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01/OVSZ/2013. "TIOP kivitelezés" - Ajánlati felhívás módosítása

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/33

Beszerzés tárgya:

„A regionális vérellátó központok fejlesztése” tárgyú
TIOP 2.2.3/11/1-2012-0001. kódszámú programban
kivitelezési dokumentáció elkészítése, valamint
szakági tervezői művezetési és kivitelezési
tevékenység ellátása fővállalkozási szerződés
keretében, két helyszínen, 2 db új regionális
vérellátó intézményi épület tekintetében. Ellátandó
feladatok részenként: kivitelezési dokumentáció
elkészítése a jogerős építési engedély, valamint az
engedélyezési- és tenderterv alapján, kivitelezés,
szakági tervezői művezetés (építészeti, gépészeti,
villamosmérnöki), megvalósulási (átadási, „D”)
tervdokumentáció készítése a műszaki
átadás-átvételhez, a megvalósításhoz az építési
engedélyen felül szükséges minden engedély,
hozzájárulás megszerzése és hatósági díj, egyéb díj,
költség - kivéve közmű fejlesztési hozzájárulás és a
használatbavételi engedélyezési eljárással
kapcsolatban felmerülő költségek, hatósági díjak,
illetékek - megfizetése, az egyéb hatósági
engedélyeztetésben való részvétel, közreműködés a
projekt érdekében (szükséges adatszolgáltatások
megadása, esetleges igények kielégítése). A
hatósági eljárás határidőre történő
kezdeményezésének felelőssége ajánlattevőt
terheli, míg az adminisztrációval járó felelősség
ajánlatkérőt terheli. A részletes feltételeket az
ajánlati dokumentáció tartalmazza.

Hirdetmény típusa:
Tájékoztató a hirdetmény visszavonásáról,
módosításáról/KÉ/2011.12.30 KÉ

Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2013.03.22.
Iktatószám: 4360/2013
CPV Kód: 45215100-8;71245000-7;65000000-3;71220000-6
Ajánlatkérő: Országos Vérellátó Szolgálat
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési
határidő:

2013.03.13.

Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:



2

5. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ

A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja

TÁJÉKOZTATÓ A HIRDETMÉNY VISSZAVONÁSÁRÓL, MÓDOSÍTÁSÁRÓL, AZ AJÁNLATTÉTELI, VAGY
RÉSZVÉTELI HATÁRIDŐ MEGHOSSZABBÍTÁSÁRÓL, A DOKUMENTÁCIÓ MÓDOSÍTÁSÁRÓL

I. szakasz: ajánlatkérő

I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) (a közzétett hirdetményben szereplő információval egyezően)

Hivatalos név: Országos Vérellátó Szolgálat

Postai cím: Karolina út 19-21.

Város/Község: Budapest

Postai irányítószám: 1113

Ország: Magyarország

Kapcsolattartási pont(ok): Közbeszerzési Csoport (1113 Budapest, Karolina út 19-21. "A" épület, I.
emelet, 17. irodahelyiség)

Címzett: Dr. Miskovits Eszter főigazgató

Telefon: +36 13724292

E-mail: kozbeszerzes@ovsz.hu

Fax: +36 13724453

Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ovsz.hu

A felhasználói oldal internetcíme (URL):

További információ a következő címen szerezhető be:

x A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

 Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA

II.1) Meghatározás

II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés (a közzétett hirdetményben szereplő információval egyezően)

„A regionális vérellátó központok fejlesztése” tárgyú TIOP 2.2.3/11/1-2012-0001. kódszámú
programban a kivitelezési dokumentáció elkészítése, valamint szakági tervezői művezetési és
kivitelezési tevékenység ellátása fővállalkozási szerződés keretében, két helyszínen, 2 db új
regionális vérellátó intézményi épület tekintetében

II.1. 2) A szerződés meghatározása/tárgya (a közzétett hirdetményben szereplő információval
egyezően)

„A regionális vérellátó központok fejlesztése” tárgyú TIOP 2.2.3/11/1-2012-0001. kódszámú 
programban kivitelezési dokumentáció elkészítése, valamint szakági tervezői művezetési és 
kivitelezési tevékenység ellátása fővállalkozási szerződés keretében, két helyszínen, 2 db új 
regionális vérellátó intézményi épület tekintetében. 
Ellátandó feladatok részenként: 
kivitelezési dokumentáció elkészítése a jogerős építési engedély, valamint az engedélyezési- és
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tenderterv alapján, 
kivitelezés, 
szakági tervezői művezetés (építészeti, gépészeti, villamosmérnöki), 
megvalósulási (átadási, „D”) tervdokumentáció készítése a műszaki átadás-átvételhez, 
a megvalósításhoz az építési engedélyen felül szükséges minden engedély, hozzájárulás
megszerzése és hatósági díj, egyéb díj, költség - kivéve közmű fejlesztési hozzájárulás és a
használatbavételi engedélyezési eljárással kapcsolatban felmerülő költségek, hatósági díjak,
illetékek - megfizetése, az egyéb hatósági engedélyeztetésben való részvétel, közreműködés a
projekt érdekében (szükséges adatszolgáltatások megadása, esetleges igények kielégítése). 
A hatósági eljárás határidőre történő kezdeményezésének felelőssége ajánlattevőt terheli, míg az
adminisztrációval járó felelősség ajánlatkérőt terheli. 
A részletes feltételeket az ajánlati dokumentáció tartalmazza.

II.1. 3) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) (a közzétett hirdetményben szereplő információval
egyezően)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45215100-8
További tárgyak: 71245000-7

65000000-3
71220000-6

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS

III.1) Adminisztratív információk

III.1.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (a közzétett hirdetményben szereplő
információval egyezően)

1/OVSZ/2013. „TIOP kivitelezés” a TIOP 2.2.3/11/1-2012-0001. kódszámú program keretében

III.1.2) A módosítással/visszavonással/határidő-hosszabbítással érintett hirdetményre vonatkozó
információk (az adott szerződésre vonatkozó korábbi közzététel)

III.1.2.1) A módosítással/visszavonással/határidő-hosszabbítással érintett hirdetmény:

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 2934 / 2013 (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény feladásának dátuma: 2013/02/21 (év/hó/nap )

A hirdetmény közzétételének dátuma: 2013/02/25 (év/hó/nap )

A hirdetményben megjelölt ajánlattételi/részvételi határidő: 2013/03/13 (év/hó/nap )

(eljárást megindító hirdetmény esetén)

III.1.2.2) Egyéb korábbi közzététel: (adott esetben)

 

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény feladásának dátuma: (év/hó/nap )

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap )

A hirdetményben megjelölt ajánlattételi/részvételi határidő: (év/hó/nap ) (eljárást megindító
hirdetmény esetén)

-------------------- (E pontból, amennyiben szükséges több használható) --------------------
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III.1.2.3) Sor került-e az eljárásban a Kbt. 45. § (4) bekezdése szerinti ajánlattételi/részvételi határidő
meghosszabbításra? igen

(Igen válasz esetén) A meghosszabbított ajánlattételi/részvételi határidő:

Dátum: 2013/03/25 (év/hó/nap ) Időpont: 14:00

IV. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK

IV.1) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról (adott esetben)

 Az eljárást megindító felhívás visszavonásra kerül/t.

 Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.

IV.1.2) A hirdetmény visszavonásának indokolása (kitöltése nem kötelező)

IV.2) TÁJÉKOZTATÁS A HIRDETMÉNY/DOKUMENTÁCIÓ MÓDOSÍTÁSÁRÓL (adott esetben)

IV.2.1) Dátumok módosítása

 

A módosítandó dátum helye a közzétett hirdetményben

IV.3.3.

A következő helyett

Dátum: 2013/03/13 (év/hó/nap)

Időpont: 10 : 00

A következő időpont irányadó

Dátum: 2013/03/29 (év/hó/nap)

Időpont: 10 : 00

A módosítandó dátum helye a közzétett hirdetményben

IV.3.4.

A következő helyett

Dátum: 2013/03/13 (év/hó/nap)

Időpont: 10 : 00

A következő időpont irányadó

Dátum: 2013/03/29 (év/hó/nap)

Időpont: 10 : 00

A módosítandó dátum helye a közzétett hirdetményben

IV.3.8.

A következő helyett

Dátum: 2013/03/13 (év/hó/nap)

Időpont: 10 : 00

A következő időpont irányadó
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Dátum: 2013/03/29 (év/hó/nap)

Időpont: 10 : 00

IV.2.2.) További módosított információk (adott esetben)

 

A módosítandó szöveg helye a közzétett hirdetményben:

III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben)

A következő helyett:

Mindkét rész tekintetében egyaránt: 
Késedelmi kötbér: Ajánlatkérő az ajánlattevő által rendelkezésre bocsátott és a szerződés 
mellékletét képező aktualizált ütemtervben – ld. jelen felhívás V.4.7/2. pontja – meghatározott 
a végleges kivitelezési dokumentáció jóváhagyására, valamint a kivitelezés teljesítésére (ld. 
jelen felhívás V.4.10. pont) vonatkozóan a teljesítési határidőknél későbbi teljesítés esetén a 
késedelmes napokra a kötbérezéssel érintett szolgáltatás nettó vállalkozási díja 1 %-át 
kitevő késedelmi kötbért ír elő a szerződést biztosító mellékkötelezettségként. Bármely fent 
nevesített teljesítési határidő tekintetében bekövetkező 30 naptári napot meghaladó 
késedelem esetén Ajánlatkérőt felmondási jog illeti meg. 
Kötbérezéssel érintett nettó vállalkozási díj alatt ajánlatkérő egyrészt a kivitelezési 
dokumentáció elkészítéséért járó teljes nettó ellenszolgáltatást érti. A késedelmi kötbér 
akkor válik esedékessé, amennyiben ajánlattevő az általa (értékelési részszempontként) 
megajánlott határidő után bocsátja ajánlatkérő rendelkezésére a végleges, jóváhagyott 
kivitelezési dokumentációt. 
Kötbérezéssel érintett nettó vállalkozási díj alatt ajánlatkérő másrészt a kivitelezési 
tevékenységért, valamint a tervezői művezetésért járó teljes nettó ellenszolgáltatás összegét 
érti. A késedelmi kötbér akkor válik esedékessé, amennyiben a kivitelezési dokumentáció 
ajánlatkérői jóváhagyását követő fix 270. naptári napot követően kerül sor a kivitelezés 
megvalósításának teljesítésére, azaz az átadás-átvételi eljárás során jegyzőkönyvezett hibák 
kijavításának visszaellenőrzését követően a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárására. 
Hibás teljesítési kötbér: Amennyiben ajánlattevő teljesítése nem felel meg az ajánlatkérő által 
jóváhagyott kivitelezési dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott 
követelményeknek, ajánlatkérő hibás teljesítési kötbért ír elő a szerződést biztosító 
mellékkötelezettségként, amelynek mértéke a kötbérezéssel érintett nettó vállalkozási díj 20 
%-a. Amennyiben ajánlatkérő a hiba kijavítását igényli, a késedelemre megállapított mértékű 
kötbért kell alkalmazni a hiba közlésétől a hiba kijavításáig terjedő időtartamra. 
Kötbérezéssel érintett nettó vállalkozási díj alatt ajánlatkérő egyrészt a kivitelezési 
dokumentáció elkészítéséért járó teljes nettó ellenszolgáltatást, másrészt a kivitelezési 
tevékenységért, valamint a tervezői művezetésért járó teljes nettó ellenszolgáltatás összegét 
érti. 
Meghiúsulási kötbér, amelynek mértéke a kötbérezéssel érintett nettó szerződéses ár 30 
%-a. 
Kötbérezéssel érintett nettó vállalkozási díj alatt ajánlatkérő egyrészt a kivitelezési 
dokumentáció elkészítéséért járó teljes nettó ellenszolgáltatást, másrészt a kivitelezési 
tevékenységért, valamint a tervezői művezetésért járó teljes nettó ellenszolgáltatás összegét 
érti. 
Jótállás: Ajánlattevő a sikeres műszaki átadás-átvételtől számítottan minimum 36 hónap
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teljes körű (a kivitelezési tevékenységre, valamint az épület üzemeltetéséhez szükséges
gépekre, eszközökre, és a beépítésre kerülő anyagokra is vonatkozó) jótállás vállalását írja
elő a szerződést biztosító mellékkötelezettségként. Ajánlatkérő a jótállás időtartamára ennél
kedvezőbb vállalásokat is elfogad teljes körű (a kivitelezési tevékenységre, valamint az
épület üzemeltetéséhez szükséges gépekre, eszközökre és a beépítésre kerülő anyagokra is
vonatkozó) jótállásként, melyeket az értékelési szempontok között értékel. 
Jótállási biztosíték: Ajánlatkérő a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos jótállási igények
biztosítékára jótállási biztosítékot ír elő a szerződést biztosító mellékkötelezettségként,
amelynek mértéke a teljes nettó szerződéses ár 5 %-a. A jótállási biztosítéknak mind a
kivitelezési tevékenységre, mind az épület üzemeltetéséhez szükséges gépekre és
eszközökre és a beépítésre kerülő anyagokra kell vonatkoznia. A jótállási biztosítékot a
műszaki átadás-átvétel időpontjában kell rendelkezésre bocsátani és a vállalt jótállási idő
végéig kell érvényesnek lennie. A jótállási biztosíték az ajánlattevő választása szerint a Kbt.
126. §-a (6) bekezdésének a) pontjában meghatározott formák egyikében nyújtandó. Az
ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy a jótállási biztosítékot határidőre
rendelkezésre bocsátja. 
Teljesítési biztosíték: Ajánlatkérő teljesítési biztosítékot ír elő a szerződést biztosító
mellékkötelezettségként, amelynek mértéke a teljes nettó szerződéses ár 5 %-a. A teljesítési
biztosítékot a szerződéskötéskor kell rendelkezésre bocsátani és legalább a vállalt
teljesítési határidőt követő 60. napig érvényesnek kell lennie. A teljesítési biztosíték az
ajánlattevő választása szerint a Kbt. 126. §-a (6) bekezdésének a) pontjában meghatározott
formák egyikében nyújtandó. Az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy a
teljesítési biztosítékot határidőre rendelkezésre bocsátja. 
Előleg visszafizetési biztosíték: Ajánlattevőnek a szerződés elszámolható összege 20 %-ának
megfelelő mértékű előleg visszafizetési biztosítékot kell nyújtania, tekintettel az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
77.§ (1a) pontjában foglaltakra, miszerint szállító a közbeszerzési eljárás alapján megkötött
szerződés elszámolható összegének 10%-a erejéig mentesül a biztosítéknyújtás
kötelezettsége alól. Az előleg visszafizetési biztosíték az ajánlattevő választása szerint a Kbt.
126. §-a (6) bekezdésének b) pontjában meghatározottak szerint nyújtandó vagy a Kbt. 126. §
(6) bekezdés a) pontjában vagy az alábbiakban meghatározott formák egyikében, azonban a
2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai
Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről
szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 57. § (1d) bekezdése
alapján a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.) javára kell
szólnia, továbbá a szerződés mellékletét képező aktualizált ütemtervben – ld. jelen felhívás
V.4.7/2. pontjában - szereplő 3. részszámla kiállításának dátumáig kell érvényesnek lennie. A
Korm. rendelet 57.§ (1d) pontja alapján a gazdasági társaság vagy nonprofit szervezet
szállító - cégjegyzésre jogosult - vezető tisztségviselőjének vagy természetes személy
többségi tulajdonosának kezességvállalása vagy garanciaszervezet által vállalt kezesség is
elfogadható a szállítói előleg biztosítékaként.

A következő irányadó:

Mindkét rész tekintetében egyaránt: 
Késedelmi kötbér: Ajánlatkérő az ajánlattevő által rendelkezésre bocsátott és a szerződés 
mellékletét képező aktualizált ütemtervben – ld. jelen felhívás V.4.7/2. pontja – meghatározott
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a végleges kivitelezési dokumentáció jóváhagyására, valamint a kivitelezés teljesítésére (ld. 
jelen felhívás V.4.10. pont) vonatkozóan a teljesítési határidőknél későbbi teljesítés esetén a 
késedelmes napokra a kötbérezéssel érintett szolgáltatás nettó vállalkozási díja 1 %-át 
kitevő késedelmi kötbért ír elő a szerződést biztosító mellékkötelezettségként. Bármely fent 
nevesített teljesítési határidő tekintetében bekövetkező 30 naptári napot meghaladó 
késedelem esetén Ajánlatkérőt felmondási jog illeti meg. 
Kötbérezéssel érintett nettó vállalkozási díj alatt ajánlatkérő egyrészt a kivitelezési 
dokumentáció elkészítéséért járó teljes nettó ellenszolgáltatást érti. A késedelmi kötbér 
akkor válik esedékessé, amennyiben ajánlattevő az általa (értékelési részszempontként) 
megajánlott határidő után bocsátja ajánlatkérő rendelkezésére a végleges, jóváhagyott 
kivitelezési dokumentációt. 
Kötbérezéssel érintett nettó vállalkozási díj alatt ajánlatkérő másrészt a kivitelezési 
tevékenységért, valamint a tervezői művezetésért járó teljes nettó ellenszolgáltatás összegét 
érti. A késedelmi kötbér akkor válik esedékessé, amennyiben a kivitelezési dokumentáció 
ajánlatkérői jóváhagyását követő fix 270. naptári napot követően kerül sor a kivitelezés 
megvalósításának teljesítésére, azaz az átadás-átvételi eljárás során jegyzőkönyvezett hibák 
kijavításának visszaellenőrzését követően a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárására. 
Hibás teljesítési kötbér: Amennyiben ajánlattevő teljesítése nem felel meg az ajánlatkérő által 
jóváhagyott kivitelezési dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott 
követelményeknek, ajánlatkérő hibás teljesítési kötbért ír elő a szerződést biztosító 
mellékkötelezettségként, amelynek mértéke a kötbérezéssel érintett nettó vállalkozási díj 20 
%-a. Amennyiben ajánlatkérő a hiba kijavítását igényli, a késedelemre megállapított mértékű 
kötbért kell alkalmazni a hiba közlésétől a hiba kijavításáig terjedő időtartamra. 
Kötbérezéssel érintett nettó vállalkozási díj alatt ajánlatkérő egyrészt a kivitelezési 
dokumentáció elkészítéséért járó teljes nettó ellenszolgáltatást, másrészt a kivitelezési 
tevékenységért, valamint a tervezői művezetésért járó teljes nettó ellenszolgáltatás összegét 
érti. 
Meghiúsulási kötbér, amelynek mértéke a kötbérezéssel érintett nettó szerződéses ár 30 
%-a. 
Kötbérezéssel érintett nettó vállalkozási díj alatt ajánlatkérő egyrészt a kivitelezési 
dokumentáció elkészítéséért járó teljes nettó ellenszolgáltatást, másrészt a kivitelezési 
tevékenységért, valamint a tervezői művezetésért járó teljes nettó ellenszolgáltatás összegét 
érti. 
Jótállás: Ajánlattevő a sikeres műszaki átadás-átvételtől számítottan minimum 36 hónap 
teljes körű (a kivitelezési tevékenységre, valamint az épület üzemeltetéséhez szükséges 
gépekre, eszközökre, és a beépítésre kerülő anyagokra is vonatkozó) jótállás vállalását írja 
elő a szerződést biztosító mellékkötelezettségként. Ajánlatkérő a jótállás időtartamára ennél 
kedvezőbb vállalásokat is elfogad teljes körű (a kivitelezési tevékenységre, valamint az 
épület üzemeltetéséhez szükséges gépekre, eszközökre és a beépítésre kerülő anyagokra is 
vonatkozó) jótállásként, melyeket az értékelési szempontok között értékel. 
Jótállási biztosíték: Ajánlatkérő a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos jótállási igények 
biztosítékára jótállási biztosítékot ír elő a szerződést biztosító mellékkötelezettségként, 
amelynek mértéke a teljes nettó szerződéses ár 5 %-a. A jótállási biztosítéknak mind a 
kivitelezési tevékenységre, mind az épület üzemeltetéséhez szükséges gépekre és 
eszközökre és a beépítésre kerülő anyagokra kell vonatkoznia. A jótállási biztosítékot a 
műszaki átadás-átvétel időpontjában kell rendelkezésre bocsátani és a vállalt jótállási idő
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végéig kell érvényesnek lennie. A jótállási biztosíték az ajánlattevő választása szerint a Kbt.
126. §-a (6) bekezdésének a) pontjában meghatározott formák egyikében nyújtandó. Az
ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy a jótállási biztosítékot határidőre
rendelkezésre bocsátja. 
Teljesítési biztosíték: Ajánlatkérő teljesítési biztosítékot ír elő a szerződést biztosító
mellékkötelezettségként, amelynek mértéke a teljes nettó szerződéses ár 5 %-a. A teljesítési
biztosítékot a szerződéskötéskor kell rendelkezésre bocsátani és legalább a vállalt
teljesítési határidőt követő 60. napig érvényesnek kell lennie. A teljesítési biztosíték az
ajánlattevő választása szerint a Kbt. 126. §-a (6) bekezdésének a) pontjában meghatározott
formák egyikében nyújtandó. Az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy a
teljesítési biztosítékot határidőre rendelkezésre bocsátja. 
Előleg visszafizetési biztosíték: Ajánlattevőnek a szerződés elszámolható összege 20 %-ának
megfelelő mértékű előleg visszafizetési biztosítékot kell nyújtania, tekintettel az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
77.§ (1a) pontjában foglaltakra, miszerint szállító a közbeszerzési eljárás alapján megkötött
szerződés elszámolható összegének 10%-a erejéig mentesül a biztosítéknyújtás
kötelezettsége alól. Az előleg visszafizetési biztosíték az ajánlattevő választása szerint a Kbt.
126. §-a (6) bekezdésének b) pontjában meghatározottak szerint nyújtandó vagy a Kbt. 126. §
(6) bekezdés a) pontjában vagy az alábbiakban meghatározott formák egyikében, azonban a
2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai
Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről
szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 57. § (1d) bekezdése
alapján a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.) javára kell
szólnia, továbbá a szerződés mellékletét képező aktualizált ütemtervben – ld. jelen felhívás
V.4.7/2. pontjában - szereplő 3. részszámla kiállításának dátumáig kell érvényesnek lennie. A
Korm. rendelet 57.§ (1d) pontja alapján a gazdasági társaság vagy nonprofit szervezet
szállító - cégjegyzésre jogosult - vezető tisztségviselőjének vagy természetes személy
többségi tulajdonosának kezességvállalása vagy garanciaszervezet által vállalt kezesség is
elfogadható a szállítói előleg biztosítékaként. 
Az előleg visszafizetési biztosítékot az előlegszámla benyújtásával egyidejűleg kell
rendelkezésre bocsátani.

és/vagy

Magyarázó megjegyzés (adott esetben):

A módosítandó szöveg helye a közzétett hirdetményben:

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekre

A következő helyett:

A Korm. rendelet 57.§ (1) pontja értelmében szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a 
közszféra kezdeményezett a Kbt. hatálya alá tartozó közbeszerzési eljárás eredményeként 
kötött szerződésben köteles biztosítani a szállító részére a szerződés elszámolható összege 
30 %-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénylésének lehetőségét. Az előlegszámla 
kifizetése teljesítéshez nem kötött, kifizetésére az építési munkaterület átadását követő 15 
napon belül kerül sor. Ajánlattevő ajánlatában részenként nyilatkozzon arról, hogy kér-e
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előlegfizetést és ha igen, mekkora mértékben. Az előlegszámla benyújtására (amennyiben a
Fővállalkozó előlegre tart igényt) a szerződéskötést követően kerülhet sor. A Korm. rendelet
57.§ (1e) pontja értelmében a szállítói előleget (előlegbekérő dokumentumon keresztül) a
szállító közvetlenül ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságtól
igényelheti az ajánlatkérő egyidejű értesítése mellett. Az ajánlatkérő az értesítéstől számított
5 napon belül jelezheti a szállítói előleggel kapcsolatos fenntartását. Ennek hiányában a
szállítói előleg-igénylést az ajánlatkérő részéről elfogadottnak kell tekinteni. 
……. 
Amennyiben ajánlattevő előlegfizetést kér, az előleg értékét a kifizetést közvetlenül követő
részszámlák értékéből le kell vonni.

A következő irányadó:

A Korm. rendelet 57.§ (1) pontja értelmében szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a
közszféra kezdeményezett a Kbt. hatálya alá tartozó közbeszerzési eljárás eredményeként
kötött szerződésben köteles biztosítani a szállító részére a szerződés elszámolható összege
30 %-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénylésének lehetőségét. Az előlegszámla
kifizetése teljesítéshez nem kötött, kifizetésére az építési munkaterület átadását követő 15
napon belül kerül sor. Az előlegszámla benyújtására a szerződéskötést követően kerülhet
sor. A Korm. rendelet 57.§ (1e) pontja értelmében a szállítói előleget (előlegbekérő
dokumentumon keresztül) a szállító közvetlenül ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaságtól igényelheti az ajánlatkérő egyidejű értesítése mellett. Az
ajánlatkérő az értesítéstől számított 5 napon belül jelezheti a szállítói előleggel kapcsolatos
fenntartását. Ennek hiányában a szállítói előleg-igénylést az ajánlatkérő részéről
elfogadottnak kell tekinteni.
…….
Az igényelt előleg értékét a kifizetést közvetlenül követő részszámlák értékéből le kell vonni.

és/vagy

Magyarázó megjegyzés (adott esetben):

A módosítandó szöveg helye a közzétett hirdetményben:

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges
adatok és a megkövetelt igazolási mód

A következő helyett:

M1A) A Kr. 15. §-a (2) bekezdésének a) pontja alapján mindkét rész tekintetében az eljárást
megindító felhívás feladásától (lsd. jelen felhívás V.5) pontja!) visszafelé számított megelőző
5 évből származó, az ezen időszakban szerződésszerűen teljesített legjelentősebb, befejezett
(azaz sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult) irodaépület kivitelezésére vonatkozó
referencia igazolása, a Kr. 16. §-ának (5) bekezdésével összhangban.
M1B) A Kr. 15. §-a (2) bekezdésének a) pontja alapján mindkét rész tekintetében az eljárást
megindító felhívás feladásától (lsd. jelen felhívás V.5) pontja!) visszafelé számított megelőző
5 évből származó, az ezen időszakban szerződésszerűen teljesített legjelentősebb, befejezett
(azaz sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult) irodaépület kivitelezéssel összefüggő
kivitelezési dokumentáció elkészítésére vonatkozó referencia igazolása, a Kr. 16. §-ának (5)
bekezdésével összhangban.
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A következő irányadó:

M1A) A Kr. 15. §-a (2) bekezdésének a) pontja alapján mindkét rész tekintetében az eljárást
megindító felhívás feladásától (lsd. jelen felhívás V.5) pontja!) visszafelé számított megelőző
5 évből származó, az ezen időszakban szerződésszerűen teljesített legjelentősebb, befejezett
(azaz sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult) irodaépület és/vagy kórházi és egyéb,
egészségügyi ellátást nyújtó épület kivitelezésére vonatkozó referencia igazolása, a Kr. 16.
§-ának (5) bekezdésével összhangban.
M1B) A Kr. 15. §-a (2) bekezdésének a) pontja alapján mindkét rész tekintetében az eljárást
megindító felhívás feladásától (lsd. jelen felhívás V.5) pontja!) visszafelé számított megelőző
5 évből származó, az ezen időszakban szerződésszerűen teljesített legjelentősebb, befejezett
(azaz sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult) irodaépület és/vagy kórházi és egyéb,
egészségügyi ellátást nyújtó épület kivitelezéssel összefüggő kivitelezési dokumentáció
elkészítésére vonatkozó referencia igazolása, a Kr. 16. §-ának (5) bekezdésével
összhangban.

és/vagy

Magyarázó megjegyzés (adott esetben):

A módosítandó szöveg helye a közzétett hirdetményben:

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

A következő helyett:

M1A) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha mindkét rész tekintetében nem rendelkezik az eljárást 
megindító felhívás feladásától (ld. jelen felhívás V.5) pontja!) visszafelé számított 5 évben 
befejezett, (azaz sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult) irodaépület kivitelezésére 
vonatkozóan 1 szerződés keretében teljesített, a szerződésnek megfelelő teljesítést igazoló 
referenciával, amelynek nettó ellenszolgáltatási összege az elmúlt 5 évben 400.000.000,- Ft. 
M1B) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha mindkét rész tekintetében nem rendelkezik az eljárást 
megindító felhívás feladásától (ld. jelen felhívás V.5) pontja!) visszafelé számított 5 évben 
befejezett (átadott), 1 szerződés keretében teljesített, a szerződésnek megfelelő teljesítést 
igazoló irodaépület kivitelezésével összefüggő kivitelezési dokumentáció elkészítésére 
vonatkozó referenciával, amely legalább nettó 10.000.000,- Ft. 
Ajánlattevőnek mind irodaépület kivitelezésére vonatkozó építési beruházás lebonyolítására, 
mind irodaépület kivitelezéssel összefüggő kivitelezési dokumentáció elkészítésére 
vonatkozó referenciával rendelkeznie kell, azonban ezeket igazolhatja egy szerződés 
keretében. 
Irodaépület alatt ajánlatkérő olyan épületet ért, amelynek helyiségeiben ügykezelési és 
információ feldolgozási tevékenységet látnak el Vegyes rendeltetésű épületek tekintetében 
ajánlatkérő olyan épületet fogad el referenciaként, amelyben nagyobb részben (50 %-ot 
meghaladó mértékben) irodai funkciót (ügykezelés és/vagy információ feldolgozás) ellátó 
helyiségek működnek. 
Amennyiben ajánlattevő több részre tesz ajánlatot, ugyanaz a referencia több rész 
tekintetében is benyújtható, ha az adott részben előírt követelményeknek megfelel. 
Ajánlatkérő elfogadja azt a referenciát is, amelynek kivitelezési időszaka csak részben, de 
min. 75%-ban esik a vizsgált időszakra, ha a befejezés (sikeres műszaki átadás-átvétel) a 
vizsgált időszakban történt.
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M2) mindkét rész tekintetében: nem rendelkezik részenként a megelőző 1 évben (2012.)
minimum 30-30 fő éves átlagos statisztikai létszámmal és minimum 1 fő vezető
tisztségviselővel. 
M3) nem rendelkezik részenként legalább az alábbi szakemberek mindegyikével: 
1-1 fő MV-ÉP/A jogosultsággal rendelkező felelős műszaki vezető, aki felsőfokú szakirányú
építészmérnöki végzettséggel rendelkezik. 
1-1 fő MV-ÉP/ÉG jogosultsággal rendelkező felelős műszaki vezető, aki felsőfokú szakirányú
gépészmérnöki végzettséggel rendelkezik. 
1-1 fő MV-ÉP/ÉV jogosultsággal rendelkező felelős műszaki vezető, aki felsőfokú szakirányú
villamosmérnöki végzettséggel rendelkezik. 
1-1 fő építészeti tervezési szakterületi (É) jogosultsággal rendelkező felsőfokú szakirányú
építészmérnöki végzettséggel rendelkező tervező. 
1-1 fő építmények gépészeti tervezés szakterületi (G) jogosultsággal rendelkező felsőfokú
szakirányú gépészmérnöki végzettséggel rendelkező tervező. 
1-1 fő építmények villamosmérnöki tervezés szakterületi (V) jogosultsággal rendelkező
felsőfokú szakirányú villamosmérnöki végzettséggel rendelkező tervező. 
Az építészmérnöki felelős műszaki vezető kivételével egy szakember több pozícióra is
jelölhető, azonban a szakemberek száma nem lehet 3 főnél kevesebb. 
Más tagállamban szerzett jogosultság esetében ajánlatkérő a jogosultság megszerzésének
országa szerinti a fentiekkel egyenértékű jogosultságot igazoló dokumentumot és annak
felelős magyar fordítását kéri becsatolni az alkalmasság igazolása tekintetében!

A következő irányadó:

M1A) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha mindkét rész tekintetében nem rendelkezik az eljárást 
megindító felhívás feladásától (ld. jelen felhívás V.5) pontja!) visszafelé számított 5 évben 
befejezett, (azaz sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult) irodaépület és/vagy kórházi és 
egyéb, egészségügyi ellátást nyújtó épület kivitelezésére vonatkozóan 1 szerződés keretében 
teljesített, a szerződésnek megfelelő teljesítést igazoló referenciával, amelynek nettó 
ellenszolgáltatási összege az elmúlt 5 évben 400.000.000,- Ft. 
M1B) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha mindkét rész tekintetében nem rendelkezik az eljárást 
megindító felhívás feladásától (ld. jelen felhívás V.5) pontja!) visszafelé számított 5 évben 
befejezett (átadott), 1 szerződés keretében teljesített, a szerződésnek megfelelő teljesítést 
igazoló irodaépület és/vagy kórházi és egyéb, egészségügyi ellátást nyújtó épület 
kivitelezésével összefüggő kivitelezési dokumentáció elkészítésére vonatkozó referenciával, 
amely legalább nettó 10.000.000,- Ft. 
Ajánlattevőnek mind irodaépület és/vagy kórházi és egyéb, egészségügyi ellátást nyújtó 
épület kivitelezésére vonatkozó építési beruházás lebonyolítására, mind irodaépület és/vagy 
kórházi és egyéb, egészségügyi ellátást nyújtó épület kivitelezéssel összefüggő kivitelezési 
dokumentáció elkészítésére vonatkozó referenciával rendelkeznie kell, azonban ezeket 
igazolhatja egy szerződés keretében. 
Irodaépület alatt ajánlatkérő olyan épületet ért, amelynek helyiségeiben ügykezelési és 
információ feldolgozási tevékenységet látnak el Vegyes rendeltetésű épületek tekintetében 
ajánlatkérő olyan épületet fogad el referenciaként, amelynek nagyobb részében (hasznos 
alapterület 50 %-át meghaladó mértékben) irodai funkciót (ügykezelés és/vagy információ 
feldolgozás) ellátó helyiségek működnek. 
Kórházi és egyéb, egészségügyi ellátást nyújtó épület alatt ajánlatkérő olyan épületet ért,



12

amely a Központi Statisztikai Hivatal elnökének 9006/1999. (SK 5.) KSH közleménye az 
Építményjegyzékről (Építményjegyzék) osztályozása értelmében a 1264 számú alcsoportba 
tartozik, konkrétan az aktív és krónikus fekvőbeteg-ellátást nyújtó épületeket, az alapellátás 
és járóbeteg-szakellátás épületeit, a szanatóriumokat, hosszabb tartózkodást nyújtó 
kórházakat, elfekvőkórházakat, pszichiátriai kórházakat, szülőotthonokat, anya- és 
gyermekgondozó központokat, az egyetemi, javítóintézeti és börtönkórházakat, a fegyveres 
erők kórházait, az egészségügyi kezelésre, hő-, vízterápiára, rehabilitációra, vértranszfúziós 
célokra, anyatejgyűjtésre, állatorvosi kezelésre stb. használt épületeket, az idős vagy 
megváltozott képességű emberek ellátására szolgáló kombinált (szállást és gondozást vagy 
orvosi ellátást is nyújtó) épületeket, de nem érti ide az idős vagy megváltozott képességű 
emberek szállásait, otthonait. Vegyes rendeltetésű épületek tekintetében ajánlatkérő olyan 
épületet fogad el referenciaként, amely hasznos alapterületének 30 %-át meghaladó 
mértékben kórházi vagy egyéb, egészségügyi ellátást nyújtó épületnek minősül. 
 
Ajánlattevőnek nem kötelező mind irodaépületre, mind kórházi és egyéb, egészségügyi 
ellátást nyújtó épületre vonatkozó referenciát benyújtania, elegendő csak az egyikre 
referenciával rendelkeznie, amennyiben annak értéke eléri a minimumkövetelményként 
meghatározott értéket. Amennyiben ajánlattevő egy szerződés keretében olyan referenciával 
rendelkezik, amely mind az irodaépületre, mind a kórházi és egyéb, egészségügyi ellátást 
nyújtó épületre vonatkozó követelményeket kielégíti, ez a referencia is elfogadható, 
amennyiben teljesíti a minimumkövetelményben meghatározott feltételeket. 
Amennyiben ajánlattevő több részre tesz ajánlatot, ugyanaz a referencia több rész 
tekintetében is benyújtható, ha az adott részben előírt követelményeknek megfelel. 
M2) mindkét rész tekintetében: nem rendelkezik részenként a megelőző 1 évben (2012.) 
minimum 30-30 fő éves átlagos statisztikai létszámmal és minimum 1 fő vezető 
tisztségviselővel. Amennyiben két részre tesz ajánlatot, akkor összesen minimum 60 fő éves 
átlagos statisztikai létszámmal és összesen minimum 1 fő vezető tisztségviselővel kell 
rendelkezni. 
M3) nem rendelkezik részenként legalább az alábbi szakemberek mindegyikével: 
1-1 fő MV-ÉP/A jogosultsággal rendelkező felelős műszaki vezető, aki felsőfokú szakirányú 
építészmérnöki végzettséggel rendelkezik. 
1-1 fő MV-ÉP/ÉG jogosultsággal rendelkező felelős műszaki vezető, aki felsőfokú szakirányú 
gépészmérnöki végzettséggel rendelkezik. 
1-1 fő MV-ÉP/ÉV jogosultsággal rendelkező felelős műszaki vezető, aki felsőfokú szakirányú 
villamosmérnöki végzettséggel rendelkezik. 
1-1 fő építészeti tervezési szakterületi (É) jogosultsággal rendelkező felsőfokú szakirányú 
építészmérnöki végzettséggel rendelkező tervező. 
1-1 fő építmények gépészeti tervezés szakterületi (G) jogosultsággal rendelkező felsőfokú 
szakirányú gépészmérnöki végzettséggel rendelkező tervező. 
1-1 fő építmények villamosmérnöki tervezés szakterületi (V) jogosultsággal rendelkező 
felsőfokú szakirányú villamosmérnöki végzettséggel rendelkező tervező. 
Az építészmérnöki felelős műszaki vezető kivételével egy szakember több pozícióra is 
jelölhető, azonban a szakemberek száma nem lehet részenként 3-3 főnél kevesebb. 
Más tagállamban szerzett jogosultság esetében ajánlatkérő a jogosultság megszerzésének 
országa szerinti a fentiekkel egyenértékű jogosultságot igazoló dokumentumot és annak 
felelős magyar fordítását kéri becsatolni az alkalmasság igazolása tekintetében! 
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Amennyiben két részre tesz ajánlatot, akkor részenként kell rendelkezni az előírt számú
szakemberrel.

és/vagy

Magyarázó megjegyzés (adott esetben):

Ajánlatkérő az eljárást megindító hirdetmény V.4.) pontját az alábbiakkal egészíti ki: 28.)
Ajánlatkérő az alábbiakra hívja fel ajánlattevők figyelmét: az építésügyi és építésfelügyeleti
hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról
szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 38/D. § (1) bekezdése értelmében „jogi személy vagy
jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet akkor végezhet a 16. §, a 32. §, a 33/A. § és a
38/A-38/C. § szerinti tevékenységet, ha tagja vagy alkalmazottja rendelkezik
településtervezési, településrendezési szakértői, építészeti-műszaki tervezői, építésügyi
műszaki szakértői, beruházáslebonyolítói, építésügyi igazgatási szakértői, felelős műszaki
vezetői, építési műszaki ellenőri vagy energetikai tanúsítói jogosultsággal, és ezt a
tevékenységet a jogosultsággal rendelkező személy végzi.

---------------------------------[A IV.2.2) szakaszból szükség szerint több példány használható]
--------------------------

IV.2.3.1) Módosul a dokumentáció: igen

IV.2.3.2) A dokumentáció módosított elemei (a korábbi és az új szöveg feltüntetésével) vagy nagyobb
terjedelmű módosítás esetén a módosuló pontjainak felsorolása (adott esetben):

Ajánlati dokumentáció III. fejezet (Iratminták)
Ajánlati dokumentáció IV. fejezet (Benyújtandó dokumentumok táblázata) III.b. pont és V.3. pont
Ajánlati dokumentáció II. fejezet 10. pont
Ajánlati dokumentáció V. Fejezet (Szerződéstervezet)
Ajánlati dokumentáció árazatlan Költségvetések a IV.4. pontban foglaltak szerint

IV.2.3.3) A módosított dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja, beszerzési helye (adott
esetben):

Az egységes szerkezetű ajánlati dokumentáció a jelen hirdetmény megjelenésének napjától
kezdődően az ajánlattételi határidő lejártáig térítésmentesen átvehető az ajánlati felhívás I.1. pontja
szerinti címen munkanapokon hétfőtől csütörtökig 9:00 - 15:00 óra között, pénteken 9:00 - 12:00
óra között, az ajánlattételi határidő lejártának napján 9:00 órától 10:00 óráig, valamint a Kbt. 50. §
(3) bekezdése szerint.

IV.2.3.4) A módosított dokumentáció beszerzésének határideje (adott esetben):

Dátum: 2013/03/29 (év/hó/nap)

Időpont: 10 : 00

IV.3) Tájékoztatás az ajánlattételi/részvételi határidő hosszabbításáról (adott esetben)

IV.3.1) Dátumok változása

 

A meghosszabbítással érintett dátum helye a közzétett hirdetményben

A következő helyett

Dátum: (év/hó/nap)

Időpont: :

A következő időpont irányadó
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Dátum: (év/hó/nap)

Időpont: :

IV.3.2) Az ajánlattételi/részvételi határidő meghosszabbításának indoka:

IV.4) EGYÉB INFORMÁCIÓK (adott esetben)

Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás rendelkezéseit nem érintve a dokumentáció további
részeit módosította az 1. rész tekintetében:
Belső építészeti költségvetés pdf és xls formátumban (különösen 45. Lakatos szerkezetek
elhelyezése - 106. tétel, 31. Helyszíni beton és vasbeton munkák - 1. tétel, 42. Aljzatkészítés, hideg-
és meleg burkolatok készítése - 3,4,5,6,7 tételek, 72. Épületautomatika, felügyelet - 1. tétel, 49.
Árnyékolók beépítése - 2, 3, 4, 5 tételek, 33. Falazás és egyéb kőműves munkák - 1. tétel, 49.
Árnyékolók beépítése - 1. tétel, 45. Lakatos szerkezetek elhelyezése - 104. tétel, 46. Üvegezés - 8.
tétel)
Erősáram költségvetés pdf és xls formátumban (különösen 94, 97, 98, 99, 100, 112, 152. tételek)
Gyengeáram költségvetés pdf és xls formátumban (különösen 113. tétel Gyengeáramú rendszerek
fejezet 35. tétele, Automatikus tűzjelző rendszer fejezet 9. sora, Automatikus tűzjelző rendszer
fejezet 25.-26. tétele, Gyengeáramú rendszerek fejezet 21. tétele)
Épületgépészet költségvetés xls formátumban (145. és 146. tétel)
Lift költségvetés xls formátumban (belsőépítész tételtörlés)
Útépítés költségvetés pdf és xls formátumban (különösen 17. tétel)
Tereplépcső költségvetés pdf és xls formátumban (különösen 2. és 3. tétele)
Erősáram könyvtár kiegészül az áramszolgáltatótól megkapott levéllel
A 2. rész tekintetében:
Építészet költségvetés pdf és xls formátumban (különösen 45. Lakatos szerkezetek elhelyezése:
85. tétel, 48. Szigetelés 22. tétel, 31. Helyszíni beton és vasbeton munkák: 1. tétel)
Erősáram költségvetés pdf és xls formátumban (különösen 90, 93, 94, 95, 96, 97, 112, 148 tételei)
Épületgépészet költségvetés xls formátumban
Lift költségvetés pdf és xls formátumban (belsőépítész tételtörlés)
Erősáram könyvtár kiegészül az áramszolgáltatótól megkapott levéllel
Gyengeáram költségvetés pdf formátumban (automatikus tűzjelző rendszer)

IV.5) E hirdetmény feladásának időpontja : 2013/03/14 (év/hó/nap)

A. melléklet

További címek és kapcsolattartási pontok

I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be

Hivatalos név:

Postai cím:

Város/Község:

Postai irányítószám:

Ország:

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett:

Telefon:
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E-mail:

Fax:

Internetcím (URL):
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