
( lf_. szám ú előterjesztés 
Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Alpolgármestere 

Előterjesztés 

a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére 
a "Vállalkozási szerződés a Budapest X. kerület, Állomás utca 26. szám alatti, 39047 

hrsz-ú ingatlanon ügyfélszolgálati központ kialakítására" tárgyú közbeszerzési eljárás 
részvételi szakaszának megindításáról, a részvételi felhívás elfogadásáról 

I. Tartalmi összefoglaló 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat döntött arról, hogy a Kőbányai 
Polgármesteri Hivatal egyes szervezeti egységeit a Szent László téri főépület közelében, az 
Állomás utca 26. szám alatti önkormányzati tulajdonú épületben helyezi el. 

A telek területe 1271 m2
, keretövezeti besorolása L2/ A jelü kisvárosias lakóterület. A 

meglévő épület fővárosi védettség alá tartozik. 

A kivitelezési feladat két részből áll: 
a) a meglévő, védett épület felújítása és belső átalakítása, valamint 
b) egy új épületrész építése. 

A régi épületrész pinceszintjén használat nélküli pincehelyiségek, a földszintjén 
ügyfélforgalmi iroda, a tetőtérben irattár kerül kialakításra. A tervezett épület pinceszintjén 
vizesblokkok, gépészeti helyiségek, raktár, teakonyha, a földszintjén ügyfélforgalmi iroda, az 
emeleten irodák, a tetőtérben felügyelet nélküli gépészeti berendezések kapnak helyet. 

A "Vállalkozási szerződés a Budapest X. kerület, Állomás utca 26. szám alatti, 39047 hrsz-ú 
ingatlanon ügyfélszolgálati központ kialakítására" tárgyú közbeszerzési eljárást az 
Önkormányzat a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 
122. § (4) bekezdése szerinti nemzeti eljárásrendben lefolytatandó, hirdetmény közzétételével 
induló tárgyalásos közbeszerzési eljárásban kívánja lefolytatni. 

A közbeszerzési eljárás (építési beruházás) becsült értéke nettó 377 953 OOO forint, a 
kivitelezés becsült időtartama: 12 hónap. 

A Kbt. 122. § (4) bekezdése értelmében a hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos 
eljárás bármely esetben alkalmazható. 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkonnányzat által az általános közbeszerzési 
tanácsadással megbízott dr. Magyar Adrienn a Főépítészi Osztály közreműködésével 
elkészítette a "Vállalkozási szerződés a Budapest X. kerület, Állomás utca 26. szám alatti, 
39047 hrsz-ú ingatlanon ügyfélszolgálati központ kialakítására" tárgyú közbeszerzési 
eljáráshoz a részvételi felhívást (2. melléklet). 
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II. Hatásvizsgálat 

A kivitelezési munkák elvégzését követően az Állomás utca 26. szám alatti épületben, illetve 
az épületbővítéssellétrejövő új épületrészben kerülnek elhelyezésre a Kőbányai Polgármesteri 
Hivatal azon szervezeti egységei, amelyek jelentős ügyfélforgaimat bonyolítanak 

a) Hatósági Főosztály, Hatósági Osztály (hagyaték, ipari és kereskedelmi ügyek), 
b) Hatósági Főosztály, Adóhatósági Osztály (adóügyek, építmény- és telekadó), 
c) Hatósági Főosztály, Igazgatási Osztály (ügyfélszolgálat, anyakönyv), 
d) Jegyzői Főosztály, Informatikai és Iratkezelési Osztály (részben), 
e) Humánszolgáltatási Főosztály, Szociális és Egészségügyi Osztály (lakásügy, 

szociálpolitika). 

III. A végrehajtás feltételei 

Az önkormányzati beszerzések rendjéről szóló 12/2012. (Ill. 27.) önkormányzati rendelet 
35. § a) pontja alapján a Képviselő-testület gazdasági ügyekért felelős bizottsága a 
megjelentetése előtt jóváhagyja az ajánlattételi felhívást. 

IV. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és 
Pénzügyi Bizottsága meghozza az előterjesztés l. mellékletében foglalt határozatot. 

Budapest, 2015. március "/S." 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

ó Krisztián 
jegyző 
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l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága 

... /2015. ( ... ... )határozata 
a "Vállalkozási szerződés a Budapest X. kerület, Állomás utca 26. szám alatti, 39047 

hrsz-ú ingatlanon ügyfélszolgálati központ kialakítására" tárgyú közbeszerzési eljárás 
részvételi szakaszának megindításáról, a részvételi felhívás elfogadásáról 

l. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a "Vállalkozási szerződés a Budapest X. kerület, 
Állomás utca 26. szám alatti, 39047 hrsz-ú ingatlanon ügyfélszolgálati központ kialakítására" 
tárgyú közbeszerzési eljárás részvételi felhívását jóváhagyja. 

2. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a "Vállalkozási szerződés a Budapest X. kerület, 
Állomás utca 26. szám alatti, 39047 hrsz-ú ingatlanon ügyfélszolgálati központ kialakítására" 
tárgyú közbeszerzési eljárás részvételi szakaszának megindítását jóváhagyja. 

Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
azonnal 
az aljegyző 
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
a Főépítészi Osztály vezetője 
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3. melléklet a 9212011. (XII 30.) NFM rencl?]§.t/1eg 

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ 
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja 

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍV ÁS 

A Kbt. 121. §(l) bekezdés b) pontja szerinti eljárás 

X Építési beruházás 
Árubeszerzés 
Szolgáltatás megrendelés 
Építési koncesszió 
Szolgáltatási koncesszió 

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 

1.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT( OK) 

Hivatalos név: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 

Postai cím: 
Sz en t László tér 29. 
V árosiKözsé g: Budapest Postai Ország: HU 

irányítószám: 
1102 

Kapcsolattartási pont( ok): Telefon: +361 4338250 

Címzett: dr. Aziz-Malak Nóra 
E-mail: kozbeszerzes@kobanya.hu Fax: +361 4338230 

Internetcím(ek) (adott esetben) 
Az ajánlatkérő általános címe (URL): 

A felhasználói oldal címe (URL): 

További információ a következő címen szerezhető be 
~ A fent említett kapcsolattartási pont( ok) 
D Egyéb (töltse ki az A.l mellékletet) 

A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési 
rendszerre vonatkozák is) a következő címen szerezhetők be: 

--



2 

~ A fent említett kapcsolattartási pont( ok) 
D Egyéb (töltse ki az A.ll mellékletet) 

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani 
~ A fent említett kapcsolattartási pont( ok) 
D Egyéb (töltse ki az A.Ill mellékletet) 

1.2.) Az AJÁNLATKÉRő TÍPUSA 

Központi szintű D 
Regionális/helyi szintű 

Közjogi szervezet D 

1.3.) Fő TEVÉKENYSÉG 

1.3.1) KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK 

~ Általános közszolgáltatások 

D Honvédelem 

D Közrend és biztonság 

[]Környezetvédelem 

D Gazdasági és pénzügyek 

D Egészségügy 

1.3.2) KÖZSZOLGÁLTATÓ AJÁNLATKÉRŐK 

Közszolgáltató D 
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (l) bekezdés 
g) pont] D 
Egyéb [J 

D Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció 

D Szociális védelem 

D Szabadidő, kultúra és vallás 

D Oktatás 

D Egyéb (nevezze meg): 

D Gáz- és hőenergia tennelése, szállítása és D Vasúti szolgáltatások 
elosztása 

D V áro si vasúti, villamos-, trolibusz- és 
D Villamos energia autóbusz szolgáltatások 

D Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése D Kikötői tevékenységek 

D Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása D Repülőtéri tevékenységek 
és kitermelése 

D Egyéb (nevezze meg): 
[]Víz 

[] Postai szolgáltatások 

I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében 
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Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: D igen~ nem 

(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. 
mellékletben adhat meg.) 
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II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA 

11.1) MEGHATÁROZÁS 

11.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés: 

Vállalkozási szerződés a Budapest X. kerület, Állomás utca 26. szám alatti, 39047 hrsz-ú 
ingatlanon ügyfélközpont kialakítására 

11.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye 

[Csak azt a kategóriát válassza- építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás 
megrendelés-, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának j 

~Építési beruházás D Árubeszerzés D Szolgáltatás 
megrendelés 

·-

---·-

Kivitelezés ~ Adásvétel D Szolgáltatási kategória 
száma: 

Tervezés és kivitelezés L Lízing D (az 1-27. szolgáltatási 
Kivitelezés, bármilyen L Bérlet D kategóriákat lásd a Kbt. 
eszközzel, módon, az 

Részletvétel D 
3. és 4. mellékletében) 

ajánlatkérő által 
meghatározott Ezek kombinációja D 
követeimén y eknek 
megfelelőerr 

D Szolgáltatási 
koncesszió 

D Építési koncesszió 
t--,..,.--"---------L-..------------.J__-________________ _ 

A teljesítés helye: 
Budapest X. kerület, Állomás utca 26. (hrsz: 39047) 

NUTS-kód HUl Ol NUTS-kód 

NUTS-kód NUTS-kód 

11.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) 
vonatkozó információk 

~A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul 

D A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul 

D A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul 

11.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben) 

-------------------- ------------------------------
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------- ----------

D Keretmegállapodás több ajánlattevővel D Keretmegállapodás egy 

A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma ajánlattevővel 

VAGY 
(adott esetben) maximális létszáma 
A keretmegállapodás időtartama: 

Időtartam év( ek)ben: vagy hónap( ok)ban: 

Indokolás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy 
é vet: 

=~---~ 

A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült 
összértéke (csak számokkal) 

Becsült érték áfa nélkül: Pénznem: 

VAGY: 

és között Pénznem: 

A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (ha ismert): 

---,----·------------·-~--·-

11.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya: 

Vállalkozási szerződés a Budapest X. kerület, Állomás utca 26. szám alatti, 39047 hrsz-ú 
ingatlanon ügyfélközpont kialakítására 

11.1.6) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) 
------

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott 
esetben) 

··----

Fő tárgy 45000000-7 - -

45162690-4 - -
45262700-8 - -
4 5262800-9 - -

- - -
További 
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tárgy( ak) 

11.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes iriformációk 
megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható) 
O igen ~nem 

(Igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthaták (csak egyet jelöljön be): 

Oegy részre Oegy vagy több részre Ovalarnennyi részre 

11.1.8.) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk 

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok): 
igen ~ nem 

Il. 2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG 

11.2.1) Teljes mennyiség vagy érték: (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót 
beleértve) 

D 

A telek területe 1271 rn2, keretövezeti besorolása L2/ A jelű kisvárosias lakóterület. A 
meglévő épület fővárosi védettség alá tartozik. 

A kivitelezési feladat két részből áll: 
a meglévő, védett épület felújítása és belső átalakítása, valarnint 
egy új épületrész építése. 

A régi épületrész pinceszintjén használat nélküli pincehelyiségek, a földszintjén 
ügyfélforgalmi iroda, a tetőtérben irattár kerül kialakításra. A tervezett épület pinceszintjén 
vizesblokkok, gépészeti helyiségek, raktár, teakonyha, a földszintjén ügyfélforgalmi iroda, az 
erneleten irodák, a tetőtérben felügyelet nélküli gépészeti berendezések kapnak helyet. 
Az épületegyüttes földszinti és pinceszintje teljesen akadályrnentesített, a szintek közötti 
közlekedést l db 630 kg l 8 személy teherbírású személyfelvonó lift biztosítja. A bővítmény 
gerincrnagassága, párkánymagassága és tetőhajlásszöge a meglévő épületével közel 
megegyező. 

Az új épületszárny tervezett alapozása lemezalapozás hornokos kavics talajeserén készül, a 
szornszédos épület rnellett cölöpfalas megtámasztássaL Az új épületszárny függőleges és 
vízszintes teherhordó szerkezetei korszerű zsaluzattal készülő monolit vasbeton szerkezetek, 
a központi recepció feletti födém alsó síkján látszóbeton felülettel, a homlokzatorr 
előregyártott nemesbeton felületű betonburkolattaL A homlokzati nyílászárók szürke porszórt 
alumínium szerkezetek. A meglévő épület vakolt, kváderes és díszített homlokzata, valamint 
a fa nyílászárói az eredeti megjelenés szerint felújításra kerülnek. A belső kertben rámpa és 
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különböző szintmagasságú növénykazettás zöldfelületek kerülnek kialakításra. 

a telek beépített területe: 819,72 m2 
ebből a meglévő beépítés 466,42 m2, az új beépítés 353,30 m2. 
hasznos alapterület összesen: 1879,86 m2 
bruttó szintterület összesen: 2271,33 m2 

pinceszint 808,86 m2 
földszint: 792,65 m2 
l. emelet: 554,36 m2 
tetőtér: 115,46 m2 

Belső kert zöldfelülete: 321m2 
Fővárosi védettség alatt álló homlokzat felújítás nagysága: 592m2 

A részletes műszaki tartalom az eljárás 2., ajánlattételi szakaszában kerül kiadásra. 

A tervezői művezetést ajánlatkérő biztosítja. 

(adott esetben, csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül: -------------- Pénznem: 

VAGY: és között Pénznem: 

11.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben) 

Vételijog (opció): D igen ~nem 

(Igen válasz esetén) A vételi jog meghatározása: 

---------------------------------·--------·--··-· 

(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje: 

hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) 
--------------

11.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk (adott esetben) 

A szerződés meghosszabbítható: D igen ~nem 

A lehetséges meghosszabbítások száma: (ha ismert): vagy: és között 

(ha ismert) Az árubeszerzésre vagy a szolgáltatás megrendelésre irányuló meghosszabbítható 
szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése: 

hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) 

11.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS HATÁRIDEJE 

l A (tervezett) időtartam hónapban: 12 vagy napban: (a szerződés megkötésétől 



számítva) 
VAGY: 
Kezdés 
Befejezés 

l l 
l l 

(év/hó/nap) 
(év/hó/nap) 
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III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS MŰSZAKI INFORMÁCIÓK 

111.1) A SZERZÖDÉSSEL KAPCSOLATOS FELTÉTELEK 

111.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben) 

Ajánlatkérő a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos jótállási igényekre az ajánlattevő 

ajánlatában megajánlott mértékű jótállási biztosítékot határoz meg a közbeszerzésekről szóló 
2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban Kbt.) 126. § (6) bekezdés a) pont szerint. A 
biztosítékot a teljesítés időpontjában kell rendelkezésre bocsátani a Kbt. 126.§ (4) bekezdése 
alapján. 

Ajánlatkérő a szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékaként az 
ajánlattevő ajánlatában megajánlott mértékű biztosítékot határoz meg a közbeszerzésekről 
szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban Kbt.) 126. § (6) bekezdés a) pont szerint. A 
biztosítékot a szerződés hatálybalépésekor kell rendelkezésre bocsátani a Kbt. 126.§ (4) 
bekezdése alapján. 

Ajánlattevőnek a Kbt. 126. § (5) bekezdése szerint nyilatkozni szükséges az ajánlatban a 
biztosítékok határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról. 

Nyertes ajánlattevő köteles a szerződésben vállalt határidő betartására. Amennyiben nyertes 
ajánlattevő neki felróható módon határidőre nem teljesít és nem áll fenn olyan körülmény, 
amely a nyertes ajánlattevő teljesítésére nézve halasztó hatályú (pl. vis maior vagy 
ajánlatkérő késedelme), úgy a nyertes ajánlattevő az ajánlatkérő részére késedelmi kötbér 
fizetésére köteles. A késedelmi kötbér mértéke napi nettó 1.000.000 Ft minden megkezdett 
naptári napra nézve, de maximum nettó 15 millió Ft. 

Amennyiben a teljesítéssei nyertes ajánlattevő 15 napot meghaladó késedelembe esik, úgy 
ajánlatkérő a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, és meghiúsulási kötbért követelhet. 

Amennyiben a szerződés teljesítése nyertes ajánlattevőnek felróható okból meghiúsul vagy 
lehetetlenül, úgy a nyertes ajánlattevő meghiúsulási kötbér fizetésére köteles. A meghiúsulási 
kötbér mértéke az áfa nélkül számított vállalkozói díj 20%-a. 

Nyertes ajánlattevő kötbérfizetési kötelezettsége minden további jogcselekmény, külön 
felszólítás nélkül a késedelembe esés napján esedékes. 

III.l.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételel{ és/vagy hivatkozás a vonatkozó 
jogszabályi rendelkezésekre: (adott esetben) 

Az elszámolás, az ajánlattétel és akifizetés pénzneme: magyar forint (I-IUF). 
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Ajánlatkérő a beruházást saját forrásból valósítja meg. 

Ajánlatkérő a Kbt. 131.§ (l) bekezdése alapján az áfa nélleül számított ellenszolgáltatás 5%
ának megfelelő előleget biztosít. Az ajánlatkérő az előleget az ajánlattevő kérésére legkésőbb 
az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül fizeti ki. Az előleg az első 

részszámlában kerül elszámolásra. Amennyiben az első részszámla összege kisebb az 
igényelt előleg összegénél, úgy a fennmaradó előleg a második részszámlában IS 

elszámolandó. Az előleg igénylése nem kötelező. 

Vállalkozó - teljesítésigazolás alapján - 4 db részszámla benyújtására jogosult a 
szerződéstervezetben részletezettek szerint. A végszámla a rendeltetésszerű használatra 
alkalmas teljesítést és a sikeres műszaki átadás-átvételt követően nyújtható be. 

Az ellenszolgáltatás teljesítése a Kbt. 130. § (1)-(3), (5)-(6) bekezdései, a 2013. évi V. 
törvény 6:130.§ (1)-(2) bekezdései szerint történik átutalással, a számla kézhezvételétől 
számított 30 napon belül. Amennyiben az ajánlattevő a teljesítéshez alvállalkozót vesz 
igénybe, a 2013. évi V. törvény 6:130.§ (1)-(2) bekezdésétől eltérően a 306/2011. (XII. 23.) 
Korm. rendelet 14. § (l) bekezdésében foglaltak szerint köteles az ellenszolgáltatást 
teljesíteni. 

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. 36/A §. alapjánkifizetés csak akkor történhet, 
ha a vállalkozó bemutat, átad vagy megküld a tényleges kifizetés időpontjától számított 30 
napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást, vagy a kifizetés 
időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban. A kifizetésre köteles 
szervezet a köztartozást mutató együttes adóigazolás átadása, bemutatása vagy megküldése 
után a köztartozás erejéig visszatartja a kifizetést. 

A részletes fizetési feltételeket a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza. 

Fizetési késedelem esetén nyertes ajánlattevő késedelmi kamat felszámítására jogosult a Ptk. 
6: 15 5. §-ában foglal tak szerint. 

111.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek általlétrehozandó gazdasági társaság, illetve 
jogi személy: (adott esetben) 

Ajánlatkérő kizárja a projekttársaság létrehozásának lehetőségéL 

111.1.4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben) ~ igen D nem 
(igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása: 

Ajánlatkérő tájékoztatja a részvételre jelentkezőket, hogy az ingatlan műemléki 
védettség alatt áll. 

111.2) RÉSZVÉTELI FEL TÉTELEK 

111.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok 
(kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre 
vonatkozó előírásokat is (adott esetben) 
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.-----------------------------------------------------------------------·· 
Az ajánlatkérő által előírt kizárá okok és a megkövetelt igazolási mód: 

Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt az 
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (l) 
bekezdésében foglalt kizárá okok bármelyike fennáll. Az eljárásban nem lehet részvételre 
jelentkező, akivel szemben a Kbt. 56. § (2) bekezdése szerinti kizárá ok fennáll. 

Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt az 
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 57. § (l) bek. a)
d) pontjaiban szereplő kizárá okok fennállnak 

A kizárá okok fenn nem állását a Kbt. 122.§ (l) bekezdése és a 310/2011. (XII. 23.) Konn. 
rendelet. (a továbbiakban: Rendelet) l O. és 12.§-a szerint köteles igazolni. 

A Kbt. 58. § (3) bekezdése alapján a részvételre jelentkezőnek nyilatkoznia kell, hogy a 
szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56. § (l) bekezdése szerinti kizárá okok 
hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett 
más szervezet nem tartozik a Kbt. 56. § (l) bekezdések szerinti kizárá okok hatálya alá. 

A kizárá okok fenn nem állására vonatkozó nyilatkozatoknak a jelen felhívás feladásának 
napjánál nem régebbi keltezésűnek kell lenniük. 

Ajánlatkérő felhívja részvételre jelentkezők figyeimét a Közbeszerzési Hatóság útmutatójára 
a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 56-57. §-ában, valamint a közbeszerzési 
eljárásokban az alkalmasság és a kizárá okok igazolásának, valamint a közbeszerzési 
műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Kom1. rendelet 2-3. §
ában hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a 
Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában (Közbeszerzési Értesítő 
2014. évi 57. szám, 2014.05.16.), valamint a Közbeszerzési Hatóság útmutatójára a 
közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizárá okokkal kapcsolatos igazolásokról, 
nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról az Európai Unióban és az Európai 
Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában (Közbeszerzési 
Értesítő 2012. évi 61. szám, 2012.06.01.) 

111.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben) 

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges 
adatok és a megkövetelt igazolási mód: 

P. l. Részvételre jelentkező (közös részvételre 
jelentkező) csatolja a Kbt. 55. § (l) 
bekezdésének d) pontja és a 310/2011. (XII. 
23.) Korm. rendelet 14. § (l) bek. a) pontja 
alapján valamennyi pénzügyi intézményétől 

származó, valamennyi pénzforgalmi számlájára 
vonatkozó, a felhívás feladásának napjánál nem 
régebbi keltezésű nyilatkozatot melynek 
kötelezően tartalmaznia kell (attól függően, 

hogy részvételre jelentkező mikor jött létre, 
illetve mikor kezdte meg tevékenységét, 
amennyiben ezek az adatok rendelkezésre 
állnak) a számla számát, a megnyitás dátumát, 

Az alkalmasság 
minimumkövetelménye( i): 

P l. Alkalmatlan a részvételre jelentkező 
(közös részvételre jelentkező), ha bármely 
pénzügyi intézményétől származó 
nyilatkozat szerint bármelyik 
pénzforgalmi számláján a felhívás 
feladásának napjától visszafelé számított 2 
évben 30 napot meghaladó sorba állítás 
volt. 

A P.l. pontban foglalt követelmény 
értelemszerűen kizárólag egyenként 
vonatkoztatható a gazdasági szereplőkre, 

ezért közös jelentkezés esetén elegendő, 
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továbbá azt, hogy számláján/számláina felhívás ha ezen követelménynek a közös 
feladásának napjától visszafelé számított 2 részvételre jelentkezők egyike megfelel. 

évben 30 napot meghaladó sorba állítás volt-e p2, Alkalmatlan a részvételre jelentkező 
(a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló (közös részvételre jelentkező), ha saját 
2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontja vagy jogelődje mérleg szerinti eredménye 
szerint). a felhívás feladásának napját megelőző 

P. 2. Részvételre jelentkező (közös részvételre 
jelentkező) csatolja a Kbt. 55. § (l) 
bekezdésének d) pontja és a 310/2011. (XII. 
23.) Konn. rendelet 14. § (l) bekezdésének b) 
pontja alapján saját vagy jogelődje - a felhívás 
feladásának napját megelőző három lezárt üzleti 
évéről szóló - számviteli jogszabályok szerinti 
beszámolójának részét képező mérleget, ha a 
letelepedése szerinti ország joga előírja azok 
közzétételét. A részvételre jelentkező (közös 
részvételre jelentkező) vagy jogelődje felhívás 
feladásának napját megelőző három lezárt üzleti 
évre vonatkozó számviteli jogszabályok szerinti 
beszámolójának mérlegét ajánlatkérő a 
1112009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes 
rendelet 3. §-ában meghatározott internetes 
honlapon történő betekintéssei ellenőrzi a 
310/20 ll. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (l) 
bekezdésének b) pontja alapján. 

Amennyiben a beszámolók közül a vizsgált 
időszak beszámolóinak részét képező mérleg 
ezen a honlapon (http://e
beszamolo.kim.gov.hu) nem található meg, 
abban az esetben a részvételre jelentkezőnek 
csatolnia kell a honlapon nem fellelhető saját 
vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti 
beszámolójának részét képező mérleget. 

A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (2) 
bekezdésére tekintettel az ajánlatkérő a 
működését a P .2. pont szerinti alkalmassági 
feltételben vizsgált időszak kezdete után 
megkezdő gazdasági szerepiöktől megkövetelt, 
a működési ideje alatt elért közbeszerzés 
tárgyából (épület felújítás vagy bővítés) 
származó árbevételt nettó 200 millió Ft-ban 
határozza meg. 

A 310/2011. (XII.23.) Konn. rendelet 14. § (2) 
bekezdése alapján, ha részvételre jelentkező a 
310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. §(l) 
bekezdésének b) pontja szerinti irattal azért nem 
rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes 

három lezárt üzleti év során egynél több 
üzleti évben negatív volt. 

A P.2. pontban foglalt követelmény 
értelemszerűen kizárólag egyenként 
vonatkoztatható a gazdasági szereplőkre, 

ezért közös jelentkezés esetén elegendő, 
ha ezen követelménynek a közös 
részvételre jelentkezők egyike megfelel. 
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időszakban, mert az időszak kezdete után l 
kezdte meg működését, a P .2. pont szerinti 
alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából (épület 
felújítás vagy bővítés) szánnazó árbevételéről 
szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. 

Amennyiben a letelepedése szerinti ország joga 
nem írja elő a mérleg szerinti eredménye 
adatainak közzétételét, úgy részvételre 
jelentkező nyilatkozzon a felhívás feladásának 
napját megelőző utolsó három üzleti év mérleg 
szerinti eredményéről. 

Ha a részvételre jelentkező az 310/2011. (XII. 
23.) Korm. rendelet 14. §(l) bekezdés b) pontja 
szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert 
olyan jogi fonnában működik, amely 
tekintetében a beszámoló benyújtása nem 
lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt 
alkalmassági követelmény és igazolási mód 
helyett bánnely, az ajánlatkérő által 
megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal 
vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és 
gazdasági alkalmasságát. Az érintett részvételre 
jelentkező kiegészítő tájékoztatás kérése során 
köteles alátámasztani, hogy olyan jogi 
formában működik, amely tekintetében a 
beszámoló benyújtása nem lehetséges és 
tájékoztatást kémi az e pontokkal kapcsolatban 
előírt alkalmassági követelmény és igazolási 
mód helyett az alkalmasság igazolásának 
ajánlatkérő által elfogadott módjáról a 
310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (3) 
bek. alapján. 

Az alkalmasság igazolása tekintetében 
irányadóaka Kbt. 55. § (5)- (6) bekezdései. 

Azokban az esetekben, amelyekben a 18. §-ban 
meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos 
jegyzéke bizonyítja - figyelemmel a 18. §-ban 
és 20. §-ban foglaltakra is -, hogy a gazdasági 
szereplő megfelel az adott alkalmassági 
követelménynek, a minősített ajánlattevők 
elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén 
való szereplés tényét, illetve az Európai Unió 
egy másik tagállamában letelepedett gazdasági 
szereplő által benyújtott, a letelepedési helye 
szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos 
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listáját vezető szervezettől szám1azó jegyzék 
szerinti igazolást is elfogadja az ajánlatkérő a 
fenti igazolási módok helyett a 310/20 ll. 
(XII.23.) Korm. rendelet l 7.§ (l) bekezdésére 
tekintetteL 

111.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (adott esetben) 

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges 
adatok és a megkövetelt igazolási mód: 

Ml. Részvételre jelentkezőnek csatolnia kell a 
310/2011. (XII.23.) Konn. rendelet 15. § (2) 
bek. a) pontja alapján az eljárást megindító 
felhívás feladásától visszafelé számított 60 
hónapban teljesített, legjelentősebb építési 
beruházásainak ismertetését. A referencia
igazolásnak tartalmaznia kell legalább a 
szerződést kötő másik fél megnevezését, 
elérhetőségét, az építési beruházás tárgyát olyan 
részletességgel, hogy abból az alkalmassága 
egyértelműen megállapítható legyen 
(alkalmazott technológia, építés, bővítés vagy 
felújítás) az ellenszolgáltatás nettó összegét, a 
helyi vagy műemléki védettségű épületen 
hagyományos technológiával végzett homlokzat 
felújítás nagyságát m2-ben, a teljesítés helyét 
és idejét (a kezdési és befejezési határidő -
legalább év és hónap - megjelölésével), 
továbbá nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az 
előírásoknak és a szerződésnek megfelelően 
történt-e. Amennyiben a teljesítést közös 
ajánlattevőként végezte, a referenciaigazolásban 
szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen 
százalékos arányban vett részt. 

A referencia meglétét a szerződést kötő másik 
fél által kiadott igazolással kell igazolni a 
310/2011. (XII.23.) Konn. rendelet 16.§ (3), (5) 
bekezdése alapján. 
Amennyiben egy gazdasági szereplő 

referenciaként olyan korábbi tevékenységet 
kíván bemutatni, amelyben konzorcium vagy 
projekttársaság tagjaként teljesített, abban az 
esetben az Ajánlatkérő csak azt fogadja el az 
alkalmasság igazolásaként, amelyet ajánlattevő 
konzorciumi tagként vagy projekttársaság 
tagjaként saját maga teljesített, figyelemmel a 

Az alkalmasság 
minimumkövetelménye(i): 

Ml. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem 
rendelkezik az eljárást megindító felhívás 
feladásától visszafelé számított 60 
hónapban (sikeres műszaki átadás
átvétellel lezárt) legalább összesen nettó 
270 millió Ft értékű olyan kivitelezési 
referenciával, amely tartalmazott 

a) látszóbeton technológiás épület 
építést és bővítést, 

b) valamint tartalmazott helyi vagy 
műemléki védettségű épületen 
hagyományos technológiával 
végzett, legalább 400 m2 
homlokzat felújítására is kiterjedő 
épület felújítást, 

c) továbbá tartalmazott torkrét, jet
grouting technológiás kivitelezési, 
illetve támasztó cölöpfal 
kivitelezést. 

látszóbeto_n_fQg<!h_1l<!: egy olyan magas 
minőségben készített nyersbeton felület, 
amely nem fészkes, nem porlékony, sima, 
tömör felületű, nem látszik munkahézag, 
nem látszik a zsalutáblák közötti illesztés, 
nincsenek kéreg vagy átmenő repedések, a 
felület tervezett színű és nem foltos, nincs 
karbonátosodás okozta egyenlőtlen 

kivirágzás. A jelenleg 1s alkalmazható 
MSZ-EN 4798 - Beton szabvány előírásai 
szerinti technológiai előírások és 
követelmények betartása a "látszóbeton" 
fejezet szerint. 
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Kb t. 129. § (7) bekezdésében 
meghatározottakra is. (kérjük emiatt a teljesítés 
bemutatásáról szóló nyilatkozatban adják meg a 
saját teljesítés mértékét százalékban vagy 
forintban) 

Amennyiben részvételre jelentkező 
referenciaként olyan korábbi teljesítést kíván 
bemutatni, amelyben konzorcium vagy 
projekttársaság tagjaként teljesített és a 
referencia igazolás nem állítható ki az egyes 
ajánlattevők által végzett szolgáltatások 
elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a 
referenciaigazolást bármelyik, a teljesítésben 
részt vett ajánlattevő részéről elfogadja, feltéve, 
hogy a teljesítés a közös ajánlattevők 
egyetemleges felelősségvállalása mellett történt 
és az igazolást benyújtó ajánlattevő által végzett 
teljesítés aránya elérte a 15%-ot. 

M2. A részvételre jelentkezőnek a 310/2011. 
(XII.23.) Korm. rendelet 15. § (2) bek. e) pontja 
alapján meg kell neveznie a teljesítésbe bevonni 
kívánt szakembereket, csatolandó a 
szakemberek bevonására, ismertetésére 
vonatkozó ajánlattevői nyilatkozat, amelyből 
derűljön ki, hogy mely szakembert mely 
poz1c10ra jelöli az ajánlattevő, illetve 
ajánlattevő nyilatkozzon, hogy nyertessége 
esetén gondoskodik az ajánlattevő az adott 
szakember kamarai nyilvántartásba vételéről, 
illetőleg ajánlatevő nyilatkozzon, hogy 
tudomással bír arról, hogy a nyilvántartásba 
vétel elmaradása a szerződéskötéstől való 
visszalépést jelenti, amelynek következtében a 
Kbt. 124.§ (4) bekezdése alapján és az 
ajánlatkérő ez esetben a második legkedvezőbb 
ajánlattevővel köt szerződést. 

Hagyományos technológia ___ fog~lm_a: 
Hagyományos technológiának tekinthető 

klasszikus építés kivitelezési 
technológiákkal végzett épület szobrász és 
díszítő kőműves munkák sorozata a 
homlokzat felújítás tekintetében. 
Példaként - kváderes vakolat készítése, 
öntött g1psz homlokzati elemek 
függesztése, sorolása, rögzítése, felületek 
összedolgozása, díszítő vakolat készítése. 

A fenti referencia követelmény legfeljebb 
négy referenciával teljesíthető. 

A referencia a szerződés teljesítésének 
egészére vonatkozó alkalmasságot igazol. 

M.2. a) Alkalmatlan a részvételre 
jelentkező, ha nem rendelkezik legalább l 
fő, a szakmagyakorlási jogosultságot 
szabályozó 266/2013. (VII.ll.) Korm. 
rendelet szerinti általános építmények 
felelős műszaki vezetővel, aki rendelkezik 
min. 60 hónap szakmai gyakorlattal és 
legalább egy helyi vagy müemléki 
védettségű épület kivitelezése során 
szerzett gyakorlattal. 

Ajánlatkérő a 266/2013. (VII.ll.) Korm. 
rendelet szerinti szakirányú vagy azzal 
egyenértékűnek tekintett végzettséget is 
elfogadja. 

b) Alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha 
nem rendelkezik legalább l fő, a 
szakmagyakorlási jogosultságot 
szabályozó 266/2013. (VII.ll.) Korm. 
rendelet szerinti műemléki felelős müszaki 
vezetővel, aki rendelkezik min. 60 hónap 

Részvételre jelentkezőnek csatolnia kell a szakmai gyakorlattal. 
szakember szakmai tapasztalatát, bemutató saját 
kezűleg aláírt önéletrajzát, a szakember A szakemberek között átfedés lehetséges. 
rendelkezésre állási nyilatkozatát, valamint a 
szakember képzettségét, végzettségét igazoló 
dokumentum egyszerű másolatát. 
Amennyiben a bemutatott szakember már az 
ajánlattétel időpontjában rendelkezik a kért 
jogosultsággal, úgy annak ellenőrzési útvonalát 

M3. Alkalmatlan a részvételre jelentkező, 
amennyiben az éves átlagos statisztikai 
állományi létszáma az előző l évben nem 
érte el a 20 főt. 

önéletrajzában megadhatja, egyébiránt a M4. Alkalmatlan a részvételre jelentkező, 
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.------------------------,-.,--,-,----··-----·----c·-----------------···----··-
jogosultság meglétéhez szükséges gyakorlati ha nem rendelkezik EMAS vagy ISO 
időt ajánlatkérő a szakember által aláírt szakmai 14001 vagy az EU más tagállamában 
önéletrajzból ellenőrzi. bejegyzett szervezettől származó épület 

M3. Részvételre jelentkező csatolja a 310/2011. 
(XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés d) 
pontja alapján a felhívás feladását megelőző l 
évre vonatkozóan az éves átlagos statisztikai 
állományi létszámáról készült kimutatást. 

M4. Részvételre jelentkező a 310/20 ll. 
(XII.23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése í) 
pontja alapján csatolja a közbeszerzés tárgyát 
képező építési beruházásra vonatkozóan az 
érvényes környezetközpontú irányítási 
rendszerre vonatkozó tanúsítvány egyszerű 

másolatát vagy az azzal egyenértékű 
környezetirányítási intézkedések egyéb 
bizonyítékait. 

Azokban az esetekben, amelyekben a 310/20 ll. 
(XII.23.) Konn. rendelet 18. §-ában 
meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos 
jegyzéke bizonyítja - figyelemmel a rendelet 
18. §-ban és 20. §-ban foglaltakra is -, hogy a 
gazdasági szereplő megfelel az adott 
alkalmassági követelménynek, a minősített 
ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos 
jegyzékén való szereplés tényét, illetve az 
Európai Unió egy másik tagállamában 
letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, 
a letelepedési helye szerinti, az elismert 
ajánlattevők hivatalos listáját vezető 
szervezettől szánnazó jegyzék szerinti igazolást 
is elfogad az ajánlatkérő a fenti igazolási 
módok helyett. 

A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 17. § (la) 
bekezdés alapján, ha a Magyar Kereskedelmi és 
Iparkamara vállalkozó kivitelezői 

névjegyzékében megjelenített fenti 
előírásoknak megfelelő dokumentumok 
bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel 
az ajánlatkérő által meghatározott 
követelményeknek, a követelmény és a 
megfelelést igazoló dokumentum helyének 
pontos megjelölését is elfogadja az ajánlatkérő 
a fent meghatározott dokumentumok benyújtása 

felújítás vagy épület bővítés tevékenységre 
vonatkozó MSZ EN ISO 14001:2005 
környezetközpontú irányítási rendszer 
működtetéséről szóló akkreditált tanúsító 
által kiállított tanúsítvánnyal, vagy az 
azzal egyenértékü olyan környezetvédelmi 
intézkedésekkel, amelyeket a teljesítés 
során alkalmazni tud. 
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.,.----------------------------- ------------ ---·-----------------·----, 
helyett. 

Az a szervezet, amelynek korábbi teljesítéseit a 
Kbt. 55. § (6) bekezdés b) pontjában foglaltak 
szerint az alkalmasság igazolásához az 
ajánlattevő felhasználta, a szerződés teljesítése 
során a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. 
évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:419. §
ában foglaltak szerint kezesként felel az 
ajánlattevő teljesítése azon részének 
elmaradásával vagy hibás teljesítésével 
összefüggésben az ajánlatkérőt ért kár 
megtérítéséért, amelyre vonatkozóan az 
ajánlattevő alkalmasságát a korábbi teljesítések 
bemutatása igazolta. 

Amennyiben bármely alkalmasságot igazoló 
dokumentum nem magyar nyelven kerül 
benyújtásra ajánlattevő részéről, úgy csatolandó 
a dokumentumok felelős magyar nyelvű 

fordítása is. Ajánlatkérő a magyar nyelvű 
dokumentumot tekinti irányadónak 
Ajánlattevő (közös ajánlattevők) az előírt 

alkalmassági követelményeknek a Kbt. 55. §(4) 
bekezdésében foglaltaknak megfelelően 
felehetnek meg, illetve bármely más szervezet 
(vagy személy) kapacitására támaszkodva is 
megfelelhetnek a Kbt. 55. § (5)-(6) 
bekezdésében foglaltaknak megfelelően. 

Amennyiben ajánlattevő az alkalmassági 
követelményeknek bármely más szervezet 
(vagy személy) kapacitására támaszkodva kíván 
megfelelni, úgy a kapacitásait rendelkezésre 
bocsátó szervezet az előírt igazoJási módokkal 
azonos módon köteles igazolni az adott 
alkalmassági feltételnek történő megfelelést, 
továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés 
teljesítéséhez szükséges erőforrások 
rendelkezésre állnak majd a szerződés 
teljesítésének időtartama alatt. 

111.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben) 
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A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott 
igen [glnem 

A szerződés a Kbt. 122. § (9) bekezdéseszerint fenntartott 
igen [g) nem 

D 

D 

lll. 3) SZOLGÁLTATÁS MEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES 

FELTÉTELEK 

111.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk 

A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve D igen 
D nem 

(igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás: 

------------------- ---------------------------~-

111.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek 

A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő 
személyek nevét és képzettségét D igen D nem 

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS 

IV.l) Az ELJÁRÁS FAJTÁJA 

IV.l.l) Az eljárás fajtája 
- ---·---------~-------~----------------

Klasszikus ajánlatkérők Közszolgáltató ajánlatkérők 
-------·--

A Kbt. Második Részében A Kbt. Második Részében meghatározott 
meghatározott szabályok szerinti szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerin 
eljárás az alábbiak szerint: D Nyílt 
D Nyílt D Meghívásos 
D Meghívásos D Hirdetmény közzétételével induló 
D Gyorsított meghívásos , tárgyalásos 
alkalmazásának indokolása: D Keretmegállapodásos, az eljárás első 

részében nyílt 
D Versenypárbeszéd D Keretmegállapodásos, az eljárás első 
[g] Hirdetmény közzétételével 

t: 



induló tárgyalásos, alkalmazásának 
indokolása: A Kbt. 122. § (4) 
bekezdése alapján ajánlatkérő 
hirdetmény közzétételével induló 
tárgyalásos eljárást bármely esetben 
alkalmazhat. 

D Gyorsított tárgyalásos, 
alkalmazásának indokolása: 

D Keretmegállapodásos, az eljárás 
első részében nyílt 

D Keretmegállapodásos, az eljárás 
első részében meghívásos 

D Keretmegállapodásos, az eljárás 
első részében hirdetménnyel induló 
tárgyalásos 

D Keretmegállapodásos, az eljárás 
első részében hirdetmény nélküli 
tárgyalásos 
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-.--=--~--------------

részében meghívásos 

D Keretmegállapodásos, az eljárás első 
részében hirdettnénnyel induló tárgyalásos 

D Keretmegállapodásos, az eljárás első 
részében hirdetmény nélküli tárgyalásos 

.__ __________________ _L_ ______________________ _ 

IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy 
keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd) 

A gazdasági szereplők tervezett száma J_ 

VAGY: 

Tervezett minimum _____ és (adott esetben) maximális létszáma ____ _ 

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempon tok: 

Az ajánlatkérő által az ajánlattételre felhívandó, alkalmasnak minősített részvételre 
jelentkezők felső keretszáma 7. Ezért arra az esetre, ha az alkalmasnak minősített részvételi 
jelentkezők száma meghaladja a hetet, az ajánlatkérő rangsorolja a részvételre jelentkezőket 
és a rangsorban elhelyezkedő első hét gazdasági szereplőt hívja fel ajánlattételre. A 
részvételre jelentkezők közötti rangsorolás az M1. alkalmassági feltétel alapján történik. 
Első lépésben valamennyi részvételre jelentkezőnek teljesítenie kell a szerződés teljesítésére 
való alkalmasság megállapítása kapcsán előírt valamennyi alkalmassági minimumfeltételt. 
Az ajánlatkérő megvizsgálja a részvételi jelentkező alkalmasságát, majd a benyújtandó 
referenciákban szereplő helyi vagy műemléki védettségű épületen végzett homlokzat felújítás 
nagysága (m2) alapján pontokat ad a részvételre jelentkezőknek, a pontszám alapján pedig 
rangsorrendbe állítja azokat. A magasabb pontszámot elérő részvételre jelentkező a 
rangsorban jobb helyet szerez. 

Amennyiben a létszám felső határát meghaladja az alkalmas jelentkezők száma 
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pontazonosság miatt, úgy az ajánlatkérő az azonos pontszámú részvételre jelentkezők között 
közjegyzői sorsolást tart annak eldöntése érdekében, hogy melyik részvételre jelentkező 
jusson tovább az ajánlattételi szakaszba. 

IV.l.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd 
során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd) 

Igénybe vettek többfordulás eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a 
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát: D igen D nem 

IV. 2) ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK 

IV.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőtjelölje meg) 

O A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás 

VAGY 

[SJ Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján 

----,---------

Részszempont Súlyszám Részszempont Súlyszá 

l. nettó vállalkozói díj 70 6. m 

2. jótállás időtartama lQ ------··"~-~~~----------- . -- --· -~- -·- ~ 

hónapokban (min. 12 hónap) -
-----

3. teljesítési biztosíték mértéke 7. 
lQ ----~~-----

a nettó vállalkozói díj %-ában 
(max. 5%) - ---~ 

4.jótállási biztosíték mértéke a 10 8. ~-·~-~~----

nettó vállalkozói díj %-ában ----·-------·--

(max 5%) -

5. 9. 

-

10. ----

--

IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk 
--------------------·-·-------------------

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni: D 
Igen [SJ nem 

(igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről: 
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IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK 

IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben) 

IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre D 
igen [g] nem 

(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat) 

D Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás 

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 

A hirdetmény közzétételének dátuma: l l 

Egyéb korábbi közzététel (adott esetben) D 
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 

A hirdetmény közzétételének dátuma: l l 

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 

A hirdetmény közzétételének dátuma: l l 

l (KÉ-szám/évszám) 

(év/hó/nap) 

l (KÉ-szám/évszám) 

( évihólnap) 

l (KÉ-szám/évszám) 

(év/hó/nap) 

IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei 
(adott esetben) 

-----· 

A dokumentáció beszerzésének határideje 
Dátum: 2015/04127 (év/hó/nap J Időpont: 16:45 

A dokumentációért fizetni kell D 
Igen [g] nem 

(igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: Pénznem: --· 
A fizetés feltételei és módja: 

-------~--·---~--·--··~-

IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő 
Dátum: 2015104127 (év/hó/nap) Időpont: 16:4~ 
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IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (részvételi 
felhivás esetén) 

Dátum: 2015/06/30 (év/hó/nap) 

IV.3.6) Az( ok) a nyelv( ek), amely( ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések 
benyújthatók 
~------------------------------------------------------------------· 

D Az EU bánnel y hivatalos nyelve 

D Az EU következő hivatalos nyelve(i): __________ _ 

D Egyéb:---------------

~Magyar 

IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (kivéve részvételi felhívás ese té n) 

l l -Ig (év /hó/nap) 
VAGY 

Az időtartam hónapban: 
számítva) 

vagy napban: (az ajánlattételi határidő lejártától 

IV.3.8) Az ajánlatok vagy részvételi felhívás esetén a részvételi jelentkezések 
felbontásának feltételei 

Dátum: 2015/04/27 (év/hó/nap) Időpont: 16:45 

Hely: 1102 Budapest, Szent László tér 29. l. em. 133. 

Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek 
~ 1gen D nem 

(igen válasz esetén) További infonnációk a jogosultakról és a bontási eljárásról: 

A Kb t. 62.§ (2) - (4), továbbá (6) - (7) bekezdései szerint. 

V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK 

V.l) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ JELLEGÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK (adott 
esetben) 

A közbeszerzés ismétlődő jellegű D igen ~ nem 

(igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 
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V.2) EURÓPAI UNIÓS ALAPOKRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal 
kapcsolatos D igen [g] nem 

(igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt( ek)re és/vagy program( ok)ra: 

-------------------------------------------------------------------------

---------------------------------·------~---·· ..... -------·--·-··-·-·--· 

-------------------------------------·-------··----·---------------· 

V.3) További infonnációk (adott esetben) 

V.3.1) A tárgyalás lefolytatásának rnenete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, 
az első tárgyalás időpontja :(ha az eljárás tárgyalásos) 

Ajánlatkérő a második, ajánlattételi szakaszban tárgyalást tart. A tárgyalásos eljárás 
alkalmazásának jogcíme: Kbt. 122.§ (4) bekezdése. 

Ajánlatkérő előreláthatóan egy alkalommal fog az ajánlattevökkel tárgyalni, együttesen. 
Arnennyiben több tárgyalás szükséges, az adott tárgyalás lezárásakor jegyzőkönyvben kerül 
sor a következő tárgyalás időpontjának egyeztetésére. 
Az eljárásban az ajánlatkérő és az ajánlattevők közötti tárgyalás arra irányul, hogy az 
ajánlatkérő a közbeszerzés tárgya szerinti feladatok ellátását illetően a legkedvezőbb 
feltételekkel köthessen szerződést. 
A tárgyaláson a felek a rnűszaki tartalom, a szerződéses feltételek, és az ajánlati ár 
tekintetében egyeztetnek. A benyújtott ajánlat alapján rnind az ajánlattevők, rnind pedig az 
ajánlatkérő javaslatot tehet a fentiek rnódosítására. 
Az ajánlattevők részéről nyilatkozattételre és kötelezettségvállalásra jogosult személy vehet 
részt a tárgyaláson. Ez lehet a cégkivonatban szereplő személy, vagy meghatalmazott Ez 
utóbbi esetben a cégkivonatban szereplő cégjegyzésre jogosult személy által kiállított, 2 
tanú által aláírt, magánakiratha foglalt meghatalmazást vagy közjegyző által hitelesített 
meghatalmazást kérünk bemutatni. 

Az ajánlatkérő rninden egyes tárgyalásról jegyzőkönyvet készít, amelyet a tárgyalás 
következő fordulójának megkezdéséig (egyetlen vagy utolsó forduló esetén a tárgyalás 
befejezését követő két rnunkanapon belül) rninden, az adott tárgyaláson részt vett 
ajánlattevőnek alá kell írnia, és részükre egy példányt át kell adni, vagy két rnunkanapon 
belül kell megküldeni. 
Ha az ajánlatkérő az eljárás eredményét kihirdette (az összegezést megküldte), a szerződést 
a felhívásnak és az ajánlatnak a tárgyalás befejezéskori tartalmaszerint köti meg. 
A tárgyalás során a közbeszerzés tárgya és feltételei nem változhatnak olyan rnódon, hogy 

a) az eljárás alapján megkötött szerződés tárgya vagy feltételei olyan jellernzőjében, 
illetve körülményében tér el az ajánlattételi felhívás megküldésekor beszerezni 
kívánt szolgáltatástól vagy megadott szerződéses feltételektől, amely nem tette 
volna lehetövé tárgyalásos eljárás alkalmazását, 

b) az ajánlattételi felhívásban közölt feltételek olyan rnértékben rnódosulnak vagy 
egészülnek ki, hogy annak következtében valamelyik ajánlattevő nem képes a 
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tárgyalások befejezésével végleges ajánlatot tenni, vagy 

c) az értékelés szempontjai vagy módszere változna. 

Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevő figyelmét, hogy az ajánlatkérő az ajánlattételi 
felhívásban meghatározott feltételekhez, az ajánlattevő pedig az ajánlatához a tárgyalás 
befejezésének időpontjától van kötve [Kbt. 96. § (4)]. Az ajánlattevők írásban végső 
ajánlatot tesznek az ajánlatkérő által megjelölt határidőre. 

A Kbt. 62. § (4) bekezdése alapján Ajánlatkérő a végleges ajánlatok bontásának 
megkezdésekor, az ajánlatok felbontása előtt közvetlenül ismerteti a közbeszerzés becsült 
értékét és a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet mértékét. 

A tárgyalás időpontját és további részletes feltételeit az ajánlattételi felhívás fogja 
tartalmazni. 

V.3.2.1) A dokumentáció megvásárlása, átvétele vagy elektronikus úton történő elérése az 
eljárásban való részvétel feltétele? (adott esetben) 

~ igen O nem 

V.3.2.2) A dokumentáció és a kiegészítő iratok, vagy ismertető rendelkezésre bocsátásával 
kapcsolatos további információk: (adott esetben) 

Ajánlatkérő a részvételi szakaszban kiegészítő iratokat bocsát a részvételre jelentkezők 
rendelkezésére. Ajánlatkérő a kiegészítő iratokat elektronikusan bocsátja rendelkezésre. A 
kiegészítő iratokat a kozbeszerzes@kobanya.hu email címre küldött email-ben kell 
igényelni. 

A kiegészítő iratokat részvételi jelentkezésenként legalább egy gazdasági szerepiőnek át 
kell vennie. A kiegészítő iratok átvétele az eljárásban való részvétel feltétele. A kiegészítő 
iratok rendelkezésre bocsátásához az alábbi adatokat szükséges megadni: a dokumcntációt 
átvevő gazdasági szereplő neve és székhelye, adószáma, a gazdasági szereplő nevében 
kapcsolattartásra kijelölt személy neve, telefon- és fax száma, e-mail címe. A kiegészítő 
iratok másra át nem ruházhatóakés nem publikálhatóak. Közös részvételi jelentkezés esetén 
elegendő egy kiegészítő irat átvétele. 

V.3.3.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja 
esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható 
pontszám alsó és felső határa: 1-1 O pont 

V.3.3.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja 
esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.3.1) 
pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot 

Az l. értékelési szempont esetében ajánlatkérő a fordított arányosítás módszere szerint 
Közbeszerzési Hatóság útmutatója (amely a Közbeszerzési Értesítő 2012. évi 61. 
számában;2012. június l. napján jelent meg) III. fejezet A. l. ba) pont alapján kerül 
értékelésre. A pontszám számítása során alkalmazandó képlet: Pontszám = legkedvezőbb 
ajánlati elem l vizsgált ajánlati elem x (a maximális adható pontszám- a minimális adható 
pontszám) + l. Ajánlatkérő a legkedvezőbb (legalacsonyabb) ajánlati tartalmi elemre a 
maximális, a többi ajánlatra pedig arányosan kevesebb pontszámot, de legalább a minimális 
pontszámot adja. 
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A 2, 3, 4. értékelési részszempont szerinti megajánlás egyenes arányosítás módszere 
szerint Közbeszerzési Hatóság útmutatója (amely a Közbeszerzési Értesítő 2012. évi 61. 
számában;2012. június l. napján jelent meg) III. fejezet A. l. bb) pont alapján kerül 
értékelésre. A pontszám számítása során alkalmazandó képlet: Pontszám= vizsgált ajánlati 
elem l legkedvezőbb ajánlati elem x (a maximális adható pontszám - a minimális adható 
pontszám) + l. Ajánlatkérő a legkedvezőbb (legmagasabb) ajánlati tartalmi elemre a 
maximális, a többi ajánlatra pedig arányosan kevesebb pontszámot, de legalább a minimális 
pontszámot adja. 

Ajánlatkérő a pontszámokat- tört értékesetén-két tizedesjegyre kerekíti. 

A fenti módszerrel értékelt egyes tartalmi elemekre adott értékelési pontszámot az 
ajánlatkérő megszorozza a felhívásban meghatározott súlyszámmal, a szorzatokat pedig 
ajánlatonként összeadja. Az az ajánlat az összességében legelőnyösebb, amelynek az 
összpontszáma a legnagyobb. 

V.3.4) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja aminősített 
ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési 
szempontokhoz képest szigorúbbak 

L8J igen D nem 

Igen válasz esetén azon alkalmassági követelmények (III.2.2. és III.2.3. pont) 
megjelölése, amelyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel 
feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak: 

111.2.2. és 111.2.3. 

V.3.5) Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások: (adott esetben) 

Ajánlatkérő nem ír elő ajánlati biztosítékot. 

V.3.6. Az eljárás a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdése alapján kerül megindításra: D Igen ~ 
nem 

V.4) Egyéb infonnációk: 

l. Az ajánlattevőként szerződő fél köteles - legkésőbb a szerződéskötés időpontjára 
felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni CAR 
típusú, a 3. személynek okozott kárra is fedezetet nyújtó, alvállalkozói keresztfelelősséget is 
magában foglaló, teljes körű építés szerelés biztosításra, melynek limitje legalább l O millió 
Ft /káresemény és 200 millió Ft/ év. 

2. Az eljárás ajánlattételi szakaszában az ajánlattevöknek organizációs tervet kell 
ajánlatukba csatolni uk, amely tartalmazza a forgalomtechnikai tervet is. 

3. Az ajánlattevők nem jogosultak az ajánlattételi szakaszban kiadásra kerülő árazatlan 
költségvetési kiírás tételeinek megváltoztatására, bővítésére. 

4. A felhívás IV.3.5. pontjában foglalt határidő a Kbt. előírásai figyelembevételével került 
megállapításra, azonban ajánlatkérő az ajánlattételi felhívást korábban is megküldheti, ha a 
részvételi szakasz összegezésének megküldésére korábban sor kerül. 
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5. Az eljárás részvételi szakaszában ajánlat nem tehető! 

6. A részvételre jelentkezőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 60. § (3) és (5) bekezdésre, Kbt. 40. 
§(l) bekezdés a) és b) pontjára. Nemleges tartalommal is csatolandóaka nyilatkozatok. 

7. A részvételi jelentkezéshez csatolni kell a részvételre jelentkező, az alkalmasság 
igazolásába bevont (kapacitást nyújtó) gazdasági szereplő cégjegyzésre jogosult, 
nyilatkozatot, dokumentumot aláíró képviselő aláírási címpéldányát vagy aláírás mintáját. 
Amennyiben a részvételi jelentkezés cégjegyzésre jogosultak által meghatalmazott(ak) 
aláírásával kerül benyújtásra, a teljes bizonyító ereJu magánokiratba foglalt 
meghatalmazásnak tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírás mintáját is. 

8. Ajánlatkérő a Kbt. 122. § (5) bekezdése vonatkozásában, a kiegészítő tájékoztatás 
esetében ésszerű időnek tekinti a részvételi határidő lejártát megelőző harmadik 
munkanapot (tájékoztatás megküldésére), feltéve, hogy a kérdések és kérések a részvételi 
határidő lejártát megelőző ötödik munkanapig megérkeznek ajánlatkérőhöz. 

9. Fordítás: a részvételi jelentkezésben foglalt valamennyi igazolást és dokumentumot 
magyar nyelven kell benyújtani. Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott 
dokumentumok részvételre jelentkező általi felelős fordítását is köteles elfogadni. 

10. Irányadó Jog: A részvételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a 
közbeszerzésről szóló 2011. évi CVIII. törvény és végrehajtási rendeleteinek előírásai 
szerint kell eljárni. 

ll. Irányadó idő: A részvételi felhívásban, valamint az eljárás során valamennyi órában 
megadott határidő közép-európai helyi időszerint értendő. (CET) 

12. Ajánlatkérő a hiánypótlás, valamint a felvilágosítás kérés lehetőségét a Kbt. 67. §-ban 
foglaltaknak megfelelően biztosítja. 

13. A Kbt. 36. § (3) bekezdése alapján a jelen felhívásban előírt dokumentumok egyszerű 
másolatban is benyújthatóak, kivéve, ahol a jogszabály ettől eltérő en rendelkezik. 

14. Közös részvételre jelentkezés esetén a vezető céget meg kell jelölni, és közös 
részvételre jelentkezőknek egyetemleges felelősséget kell vállalniuk, valamint konzorciumi 
megállapodást kell kötni, amelynek tartalma a Kbt. 25. §-ában foglalt valamennyi kikötésre 
kiterjed. 

15. A Kbt. 55. § (5) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a 
részvételre jelentkezők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is 
megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben 
meg kell jelölni a részvételi jelentkezésben ezt a szervezetet és a részvételi felhívás 
vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), 
amelynek igazolása érdekében a részvételre jelentkező ezen szervezet erőforrására (is) 
támaszkodik. 

Amennyiben a részvételre jelentkező a Kbt. 55. § (5) bekezdése alapján az előírt 
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alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására 
támaszkodva kíván megfelelni, köteles részvételi jelentkezéséhez csatolni a Kbt. 55. § (6) 
bekezdés a)-c) pontjai szerinti nyilatkozatokat. 

A részvételre jelentkező a részvételi jelentkezésben köteles csatolni a kapacitásait 
rendelkezésére bocsátó szervezet nyilatkozatát arról, hogy a szerződés teljesítéséhez 
szükséges erőforrások a szerződés teljesítésének időtartama alatt rendelkezésre fognak állni. 
(Kbt. 55.§ (5) bekezdés). 

16. Ajánlatkérő tájékoztatja a részvételre jelentkezőket, hogy az eljárás folyamán a 
kapcsolattartás és a különböző dokumentumok (kiegészítő tájékoztatás, bontási 
jegyzőkönyv stb.) megküldése elsősorban fokozott biztonságú elektronikus aláírással 
ellátott e-mailen történik. 

17. A részvételi jelentkezést a részvételi határidő lejártáig, munkanapokon 09.00-13.00 
óra között, a részvételi határidő lejártának napján 09-16:45 óra között lehet leadni a ll 02 
Budapest, Szent László tér 29. l. em. l 31. irodában. A részvételi jelentkezéseket írásban és 
zártan, a felhívás által megjelölt kapcsolattartási pontban megadott címre közvetlenül 
vagy postai úton kell benyújtani a részvételi határidő lejártáig. A postán feladott részvételi 
jelentkezéseket az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak 
kézhezvételére a részvételi határidő lejártát megelőzően sor kerül. A részvételi 
jelentkezés, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat 
a részvételre jelentkezőt terheli. 

18. A Kbt. 61. §(l) bekezdése alapján a részvételi jelentkezést írásban és zártan, egy papír 
alapú példányban, a jelen felhívásban megadott címre kell benyújtani. Ajánlatkérő előírja a 
papír alapú példánnyal mindenben megegyező, egy elektronikus másolati példány 
benyújtását CD-n. Az elektronikus másolati példánynak jelszó nélkül olvasható, de nem 
módosítható .pdf, vagy azzal egyenértékű kiterjesztésű file-nak kell lennie. 
A részvételi jelentkezést zárt csomagolásban, magyar nyelven kell benyújtani. A benyújtott 
részvételi jelentkezés példányához borítólapot kell készíteni. A benyújtott részvételi 
jelentkezés példányának borítólapján tűntessék fel a beszerzés tárgyát, a "részvételi 
jelentkezés" kifejezést, a részvételre jelentkező nevét, címét. A papír alapú és az 
elektronikus másolati példány közötti eltérés esetén a papír alapú példány tartalma az 
irányadó. 

A részvételi jelentkezésben lévő minden dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell 
írnia az adott gazdasági szereplőnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy 
személyeknek aki(k) erre a jogosult személy( ek)től írásos felhatalmazást kaptak. 

A részvételi jelentkezés minden olyan oldalát, amelyen - beadása előtt - módosítást 
hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a 
módosításnál is kézjeggyel kell ellátni. 

A részvételi jelentkezésnek az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján a 
részvételi jelentkezésben szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak 

19. Részvételre Jelentkező a Kbt. 80. § (l) bekezdése alapján a részvételi jelentkezésében 
(valamint majd ajánlatában és a Kbt. 69-70. § szerinti indokolásban) elkülönített módon 
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elhelyezett üzleti titkot tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti 
titkot tartalmazó iratokat úgy kell elkészíteni, hogy azok kizárólag olyan információkat 
tartalmazzanak, amelyek nyilvánosságra hozatala az üzleti tevékenység végzése 
szempontjából aránytalan sérelmet okozna, továbbá ne tartalmazzanak a Kbt. 80. § (2)-(3) 
bekezdés szerinti elemeket. A részvétel jelentkezésben nyilatkozni kell az üzleti titok 
vonatkozásában. 

20. Ajánlatkérő az eljárás második, ajánlattételi szakaszában tart helyszíni bejárást. 

21. Részvételre jelentkezőknek nyilatkozniuk kell, hogy valamennyi pénzforgalmi 
számlájukról becsatolták a pénzintézeti nyilatkozatot. 

22. A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt felelős műszaki vezetőknek legkésőbb a 
szerződéskötés időpontjára rendelkezniük kell érvényes kamarai jogosultsággal. 

23. Részvételre jelentkező csatolja a vonatkozó európai szabványsorozatnak megfelelő 
szervezet által tanúsított, a vonatkozó európai szabványsorozaton alapuló ISO 9001 vagy 
azzal egyenértékű minőségbiztosítási tanúsítványának másolatát, vagy a minőség 
biztosítása érdekében tett intézkedéseinek leírását. Ajánlatkérő elfogad az Európai Unió 
más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítványt, továbbá az 
egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékait. 

l V.S) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK IDŐPONT JA: l l (év/hó/nap) 



28 

A. MELLÉKLET 

TOVÁBBI CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK 

I) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A KÖVETKEZŐ CÍMEKEN ÉS KAPCSOLATT ART ÁSI PONTOKON SZEREZHETŐ BE 

Hivatalos név: 

Postai cím: 

V árosiKözsé g: 

Kapcsolattartási pont( ok): 

Címzett: 
E-mail: 

Internetcím (URL): 

Postai 
irányítószám: 

Ország: 

Telefon: 

Fax: 

ll) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHONNAN A DOKUMENTÁCIÓ ÉS A KIEGf~SZÍTŐ 
IRATOK 

BESZEREZHETŐK 

Hivatalos név: 

Postai cím: 

V árosiKözsé g: 

Kapcsolattartási pont( ok): 

Címzett: 
E-mail: 

Internetcím (URL): 

Postai 
irányítószám: 

Ország: 

-t-----·---·-------------------
Telefon: 

------ --------------
Fax: 

L_ _______________________________________ , 

Ill) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHOVA AZ AJÁNLATOKAT/RÉSZVÉTELI 

JELENTKEZÉSEKET KELL BENYÚJTANI 

l Hivatalos név: 

Postai cím: 
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V árosiKözsé g: --~tai 

r-=-::-----:-----,---,-----,------_j_::_nyítószám: _ 
Kapcsolattartási pont( ok): 

Címzett: 
E-mail: 

Intemetcím (URL): 

---·--------·--------
Ország: 

Telefon: 

Fax: 

---------------------

IV) A MÁSIK AJÁNLATKÉRŐ CÍMEI, AMELY NEVÉBEN AZ AJÁNLATKÉRŐ A BESZERZÉST VF~GZI 

rH-iv_a_t~al~o~s_n_é_v_: _________________________________________ -_--_-~_J __ _ 
Postai cím: ---j 

LV __ á_ro_s_lk_o_·z_s_é_g_: _________ _J_P_o_s_ta_i_i_ra_'n_y_ít_ó_s_z_ám __ : _____ ~_C_)r_s_za_'g_: _________________ j 

--------------------(Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is használható)-------
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B. MELLÉKLET 

RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

RÉSZ SZÁMA: ELNEVEZÉS:------------------------------------------~ 

l) RÖVID MEGHATÁROZÁS: 

---~-·~ 

-------

-~--------·---"~~-

2) Közös KözBESZERZÉSI SzáJEGYZÉK (CPV) 

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott 
esetben) 

--------

Fő tárgy - - -

- - -
- - -
- - -
- - -

További tárgy(ak) 

3) MENNYISÉG 

~---~~-- -----~------~--

--~---···-------·-----~-----<-~---~----

-·~-----

(adott esetben, csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül: Pénznem: 

VAGY: és között Pénznem: ·--

4) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMÁRA VAGY KEZDETÉRE/BEFEJEZÉSÉRE VONATKOZÓ 
KÜLÖNBÖZŐ IDŐPONTOK FEL TÜNTETÉSE (adott esetben) 
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) 
VAGY 
Kezdés: l l (év/hó/nap) 
Befejezés: l l (év/hó/nap) 
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5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A RÉSZEKRŐL: 

----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható)--------


