
Piiyinati felhivfs

A Budapest Fov6ros X. keriilet K6b6nyai Onkorm6nyzat ltiiyitzatot ir ki a ,,Budapest X,
Hathdz utca 5. sz6m alatti, a 3921018 helyrajzi sz:{mf ingratlanon elhelyezked6 k6pvisel6i
iro d a felrij f tf s 6n ak 6p f t6szeti kivitelez 6s i mun kri i" tdr gyb an.

Aifnlatot k6r6 neve: Budapest F6v6ros X, keriilet Kob6nyai Onkorm6nyzat
1 102 Budapest, Szent Lfszlo ter 29.

Eli6rr{sba+ eli616 neve, telefonszdma:
dr. Aziz-Malak N6ra klzbeszerudsi referens
tel e fon : 0 6 - 1 - 4 3 3 8 - 2 5 0 ; e -mail : azizmal aknor a@kob any a. hu

Szerz6 d 6s : v 6Ilalkoz6si szeruo dds

A teliesft6s hatr{rideie: 2016. november 30.

Feladat:

A tdrsashhzi ingatlan keritetlen, osztatlan kozcjs telken elhelyezkedo, foldszintes,
hagyom6nyos 6pitoanyagokbol kb. a '60-as dvekben epirlt hiz utca feloli traktusa, amely
mind 6pitdszeti, g6pdszeti 6s elektromos szempontb6l is fehijit6sra szorul. Jelen pdly1zati
felhiv6s az epitdszeti, dpit6mesteri 6s szakipari kivitelezdsi munk6kra vonatkozik, melynek
rdszleteit apalyizat 2. mell6kletetkepezo tervek 6s leir6s,3, ds 4. mell6klet6t kepezo slo8 ds
x I s kiterj es zte si ttr azatl an ko lt s d gvet6 s tartal mazza.
Az 6raj6nlatot az alttbbiak szerint kdrjtik megadni:

a) A melldkelt tervek figyelembevdteldvel, az trazatlan koltsdgvetes kiir6s - vdltoztatils
ndlkrili - b e in azdsix al;

b) az esetleg felmertil6 mriszaki dszrev6teleket kdrjiik krilon megadni, kiegdszito
kdltsdgvetds kiirris benyrijt6s6val;

c) a vdgs6 frajhnlatot abedrazolttervez6i kciltsdgvetds kiirds ds az esetleges kiegdszito
koltsdgvetds kiir6s vd go s sze geinek o sszesit6sdvel (27 % 6fa-v al novelve).

A piiydzattal kapcsolatos egydb kdrddsekben 2016. okt6ber 11-dn 10 6rakor a helyszinen
adunk tttj e\<o ztatdst.

A kivitelez6si munk6hoz szi.iksdges id6tartamot naptfn napban k6rjtik megadni. A kivitelezds
a szerz6deskcjtds ut6n azonnal megkezdhet6.

Az rlraidnlattal a ktivetkezdt kell benvriitani:
, a gazditlkod6 szervezet nyilatkozatht an6l, hogy nem 6ll vdgelsz6mol6s, csodeljdras

v agy felszdmoTils aIatt,
o nytlatkozaftrt arol, hogy egy 6vndl rdgebben lejart ado-, vdmfrzetesi vagy

t6rsadalombiztosit6si j6ru16k-fizetdsi kcjtelezettsdgeinek eieget tett, vagy 
"r"km e gfi zetd s 6r e halasztiist kap ott,

o kdpvisel6je alafuasi cimpdld6ny6nak m6solat6t,
o kdpviseloie altal az ajtnlattev6 nev6ben elj6r6 szemely rcszdre ki6llitott,

vagy teljes bizonyito ereju mag6nokiratba foglalt meghatalmazast, ha az
kozokiratba
ajttnlattevo

nevdben nem a bejegyzett kdpviselojej6r el,
r nyilatkozatftt az ig6nybe vett alv6llalkozo megnevez;6sdrol, valamint a

beszerzdsnek arr6l a rdszdrol, amelynek a teljesit6seh,ez az aj6nlattevo
vesz ig6nybe,

pdlydztatott
alviilall<ozoI



o gazdalkod6 szervQzet nyilatkozatht arr6l, hogy van-e folyamatban levo
v iilo zfsb eje gyzd s i Qlj 6t hsa.

c Az aiftnlathoz csatolpi kell szakmai (referencia) bemutatkoz6 anyagot.
o Az ajdnlathoz csatglni kell tov6bb6 a teljesitdsbe bevonni kiv6nt szakemberek

j o go sults 69 ifi , v 6 gzeltse get igazol6 okirat m6s o I at6val.
o Az aiftnlathoz csatQlni kell nyilatkozatot arr6l, hog;y a bedpitdsre kertilo anyagok,

tfrgyak, term6kek a kiviteli tervben ds az fuaz:atlan kcjltsdevetdsben szerenlo
termdkekkel egyendltekriek.

Ha a nyertes aj6nlattov6nek v6ltozdsbej egyzesi eljfuisa van folyamatban, az
eredmdnyhirdetdstol szfumitgtt nyolc napon beltil be kell mutatnia a cegbirosilghoz benyrijtott
vfitozdsbejegyzdsi kdrelmei ds annak 6rkez6sdrol a cdgbirosd g illtal-"gttitOoti igazol1it.

Ha az ajdnlattevo nem szerPpel az ad6zhs rendj6rol s2616 torvdny szerinti kdztartozttsmentes
adoz6i adatbttzisban, az ajfirllatban be kell nyfjtanta az illete|lres ad6- 6s v6mhivat al is,azolds1I
vagy az ad6zfs rendjdrol s2616 torvdny szerinti egyrittes ad6igazol6st.

A kiir6sban megjelolt br{lrmely fuat, dokumentum hittnya, valamint alaki ds tar-talmi
hi6nyoss6ga hi6nyp6tl6si ok, az Ajinlatkdr6 megtdvesztdse, hamis adat kcjzlds e az aitnlat
bont6sakor es az lrtekelds sor6n kizdrfsi ok.

Bdrmely kiziro ok al6 es6 aj6nlatot az Ajdnlatkdro drvr5nytelennd nyilv6nil, an-reIy az
elj6r6sban nem ker0l drtdkeldsre.

Minimumkdvetelm6nv: Az elmrilt h6rom ev alatt legal6bb egy hasonl6 bekenildsi dsszegri,
6s mriszaki tartalmu dpitdsi beruhdzds fov6llalkoz6kdnt tcirtdno meeval6sit6sa.

Az ai6nlatoh elbfrrl16sfnak szempontiai:

Az Ajdnlatkdro az cinkorm6nyzati beszerz6sek rendjdrol s2616 I2120I2. (III, 27,)
onkorm6nyzati rendelet 12.-26. $-a alapj6n jttr el, 6,s a gazdas6gilag legelonyosebb aj6nlat
szempontja alapjan bir6lja el.

B ir alati rdszs zempontok :

1.. Ellenszolg6ltat6s osszege (nett6, HUF, srilysz6m: 80);
2. Kivitelezdsi munka 6tfut6si ideje (napt6ri nap, srilysz6rn: 20)

Az ajhnlatok rdszszempontok szerinti tartalmi elemeinek 6r'l.dkeldse
als6 ds felso hatdra 6s azon m6dszer (m6dszerek) ismertetdse,
megadj a a ponthatdrok kcizcitti pontsz6mot :

Aj6nlatkdro minden egyes rdszszempont szerinti ajanlati elemet 1-10 pont kcjzott pontoz, kel
tizedesjegy pontoss6ggal. A pontszdmmegad6sa ar6nyosit6ssal tcirt6nik, ahol a legelonyosebb
ai|nlati tartalmi elem kapja a lehetsdges maxim6lis pontsz6mot, mig a tobbi ajilnlafta adand6
pontsz6mok a legiobb ajdnlathoz tdrt6no ardnyosit6ssal keri.ilnek meghatdr ozdsra.

Az ajfnlatok 6rt6kel6se sordn alkalmazott k6plet:

Forditott ar{nyosftfs: ha a legalacsonyabb drtdk a legkedvezobb (1. es2, rdszszempont)

Pvizsg6lt : Pmin + ( (Pmax- Bniin) X Alegt<edvezotu i Avizsgalt )

ahol

sordn adhat6 pontsz6m
amellyel az ajdnlatkero



dott szempontla vonatkozo p ontszitma

artalmi eleme
eleme

Az igy kapott pontokat (dfidkeldsi pontsz6m) Aj6nlirtkdro megszotozza az adott
rdszszemponthoz tartozS siilysziimmal, a szorzatokat peclig aj6nlatonk6nt dsszeadj a. Az az
ajhnlat az osszess6gdben le$elonyosebb, amelynekazdsszpontszttmaalegnagyobb.

21116. okt6ber 13. csiitiirtdk 9.00

I(ob6nyai

Prilvrizatok 6rt6kel6se: 20If . okt6ber 13. 10.00 ora (abirfiol:ttzotts6gi i.il6s idopontja)

E.redm6nvhirdet6s: 2016. okt6ber 15. 10.00 6ra

Eey6b informdci6k:

Az ai|nlatok elbir6l6sdt kcjvetoen az eljfuits eredmdny&ol, illetve eredmdnytelensigdroi az
Aj fnlatkdro iriisban drtesiti az aj inlattevoket.

Az Ajdnlatkdr6 a vonatkoz6 dcjntdsdt indokolni nem koteles, ds fenntartjamagftnak a jogot
atta, hogy az eljdr6st eredmdnytelennek nyilv6nitsa, de mindenkor az osszessdseben
legkedvezobb aj dnlatot fogadj a el.

Minden, egy6b a jelen felhiviisban nem szereplo - t6rgyk6rben az dnkorm6nyzati
beszerzdsek rendj drol sz6l6 12 1201 2. (III. 27.) cinkorm inyzati rendelet az ir6ny ado

Budapest, 2016. oktober 4.



Pdlydzati felhlvds I. melldklgt: Felolvasflap

Felolvas6lap

Aj6nlatkdr6: Budapest F6v6fos X. keriilet Kob6nyai Onkormemyzar

5. szfm alartti, a 3921018 helyrajzi sz:imri
6pvisel6i iroda fehijitdsrinak 6pit6szeti

Ajfnlattev6 neve: !......

Aj6nlattevo cime:

Bir6l ontok:
1 tat6s osszbge (nett6, HUF, srilyszdm: 80): .. . ,. ..,. Ft
2 munka 6tfut6si ideje (naptari nap, sflyszlm: 20): .... . napt6ri nap

Alulirott i,..... ., mint az Ajlnlattevo cdgje gyz6sre jogosult
kdpviseloje a fenti beszerzds! elj6r6s sor6n az alabbiakr6l nyilatkozom:

' Az |ltalam kdpviselt i$j6nlattev6 az egy dvndl r6gebben lejfnt ado-, v6mfizet6si vagy
t6rsadalombiztosit6si j6ru16k-fizet6si kotelezettsdgeinek eleget tett, vagy ezel<
megfizet6sdre halasztdst kapott;

' Az fitalam kdpviselt Aj6nlattevo nem rill vdgelszdmolfs, csodelj fu6s vagy felszd.mol6s
alatt;

' Az fitalarn k6pviselt Aj6nlattev6 a felhiv6s osszes feltdteldt elfogadja es magira nezve
kotelezo 6rv6nyunek tekinti.

o Nyilatkozom arr6l, hogy a bedpitdsre kenilo anyagok, berendezdsitdrgyak,termekek a
kiviteli tervben es az \razatlan kciltsdgvetesben szereplo term6kekkel egyendrtdkriek.

Kelt:. ..,....6v ......h6....nap

cegszeri al|irina


