
TAre),: hi6nyp6tl6si felhivds 6s felvi16gosit6s k6r6s

A Budapest F6v6ros X. kenilet K6b6nyai Onkormrinyzat (1102 Budapest, Szent L6szl6 t6r
29.) aj6nlatkdr6 6ltal inditott ,,Buclapest Ffvriros X. kerillet Kdbrinyai Polgtirmesteri Hivatal
tetdterdben hdszivufiyrts rendsTerek kialukitdsa u kapcsoltit i s4akipari munkdkkat' tirgyir
kcjzbeszerzdsi elj6rdsban az ajdnlatok dttekintdsdt kcivet6en ajdnlatkdr6 az allbbr hi6nyok
p6tlis6ra, felvil69ositaisok megaddsdra hivja fel az aj6nlattev6ket:

Cool Airconditional Kft.

Kdrjiik, hi6nyp6tl6s keretdben sziveskedjdk ism6relten benyirjtani a Kbr. 62.g (1) bekezdds
kb) pontja szerinti nyilatkozatot felttintetve azon, hogy az ajinlaltev6 szab6lyozott t6zsddn
jegyzett vagy nem jegyzett t6rsas6g (alahriz6ssal jekilve a megfelel6 viJaszt a nyilatkozat-
mint6ban vagy a nem relev6ns rdsz torl6s6vel) !

Az ajbJ'.lartevo a Kbt. 66.9 (2), (4), (6) bekezd6se szerinti nyilatk ozaron, valaminr az
elektronikus ds papir alapir pdld6ny egyez6sdg6r6l tett nyilatkozaton, tov6bb6 az alkalmass6gi
feltdteleknek val6 megfelel6sr6l, a j6t6lldsr6l, a szakmai felel6ssdgbiztosit6sr6l tett
nyilatkozaton a nyilatkozat szoveg6ben nem tiintette fel a cdg nevet, igy nem 6llapithat6 rncg
a nyllatkozat szdvegdb6l, hogy mely aj 6nlattev6 nevdben nyilatkozik a c6gjegyzdsre jogosult
kdpvisel6 iiltal megbizott meghatalmazott kdpvisel6. Kdriiik, hi6nyp6tl6s kiretdben
sziveskedjdk ism6telten benyirjtani az aj6nlatban szerepl6 nyilatkozatokat (kiv6ve a Kbt. 62.g
(1) bekezdds C), h), D, i), ka), kc), m) 6s q) pontja szerinti, valamint az alv6llalkoz6k
tekintetdben tett kizdr6 okoka vonatko z6 nyilatkozatot), oly m6don, hogy a nyilatkozat
szovegdben sziveskedjdk feltiintetni, hogy mely aj rinlattev6 nevdben kertil sor a nyilatkozat
megtdteldre, tov6bbri a nyilatkozatokon sziveskedj6k feltiintetni a nyilatkozatot al6ir6 szemdly
meglratalmazott kdpvisel6i jellegdt, mivel nem a cegtregyzesre jogosult szem6ly ifta al6 a
nyilatkozatokat I

Az ajdnlatteleli felhivln 21.22. pontj6ban el6irt mriszaki iitemterv az ajlnlattevo 6ltal v6llalt
teljesit6si hat6rid6 megalapozottseg6nak bizonyit6s 6ra, valamint a szerzodds teljesitdsnek
tarlama alatt a hat6rid6 tarlhat6sAg6t elorejelzo inform6ci6kdnt szolgitl. Az Aj6nlattev6 6ltal
az ajdnlatdban szerepl6 indikatlv mllszaki iitemterv a Vzillalkoz6si szerz6d6s r6szdt fogja
kdpezni, ezdlt sztiksdges amak csatoldsa az aj6nlatba. Nem elegenclo egy arr6l sz6l6
nyilatkozat a mirszaki iitemterv helyett, hogy az aj|nlartevo nyertessdge esetdn az aj6nlatkdr6
mriszaki ellen6rdvel folyamatosan egyezteti a helyszini lehet6sdgek figyelembe v6tel6vel a
kivitelezdst. I(6rjiik, hi6nyp6tl6s keretdben sziveskedjdk benyrijtani az aj6nlat6ban tett
hatdrido v6llal6st al|titmaszt6 mriszaki iitemtervet!

K6riiik, hi6nyp6tl6s keretdben sziveskedjdk ismdtelten benyrijtani a p6tmunk6k rezsi6radija
tekintetdben tett nyilatkozatot, tekintettel ana, hogy az nem lett keltez6ssel 6s cdsszeru
al6ir6ssal ell6tva, igy nem tekinthet6 nyilatkozatnak!

Kdrjiik, adion felvil6gosit6st, hogy az ajinlat|ban szerepl6 felolvas6 lapon a2.6s 3. 6rl6keldsi
reszszempontra tett megaj6nl6s milyen mdrl6kegysdgben 6r1end6, tekintettel arra, hogy az
aj 5nlat oszlopban a m6rtdkegys6 get ezen rdszszempontok eset6ben nem tiintette fell



Aj6nlattev6 az ajttnlatdban szerepl6 t6teies arazott kciltsdgvetdst iizleti titokk6 nyilv6nitotta,
azonban ahhoz nem csatolt konkr6t indokolist, csak arra, livatkozott, hogy logszab6lyi
lehet6s6gdndl fogva 61 az izleti rirokka nyilvanir6ssal. A Kbt. 44.$ (1) bekezddse tif"j"r.u",,
el6irja, hogy ,,az izleti titkot tarlalmaz 6 irat kiz6r6rag olyan inform6ci6kat tarlalmazhat,
amelyek nyilvdnoss6gra hozatala a gazdas|gi szerepl6 iizleti tevdkenys6ge szempontj6b6l
ar6n1'talan sdrelmet okozna. A gazdasdgi szerepl6 az lJrzlett titkot tafialmazO, ett<titcimtett

Morpheus ,,48' Kft.

irathoz indokol6st kdteles csatolni, amelyben rdszletesen al6t6masztia. hogy az adott

ardnytalan sdrelmet.
az 6ltaldnoss6s szintjdn kertil megfosalmaz6sra.,,

K6rjiik, hianyp6tl6s keretdben sziveskedjdk r6szletesen indokolni, hogy a t6teles arazon
koltsdgv-et6s m6s gazdas6gi szerepl6 6lta1i megismerdse milyen konkr6iaranltalan sdrelmet
okozna Onciknek 6s midrtl

Kontakt Hiit6 Kft.
Ajdnlattev6 hirinyp6tl6s keretdben sziveskedjdk ismdtelten benyijtani a Kbt. 62.g (1)
bekezdds kb) pontj a szerinti nyilatko zator, azot egydrtelmrien megjel6lve, hogy az aj6nlattevo
tarsas6got jegyzik-e szab|lyozotr t6zsd6n vagy sem, tov6bb6 kizau.olag Katona sandort
feltiintetve tdnyleges tulajdonoskdnt, ugyanis az ajdnlatb6l meg6llapithat6, hogy Katona
sdndornd nem min6siil a pdnzmos6s megel<izdsdr6l 6s megakad6lyo z6s6r6l sz6l6-2001.6vi
cxxxvl. trirv6ny 3.9 r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) pontja szerinti tdnyleges tulajdonosnak,
mivel tulajdoni hanyada, illet6leg szavazari joga nem 6ri e1 a 25yo-otl rov6bb6 mivel
ajanlattev6 nyilatkozott hogy van t6nyleges tulajdonosa, tdrdlje a nem relevd.ns rdszt a
nyilatkozatb6l (a nincs tdnyleges tulajdonosa az aj 6nlattev6nek opci6t) !

Aj anlatk6r6 az alinlatteteri felhivds 21.22. pontj 6ban el6irta, hogy az ajinlatba p6nzugyr-
mriszaki iitemtervet kell csatolni! Kdrjiik, sziveskedj6k hi6nyp6tl6s keret6ben benyirjtani az
iitemterveketl

Damasztor Kft. 6s Thermo f pg6p Kft. kiiziis ajrinlattev6k
A kizdr6 okokra vonatkoz6, a Kbt. 62.9 (1) bekezd6s g)-k) ds m), valamint q) pontja szerinri
LyllatkozatoL, a tdnyleges tulajdonosra vonatkoz6 Kbt. 62.$ (1) kb) 

- 
pontja szerinti

nyilatkozatot, valamint a Kbt. 66.9 (2) bekezd6se szerinti ajaalati nyilatkozatoi es a r<ut. oo.g
(4) bekezddse szerinti a kis- ds kdzdpv6llalkoz6sokr6l, fej16ddsiik tdmogatrisar6l sz6l6 tcirvdny
szerinti besorolisr6l tett nyilatkozatot a kozds aj anlattevok eset6ben aj 6nlattev6nkdnt kiilcin,
kiilcin kell megtenni, mivel az egyiittesen nem 6rte1mezhet6, hiszen az aj6nlattev6k egyike
sem dllhat kizdr6 ok hatdlya alatt, a tdnyleges tulajdonosa elt6r6 a k6t ajAnlattevonek, valamint
a kkv tdrvdny szerinti min6sitdse is eltdr6 lehet. (Annak nincs akaddlya, hogy az ajdnlattev6k
nevdben kiilcin-ktil6n tett nyilatkozatot a kdzcis aj6nlattev6k 6lta1 a k6zos aj6nlattevo
kdpviseletdre megbizott szemdly irja a16.)



Kdrjiik, hiaayp6tliis keretdben sziveskedj6k a fenti nyilatko zatokat ai6nlattev6nk6nt kiil6n-
kiildn megtenni !

A hi6nyp6tl6sok, felvildgositrlsok benyrijthatr5ak20lT. februfr 22, napjiln l6:00 6r6ig a
1102 Budapest, szent Ldszl6 t6r 29, 1, em, I3l, irodfban, munkanapokon 9 6s 16 6ra
kiiziitt, p6nteki napon 9 6s 13 6ra k6ztitt. A hi6nyp6tl6sra, felviligositrisra az
ajfnlatt6teli felhiv{sban el6irt formai kiivetelm6nyek az irdnvad6ak.

Budapest, 2017 -02-16

Tisztelettel

dr. Magyar Adrienn

felelos akkedit6h klzbeszerzdsi szaktandcsad6
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