3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja
1024 Budapest, Margit krt. 85.
Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757
E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA
Építési beruházás
Árubeszerzés

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki

X

Szolgáltatás
Építési koncesszió

A hirdetmény kézhezvételének dátuma____________________
Azonosító kód_______________________________________

Szolgáltatási koncesszió

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)
Hivatalos név: Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata
Postai cím: Maros u. 16/B
Város/Község: Budapest

Kapcsolattartási pont(ok):

Postai
Ország:
irányítószám:
Magyarország
1122
Telefon: +361/356-5044

Címzett: Dr. Bodroghelyi László főigazgató főorvos
E-mail: igazgatosag@budavari-euszolg.hu
Fax: +361/356-5044
Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.budavari-euszolg.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):

További információk a következő címen szerezhetők be:
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet
A dokumentáció a következő címen szerezhető be:
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet
Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet
I.2.) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA
Központi szintű

Közszolgáltató
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Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet

Támogatott szervezet [Kbt. 241. § b)–c) pont]
Egyéb

I.3.) AZ AJÁNLATKÉRŐ TEVÉKENYSÉGI KÖRE
I.3.1) A KBT. VI. FEJEZETE SZERINTI AJÁNLATKÉRŐK ESETÉN
Általános közszolgáltatások

Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

Védelem

Szociális védelem

Közrend és biztonság

Szabadidő, kultúra és vallás

Környezetvédelem

Oktatás

Gazdasági és pénzügyek

Egyéb (nevezze meg):

Egészségügy

I.3.2) A KBT. VII. FEJEZETE SZERINTI AJÁNLATKÉRŐK ESETÉN
Víz
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és
elosztása

Villamos energia
[Kbt. 163. § (1) bek.. a) pont]
Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása és
kitermelése

Vasúti szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]

[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz
szolgáltatások

Repülőtéri tevékenység
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]

[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]
Kikötői tevékenységek

Postai szolgáltatások

[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]

[Kbt. 163. § (1) bek. d) pont]

I. 4.) Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást?

igen

nem
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II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) MEGHATÁROZÁS
II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
KEOP-5.3.0/A/09-2010-0007 kódszámú, energia-megtakarítási beruházás
II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye
(Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik leginkább megfelel a
szerződés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának)
a) Építési beruházás

b) Árubeszerzés

c) Szolgáltatás

Kivitelezés

Adásvétel

Szolgáltatási kategória

Tervezés és kivitelezés

Lízing

Kivitelezés, bármilyen eszközzel,
módon, az ajánlatkérő által
meghatározott követelményeknek
megfelelően

Bérlet

(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat
lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)

Részletvétel
Ezek kombinációja/Egyéb

Építési koncesszió
Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye

A teljesítés helye

NUTS-kód

NUTS-kód

A teljesítés helye

HU101
NUTS-kód

II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul
Közbeszerzés megvalósítása

Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása

Keretmegállapodás megkötése
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)
Keretmegállapodás több ajánlattevővel

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek keretszáma
VAGY, adott esetben, maximális létszáma
A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben:

vagy hónap(ok)ban:

A közbeszerzések összértéke a keretmegállapodás teljes időtartama alatt (csak számokkal és pénznem):

A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (amennyire lehetséges):
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II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya
A Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata 1122 Budapest, Maros u. 16/B sz. alatti orvosi rendelőintézetének
energetikai korszerűsítése két részben. Egyik részben az épület új, magas hővédelmű külső nyílászáróinak legyártása,
helyszínre történő leszállítása, beépítése a szükséges bontási és helyreállítási munkákkal a műszaki dokumentációnak
megfelelően. Másik részben az épület új, korszerű kazánházi berendezéseinek és a fűtési rendszer korszerűsítéséhez
szükséges szerelvényeinek helyszínre történő leszállítása, beépítése, üzembe helyezése a szükséges bontási és építési
munkákkal a műszaki dokumentációnak és a kiviteli terveknek megfelelően. A közbeszerzés mindkét részének
vállalkozásba adása vegyes vállalkozási szerződés keretében történik.
A kivitelezéseket működő intézményben kell végezni.

II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)

Fő szójegyzék

44.221.000-5

Fő tárgy

-

. . -

45.421.130-4

.
.

További tárgy(ak)

.
.

-

II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. mellékletből szükség
szerint több példány használható)
igen
nem
Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
egy részre

egy vagy több részre

valamennyi részre

II.1.8.) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)?

igen

nem

II. 2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték ( valamennyi részt, és opciót beleértve)
1.

rész: 78 db külső nyílászáró és tartozékai

2.

rész: 2 db kazán és kapcsolódó berendezések, fűtési rendszer szerelvények

II.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben)

igen

nem

Igen válasz esetén a vételi jog leírása:

Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje:
hónap(ok)ban:

vagy

napokban:

Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen):

(a szerződés megkötésétől számítva)
vagy:

és

között

Ha ismert, az árubeszerzésre vagy a szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétlődő jellegű szerződések esetében kérjük
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feltüntetni a további szerződések tervezett idejét:
hónapokban:

vagy

napokban:

(a szerződés megkötésétől számítva)

II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE
Az időtartam hónap(ok)ban:
VAGY: kezdés
befejezés

vagy napokban:

2010. 10. 13.

(a szerződés megkötésétől számítva)
(év/hó/nap)

ÉS/VAGY
(év/hó/nap)

2010. 11. 30.

III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS TECHNIKAI INFORMÁCIÓK
III.1) A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben)
Az ajánlattevő késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbér vállalására köteles az ajánlati dokumentációban
részletezettek szerint. A szerződésszerű teljesítés érdekében jótállási biztosítékot kell vállalni a közbeszerzésekről szóló
2003. évi CXXIX. Törvény (a továbbiakban: Kbt.) 53. § (6) bekezdés a) pont szerint. A teljesítést követően a szerződésben
meghatározott jótállási kötelezettséget vállal a nyertes ajánlattevő, melynek futamideje: 36 hónap.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre
Megrendelő előleget nem fizet. A teljesítés során részszámla kibocsátásra nincs lehetőség. A számla ellenértékét az
ajánlatkérő az igazolt teljesítést követően kiállított számla ellenében átutalással teljesíti a Kbt. 305. § (3) bekezdésének,
valamint a 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ának megfelelően, a szerződésben meghatározott módon és tartalommal való
teljesítéstől számított hatvan napon belül.
III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott esetben)
Nem követelmény.
III.1.4) Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? (adott esetben)
Ha igen, a különleges feltételek meghatározása

igen

nem

III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK
III.2.1) Az ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és
cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó vagy azt el nem érő mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX.
tv. (a továbbiakban: Kbt.) 60. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll. Az eljárásban nem lehet
ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó vagy azt el nem érő mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a Kbt. 61. § (2) bekezdésben foglalt kizáró ok fennáll. Az
ajánlatkérő az eljárásból kizárja az olyan ajánlattevőt, akivel szemben, illetőleg akinek a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pont
szerinti alvállalkozóval szemben, vagy a számára erőforrást nyújtó szervezettel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)-b)
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pontjaiban fogalt kizáró okok bármelyike fennáll.
A Kbt. 249. § (3) bekezdése szerint a kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevőnek (a közös ajánlattevők
mindegyikének), a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pont szerinti alvállalkozónak, valamint az ajánlattevő részére a szerződés
teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezetnek nyilatkoznia kell. A nyilatkozatoknak az ajánlattételi határidőt megelőző 60
napnál nem régebbi keltezésűnek kell lenniük.

Megkövetelt igazolási mód.
A kizáró okok fenn nem állását a Közbeszerzések Tanácsának a Közbeszerzési Értesítőben és egyúttal a honlapján is
közzétett vonatkozó hatályos útmutatók rendelkezései szerint kell igazolni.
A Kbt. 62. § (1) bek. a) és b) pontja szerinti kizáró okok hiányát külön nem kell igazolni, tekintettel arra, hogy az a) pont
szerinti körülményt az ajánlatkérőnek kell tudnia bizonyítania, míg a b) pont szerinti körülmény csak a jelen eljárás során
merülhet fel.
A nyilatkozatokat, igazolásokat eredetiben vagy másolatban kell benyújtani.

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a
megkövetelt igazolási mód:
a.) Az ajánlattevő pénzforgalmi számláit vezető
valamennyi pénzforgalmi számlájára vonatkozó,
az ajánlattételi határidő lejáratától számított 60
napnál nem régebbi nyilatkozat a következő
tartalommal:
-

-

mióta vezeti az ajánlattevő vagy a Kbt. 71. § (1)
bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó
pénzforgalmi számláját, számláit,
a nyilatkozat kiállítását megelőző 24 hónapban
volt-e a pénzforgalmi számlá(ko)n 30 napot
meghaladó sorban állás.

Amennyiben ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez
szükséges alkalmasság igazolása érdekében más,
erőforrást nyújtó szervezet (szervezetek) erőforrására is
(a Kbt. 4. § 3/E pontjának megfelelően) támaszkodik, a
Kbt. 65. § (4) bekezdése szerint köteles igazolni azt is,
hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások
rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének
időtartama alatt.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Gazdasági és pénzügyi szempontból alkalmatlan az
ajánlattevő, a közös ajánlattevők és Kbt. 71. § (1) bekezdés
b) pont szerinti alvállalkozó, ha a pénzforgalmi számláját
vezető pénzforgalmi szolgáltató nyilatkozata alapján
bármely pénzforgalmi szolgáltatójánál vezetett bármely
pénzforgalmi számláján a nyilatkozat kiállítását megelőző
24 hónapban 30 napot meghaladó sorban állás fordult elő.
Az ajánlattevőnek (közös ajánlatevőnek) és a Kbt. 71. (1)
bekezdés b) pont szerinti alvállalkozónak a fenti
feltételeknek külön-külön önállóan kell megfelelniük.

Az eljárásban nem lehet (közös) ajánlattevő(k), vagy a
közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben
igénybe
venni
kívánt
alvállalkozó,
akinek mérleg szerinti eredménye 2009. évben negatív volt.
Az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) és a Kbt. 71. § (1)
bekezdés b) pont szerinti alvállalkozónak a fenti
feltételeknek külön-külön önállóan kell megfelelniük.

Az erőforrást nyújt szervezet az alkalmasságát az adott
alkalmassági feltétel tekintetében az ajánlattevőre ezen
pontban előírttal azonos módon igazolni köteles.
Amennyiben ajánlattevő erőforrást nyújtó szervezetet
vesz igénybe az alkalmasság igazolásához, akkor
ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy közte és az
erőforrást nyújtó szervezet között a Polgári
Törvénykönyv szerinti többségi befolyás áll-e fenn,
avagy sem.
b) Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) és a Kbt. 71.
§ (1) bekezdésének b) pontja szerinti alvállalkozónak
csatolnia kell a 2009. üzleti év számviteli jogszabályok
szerinti beszámolójának főösszegeit tartalmazó részt.
Amennyiben Ajánlattevő (közös ajánlattevők) vagy a
Kbt. 71. § (1) bekezdésének b) pontja szerinti
alvállalkozó letelepedése szerinti ország joga nem írja
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elő a beszámoló közzétételét, úgy ajánlattevő (közös
ajánlattevők) és/vagy a Kbt. 71. § (1) bekezdésének b)
pontja szerinti alvállalkozó képviselője által aláírt
nyilatkozat csatolása szükséges a 2009. év adózás előtti
eredményéről.
Ajánlattevő köteles felelősségbiztosítási szerződést
kötni, és a kötvény másolatát legkésőbb a
szerződéskötés időpontjáig a Megrendelő részére
másolatban átadni. A felelősségbiztosítás akkor
megfelelő, ha legalább 2 millió Ft/káresemény
kondícióval rendelkezik.

Alkalmatlan az ajánlattevő ha nem rendelkezik legkésőbb a
szerződéskötés időpontjáig a Megrendelő részére
másolatban átadandó felelősségbiztosítási kötvénnyel,
amely legalább 2 millió Ft/káresemény kondíciót tartalmaz.

Amennyiben ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez
szükséges alkalmasság igazolása érdekében más,
erőforrást nyújtó szervezet (szervezetek) erőforrása is
(a Kbt. 4. § 3/E pontjának megfelelően) támaszkodik, a
Kbt. 65. § (4) bekezdése szerint köteles igazolni azt is,
hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások
rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének
időtartalma alatt.

Az erőforrást nyújtó szervezet az alkalmasságát az
adott alkalmassági feltétel tekintetébe az ajánlattevőre
ezen pontban előírttal azonos módon igazolni köteles.
Amennyiben ajánlattevő erőforrást nyújtó szervezetet
vesz igénybe az alkalmasság igazolásához, akkor
ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy közte és az
erőforrást nyújtó szervezet között a Polgári
Törvénykönyv szerinti többségi befolyás áll-e fenn,
avagy sem.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a
megkövetelt igazolási mód:

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

A Kbt. 67. § (1) bekezdés a) pontja alapján az ajánlathoz
csatolni kell ajánlattevő vagy a Kbt. 71. § (1) bekezdés b)
pontja szerinti alvállalkozója nyilatkozatát, hogy
rendelkezik az utóbbi legfeljebb 3 (három) évben teljesített,
legalább egy megrendelő részére végzett legalább 40 db,
összesen legalább 80 m2 felületű külső nyílászáró (ablak)
cseréjére vonatkozó megrendelést;

Ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója alkalmatlan
amennyiben nem rendelkezik az utóbbi legfeljebb 3
(három) évben teljesített, legalább egy megrendelő részére
végzett legalább 40 db, összesen legalább 80 m2 felületű
külső nyílászáró (ablak) cseréjére vonatkozó nyílászáró
(ablak) cseréjére vonatkozó megrendeléssel;

Rendelkezik legalább egy megrendelő részére végzett,
legalább
100
kW
beépített
kazánteljesítményű
gázkazánházi korszerűsítésre és legalább 40 darab hőleadó
helyi
hőteljesítmény-szabályozására
vonatkozó
megrendelést, mint referenciát.

Ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója alkalmatlan
amennyiben nem rendelkezik legalább egy, legalább 100
kW
beépített
kazánteljesítményű
gázkazánházi
korszerűsítésre és legalább 40 darab hőleadó helyi
hőteljesítmény-szabályozására vonatkozó referenciával.

Tekintettel arra, hogy a jelen eljárásban beszerzendő árukra
részajánlat is tehető, a referenciát csak az adott részajánlat
tárgyára vonatkoztatva kell nyújtani!
A referencia igazolásnak legalább az alábbi adatokat kell
tartalmazni:
-Megrendelő neve, székhelye
- építési-szerelési munkálatok helye
- alkalmazott nyílászárók típusa és mennyisége, alkalmazott
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fűtési szerelvények típusa és mennyisége, alkalmazott
kazán típusa és mennyisége.
Felhívjuk tisztelt ajánlattevő figyelmét a Kbt. 68. § (1)
bekezdésében, amely szerint, ha a szerződést kötő másik fél
a Kbt. 22. § (1) bek. a)-e) pont szerinti szervezet, úgy az
alkalmassági kritériumnak való megfelelést az általa kiadott
vagy aláírt igazolással kell igazolni. Ha a szerződést kötő
másik fél a Kbt. 22. § (1) bek. a)-e) pontjában foglaltakhoz
képeset egyéb szervezet, úgy az alkalmassági kritériumnak
való megfelelés az általa kiadott, vagy aláírt igazolással
vagy az ajánlattevő nyilatkozatával is igazolható.

Az ajánlattevőnek ajánlatában be kell mutatnia a
teljesítésben részt vevő, a nyílászáró cserékhez legalább 1
fő épületépítési szakterületen MV-Ép/A besorolású felelős
műszaki vezetői jogosultsággal rendelkező szakemberét,
amely okirat tartalmazza ezen személy nevét, végzettségét,
képzettségét és gyakorlati idejét, csatolni kell továbbá a
megjelölt felelős műszaki vezető szakember felelős
műszaki vezetői névjegyzékben való szerepléséről szóló
igazolást egyszerű másolati példányban.

Az ajánlattevőnek ajánlatában be kell mutatnia a
teljesítésben részt vevő, a kazánház és a fűtési rendszer
korszerűsítéséhez legalább 1 fő, épületgépész szakterületen
MV-ÉG besorolású felelős műszaki vezetői jogosultsággal
rendelkező szakemberét és legalább 1 fő,
épületvillamossági szakterületen MV-Ép/ÉV besorolású
felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkező
szakemberét, amely okirat tartalmazza ezen személy nevét,
végzettségét, képzettségét és gyakorlati idejét, csatolni kell
továbbá a megjelölt felelős műszaki vezető szakember
felelős műszaki vezetői névjegyzékben való szerepléséről
szóló igazolást egyszerű másolati példányban.
Az ajánlattevőnek ajánlatában be kell mutatnia a
teljesítésben részt vevő, a nyílászáró cserékhez legalább 2
fő épületasztalos, 1 fő kőműves, 1 fő burkoló végzettségű
szakemberét,
összesen
legalább
4
fő
fizikai
munkavállalóval együtt, amely okirat tartalmazza ezen
személyek nevét, végzettségét, képzettségét és gyakorlati
idejét, valamint az épületasztalos, a kőműves és a burkoló
szakemberek szakiskolai bizonyítványait, egyszerű másolati
példányban.
Az ajánlattevőnek ajánlatában be kell mutatnia a
teljesítésben részt vevő, a kazánház és a fűtési rendszer
korszerűsítéséhez legalább 1 fő fűtésszerelő végzettségű
szakemberét, legalább 1 fő arcképes gázszerelői
igazolvánnyal rendelkező gázkészülék-szerelő végzettségű
szakemberét, legalább 1 fő FAM vizsgával és
érintésvédelmi felülvizsgálói jogosultsággal rendelkező
villanyszerelő végzettségű szakemberét, összesen legalább
4 fő fizikai munkavállalóval együtt, amely okirat
tartalmazza ezen személyek nevét, végzettségét,
képzettségét és gyakorlati idejét, valamint a gázszerelő
szakember arcképes igazolvány másolatát, szakiskolai
bizonyítványát és a villanyszerelő szakember szakiskolai

Ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója alkalmatlan
amennyiben együttesen nem rendelkeznek legalább egy 1
fő MV Ép/A jogosultságú felelős műszaki vezetővel, aki
szerepel az ajánlat benyújtásakor hatályos 244/2006 (XII.5.)
Kormány rendeletben előírt felelős műszaki vezetői
névjegyzékben.

Műszaki illetve szakmai szempontból alkalmatlan az
ajánlattevő (közös ajánlattevők), és a közbeszerzés
értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozó, ha
együttesen nem rendelkeznek saját alkalmazásban a
kivitelezési feladatnak megfelelő
- a nyílászáró cserékhez legalább 1 fő épületépítési
szakterületen MV-Ép/A besorolású felelős műszaki vezetői
jogosultsággal rendelkező szakemberrel
- a kazánház és a fűtési rendszer korszerűsítéséhez legalább
1 fő, épületgépész szakterületen MV-ÉG besorolású felelős
műszaki vezetői jogosultsággal rendelkező szakemberrel és
legalább 1 fő, épületvillamossági szakterületen MV-Ép/ÉV
besorolású felelős műszaki vezetői jogosultsággal
rendelkező szakemberrel
- a nyílászáró cserékhez legalább 2 fő épületasztalos, 1 fő
kőműves, 1 fő burkoló végzettségű szakemberrel, összesen
legalább 4 fő fizikai munkavállalóval
- a kazánház és a fűtési rendszer korszerűsítéséhez legalább
1 fő fűtésszerelő végzettségű szakemberrel, legalább 1 fő,
arcképes
gázszerelői
igazolvánnyal
rendelkező
gázkészülék-szerelő végzettségű szakemberrel, legalább 1
fő FAM vizsgával és érintésvédelmi felülvizsgálói
jogosultsággal rendelkező villanyszerelő végzettségű
szakemberrel,
összesen
legalább
4
fő
fizikai
munkavállalóval.
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bizonyítványát, FAM vizsga bizonyítványát, érintésvédelmi
felülvizsgálói
jogosultsági
vizsga
bizonyítványát,
mindezeket egyszerű másolati példányban.
Az ajánlattevő (közös ajánlattevők) és a Kbt. 71. § (1)
bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozók a fenti
alkalmassági
követelményeknek
együttesen
is
megfelelhetnek.
Amennyiben ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez
szükséges alkalmasság igazolása érdekében más, erőforrást
nyújtó szervezet (szervezetek) erőforrására is (a Kbt. 4. §
3/E pontjának megfelelően) támaszkodik, a Kbt. 65. § (4)
bekezdése szerint köteles igazolni azt is, hogy a szerződés
teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak
majd a szerződés teljesítésének időtartalma alatt.
Az erőforrást nyújtó szervezet az alkalmasságát az adott
alkalmassági feltétel tekintetében az ajánlattevőre ezen
pontban előírttal azonos módon igazolni köteles.
Amennyiben ajánlattevő erőforrást nyújtó szervezetet vesz
igénybe az alkalmasság igazolásához, akkor ajánlattevőnek
nyilatkoznia kell arról, hogy közte és az erőforrást nyújtó
szervezet között a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi
befolyás áll-e fenn, avagy sem.
III.2.4) Fenntartott szerződések
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott

igen

nem

A szerződés a Kbt. 253. § szerint fenntartott

igen

nem

III. 3) SZOLGÁLTATÁS MEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES
FELTÉTELEK
III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve?

igen

nem

Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) AZ ELJÁRÁS TÍPUSA
IV.1.1) Az eljárás típusa a Kbt. VI. fejezete szerinti
Tárgyalás nélküli
Tárgyalásos
IV.1.2) Az eljárás típusa a Kbt. VII. fejezete szerinti
Tárgyalás nélküli
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Tárgyalásos

IV. 2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK
IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint
Az alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat súlyozással kell megadni)
Részszempont

Súlyszám

Részszempont

1.

6.

2.

7.

3.

8.

4.

9.

5.

10.

Súlyszám

IV.2.2) Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e?

igen

nem

Ha igen, további információk az elektronikus árlejtésről (ha szükséges)

IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)

IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e?

igen

nem

Igen válasz esetén
Előzetes összesített tájékoztató
Hirdetmény száma a KÉ-ben:

Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény

/

(KÉ-szám/évszám)

/

A hirdetmény közzétételének dátuma:

/

(év/hó/nap)

Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
Hirdetmény száma a KÉ-ben:
A hirdetmény közzétételének dátuma:

/

(KÉ-szám/évszám)

/

/

(év/hó/nap)
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IV.3.3) A dokumentáció beszerzésének feltételei (adott esetben)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum:
óra

2010/ 09 / 13

(év/hó/nap )

Időpont: 15

Kell-e fizetni a dokumentációért?

igen

Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): 50.000

nem

(bruttó) Pénznem: HUF

A dokumentáció ellenértékét Dr. Simon Tibor ügyvéd CITIbanknál vezetett 10800014-90000006-11341342 számú
bankszámlájára kell befizetni. A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja: személyesen az átutalás banki
kivonattal történő leigazolásával Dr. Simon Tibor ügyvéd irodájában (1122 Budapest, Csaba u. 12. I. em. 8.)
naponta 9-12 óráig az ajánlati felhívás megjelenése napjától az ajánlattételi határidő lejártáig. Az ajánlattételi
határidő lejártának napján 9-15 óráig, vagy a Kbt. 54. § (4) bekezdésében meghatározottak szerint.
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő
Dátum:

2010/ 09 /13

(év/hó/nap)

Időpont:

15.00 óra
IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
ES

CS

DA

DE

ET

EL

EN

FR

IT

LV LT

HU MT NL PL PT SK SL

FI

SV

Egyéb:

IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (tárgyalás nélküli eljárás esetén)

/

/

VAGY hónap(ok)ban:

-ig (év /hó/nap )
vagy napokban:

120

(az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum:
óra

2010/ 09 /13

(év/hó/nap)

Időpont: 15

Helyszín : Dr. Simon Tibor Ügyvéd Irodája (1122 Budapest, Csaba u. 12. I. em. 8.)
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek
Kbt. 80. § (2) bekezdés szerinti személyek
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V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
V.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ JELLEGŰ-E? (adott esetben)

igen

nem

Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
V.2) A SZERZŐDÉS EU ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY PROGRAMMAL KAPCSOLATOS?
igen
nem
Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb hivatkozási alapot:
KEOP-5.3.0/A/09-2010-0007 kódszámú energia megtakarítást célzó pályázati projekt

V.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben)
V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett időpontja:

2010. 09. 22. 14 óra Ajánlatkérő ezúton hívja meg az eredményhirdetésre az ajánlattevőket.
Helye: Dr. Simon Tibor Ügyvéd Irodája (1122 Budapest, Csaba u. 12. I. em. 8.)
V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja:

2010. 10. 12. 11 óra, helye: Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata, Igazgatóság (1122 Budapest,
Maros u. 16/B)
V.3.3) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás
időpontja :(kivéve, ha az eljárás tárgyalás nélküli)

V.3.4.1) A dokumentáció megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való részvétel feltétele? (adott esetben)
igen

nem

V.3.4.2) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott esetben)
A fizetés feltételei és módja: A dokumentáció ellenértékét Dr. Simon Tibor ügyvéd CITIBanknál vezetett
10800014-90000006-11341342
számú
bankszámlájára
kell
befizetni.
A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja: személyesen az átutalás banki kivonattal történő leigazolásával
Dr. Simon Tibor ügyvéd irodájában (1122 Budapest, Csaba u. 12. I. em. 8.) munkanapokon 9-12 óráig az ajánlati
felhívás megjelenése napjától az ajánlattételi határidő lejártáig. Az ajánlattételi határidő lejártának napján a
dokumentáció 15 óráig vehető át. Az átvételkor a befizetést igazoló hiteles dokumentum bemutatása és egy arról
készült másolat átadása szükséges, működésének kérése esetén a kérelemhez a befizetést igazoló dokumentumot
eredetiben vagy hiteles másolatban csatolni kell. Az ajánlattételi dokumentáció másra nem ruházható át.
V.3.5.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén az ajánlatok
részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

V.3.5.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén a módszer
(módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.5.1) pont szerinti ponthatárok közötti
pontszámot:
V.6) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos
jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb(ak)-e?
igen

nem

V.7) Egyéb információk:
1. Az ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 83. § (2) bekezdése szerinte teljes körben biztosítja.
2. Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek) az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 70. § (2) bekezdésében foglaltak
szerint.
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3. Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 71. § (1) bekezdés a), b) és c)
pontja vonatkozásában. A nyilatkozatokat nemleges tartalom esetén is kifejezetten meg kell tenni, és az ajánlathoz
csatolni.
4. A Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pont szerinti alvállalkozóra vonatkozó, szükséges alkalmassági igazolásokat a Kbt.
71. § (4) bekezdése szerint az ajánlatban kell megadni.
5. Amennyiben ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) a 2006. évi V. tv. (Ctv.) szerint rendelkeznie kell aláírási
címpéldánnyal vagy aláírás-mintával, úgy az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlatot kézjegyükkel ellátó
cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányának vagy a 2006. évi V. tv. 9. § (3) bekezdése szerinti
aláírás-mintájának egyszerű másolati példányát. Amennyiben az ajánlatot nem a cégkivonatban szereplő képviselő
írja alá, akkor az adott személy(ek)nek az ajánlat aláírására vonatkozó, a cégkivonatban szereplő képviselő írja alá,
akkor az adott személy(ek)nek az ajánlat aláírására vonatkozó, a meghatalmazott aláírásmintáját is tartalmazó, a
cégjegyzésre jogosult képviselő általi meghatalmazásnak az eredeti példányát is szükséges csatolni.
6. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő (közös ajánlattevő) és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti
alvállalkozó esetében az aktuális cégállapotot bemutató, az ajánlattételi határidőt megelőző 30 napnál nem régebben
kelt, az illetékes cégbíróság által kibocsátott cégkivonatot vagy az IRM Céginformációs és az Elektronikus
Cégeljárásban Közreműködő Szolgálata által kiadott nyilvános cégadatok kivonatát. Amennyiben az illetékes
cégbíróság által kiadott cégkivonat szerint cégügyben el nem bírált módosítás van folyamatban, valamint ha az IRM
Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálata által kiadott cégkivonaton „módosítás
alatt” kitétel szerepel, és – bármelyik fajta cégkivonat esetén – a cégkivonatból a módosítás tárgya és pontos
terjedelme nem állapítható meg, úgy csatolni kell a változás-bejegyzési kérelem egyszerű másolatát is.
7. Közös ajánlattétel esetén az ajánlat részeként be kell nyújtani az ajánlattevőknek a közös ajánlattal összefüggő
megállapodásukat, amelynek tartalmaznia kell nyilatkozatukat arról, hogy a szerződés szerinti teljesítésért
egyetemleges kötelezettséget és felelősséget vállalnak, a teljesítésben való részvételük arányát, a feladatoknak az
ajánlattevők közötti megosztását, továbbá a képviselő ajánlattevő megjelölését.
8. A nyertes ajánlattevő köteles felelősségbiztosítási szerződést kötni, és a kötvény másolatát legkésőbb a
szerződéskötés időpontjáig ajánlatkérő részére másolatban átadni. A felelősségbiztosítás akkor megfelelő, ha
legalább 2 millió Ft/káresemény kondícióval rendelkezik. A fentiek szerint felelősségbiztosítás mellett ajánlattevő
köteles építésszerelési biztosítást is kötni, biztosítani a megvalósítandó létesítményt, a berendezéseket, az anyagokat
az újbóli előállításuk teljes költségének az összegére, beleértve az elbontás, a törmelék elszállítás, a szakemberek
díjának és a haszon költségét is. A biztosításnak érvényben kell maradni a műszaki átadás-átvétel lezárását követő
12 hónapig.
9. Ha az ajánlatkérő az eredményhirdetéskor megjelöli a legkedvezőbb ajánlatot tevőt követő ajánlattevőt, akkor az
eljárás nyertesének visszalépése esetén ezzel az ajánlattevővel fog szerződést kötni. Ha az ajánlatok között
egyenlőség áll fenn, ajánlatkérő ártárgyalást folytat az érintett ajánlattevőkkel.
10. Az ajánlat formája: az ajánlattételi dokumentációban részletezettek szerint.
11. Az ajánlattételi dokumentáció megvásárlása az eljárásban való részvétel feltétele. A dokumentáció másra át nem
ruházható.
12. A dokumentáció megküldése az erre irányuló kérelem kézhezvételétől számított két munkanapon belül, postai
úton történik, feltéve, hogy a dokumentáció ellenértéke a IV.3.3 pontban megjelölt számlára beérkezett vagy azt
készpénzben megfizették vagy az ajánlattevő az átutalást igazoló dokumentum egyszerű másolatát a IV.3.3. pontban
megjelölt szervezet részére átadta/megküldte és bármely esetben az ajánlattevő a dokumentáció megküldésére
irányuló kifejezett kérelmében megadta elérhetőségeit.
13. Ajánlatkérő az alkalmasság megállapításához szükséges pénzügyi adatokat – annak szükségessége esetén – a
Magyar Nemzeti Banknak, az ajánlattételi felhívás feladásának napján érvényes hivatalos deviza középárfolyamai
alapján számítja át a Magyar Forintra.
14. Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az eljárással kapcsolatos valamennyi határidővel kapcsolatosan
a közép-európai idő az irányadó.
15. Ajánlattevő az ajánlattételi felhívás IV.3.6) pontjában foglaltaknak megfelelően, az ott szereplő időtartamig
ajánlatához kötve van. Amennyiben a Kbt. 78. § (2) bekezdésében meghatározott időpont ennél későbbi, akkor
ajánlattevő ajánlatához a Kbt. 78. § (2) bekezdésében meghatározott időpontig van kötve.
16. Minden ajánlattevőnek és a Kbt. 71. § (1) bekezdésének b) pontja szerinti alvállalkozójának nyilatkoznia kell
arról, hogy pénzforgalmi számláit mely pénzforgalmi szolgáltatók vezetik és arról, hogy a megnevezetteken kívül
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más pénzforgalmi szolgáltató nem vezet részére pénzforgalmi számlát.
17. Ajánlatkérő 2010. 08. 26-án 9 óra 00 perces kezdettel helyszíni bejárást tart. Találkozó: Budapest XII. kerület
Maros u 16/B épület előtt. A helyszíni bejáráson jegyzőkönyv készül, melyet ajánlatkérő öt napon belül valamennyi
ajánlattevő részére egyidejűleg megküld.
18. A közbeszerzési eljárás során valamennyi levelezésre, tájékoztatásra és egyéb dokumentumra kérjük feltüntetni
az alábbi információkat.
- Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata
- KEOP-5.3.0/A/09-2010-0007
- a dokumentumot beküldő neve és levelezési címe
Ezen információk megadása szükséges esetleges személyes, vagy telefonon történő megkeresés esetén is.
19. Az ajánlatok benyújtása személyesen és postai úton történhet, az alábbi névre és címre: Dr. Simon Tibor, 1122
Budapest, Csaba u. 12. I. em. 8. Az ajánlatokat személyesen munkanapokon 9-12 óráig, az ajánlattételi határidő
napján 9-15 óráig lehet benyújtani.
20. A postán feladott ajánlatot az ajánlatkérő akkor tekinti határidőben benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az
ajánlattételi határidőig igazolhatóan sor kerül a felhívásban megjelölt címen. A postai küldemények elvesztéséből,
késedelmes kézhezvételéből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli.
21. Ajánlattevő írásban kérhet kiegészítő (értelmező) tájékoztatást a Kbt. 56. §-a értelmében, legkésőbb az
ajánlattételi határidő előtt 10 nappal. A kiegészítő tájékoztatást az ajánlatkérő az ajánlattételi határidő előtt 6 nappal
egyidejűleg minden ajánlattevő részére írásban megadja.
22. Az ajánlatokat cégszerűen aláírva zárt borítékban 2 példányban (1 eredeti, "eredeti" megjelöléssel, 1 másolat,
"másolat" megjelöléssel) magyar nyelven kell benyújtani, tartalomjegyzékkel ellátva.
24. Az ajánlathoz csatolni kell a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozó szándéknyilatkozatát. Amennyiben ajánlattevő nem kíván a szerződés teljesítéséhez alvállalkozót, a
közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni alvállalkozót vagy erőforrást nyújtó
szervezetet, igénybe venni, erre vonatkozóan is nyilatkoznia kell.
25. Ajánlatkérő kiköti a 244/2006. (XII.5.) Korm. rendelet alkalmazását az építési műszaki ellenőri, valamint a
felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól.
26. Az ajánlat elkészítésének költsége ajánlattevőt terheli, és semmilyen jogcímen nem hárítható át ajánlatkérőre.
27. A felhívásban és a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. előírásai az irányadóak.

V.8) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA:

2010

/08

/ 16

(év/hó/nap)
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A. MELLÉKLET
TOVÁBBI CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK
I) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÖVETKEZŐ CÍMEKEN ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOKON SZEREZHETŐK BE
Hivatalos név: Dr. Simon Tibor ügyvéd
Postai cím: Csaba u. 12. I. em. 8.
Város/Község: Budapest

Postai irányítószám:
1122

Ország: Magyarország

Kapcsolattartási pont(ok):

Telefon: +36-1/356-4252

Címzett: Dr. Simon Tibor
E-mail: tibor.simon@invitel.hu

Fax: +36-1/356-4252

Internetcím (URL):

II) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHONNAN A DOKUMENTÁCIÓ BESZEREZHETŐ
Hivatalos név: Dr. Simon Tibor ügyvéd
Postai cím: Csaba u. 12. I. em. 8.
Város/Község: Budapest

Postai irányítószám:
1122

Ország: Magyarország

Kapcsolattartási pont(ok):

Telefon: +36-1/356-4252

Címzett: Dr. Simon Tibor
E-mail: tibor.simon@invitel.hu

Fax: +36-1/356-4252

Internetcím (URL):

III) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHOVÁ AZ AJÁNLATOKAT KELL BENYÚJTANI
Hivatalos név: Dr. Simon Tibor ügyvéd
Postai cím: Csaba u. 12. I. em. 8.
Város/Község: Budapest

Postai irányítószám:
1122

Ország: Magyarország

Kapcsolattartási pont(ok):

Telefon: +36-1/356-4252

Címzett: Dr. Simon Tibor
E-mail: tibor.simon@invitel.hu

Fax: +36-1/356-4252

Internetcím (URL):
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B. MELLÉKLET
A RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
A RÉSZ SZÁMA

MEGHATÁROZÁS

1) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA
A Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata 1122 Budapest, Maros u. 16/B sz. alatti orvosi rendelőintézet
kazánházának korszerűsítése, új, korszerű kazánházi berendezések és a fűtési rendszer korszerűsítéséhez szükséges
szerelvények helyszínre történő leszállítása, beépítése, üzembe helyezése a szükséges bontási és építési munkákkal a
műszaki dokumentációnak és a kiviteli terveknek megfelelően. A vállalkozásba adás vegyes vállalkozási szerződés
keretében történik. A kivitelezést működő intézményben, a dokumentációban meghatározott ütemezés szerint kell
elvégezni.
2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)
Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)

Fő szójegyzék
Fő tárgy

45331110-0
45331100-7

.
.
.

További tárgyak

.
.
.

.
.
.

-

-

-

3) MENNYISÉG VAGY ÉRTÉK
2 db kazán és kapcsolódó berendezések, fűtési rendszer szerelvények

4) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ FELTÜNTETÉSE
Az időtartam hónap(ok)ban:
VAGY

Kezdés

vagy napokban:

/

/

30

(a szerződés megkötésétől számítva)

(év/hó/nap)

ÉS/VAGY
Befejezés
5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL
A kazán és a kapcsolódó berendezések, szerelvények beszerelését működő intézményben (orvosi szakrendelő) kell
elvégezni, azaz a fűtés folyamatosságát biztosítani kell!

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