozó
nyilatkozataikat.
A közös aján|attevők az aján|atuk 9-10. o|da|án ta|á|ható nyi|atkozat megtéte|e során a Kbt.
56. s (2) bekezdés szerinti nyilatkozatot mĺndkét he|yen cégszerűen aláírták. Az ajánlatkérő
számára nem egyértelmű, hogy nyilatkozat minta szerinti A) vagy B) tafta|mú nyilatkozatot
kÍvánta-e a kozös aján|attevő megtenni. Ajánlattevő a nyi|atkozat B) pontjában megjelö|te
azon jogi személyeket amelyek több mint 25olo tu|ajdoni réssze| Vagy szavazati jogga|
rendelkeznek az ajánlattevőben, ugyanakkor a|áílta a nyilatkozat A) ponťját is, ame|y arról
sző|, hogy nincs az ajánlattevőben o|yan jogi szemé|y vagy jogi szemé|yiség nélkri|i
gazdasági társaság, ame|y közvet|enri| vagy közvetetten több mint 25olo tulajdoni réssze|
vagy szavazati joggal rendelkezik.
Amennyiben ajánlatĽevő társaságban van olyan jogi szemé|y vagy jogi személyĺség né|kü|ĺ
gazdasági társaság, ame|y több mint 25o/o tu|ajdoni réssze| Vagy szavazati jogga|
rende|kezit úgy kérjük a nyi|atkozat A) pontjának a|áírását mellőzze!
A kozös ajánlattevő fenti ellenmondást oldja fe| fe|világosítás megadása Vagy hĺánypótlás
(megfe|e|ő ta fta I m ú nyĺ latkozat becsato|ása) keretében !



Az ajánlatkérő az e|járást megindíto fe|hívás III. 2.3.) pontjában a műszaki' i||etve
szakmai alka|masság M/l. a|pontjában az alábbiakat írta e|ő:

Az alkalmasság minimum követelménye(i) :

Alka|matlan az aján|attevő, ha:

M/1) Nem rendelkezik az eljárást megindító fethívás feladásanak
időpontjától visszafelé számított öt évben (feladási. időpont évlhólnaptó|
visszafelé számított 5. év év|hő|napiäil terjedő időszakot vizsgáiva)
legalább 1 db 20.00o.o0o.. Ft értékíĺ referenciávat (szerződésset), amělynei
tárgya : (útépítés, útfelújítás)

Igazo|ás módja:

MĺĐ A 3toĺ2o11. (xII.23.) Korm' ľende|et 16. s (3) bekezdése szerinti
igazo!ás a 3Io| 2011. (xII. 23.)
Korm. rendelet 15. s (2) bekezdés a) pontja szerint az eljárást megindító
felhívás fe|adásának időpontjától visszafelé számított tit évben 1ĺěuaásiidőpont évlhólnaptól számított megetőző 5. év évlhőlnapjáig terjedő
időszakot vizsgálva) teljesített |egjetentősebb építési beruházásďľól.
A3lol2o11. (xII.23.) Korm. ľendelet 15. s (2) bekezdés a) pontjának esetéta 16.-s (3) bekezdésben fog|altaknak megfelelően ketl igazolni .Az
igazolásban meg kell adni legalább az e||enszolgáttatás tisszegét, a tetjesítés
idejét és helyét, továbbá nyitatkozni kel! arrő|, hogy á teljesí[és az
e|őíľásoknak és a szerződésnek megfeletően töftént.e.
A közös aján|attevők az aján|atuk 52. olda|án nyilatkoznak a 310/2011. (Xil. 23.) Korm
rendelet 15. 5 (2) bekezdés a) pontja a|apján az e|járást megindiltó fe|hÍvas fe|adásától
visszafe|é számított öt évben befejezett építés beruházásairó|. A közos ajánlattevők az
aján|atukban nem csato|ták a 310/2011. (nI.23.) Korm. rende|et 16:s (3) és (5)
be kezdésében meg hatá rozott referencia igazolást.

A közos aján|attevők hĺánypót|ás keretében csato|ják a 3LOl2OLt. (XII.23.) Korm'
rende|et 16.5 (3) és (5) bekezdésében meghatározotL, a szerződést kotő másik fé| á|ta|
kiadott referencia igazo|ást egyszerű máso|atba n !

Az ajánlatkérő az e|!árást megindÍLo fe|hívás III. 2.3.) pontjában a műszaki, i||etve szakmai
alkalmasság M/2. alpontjában az a|ábbiakat ílta e|ő:

Az alkaImasság mi nimumkövetelménye(i) :

Alkalmatlan az ajánlattevĘ ha:

rąĺ2,) nem rendelkezik |egalább

a) 1 fő olyan fe|e|ős műszaki vezetőve|, aki okleve|es épĺĽészmérnöki vagy építőmérnoki
végzettségge|, a 24412006. (Xil' 5) Korm. rende|et szerĺnti MV-KÉ/A róŕlátozás né|kü|i
jog-osultságga|, és tegalább 3 éves (36 hó) métyépítés területén szerzett felelős
m íĺsza ki vezetői sza kma i ta paszta tatta t reńdet kézik.

IgazoIás módja:

M/2.) A 3I0l20I7' (XII. 23.) Korm. rende|et 15' 5 (2) bekezdés e) pontja a|apján azoknak a



szakembereknek (szervezeteknek) . kÜ|onösen a minősé9.e||enőrzéséľt fe|e|ősöknek - a
megnevezéséve|, végzettségüt és/vagy képzettségük, szakmai tapaszta|atuk ismertetéséve|,
akiket be kíván vonni a te|jesítésbe;
Csatolandó dokumentumok:
- a szakemberek bevonására, ismertetésére vonatkozó aján|attevői nyilatkozat;. a szakembeľ minden oldalon saját kezíileg aláíft szakmai önéletrajza' olyan
ľészletezettségge|, hogy abbó| egyételműen derüljön ki az Ml2. pontban e!őíft
alkalmassági feltétel(ek) tetjesülése;
- végzettséget és/vagy képzettséget igazo|ó clokumentumok;
- a szakember á|ta| saját kezű|eg a|áíľt rende|kezésre ál|ási nyi|atkozata.
Amennyiben bármely a|kalmasságot igazoló dokumentum nem magyar nyelven kerü|
benyújtásra aján|attevő részérő|, aján|attevő csato|ja a dokumentumok magyar nye|vű
fordí|ását ĺs. Ajánĺatkérő a magyar nye|vű dokumentumot tekinti irányadónak.

A közös aján|attevők aján|atának 53.58. o|da|án bemutatott szakember öné|etĘzábó| nem
á||apilĽható meg egyértelműen az Ml2. pontban előít alka|massági fe|téte| (|ega|ább 3 éves
(36 hó) mé|yépítés terü|etén szezett felelős műszaki vezetői szakmai tapasztalat)
teljesÜlése.

A közös ajánlattevők hiánypót|ás keretében csatolják az ajánlatuk 53-58. o|da|án bemutatott
szakember vonatkozásában a szakember minden oldalon saját kezűleg a|áíľt szakmai
öné|etrajzát olyan részletezettségge|, hogy abbó| egyéftelműen dertl|jon ki az Mĺ2' pontban
e|őílt a lka I masság i fe|tétel(ek) te|jesü |ése !

3. Az aján|atkérő az e|járást megindíto fe|hívás III.1.4) pontjában az egyéb kü|on|eges
feltételek korében az a|ábbiakat ílta e|ő:

Aján|attevőnek ajánlata éľvényességi feltéte|eként csatolnia kel| akkreditált
tanúsító szelvezet á|ta| igazolt, a szeľződés lejáľtáig érvényes, mélyépítés.
kivitelezés teríiletre (más egyenértékíĺ megfogalmazás is elfogadott mely a
mélyépítés.kivitelezést taÉalmazzal lefedi) éruényes Msz EN ISo 9001:2009
szerinti minőségirányítási rendszer tanúsÍtványát, vagy a fenti szabvány
előírásainak mindenben megfele|ő egyenéftékű minőségirányítási rendszeľek
egyéb bizonyítékait.

Ajánlattevő az aján|atához köteles becsato|ni a fenti minőségirányítási
rendszeľek meg|étét igazo|ő, akkreditá|t tanúsító álta| kibocsátott
tanúsítványt' vagy azza| egyenéľtékíi, a minőség biztosÍtása érdekében tett
intézkedések leírását, egyenéftékű minőségbiztosÍtási rendszerek egyéb
bizonyítékait.

A közös aján|attevők hiánypótlás keretében csato|ják az éruényes MSZ EN ISo
9001:2009 szerinti minőségirányítási rendszer tanrisítványát Vagy a fenti szabvány
e|őírásainak mindenben megfele|ő egyenéftékíĺ minőségirányítási rendszerek egyéb
bĺzonyítékait!

KérjÜk szilveskedjenek, a fenti hiányokat póto|ni, i||. a kéľt felvi|ágosítast megadni a fe|hívásban, ĺl|etve
a Kbt.-ben e|őíltaknak megfele|ően!

1' felvi|ágosításkérés



STRABAG ÁEaÉnos Építo Kft.. sIEMENS zft.(1117 Budapest, Gábor Dénes u.
2., Infopark D épület) kiizös aján|attevők á|tal benyújtott hiánypót|ás
vonatkozásában aján|atkérő a kovetkező fe|vi|ágosítás megadását kéri :

A kozös aján|attevő a hiánypót|ási határidő végéig, azaz 2013, augusztus 26. 12.00
óráĺg benyújtotta a hiánypótlását.

A benyújtott hiánypót|ás 5-7. oldalán a kozos aján|attevő csato|ta a hiánypót|ási fe|hívás
2. pontjában meglratározott, a szerződést kotő másik té| álta| adott igazolást. Az
igazolásbó| megá|lapĺtható, hogy nem az aján|attevő nevére, hanem egy másik
gazdasá g i szereplő nevére kerÜ |t kiá | | ításra.

A közös ajánlattevő adjon fe|világosítást arra nézve és o|dja fe| az e||entétet, hogy
miként kíván megfe|e|ni az eljárást megindíto fe|hívás III. 2.3.) pontjában
meghatározott M/1. a|ka|massági követe|ménynek a hiánypót|ása 5-7. o|dalán csato|t
szerződést kötő másik fé| által adott igazo|ással, figye|emme| a fentiekre!



6.

Az atábbi megá|lapÍtásokat és érdemi döntési javaslatot teszem a benyújtott ajánlatot
hiánypótlás és felvilágosítás alapján:

A STRABAG Áltatános Építő Kft.. SIEMENS zÉ.(Ĺ1L7 Budapest, Gábor Dénes U. 2',
Infopaľk D épĺitet) közös ajánlattevők a hiánypót|ási határidő lejáńáig a benyújtották a

hiánypót|ásukat ĺ|letve megadták a kért fe|vi|ágosítást a fe|világosítási határidő vé9éi9.
Az Everling Városépítő Építőipari, Kereskede|mi és Szo|gáttató Kft. (2ĹL7 Isaszeg, Aulich
u. 3.) aján|attevő a hiánypót|ási határidő végéig nem nyújtotta be az ajánlata kapcsán megá||apított
hiánypót|ását.

Javas|om megá||apítani, hogy az e|járás eredményes, abban az esetben, ha az Aján|atkérő a hiányzó
fedezet osszegét biztosítani tudja.

Javas|om megállapítanĺ, hogy a STRABAG Általános Építő Kft.. SIEMENS zft.(1117 Budapest
Gábor Dénes U. 2.,Infopark D épület) közös aján|attevők á|ta| benyújtott aján|at érvényes, az
aján|attevő a|kalmas a szerződés teljesíEésre. Az aján|attevő aján|ata megfe|e| az aján|attéte|i
fe|hívásban és a vonatkozó jogszabályokban _ kü|önösen a Kbt.-ben - fog|a|taknak.

Javas|om megá||apítani, hogy az Everting Városépítő Építőipari, Keľeskedelmi és Szolgáttató
Rft. ("í,l.7Isaszeg, Aulich u. 3.) aján|attevő á|ta| benyújtott ajánlat éruénytelen a Kbt. 74. s (1)

bekezdés e) pontja a|apján. Az ajánlattevő nem nyújtotta be a hiánypótlási határidő végéig a
hiánypót|ását, í9y nem á||apítható meg az aján|ata érvényessé9€, ô szeződésteljesítésre való
a|ka|massága. Továbbá nem á||apítható meg, hogy az aján|at megfe|e| az aján|attéte|i fe|hívásban és
a vonatkozó jogszabá|yokban - ktj|önosen a Kbt.-ben - fog|a|taknak.

Javas|om megá||apĺtani, hogy a STRABAG Általános Építő Kft.. SIEMENS zrt.(1117 Budapest,
Gáboľ Dénes U. 2.,Infopark D épület) mint közös aján|attevő ajánlata |ega|acsonyabb összegű
e||enszolgá|tatást tarta|mazó aján|at az e|járást megindító fe|hiivás IV.2.1) pontjában és Kbt. 7L. s Q)
bekezdés a) pontja szerint meghatározottak szerint.

Javas|om a STRABAG Általános Épít(5 Kft.. SIEMENS ztt.(1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2.,
Infopark D épiilet) közös ajánlattevőt az e|járás nyerteseként kihirdetni, amennyiben az Aján|atkérő
a hiányző fedezet osszegét biztosítani tudja.

Mel lék|et: BB jegyzőkönyv+ajá n |atok+ hiá nypót|ások

Budapest 2013. szeptember 04.



BcyÉNI nÍnÁrłľI LAP

1. Ajánlatkéľő: Józsefvárosi önkormányzat (1082 Budapest, Baross u. 63.67.)

2. A közbeszerzés tárgya: Józsefuáros Márkus Emília uta Ráklíczi tit iľányába történő
megnyitásához kapcsolóú5 útépítési és forgalomtechnikai munkák kivitelezése,,tárgyÚ, Kbt.
121.s (1) bekezdés b) pontja szerinti nyí|t közbeszerzési e|járás.

B írá I ó B Ízo tts á g ta gja : 9-,*,,.w n,,* í,|,,, . G. ę.,.9,h,

A 2073, augusztus 27-Í hatiőridőre 2db ajánlat keriilt benyújtásra az alábbiak szerint:

1. Ajántattevő neve: Ever|ing Városépítő Építőipari, Kereskede|mi és Szotgáttató Kft.
Ajánlattevő székhelye: 2LĹ7 Isaszeg, Aulich u. 3.
Ajánlattétel tárgya:
)őzseÍváros Márkus Emília utca Rákóczi út irányába töńénő megnyitásához
kapcsolódó útépítési és forgalomtechn i kai mu n ká k kivitelezése''
Ajánlat (számszeríĺsíthető tańalmi elemek):

EgvosszegĹí nettó aján|ati ár (HUF) 22.556.61Ą. Ft

Közös ajánIattevő neve: STRABAG ÁftaÉnos Építő Kft.
Ajánlattevő székhelye= ĹLĹ7 Budapest, Gábor Dénes u. 2., Infopark D épület
Kiizös ajánlattevő neve: SIEMENS zft.
Aján|attevő székhe|ye: 1143 Budapest, Gizella u. 51.57.

Ajánlattétel tárgya:
,)őzsefuáros Márkus Emília utca Rákóczi út irányába töÉénő megnyitásához
ka pcsoIódó útépítési és foľgalomtech ni kai mu nká k kivitelezése''
Ajá n lat (szá msze ľíĺsíthető ta rta l m i eI emek) :

25.5 -Ft

Ajánlatkérő űdb hiánypótlási felhívást és 7 db felvilágosítiős kérést bocsátott ki az aliőbbi
tartalommal:

1. hiánypótlási felhívás:
a. Ever|ing Ýáľosépítő ÉpÍtőipari, Kereskedetmi és Szotgáltató Kft. (2LL7Isaszeg, Aulich u.

3.) aján|atĽevő álta| benyújtott aján|at vonatkozásában aján|atkérő a következő hiányosságokat
észleĺte:

1. Az aján|atkérő az e|járást megindiltó fe|hívás III. 2.3.) pontjában a műszaki, il|etve szakmaĺ
a|ka|masság M/2. a|pontjában az a|ábbiakat ílta e|ő:

Az alka|masság minimumkövetelménye(i) :

Alkalmat|an az ajánlattevĘ ha:



Ml2.) nem rendelkezik legalább

a) 1 fő olyan felelős műszaki vezetővel, aki ok|eveles építészméľnöki vagy
építőméľnöki végzettségge|, a 24412006. (XII. 5) Koľm. rende|et szerinti MV.
KE/A koľlátozás nétkiili jogosultságga|, és legatább 3 éves (36 hó) mé|yépítés
területén szerzett fe|e|ős műszaki vezetői szakmai tapaszta|attal rende|kezik.

Igazolás módja:

MlZ.) A370ĺ20LL. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. 5 (2) bekezdés e) pontja a|apján azoknak a
szakembereknek (szervezeteknek) - krjlönösen a minőség-e|lenőrzésért felelősöknek - a
megnevezéséve|, végzettségüt és/vagy képzettségük, szakmai tapaszta|atuk ismertetéséve|,
akiket be kĺván vonni a te|jesĺtésbe;
Csato|andó dokumentumok:
- a szakemberek bevonására, ismeftetésére vonatkozó aján|attevői nyi|atkozat;. a szakembeľ minden oldalon saját kezíi|eg aláíft szakmai önéletrajza, olyan
részletezettséggel, hogy abból egyértelműen derü|jön ki az Ml2. pontban e|őíń
a|kalmassági fe|tétel(ek) teljesülése;
- végzettséget és/vagy képzettséget igazo|ó dokumentu mok;
- a szakembeľ által saját kezűleg a|áíÉ rendelkezésre áltási nyilatkozata.
Amennyiben bárme|y a|ka|masságot igazo|ó dokumentum nem magyar nye|ven kerü|
benyújtásra aján|attevő részérő|, aján|attevő csatolja a dokumentumok magyar nye|vű
fordítását is. Aján|atkérő a magyar nye|víÍ dokumentumot tekinti irányadónak.

Az aján|attevő az aján|ata 13. és 17. o|da|án bemutatott szakember vonatkozásában nem
csato|ta a szakember öné|etrajzát és rende|kezésre á||ási nyi|atkozatát, így nem á||apítható
meg az M/2.pontban e|őírt alkalmassági feltétel te|jesÜlése.

Az aján|attevő hiánypót|ás keretében csatolja az aján|ata 13. és 17. o|da|án bemutatotL
szakember vonatkozásában a szakember minden o|da|on saját kezű|eg a|áírt szakmai
önéletrajzát o|yan rész|etezettségge|, hogy abbó| egyérte|műen derü|jön ki az Ml2. pontban
előíń a|ka|massági feltéte|(ek) te$esĹi|ése és csatolja a szakember á|ta| saját kezű|eg a|áírt
rende|kezésre állási nyi|atkozatát!

2. Az aján|atkérő az aján|atéte|i dokumentáció 5. kotetében a műszaki |eľás korében és az Kbt.
49.5 (2) bekezdés szerinti iratjegyzékben az a|ábbiakat íńa e|ő:

A kivitelezés soľán a teru I. iitemének teru szeľinti te|jes köríĺ kivitelezése a
feladata a nyeftes Ajánlattevőnet az ajánlattéteI során az áľazatlan
kiiltségvetésen kívül a teľvet is figyelembe kell vennie.

Míĺszaki leíľás a megvalósítás ütemteľvéve!

Az ajánlattevő az aján|atában nem csato|ta a műszaki leír.ást a megva|ósĺtás ütemteruével.
pa' aján|attevő hiánypót|ás keretében csatolja a műszaki |eírást a megvalósÍtás
ritemtervéve|!

b. STRABAG Ákalános Építő Kft.. SIEMENS zrt'(LLt7 Budapest, Gábor Dénes u. 2.,
Infopark D épület) közös ajánlattevők á|ta| benyújtott ajánlat vonatkozásában aján|atkérő a
következő hiányosságokat ész|e|te, ill. a következő fe|vi|ágosÍLás megadását kéri:

1. Az ajánlatkérő aze|járást megindíto felhívás III. 2'1) pontjában az alábbiakat írta elő:

Az ajánlatkérő által e|őíft kizárő okok és a megkövetelt igazolási mód: 4



Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, a|vá||atkozó, és nem vehet részt az
alka|masság igazolásában olyan gazdasági szeľeptő, aki a Kbt. 56. 5 (1) bekezdés
a).k) pontjainat továbbá a Kbt. 57. s (1) bekezdés a).d), valamint f) pontjának
hatálya aIá taÉozik. Az eljárásban nem tehet aján|attevő, aki a Kbt. 56. s (2)
bekezdésének hatá|ya a|á taÉozik.

A megkövete|t igazo|ási mód:
AJánlattevő vonatkozásában: a 3t:ol2o11. (xII. 23.) Korm. rendetet 12. $.a
alapján az ajánlattevőnek ajánlatában nyitatkozatot kelt benyújtania, hogy nem
taftozik a fenti k|zárő okok hatálya a|á,
valamint a Kbt. 56. s (1) bekezdés k) pont kc) pontját a 3to!2oL1. (xII. 23.)
Korm. rendelet 2. s i) pont ib) alpontja és a 4. 5 D pont fc) a|pontjában fogtaltak
szerint kell igazolnia.
Alvál|alkozó és alkalmasság igazolására igénybe vett más szeruezet
vonatkozásában:
. Ajánlattevő a Kbt. 58. s (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően
ajánlatában csak nyilatkozni köteles aľró|, hogy a szerződés teljesítéséhez nem
vesz igénybe a Kbt. 56. s (1) bekezdés szerinti
kizárő okok hatálya atá eső alvá|latkozót, valamint az áltata alkalmasságának
igazolásáľa igénybe vett más szervezet nem taltozik a Kbt. 56. s (1) bekezdés
szerinti kizárő okok hatálya alá.
- Ajánlattevő a 3Lol2011. (XII. 23.) Koľm. rendelet 1o. $ atapján saját választása
szeľint:
a) saját nyilatkozatot nyújt be arról, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 57. s (1)
bekezdés a).d), valamint f) pontja szerinti kizárő okok hatálya atá eső
a |vál lalkozót, va la mi nt az á ttala a ! kat masságá na k
igazolására igénybe vett más szeľvezet nem taÉozik a Kbt. 57. 9 (1) bekezdés a).
d)' valamint f) pontja szerinti kizárő okok hatálya a|á, vagy b) az etjárásban
megjelölt alvállalkozó nyilatkozatát . a meg nem jelöltekre az a) pont szerinti
nyi|atkozat mellett -, valamint az alkalmasság igazolásáľa igénybe vett más
szervezet nyi|atkozatát
is benyújthatja arrő|, hogy a szervezet nem taÉozik a Kbt. 57. s (1) bekezdés a).
d)' valamint f) pontja szerinti kizárő okok hatá|ya alá.

A közös ajánlattevők az aján|atuk 9-16. o|da|án csatolták a kizárő okokra vonatkozó
nyilatkozataikat.
A kozös ajánlattevők az ajánlatuk 9-10. oldalán ta|álható nyi|atkozat megtéte|e során a Kbt.
56. s (2) bekezdés szerinti nyilatkozatot mindkét helyen cégszerűen aláírták. Az aján|atkérő
számára nem egyéľtelmű, hogy nyilatkozat minta szerinti A) vagy B) tarta|mú nyĺ|atkozatot
kívánta-e a kozös aján|attevő megtenni. Aján|attevő a nyi|atkozat B) pontjában megje|ölte
azon jogi szemé|yeket ame|yek több mint 25olo tu|ajdoni réssze| Vagy szavazati joggal
rende|keznek az ajánlattevőben, ugyanakkor a|áírta a nyi|atkozat A) pontját is, ame|y arró|
szó|, hogy nincs az ajánlatĽevőben o|yan jogi szemé|y vagy jogi szemé|yiség né|küli
gazdasági társaság, ame|y közvet|enü| vagy közvetetten tobb mint 25olo tulajdoni réssze|
v agy szavazati jog ga I rendel kezi k.
Amennyiben aján|attevő társaságban van o|yan jogi szemé|y vagy jogi személyiség né|küli
gazdaságĺ társaság, ame|y több mint 25o/o tulajdoni réssze| Vagy szavazati jogga|
rende|kezĺt úgy kérjük a nyi|atkozat A) pontjának a|áľasát me||őzze|
A közos ajánlattevő fentĺ ellenmondást oldja fel fe|vi|ágosítás megadása Vagy hiánypót|ás
(megfele|ő tańalmú nyi|atkozat becsato|ása) keretében l
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Az aján|atkérő az e|járást megindíto fe|hívás III. 2.3.) pontjában a műszaki, i||etve
szakmai a|kalmasság M/1. a|pontjában az a|ábbiakat írta elő:

Az alkalmasság minimumkövetetménye(i):

Alka|matlan az ajánlattevő, ha:

M/1) Nem ľendelkezik az eljárást megindító fe|hívás fetadásának
időpontjától visszafelé számított öt évben (feladási. időpont évlhó/naptól
visszafelé számított 5. év évlhőlnapiá.g terjedő időszakot vizsgálva)
|egalább 1 db 20.000.000'- Ft éftékű referenciávat (szeľződéssel), amělyneŔ
tárgya: (útépítés' útfelújítás)

Igazo|ás módja:

M/1) A 3Loĺ2o11. (xII.23.) Korm. rendelet 16. s (3) bekezdése szerinti
igazolás a 310/2o11. (xII. 23.)

Korm. ľendelet 15. s (2) bekezdés a) pontja szerint az eljárást megindító
feIhívás feladásának időpontjától visszafeté számított öt évben 1ĺělaaási
időpont évlhólnaptól számított megelőző 5' év évlhőlnapjáig terjedő
időszakot vizsgálva) te|jesített legjetentősebb építési beruházásďľóI.
A3tol2ot1. (xII.23.) Korm. ľendelet 15. s (2) bekezdés a) pontjának esetéta 16.s (3) bekezdésben foglaltaknak megfelelően kell igazolni .Az
igazo|ásban meg kell adni |egalább az ellenszolgá|tatás iisszegét, a te|jesítés
idejét és he|yét, továbbá nyi|atkozni kell arrő|, hogy a teljesítés az
előírásoknak és a szerződésnek megfetelően töftént-e.
A közös aján|attevők az aján|atuk 52. olda|án nyi|atkoznak a 310/2011. (XII. 23.) Korm
rende|et 15. s (2) bekezdés a) pontja alapján az e|járást megindĺtó felhívás fe|adásától
visszafelé számĺtott ot évben befejezett építés beruházásairó|. A kozös aján|attevők az
aján|atukban nem csato|ták a 3IO1ZOLI. (XII.23.) Korm. rende|et 16:s (3) és (5)
bekezdésébe n meg hatá rozott referencia i gazolá st.

A közös aján|attevők hiánypót|ás keretében csato|ják a 3LOlfo11. (XII.23.) Korm.
rendelet 16.9 (3) és (5) bekezdésében meghatározott, a szerződést kötő másik féĺ által
kiadott referencia i gazo|ást egy szeríj máso|atba n !

Az aján|atkérő az el!árást megĺndÍčó felhívás III. 2.3.) pontjában a műszaki, i|lefue szakmai
a|kalmasság M/2. alpontjában az a|ábbiakat ílta elő:

Az alkalmasság mlnimumkövetelménye(i);

Alkalmatlan az ajánlattevĘ ha:

Mlz.) nem ľende|kezik legalább

a). I fő olyan fe|e|ős műszaki vezetővel, aki ok|eveles épÍtészmérnöki vagy építőmérnoki
végzettségge|, a 24412006. (KI. 5) Korm. rende|et szerinti MV-KÉ/A róńátozás né|kÜ|i
jogosu|tsággal, és legalább 3 éves (36 hó) mélyépÍtés teri,iletén szeľzett fetelős
m íĺsza ki vezetői sza kľnai ta paszta latta| rendetkezi k.

Igazolás módja:

M/2') 
^3I0/207I. 

(XII. 23.) Korm. rende|et 15. 5 (2) bekezdés e) pontja a|apján azoknak a

á



szakembereknek (szervezeteknek) - kü|onösen a minősé9-e||enőrzésért fe|e|ősöknek - a
megnevezéséve|, végzettségtik, és/vagy képzettségtjk, szakmai tapaszta|atuk ĺsmeľtetéséve|,
akiket be ki1ván vonni a teljesítésbe;
Csato|andó dokumentumok:
- a szakemberek bevonására, ĺsmertetésére vonatkozó aján|attevői nyĺ|atkozat;. a szakember minden oldalon saját kezíileg aláílt szakmai önéletrajza, olyan
ľész|etezettséggeI, hogy abból egyéľtetműen derii|jiin ki az M|2. pontban elóílt
alkalmassági feltétel(ek) te|jesi,ilése;
- végzettséget és/vagy képzettséget ĺgazoĺó c|okumentumok;
- a szakember á|ta| saját kezű|eg aláílt rende|kezésre á||ási nyĺlatkozata.
Amennyiben bárme|y a|ka|masságot ĺgazo|ó dokumentum nem magyar nye|ven kerü|
benyújtásra aján|attevő részérő|, aján|attevő csato|ja a dokumentumok magyar nye|vĹĺ
fordiltasát is. Ajánlatkérő a magyar nye|vű dokumentumot tekinti irányadónak.

A közös aján|attevők aján|atának 53-58. o|da|án bemutatott szakember öné|etrajzábó| nem
á||apĺtható meg egyéfte|műen az Mlf. pontban e|őílt a|kalmassági fe|tétel (|ega|ább 3 éves
(36 hó) mé|yépítés terü|etén szerzett felelős műszaki vezetői szakmai tapaszta|at)
te|jesrj|ése.

A közos aján|attevők hiánypótlás keretében csato|ják az aján|atuk 53-58. o|da|án bemutatott
szakember vonatkozásában a szakember minden o|da|on saját kezű|eg a|áíľt szakmai
onéletrajzát o|yan részletezettségge|, hogy abbó| egyérte|mĹíen derÜljön ki az MlŁ. pontban
előílt a lka I masság i fe|téte| (ek) te|jesĹi lése !

3. Az aján|atkérő az e|járást megindlto fe|hÍvás III.1.4) pontjában az egyéb kü|ön|eges
feltételek körében az a|ábbiakat írta e|ő:

Ajánlattevőnek ajánlata érvényességi feltéteteként csatolnia ket| akkľeditáIt
tanúsító szelvezet á|tat igazott, a szerződés lejáftaig érvényes, métyépítés.
kivitelezés teľületľe (más egyenéftékű megfogalmazás is elfogadott, mety a
mélyépÍtés-kivitelezést taftalmazzal |efedi) éruényes Msz EN ISo 9001:2009
szerinti minőségiľányÍtási rendszeľ tanúsítványát, vagy a fenti szabvány
előírásainak mindenben megfelelő egyenéftékíĺ minőségirányítási rendszerek
egyéb bizonyítékait.

Ajánlattevő az ajánlatához köteles becsato|ni a fenti minőségiľányítási
rendszeľek meglétét igazo|ő, akkreditált tanúsító álta! kibocsátott
tanúsíhĺányt' vagy azza| egyenértékíi, a minőség biztosítása érdekében tett
intézkedések leírását, egyenéńékíĺ minőségbiżosítási rendszerek egyéb
bizonyÍtékait.

A közös aján|attevők hiánypót|ás keretében csatolják az éruényes MSZ EN Iso
9001:2009 szerinti minőségirányítási rendszer tanúsítványát, Vagy a fenti szabvány
előľásainak mindenben megfele|ő egyenéÉékű minőségirányítási rendszerek egyéb
bizonyítékait!

Kérjük szÍveskedjenek, a fenti hiányokat pótolni, ill. a kéft fe|vi|ágosítást megadni a fe|hĺvásban, i||etve
a Kbt.-ben előíltaknak meqfe|e|ően!

ĺ. fe|világosítás kéľés



STRABAG ÁEalános Épita Kft.. SIEMENS zft.(1117 Budapest, Gáboľ Dénes u.2,, Infopark D épü|et) közös ajánlattevők á|ta| benyújtott hiánypót|ás
vonatkozásába n ajá nlatkérő a kovetkező fe|vi |ágosiltás megadását kérĺ :

A közös ajánlattevő a hiánypót|ási határidő végéig, azaz 2OI3. augusztus 26. If.oo
óráig benyújtotta a hiánypót|ását.

A benyújtott hiánypót|ás 5-7. olda|án a közös ajánlattevő csato|ta a hiánypót|ási fe|hívás
2. pontjában meghatározott, a szerződést kötő nlásik fél ál|.a| aclotL igazolást. Az
igazo|ásbó| megál|apítható, hogy nem az ajánlattevő nevére, hanem egy másik
gazdasági szerep|ő nevére kerü|t kiá||ításra.

A közos aján|attevő adjon fe|vi|ágosítást arra nézve és o|dja fe| az eltentétet, hogy
miként kĺván megfe|e|ni az eljárást megindíto felhívás III. 2'3.) pontjában
meghatározott M/1. alkalmassági kovete|ménynek a hiánypótlása 5-7, o|dalán csato|t
szeződést kotő másik fé| á|ta| adott igazolássa|, figyetemme| a fentiekre!



Az a|ábbi megát|apításokat és érdemi dtintési javas|atot teszem a benyújtott ajánlatok,hiánypótlás és felvitágosítás atapján:

1' A STRABAG Áltf!ános Építő Kft.. SIEMENS zrt..(\lu7 Budapest, Gábor Dénes !, 2.,Infopaľk D eę!!et) kozös. aján|attevők 
. a hiánypóřlási határidő lejáftaig á o.ńv"itottjr .hiánypót|ásukat illetve-1e9a!!i|ä kért fe|vi|ágosítást,á fevi|ágosĺtásĺ natáŕiaő vÉgéig._

Az Everling vár9sé.qítő Építőipari, Keresteaelmi és SzoĺgáItató rtt. ( 2ĺ-i7 řsas,eg, Au|ichu. 3.) aján|attevő a hiánypót|ási határidő végéig nem nyújtotta'be uiu;áńiuiu kapcsán ňěäáliupĺtott
hiánypót|ását.

2. Javas|om megállapítani, hogy az e|járás eredményes, abban az esetben, ha az Ajánlatkérő a hiányzó
fedezet összegét biztosítani tudja.

3. J-avas|om megá||apítani, hogy a STRABAG j|talános. Építő Kft.- SIEMENS zft.(1117 Budapest,Gábor Dénes U. 2.,Infopaľk D épütet) kozös ajánlattevők áml-o.ńýĺ;t"tt a;ánlai a117eňň, u'ajánlattevő alkalmas a szerződés tbUesítlésre. Az ajánlattevo a1ańlátá megfe|e| az ajánlattéte|i
felhÍvásban és a vonatkoző jogszabá|yoŔban _ krj|önöseí a Kbt..ben._ fog|a|taknak.

4. ]9va9lom megá||apítani, hogy az Eveľ|ing Városépítő Építőipari, Keľeskedelmi és Szolgáttató
Rft,. (21L7 Isaszeg, Au|ich u. 3.) ajánlattevő eńl nenýúitott ajánht đłenyt"l"n a Kbt. l:+. 51t1p9.tezoý9. e) pontja alapján. Áz ajánlattevő nę1 nyújlott9 be a hiánypótÉsi határidđ végđg ahiánypótlását, ísv.1e1 á||apĺthatđ meg az ajánbú érvényessége,-;,liezőoésté|ĺósíitésrĚ-řaró
alkalmassága. Tovab.bá !9* á||apítható ňeg, ho-gy az aján|at megrđeĺ ai a;án|attételi fe|hívásban ésa vonatkozó jogszabá|yokban _ kri|önösen akot.-ben - fóg|a|taknak.

5. J-avaslom megál|apítani, hogy a STMB.Ac.ÁltaIános Építő Kft.. SIEMENS zft.(1117 Budapest,Gábor Dénes U. 2,,Infopark D épüle9 mint kozös biĺnlut"uďuĺ.ĺĺuiu-l.ga|acsonyabb összegĺĺ
ellenszo|gá|tatást tafta|mazó ajánlat az efáŕást megindíto felhívás rv.ź.iĺ pont:áoun e' Ŕui. zi. sizlbekezdés a) pontja szerint meghatározottak szerĺntl

6. Javaslom a STRA.B{q Á|ta|ąos Építő Kft.. SIEMENS zft.(1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2.,Infopark D épü|et) kozös ajánlattevőt ąz eljárás nyetesekéňt kihirdetni, äňennyioen az Ajánlatkérő
a hiányző fedezet összegét biztosítanĺ tudja.

MeIlék|et: BB jegyzőkönyv+ajá n latok+ h iánypótlások

Budapest 2013. szeptember 04.

Bírá|ó Bizottság tagja



EGYÉNI nÍnÁrłľI LAP

1. Aján|atkéľő: Józsefvárosi önkormányzat (1082 Budapest, Baross u. 63.67.)

2. A közbeszerzés tárgya: Józsefuáros Márkus Emítia utca Rákóczi tit irányába történő
megnyÍtásához kapcsolódó útépítésĺ és forgalomtechnikai munkák kiuitetezése,,tárgyŰ, Kbt,
121.s (1) lrekezc]és b) pontja szerinti nyí|t kozbeszerzés| e[árás'

BíráIóBizottságtagja:,..i.:,\,.!).y,.,:j,/|.l,+,,,9?.:,>';l}'.ś'Y'

A 2073. augusźus 2l-i határidőre 2db ajánlat keriilt benyújtásra az atábbiak szerint:

1. Aján|attevő neve: Everling Városépítő Építőipaľi, Keľeskedelmi és SzotgáItató Kft.
Ajánlattevő székhelyez 2Lí-7Isaszeg, Aulich u. 3.
Ajánlattéte| tárgya:
)őzsefuáros Márkus Emília utca Rákóczi út irányába töÉénő megnyitásához
kapcsolódó útépítési és forga|omtechni kai munkák kivite|ezése,'
Ajánlat (számszerűsíthető taÉalmi e|emek) :

Egyösszegű nettó aján|atiár (HUF) 22.556.612.,- Ft

2. Közös ajánlattevő nevel STRABAG Álta|ános Építő Kft.
Ajánlattevő székhetye: 1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2.,Infopark D épület
Közös ajánlattevő neve: SIEMENS zft.
Ajánlattevő székhelye: 1143 Budapest, Gizelta u. 51-57.

Ajánlattétel táľgya:
,)őzsefváros Márkus Emília utca Rákóczi út irányába töfténő megnyitásához
kapcsolódó útépítési és forgalomtech ni ka i mu n ká k kivitelezése''
Ajánlat (számszeľűsíthető tańalmi eIemek) :

25,572.661,- Ft

Ajánlatkérő údb hiánypótlásÍ felhívást és t db fetvilágosítás kérést bocsátott ki az alábbi
taftalommal;

1. hiánypótlási fe|hívás:
a. Everllng Városépítő ÉpÍtőipaľi, Kereskedetmi és Szotgáltató Kft. (2ĺrĺr7Isaszeg, Aulich u'

3.) ajánlattevő á|ta| benyújtott aján|at vonatkozásában aján|atkérő a következő hiányosságokat
észIeĺte:

1. Az ajánlatkérő az e|járást megindĺŁó fe|hívas III. 2'3.) pontjában a műszaki, i||eWe szakmai
a|kalmasság M/2. a|pontjában az alábbiakat íľta elő:

Az a|kalmasság minimumkövetelménye(i) :

Alkalmat|an az ajánlattevő, ha:

(ĺvrr-



Ml2.) nem ľendelkezik tegalább

9) 1- fő olyan fe|elős míĺszaki vezetővel, aki ok|eveles építészmérntiki vagy
építőmérnöki végzettségget, a 244|2006. (xII. 5) Korm. rende|et szeľinti MÝ.
KE/A korlátozás né|küti jogosultságga|, és tegalább 3 éves (36 hó) métyépítés
teľületén szerzett felelős míĺszaki vezetői szakmai tapaszta|atta! renđelkezik.

Igazolás módja:

Mĺ2') A3I0ĺ20II. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. 5 (2) bekezdés e) pontja a|apján azoknak a
szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minősé9-e||enőaéséft fe|e|ősoknek - a
megnevezésével, végzettségtik, és/vagy képzettségük, szakmai tapaszta|atuk ismertetéséve|,
akiket be kĺván vonni a te|jesítésbe;
Csato|andó dokumentumok:
- a szakemberek bevonására, ismeftetésére vonatkozó aján|attevői nyĺlatkozat;
- a szakember minden olda|on saját kezíĺ|eg aláírt szakmai önétetrajza, olyan
részletezettséggel, hogy abbó! egyértetmíĺen derütjčin ki az M|2. pont-ban előírt
a I kaI massági feltéte|(ek) te|jesiilése;
- végzettséget és/vagy képzettséget igazoló dokumentumok;
. a szakembeľ által saját kezűleg aIáíÉ rendetkezésre állási nyitatkozata'
Amennyiben bárme|y a|ka|masságot igazo|ó dokumentum nem magyar nye|ven kerül
benyújtásra ajánlattevő részérő|, aján|attevő csato|ja a dokumentuńok magyar nye|vű
fordítását is. Ajánlatkérő a magyar nye|vű dokumentumot tekinti irányadónak.

Az ajánlatLevő az ajánlata 13. és 17. olda|án bemutatott szakember vonatkozásában nem
csatolta a szakember önéletrajzát és rende|kezésre á|lási nyi|atkozatát, így nem á||apítható
meg az M/2.pontban e|őírt a|ka|massági feltéte| teljesü|ése.

Az aján|attevő hiánypót|ás keretében csatolja az aján|ata 13. és 17. o|dalán bemutatott
szakember vonatkozásában a szakember minden o|dalon saját kezűleg aláírt szakmai
ön.é|etrajzát olyan részletezettséggel, hogy abbó| egyéfte|műen derri|jön ki az MlZ. pontban
e|őlrt a|ka|massági fe|téte|(ek) teljesülése és csato|ja a szakember áĺtal saját kezű|eg a|áílt
rende|kezésre á||ási nyi|atkozatát!

Az ajánlatkérő az aján|atéte|i dokumentáció 5. kotetében a műszaki |eírás korében és az Kbt.
49. 5 Q) bekezdés szerinti iratjegyzékben az a|ábbiakat íľta elő:

A kivite|ezés során a terv I. ütemének teru szerinti teljes köríĺ kivitetezése a
feladata a nyeÉes Ajánlattevőnet az ajántattétet során az árazatlan
költségvetésen kíviila teľvet is figyelembe kellvennie.
Míĺszaki |eírás a megvalósítás ütemtervével

Az aján|attevő az aján|atában nem csatolta a műszaki |eírást a megva|ósĺtás ütemteruéve|.

AZ. ajánlattevő hiánypótlás keretében csato|ja a műszaki |eírást a megva|ósítás
Ütemtervéve|!

STRABAG Általános Építő xĺt.. SIEMENS zÍt,(1L17 Budapest, Gáboľ Dénes u. 2.,
Infopark D épület) közös ajánlattevők álta| benyújtott ajánlat vonatkozásában aján|atkérő á
következő hiányosságokat ész|e|te, i||. a következő fe|vi|ágosítás megadását kéri:

1. Az aján|atkérő aze|járást megindíto fe|hĺvás III. 2.1) pontjában az alábbiakat ílta e|ő:

Az aján|atkéľő á|tat előíÉ kizárő okok és a megkövete|t igazotási mód:

hw--.r'



Az eljárásban nem lehet ajántattevő, alvá|latkozó, és nem vehet ľészt az
alkalmasság igazolásában olyan gazdasagi szeľeptő, aki a Kbt. 56. s (1) bekezdés
a).k) pontjainat továbbá a Kbt. 57. s (1) bekezdés a)-d), vatamint f) pontjának
hatáIya a|á tańozik. Az etjárásban nem |ehet ajántattevő, aki a rbí. 56. s (2)
bekezdésének hatálya alá taľtozik.

A megkövete|t igazo|ási mód:
Ajánlattevő vonatkozásában: a 3Lo|2o11. (xII' 23.) Korm. rendelet 12. s.aalapján az ajánlattevőnek ajánIatában nyi|atkozatot kell benyújtania, lrogy ném
taftozik a fenti kizárő okok hatálya atá,
va|amint a Kbt. 56. s (1) bekezdés k) pont kc) pontját a 3hol2ol1. (xII. 23.)
Korm. ľendelet 2. s i) pont ib) alpontja és a 4. s Đ pont fc) atpontjában foglaltak
szeľint ke!| igazolnia.
Alvá|lalkozó és atkatmasság igazolására igénybe vett más szelvezet
vonatkozásában:
. Ajánlattevő a Kbt. 58. 5 (3) bekezdésében foglaltaknak megfete!ően
aján|atában csak nyilatkozni köteles arrő|, hogy a 

'."''ődés teljesítéséhez nem
vesz igénybe a Kbt. 56. s (1) bekezdés szeľinti
kizárő okok hatálya a!á eső alválta|kozót, vatamint az általa atkatmasságának
igazo|ásáľa igénybe vett más szeľvezet nem taľtozik a Kbt. 56. 9 (1) bekezdés
szeľinti kizárő okok hatálya alá.
- Ajánlattevő a 3üol2o1r. (xil. 23.) Korm. rendelet 10. s a|apján saját vá|asztása
szerint:
a) saját nyi|atkozatot nyújt be arró|, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 57. s (1)
bekezdés a).d)' valamint Đ pontja szerinti k|zárő_otót hatálya alá eső
a |vá| la| kozót, va|a mi nt az á ltata a tka t masságá na k
igazo|ásáľa lgénybe vett más szelvezet nem taftozik a Kbt. 57. s (1) bekezdés a).
d)' va|amint f) pontja szerinti kizárő okok hatálya aIá, vagy ul iz etjárásban
megjelölt alvál|a|kozó nyi|atkozatát - a meg nem jeliiItekľąáz á; pont szerinti
nyilatkozat mel|ett ., va|amint az atka|masság igazo|ásáľa igéńyĹe vett más
szeľvezet nyilatkozatát
is benyújthatja arról, hogy a szeľvezet nem taľtozik a Kbt. 57. s (1) bekezdés a).
d)' valamint f) pontja szerinti kizárő okok hatálya atá.

A közos aján|attevők az aján|atuk 9-16. oldalán csatolták a kizárő okokra vonatkozó
nyiIatkozataĺkat.
A kozös ajánlattevők az ajánlatuk 9-10' olda|án ta|á|ható nyi|atkozat megtéte|e során a Kbt.
56. 5 (2) bekezdés szerintĺ nyi|atkozatot mindkét he|yen cégszerűen auĺ'tár. Az aján|atkérő
uámára nem egyéfte|mű, hogy nyiĺatkozat minta szerinti A) vagy B) taľta|mú nyĺlatkozatot
kívánta-e a kozös aján|attevő megtenni. Ajánlattevő a nyiláttożát n) ponqában megje|ö|te
azon jogi személyeket, ame|yek több mint 25% tulajdoni réssze| Vagy 

-szavazati 
jogga|

rende|keznek az aján|attevőben, ugyanakkor aláílta a nyilatkozat n) poňgát is, ame|ý arról
szől, hogy nincs az aján|attevőben olyan jogi személy vagy jogi személyiség né|kÜli
gazdasági társaság, amely közvet|enül vagy kozvetetten tobb mińt_zsoĺo tu|ajdoni réssze|
vagy szavazati joggal rendelkezik.
Amennyiben aján|attevő társaságban van olyan jogi szemé|y vagy jogi szemé|yiség né|kü|i
gazdasági társaság, amely több mĺnt 25o/o tu|ajdonĺ resszéĺ vagy szavázati joggal
rendelkezit úgy kérjük a nyilatkozat A) pontjának aláírását me||őzzel.
A közös aján|attevő fenti e||enmondást oldja fe| felvĺlágosí|ás megadása Vagy hĺánypót|ás
(megfele|ő taftalmú nyi|atkozat becsato|ása) keretében !

t,tx-'



Az ajánlatkérő az .e|járást megindÍto fe|hívás III. 2.3.) pontjában a műszaki, illetve
szakmaĺ alka|masság M/1. a|pontjában az a|ábbiakat írta-elő:

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) :

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha:

M1ĺ) Nem ľende|kezik az eljáľást megindító felhívás feIadásának
időpontjától visszafelé számított tĺt évben 1ĺäaaási. időpont évlhó/naptól
visszafelé számított 5. év évthőlnapjáig teľjedő időszakot 

. 
viz.sgáiva)

|egalább 1 db 20.00o'ooo'- Ft éÉékíĺ ľeiěrenciávát 1szerződéssel), amälyneŔ
tárgya: (útépítés, útfetújítás)

Igazo|ás módja:

M/1) A 3üol2o11. (xII.23.) Korm. rendetet 16. s (3) bekezdése szeľinti
igazolás a 3Lol 2ot1. (xII. 23.)

Korm. ľendelet 15. s (2) bekezdés a) pontja szerint az eljáľást megindító
felhívás fe|adásának. időpontjátóI viśsżafeÉ számított öt évben 1ĺälaoásiidőpont év |hő| naptő| számított megetőző 5. év év lhől napjáig. térjedő
idősza kot vizsgá lva) te|jesített |egjele ntőseb b é pítési beiu házásäÍ róĺ
A 3rol2o11. (xII.23.) Koľm. rendetet 15. 5 (2) bekezdés a) pontjának esetét
9 16'.5 (3) bekezdésben foglaltaknak megfetetően ĺ<el| igazotni ,Az
igazolásban meg kel| adni tegalább az et|enszolgáltatás összegét,-a tetjesítés
i9-".!eľ és he|yét, továbbá nyilatkozni kel| árrő|, hogy í t.eľesĺíes az
előírásokna k és a szerződésnek megfe|etőe n töÉént.e.
A közös aján|attevők az ajánlatuk 52. oldalán nyilatkoznak a 310/2011. (y1I. 23.) Korm
rende|et.15. .s (2) bekezdés a) pontja a|apján az e|járást megindíto re|hÍvás relaáásától
visszafelé számított öt évben befejezett eńĺtes berúházásairol. n kozös aján|attevők az
aján|atukban nem csatolták a 3Lol2o7l. (xn.zs.) Korm. rende|et 16:s (3) és (5)
bekezdésé be n m eg hatá rozott refere ncia igazolá st.

A kozös aján|attevők hiánypótlás keretében csato|ják a 3IOI2O11. (XII.23.) Korm.
rendelet 16's (3) és (5) bekezdésében meghatározott', a szerződést kötő másik fé| álta|
kiadott referencia igazo|ást egyszeríĺ másolatban!

3. pú. aján|atkérő az eljárást megĺndító felhívas III. 2.3.) pontjában a műszaki, i|ĺetve szakmai
a|kalmasság M/2. a|pontjában aza|ábbiakat ílta e|ő:

Az alka|masság minimumkövete|ménye(i) :

Alka|mat|an az ajánlattevő, ha:

Mĺ2.) nem rendelkezik tegatább

a). 7 fő 9lyan fe|e|ős műszaki vezetővel, aki ok|eve|es építészmérnöki vagy építőmérnöki
végzettséggel, a- 244ĺ2006. (Xil' 5) Korm. rendelet szerinti MV-KÉ/A róńatózĺs né|küli
jog-osu|tságga|, és legalább 3 éves (36 hó) mélyépítés teľületén szeľzett felelős
rn űsza ki vezetői sza kma i ta paszta |a-tta l reńae l xéz i.t.

Igazo|ás módja:

MIZ.) 
^ 

3I1/20II. (XII. 23.) Korm. rende|et 15. 5 (2) bekezdés e) pontja a|apján azoknak a
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szakembereknek (szervezeteknek) . kr]|önösen a minőség-e|lenőrzéséft fele|ősöknek _ a
megnevezéséve|, végzettségük, és/vagy képzettségük, szakmai tapaszta|atuk ismertetéséve|,
akiket be kíván vonni a teljesíĽésbe;
Csatolandó dokumentumok:
- a szakemberek bevonására, ismeńetésére vonatkozó aján|attevői nyi|atkozat;. a szakembeľ minden o|da|on saját kezíĺ|eg aláíń szakmai önéletrajza, otyan
részletezettséggel, hogy abbó| egyértelműen derüljön ki az Ml2, pontban előíft
alkalmassági feltétel(ek) teljesülése;
- végzettséget és/vagy képzettséget igazo|ó dokumentumok;
- a szakember á|ta| saját kezű|eg aĺáírt rende|kezésre á||ási nyi|atkozata.
Amennyiben bárme|y alka|masságot igazo|ó dokumentum nem magyar nye|ven kerül
benyújtásra ajánlattevő részérő|, aján|attevő csato|ja a dokumentumok magyar nye|vű
fordítását is. Aján|atkérő a magyar nye|vű dokumentumot tekinti irányadónak.

A kozos aján|attevők aján|atának 53-58. o|da|án bemutatotL szakember oné|etrajzábó| nem
á||apítható meg egyéfte|műen az Ml2. pontban e|őíĺt a|ka|massági fe|téte| (|ega|ább 3 éves
(36 hó) mélyépĺités terÜ|etén szerzett feleIős mĺĺszaki vezetői szakmai tapasztalat)
teljesü|ése.

A közos aján|attevők hiánypót|ás keretében csatolják az aján|atuk 53-58. o|da|án bemutatott
szakember vonatkozásában a szakember minden o|dalon saját kezű|eg aláíľt szakmai
önéletĘzát, olyan részletezettséggel, hogy abbó| egyéľte|műen derri|jön ki az Ml2' pontban
e|őíľt a I ka I masság i fe|téte| (ek) te|jesü |ése !

3. Az ajánlatkérő az e|járást megindító fe|hívas III.1.4) pontjában az egyéb külon|eges
fe|téte|ek körében az alábbiakat írta e|ő:

Ajánlattevőnek ajánlata érvényességi feltételeként csatolnia ke|I akkľeditá|t
tanúsító szelvezet által igazolt, a szeľződés lejáÉaig érvényes, mélyépítés.
kivitelezés teríiletľe (más egyenértékíĺ megfogalmazás is elfogadott mely a
mélyépítés.kivitelezést taÉaIm azza, lefedi) éruényes Msz EN ISo 9001 : 2oo9
szerinti minőségiľányítási rendszeľ tanúsítványát, vagy a fenti szabvány
e!őírásainak mindenben megfele!ő egyenéÉékű minőségirányítási rendszerek
egyéb bizonyítékait.

Ajánlattevő az ajánlatához köteles becsatolni a fenti minőségirányítási
ľendszerek meg|étét igazo|ő, akkreditált tanúsító által kibocsátott
tanúsífuányt' vagy azza| egyenénékíi, a minőség biztosÍtása érdekében tett
intézkedések leírását, egyenéftékű minőségbiztosítási rendszerek egyéb
bizonyítékait.

A közös aján|attevők hiánypót|ás keretében csato|ják az éruényes MSZ EN Iso
9001:2009 szerinti minőségirányítási rendszer tanúsí|ványát, Vagy a fenti szabvány
e|őírásainak mindenben megfe|e|ő egyenéftékű minőségirányítási rendszerek egyéb
bizonyiltékait!

Kérjük szíveskedjenet a fenti hiányokat pótolni, i||. a kéft fe|vi|ágosítást megadni a fe|hĺvásban, i||etve
a Kbt.-ben e|őírtaknak megfe|e|ően!

1. felvilágosítás kéľés
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A. STRABAG Áftalános. Építő Kft.- SIEMENS zrt.(1117 Budapest, Gábor Dénes u.2., Infopark D. épület) közČis ajánlattevők á|ta| L"nyŁitott hiánypót|ás
vonatkozásában aján latkérő a következő ĺělvĺ|ágosíltás megadását réiĺ :

A közös aján|attevő a hiánypót|ási határidő végéig, azaz 2073. augusztus 26. If.oO
óráig benyújtotta a hiánypót|ását.

A benyújtott hiánypótlás 5-7. o|da|án a kozös ajánlattevő csato|ta a hiánypót|ási felhívás
2. pontjában meghatározott, a szerződést kötő másik fél á|tal adott igazo|ást. Az
igazo|ásbó| megá||apítható, hogy nem az aján|attevő nevére, hanem egy másik
gazdasági szerep|ő nevére kerü|t kiá||ításra.

A kozös aján|attevő adjon felvi|ágosÍtast arra nézve és o|dja fe| az e|lentétet, hogy
miként ki1ván megfe|e|ni az e|járást megindító felhívás III. 2'3.) ponqábáń
meghatározott M/1. a|ka|massági követelménynek a hiánypót|ása 5-7. oloalän csato|t
szeződést kötő másik fél által adott igazo|ássa|, figyelemme| a fentiekre!
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5.

6.

Az a|ábbi megállapításokat és érdemi döntési javaslatot teszem a benyújtott aján|atot
hiánypótlás és fe|világosítás alapján:

A STRABAG Általános Építő Kft.- SIEMENS zrt.(1117 Budapest, Gábor Dénes U. 2.,
Infopark D épütet) közos aján|atLevők a hiánypót|ási határidő |ejáľtáig a benyújtották a
hiánypótlásukat il|etve megadták a kért felvi|ágosítást a fe|vi|ágosítási határidő végéig.
Az Everling Váľosépítő Epítőipari, Keľeskedelmi és Szolgáltató Kft. (2rL7 Isaszeg, Aulich
u. 3.) aján|attevő a hiánypót|ási határidő végéig nem nyújtotta be az aján|ata kapcsán megá|laprtott
hiánypót|ását.

Javaslom megál|apítani, hogy az e|járás eredményes, abban az esetben, ha az Aján|atkérő a hiányzó
fedezet összegét biztosítani tudja.

Javas|om megá|lapĺtani, hogy a STRABAG ÁltaIános Építő Kft.. SIEMENS zrt.(1117 Budapest,
Gábor Dénes U. 2.,Infopark D épü!et) kozös aján|attevők által benyújtott aján|at éruényes, az
ajánlattevő a|ka|mas a szerződés te|jesítésre. Az aján|attevő aján|ata megfelel az aján|attéte|ĺ
feĺhívásban és a vonatkoző jogszabályokban _ krj|önösen a Kbt.-ben - fogla|taknak.

Javas|om megá||apiltani, hogy az Everling Városépítő Építőipaľi, Keľeskedelmi és Szolgá|tató
Kft. (21't7 Isaszeg, Aulich u. 3.) aján|attevő á|ta| benyújtott ajánlat érvényte|en a Kbt. 74' s G)
bekezdés e) pontja a|apján. Az aján|attevő nem nyújtotta be a hiánypót|ásĺ határidő végéig a
hĺánypót|ását, így nem á||apítható meg az aján|ata éruényessé9€, ä szerződéste|jesítésre való
alkalmassága. Továbbá nem á||apítható meg, hogy az aján|at megfe|e| az aján|attéte|i felhívásban és
a vonatkozó jogszabá|yokban - kü|onösen a Kbt.-ben _ fog|altaknak.

Javaslom megá|lapítani, hogy a STRABAG Á|talános Építő Kft.- SIEMENS z!t.(1117 Budapest,
Gábor Dénes U. 2.,Infopaľk D épület) mint közos aján|attevő aján|ata |egalacsonyabb összegű
e||enszo|9áltatást tafta|mazó aján|at az e|járást megindíLo fe|hívás IV.z.1) pontjában és Kbt. 7t. g (f)
bekezdés a) pontja szerĺnt meghatározotľak szerĺnt.

Javas|om a STRABAG ÁmÉnos Építő Kft'. SIEMENS zľt'(1117 Budapest, Gáboľ Dénes u. 2.,
Infopark D épü|et) közös ajánlattevőt az eljárás nyefteseként kihirdetni, amennyiben az Aján|atkérő
a hiányző fedezet összegét biztosĺtani tudja.

Me|léklet: BB jegyzőkönyv+ajánIatok+hĺánypótlások

Budapest, 2013. szeptember 04.
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Bírá|ő Bizottság tagja



EGYENI BIRAIÁTI LAP

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

2. A közbeszerzés tárgya: Józsefuáros Márkus Emília utca Rákóczi tit irányába t<ifténő
megnyitáaőhoz kapcsolódó útépítésĺ és forgalomtechnikai munkák kivÍtelezése,,tárgyű, Kbt'
121.5 (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt kozbeszerzési eljárás.

í) \

BíráIó Bizottság tagja: ,,,,,'!-,I,,ę,.Y,t.?.,:.,.,.'A.,,Í.,ť,>.,,,.,',

A 2073, augusźus 27.Í határidőre 2db ajánlat keriilt benyújtásra az alábbÍak szerint:

1. Ajántattevő neve: Eveľling Városépítő Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Ajánlattevő székhely e: 2tt7 Isaszeg, Aulich u. 3.
AjánlattéteI tárgya:
)őzseÍváros Márkus Emília utca Rákóczi út irányába töfténő megnyitásához
kapcsolódó útépítési és forgalomtechnikai munkák kivitelezése''
Ajánlat (számszeríĺsíthető tańa|mi e|emek):

EgyösszegĹĺ nettó aián|ati ár (HUF) 22.556.6Ĺ2ĺ. Ft

2. Kiizös ajántattevő neve: STRABAG Általános Építő Kft.
Aján|attevő székhe|ye:í.Ĺ17 Budapest, Gábor Dénes u. 2., Infopark D épii|et
Ktiziis ajánlattevő neve: SIEMENS z!t.
Ajánlattevő székhelye: 1143 Budapest, Gizella u' 51.57.

Ajánlattéte! táľgya:
,)őzseÍváros Márkus Emília utca Rákóczi út irányába töfténő megnyitásához
ka pcsolódó útépítési és forgalomtechn i ka i mu n kák kivitelezése,'
Aján|at (számszeríĺsíthető taftalmi eIemek):

Ajánlatkérő údb hiánypótlásĺ felhívást és 7 db felvilágosítiás kérést bocsátott kÍ az alábbi
taftalommal:

1. hiánypótlási felhívás:
a. Everling Váľosépítő Építőipaľi, Keľeskede|mi és Szolgáttató Rft. (2Lr7Isaszeg, Aulich u.

3.) aján|attevő á|tal benyújtott ajánlat vonatkozásában aján|atkérő a kovetkező hiányosságokat
észleIte:

1' Az aján|atkérő az e|járást megindító fe|hívás III. 2.3.) pontjában a műszaki, i||etve szakmai
alka|masság M/2' alpontjában az a|ábbiakat ílta e|ő:

Az alkalmasság minimumköveteIménye(i) :

Alkalmatlan az ajánlattevĘ ha:

Ft
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Ml2.) nem ľendelkezik legalább

Đ r fő olyan fele|ős műszaki vezetővet, aki okleve|es építészmérnöki vagy
építőmérnöki végzettséggel, a 244|2006. (xil. 5) Korm. rende|et szerinti MÝ.
KE/A kor!átozás nélki,ili jogosultságga|, és legalább 3 éves (36 hó) mé|yépítés
területén szerzett feletős míĺszaki vezetői szakmai tapasztatattal rendeIkezik.

Igazolás módja:

Mĺ2.) A370lf0II' (XII. 23.) Korm. rendelet 15. s (2) bekezdés e) pontja alapján azoknak a
szakembereknek (szeruezeteknek) - kü|onösen a minőség-e||enőzésért fe|elősöknek - a
megnevezésével, végzettségüt és/vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismeftetéséve|,
akiket be kíván vonnĺ a te|jesítésbe;
Csato|andó dokumentumok:
- a szakemberek bevonására, ismeŕetésére vonatkozó aján|attevői nyi|atkozat;
- a szakember minden o|da|on saját kezű|eg a|áíÉ szakmai önéletrajza, otyan
részletezettséggel, hogy abból egyéľtelmíĺen derĺi|jön ki az Mĺ2' pontban előírt
a|kalmassági feltétel(ek) teljesülése;
- végzettséget és/vagy képzettséget ĺgazo|ó dokumentumok;
. a szakembeľ által saját kezíĺleg aláín ľendelkezésľe állási nyitatkozata.
Amennyiben bárme|y alka|masságot igazoló dokumentum nem magyar nye|ven kerü|
benyújtásra aján|attevő részérő|, aján|attevő csato|ja a dokumentuńok magyar nyelvű
fordítását ĺs. Aján|atkérő a magyar nyelvĹÍ dokumentumot tekintĺ irányadónak.

Az aján|attevő az aján|ata 13. és 17. o|da|án bemutatott szakember vonatkozásában nem
csatolta a szakember oné|etrajzát és rende|kezésre á|lásĺ nyi|atkozatát, így nem á||apítható
meg az M/2.pontban e|őílt a|ka|massági fe|tétel teljesÜlése.

Az ajánlattevő hiánypótlás keretében csato|ja az aján|ata 13. és t7. o|dalán bemutatott
szakember vonatkozásában a szakember minden olda|on saját kezű|eg aláílt szakmai
öné|etrajzát o|yan rész|etezettségge|, hogy abból egyéńelműen derü|jön ki az Ml2. pontban
e|őÍt alka|massági feltéte|(ek) te|jesü|ése és csato|ja a szakember áital saját kezű|eg a|áílt
rendelkezésre állási nyilatkozatát!

Az ajánlatkérő az aján|atéte|i dokumentácĺó 5. kotetében a műszaki leíręs körében és az Kbt'
49. s Q) bekezdés szerinti iratjegyzékben az alábbiakat ílta e|ő:

A kivitelezés során a teľv I. iitemének teru szeľinti teljes köľű kivitetezése a
feladata a nyeftes Ajánlattevőnet az ajánlattéte| során az árazatlan
költségvetésen kívül a teľvet is figyelembe kel| vennie.

Míĺszaki leírás a megvalósítás ütemtervévet

Az ajánlattevő az aján|atában nem csato|ta a műszaki leírást a megvatósítás ütemtervével.

Az. aján|attevő hiánypót|ás keretében csato|ja a műszaki |eĺrást a megvalósítás
ütemteľvével!

STRABAG Átalános Építő Kft.. SIEMENS zrt'.(Ĺtl7 Budapest, Gábor Dénes u. 2.,
Infopark D-épÜ|et) kiizös ajánlattevők á|ta| benyújtott ajánlat vonatkozásában ajánlatkérő á
kovetkező hiányosságokat ész|e|te, ill. a kovetkező fe|vi|ágosítađ megadását kéri:

ĺ. Az aján|atkérő aze|járást megindíto fe|hívás III. 2.1) pontjában az alábbiakat ílta elő:

Az ajánlatkérő áttal előírt kizárő okok és a megkövete|t igazotási mód:
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Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvátlatkozĄ és nem vehet részt az
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szeľeplő, aki a Kbt. 56.s (1) bekezdés
a).k) pontjainat továbbá a Kbt. 57. s (1) bekezdés a).d), valamint f) pontjának
hatá|ya alá taÉozik. Az e|járásban nem lehet ajántattevő, aki a Kbt. 56. s (2)
bekezdésének hatálya alá tartozik.

A megkövetelt igazolási mód:
Aján|attevő vonatkozásában: a 3Lol2o11. (xil. 23.) Korm. rendetet l.2. $-a
alapján az ajánlattevőnek ajánlatában nyitatkozatot kel| benyújtania, hogy nem
taľtozik a fenti kizárő okok hatálya alá,
valamint a Kbt. 56. s (1) bekezdés k) pont kc) pontját a 3to|2oL1. (xII. 23.)
Koľm. ľendelet 2. s i) pont ib) alpontja és a 4. 5 Đ pont fc) alpontjában fog|attak
szerint kel! igazolnia.
A|vál|alkozó és a|ka|masság igazolásáľa igénybe vett más szervezet
vonatkozásában:
- Ąánlattevő a Kbt. 58. s (3) bekezdésében fog|altaknak megfe|e|ően
ajánlatában csak nyitatkozni köteles arrót, hogy a szeľződés tetjesítéséhez nem
vesz igénybe a Kbt. 56. s (1) bekezdés szeľinti
kizárő okok hatálya a|á eső alváIlalkozót, vatamint az á|tala atkatmasságának
igazo|ására igénybe vett más szelvezet nem taftozik a Kbt. 56. s (1) bekezdés
szerinti kizárő okok hatáIya alá.
- Ajánlattev(i a3to|2011. (xu. 23.) Korm. ľendetet 10. s atapján saját vátasztása
szeľint:
a) saját nyi|atkozatot nyújt be arľó!, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 57. s (1)
bekezdés a).d)' va|amint Đ pontja szerinti kizárő okok hatá|ya alá eső
alvál lal kozót, va !a m i nt az á|tata a t kal masságána k
igazolására igénybe vett más szelvezet nem taftozik a Kbt. 57. s (1) bekezdés a).
d)' va|amint f) pontja szerinti kizárő okok hatálya alá, vagy b) az eljárásban
megjelölt alválla|kozó nyi|atkozatát - a meg nem jelöltekľe az a) pont szeľinti
nyilatkozat mellett -, valamint az alkalmasság igazo|ására igénybe vett más
szeľvezet nyi|atkozatát
is benyújthatja arľól, hogy a szervezet nem taftozik a Kbt. 57. s (1) bekezdés a).
d)' va|amint f) pontja szeľinti kizárő okok hatálya a|á.

A közos ajánlattevők az ajánlatuk 9-16. o|dalán csatolták a kizárő okokra vonatkozó
nyilatkozataikat.
A közös aján|attevők az ajánlatuk 9-10. o|da|án ta|á|ható nyilatkozat megtéte|e során a Kbt.
56. 9 (2) bekezdés szerintĺ nyilatkozatot mindkét helyen cégszerűen a|áírták. Az aján|atkérő
számára nem egyéľtelmű, hogy nyilatkozat minta szerinti A) vagy B) tafta|mú nyi|atkozatot
kívánta-e a közös aján|attevő megtenni. Aján|attevő a nyi|atkozat B) pontjában megjelolte
azon jogi személyeket ame|yek tobb mint fío/o tulajdoni réssze| Vagy szavazati jogga|
rende|keznek az aján|attevőben, ugyanakkor aláífta a nyilatkozat A) pontját is, amely arról
szó|, hogy nincs az aján|attevőben olyan jogi szemé|y vagy jogi személyiség né|kü|i
gazdasági társaság, ame|y közvet|enü| vagy közvetetten több mĺnt 25% tu|ajdoni résszel
vagy szavazati joggal rendelkezik.
Amennyiben aján|attevő társaságban van o|yan jogi szemé|y vagy jogi szemé|yiség né|kü|i
gazdasági társaság, ame|y tobb mĺnt 25o/o tuĺajdoni réssze| Vagy szavazati jogga|
rende|kezik, úgy kérjrik a nyilatkozat A) pontjának aláĺrását me||őzze|
A közös ajánlattevő fenti e||enmondást oldja fel felvĺ|ágositás megadása Vagy hĺánypótlás
( megfe|elő ta fta lm ú nyi |atkozat becsato|ása) keretében !
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Az ajánlatkérő az e|járást megindíto fe|hívás III. 2.3.) pontjában a műszaki, i||etve
szakmai a|ka|masság M/1. a|pontjában az a|ábbiakat írta e|ő:

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) :

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha:

MĺL) Nem rendelkezik az eljáľást megindító felhívás feladásának
időpontjátó| visszafelé számított öt évben (fetadási. időpont évlhólnaptó|
visszafelé számított 5. év évlhőlnapjáig terjedő időszakot vizsgálva)
|egalább 1 db 20.o0o.o0o.. Ft éftékíĺ refeľenciáva| (szeľződésset), amélyneŔ
tárgya : (útépítés' útfetújítás)

Igazo|ás módja:

M/1) A 3Loĺ2o11. (xII.23.) Korm. rendelet 16. s (3) bekezdése szerinti
igazolás a 3LoI2o11. (xII. 23.)

Korm. ľendelet 15. s (2) bekezdés a) pontja szerint az eljárást megindító
fe|hívás feladásának időpontjától visszafeté számított öt évben (feladási
időpont évlhó/naptól számított megeIőző 5. év évlhőlnapjáig teľjedő
időszakot vizsgálva) teljesített legjetentősebb építési beľuházásairó|.

^3Lol2o11. 
(xII.23.) Korm. ľendelet 15. s (2) bekezdés a) pontjának esetéta 16.s (3) bekezdésben foglaltaknak megfelelően kel| igazolni .Az

igazolásban meg kel| adni legalább az el|enszo|gá|tatás összegét, a tetjesítés
idejét és helyét, továbbá nyilatkozni kell aľrót, hogy a tetjesítés az
e!őírásoknak és a szerződésnek megfe|elően tiiftént-e.
A közös aján|attevők az ajánlatuk 52. o|dalán nyilatkoznak a 3I0l2Ot1. (Xil. 23.) Korm
rendelet 15. s (2) bekezdés a) pontja a|apján az e|járást megindíto felhÍvas fe|adásától
visszafe|é számíLott öt évben befejezett építes beruházásairól' A kozös aján|attevők az
aján|atukban nem csatolták a 3IOĺf1LI. (XII.23.) Korm. rende|et 16.5 (3) és (5)
bekezdésében meghatározott referencia igazolást.

A közös aján|attevők hiánypót|ás keretében csato|ják a 3lo|2o11. (XII.23.) Korm.
rende|et 16.s (3) és (5) bekezdésében meghatározott, a szerződést kötő másik fél á|tal
kiadott refere n cia ig azo|ást egy szerű m áso|atba n !

Az aján|atkérő az e|járást megindĺtó felhívás III. 2.3.) pontjában a műszaki, i||etve szakmai
a|kalmasság M/2. a|pontjában az a|ábbiakat íľta e|ő:

Az alka|masság minimumkövetelménye(i) :

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha:

rąI2.) nem rendelkezik legalább

a) L tő o|yan fe|elős műszaki vezetőve|, aki okleveles épíĽészmérnoki vagy építőmérnöki
végzettségge|, a 244|2006. (Xil. 5) Korm. rendelet szerinti MV-KÉ/A kórÉtozás né|küli
jogosu|tsággal, és lega|ább 3 éves (36 hó) mélyépítés teľüIetén szeľzett felelős
mííszaki vezetői szakmai tapasztatattal rendetkezik.

IgazoIás módja:

Mlf.) 
^ 

3I0ĺ20t7, (XII' 23.) Korm. rende|et 15. 5 (2) bekezdés e) pontja a|apján azoknak a



szakembereknek (szeľvezeteknek) - kü|önösen a minőség.e||enőrzéséľt fe|e|ősoknek - a
megnevezésével, végzettségük, és/vagy képzettségtjk, szakmai tapaszta|atuk ĺsmertetéséve|,
akiket be kíván vonnĺ a te|jesltésbe;
Csatolandó dokumentumok:
- a szakemberek bevonására, ismertetésére vonatkozó aján|attevői nyi|atkozat;. a szakember minden o|da|on saját kezíi|eg aláíń szakmai önéletĘza, otyan
részletezettséggel, hogy abból egyéruelmÍien derütjön ki az t,Ąl2. pontban etőíft
alkalmassági feltétel(ek) tetjesiilése;
- végzettséget és/vagy képzettséget igazo|ó dokumentumok;
- a szakember álta| saját kezűleg aláílt rendelkezésre á||ási nyi|atkozata.
Amennyiben bárme|y alka|masságot igazo|ó dokumentum nem magyar nyelven kerül
benyújtásra aján|attevő részérő|, ajánlattevő csato|ja a dokumentumok magyar nyelvű
fordítasát is. Aján|atkérő a magyar nyelvű dokumentumot tekĺnti irányadónak.

A közös aján|attevők aján|atának 53-58. o|dalán bemutatott szakember öné|etrajzábó| nem
á|lapítható meg egyéńelműen az Ml2. pontban e|őírt alkalmassági feltéte| (lega|ább 3 éves
(36 hó) mélyépĺtés terü|etén szerzett felelős műszaki vezetői szakmai tapasztalat)
te|jesÜ|ése.

A közös aján|attevők hiánypót|ás keretében csato|ják az aján|atuk 53-58. o|dalán bemutatott
szakember vonatkozásában a szakember minden olda|on saját kezű|eg a|áíľt szakmai
öné|etĘzát, o|yan rész|etezettséggel, hogy abból egyéftelműen derti|jön ki az Ml2. pontban
e|őíĺt a lka I massá gi fe|téte| (ek) teljesÜ |ése !

3. Az aján|atkérő az e|járást megĺndító fe|hívás III.1.4) pontjában az egyéb kÜ|ön|eges
feltéte|ek körében aż a|ábbiakat ílta e|ő:

Ajánlattevőnek ajánlata érvényességi fettéte|eként csatolnia kett akkreditátt
tanrisító szervezet által igazolt, a szerződés lejáľtáig érvényes, mé|yépítés.
kivitelezés területre (más egyenértékíĺ megfogalmazás is elfogadott, mely a
mélyépÍtés-kivite|ezést taľtalmazza, tefedi) éruényes Msz EN ISo 9001:2009
szerinti minőségirányítási rendszer tanúsítványát, vagy a fenti szabvány
előíľásainak mindenben megfe|elő egyenéltékű minőségiľányítási rendszerek
egyéb bizonyítékait.

Ajánlattevő az aján|atához köteles becsatotni a fenti minőségiľányÍtási
rendszerek meglétét igazo|ő, akkreditált tanúsító áltat kibocsátott
tanúsíhĺányt' vagy azza| egyenéftékii, a minőség biztosítása érdekében tett
intézkedések leírását, egyenéftékű minőségbiztosítási rendszeľek egyéb
bizonyítékait.

A közös aján|attevők hiánypót|ás keretében csato|ják az éĺvényes MSZ EN Iso
9001:2009 szerinti minőségirányítási rendszer tanúsÍ|ványát Vagy a fenti szabvány
előírásainak mindenben megfe|e|ő egyenéńékű minőségirányĺtási rendszerek egyéb
bizonyítékait!

Kérjük szíveskedjenet a fenti hiányokat póto|ni, i||. a kéft fe|világosítást megadnĺ a fe|hívásban, il|ewe
a Kbt.-ben e|őíltaknak meqfe|elően]

1. fe|vi|ágosítás kérés

./ '.ż-..,4Ĺź]
---'' 
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STRABAG Áttalános Építő Kft.. SIEMENS ztt.(1117 Budapest, Gábor Dénes u.
2., Infopark D épület) közös ajánlattevők á|tal benyújtott hiánypót|ás
vonatkozásába n ajá n latkérő a következő felvi |á gosltas megadását kéri :

A közös aján|attevő a hiánypót|ási határidő végéig, azaz fOI3' augusztus 26. 12.oo
óráig benyújtotta a hĺánypót|ását.

A benyújtott hiánypót|ás 5-7. oldalán a kozos aján|attevő csato|ta a hiánypót|ási fe|hívás
2. ponťjában meghatározott, a szerződést kötő másik fé| álta| adott igazolást' Az
igazo|ásból megál|apítható, hogy nem az aján|attevő nevére, hanem egy másik
gazdasági szerep|ő nevére kerü|t kĺál|ításra.

A közös aján|attevő adjon fe|vi|ágosítást arra nézve és o|dja fe| az e||entétet, hogy
miként kíván megfe|e|ni az eljárást megindító felhívás III. 2.3.) pontjában
meghatározott M/1. a|kalmassági követe|ménynek a hĺánypót|ása 5-7' o|da|án csato|t
szerződést kötő másik fél á|ta| adott igazo|ássa|, figye|emme| a fentiekre!

,--6



Az- aláh-bi megállapÍtásokat és érdemi döntési javas|atot teszem a benyújtott aján|atot
hiánypót|ás és felvilágosítás atapján:

1. A STRABAG Á't!ános Építő Kft.- SIEMENS zrt.(1117 Budapest, Gábor Dénes U, 2.,Infopark D épiilet) közös ajánlattevők. a hiánypót|ási határidő rc;áľtáig u o.nýĺ;tottár a
hiánypótlásukat, i||etve megadták a kéft fe|vi|ágosítást,ä fefui|ágosítási ńata'iao végéĺg. 

, -.J------

Az Ever|ing Vár9sépítő Építőipari, Kereskede|mi és Szoĺgáltató Kft. eĺ.í7 Ísaszca, Aulich
u. 3.) ajánlattevő a hiánypótlási határidő vé9éĺ9 nem nyújtottJ oe az ajánlařa kapcsán 1x"ölliupitott
hiánypót|ását.

2. Javaslom megá||apítani, hogy az eljárás eredményes, abban az esetben, ha az Aján|atkérő a hiányzó
fedezet összegét biztosítanĺ tudja.

3. J-avaslom megállapítani, hogy a STRABáGáltaIános Építő Kft.- SIEMENS zrt.(1117 Budapest,
Gábor Dénes U. 2.,Infopark o épiite!). közos aján|attevők á|ta| bányrijiott ajän|at ełáňŕ"', 

".ajánlattevő alka|mas a szerződés té[esítésre. Az ajánlattevo ajĺnlátá äegĺeĺel az a;.ánĺattételi
felhívásban és a vonatkozó jogszabá|yokban - különösďn a Kbt.-ben - fog|a|taknak.

4. Javas|om megá||apítani, hogy az Ever|ing Vár-osépítő Építőipari, Keľeskedetmi és Szotgáltató
Rft, (2Ĺr7 Isaszeg, Au|ich u. 3.) aján|attevő átäl oenýĺjtott ajánht éruényte|en a Kbt. 14.9 g1
pe.kezdýs e) pontja a|apján. Áz ajánlatĽevő nem nyújýtr.:9 ne a niánypót|ási határidő végéig a
hiánypót|ását, így.nem á||apíthatđ meg az ajánbtá éĺvényessé,g",-u,.sieződésté5ósítésiĚ-řa6
alkalmassága. Továb-bá nem ál|apítható meg, hőgy azaján|at megreiei az ajánlattéte|i fe|hívasban és
a vonatkozó jogszabá|yokban _ kü|önosen a rut.--oen - fôg|a|taknjk.

5. J-avas|om megá|lapítani, hogy a srRłĘ|c-Általános Építő Kft.. SIEMENS zft.(1117 Budapest,
Gábor Dénes U. 2.,Infopark D épĺi|et) mint kozos äiánlattevő ajánlata lega|acsonyabb összegű
ellenszo|gá|tatást tafta|mazó aján|at az efárást megindító fe|hívás ru.ź.r) pontjába; é; xoi. zi. s ĺzlbekezdés a) pontja szerint meghatározottak szerint.

6. Javaslom a STRABAG Á|ta|ános Építő Kft.. SIEMENS z't.(1117 Budapest, Gábor Dénes U.2.,Infopaľk D épület) kozös aján|attevőt az e|járás nyerĽesekéňt kihirdetni, ämeńnyioen az A;ánlaikérő
a hiányző fedezet összegét biztosítani tudja.

Mel|ék|et: BB jegyzőkonyv+ajá n latok+ hiá nypót|ások

Budapest, 2013. szeptember 04.

Bírá|ő Bizottság tagja



EGYÉNI BÍRÁLATI LAP

1. Aján|atkérő: Józsefváľosi önkoľmányzat (1082 Budapest Baross u. 63-67.)

2' A közbeszerzés tárgya: Józsefuáros Márkus Emília uta Ráklźczi tit irányába tcifténő
aeg1yitiíahoz kapcsollfldő tÍtépÍtesi és forgalomteciiÍkai mun*e* *ĺvaerczéśe,,arďíi,-roĺ.
121's (1) bekezdés b) pontja szerińti nyí|t közbeszezési eljárás.

BíráIóBizottsiágtag1b:Đ,r*ł,''A'*='''...h.L..

A 2oI3, augusztus 2t-i határidőre 2db ajánlat keriilt benyti1.tásra az alábbiak szerint:

1. Ajánlattevő nev€j Evertlng Városépítő Építőipari, Kereskedetmi és Szolgáttató Kft.Ajánlattevő székhe|ye= zĹĺl rsaszeg, łúlicłr.u. g.
Aján|attétel táľgya:
,)őzsetváros Máľkus Emí|ia utca Rákóczi út irányába töÉénő megnyitásáhozkapcsolódó útépítési és foľga lomtechnika i mu nká k kivite|ezésé'i 

-
Aján|at (számszeríĺsíthető tatatmi elemek):

Közös ajánlattevő neve: STRABAG Átta|ános Építő Kft.
Aján|attevő székhelye: tí.17 Budapest, cáoor.oén"" u. z., Infopaľk D épůi|etKözös ajánlattevő neve: SIEMENS żÉ.
Aján|attevő székhe|ye: 1143 Budapest, Gizel|a u. 51-57.

Aján|attéte| tárgya:
,)őzsefváros Máľkus Emí|ia utca 

- 
Rákóczi út iľányába töfténő megnyitásáhozkapcso|ódó útépítési és forgalomtech nikai mu nká k kiútetezése',

Ajá n lat (szá mszeríĺsíthető ta ľta l m i elemek) :

A1ánlatkérő údb hiánypótlási felhíuást és 7 db fetvitágosítiás kérést bocsátott ki az aliíbbitartalommal:

1. hiánypót|ási fe|hívás:
a. Ever|ing VárosépÍtő.Építőipari, Keľeskedelmi és Szo|gáltató Rft. (z1t7Isaszeg, Aulich u.3.) ajánlattevő á|tal benyújtott ajánlat vonatkozásánan a]ánlu*e'o i.[*.tl.",ő ńňio;.äđäl..t

észIelte:

L. Az aján|atkérő az eljárást megindlto felhívás III. 2.3.) pontjában a műszaki, i|lefue szakmaialkalmasság M/2. alpondában aza|ábbiakat ílta e|ő:

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

A|ka|mat|an az ajánlattevĘ hal

Egyosszeqű nettó ajánlati ár (HUF)



MI2.) nem rendelkezik lega|ább

9) 1- fő o|yan fele|ős műszaki vezetőve|, aki okleveles építészméľnöki vagy
építőmérnöki végzettségget, a 24412006. (xII. 5) Korm. ľendelet szerinti MV-
KE/A koľ|átozás nélkü|i jogosultsággal, és |egatább 3 éves (36 hó) méIyépítés
területén szerzett fele|ős míĺszaki vezetői szakmai tapasztatattal renđetkezik.

Igazolás módja:

|Ý|ĺ2.) 
^3Loĺf}Lt. 

(XII. 23.) Korm. rende|et 15. s (2) bekezdés e) pontja a|apján azoknak a
szakembereknek (szeľvezeteknek) - különösen a minősé9.e||enőzésért fe|e|ősoknek - a
megnevezé!éve|, végzettségtjt és/vagy képzettségtik, szakmai tapasztatatuk ismeftetésével,
akiket be kÍván vonni a te|jesiltésbe;
Csatolandó dokumentumok:
- a szakemberek bevonására, ismeńetésére vonatkozó aján|attevői nyi|atkozat;. a szakember minden oldalon saját kezíileg aIáíń szakmai önéletrajza, otyan
ľésztetezettségge|, hogy abból egy-ételmĺen-aeruljČin ki az M|2. pontban előíft
a| kal massági feltétel (ek) te|jesülése;
- végzettséget és/vagy képzettséget igazo|ó dokumentumok;
- a szakembeľ á|tal saját kezűleg atáírt rendelkezésre á||ási nyilatkozata.
Amennyiben bármely a|kalmasságot igazo|ó dokumentum nem magyar nye|ven kerül
benyújtásra ajánlattevő részérő|, aján|attevő csatolja a dokumentuňok mágyar nye|vű
fordĺtását is. Aján|atkérő a magyar nyelvű dokumentumot tekintĺ irányadónak.

Az aján|attevő az ajánlata 13. és 17. olda|án bemutatott szakember vonatkozásában nem
csato|ta a szakember öné|etĘzát és rendelkezésre á||ási nyi|atkozatát, így nem á||apítható
meg az M/2.pontban előílt a|ka|massági fe|téte| te|jesülése.

Az aján|attevő hiánypótlás keretében csatolja az aján|ata 13. és 17. o|dalán bemutatott
szakember vonatkozásában a szakember minden o|da|on saját kezű|eg a|áílt szakmai
önéletrajzát o|yan részletezettségge|, hogy abból egyértelműen äerti|jön ki az MlZ. pontban
e|őlrt a|kalmassági fe|téte|(ek) te|jesülése és csato|já a szakember áĹta| saját kezűĚg a|áílt
rende|kezésre állási nyĺ|atkozatát!

Az aján|atkérő az aján|atéte|i dokumentáció 5. kötetében a műszaki |eír.ás körében és az Kbt.
49. 5 Q) bekezdés szerinti iratjegyzékben az alábbiakat íľta e|ő:

A kivitelezés során a terv I. ütemének teru szeľinti teIjes köríi kivitelezése a
fe|adata a nyeftes Ajánlattevőnet az aján|attétel során az áľazatlan
költségvetésen kívü| a tervet is figyelembe kellvennie.
Míĺszaki leírás a megvalósítás íitemtervével

Az aján|attevő az aján|atában nem csato|ta a műszaki leírást a megvalósiltás ütemtervéve|.
pc aján|attevő hiánypót|ás keretében csatolja a műszaki |eírást a megva|ósítás
Ütemtervéve|!

b. STRABAG Áltąános Építő Kft.. SIEMENS zÍt'.(lLL7 Budapest, Gábor Dénes u. 2.,
Infopark D épiilet) kiizös ajánlattevők á|ta| benyújtott aján|at vonatkozásában aján|atkérő a
kovetkező hiá nyosságokat észlelte, i||. a következő felviiágosítaď megadását kéri :

1. Az ajánlatkérő az e|járást megindító felhívás III. 2.1) pontjában az alábbiakat ílta e|ő:

Az ajánlatkéľő által etőín kizárő okok és a megkövetelt igazolási módl



Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvál|a|kozó, és nem vehet részt az
alka|masság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56. 5 (r) bekezdés
a).k) pontjainat továbbá a Kbt. 57. s (1) bekezdés a).d), valamint f) pontjának
hatálya alá tańozik. Az eljárásban nem lehet ajántattevő, aki a Kbt. 56. 5 (2)
bekezdésének hatálya alá tartozik.

A megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevő vonatkozásában: a 3ilol2o11. (xII. 23') Koľm. ľendetet 12. $.a
alapján az ajánlattevőnek ajántatában nyilatkozatot kell benyújtania, hogy nem
taÉozik a fenti kizárő okok hatálya alá,
va|amint a Kbt. 56. s (1) bekezdés k) pont kc) pontját a 3Ĺoĺ2oL1. (xII. 23.)
Korm. rendeIet 2. 5 i) pont ib) alpontja és a 4. 5 Đ pont fc) a|pontjában foglaltak
szerint kell igazolnia.
Alvál|alkozó és alkalmasság igazo|ására igénybe vett más szeľvezet
vonatkozásában:
- Ajánlattevő a Kbt. 58. s (3) bekezdésében foglaltaknak megfetetően
ajánlatában csak nyilatkozni köteles arő|, hogy a szerz(idés teljesítéséhez nem
vesz igénybe a Kbt. 56. s (1) bekezdés szerinti
kizárő okok hatátya aIá eső alvállalkozót, vatamint az általa alkalmasságának
igazo|ására igénybe vett más szeruezet nem taftozik a Kbt. 56. s (1) bekezdés
szerinti kizárő okok hatálya alá.
. Ajánlattevő a 31ol2o11. (xII' 23.) Korm. rende|et 1o. $ aIapján saját választása
szeľint:
a) saját nyi|atkozatot nyújt be aľľól, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 57. s (1)
bekezdés a).d)' valamint D pontja szerinti kizárő okok hatálya atá eső
alvá!lalkozót, valamint az álta|a al kalmasságának
igazo|ásáľa igénybe vett más szelvezet nem taltozik a Kbt. 57. s (1) bekezdés a)-
d)' valamint f) pontja szerinti kizárő okok hatáIya alá, vagy b) az eljárásban
megjetiiIt alváIlalkozó nyilatkozatát . a meg nem jelö|tekre az a) pont szeľinti
nyilatkozat me||ett ., va|amint az alkalmasság igazolására igénybe vett más
szeľvezet nyi|atkozatát
is benyújthatja arrő|, hogy a szeľvezet nem taĺtozik a Kbt. 57. s (1) bekezdés a).
d)' va|amint f) pontja szerinti kizárő okok hatálya alá.

A közös aján|attevők az aján|atuk 9-16. o|da|án csatolták a kizćlrő okokra vonatkozó
nyilatkozataikat.
A közös ajánlattevők az aján|atuk 9-10. oldalán található nyi|atkozat megtéte|e során a Kbt.
56. 5 (2) bekezdés szerinti nyi|atkozatot mindkét he|yen cégszerűen aĺáífták. Az ajánlatkérő
számára nem egyérLe|mű, hogy nyĺlatkozat minta szerinti A) vagy B) tafta|mú nyi|atkozatot
kívánta-e a közos aján|attevő megtenni. Aján|attevő a nyĺlatkozat B) pontjában megjelö|te
azon jogi szemé|yeket, ame|yek több mint 25% tulajdoni réssze| Vagy szavazati jogga|
rende|keznek az aján|attevőben, ugyanakkor a|áílta a nyi|atkozat A) pontját ĺs, ame|y arró|
sző|, hogy nincs az aján|attevőben o|yan jogĺ szemé|y vagy jogi személyiség né|küli
gazdasági társaság, ame|y közvetlenül vagy közvetetten tobb mint 25olo tulajdoni résszel
vagy szavazati jogga I rendelkezik.
Amennyiben aján|attevő társaságban van o|yan jogi szemé|y vagy jogi szemé|yiség né|kÜ|i
gazdasági társaság, ame|y több mint f\o/o tu|ajdoni réssze| Vagy szavazati jogga|
rende|kezit úgy kéd|.jk a nyi|atkozat A) pontjának aláírását me||őzze]
A közös aján|attevő fenti ellenmondást o|dja fe| fe|vĺ|ágosítás megadása Vagy hĺánypót|ás
(megfe|elő taftaImú nyilatkozat becsato|ása) keretében !



Az aján|atkérő az e|járást megindiltó fe|hívás III. 2.3.) pontjában a műszaki, i||etve
szakmai alkalmasság M/1. a|pontjában az a|ábbiakat íľta e|ő:

Az alkalmasság mini mumkiivetelménye(i) :

Alka|matlan az ajánlattevő, ha:

MlL) Nem ľendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának
időpontjátó| visszafelé számított tit évben (feladási. időpont évlhó/naptól
visszafelé számított 5. év év|hő|napjáig terjedő időszakot vizsgálva)
Iegalább 1 db 20.000.000.- Ft éftékíĺ ľeferenciával (szerződéssel), amelynek
táľgya: (útépítés' útfe|újítás)

Igazolás módja:

MlI) A 310/2011. (xII.23.) Korm. ľendelet 16. s (3) bekezdése szerinti
igazo|ás a3Ĺol2ot1. (xII. 23.)

Koľm. rendelet 15. s (2) bekezdés a) pontja szerint az eljárást megindító
felhívás feladásának ldőpontjától visszafe!é számított öt évben (fe|adási
időpont évlhőlnaptő| számított megelőző 5. év évlhőlnapjáig terjedő
időszakot vizsgálva) tetjesített legje|entősebb építési beľuházásairó|.
A3Loĺ2oĹ1. (xII.23.) Koľm. ľendelet 15. s (2) bekezdés a) pontjának esetéta 16.s (3) bekezdésben fog|a|taknak megfeIe!ően ke|l igazo|ni .Az
igazo|ásban meg ke!| adni legatább az el|enszoIgáltatás összegét, a tetjesítés
idejét és helyét, továbbá nyi|atkozni ket| arrő|, hogy a te|jesítés az
e!őíľásoknak és a szerződésnek megfe|elően töÉént.e.
A közos aján|attevők az aján|atuk 52. o|da|án nyilatkoznak a 3t0/2o11. (Xil. 23.) Korm
rende|et 15. s (2) bekezdés a) pontja a|apján az eljárást megindító felhilvas fe|adásátó|
visszafe|é számított öt évben befejezett építes beruházásairó|. A közös aján|attevők az
aján|atukban nem csato|ták a 3LO|2O7L. (XII.23.) Korm. rende|et 16:5 (3) és (5)
bekezdésében meg hatá rozott referen cia i gazo lá st.

A közös aján|attevők hiánypótlás keretében csatolják a 31ol21lt. (XII.23.) Korm.
rende|et 16.s (3) és (5) bekezdésében meghatározott, a szerződést kötő másik fé| á|tal
kiadott referencia ĺgazo|ást egyszerĹÍ máso|atban!

3. Az ajánlatkérő az e|járást megindító fe|hívás III. 2.3.) pontjában a műszaki, il|etve szakmai
a|kalmasság M/2. a|pontjában az alábbiakat íľta e|ő:

Az alkalmasság minimumkövete|ménye(i) :

Alkalmatlan az ajánlattevĘ ha:

Mlz,) nem ľendelkezik legalább

a) 1 fő olyan fe|e|ős műszaki vezetővel, aki okleveles építészmérnoki vagy építőmérnöki
végzettségge|, a 24412006. (XII. 5) Korm. rendelet szerinti MV-KÉ/A kor|átozás né|kü|i
jogosultságga|, és legalább 3 éves (36 hó) métyépítés területén szerzett fetelős
m űszaki vezetői sza kma i ta paszta latta| rende|kezi k.

Igazolás módja:

IÝ|lf.) A310l20tI. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. 5 (2) bekezdés e) pontja a|apján azoknak a



szakembereknek (szervezeteknek) - kÜ|önösen a minősé9.e||enőrzésért fe|e|ősöknek - a
megnevezéséve|, végzettségük, és/vagy képzettségük, szakmai tapaszta|atuk ismeftetéséve|,
akiket be kíván vonni a teljesltésbe;
Csatola ndó dokumentumok:
- a szakemberek bevonására, ismeńetésére vonatkozó ajánlaťtevőĺ nyi|atkozat;. a szakember minden oldalon saját kezűleg a|áírt szakmai önéletrajza, otyan
ľészletezettséggel, hogy abbót egyételműen derüljön ki az M|2. pontban előĺrt
alkal massági feltétel(ek) teljesülése;
- végzettséget és/vagy képzettséget igazo|ó dokumentumok;
- a szakember által saját kezű|eg aláílt rendelkezésre á|lási nyi|atkozata.
Amennyiben bárme|y a|ka|masságot igazo|ó dokumentum nem magyar nye|ven kerü|
benyújtásra aján|attevő részérő|, aján|attevő csatolja a dokumentuńok magyar nye|vű
fordiltását is. Aján|atkérő a magyar nye|vű dokumentumot tekinti irányadónak.

A közos ajánlattevők aján|atának 53-58. o|da|án bemutatott szakember önéletrajzábó| nem
ál|apítható meg egyéftelműen az Mlf. pontban e|őírt a|kalmasságĺ fe|téte| (|egalább 3 éves
(36 hó) mélyépítes területén szerzett felelős míĺszaki vezetői szakmai tapasztatat)
te|jesü|ése.

A közös aján|attevők hiánypót|ás keretében csato|ják az ajánlatuk 53-58. oldalán bemutatott
szakember vonatkozásában a szakember minden o|da|on saját kezű|eg a|áírt szakmai
oné|etrajzát, o|yan részletezettségget, hogy abból egyéfte|műen derüljön ki az Mĺ2. pontban
e|őílt a lka I masság i feltétel (ek) teljestj lése!

3. Az aján|atkérő az eljárást megindító fe|hÍvas III.1.4) pontjában az egyéb kü|ön|eges
fe|téte|ek korében az a|ábbiakat ílta elő:

Ajánlattevőnek ajánlata érvényességi feItételeként csatolnia ketl akkreditált
tanúsító szeruezet áItaI igazo|t, a szerződés lejánaig érvényes, métyépítés-
kivitelezés teľületre (más egyenéńékíĺ megfogalmazás is elfogadott, mety a
mélyépítés.kivitelezést taftalmazzal lefedi) éľvényes Msz EN ISo 9001:2009
szerinti minőségirányÍtási rendszer tanúsítványát, vagy a fenti szabvány
e|őírásainak mindenben megfelető egyenéÉékíĺ minőségirányítási rendszeľek
egyéb bizonyÍtékait.

Aján|attevő az aján|atához köteles becsatotni a fenti minőségirányítási
rendszeľek meglétét igazo|ő, akkreditátt tanúsító áttal kibocsátott
tanúsítványt' vagy azza| egyenéľtékű, a minőség biztosítása érdekében tett
intézkedések leíľását, egyenétékíi minőségbiztosÍtási ľendszerek egyéb
bizonyÍBíkait'

A közos ajánlattevők hiánypót|ás keretében csato|ják az éruényes MSZ EN ISo
9001:2009 szerinti minőségirányítási rendszer tanúsítványát, vagy a fentĺ szabvány
előírásainak mindenben megfelelő egyenértékű minőségĺrányiltási rendszerek egyéb
bizonyítékait!

Kérjük szíveskedjenet a fentĺ hĺányokat póto|ni, i||. a kéft fe|vi|ágosítást megadni a felhívásban, il|etve
a Kbt.-ben e|őíltaknak megfe|e|ően!

1. felvilágosítás kéľés



STRABAG Áttalános Építő Kft.- SIEMENS ztt.(1117 Budapest, Gábor Dénes u.
2,, Infopark D épü!et) kiizös aján|attevők á|ta| benyújtott hiánypót|ás
vonatkozásában aján latkérő a következő fe|vi|ágosítás megadását kéri :

A kozös aján|attevő a hiánypót|ási határidő végéĺg, azaz fOĹ3. augusztus f6. tf.oo
óráĺg benyújtotta a hiánypót|ását.

A benyújtott hĺánypót|ás 5-7. o|dalán a közös ajánlaťtevő csato|ta a hiánypót|ási fe|hívás
2. pontjában meghatározott, a szerződést kötő másik fé| á|ta| adott igazo|ást. Az
igazolásbó| megál|apítható, hogy nem az ajánlattevő nevére, hanem egy másik
gazdasági szerep|ő nevére kerü|t kiál| Ításra.

A kozös aján|attevő adjon fe|vi|ágosítást arra nézve és o|dja fe| az e||entétet, hogy
miként kíván megfe|e|ni az e|járást megindító fe|hívás III. 2.3.) pontjában
meghatározott M/1. a|ka|masságĺ követe|ménynek a hiánypót|ása 5-7. o|da|án csato|t
szerződést kotő másik fé| á|ta| adott igazolással, figye|emme| a fentiekre!



4.

Az aláhbi megát|apításokat és éľdemi döntési javaslatot teszem a benyújtott ajántatok,
hiánypótlás és felvilágosítás alapján :

A STRABAG Átalános Építő Kft.. SIEMENS zľt.(1117 Budapest, Gábor Dénes U, 2.,
Infopark D épület) közös aján|attevők a hiánypót|ási határidő |ejáĺtáig a benyújtották a
hiánypót|ásukat i||etve megadták a kéĺt felvilágosítást a fe|világosilLási határidő vé9éĺ9'
Az Everling Városépítő Epítőipaľi, Keľeskedelmi és Szolgáltató Kft. (2Lí-7Isaszeg, Aulich
u' 3.) ajánlattevő a hiánypót|ási határidő végéig nem nyújtotta be az ajánlata kapcsán megá||apított
hĺánypót|ását.

Javas|om megá||apítani, hogy aze|járás eredményes, abban az esetben, ha az Ajánlatkérő a hiányzó
fedezet összegét biztosítani tudja.

Javas|om megállapiltani, hogy a STRABAc Átalános Építő Kft.. SIEMENS z]t.(1117 Budapest,
Gábor Dénes U. 2,,Infopark D épĺilet) kozös ajánlattevők álta| benyújtott ajánlat érvényes, az
aján|attevő a|kalmas a szeuődés te|jesítésre. Az aján|attevő aján|ata megfe|e| az aján|attéte|i
fe|hívásban és a vonatkoző jogszabá|yokban - kü|önosen a Kbt.-ben - foglaltaknak.

Javas|om megá||apítani, hogy az Everling Váľosépítő Építőipari, Kereskedelmi és SzotgáItató
Kft. (2117 rsaszeg, Aulich u. 3.) ajánlattevő á|ta| benyújtott aján|at érvényre|en a Kbt. 74. 5 G)
bekezdés e) pontja a|apján. Az ajánlattevő nem nyújtotta be a hiánypót|ási határidő végéig a
hĺánypótlását így nem á||apítható meg az aján|ata érvényessé9€, ä szerződéstefiesítésrě való
a|ka|massága. Továbbá nem állapítható meg, hogy az aján|at megfele| az aján|attéte|i fe|hívásban és
a vonatkozó jogszabályokban - kü|önösen a Kbt.-ben - fog|altaknak.

Javas|om megá||apítani, hogy a STRABAG ÁtaÉnos Építő Kft.- SIEMENS zrt.(1117 Budapest,
Gábor Dénes U. 2.,Infopark D épĺilet) mint közos aján|attevő aján|ata lega|acsonyabb ösśzegű
e||enszo|gá|tatást taľta|mazó ajánlat az e|járást megindíLó fe|hiivás IV'2.1) pontjában és Kbt. 71.s Q)
bekezdés a) pontja szerint meghatározottak szerint.

Javas|om a STRABAG Általános Építő Kft'. SIEMENS zľt.(1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2.,
Infopaľk D épület) közos ajánlattevőt az e|járás nyerteseként kihirdetni, amennyiben az Aján|atkérő
a hiányzó fedezet összegét biztosítani tudja.

Me||ék|et: BB jegyzőkönyv+aján|atok+hiánypót|ások

Budapest, 2013. szeptember 04.
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Bíráló Bizottság tagja


