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Tisztelt Ajánlattevő! 

A Fejér Megyei Szent György Kórház (8000 Székesfehérvár, Seregélyesi u. 3.), mint Ajánlatkérő a 
közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 251. § (2) bekezdés 
alapján megindított hirdetmény közzététele nélkül induló általános egyszerű közbeszerzési 
eljárásban felkéri Önöket, hogy a megbízási szerződés megkötésére irányuló közbeszerzési eljárás 
tárgya szerinti munkák teljesítését végezzék el. 
Az Ajánlatkérő ezúton küldi meg Önöknek az ajánlattételi felhívást. 
Kérjük Önöket, ajánlatukat jelen ajánlattételi felhívás és a közbeszerzési törvény előírásaira 
tekintettel tegyék meg. 

1. Az ajánlatkérő neve, címe, távirati címe, telefon-, telefax száma: 
Fejér Megyei Szent György Kórház 
Igazgatóság 
8000 Székesfehérvár, Seregélyesi u. 3. 
Tel/Fax: 06- 22/535-683 
E-mail: gazdig@mail.fmkorhaz.hu 
Lebonyolító szervezet (hivatalos közbeszerzési tanácsadó): 
ÉSZ-KER Kft. 
1026 Budapest, Torockó u. 9. I. em. 4. 
Telefon: 06-1/788-89-31 
Fax: 06-1/789-69-43 
E-mail: incze@ceuconsulting.eu, titkarsag@ceuconsulting.eu 

2. A közbeszerzés tárgya, illetőleg mennyisége (nómenklatúra): 
Megbízási szerződés / „Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztés és 
kapcsolódó eszközbeszerzés a Fejér Megyei Szent György Kórházban” elnevezésű, 
TIOP-2.2.4-09/1-2010-0002 azonosítóval ellátott projekthez tervellenőri szolgáltatás 
ellátása. 

Összesen 4 db tervdokumentáció ellenőrzése: 
1. Építészeti tervdokumentáció 
2. Tartószerkezeti tervdokumentáció 
3. Épületgépészeti tervdokumentáció: Fűtés-hűtés, Légtechnika, Víz-csatorna, 

Füstelvezetés 
4. Épületvillamossági tervdokumentáció: Erősáramú rendszerek, gyengeáramú 

rendszerek 

Fő szószedet Kiegészítő szószedet (adott esetben) 
Fő tárgy 71000000-8 
Kiegészítő 
tárgy(ak) 

71210000-3 

3. Műszaki leírás, minőségi és teljesítménykövetelmények: 

A „Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztés és kapcsolódó eszközbeszerzés 
a Fejér Megyei Szent György Kórházban” elnevezésű, TIOP-2.2.4-09/1-2010-0002 
azonosítóval ellátott projekthez tervellenőri szolgáltatás ellátása.

mailto:incze@ceuconsulting.eu
mailto:titkarsag@ceuconsulting.eu
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A tervezett létesítmény: 
- Fejér Megyei Szent György Kórház, 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi u. 3. sz. alatti 

telken, új „DT” jelű épület építése 
- Fejér Megyei Szent György Kórház, 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi u. 3. sz. alatti 

telken, meglévő „D” épület 4.-5. szintjének átalakítása 
- Fejér Megyei Szent György Kórház, 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi u. 3. sz. alatti 

telken, meglévő „H” épület 2. szintjének részleges átalakítása 

Tervellenőri feladatok 

A „Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztés és kapcsolódó eszközbeszerzés 
a Fejér Megyei Szent György Kórházban” elnevezésű, TIOP-2.2.4-09/1-2010-0002 
azonosítóval ellátott pályázat kiviteli tervének (készítette a Gav-Art Stúdió Kft.) 
tervellenőri felülvizsgálata és annak dokumentálása. 

A tervellenőri generál munkába beletartozik a szakági tervellenőrzés, így az építész, 
statikus, gépész és villamos. A technológiai tervezés nem. 

A tervellenőrzési munkákat szakszerűen, a szabványoknak és előírásoknak megfelelően, 
különösen a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően kell 
elkészíteni. 

A tervellenőrzési munkák részletezése: 
A tervellenőrzési munkák részletezése: a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 10. §-ban 
részletezett feladatok, de különösen az alábbiak ellátása: 
- A kivitelezési tervdokumentáció Étv. [az épített környezet alakításáról és védelméről 

szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 38/A. § (1) bekezdésben meghatározottak 
szerinti ellenőrzése. 

- Építészeti kiviteli terv szakszerűségének ellenőrzése. 
- Építészeti kiviteli terv esetében a jogszabályok, szabályzatok, építési előírások, 

szabványok és egyéb szakmai szabályok betartásának ellenőrzése. 
- Annak ellenőrzése, hogy a kiviteli terv érvényre juttatja az építési szakmai 

követelményeket, különösen; - a mechanikai ellenállás és stabilitás, - tűzbiztonság, - 
higiénia, - egészség és környezetvédelem, - használati biztonság, - zaj és rezgés elleni 
védelem, - energiatakarékosság és hővédelem, - életvédelem és katasztrófavédelem 
követelményeit. 

- Építési engedélyezési tervdokumentáció és kiviteli tervdokumentáció összevetése, 
nyilatkozat kiadása a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 10. § (3) bekezdése szerint 
többek közt az alábbiakról: 
• az általa ellenőrzött műszaki megoldás megfelel a vonatkozó 

jogszabályoknak, így különösen az Étv. 31. §-ában meghatározott 
követelményeknek, a vonatkozó szabványoknak, az országos építési 
követelményeknek és az eseti hatósági előírásoknak, 

• a vonatkozó szabványtól eltérő műszaki megoldás alkalmazása esetén a 
szerkezet, eljárás vagy számítási módszer a szabványossal legalább 
egyenértékű, 

• annak ismertetését, ha az engedélyezési dokumentációtól - a jogszabályok
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keretein belül - a kivitelezési dokumentáció eltér. 

Az építési beruházás becsült értéke: bruttó 3.743.880.000,- Ft. 

4. A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja, határideje, annak beszerzési 
helye és pénzügyi feltételei: 
Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárás során nem készít dokumentációt. 
A szerződéstervezet és a csatolandó nyilatkozatminták jelen ajánlattételi felhívás 
mellékletét képezik, Ajánlatkérő a felhívás megküldésével egyidejűleg Ajánlattevő 
rendelkezésére bocsátja az ajánlat elkészítéséhez szükséges dokumentumokat. 

5. A szerződés meghatározása: Megbízási szerződés. 

6. A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje: 
2011. november 30. 

7. A teljesítés helye: 
8000 Székesfehérvár, Seregélyesi u.3., illetve a közreműködő szervezet szék- és telephelye 
(NUTS-kód HU211, HU101). 

8. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetőleg a vonatkozó jogszabályokra 
hivatkozás: 
Az ajánlatkérő a TIOP-2.2.4-09/1-2010-0002 kódszámú program számára biztosított 
vissza nem térítendő támogatásból és saját erőből kívánja az ellenszolgáltatást fedezni. Az 
ajánlatkérés, szerződéskötés és kifizetések pénzneme: HUF. 
Az ajánlatkérés, szerződéskötés és kifizetések pénzneme: HUF. Az ajánlatkérő előleget és 
a részszámlázás lehetőségét nem biztosítja (egy végszámla benyújtására van lehetőség). 
A számlák kifizetése a Kbt. 305. § (3) bekezdés a)-i) pontjaival összhangban 
utófinanszírozással történik. 
A kifizetésre az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ban foglaltaknak 
megfelelően kerülhet sor. 
Vonatkozó legfontosabb jogszabályok: 
• 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről, 
• 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről 305. § (3) bekezdés, 
• 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet. 

9. Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő tehet-e többváltozatú (alternatív) 
ajánlatot: 
Ajánlatkérő mind a többváltozatú, mind a rész-ajánlattétel lehetőségét kizárja. 

10. Az ajánlat bírálati szempontja (Kbt. 57. §): 
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás bírálati szempontja alapján. 

11. A kizáró okok és a kizáró okok hiányának igazolási módja: 

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, 
akivel szemben a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. tv. (a továbbiakban: Kbt.) 
60. § (1) bekezdés a)-i) pontjában foglalt kizáró okok valamelyike fennáll. Az eljárásban 
nem lehet ajánlattevő vagy a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben 
igénybe venni kívánt alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a Kbt. 
61. § (1) bekezdés a)-d) pontokban felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll. Az
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eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, akire 
vonatkozóan a Kbt. 61. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt kizáró ok fennáll. Kizárásra 
kerül az eljárásból az az ajánlattevő aki, illetőleg akinek a közbeszerzés értékének 10 %-át 
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója vagy erőforrást nyújtó szervezet 
a Kbt. 62. § (1) bekezdésben meghatározott kizáró okok hatálya alá esik. 

A kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének tíz 
százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak, valamint az 
ajánlattevő részére a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezetnek nyilatkoznia 
kell a Kbt. 249. § (3) bekezdés alapján (5. sz. melléklet). 

12. Az alkalmassági követelmények és a Kbt. 69. § (2) bekezdésében foglaltak: 
Gazdasági és pénzügyi alkalmasság 

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges 
adatok és a megkövetelt igazolási mód: 

P/1. a Kbt. 66. § (1) bekezdésének b) 
pontjában foglaltak alapján az ajánlattevő 
(és a közbeszerzés értékének 10%-át 
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt 
alvállalkozó) vagy jogelődje(ik) utolsó 
három lezárt üzleti évi, a számviteli 
jogszabályok szerinti beszámoló eredeti 
vagy egyszerű másolati példányának 
benyújtása kiegészítő mellékletek nélkül, 
amennyiben az ajánlattevő letelepedése 
szerinti ország joga előírja közzétételét. 

P/2. a Kbt. 66. § (1) bekezdésének c) 
pontjában meghatározottak alapján 
nyilatkozzon az előző három évre (2008, 
2009, 2010) vonatkozó teljes - általános 
forgalmi adó nélkül számított - 
árbevételéről, és a közbeszerzés tárgya 
szerinti (tervellenőri szolgáltatás ellátása) - 
általános forgalmi adó nélkül számított - 
árbevételéről, attól függően, hogy az 
ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor 
kezdte meg a tevékenységét, amennyiben 
ezek az adatok rendelkezésre állnak. 

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 

Alkalmatlan az ajánlattevő, illetve a 
közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó 
mértékben igénybe venni kívánt 
alvállalkozó, továbbá P/2. feltétel 
vonatkozásában a Kbt. 69. § (8) bekezdése 
szerinti esetben a közbeszerzés értékének 
tíz százalékát nem meghaladó mértékben 
igénybe venni kívánt alvállalkozó 
amennyiben: 

P/1. a letelepedése szerint irányadó 
számviteli jogszabálynak megfelelően 
elkészített utolsó három lezárt üzleti évi 
beszámolói alapján a mérleg szerinti 
eredménye több, mint egy lezárt üzleti 
évben negatív volt; 

P/2. az előző három évben (2008, 2009, 
2010) a teljes - általános forgalmi adó nélkül 
számított - árbevétele összesen nem éri el a 
25 millió HUF összeget, és ezen belül a 
közbeszerzés tárgya szerinti tevékenységből 
(tervellenőri szolgáltatás ellátása) származó - 
általános forgalmi adó nélkül számított - 
árbevétele nem éri el összesen a 10 millió 
HUF összeget.
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Műszaki, illetve szakmai alkalmasság 

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges 
adatok és a megkövetelt igazolási mód: 
Az ajánlatnak tartalmaznia kell: 

Ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell: 

M/1. Ajánlattevő és a közbeszerzés 
értékének 10%-át meghaladó mértékben 
igénybe venni kívánt alvállalkozó 
nyilatkozzon az előző 3 év (2008., 2009., 
2010.) legjelentősebb tervellenőri feladatok 
ellátásáról, amely legalább a teljesítés idejét, 
szerződést kötő másik felet, a szolgáltatás 
tárgyát, továbbá az ellenszolgáltatás 
összegét, vagy a korábbi szolgáltatás 
mennyiségére utaló más adat megjelölését 
tartalmazza. Csatolandó a Kbt. 68. § (1) 
bekezdése szerinti igazolás vagy nyilatkozat. 

M/2. Ajánlattevő és a közbeszerzés 
értékének 10%-át meghaladó mértékben 
igénybe venni kívánt alvállalkozó a Kbt. 67. 
§ (3) bekezdés d) pontja alapján cégszerűen 
aláírt nyilatkozatával mutassa be a 
teljesítésbe bevonni kívánt szakembert. 
Továbbá csatolja a szakember által aláírt 
szakmai önéletrajzot, illetve végzettséget és 
képzettséget igazoló okiratokat eredeti vagy 
egyszerű másolati példányban. Csatolandó a 
szakember által aláírt nyilatkozat arra 
vonatkozóan, hogy az ajánlattevő 
ajánlatában történő bemutatásáról tudomása 
van és kész a szerződés teljesítésében 
személyesen közreműködni. 

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 
Alkalmatlan az ajánlattevő, illetve a 
közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó 
mértékben igénybe venni kívánt 
alvállalkozó, továbbá a Kbt. 69. § (8) 
bekezdése szerinti esetben a közbeszerzés 
értékének tíz százalékát nem meghaladó 
mértékben igénybe venni kívánt 
alvállalkozó amennyiben: 

M/1. Együttesen nem rendelkeznek az 
előző 3 évben (2008., 2009., 2010.) 
teljesített összesen 1 db, bruttó 
1.000.000.000,- Ft-ot elérő vagy meghaladó 
(tervezői) becsült értékű közcélú épület 
beruházáshoz kapcsolódó 290/2007. (X. 
31.) Korm. rendelet vagy 191/2009. (IX. 
15.) Korm. rendelet szerinti 
tervellenőrzésre vonatkozó referenciával. 

M/2. Együttesen nem rendelkeznek 
legalább 1 fő tervellenőri jogosultsággal 
rendelkező vezető tervezővel (É1). 

. 

13. A hiánypótlás lehetősége vagy annak kizárása: 
Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 83. §-a alapján biztosítja. 

14. Ajánlattételi határidő: 2011. szeptember 20. 10.00 óra. 

15. Az ajánlat benyújtásának címe: 
ÉSZ-KER Kft. 
1026 Budapest, Torockó u. 9. I. em. 4. 

16. Az ajánlattétel nyelve: magyar.
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17. Az ajánlat felbontásának helye, ideje: 
ÉSZ-KER Kft. 
1026 Budapest, Torockó u. 9. I. em. 4.2 
2011. szeptember 20. 10.00 óra. 

18. Az ajánlat felbontásán jelenlétre jogosultak: 
Kbt. 80.§ (2) szerint meghatározott személyek 

19. A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: 
Ajánlatkérő nem tart tárgyalást. 

21. A szerződéskötés tervezett időpontja: 
Szerződéskötés tervezett időpontja: írásbeli összegezés megküldését követő 11. naptári 
nap, azzal, hogy amennyiben ez a nap munkaszüneti napra esik, úgy a szerződés a 
következő munkanapon kerül megkötésre. 

22. Annak meghatározása, hogy ajánlatkérő alkalmazza-e a 253. § (1) bekezdését: 
Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 253. § (1) bekezdését. 

23. Egyéb információk: 

1.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 70. § (2) bekezdésére, 
71. § (1) bekezdés a), b), c) és d) pontjaira, 63. § (3) bekezdésre, valamint 72. §-ára 
vonatkozóan. Nemleges tartalommal is csatolandóak a nyilatkozatok. 

2.) Az ajánlathoz csatolni kell: 
o az ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni 
kívánt alvállalkozó és az erőforrást nyújtó szervezet, és adott esetben 71. § (1) bekezdés d) 
pontja szerinti alvállalkozó ajánlattételi határidőt megelőző 30 napnál nem régebbi 
cégkivonatát egyszerű másolati példányban, 
o az ajánlatot aláíró, valamint a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben 
igénybe venni kívánt alvállalkozó és adott esetben 71. § (1) bekezdés d) pontja szerinti 
alvállalkozó a cégjegyzésre jogosult képviselő aláírási címpéldányának (aláírás mintájának) 
egyszerű másolatát. Amennyiben az ajánlat cégjegyzésre jogosultak által felhatalmazott(ak) 
aláírásával kerül benyújtásra, a meghatalmazásnak tartalmaznia kell a meghatalmazott 
aláírás mintáját is. 
o Az erőforrást nyújtó szervezet részéről a kötelezettséget vállaló személyek aláírási 
címpéldányát. 

3.) A szerződés a Fejér Megyei Szent György Kórház „Struktúraváltoztatást támogató 
infrastruktúrafejlesztés és kapcsolódó eszközbeszerzés a Fejér Megyei Szent György 
Kórházban” elnevezésű, TIOP-2.2.4-09/1-2010-0002 azonosítóval ellátott projekt 
megvalósításával kapcsolatos. 

4.) Támogatás felhasználása: az Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 48. § (3)-(4) 
pontjában foglaltakra azzal, hogy a Támogatási Szerződés megkötésre került. 

5.) Az ajánlatot az ajánlattételi felhívásban és mellékleteiben meghatározott tartalmi és 
formai követelményeknek megfelelően kell elkészíteni és benyújtani: 
A Kbt. 70/A. § (1) bekezdés szerint a nem elektronikusan beadott ajánlat formai 
követelményei a következők: 
a) Az ajánlat eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával 
az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az
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ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás 
legalább egy része a matricán legyen; 
b) Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a 
szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem 
kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. Az 
ajánlatkérő az ettől kismértékben eltérő számozást (pl. egyes oldalaknál a /A, /B 
oldalszám) is köteles elfogadni, ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye 
egyértelműen azonosítható és az iratok helyére a 83-87. § alkalmazása esetén egyértelműen 
lehet hivatkozni. Az ajánlatkérő a kismértékben hiányos számozást kiegészítheti, ha ez az 
ajánlatban való tájékozódása, illetve az ajánlatra való hivatkozása érdekében szükséges; 
c) Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban 
szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak; 
d) Az ajánlatot egy eredeti és kettő másolati példányban kell beadni, az eredeti ajánlaton 
meg kell jelölni, hogy az az eredeti; A másolati példánynak az eredetivel mindenben 
megegyezőnek kell lennie (értve ez alatt a kötésre vonatkozó rendelkezéseket is). Eltérés 
esetén az eredeti példány tartalma az irányadó; 
e) Az ajánlatban lévő, minden - az ajánlattevő vagy alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó, 
vagy 69. § (8) bekezdés szerinti szervezet által készített - dokumentumot (nyilatkozatot) a 
végén alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan 
személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást 
kaptak. A 67. § § (3) bekezdés d) pontjai szerinti személyek maguk kötelesek aláírni az 
őket bemutató, illetve a rendelkezésre állásukat bizonyító iratot; 
f) Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást 
hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a 
módosításnál is kézjeggyel kell ellátni. 
g) A zárt csomagon: 

„Fejér Megyei Szent György Kórház 
Közbeszerzési eljárás – „Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztés és 

kapcsolódó eszközbeszerzés a Fejér Megyei Szent György Kórházban” 
elnevezésű, TIOP-2.2.4-09/1-2010-0002 azonosítóval ellátott projekthez tervellenőri 

szolgáltatás ellátása” 

valamint: 
„Csak közbeszerzési eljárás során, az ajánlattételi határidő lejártakor bontható 

fel!” 
megjelölést kell feltüntetni. 

Az egész anyagot tartalmazó lezárt csomagoláson fel kell tüntetni feladóként az 
ajánlattevő cégnevét, székhelyét! 
A szerződéstervezetet és a felolvasólapot CD lemezen is be kell adni .DOC 
formátumban. A CD lemezen található dokumentumokat azonos tartalommal nyomtatott 
formában is az ajánlathoz kell mellékelni. Amennyiben a CD lemezen és a nyomtatott 
formában megadott adatok között eltérés van, vagy az ajánlatok bontásakor a CD lemez 
tartalma nem olvasható, úgy az ajánlatkérő a nyomtatott formában megadott adatokat 
tekinti irányadónak. 
Személyes leadás esetén kérjük, hogy ajánlataikat lehetőség szerint munkanapokon 10-14 
óra között adják le, az ajánlattételi határidő lejártának napján természetesen 10 óráig! 

6.) A postai, vagy futárpostai megküldésből eredő kockázatokat Ajánlatkérő elhárítja. 
Ajánlattevő kizárólagos felelőssége, hogy az ajánlati csomag a megadott határidőig
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sérülésmentesen beérkezzen. 

7.) A Kbt. 20. § (3) bekezdése alapján az ajánlatkérő a jelen felhívásban előírt igazolások 
eredeti vagy egyszerű másolatban történő benyújtását írja elő. 

8.) Tekintettel a Kbt. 13. § (4) bekezdésében foglaltakra az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, 
hogy a pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki illetőleg szakmai alkalmasság feltételeit és 
igazolását minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg. 

9.) A közbeszerzés tárgyára vonatkozó műszaki leírást az ajánlattételi felhívás tartalmazza. 

10.) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: 
Meghiúsulási kötbér: szerződés nettó értékének 20%-a. 
Késedelmi kötbér napi mértéke 50.000 Ft/nap. 
Nyertes ajánlattevő köteles minden kockázatára kiterjedő, minimálisan 20 millió Ft/év, és 
minimálisan 10 millió Ft/káresemény értékű tervellenőri feladatok ellátására vonatkozó 
felelősségbiztosítást kötni (vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni) a megbízási 
szerződés aláírását követő 5 naptári napon belül, de a tervellenőrzési munka megkezdése 
előtt. 

11.) A szolgáltatás teljesítése vonatkozó jogszabályi rendelkezés: 
Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. 
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény. 

12.) Az egyszerű eljárásban a törvény 2-5/A. és 7-8., valamint 10. címének a 250. § (3) 
bekezdésében fel nem sorolt rendelkezései is megfelelően alkalmazhatók, azonban nem 
kötelező érvényűek. 

13.) A jelen Ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. 
előírásai szerint kell eljárni. 

14.) Ajánlatkérő a Kbt. 250. § (3) bekezdés h) pontja alapján eredményhirdetés nem tart. 
Az eljárás eredményéről szóló összegezést legkésőbb az ajánlatok felbontásától számított 
30 napon belül meg kell küldeni ajánlattevőknek. 

15.) Ajánlati kötöttség időtartama: ajánlattételi határidő lejárát követő 90. nap. 

24. Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 
2011. szeptember 5. 

Budapest, 2011. szeptember 5. 

______________________ 
Kárpáti Péter 

ügyvezető 
ÉSZ-KER Kft. 
Meghatalmazott
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1. sz. melléklet: felolvasólap 

FELOLVASÓLAP 

Fejér Megyei Szent György Kórház 

„Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztés és kapcsolódó eszközbeszerzés a Fejér 
Megyei Szent György Kórházban” elnevezésű, TIOP-2.2.4-09/1-2010-0002 azonosítóval ellátott 

projekthez tervellenőri szolgáltatás ellátása tárgyú közbeszerzési eljáráshoz 

Ajánlattevő neve: 

Ajánlattevő székhelye: 

Telefonszáma: 

Telefax száma: 

E-mail címe: 

Kapcsolattartó neve: 

Nettó ajánlati átalányár (HUF) Nettó Ft 

………………….., 2011. …………………………. 

…………………………. 
Cégszerű aláírás
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2. sz. melléklet: Kbt. 70. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozat 

KBT. 70. § (2) BEKEZDÉS SZERINTI 
NYILATKOZAT 

Alulírott ................................., mint a(z) ...................................................... cégjegyzésre jogosult 
képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában 

n y i l a t k o z o m, hogy 

az Ajánlattételi felhívás (műszaki leírás) és szerződéstervezet feltételeit maradéktalanul elfogadjuk, 
a szerződést nyertességünk esetén a közbeszerzési eljárás dokumentumainak megfelelően vállaljuk 
megkötni és teljesíteni, különös tekintettel az ajánlatunkban meghatározott ellenszolgáltatásra. 

Cégünk a Kkvt. szerint …………….. ………………………………...vállalkozásnak minősül. 

Jelen nyilatkozatot a Fejér Megyei Szent György Kórház által megindított „Struktúraváltoztatást 
támogató infrastruktúrafejlesztés és kapcsolódó eszközbeszerzés a Fejér Megyei Szent György 
Kórházban” elnevezésű, TIOP-2.2.4-09/1-2010-0002 azonosítóval ellátott projekthez tervellenőri 
szolgáltatás ellátása tárgyú közbeszerzési eljárásban az ajánlat részeként teszem. 

………………….., 2011. …………………………. 

…………………………. 
Cégszerű aláírás
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3. sz. melléklet: nyilatkozat alvállalkozókra, erőforrást biztosító szervezetekre 
vonatkozóan 

NYILATKOZAT ALVÁLLALKOZÓKRA, ERŐFORRÁST 
BIZTOSÍTÓ SZERVEZETEKRE VONATKOZÓAN 

Alulírott ................................., mint a(z) ...................................................... cégjegyzésre jogosult 
képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában 

n y i l a t k o z o m, hogy 

I. 
p a Kbt. 71. § (1) bekezdés a) pontja alapján a közbeszerzésnek az a része (részei), amelynek 
teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meg nem haladó mértékben alvállalkozót 
veszek igénybe: 
Közbeszerzés része (részei):…………………………………………………………………….. 
vagy: 
p a Kbt. 71. § (1) bekezdés a) pontja alapján a közbeszerzésnek nincs olyan része (részei), 
amelynek teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meg nem haladó mértékben 
alvállalkozót veszek igénybe. 

II.
p a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja alapján a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének 
tíz százalékát meghaladó mértékben az alábbi alvállalkozó(ka)t kívánom foglalkoztatni, valamint a 
közbeszerzésnek az alább meghatározott részének (részeinek) teljesítésében a megjelölt 
alvállalkozók közreműködnek: 

Alvállalkozó 
neve:………………………………………………………………………………………. 

a munkában való részesedés %-a: ..................................................................................................% 

milyen munkarészben vesz részt: ...................................................................................................... 

(székhelye:............................................................................................................................................. 

telefonszáma:……………………………Faxszáma: .................................................................. 

e-mail száma:....................................................................................................................................... 

gyors elérhetőség esetén(telefon/mobil szám):............................................................................... 

az ajánlattal kapcsolatban nyilatkozattételre felhatalmazott személy: .......................................... 
mobilszáma: ) 

vagy:



Ajánlattételi felhívás 

Fejér Megyei Szent György Kórház 
Közbeszerzési eljárás – „Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztés és kapcsolódó eszközbeszerzés a 
Fejér Megyei Szent György Kórházban” elnevezésű, TIOP-2.2.4-09/1-2010-0002 azonosítóval ellátott projekthez 
tervellenőri szolgáltatás ellátása 

13 

p A Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja alapján a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értéké- 
nek tíz százalékát meghaladó mértékben nem kívánok alvállalkozó(ka)t igénybe venni. 

III. 

p A Kbt. 71. § (1) bekezdés c) pontja alapján a szerződés teljesítéséhez az alábbi erőforrást 
nyújtó szervezetre kívánok támaszkodni az ajánlattételi felhívás vonatkozó pontja alapján: 
Erőforrást nyújtó szervezet neve, székhelye: ………………………………………………… 
Ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölése:………................................................................. 

vagy: 

p A Kbt. 71. § (1) bekezdés c) pontja alapján a szerződés teljesítéséhez nem kívánok erőforrást 
nyújtó szervezetet igénybe venni. 

IV. 

p a Kbt. 71. § (1) bekezdés d) pontja szerinti alvállalkozó(k) megnevezése, mellyel/melyekkel 
ajánlattevő a Kbt. 69. § (8) bekezdésének alkalmazása értelmében együttesen kíván megfelelni: 
Alvállalkozó neve, 
székhelye:……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………...…………………………………………… 
Alkalmassági feltétel megnevezése, amelynek ajánlattevő a Kbt. 71. § (1) bekezdés d) pontja 
szerinti alvállalkozóval együttesen kíván megfelelni:………...................................... 

vagy: 

p az alkalmassági feltételeknek nincs olyan része (részei), amelynek ajánlattevő a Kbt. 69. § (8) 
bekezdésének alkalmazása értelmében a Kbt. 71. § (1) bekezdés d) pontja szerinti alvállalkozóval 
együttesen kívánna megfelelni. 

A Kbt. 63. § (3) bekezdés alapján nyilatkozom továbbá, hogy a szerződés teljesítéséhez nem 
veszek igénybe olyan alvállalkozót, aki, illetve amely a Kbt. 60. § és 61. § szerinti kizáró okok 
hatálya alá esik.
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Előzőeken kívül 

n y i l a t k o z o m, hogy 

V. 
p a gazdasági és pénzügyi alkalmasság teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezet erőforrásaira 
támaszkodok 1 

vagy 

p a gazdasági és pénzügyi alkalmasság teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezet erőforrásaira 
nem támaszkodok. 

VI. 
p a műszaki, illetve szakmai alkalmasság teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezet erőforrásaira 
támaszkodok 2 

vagy 

p a műszaki, illetve szakmai alkalmasság teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezet erőforrásaira 
nem támaszkodok. 

Jelen nyilatkozatot a Fejér Megyei Szent György Kórház által megindított „Struktúraváltoztatást 
támogató infrastruktúrafejlesztés és kapcsolódó eszközbeszerzés a Fejér Megyei Szent György 
Kórházban” elnevezésű, TIOP-2.2.4-09/1-2010-0002 azonosítóval ellátott projekthez tervellenőri 
szolgáltatás ellátása tárgyú közbeszerzési eljárásban az ajánlat részeként teszem. 

………………….., 2011. …………………………. 

…………………………. 
Cégszerű aláírás 

1 Amennyiben Ajánlattevő támaszkodik a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása esetében egyéb szervezet 
erőforrásaira, csatolandó a szervezet nyilatkozata az erőforrás rendelkezésére bocsátására vonatkozóan, az igazolás 
dokumentuma, valamint a kizáró okok hiányát a Kbt. 63. § alapján köteles igazolni. 
2 Amennyiben Ajánlattevő támaszkodik a műszaki, illetve szakmai alkalmasság igazolása esetében egyéb szervezet 
erőforrásaira, csatolandó a szervezet nyilatkozata az erőforrás rendelkezésére bocsátására vonatkozóan, az igazolás 
dokumentuma, valamint a kizáró okok hiányát a Kbt. 63. § alapján köteles igazolni.
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4. sz. melléklet: szerződéstervezet 

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 
tervellenőri feladatok ellátására 

amely létrejött egyrészről a Fejér Megyei Szent György Kórház (8000 Székesfehérvár, 
Seregélyesi u. 3., képviseli: Dr. Csernavölgyi István főigazgató), mint Megbízó 

másfelől 
… mint megbízott – a továbbiakban: Megbízott – 

között jött létre a mai napon az alábbi feltételekkel: 

ELŐZMÉNYEK 

Megbízó tervezői szerződést kötött a Gav-Art Stúdió Kft-vel a TIOP-2.2.4-09/1-2010-0002 
„Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztés és kapcsolódó eszközbeszerzés a Fejér 
Megyei Szent György Kórházban” projekt kiviteli terveinek elkészítésére, Székesfehérváron a 
Fejér Megyei Szent György Kórház helyszínén. Jelen megbízási szerződés célja, hogy a Kbt. 251.§ 
(2) bekezdés szerint lebonyolított közbeszerzési eljárás eredménye alapján Megbízott a Megbízó 
által kiadott tervezési feladatokkal összefüggésben a kivitelezési dokumentáció tervellenőri 
feladatait meghatározott díjazás ellenében ellássa. 

SZERZŐDÉS TÁRGYA ÉS TARTALMA 

1. Megbízó megbízza Megbízottat, Megbízott pedig elfogadja a TIOP-2.2.4-09/1-2010-0002 
„Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztés és kapcsolódó eszközbeszerzés a 
Fejér Megyei Szent György Kórházban” projekttel kapcsolatos beruházás kapcsán 
elkészített kivitelezési dokumentáció tervellenőrzési feladatait. 

2. Megbízott feladatai ellátása során köteles a tevékenységére vonatkozó valamennyi 
jogszabályi rendelkezést betartani, így különösen az építőipari kivitelezési tevékenységről, az 
építési naplóról és a kivitelezési dokumentáció tartalmáról szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. 
rendelet 10. §, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. 
törvény, továbbá a Tervellenőri Szabályzat rendelkezéseit. 

3. A tervellenőr nem lehet az építészeti-műszaki dokumentáció engedélyezésében részt vevő, 
valamint a tevékenység és a hatóság felügyeletét ellátó hatóság köztisztviselője. A 
tervellenőr nem végezhet tervezői, kivitelezői, anyagbeszállítói, beruházáslebonyolítói és 
felelős műszaki vezetői tevékenységet az általa ellenőrzött építési-szerelési munkában. A 
tervellenőr továbbá nem láthat el tervellenőri feladatokat olyan építési-szerelési munka 
esetében, ahol a kivitelezési, anyagbeszállítói tevékenységet olyan gazdálkodó szervezet 
végzi, amelynek a tervellenőr tagja, illetve amellyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban 
áll. Nem lehet tervellenőr a tervezői, kivitelezői, anyagbeszállítói, beruházáslebonyolítói és 
felelős műszaki vezetői tevékenységeket folytatóknak a Ptk. szerinti hozzátartozója, illetve 
nem állhat velük munkavégzésre irányuló jogviszonyban. 

4. A tervellenőrzés során személyesen eljár: .... tervező (cím, névjegyzékszám). A tervellenőri 
tevékenység a személyesen eljáró tervellenőr szakmagyakorlási jogosultságával és 
névjegyzéki jogosultságával összefüggésben az alábbi tervekre terjed ki: 

1.) Építészeti tervdokumentáció 
2.) Tartószerkezeti tervdokumentáció
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3.) Épületgépészeti tervdokumentáció: Fűtés-hűtés, Légtechnika, Víz-csatorna, 
Füstelvezetés 

4.) Épületvillamossági tervdokumentáció: Erősáramú rendszerek, gyengeáramú 
rendszerek 

5. Megbízó köteles a tervellenőr részére valamennyi olyan tervet kiadni, amivel kapcsolatban a 
tervellenőrtől a tervellenőri feladatokat kéri. Amennyiben Megbízott a Megbízótól a feladat 
ellátása érdekében adatokat igényel, köteles ezt haladéktalanul írásban jelezni. A Megbízó a 
Megbízott részére az igényelt adatokat ésszerű időn – de legkésőbb 2 munkanapon belül – 
biztosítja. Megbízott Megbízó egyidejű értesítésével a tervezővel is konzultálhat, 
egyeztethet. 

6. Megbízott köteles a részére átadott tervekről a jogszabály szerinti tervellenőri nyilatkozatot 
kiadni. A teljes kiviteli terv – vagy annak jelen szerződés szerint ellenőrizendő összes 
szakági részének - ellenőrzését követően a Megbízott egy egységes, összesített tervellenőri 
nyilatkozat kiadására köteles (191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 10. § (3) bekezdés)) 2011. 
november 30-ig (kötbérterhes teljesítési határidő). 

7. A Megbízott köteles a jelen szerződés 1. pontjában meghatározott tevékenység ellátása 
során létrejött dokumentumokat, észrevételeket 6 papír alapú és 2 elektronikus példányban 
(CD-n vagy DVD-n) a Megbízónak szolgáltatni. 

8. Ha a tervellenőri nyilatkozat kiadásának akadálya van, a Megbízott azt haladéktalanul 
köteles jelezni a tervet készítő tervezőnek, és a Megbízott kapcsolattartójának. Amennyiben 
tevékenysége ellátása során Megbízott azt állapítja meg, hogy a kivitelezési dokumentáció 
nem felel meg a jogszabályi előírásoknak és emiatt az építőipari kivitelezési tevékenység 
nem kezdhető meg, erről a tényről a Megbízót indokolással ellátva haladéktalanul írásban 
tájékoztatni köteles. 

9. Megbízott a kiviteli tervdokumentáció valamennyi módosítása esetében is ellátja az 1. 
pontban meghatározott feladatait. 

10. Megbízott kijelenti, hogy a megbízási feladat ellátáshoz jogszabály szerint megkívánt 
szakmagyakorlási jogosultsággal és szükséges hatósági engedélyekkel rendelkezik. 
Valamennyi olyan kárért és többletköltségért, amely Megbízott hatósági engedélyeinek vagy 
szakmagyakorlási jogosultságainak hiányára vezethető vissza, Megbízott teljes mértékben 
felel, és azt viseli. 

11. Megbízott teljesítési segédet csak a Megbízó előzetes, írásos jóváhagyásával vehet igénybe, 
kivéve a Ptk. 475. § (2) bekezdése szerinti esetkört. 

12. Amennyiben a Megbízott jelen szerződésben meghatározott feladatok teljesítésével neki 
felróhatóan a 6. pontban meghatározott véghatáridő tekintetében késedelembe esik, úgy 
naptári naponként 50.000,- Ft késedelmi kötbért köteles Megbízó részére fizetni. Megbízó 
Megbízott 15 napot meghaladó késedelme után érdekmúlásra hivatkozással jogosult a 
szerződéstől elállni és Megbízottal szemben a jelen szerződés nettó ellenértékének 20%-a 
mértékű meghiúsulási kötbért érvényesíteni. Amennyiben a Megbízó nem biztosította 
határidőben az információkat, úgy a megbízói késedelem időtartamával a Megbízott 
teljesítési határideje automatikusan meghosszabbodik. 

13. Megbízott köteles minden kockázatára kiterjedő, minimálisan 20 millió Ft/év, és 
minimálisan 10 millió Ft/káresemény értékű tervellenőri feladatok ellátására vonatkozó 
felelősségbiztosítást kötni (vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni) a megbízási 
szerződés aláírását követő 5 naptári napon belül, de a tervellenőrzési munka megkezdése 
előtt. A biztosítási szerződések hatályát köteles a megbízás teljes időtartamára fenntartani. 
Az esedékes biztosítási díj megfizetését a biztosítóval a kifizetést követő nyolc naptári 
napon belül Megbízott igazoltatja és azt a Megbízó képviselőjének haladéktalanul átadja. A 
megkötött biztosítás kötvényének hiteles másolata a jelen szerződés mellékletét képezi. 

14. Megbízott hibásan teljesít, ha az ellenőrzési tevékenység végeredményeként a tervellenőri
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nyilatkozat nem tartalmazza azokat a tervben fellelhető hibákat, melyek szerint az nem felel 
meg a vonatkozó jogszabályoknak, így különösen az Étv. 31. §-ában meghatározott 
követelményeknek, vonatkozó szabványoknak, az országos építési követelményeknek és az 
eseti hatósági előírásoknak. A hibás teljesítés szabályai szerint felelős a Megbízott akkor is, 
ha indokolatlanul nyilatkozza a tervellenőri nyilatkozatban, hogy a vizsgált tervek szerint az 
építőipari kivitelezési tevékenység nem kezdhető meg. A felelősség mértékének 
meghatározása a közrehatás szerint történik. 

MEGBÍZÁSI DÍJ ÉS ESEDÉKESSÉGE 

15. Felek akként állapodnak meg, hogy a megbízási díj összege …………………………. Ft + 
ÁFA, azaz ………………………………….. forint + ÁFA, mely átalánydíjnak tekintendő. 
A Megbízó kijelenti, hogy a megbízáshoz szükséges pénzügyi források, költségvetési 
forrásból, illetve hazai és EU-s támogatásból rendelkezésre állnak, illetve a pénzügyi 
teljesítéskor rendelkezésre fognak állni. 

16. Megbízott 1 db (vég)számla benyújtására jogosult. A megbízási díj a jogszabályoknak 
megfelelő számla alapján átutalással kerül kiegyenlítésre. A számlák kifizetése a Kbt. 305. § 
(3) bekezdés alapján történik a 2007-2013. programozási időszakban 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 szabályai szerint. 

17. A pénzügyi teljesítésnek feltétele az Art. 36/A. §-ban meghatározott követelmények 
teljesülése. 

18. Ha a megbízás egyik szerződő félnek sem felróható okból szűnik meg, akkor Megbízott 
arányos díjazásra jogosult. 

19. Késedelmes teljesítés esetén a megbízó köteles a késedelem időtartamával arányos és a Ptk- 
ban meghatározott (301/A.§) mértékű késedelmi kamatot megfizetni. 

20. A megbízási díj tartalmazza a megbízással felmerülő valamennyi díjat és költséget, ennek 
megfelelően a Megbízott a feladat ellátása során ill. azt követően többletköltséget semmiféle 
összegben és jogcímen nem érvényesíthet. 

21. Megbízó a Kbt. 99. § (1) bekezdés és 305. § (6) bekezdés alapján ezúton hozzájárulását adja, 
hogy a Megbízó által igazolt szerződésszerű teljesítés esetén a Megbízott által 
szabályszerűen kiállított és Megbízó által befogadott számlán szereplő fizetési határidő 
eredménytelen elteltét követően Megbízott beszedési megbízást nyújthasson be Megbízó 
………………… Bank pénzforgalmi szolgáltatójához. Jelen szerződés aláírásával Megbízó 
felhatalmazza a ……………… Bank pénzintézetet arra, hogy bankszámláját a Megbízott, 
mint Jogosult által benyújtott beszedési megbízás alapján - megbízásom keretei között, a 
megfelelő dokumentumok benyújtásával - megterhelje. Megbízó tudomásul veszi, hogy a 
beszedési megbízás elfogadásáról, a beszedés megkezdésének tényleges időpontjáról, illetve 
elutasításáról és annak okáról a Megbízó, mint Számlatulajdonos és a Megbízott, mint 
Jogosult a számlavezetőtől kap értesítést. 

EGYÉB MEGÁLLAPODÁSOK 

22. Megbízott kijelenti, hogy a feladat ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételekkel 
rendelkezik. 

23. Felek kijelentik, hogy a tevékenységük során a tudomásukra jutott üzleti titkot megőrzik. 
Üzleti titokként definiálnak minden olyan adatot, mely jelen szerződés keretein belül a 
másik féllel kapcsolatban a tudomásukra jut. A titoktartási kötelezettség megszegéséből 
eredő kárért az ezért felelős fél kártérítési kötelezettséggel tarozik. Felek titoktartási
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kötelezettsége kiterjed a munkavállalóikra, valamely polgári jogi szerződés alapján 
munkavégzésre irányuló jogviszony, vagy más jogviszony alapján a féllel kapcsolatban lévő 
egyéb személyekre is. Ezen személyek magatartásáért a titoktartási kötelezettség 
viszonylatában az érintett fél, mint saját magatartásáért felel. 

24. Felek jognyilatkozataikat kizárólag írásban, az átvétel helyét és idejét azonosítható módon 
igazoló módon tehetik meg érvényesen. A felek a fentieken értik az elektronikus levelezés 
(e-mail) formáját is. 

25. Felek képviseletére (jognyilatkozat tételére) az ott megjelölt esetleges korlátozásokkal az 
alábbi személyek jogosultak kizárólagosan, azzal, hogy a kapcsolattartásra kijelölt 
személyekben történő változás nem minősül jelen szerződés Kbt. 303. § szerinti 
módosításának: 
● Megbízó részéről: 
� Név, beosztás: …………….. ügyvezető 
� Elérhetőségei: ……………………, illetőleg a Megbízó székhelye 
� Jognyilatkozat tétel esetleges korlátozása, a korlátozás köre: --- 

● Megbízott részéről: 
� Név, beosztás: …………….. ügyvezető 
� Elérhetőségei: ……………………, illetőleg a Megbízott székhelye 
� Jognyilatkozat tétel esetleges korlátozása, a korlátozás köre: --- 

26. Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a jelen szerződés megkötését megelőzően 
lefolytatott közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívása és dokumentációja, továbbá 
Megbízott nyertes ajánlata. Felek rögzítik, hogy e dokumentumok – a szerződést megelőző 
közbeszerzési eljárás okán – mindkét félnek rendelkezésére állnak, mindkét fél számára 
ismertek, ezért ezek fizikailag nem kerülnek csatolásra jelen szerződés törzsszövegéhez. 

27. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a Kbt., továbbá az egyéb 
vonatkozó jogszabályok az irányadóak. 

28. Felek jelen szerződésből eredő jogvitáikat elsősorban békés úton kívánják rendezni, ennek 
sikertelensége esetén kikötik a Székesfehérvári Városi Bíróság, illetve a Fejér Megyei 
Bíróság kizárólagos illetékességét. 

29. A szerződés az aláírásának napján lép hatályba és jelen megbízási szerződés 1. pontjában 
meghatározott épület használatbavételi engedélye jogerőre emelkedésének napjáig tart. 

Szerződő felek a fenti megbízási szerződést átolvasás, értelmezés és alapos megfontolás után, 
mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag írták alá, az érvényes aláírásra 
megszabott alakban. 

Székesfehérvár, 2011. …………….. 

……………………………………………. 
Megbízó 

Ellenjegyzem: 

……………………………………………. 
Megbízott
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5. sz. melléklet: nyilatkozat a kizáró okokról 

NYILATKOZAT 
a Kbt. szerinti kizáró okokról 

Alulírott …………………., mint a ……………………………………. (székhely: 
………………………………………., Cg. ..-..-……, Adószám: ……..-.-..) ajánlattevő/ Kbt. 71. 
§ (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó/ Kbt. 71. § (1) bekezdés c) pontja szerinti erőforrást 
nyújtó szervezet 3 cégjegyzésre jogosult képviselője kijelentem, hogy a közbeszerzésekről szóló 
2003. évi CXXIX törvényben meghatározott kizáró okok egyike sem vonatkozik a 
……………………. cégemre, miszerint: 

Nem állnak fenn velünk szemben a közbeszerzési törvényben meghatározott Kbt. 60. § (1) 
bekezdés a)-i) pontjaiban, Kbt. 61. § (1) bekezdés a)-d) pontjaiban és a Kbt. 62. § (1) 
bekezdésében foglalt kizáró okok. 

Jelen nyilatkozatot a Fejér Megyei Szent György Kórház által megindított „Struktúraváltoztatást 
támogató infrastruktúrafejlesztés és kapcsolódó eszközbeszerzés a Fejér Megyei Szent György 
Kórházban” elnevezésű, TIOP-2.2.4-09/1-2010-0002 azonosítóval ellátott projekthez tervellenőri 
szolgáltatás ellátása tárgyú közbeszerzési eljárásban az ajánlat részeként teszem. 

Kelt: 

……………………………… 
cégszerű aláírás 

3 A megfelelő aláhúzandó



Ajánlattételi felhívás 

Fejér Megyei Szent György Kórház 
Közbeszerzési eljárás – „Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztés és kapcsolódó eszközbeszerzés a 
Fejér Megyei Szent György Kórházban” elnevezésű, TIOP-2.2.4-09/1-2010-0002 azonosítóval ellátott projekthez 
tervellenőri szolgáltatás ellátása 
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6. sz. melléklet: nyilatkozat a Kbt. 72.§ tekintetében 

NYILATKOZAT 
a Kbt. 72. §-a tekintetében 

Alulírott ................................., mint a(z) ...................................................... cégjegyzésre jogosult 
képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában 

n y i l a t k o z o m, hogy 

az ajánlattétel során figyelembe vettük az adózásra, a környezetvédelemre, valamint a 
munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó, a teljesítés helyén hatályos 
kötelezettségeket. 

Jelen nyilatkozatot a Fejér Megyei Szent György Kórház által megindított „Struktúraváltoztatást 
támogató infrastruktúrafejlesztés és kapcsolódó eszközbeszerzés a Fejér Megyei Szent György 
Kórházban” elnevezésű, TIOP-2.2.4-09/1-2010-0002 azonosítóval ellátott projekthez tervellenőri 
szolgáltatás ellátása tárgyú közbeszerzési eljárásban az ajánlat részeként teszem. 

Kelt 

cégszerű aláírás(ok)



Ajánlattételi felhívás 

Fejér Megyei Szent György Kórház 
Közbeszerzési eljárás – „Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztés és kapcsolódó eszközbeszerzés a 
Fejér Megyei Szent György Kórházban” elnevezésű, TIOP-2.2.4-09/1-2010-0002 azonosítóval ellátott projekthez 
tervellenőri szolgáltatás ellátása 

21 

7. sz. melléklet: tájékoztatást nyújtó szervezetek 

Szolgáltatás megrendelése esetében az ajánlatkérő az ajánlati felhívásban előírhatja, hogy az 
ajánlattevő tájékozódjon az adózásra, a környezetvédelemre, valamint köteles előírni, hogy 
tájékozódjon a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan 
kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni 
[Kbt. 55. § és 72. §]. 

Adózásra vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés 
teljesítése során meg kell felelni ajánlattevő tájékoztatást kaphat az alábbi címen: 

◘ NAV Közép-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága 
[Fejér megye, Komárom-Esztergom megye, 
Veszprém megye] 
8000 Székesfehérvár, Mátyás király krt. 8. 
Tel.: 22/530-700 
Fax: 22/548-919 

A munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, 
amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni ajánlattevő 
tájékoztatást kaphat az alábbi címen: 

◘ OMMF: 1024 Budapest. Margit krt. 85., levélcím: 1399 Bp. 62. Pf. 639, tel: 06-1- 
346-9400, fax: 06-1-346-9417, zöld szám: 06-80-204-292, a területi kirendeltségek 
elérhetősége a www.ommf.hu internet-címen található 

◘ Veszprém Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve 
(Székesfehérvári, Abai, Enyingi, Gárdonyi Kistérségi Népegészségügyi Intézete): 8000 
Székesfehérvár, Mátyás király krt 13., telefon: 06-22/511-720; 06-22/314-090; 06- 
22/312-991 (fax is), e-mail: antsz.szfvar@kdr.antsz.hu 
http://efrira1.antsz.hu/veszprem/kistersegek.html 

◘ MBFH: H-1051 Budapest, Arany János u. 25. tel.: 06-1-301- 2900, fax: 06-1-301- 
2904, zöld szám: 06-80-204-258, a területileg illetékes bányakapitányságok 
elérhetősége a www.mbfh.hu internet-címen található. 

Környezetvédelemmel kapcsolatos kötelezettségekről ajánlattevő tájékoztatást kaphat az alábbi 
címeken: 

◘ Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség: H-1016 
Budapest, Mészáros u. 58/a. (Levelezési cím: 1539 Budapest, Pf.: 675.) tel.: 06-1-224- 
9100, fax: 06-1-224-9262, http://www.orszagoszoldhatosag.gov.hu/.

http://www.apeh.hu/regiok/kozepdunantul
http://efrira1.antsz.hu/veszprem/kistersegek.html


Ajánlattételi felhívás 

Fejér Megyei Szent György Kórház 
Közbeszerzési eljárás – „Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztés és kapcsolódó eszközbeszerzés a 
Fejér Megyei Szent György Kórházban” elnevezésű, TIOP-2.2.4-09/1-2010-0002 azonosítóval ellátott projekthez 
tervellenőri szolgáltatás ellátása 
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8. sz. melléklet: teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek 

TELJESÍTÉSBE BEVONNI KÍVÁNT SZAKEMBEREK 

Alulírott ................................., mint a(z) ...................................................... cégjegyzésre jogosult 
képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában 

n y i l a t k o z o m, hogy 

a szerződés teljesítésébe az alábbi szakembereket kívánjuk bevonni: 

Név Betöltendő munkakör Végzettsége Tapasztalat (év) 

Jelen nyilatkozatot a Fejér Megyei Szent György Kórház által megindított „Struktúraváltoztatást 
támogató infrastruktúrafejlesztés és kapcsolódó eszközbeszerzés a Fejér Megyei Szent György 
Kórházban” elnevezésű, TIOP-2.2.4-09/1-2010-0002 azonosítóval ellátott projekthez tervellenőri 
szolgáltatás ellátása tárgyú közbeszerzési eljárásban az ajánlat részeként teszem. 

Kelt 

cégszerű aláírás(ok) 

Szakemberek nevei és aláírásai: 

------------------------ ----------------------- 

------------------------ ----------------------- 

------------------------ -----------------------



Ajánlattételi felhívás 

Fejér Megyei Szent György Kórház 
Közbeszerzési eljárás – „Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztés és kapcsolódó eszközbeszerzés a Fejér Megyei Szent György Kórházban” elnevezésű, TIOP- 
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9. sz. melléklet: referencialista 

REFERENCIALISTA 
Összefoglaló 

A szerződés megnevezése, teljesítés helye, 
szolgáltatás tárgya 

A referenciát igazoló 
személy, Megbízó 

részéről 

(neve, címe, telefonszáma) 

Az ellenszolgáltatás összege vagy a korábbi 
szolgáltatás mennyiségére utaló más adat 

megjelölése 
Teljesítés ideje 

Jelen nyilatkozatot a Fejér Megyei Szent György Kórház által megindított „Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztés és kapcsolódó 
eszközbeszerzés a Fejér Megyei Szent György Kórházban” elnevezésű, TIOP-2.2.4-09/1-2010-0002 azonosítóval ellátott projekthez tervellenőri 
szolgáltatás ellátása tárgyú közbeszerzési eljárásban az ajánlat részeként teszem. 

Kelt 

cégszerű aláírás(ok)


