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ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS 
 

1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail és (ha van) honlap 
címe 

 
Neve: Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ 
Címe: 1076 Budapest, Péterfy Sándor u. 8-20. 
Kapcsolattartó: Zsarnay István gazdasági igazgató 
Telefon: +36 14614710 
Telefax: +36 14714712  
E-mail: gazdig@peterfykh.hu 
Honlap: www.peterfykh.hu 
Ajánlatkérő képviseletében eljáró: dr. Herbák Henrietta ügyvéd, felelős akkreditált 
közbeszerzési szaktanácsadó (száma: 00506) 
Székhely: 1029 Budapest, Toldi u. 7. 
Telefon: +36 302272404 
E-mail: h.herbak@upcmail.hu 

 
2. A közbeszerzési eljárás fajtája: a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 

113. § (1) bekezdés szerinti nyílt eljárás  
 

Tekintettel arra, hogy az eljárás tárgya építési beruházás, Ajánlatkérő az építési beruházások, 
valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások 
közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Kormányrendelet szabályait 
is megfelelően fogja alkalmazni. 

 
3. Az az elérhetőség, amelyen a közbeszerzési dokumentumok korlátlanul és 

teljeskörűen, közvetlenül és díjmentesen elektronikusan elérhetőek: 
 

http://www.peterfykh.hu/protected/kozbeszerzes/2016/10/dokumentacio.doc 
 
Ajánlattevő a közbeszerzési dokumentum kézhezvételét követően az elektronikusan elért 
átvételi elismervényt megfelelően kitöltve és aláírva fax és e-mail útján köteles visszajuttatni a 
+36 14614712 telefax számra, továbbá beszkennelve a h.herbak@upcmail.hu és a  
kozbeszerzes@peterfykh.hu e-mail címekre. 

 
4. A közbeszerzés tárgya, illetőleg mennyisége 

 
Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ központi telephely 
gőzkazánjainak átállítása melegvíz üzeműre vállalkozási szerződés keretében a közbeszerzési 
dokumentumokban előírtaknak megfelelően. 

 
A Péterfy Sándor utcai kórház központi telephelyének fűtését és használati melegvíz ellátását 
jelenleg 3db 6 Mw-os gőzkazán biztosítja. A primer oldali gőzvezeték elmegy a 
hőközpontokba, ahol gőz-melegvíz hőcserélőkön keresztül biztosítja a szekunder oldal 60 
C°-os melegvíz ellátását.  
A gőzvezeték hálózat elavult, a csövek korrodálódtak, a hőszigetelés sok helyen hiányzik.  
A tapasztalatok azt mutatják, hogy az alacsonyabb hőfokkal működő melegvizes fűtési 
rendszerek olcsóbban üzemeltethetők, mint a gőzös rendszerek.   



A Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ 10/2016/Péterfy „Péterfy Sándor Utcai Kórház-
Rendelőintézet és Baleseti Központ központi telephely gőzkazánjainak átállítása melegvíz üzeműre vállalkozási 
szerződés keretében” tárgyú a Kbt. 113 § (1) bekezdés szerinti közbeszerzési eljárása 
Eljárást megindító felhívás 

 

 
2

Költségcsökkentés miatt nem új kazánokban gondolkodunk, hanem a meglévő 3 kazánból 2-
t átállítanánk melegvíz üzeműre. Így nem kell a meglévő berendezéseket szétszerelni és 
elszállítani (ez egyébként a kazánépület szerkezeti megbontásával is járna), valamint nem 
szükséges új kémény megépítése sem.  
Feladat: 
Kazánok (2db) átalakítása         
Kazánház átalakítása, használati melegvíz hőcserélői, keringető szivattyúk  beépítése             
Primer gerincvezetékek kiépítése, meglévő gőzvezeték elbontása          
Hőközpontok új hőcserélőinek a beépítése                          
Klímák kaloriferjeinek vagy gőzüzemű hőcserélőinek az átszerelése 
A meglévő gőzvezeték elbontandó, helyére a fűtési melegvíz hálózat kerül. 
A kazánházban és a hőközpontokban a gőz-melegvíz hőcserélőket melegvíz-melegvíz 
hőcserélőkre kell átépíteni.   
A klímaberendezések közül van amelyik gőzös, és van amelyik melegvizes kaloriferrel 
működik. Értelemszerűen vagy a kaloriferrt, vagy a külső hőcserélőt kell átszerelni.                                     
A kórház használati meleg víz ellátását, a kivitelezés teljes időtartama alatt biztosítani kell. 
Esetleges korlátozásra külön írásbeli engedéllyel, csak az éjszakai órákban (23.00 órától 04.00 
óráig) kerülhet sor, előre leegyeztetett időpontokban. A konyha gőzellátását minden naptári 
napon 05 órától 14 óráig biztosítani kell, értelemszerűen a nem átalakítandó kazánnal.  
A munkavégzés során a betegellátást nem szabad veszélyeztetni. A közműfolyosókon 
betegszállítás történik, ezt a kivitelezés során figyelembe kell venni.  
Nagyobb zajjal járó tevékenységet a délutáni és az esti-éjszakai órákban nem szabad végezni.  
A dolgozók a munkavégzés során csak a kijelölt munkaterületen tartózkodhatnak, 
kórtermekbe, betegellátással érintett területekre menni nem szabad. 
Munkavégzés során az élet és vagyonbiztonságot, valamint a betegellátást semmilyen 
formában nem szabad veszélyeztetni. A kórház területén látott, hallott információkra szigorú 
titoktartási követelmény vonatkozik.  
Felvonulás, kivitelezés: 
Ajánlatkérő nem tud felvonulási irodát, raktárt biztosítani, de a konténerek elhelyezésére 
kijelöl egy területet a telken belül, és biztosítja a teherautóval történő megközelítést.   
Átadás-átvétel:  
Az átadás-átvételi eljárás a 3 napos próbaüzemmel kezdődik. Sikeres teljesülés esetén a 
kazánház, csőfolyosók, hőközpontok, klímák ellenőrzése következik, majd a szükséges 
bizonylatok, engedélyek és átadási dokumentációk kézhezvétele után legkésőbb 2017.06.28-
án ér véget. Ajánlatkérő előteljesítést elfogad. 
 
Nómenklatúra:  
45262630-6 Kazánépítés 
45331110-0 Kazánszerelés 

 
5. A szerződés meghatározása, amelynek megkötése érdekében a közbeszerzési 

eljárást lefolytatják 
 

Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ központi telephely 
gőzkazánjainak átállítása melegvíz üzeműre vállalkozási szerződés keretében 

 
6. A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje 

 
A teljesítés határideje: 2017. június 28. 
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7. A teljesítés helye 
 
Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ  
1076 Budapest, Péterfy Sándor u. 8-20. 
NUTS-kód: HU101 
 
8.  Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetőleg a vonatkozó 

jogszabályokra való hivatkozás 
 
A Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ ajánlatkérő támogatásra 
irányuló igényt (pályázatot: ÁEEK_OEP_EMMI-2016/1) nyújtott be, a közbeszerzés 
fedezeti összege az elnyert támogatás összege. 
Az igazolt teljesítés ellenértékének kiegyenlítése a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése, a Kbt. 135. § 
(1)-(3), és (5)-(6) bekezdése, a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30, 31, 32/A. §-ai szerint 
magyar Forintban történik. 
Nyertes ajánlattevő a teljesítésigazolások alapján 2 db részszámla és 1 db végszámla 
benyújtására jogosult az alábbiak szerint: 
- 1. részszámla a vállalkozói díj 30 %-ának megfelelő összegről (csökkentve az előleg 

összegével), ha az igazolt műszaki teljesítés eléri vagy meghaladja a szerződés tárgyát 
képező munka készültségének 30 %-át.  

- 2. részszámla a vállalkozói díj 30 %-ának megfelelő összegről, ha az igazolt műszaki 
teljesítés eléri vagy meghaladja a szerződés tárgyát képező munka készültségének 60 %-át  

- Végszámla a sikeres műszaki átadás átvétel lezárását követően a vállalkozói díj 40 %- ának 
megfelelő összegről, ha az igazolt műszaki teljesítés eléri a szerződés tárgyát képező 
munka készültségének 100%-át. A végszámla a sikeres műszaki átadás átvétel lezárását, az 
átadás-átvételi eljáráson rögzített hibák és hiányosságok javítását követően, az Ajánlatkérő 
által kiadott teljesítésigazolás után nyújtható be.  

Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (8) bekezdése alapján - tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül 
számított - teljes ellenszolgáltatás 10%-ának megfelelő összegű előleget fizet. 
Ajánlatkérő az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. 36/A §-a figyelembevételével teljesít 
kifizetéseket. 
Az ajánlattétel, szerződéskötés és kifizetések pénzneme a Forint. 
Fizetési késedelem esetén a Ptk. 6:155. § (1) bekezdése az irányadó. 
Tartalékkeret: a tartalékkeret mértéke a szerződés szerinti teljes ellenszolgáltatásának 5%-a. A 
tartalékkeret kizárólag az építési beruházás teljesítéshez, a rendeltetésszerű és biztonságos 
használathoz szükséges munkák ellenértékének elszámolására használható fel. Irányadó: a 
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 20. §-a. 
A részletes finanszírozási feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza. 

 
9. Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő tehet-e többváltozatú (alternatív) 

ajánlatot: nem. 
 

10. A részajánlattétel lehetősége vagy annak kizárása. Ha részajánlat tételére 
lehetőség van, tájékoztatás arról, hogy egy vagy több, vagy valamennyi részre 
lehet-e ajánlatot tenni, valamint arról, hogy korlátozva van-e az egy 
ajánlattevőnek odaítélhető szerződésrészek száma. A részajánlat tételének 
kizárása esetén ennek indokai. 

 
Ajánlatkérő a részajánlattétel lehetőségét kizárja. 
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Indokolás: A részekre bontás a közbeszerzés ellenértékének jelentős növekedését okozná, 
illetve kihatással lenne az építési beruházás minőségére is, továbbá műszakilag sem indokolt, 
figyelemmel az építés egységére, ill. eltérő műszaki tartalmú (típusú, gyártójú) kazánok 
kerülhetnek megajánlásra. Tekintettel arra, hogy a kivitelezési terület egyetlen terület, az 
azonos munkaterület egyszerre több vállalkozó birtokába nem adható, ajánlatkérő a 
munkaterület biztosítására vonatkozó kötelmének nem tud eleget tenni. 

 
11. Az ajánlatok értékelési szempontjai. Ha a gazdaságilag legelőnyösebb 

ajánlatot nem kizárólag az ár vagy kizárólag a 78. § szerint meghatározott 
költség alapján választják ki, a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatra 
vonatkozó értékelési szempontok súlyozását (kivételesen sorrendjét) is fel kell 
tüntetni. 
 

Értékelési szempont: Kbt. 76. § (2) c) pontja szerinti ár-érték arány                                                   

Értékelési szempont 
 
1. Ajánlati ár (Nettó Ft-ban 
számított szerződéses 
ellenérték a szerződés teljes 
idejére vonatkozóan) 

Súlyszám 
 
 

70 
 

Értékelési szempont  
 
2. Vállalt teljes körű jótállás 
(hónapban megadva, minimum 
36 hónap, maximum 48 hónap) 
 
3. Vállalt késedelmi kötbér 
(Forintban megadva, naptári 
naponként, minimum 50.000 Ft 
maximum 100.000 Ft)  
   

Súlyszám 
 

 
20 
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Kbt. 76. § (2) c) pontja szerinti ár-érték arány értékelési szempontja esetén az ajánlatok 
értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és 
felső határa: 1-100 pont. 
Kbt. 76. § (2) c) pontja szerinti ár-érték arány értékelési szempontja esetén a módszer 
(módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a fentebbi pont szerinti 
ponthatárok közötti pontszámot: Az ajánlatok értékelése során, a pontszámok megadása a 
legkedvezőbb értékhez képest egyenes (2-3. értékelési szempont), ill. fordított (1. értékelési 
szempont) arányosítással történik, 1-100 pont között. Minden egyes értékelési szempont 
esetén a legkedvezőbb ajánlat kapja a maximális 100 pontot, a többi ajánlat a legkedvezőbb 
ajánlathoz viszonyítva arányosan kevesebb pontot kap. Az ajánlatkérő valamennyi értékelési 
szempont esetében a pontozást a kerekítés szabályai szerint két tizedes jegyig végzi el. Az 
egyes értékelési szempontokra elért pontok a megadott súlyszámokkal kerülnek felszorzásra, 
majd ajánlatonként összeadásra. Az az ajánlat a legjobb ár-érték arányt megjelenítő, amelynek 
összpontszáma a legnagyobb. Ajánlatkérő rögzíti, hogy az értékelési szempontok 2-3. pontja 
esetében a legmagasabb értéket, az 1. pont esetében a legalacsonyabb értékeket tekinti a 
legkedvezőbb ajánlatnak. Ajánlatkérő rögzíti, hogy az értékelési szempontok 2-3. pontja 
esetében a megjelölt érték szerinti ajánlatokat kér. Ajánlatkérő rögzíti, hogy az értékelési 
szempontok 2-3. pontja esetében a megadott érték maximuma, vagy attól nagyobb 
megajánlás 100 pontot ér. 
 
Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározza az adott ajánlati elemmel 
kapcsolatos olyan elvárását, amelynél kedvezőtlenebb az adott megajánlás nem lehet. A Kbt. 
77. § (1) bekezdése alapján kedvezőtlenebb az adott ajánlati elem nem lehet: Amennyiben az 
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ajánlattevő az értékelési szempontok 2-3. pontja esetén az ajánlatkérőre nézve a legalább 36 
hónap, ill. 50.000 Ft előírásnál kedvezőtlenebb megajánlást tesz, abban az esetben az ajánlata 
érvénytelennek minősül.  

 
12. A kizáró okok és a megkövetelt igazolási módok 

 
Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok: 
 
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó, és nem vehet részt az 
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és 63. § (1) 
bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. Gazdasági szereplő akkor sem lehet 
ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában, amennyiben vele 
szemben a Kbt. 62. § (2) bekezdése szerinti kizáró ok fennáll. 
 
Megkövetelt igazolási mód: 

 
Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) az ajánlatban a Kbt. 114. § (2) bekezdése, a 321/2015. 
(X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése szerint egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania 
arról, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés, a Kbt. 62. § (2) bekezdés, és a Kbt. 63. § 
(1) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá. A Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) 
pontját a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) 
alpontjában foglaltak szerint kell igazolni. Ajánlatkérő elfogadja az egységes európai 
közbeszerzési dokumentumot, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7. § 
szerinti – korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált – egységes európai közbeszerzési 
dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a 
valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása 
tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban 
foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. 

 
Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet 
vonatkozásában az ajánlattevő nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági 
szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok. 

 
Alkalmasság igazolásában részt nem vevő alvállalkozó esetében irányadó a Kbt. 67. § (4) 
bekezdése, továbbá a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése és 17. § (2) 
bekezdése). 

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

 
13. Alkalmassági követelmények, az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok 

és a megkövetelt igazolási mód 
 

Pénzügyi és gazdasági alkalmasság  
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Az alkalmasság megítéléséhez szükséges 
adatok és a megkövetelt igazolási mód: 

A Kbt. 114. § (2) bekezdése szerint a 67. § (1) 
bekezdése szerinti nyilatkozatban a gazdasági 
szereplő csupán arról köteles nyilatkozni, 
hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági 
követelmények teljesülnek, az alkalmassági 
követelmények teljesítésére vonatkozó 
részletes adatokat nem köteles megadni. A 
gazdasági szereplő az alkalmassági 
követelmények teljesítésére vonatkozó 
részletes adatokat tartalmazó, az eljárást 
megindító felhívásban előírt saját 
nyilatkozatait az alkalmassági követelmények 
benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az 
ajánlatkérő 69. § szerinti felhívására köteles 
benyújtani. 

1. A 321/2015. (X. 30.)  Korm. rendelet 19. § 
(1) bekezdésének a) pontja alapján ajánlattevő 
valamennyi számlavezető pénzügyi 
intézményétől származó, ott vezetett 
valamennyi pénzforgalmi számláról szóló, 
nyilatkozata - attól függően, hogy az 
ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor 
kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek 
az adatok rendelkezésre állnak – az alábbi 
tartalommal: számláján az eljárást megindító 
felhívás megküldésétől visszafelé számított 12 
hónapban 30 napot meghaladó fizetési sorba 
állítás előfordult-e. 
Ajánlatkérő sorba állítás alatt a 2009. évi 
LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában rögzített 
fogalmat érti.  
 
Az alkalmasság igazolása tekintetében 
irányadóak a Kbt. 65. § (6)-(8), (11) 
bekezdései.  
 
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (7) 
bekezdése szerint azokban az esetekben, 
amelyekben a 28 §-ban és 36 §-ban 
meghatározott minősített ajánlattevők 
hivatalos jegyzéke bizonyítja - figyelemmel a 
30. §-ban és 39. §-ban foglaltakra is -, hogy a 
gazdasági szereplő megfelel az adott 
alkalmassági követelménynek, a minősített 
ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos 
jegyzékén való szereplés tényét, illetve az 

Az alkalmasság minimumkövetelményei:  
 

Ajánlattevő alkalmatlan,  

1.  Ha ajánlattevő számlavezető pénzügyi 
intézményeitől származó nyilatkozatok 
alapján, bármely pénzforgalmi számláján 
az eljárást megindító felhívás 
megküldésétől visszafelé számított 12 
hónapban 30 napot meghaladó fizetési 
sorba állítás előfordult.  
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Európai Unió egy másik tagállamában 
letelepedett gazdasági szereplő által 
benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az 
elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető 
szervezettől származó jegyzék szerinti 
igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni az 
(1) bekezdésben foglalt egyéb igazolási 
módok helyett. 

 

Műszaki, illetve szakmai alkalmasság  

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges 
adatok és a megkövetelt igazolási mód: 

A Kbt. 114. § (2) bekezdése szerint a 67. § (1) 
bekezdése szerinti nyilatkozatban a gazdasági 
szereplő csupán arról köteles nyilatkozni, 
hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági 
követelmények teljesülnek, az alkalmassági 
követelmények teljesítésére vonatkozó 
részletes adatokat nem köteles megadni. A 
gazdasági szereplő az alkalmassági 
követelmények teljesítésére vonatkozó 
részletes adatokat tartalmazó, az eljárást 
megindító felhívásban előírt saját 
nyilatkozatait az alkalmassági követelmények 
benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az 
ajánlatkérő 69. § szerinti felhívására köteles 
benyújtani. 

1. Ajánlattevőnek ismertetnie kell a 321/2015. 
Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja 
alapján az eljárást megindító felhívás 
megküldésétől visszafelé számított öt évben 
(60 hónap) befejezett (műszaki átadás-
átvétellel lezárult), szerződésszerűen teljesített 
legjelentősebb építési beruházásait, a 
321/2015. Korm. rendelet 23. § alapján a 22. 
§ (3) bekezdésében és adott esetben a 22. § 
(5) bekezdés foglaltak szerint. 
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (3) 
bekezdése alapján az igazolás tartalmazza 
legalább a következő adatokat: 
• az építési beruházás tárgyát (az elvégzett 
munka műszaki tartalmának rövid leírását) oly 
módon, hogy az előírt alkalmassági 
követelmény megléte megállapítható legyen, 
•az ellenszolgáltatás összegét, 
• a teljesítés ideje (év/hó/nap, amennyiben a 
teljesítés idejétől eltér, a sikeres műszaki 

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajánlattevő alkalmatlan, ha nem 
rendelkezik 
1. Az eljárást megindító felhívás 
megküldésétől visszafelé számított 5 
évben (60 hónapban) teljesített, sikeres 
műszaki átadás-átvétellel befejezett, az 
előírásoknak és a szerződésnek 
megfelelően teljesített, legalább egy darab, 
összesen legalább nettó 75 millió Forint 
ellenszolgáltatásért végzett, kazánépítés- 
vagy felújítás tárgyú kivitelezési munkára 
vonatkozó referenciamunkával. 
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átadás időpontja), 
• a teljesítés helye, 
• a szerződést kötő másik fél (korábbi 
megrendelő) megnevezése, az információt 
adó neve, elérhetősége, 
• nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az 
előírásoknak és a szerződésnek megfelelően 
történt-e. 
A referencia a szerződés teljesítésének 
egészére vonatkozó alkalmasságot igazol. 
 
2. Ajánlattevőnek a 321/2015. Korm. 
rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján 
csatolni kell azoknak a szakembereknek 
(szervezeteknek) a megnevezését, 
végzettségük, képzettségük, szakmai 
tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván 
vonni a teljesítésbe, valamint nyilatkozni 
szükséges, hogy milyen pozícióra kívánja 
igénybe venni a megnevezett szakembert 
(szervezetet). 
- Csatolandó a szakember (szervezet) által 
aláírt rendelkezésre állási nyilatkozata, 
valamint a szakember (szervezet) által aláírt 
szakmai önéletrajz olyan formában és 
tartalommal (év/hónap bontásban, a konkrét 
végzett tevékenység megjelölésével), hogy 
abból az előírt alkalmassági követelmény 
megléte egyértelműen megállapítható legyen. 
- Amennyiben a szakember (szervezet) 
felsőfokú végzettsége a Kbt. 69. § (11) 
bekezdésének megfelelő nyilvántartásban 
szerepel, a nyilvántartás megjelölése - ideértve 
a felsőfokú végzettséget igazoló nyilvántartási 
szám megadását is - mellett a felsőfokú 
végzettség igazolása nem szükséges. 
Amennyiben a szakember (szervezet) 
felsőfokú végzettsége nem szerepel a Kbt. 69. 
§ (11) bekezdésének megfelelő 
nyilvántartásban, vagy ilyen nyilvántartás nem 
elérhető, akkor a felsőfokú végzettséget 
érvényesen és hatályosan igazoló 
dokumentum egyszerű másolatának 
benyújtása szükséges. 
 
Az alkalmasság igazolása tekintetében 
irányadóak a Kbt. 65. § (6)-(7), (9) bekezdései.  
 
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. Legalább 1 fő felsőfokú végzettségű, 
teljesítésbe bevonni kívánt szakemberrel, 
aki rendelkezik gépészeti létesítmények 
kivitelezésére vonatkozó 3 éves szakmai 
gyakorlattal. 
 

Az Étv. valamint az építésügyi és az 
építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási 
tevékenységekről szóló 266/2013. 
(VII.11.) Korm. rendelet alapján a 
szerződés teljesítéséhez kamarai 
regisztrációval rendelkező szakember 
közreműködése szükséges.  
 
A szerződéskötés feltétele, hogy nyertes 
ajánlattevő által megjelölt szakember 
rendelkezzen a névjegyzéket vezető szerv 
engedélyével, erről nyertes ajánlattevőnek 
kifejezett nyilatkozatot kell benyújtania.  
Amennyiben a szakember (szervezet) 
szakterületi jogosultsága a Kbt. 69. § (11) 
bekezdésének megfelelő nyilvántartásban 
szerepel, a nyilvántartás megjelölése - 
ideértve a szakterületi jogosultságot 
igazoló nyilvántartási szám megadását is - 
mellett a szakterületi jogosultság igazolása 
nem szükséges. Amennyiben a szakember 
(szervezet) szakterületi jogosultsága nem 
szerepel a Kbt. 69. § (11) bekezdésének 
megfelelő nyilvántartásban, vagy ilyen 
nyilvántartás nem elérhető, akkor a 
szakterületi jogosultságot érvényesen és 
hatályosan igazoló dokumentum egyszerű 
másolatának benyújtása szükséges, 
valamint mellékelni kell a szakember 
(szervezet) nyilatkozatát arról, hogy a 
nyilatkozat benyújtásakor átmenetileg 
sincs eltiltva a szakmagyakorlási 
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bekezdése szerint azokban az esetekben, 
amelyekben a 28 §-ban és 36 §-ban 
meghatározott minősített ajánlattevők 
hivatalos jegyzéke bizonyítja - figyelemmel a 
30. §-ban és 39. §-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 származó jegyzék szerinti 
igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni a 
21. § (1) bekezdésben foglalt egyéb igazolási 
módok helyett. 

tevékenység gyakorlásától. 
A nyilvántartásba vétel elmaradása az 
ajánlattevő szerződéskötéstől való 
visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) 
bekezdése alapján. 

 
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján a 
közös ajánlattevők az alkalmassági 
feltételeknek együttesen is 
megfelelhetnek.  
 
 

 

 

 

 
14. Az ajánlattételi határidő 
 
Ideje: 2017. március 27. napja 13.00 óra  

 
15. Az ajánlat benyújtásának címe, és módja 

 
Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ (1076 Budapest, Péterfy 
Sándor u. 8-20), „G” épület, Fsz., Gazdasági igazgatóság 
 
Az ajánlatokat cégszerűen aláírva, folyamatos lapszámozással, lapszámozást tartalmazó 
tartalomjegyzékkel ellátva, roncsolásmentesen nem bontható kötésben, 1 papír alapú 
példányban írásban és zártan, továbbá a papír alapú példánnyal mindenben megegyező 1 
elektronikus másolati (szkennelt) példányt CD-n vagy DVD-n nem módosítható, ill. jelszó 
nélkül olvasható pdf, tiff vagy jpeg formátumban a felhívásban megadott címre közvetlenül 
vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. Az árazott költségvetést 
Ecxel formátumban is benyújtani szükséges. Ajánlattevőnek nyilatkozni kell, hogy a papír 
alapú és szkennelt másolati példány mindenben megegyező. Ha a papír alapú és 
elektronikus másolati példány között eltérés tapasztalható, úgy a papír alapú példány az 
irányadó. Az ajánlatokat 1 (egy) darab lezárt csomagolásban kell benyújtani, a csomagolásra 
rá kell írni: „10/2016/Péterfy „Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti 
Központ központi telephely gőzkazánjainak átállítása melegvíz üzeműre vállalkozási 
szerződés keretében” és „Csak bizottság által bontható fel az ajánlatok felbontásának 
időpontjában”. 
 
A postán feladott ajánlatot az ajánlatkérő akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha 
annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártáig sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal 
kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli. A 
postán feladott küldeményen fel kell tüntetni az „Iktatóban nem bontható fel, azonnal a 
címzetthez kell továbbítani” szöveget. 
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16. Az ajánlattétel nyelve, annak feltüntetését, hogy a magyar nyelven kívül más 
nyelven is benyújtható-e az ajánlat  

 
Az ajánlattétel nyelve kizárólag a magyar nyelv. A magyar nyelven kívül más nyelven nem 
nyújtható be az ajánlat. 
 

17. Az ajánlatok felbontásának helye, ideje és az ajánlatok felbontásán jelenlétre 
jogosultakat 

 
Ideje: 2017. március 27. napja 13.00 óra  
 
Helye: Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ (1076 Budapest, 
Péterfy Sándor u. 8-20), „G” épület, Fsz., Gazdasági igazgatóság 
 
Jelenlétre jogosultak: a Kbt. 68. § (3) bekezdésében meghatározottak szerint. Irányadó 
továbbá a Kbt. 68. § (1), (2), (4), és (6) bekezdése. 
 
Ajánlatkérő az ajánlatok bontásakor ismerteti, hogy mely gazdasági szereplőknek küldte meg 
saját kezdeményezésére az eljárást megindító felhívást. 

 
18. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama 
 
Ajánlati kötöttség: 60 nap.  
 
Ajánlatkérő az ajánlati kötöttséggel kapcsolatosan külön felhívja a figyelmet a Kbt. 131. § (5) 
bekezdésére. 

 
19. Az ajánlati biztosíték előírására, valamint a szerződésben megkövetelt 

biztosítékokra vonatkozó információ: ajánlatkérő nem ír elő ajánlati biztosítékot 
 

20. Szerződést erősítő biztosítékok: 
 

Késedelmi kötbér: a Ptk. 6:186 (1) bekezdése alapján nyertes ajánlattevő kötelezi magát, hogy 
késedelme esetén kötbért fizet. Késedelmes teljesítés esetén a kötbér mértéke az 
eredménytelenül eltelt teljesítési határidőt követő minden naptári nap után - nyertes 
ajánlattevő ajánlata alapján - naponta legalább 50.000 Ft, legfeljebb 100.000 Ft. Legnagyobb 
értéke 15 napi tételnek megfelelő összeg. A késedelmi kötbér fentiek szerinti maximumának 
elérése esetén ajánlatkérő a szerződést felmondhatja, illetve attól elállhat. A vállalt késedelmi 
kötbér mértéke értékelési szempont. 
 
Hibás teljesítési kötbér: a Ptk. 6:186 (1) bekezdése alapján nyertes ajánlattevő kötelezi magát, 
hogy hibás teljesítés esetén kötbért fizet. A hibás teljesítés esetére kikötött kötbér mértéke a 
tartalékkeret és ÁFA nélkül számított teljes szerződéses érték (nettó vállalkozói díj) 0,1 %-a 
naponta, legfeljebb a tartalékkeret és ÁFA nélkül számított teljes szerződéses érték (nettó 
vállalkozói díj) 5 %-a. Amennyiben a hibás teljesítési kötbér eléri a maximumát, úgy 
Ajánlatkérő elállhat a szerződéstől. 
 
Meghiúsulási kötbér: a Ptk. 6:186 (1) bekezdése alapján Vállalkozó kötelezi magát, hogy a 
szerződés olyan okból történő meghiúsulása esetén, amelyért felelős, kötbért fizet. A 
meghiúsulási kötbér mértéke a tartalékkeret és ÁFA nélkül számított teljes szerződéses érték 
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(nettó vállalkozói díj) 5 %-a. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a kötbérre a Ptk. 6:186.§-ában 
foglaltak szerint jogosult. 
 
A teljes körű jótállás időtartama az ajánlatban vállalt időtartam (minimum 36 hónap), mely a 
sikeres műszaki átadás-átvételt követő naptól kezdődik. A teljes körű jótállás időtartama 
értékelési szempont. 
  
A szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítéka (teljesítési 
biztosíték): a teljesítés időtartamára a tartalékkeret és az általános forgalmi adó nélkül 
számított ellenszolgáltatás 5 %-a. A biztosítékot a Kbt. 134. § (4) bekezdés szerinti határidőre 
kell rendelkezésre bocsátani, a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerint. Az ajánlattevőnek 
az ajánlatban nyilatkoznia kell arról, hogy a biztosítékot határidőre rendelkezésre bocsátja. 
 

A szerződést erősítő biztosítékok részletes feltételeit a szerződéstervezet tartalmazza. 
 

21. Az Európai Unióból származó forrásból támogatott közbeszerzés esetén az 
érintett projektre (programra) vonatkozó adatok 

 
A közbeszerzési eljárás EU alapokból finanszírozott projekttel, programmal nem kapcsolatos. 
 
22. A hiányok pótlására, valamint felvilágosítások benyújtására vonatkozó 

információ 
 

Ajánlatkérő a hiánypótlás, valamint a felvilágosítás benyújtásának lehetőségét a Kbt. 71. § (6) 
bekezdése szerint biztosítja. Ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást, ha az ajánlattevő új 
gazdasági szereplőt nevez meg a hiánypótlásban, és e gazdasági szereplő tekintetében lenne 
szükséges újabb hiánypótlás. 

 
23. Közös ajánlat 

 
Az eljárásban kizárólag azok a gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot, amelyeknek az 
ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást megküldte. Bármely gazdasági szereplő, amelynek 
az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást megküldte, jogosult közösen ajánlatot tenni olyan 
gazdasági szereplővel is, amelynek az ajánlatkérő nem küldött eljárást megindító felhívást.  
 
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a közös ajánlatot tevő nyerteseknek gazdálkodó szervezet 
létrehozását a szerződés teljesítése érdekében. 

 
24. Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2017. március 6. 

 
25. Egyéb: 

 
1. Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevő a Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltak szerinti 

kifejezett nyilatkozatát az eljárást megindító felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére 
és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. Ajánlattevőnek a Kbt. 66. 
§ (4) bekezdése alapján nyilatkoznia kell arról, hogy a kis-és középvállalkozásokról, 
fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak 
minősül-e.  

2. Az ajánlatkérő előírja, hogy ajánlattevőnek az ajánlatban a Kbt. 66. § (6) bekezdése alapján 
meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az 
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ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, továbbá az ezen részek tekintetében igénybe 
venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. Nemleges tartalmú 
nyilatkozatot is csatolni szükséges. Alvállalkozó bevonása a Kbt. 138. §-ának megfelelően 
történhet. 

3. A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján a közbeszerzési eljárás során az ajánlatkérő által előírt 
dokumentumok - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - egyszerű másolatban is 
benyújthatóak. Ajánlatkérő előírja, hogy a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot, 
valamint a szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékának 
igazolását (amennyiben az garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló 
nyilatkozat) eredetiben szükséges benyújtani. Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven 
benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja. Az ajánlattevő 
általi felelős fordítást cégszerűen aláírással kell ellátni. Felelős fordítás alatt Ajánlatkérő az 
olyan fordítást érti, amely tekintetében ajánlattevő képviseletére jogosult személy 
nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek. 

4. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlatban csatolni kell a 
cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet, és az annak érkezéséről a 
cégbíróság által megküldött igazolást, az ajánlattevőre vonatkozóan. Nemleges tartalmú 
nyilatkozatot is csatolni szükséges. 

5. Az ajánlati árnak tartalmaznia kell minden költséget, amely a közbeszerzési 
dokumentumokban megjelöltek teljesítéséhez szükséges. A fenti összeg egyösszegű 
átalányár, amely fedezetet nyújt mindazon munkák elvégzésére és felmerülő költségekre, 
amelyeket a közbeszerzési dokumentumok elvégzendő munkaként felsorolnak, és továbbá 
amelyek szükségesek a szerződés komplett megvalósításához, figyelembe véve a helyszíni 
körülményeket és adottságokat. Az ajánlati ár a minden tekintetben kielégítő, 
rendeltetésszerű használatra alkalmas megvalósítására vonatkozik, beleértve a 
közbeszerzési dokumentumokban lévő, abból következtethető elvégzendő feladatokat, 
függetlenül attól, hogy azt a tételes költségvetés tartalmazza-e.  

6. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség az 
ajánlattevőket terheli. 

7. A Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján az ajánlatkérő, csak az eljárás nyertesével kötheti meg 
a szerződést, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a 
következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt az 
ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte. 

8. A Kbt. 131. § (9) bekezdése alapján az ajánlatkérő a nyertes szervezettel (személlyel) 
szemben csak abban az esetben mentesül a közbeszerzési szerződés megkötésének 
kötelezettsége alól, ha az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezés megküldését 
követően beállott, ellenőrzési körén kívül eső és általa előre nem látható körülmény miatt 
a szerződés megkötésére vagy teljesítésére nem lenne képes, vagy ilyen körülmény miatt a 
szerződéstől való elállásnak vagy felmondásnak lenne helye.  

9. Az ajánlat elején felolvasólapot kell csatolni, amelyen fel kell tűntetni a Kbt. 68. § (4) 
bekezdés szerinti információkat. 

10. Az ajánlatok munkanapokon 08.00-13.00 óra között, az ajánlattételi határidő napján 
08.00-13.00 óra között nyújthatóak be. A személyes benyújtás előzetes jelentkezéshez 
nem kötött. Ajánlatkérő az ajánlat átvételéről átvételi elismervényt állít ki. 

11. Az ajánlat részeként csatolni kell az ajánlatot aláíró(k), kötelezettségvállalásra jogosult(ak) 
aláírása hitelességének megállapítása érdekében a cégjegyzésre jogosult ajánlattevő, közös 
ajánlat esetén ajánlattevők, ill. alvállalkozó és kapacitást nyújtó szervezet aláírási 
címpéldányát vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti aláírás mintáját. 
Amennyiben az aláíró(k) meghatalmazott, a meghatalmazást és a meghatalmazott 
fentebbiek szerinti aláírás mintáját is csatolni kell. 
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12. Az alkalmasság igazolása során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az 
eljárást megindító felhívás megküldésének napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által 
meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmazni. Amennyiben valamely devizát a 
Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára az ajánlattevő saját központi bankja 
által az ajánlati felhívás megküldésének napján érvényes árfolyamon számított euró 
ellenérték kerül átszámításra a fentiek szerint. Az ajánlatban szereplő, nem magyar 
forintban megadott összeg tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül az 
alkalmasságot igazoló dokumentum mögé kell csatolni. 

13. Az ajánlatnak tartalmaznia kell valamennyi a Kbt. által kötelezően előírt nyilatkozatot, 
igazolást, dokumentumot. 

14. Közös ajánlat esetében az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges 
felelősségvállalásról szóló megállapodást, amely tartalmazza az ajánlattevők között a jelen 
közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök, feladatok bemutatását, valamint kijelöli 
azon ajánlattevőt, aki a közös ajánlattevőket az eljárás során képviseli, és a 
jognyilatkozatokat nevükben megteszi, tartalmazza az ajánlat aláírása módjának 
ismertetését, a közös ajánlattevők bankszámláját külön-külön feltűntetve, ahová az 
ellenszolgáltatás összege kifizetése megtörténhet. A megállapodásnak tartalmaznia kell, 
hogy a közös ajánlattevők nyertessége esetén a szerződésben vállalt minden kötelezettség 
teljesítéséért készfizető kezesként együttes és egyetemleges felelősséget vállalnak.  

15. Ajánlattevőnek ajánlatában titoktartási és üzleti titokról szóló nyilatkozatot kell tennie. 
16. További információ kizárólag faxon vagy e-mail útján feltett írásbeli kérdés alapján 

szerezhető be. A kiegészítő tájékoztatásra vonatkozó szabályokat a Kbt. 56. § és 114. § (6) 
bekezdései rendelkezései tartalmazzák 

17. Ajánlatkérő eredményhirdetést nem tart. Ajánlatkérő a Kbt. 79. § (2) bekezdése szerint 
értesíti az ajánlattevőket az eljárás eredményéről. 

18. Az ajánlatkérő a szerződést az ajánlati kötöttség Kbt. 131. § (6) bekezdés szerinti 
időtartama alatt köteles megkötni, azzal, hogy a szerződés, a Kbt. 131. § (8) bekezdésében 
foglaltak kivételével nem köthető meg az írásbeli összegezés megküldése napját követő tíz 
napos időtartam lejártáig.  

19. Amennyiben bárhol a közbeszerzési dokumentumokban az ajánlatkérő típusokat, 
gyártmányokat adott meg, úgy azt a műszaki paraméterek, ill. a tárgy jellegének egyértelmű 
meghatározása, könnyebb beazonosítása érdekében adta meg, és minden esetben „azzal 
egyenértékű” típus és gyártmány is érthető.  

20. Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban tájékoztatásként közli azoknak a 
szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat a Kbt. 73. § (4) 
bekezdés szerinti azon követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni: 
BFKH Népegészségügyi Szakigazgatási Szervtől (1138 Budapest, Váci út 174.; 
Tel.:(1)465-3800, Fax:(1)465-3853, e-mail: titkarsag@kmr.antsz.hu), a PMKH 
Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervtől (1135 Budapest, Lehel út 43-47.; 
Postacím: 1381 Budapest, Pf: 1265.; tel: 06-1-236-3900; fax: 06-1- 236-3999; E-mail: pest-
kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu, pest-kh-mmszsz@ommf.gov.hu), a Pest Megyei 
Kormányhivatal, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Bányászati 
Osztálytól (1145 Budapest, Columbus u. 17-23.; Tel: (+36-1) 373-1800; Fax: (+36-1) 373-
1810; Email: bbk@mbfh.hu.), a Nemzeti Adó- és Vámhivataltól (1054 Budapest 
Széchenyi u. Internet: www.nav.gov.hu Telefon: +36 14285100), a Földművelésügyi 
Minisztériumtól (1055 Budapest, Kossuth tér 11., Email:  info@fm.gov.hu, Telefon: + 
06-1-795-2000, Internet: http://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium); 
Budapest Főváros Önkormányzata Cím: 1052, Budapest, Városház u. 9-11 Telefon: 06 1 
327-1000; Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Cím: 1073 
Budapest, Erzsébet körút 6., Telefon: 06 1 4623100. 
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21.  Az ajánlatnak tartalmaznia kell valamennyi a Kbt. által kötelezően előírt nyilatkozatot, 
igazolást, dokumentumot, valamint a közbeszerzési dokumentumokban fölsorolt iratokat, 
az árazott költségvetést. Az ajánlatot az ajánlattevőnek a közbeszerzési 
dokumentumokban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell 
elkészítenie és benyújtania. 

22. Az ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a pénzügyi-gazdasági és a műszaki-
szakmai alkalmasság feltételeit a minősített ajánlattevők jegyzékében foglaltakhoz képest 
szigorúbban állapította meg. 

23. Ajánlatkérő, amennyiben az ajánlattevők közötti sorrendet nem befolyásolja, több 
ajánlattevőt is felkérhet a Kbt. 69.§ (4) bekezdése szerint a kizáró okok és az alkalmassági 
követelmények tekintetében a jelen felhívásban előírt igazolások benyújtására. 

24. A közbeszerzési eljárás során valamennyi határidő, időpont közép-európai helyi idő 
szerinti (CET). Ajánlatkérő az időt a www.pontosido.com honlapon ellenőrzi. 

25. Ajánlattevőnek az ajánlatban csatolnia kell a Kbt. 114. § (2) bekezdése szerinti 
nyilatkozatot az alkalmasság megállapítására. 

26. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 81. § (4)-(5) és a Kbt. 69. § (6) bekezdésben 
foglaltak alkalmazására. 

27. Ajánlattevő a 322/2015. Korm. rendelet 26. § alapján, nyilatkozatot köteles csatolni, hogy 
nyertessége esetén 100 millió Ft/év és 10 millió Ft/káresemény összegű, a szerződés 
hatályáig, a szerződés tárgyára is kiterjedő, érvényes építési-szerelési felelősségbiztosítási 
szerződéssel fog rendelkezni. 

28. Az ajánlatkérő nem nyilvánítja eredménytelenné az eljárást, ha nem nyújtottak be az 
ajánlattételi határidőben legalább két ajánlatot. 

29. Az ajánlattevőként szerződő fél köteles a szerződéskötésig ajánlatkérőnek bemutatni, ill. a 
szerződés hatálya alatt érvényben tartani a beszerzés tárgya szerinti (építési beruházás), 
érvényes, ISO 9001 szabványsorozat vagy azzal egyenértékű, bármely nemzeti rendszerben 
akkreditált tanúsító által tanúsított- minőségbiztosítási rendszere tanúsítványának másolatát 
vagy azzal egyenértékű dokumentumot. 

30. Helyszíni bejárás: Ajánlatkérő a Kbt. 56. § (7) bekezdése alapján helyszíni bejárást tart. A 
találkozó helyszíne: Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ 1076 
Budapest, Péterfy Sándor u. 8-20. „G” épület, Fsz., Gazdasági igazgatóság előtt. Időpont: 
2017. március 9. napja 11.00 óra. A helyszíni bejáráson jegyzőkönyv készül, amelynek részét 
képezi a megjelentek jelenléti íve is.  

31. Az ajánlattevő felelős azért, hogy átvételkor ellenőrizze a közbeszerzési dokumentumok 
tartalmának teljességét. 

32. Az ajánlatok részeként teljességi nyilatkozatot szükséges benyújtani, melyben különösen 
szerepelnie kell, hogy a tervekben szereplő primer köri vezetékrendszert ajánlattevő 
átvizsgálta, és mindenfajta pót és többletmunka nélkül megvalósításra alkalmasnak találja. 

33. Az ajánlatkérő a Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti értékhatárt el nem érő értékű 
beszerzését valósítja meg a 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti szabályoknak megfelelően 
összefoglaló tájékoztatással meghirdetett közbeszerzési eljárás útján. 

34. Jelen eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban nem 
szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) és 
végrehajtási rendeletei vonatkozó rendelkezései alapján kell eljárni. 
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