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ELŐTERJESZTÉS

a Budapest, XV. kerület, Őrjárat u. 1-5. számú ingatlanon (hrsz: 82285) a 20. jelű volt
étterem épületének és a 30. jelű régi gázfogadó épületének elbontása tárgyú
közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásáról
Tisztelt Pénzügyi és Költségvetési, Tulajdonosi és Vagyongazdálkodási Bizottság!
Budapest Főváros X V. kerületi Önkormányzat Képv i selő -testülete által elfogadott, a 20 18.
évi kö l tségvetés ről szóló 612018. (II . 28.) önkormányzati rendelet é11elmében a Budapest, XV.
kerület, Ö1járat u. 1-5. számú ingatlanon (hrsz: 82285) a 20. j e lű volt étterem épületének és a
30. j elű régi gázfo gadó épületének elbontása érdekében az építési beruházás kivitelezőj ét
közbeszerzési e lj árás alapj án kell kiválasztani .
Jelen előterj esztés a „Budapest Főváros XV . Kerül et Rákospalota, Pestúj hely, Újpalota
Önkormányzat, mint Ajánlatkérő által „Budapest, XV. kerület, Ö1járat u. 1-5. számú
ingatlanon (hrsz: 82285) a 20. j elü volt étterem épületének elbontás és a 30. jelű régi
gázfogadó épületének elbontása az ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott bontási terv
alapj án" tárgyú, a Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti közbeszerzési eljárás aj ánlattételi
felhívását tai1almazza.
2007. év óta valamennyi nemzeti értékhatárt elérő, vagy azt meghaladó értékű, továbbá a
közösségi értékhatárt e lérő, vagy azt meghaladó értékű nyílt közbeszerzési eljárásunkat te ljes
egészében elektronikus úton bonyo lítj uk le.
20 18. április 15-től a közbeszerzési és koncessziós beszerzési eljárásokat a Miniszterelnökség
által üzemeltetett egységes, elektronikus közbeszerzési rendszer igénybevételével kell
lebonyolítani.
A költségvetésben 33 .000.000,- Ft +Áfa áll rendelkezésre a beruházás megvalósítására, ami
indokolja a Kbt. 115. § ( 1) bekezdés szerinti elj árás alkalmazását.
Az el őte1jesztés melléklete tartalmazza a vállalkozó kiválasztására vo natkozó aj ánlattételi
felhívást, a teljes dokumentáció a bontási és kiviteli tervet árazatlan költségvetéssel.
Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az ajánlattételi felhívást áttanulmányozni, véleményezni és
elfogadni szíveskedj ék.
Budapest, 2018. j únius~
Tisztelettel:

'--./ (~· !k,l.;k
Melléklet:
Ajánlattételi felhívás tervezet
Gazdasági szereplők

(1.)

Témafele l ős : Jegyző i

(2.)

Jegvzői láttamozás: 20 18. június hó !:? nap

Iroda
Aláírás:

\y

~

Németh Angél~
alpolgármester

Határozati javaslatok:
Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Pénzügyi és Költségvetési, Tulajdonosi és
Vagyongazdálkodási Bizottsága úgy dönt, hogy
1.

az előterjesztéshez csatolt tartalommal elfogadja a „Budapest, XV. kerület, Őrjárat u.
1-5. számú ingatlanon (hrsz: 82285) a 20. jelű volt étterem épületének és a 30. jelű
régi gázfogadó épületének elbontása" tárgyú, a Kbt. 115. § szerinti közbeszerzési
eljárás ajánlattételi és felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen a közbeszerzési eljárás
lefolytatásáról.
Határidő:

Felelős:

2018. október 1.
polgármester

(szerződéskötésre)

A határozat elfogadásához név szerinti szavazás és
Jogszabályi hivatkozás:

egyszerű

szavazattöbbség szükséges.

2015. évi CXLIII. tv. 113. §
21 /2004. (IV. 30.) ök. rendelet 1. § b) pont
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B UDAPEST FŐVÁ ROS XV. KERÜLET RÁKOSPALOTA, PESTÚJH ELY, ÚJPALOTA ÖNKORMÁNYZAT
AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA
A KBT.115. § (1) BEKEZDÉS SZERINTI NYÍLT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSBAN
1)

Az

Ajánlatkérő

neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail címe):

Hivatalos név: B UDAPEST FŐVÁROS

xv. KERÜLET RÁKOSPALOTA,

P ESTÚJHELY, UJPALOTA

ÖNKORMÁNYZAT

Postai cím: Bocskai u . 1-3.
Város/Község: Budapest
Kapcsolattartási pont:

Jegyzői

Postai irán yítószám: 1153
Iroda

Címzett: Dr. Trin n Miklós
E-mail : trinn.miklos(ti)bQxv.hu
2)

Ország: Magyarország

Telefon: +06-1-305-3224
Telefax: + 36-1-307-4008

Az eljárás 115. § (1) bekezdés szerint i jogcíme:

A Kbt. 11 5. § (1) bekezdése alapj án, ha az építési beruházás becsü lt é11éke nem é1i el a nettó
háromszázmilli ó fo rintot ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást lefolytathatj a a nyílt elj árás nemzeti
eljárásrendben irányadó szabályainak a j elen §-ban foglalt eltérésekkel történő alkalmazásával is.
Aj á nlatkérő

3)

az eljárást megindító felhívást az Elektronikus Közbeszerzési Rendszeren
keresztül kü ldi meg közvetlenül az Aján l attevők részére (https://ekr.gov.h u)

4)

A közbeszerzés tárgya illetőleg mennyisége (Nómenklatúra):
Tárgy: Budapest, XV. kerület, Őrjárat u. 1-5. számú ingatlanon (lu·sz: 82285) a 20. j elű volt

étterem épületének és a 30. j e l ű régi gázfo gadó épületének e lbontása
A 20. jelű volt étterem, főzőkonyha épületének bontási munkái:

Az épület alapterülete bruttó 857 m2, magassága 6,2 m, bontandó 5.570 lm3.
Az épület földszintes, lapostetős kialakítású. Vasbeton pillérvázas függőleges tartószerkezeti
rendszerű, blokktégla kitöl tő fa lazattal. A bel ső nagy fesztávolságo k következtében a födém
el őregyártott vasbeton Pi gerendákhoz kapcso lódó el őregyártott vasbeton panelekből áll. A
helyiségek hideg burkolattal ellátottak. A födém alatt húzódó gépészeti, légtechnikai vezetékeket
alumí nium álmennyezet takarja. Az épület szerkezetei nem tartalmaznak veszélyes hu lladéknak
minős íthető anyagot, szerkezetet. Az épület alapozással együtt elbontandó.
A 30.

jelű

régi gázfogadó épületének bontási munkái:

Az épület alapterülete bruttó 25 m2 , magassága 4,5 m, bontandó 112 lrn3 .

Az épület fö ldszintes kialakítású, lapostetős ki alakítású. Tégla tartószerkezeti fala i, monolit
vasbeton födéme van. Padlózata cement simítás . Az épület szerkezetei nem tartalmaznak
veszélyes hulladéknak minős íthe tő anyagot, szerkezetet. Az épület alapozással egy ütt elbontandó

-2Nómen klatú ra : Közös Közbeszerzési Szój egyzék (CPV)
Fő szój egyzék:
45000000-7
5)

A szerző d és m egh atár ozása, a melynek megkötése ér dekében a közbeszerzési elj árást
lefolyta tj á k :
Átalányáras vállalkozási szerződés . A szerződéstervezetet a dokumentáció tartalmazza.

6)

A telj esítés ha tá ridej e, vagy a

7)

A telj esítés helye :
Budapest, XV. kerület, Őrjá rat u. 1-5.

8)

Az ellenszolgá ltat ás t eljes ítésének feltételei,
h ivatkozás:

szerző dés idő ta rtam a:

20 18. december 15 .

illető leg

a vo na tkozó j ogsza bályokra való

A vállalkozási díj összegét Ajánlatkérő a közbeszerzésekrő l szó ló 20 15. évi CXLIII. törvény (a
továbbiakban: Kbt.) 135 . § (3) bekezdése, valamint a Ptk. 6: 130. § (1)-(3) bekezdései alapján, az
általa igazo lt számla szerint, a szám la kézhezvételét követő 30 napon belül átutalással telj esíti a
Vállalkozó bankszámlaszám ára. Aj ánlatkérő elő l eget és részszámlázási l ehetőséget nem biztosít.
Aj ánl at kérő fe lhívja a fi gyelmet arra, hogy amennyiben aj ánlattevőként szerződő fél a
teljesítéshez alváll alkozót vesz igénybe, Aj ánlatkérő az ellenszolgáltatást a Ptk. 6: 130. § (1)-(2)
bekezdéseitö l eltérően az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó
tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szó ló 322/201 5. (X.
30.) Korm. rendelet 32/A. §-ában foglaltak szerint telj esíti.

Az ajánlattétel, a

szerződés

és szám lázás, valamint a kifizetés devizaneme a magyar forint (HUF).

Csak első osztályú, kifo gástalan
számolható el.

minőségü, Ajánlatkérő képviselője

által igazolt kivitelezés

Anna k m egh at ározása, h ogy az
Nem

Ajánlatkérő

biztosít-e r észaj ánlattételi

10) Anna k m egh atá r ozása, hogy az

Aj á nl a ttevő

teh et-e tö bbváltozat ú (alternat ív) aj á nlatot:

9)

l eh etőséget :

Nem
11 ) Az aj ánlatok ér tékelési szempon tja:
Ajánl atkérő

az aj ánlatokat a Kbt. 76. (2) bekezdés e) pontj a alapján, a legjobb ár-érték arány
szerinti bírálati szempontok alapján bírálj a el:
Súlyszámaik:
Rész-szempontok:
60
1. Nettó aj án lati ár:
2. Az ajánlattételi fe lhívásban megj elöltnél
20
korábbi telj esítési határid ő (max. 30 naptári nap):
3. Késedelmi kötbér mértéke (min. 0,25 %/naptári nap 10
max. 1%/naptári nap)
10
4. Meghiúsul ási kötbér mértéke (a nettó vállalkozói díj mi n. 10 % - max . 25 %)
Aján lattevő köteles a késedelmi és a meghiúsu lási kötbér mértékére (amely naptári naponként
számítandó és amelynek alapja az adott munkára irányadó nettó vállalkozói díj) vállalást tenni.
Amennyiben aj án lattevő a minimális érték alatti megajánlást tesz, úgy Aj ánlatkérő az aj ánlatát
érvénytelennek nyilvánítja. Amennyiben aj án l attevő a maximál is értéket meghaladó vállalást tesz,
abban az esetben is csak a maximális pontszámot kaphatja meg.

12) Az aj á nlatok érték elési szempontok szerinti tartalmi elem einek értékelése sor á n adhat ó

pontszá m: Az értékelés során adható pontszám valamennyi részszempont esetében 1-100-ig. A
legjobb ta1ia lmi elem kapja az értékelési pontszám maximumát. Minden részszemponton belül az
értékelési pontszám a megaj ánlott legj obb ta1ialmi elemhez kerül arán yosításra.
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-313) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a 12) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot

megadásra kerül:
Abban az esetben, ha az alacsonyabb érték a kedvezőbb:
P = (A legjobb / A vizsgált)* (P max - P min) + P min
Abban az esetben, ha a magasabb érték a kedvezőbb:
P = (A vizsgált / A legjobb)* (P max - P min) + P min
aho l: P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
P max: a pontskála fel ső határa
P min: a pontskála alsó határa
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
14) Kizá ró okok:

KII Az eljárásban nem lehet
igazolásában olyan gazdasági
okok bármelyike fennáll.
K/2 Az eljárásban nem lehet
szerinti kizáró ok áll fenn.

ajánlattevő,

szereplő ,

alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság
akinél a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében fogla lt kizáró

ajánlattevő

az a gazdasági

szereplő,

akinél a Kbt. 63. § (1) bekezdés

Megkövetelt igazolási mód:
K/1 -2 Ajá nlattevőnek, alvállalkozónak, és az alkalmasság igazolásában gazdasági szereplőnek a
32 1/2015 . (X. 30.) Korm. rendelet /a továbbiakban: Korm. rendelet/ 17. § ( 1) bekezdése alapján
egyszerű nyi latkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban e l őírt kizáró o kok
hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a Ko rm. rendelet 8. § i) pont ib)
alpontjában és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazo lnia.
15) Alkalmassági feltételek:

M/l

Ajánl attevőne k

-

rendelkeznie kell legalább

1 fő , a 266/20 13. (VII . 11 ) Korm. rendelet szerinti MV-É jogosultság megszerzéséhez
szükséges vagy azzal egyenértékű végzettséggel és szakmai gyakorl ati idővel rend el kező
fel elős építési műszaki vezetővel ,

- 5

fő

bontást

végző

fi zikai do lgozóval.

Megkövetelt igazolási mód:
M/ l Aj ánl attevőnek csatolnia kell a telj esítésbe bevo nni kívánt szakember(ek) megnevezését,
képzettségük, szakma i tapasztalatuk ismertetését tartalmazó nyilatkozatot. (csatolt iratminta
alapján)
Aj ánl atkérő

M/l esetében a 32 1/2015. (X. 30) Korm . rendelet 21. § (1)-(3) bekezdésében fog lalt
igazolási módok helyett elfogadja az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy megfelel az
ajánl atkérő által el őírt alkalmassági követelményeknek (32 1/20 15. (X. 30) Korm. rendelet 25. §
(2) bekezdése szerint).
16) A hiánypótlás lehetősége, vagy annak kizárása:
Ajánl atkérő

a Kbt. 7 1. §-a szerint biztosítja a hiánypótlást, figyelemmel a Kbt. 115. § (6)
bekezdésére is.

17) Az ajánlattételi határidő:

Az ajánlatot legkésőbb 2018. szeptember 4. 82.Q óráig kel l benyúj tani.

18) Az ajánlat benyújtásá nak címe, m ódja:

https ://ekr. gov. hu/portal/kezdolap
19) Az aján lattétel nyelve, azzal, hogy a magyar nyelven történő ajánlattétel l eh etőségét minden

esetben biztosítani kell : magyar

3
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20) Az ajánlatok felbontásának helye és ideje:
Helye: https://ekr.gov.hu/portal/kezdolap
Ideje: 2018. szeptember 4. 10°0
21) Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak:
Az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017 (XII. 19.) Korm. rendelet 15.
§ (4)-(5) bekezdése szerint történik.
22) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama /valamennyi rész tekintetében/:
Ajánlattevő az ajánlatához az ajánlattételi határidőtől számított 60 napig kötve van.
23) Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások /valamennyi rész tekintetében/:
Ajánlatkérő nem kér ajánlati biztosítékot Ajánlattevőtől.
24) A szerződ ésben megkövetelt biztosítékokra vonatkozó információk /valamennyi r ész
tekintetében/:
a) Késedelmi kötbér
b) Hibás teljesítési kötbér
e) Meghiúsulási kötbér
25) A tárgyalás lefolyta tásána k menete és az Ajánlatkérő által előírt alapvető szabályok: -----26) A tárgyalás

id őpontja:

------

27) Tájékoztatás az ajánlatkérő döntéséről, a szerződéskötés tervezett id őpontja /valamennyi
rész tekintetében:
Ajánl atkérő a Kbt. 79. §-a alapján tájékoztatja Ajánlattevőt a döntéséről. A szerződéskötés
tervezett időpontja: 2018. október 1.
28) Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2018. július 18.
29) Egyéb inform ációk:
1) Az ajánlatok összeállításánál az ajánlattételi felhívásban és az aján l atkérő által összeállított

dokumentációban, valamint - az ezekben nem szabályozottak vonatkozásában - a
közbeszerzésekről szóló 20 15. évi CXLIII. törvény és egyéb jogszabályok előírásaiban
foglaltak szerint kell az ajánlattevőnek eljárni és ajánlatát elkészíteni.
2) Idegen nyelvű irat, dokumentum benyújtása esetén az idegen nyelvű dokumentummal együtt

annak magyar

nyelvű

fordítását is be kell nyújtani. A fordítás tartalmának helyességéért az
kizárólag a fordítást vizsgálja.

ajánlattevő felelős. Ajánlatkérő

3) Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők közösen nem tehetnek ajánlatot.

Az
ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő jogosult közösen ajánlatot tenni olyan gazdasági
szereplővel, amelynek az Ajánlatkérő nem küldött ajánlattételi fe lhívást.

4) Az eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről Ajánlatkérő a Kbt. 79. § (1) bekezdése

szerint, az erről hozott döntést követően a lehető leghamarabb, de legkésőbb három
munkanapon belül, az ajánlati kötöttség lejárta előtt, az írásbeli összegezés egyidejű
megküldésével tájékoztatja az Ajánlattevőket.
5) Közös ajánlattétel esetén, az Ajánlattevők vegyék figyelembe a Kbt. 35-36. §-ában előírtakat.
6) Ajánlatkérő

nem alkalmazza a Kbt. 75.
eredménytelenségére vonatkozóan.

§ (2) bekezdés e) pontj át az eljárás

7) Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8)-(9) bekezdései alapján nem teszi lehetővé, illetve nem követeli

meg közös
létrehozását.

ajánlattevők

által a

szerződés

teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet

4

-58) Aj ánlatkérő Aj á nlattevő fi gyelmébe ajánlj a az alábbi j ogszabályokat

- az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervező i és
mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 32 1/201 5. (X. 30.)
Konn . rendeletet,
a közbeszerzési elj árásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a
közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módj áról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendeletet,
az építő ipari kivitelezési tevékenységről szóló 191 /2009. (IX. 15.) Korm. rendeletet,
a minimáli s építő ipari rezsióradíj 2017. évi mértékérő l szóló 15/2017. (VI. 7.) MVM
rendeletet.
9) Aj ánlattevőnek tájékozódnia kell a munkavállalók

vonatkozó olyan kötel ezettségekrő l,
során meg kell felelni.

védelmére és a munkafeltételekre
am elyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítés

10) Ajánl attevő köteles az ajánlatában a felolvasólapon megadott ajánlati ár alátámasztására

részletes - az aj ánlattételi dokumnetációban megadott
kitöltésével - költségvetést csatolni .

tervező i

árazatlan költségvetés

11 ) Ajánl attevő csak forintban tehet aj ánlatot, egész számra kerekítve.
12) Ajánlattevőnek

csatolnia kell az aj ánlatában az aláírási címpéldány(ai)t vagy aláírásmintá(i)t annak igazolására, hogy az ajánlatot, illető le g az abban szerep lő nyilatkozatokat
aj ánl attevő , az alvállalkozó, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági
szerepl ő képviseletére j ogosult személy írta alá.

13) Folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzési elj árás esetén a cégbírósághoz benyújtott

változásbej egyzési kérelem és annak érkeztetésérő l a cégbíróság által megküldött igazolás
[=ún.„e-tértivevény" és/vagy az „Informatikai vizsgálat eredménye" e lnevezésű dokumentum
1-1 nyomtatott példányát, továbbá .xml file-ként nyomtatva a „Változásbej egyzési kérelem"
elnevezésű dokumentum 1 nyomatott példánya (mellékletek nélkül)].
14)

Meghatalmazotti képviselet esetén közokiratba vagy telj es bizonyító erejű magánokiratba
fog lalt meghatalmazást és a meghatalmazó aláírási címpéldányát egyszerű másolatban.

15)

Az ajánlathoz csatolandó dokumentumok és iratok listáj át, valamint a
ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.

szerződéstervezetet

az

16) Aj ánlatkérő felhívj a az Aj ánlattevő szíves fi gyelmét az aj ánlattéte li dokumentáció valan1int a
műszaki

17)

leírás részletes és alapos áttanulmányozásának fontosságára.

A tárgyi közbeszerzési elj árásban az építési beruházás becsült értéke és a pénzügyi fedezete
nettó 33 .000.000.-Ft + ÁFA összeg.

Budapest, 2018. j úlius 18.
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„Budapest, XV. kerület, Őrjárat u. 15. számú ingatlanon (hrsz: 82285) a
20. jelű volt étterem épületének és a
30. jelű régi gázfogadó épületének
elbontása"

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS
,

,

DOKUMENTACIOJA

Budapest Főváros XV. kerületi
Önkormányzat

Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti
közbeszerzési eljárásban
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1.

Altalános információk

1. Útmutató
Jelen dokumentáció célja az, hogy segítséget nyújtson az ajánlatot benyújtók
számára ajánlatuk elkészítéséhez.
Külön felhívjuk a pályázók figyelmét a

következőkre :

1) Az ajánlattételi felhívást, a dokumentációt, annak minden mellékletét
egymással összevetve tanulmányozzák át, és ajánlatukat a jogszabályi
rendelkezések és az Ajánlattevőkkel szemben támasztott követelmények
figyelembe vételével tegyék meg .
2) Az Ajánlatkérő jelen ajánlattételi felhívást a legjobb tudása szerint állította
össze, azonban az Ajánlattevő köteles az ajánlatához szükséges valamennyi
lényeges kötelezettségről , jogról és tényről külön is meggyőződni.
3) Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban fe l merülő összes
költséget, kockázatot az Ajánlattevőnek kell viselnie. Az eljárás lefolytatásától,
vagy kimenetelétől függetlenül, Ajánlatkérő semmiféle módon nem tehető
felelőssé , vagy kötelezetté ezekkel a költségekkel kapcsolatban.
4) Amennyiben a dokumentáció mintát tartalmaz valamely nyilatkozatra, vagy kért
információra vonatkozóan , a nyilatkozatot a minta szerint kell megtenni, és azt
cégszerűen aláírva, az ajánlat részeként benyújtani. A benyújtandó ajánlatot
szintén cégszerűen kell aláírni.
5) Az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban foglaltaknak nem megfelelő ,
vagy azoktól, illetve a Kbt. előírásaitól eltérő ajánlat benyújtása az ajánlat
érvénytelenségét, vagy az Ajánlattevő kizárását vonja maga után.

2.

Ajánlatkérő

Ajánlatkérő

neve:

Ajánlatkérő

címe:

web oldala:

adatai
Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely,
Újpalota Önkormányzat
1153 Budapest, Bocskai út 1-3.
www.bpxv.hu

Az ajánlatkérő képviseletében eljár:
Szervezet:
Dr. Trinn Miklós
Cím:
1153 Budapest, Bocskai út 1-3.
Telefon:
305-3224
Telefax:
307-4008
trinn.miklos@bpxv.hu
e-mail:
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3. Kapcsolattartás
A közbeszerzési eljárás során az Ajánlatkérő kapcsolattartója:
Szervezet:
Név:
Telefon:
Telefax:
e-mail:

Budapest Főváros XV. kerületi Polgármesteri Hivatal
Városgazdálkodási Főosztály
Benedekné Bagyinszki Márta főosztályvezető
305-3193
305-3198
benedekne.marta@bpxv.hu

Távolléte esetén az általa felhatalmazott személy, vagy személyek.

4. Az ajánlat és a kapcsolattartás nyelve
Az ajánlat és a kapcsolattartás hivatalos nyelve a magyar.
Az ajánlatot képező dokumentum minden elemének magyar nyelvűnek kell lennie.
Az idegen nyelven kiállított dokumentumokat hivatalos magyar fordítással kell
csatolni. Fordításból származó eltérés esetén , a szöveg magyar változata az
irányadó.

5. A Kbt. 73. § (5) bekezdése alapján Ajánlatkérő az alábbiak
szerint adja meg azon szervezeteket, amelyektől az Ajánlattevő
tájékoztatást kaphat a Kbt. 73. § (4) bekezdése szerinti azon
követelményekről, amelyeknek a teljesítése során meg kell
felelnie.
Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ)
Székhely: 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.
Levelezési cím: 1437 Budapest, Pf. 839.
Tel.: +36-1-476-1100
Fax: +36-1-476-1390
Honlap: www.antsz.hu
Nemzetgazdasági
Minisztérium,
Államtitkárság
1051 Budapest, József nádor tér 2-4
Postai cím: 1369 Budapest Pf.: 481 .
Telefon: +36 (1 ) 795-1400
Fax: + 36 (1) 318-2570
Honlap: www.kormany.hu

Foglalkoztatáspolitikáért

Felelős

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal
Székhely: 1145 Budapest, Columbus u. 17-23
Levelezési cím: 1590 Budapest, Pf. 95
Tel. : +36-1-301-2900
Fax: +36-1-301-2903
Honlap: www.mbfh.hu

4

NAV
Székhely: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2.
Tel. : +36- 1-428-5100
Fax: +36-1- 428-5382
Honlap: www.nav.gov.hu

Nemzetgazdasági Minisztérium
H-1051 Budapest, József nádor tér 4 .
Levelezési cím: 1055 Budapest, Honvéd utca 13-15.
Telefon : +36-06-1-374-2700
Fax: +36-06-1-374-2925
E-mail: ugyfelszolgalat@ngm.gov.hu
Honlap:http://wwvv.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagiminiszterium/elerhetosegek
Földművelésügyi

Minisztérium
Székhely: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11 .
Postai cím : 1860 Budapest
Telefon: 06-1-795-2000
Telefax: 06-1-795-0200
Honlap :http://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium/elerhetosegek
Közbeszerzési Hatóság
Székhely: 1026 Budapest, Riadó utca 5.
Postafiók cím: 1525. Pf. 166.
Telefon: 06-1-882-8502
Telefax: 06-1-882-8503
Honlap : http://www.kozbeszerzes.hu/
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II. Sablonok és nyilatkozatminták
Nyilatkozat a

számlavezető pénzintézetekről

Alulírott .. „„. „„„ „ „„ „ ... „ .. „ ...... „mint a(z) . „ .. „ .. „ „„„ „ „„„„ .. „. „ ...... ... . „„ ... ajánlattevő
cégjegyzésre jogosult képviselője , a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota,
Pestújhely, Újpalota Önkormányzat (H-1153 Budapest, Bocskai 1-3.), mint
Ajánlatkérő által kiírt „Budapest, XV. kerület, Őrjárat u. 1-5. számú ingatlanon
(hrsz: 82285) a 20. jelű volt étterem épületének és a 30. jelű régi gázfogadó
épületének elbontása" tárgyú, a Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti közbeszerzési
eljárás keretében, felelősségem tudatában
kijelentem,
hogy a(z) „ „.„„„„„.„ „ .. „ „„ .. „ „„„„„„. (ajánlattevő) kizárólagosan az alább felsorolt
pénzintézet/ek/nél vezet számlát:
Pénzintézet neve

Számlavezető

fiók címe

Bankszámla száma

Budapest, 2018.

cégszerű

aláírás
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Ajánlattevői

nyilatkozat
a Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontjai tekintetében

Alulírott
mint a(z) _ _ _ _ __ _ _ __ _ _ __ _
cégjegyzésre jogosult képvisel ője büntetőjogi fe lelősség em tudatában a Budapest
Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat (H-1153
Budapest, Bocskai 1-3.) , mint Aján l atkérő által kiírt „Budapest, XV. kerület, Őrjárat
u. 1-5. számú ingatlanon (hrsz: 82285) a 20. jelű volt étterem épületének és a 30.
jelű régi gázfogadó épületének elbontása" tárgyú, a Kbt. 11 5. § (1 ) bekezdés
szerinti közbeszerzési eljárásban a Kbt. 66. § (6) bekezdésében fog laltaknak
megfelel ően az alábbiakró l nyilatkozom:

1. Nyi latkozom a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pontja alapján, hogy a
teljesítéséhez alvállalkozót igénybe veszek/nem veszek igénybe1

sze rződ és

A közbeszerzésnek az a része (részei), 'amelynek teljesítéséhez
ajá~lattevő alvállalkozót vesz·igénybe2
II. Nyilatkozom, hogy a Kbt. 66. § (6) bekezdés b) pontja alapján, hogy az 1. pont
szerinti rész(ek) tekintetében igénybe venni kívánt és az aj ánlat (részvételi
jelentkezés) benyújtásakor már ismert alvállalkozók az al ábbiak:3

11.1.
Az 1. pont szerint részek t.ekintetében igénybe venni kívánt és az ajánla
(részvételi jelentkezés) benyújtásakor már ismert alvállalkozók neve
cime (székhely, lakóhely)4

e

- - - - -A
- lv_á_ll_a_lk_o_z_ó_ n_
ev
_e_ _ _ _

(s_~-~-=-,~-l:_:Y_k,_o~-a_o~_~_~-me_~_)_

___,l _ __

__,

11.2. Nyilatkozom, hogy a Kbt. 66. § (6) bekezdés b) pontja alapján, hogy az 1. pont
szerinti rész(ek) tekintetében igénybe venni kívánt alvá llalkozók az ajánlat (részvételi
jelentkezés) benyújtásakor még nem ismertek, de az(oka)t nye rtességem esetén
legké ső b b a sze rződ és kötés id ő p o ntj ába n bejelentem és nyilatkozni fogok arról is,
hogy alvállalkozóim nem esnek a kizáró okok hatálya alá .
/Szükség esetén a fenti pontok bőv ítend ők/
Ajánlatkérő

felhívja Tisztelt Ajánlattevő figyelmét az alábbiakra :
Alvállalkozó fogalma: Kbt. 3. § (2) bekezdés.

Ke lt:

2018.

hónap
cégs zerű

napján
aláírása

' A megfelelő rész aláhúzan dó.
A táblázatot csak akkor kell kitölteni, ha Ajánlattevő a szerződ és teljesítéséhez alvállalkozót kíván igénybe venni.
3
A táblázatot csak akkor kell kitölteni, ha Aján lattevő a sze rződ és teljesítéséhez alvállalkozót kíván igénybe venni, és annak kiléte
már az ajánlat (részvételi jelentkezés) benyújtásakor ismert. Az információ a nyilatkozatm inta 11/ 1. vagy 11.2. változata szerint
adandó meg.
• Felhívjuk a Tisztelt Ajá n lattev ők figyelmét a Kbt. 138. § (3) bekezdésében fog laltakra.

2

7

Ajánlattevői

nyilatkozat
a Kbt. 65. § (7) bekezdés tekintetében
Alulírott
, mint a(z) _ __ __ __ _ _ __ _ _
cégjegyzésre jogosult képv ise lője a Kbt. 55. § (5) bekezdésében foglaltaknak
megfe le l őe n nyilatkozom , hogy a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota,
Pestújhely, Újpalota Önkormányzat (H-1153 Budapest, Bocskai 1-3.), mint
Ajá n latké rő által kiírt „Budapest, XV. kerület, Őrjárat u. 1-5. számú ingatlanon
(hrsz: 82285) a 20. jelű volt étterem épületének és a 30. jelű régi gázfogadó
épületének elbontása " tárgyú, a Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti közbeszerzési
eljárásban a szerződ és teljesítéséhez szükséges alkalmasság igazolása érdekében
más szervezet(ek) (vagy személy) kapacitásaira támaszkodok/ nem támaszkodok5 .

Azon alkalmassági követelmény(ek) (az
eljárást megindító felhívás vonatkozó
pontjainak megjelölésével), amelynek
történő megfelelés igazolására ajánlattevő
más szervezet kapacitásaira ·támaszkodik

A Kbt. 65. § (8) bekezdésében fogla ltak kivételével csatolni ke ll az ajánlatban a
kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek) olyan szerződéses vagy
előszerződésben foglalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely
alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások
rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. (adott
esetben)
Kelt: _ _ __ _ _ _ 20 18. _ _ _ _ _ __ hónap _ _

napján

cégsze r ű

aláírás

sNem kívánt rész törlendő!
sA táblazatot csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlattevő az alkalmassági feltételeknek történő megfelelés érdekében más szervezet erőforrásaira támaszkodik.
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Ajánlattevő

nyilatkozata az alkalmassági követelményeknek való

megfelelésről

Alulírott
mint a(z)
cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában a Budapest
Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat (H-1153
Budapest, Bocskai 1-3.), mint Ajánlatkérő által kiírt „Budapest, XV. kerület, Őrjárat
u. 1-5. számú ingatlanon (hrsz: 82285) a 20. jelű volt étterem épületének és a 30.
jelű régi gázfogadó épületének elbontása" tárgyú, a Kbt. 115. § (1) bekezdés
szerinti közbeszerzési eljárásban nyilatkozom hogy az általam képviselt ajánlattevő
megfelel az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelményeknek.
--------------~

Kelt: _ _ _ _ _ _ _ 2018. _ _ _____ hónap _ _ napján

Ajánlattevő cégszerű

aláírása

Budapest, 2018. július 18.
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Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat
által kiírt
„ Budapest, XV. kerület, Őrjárat u. 1-5. számú ingatlanon (hrsz: 82285) a 20. jelű volt étterem
épületének és a 30. jelű régi gázfogadó épületének elbontása "
tárgyú,
a Kbt. 115. §szerinti nyílt közbeszerzési eljárásban
ajánlattételre felkért gazdasági
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RR.REC-TRANS Fuvarozó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Cím : 3043 Egyházasdenge leg, Rákóczi utca 40.
Cégjegyzékszám : 12-09-009135
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Cím: 2241 Sülysáp, Szív utca 6/a .
Cégjegyzékszám: 13-09-086157
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