
Gottsegen Ggdtgg
Or szd.g o s Kardiol6 giai Inttzet

1096 Budapest, Haller u. 29.

Telefon : 21 5 -7 240, F ax: 21 5 -7 240

GAZDASAGI IGAZGATdSAE

<C6g_neve>>
<Vezet6kn6v>> <<Ut6n6u>

<<BeosztSs>>

<V6ros>
<A cim els6 sora>

<Ir6nyit6sz6m>

T6rgy:,,Takarit6si, ablaktisztfthsi
szolgiltatis 2'r2 6vre" -
Ki e gd s z f to t6j 6ko datds

Melldklet: M6dositott kOzbeszerzesi

dokumentum

Fax: <<Fan>

Email: <<Email

Tisztelt Aj rlnlattev6 !

Az Enr6pai Uni6 hivatalos lapj6ban TED: 2016/5 116-205799 hirdetm6nysz6mon

2016. jrinius l7-en megjelent, ,,Takaritdsi, ablaktisztitrisi szolgi,Jtatits 2+2 6vre" tirgyu
kdzbeizerzesi eljar6srui kup.rolatban az a\Sbbi k6rd6sek erkeztek, melyre Aj6nlatk6ro a

kovetkezo v6laszokat adj a.

1. K6rd6s:
,/, tjd"kti dokumentdci6 L fejezet 5. pont g. bekezd,ls (aidnlati dokumentdcii 6. oldal)

szerint:
,,A nyertes ajdnlattevfinek tegkdsdbb a szerz1ddskdtdsre MEGVALOSITASI TERVET kell

k,1sziienie ,!s dtadnia, az aldbbiak tis a dokumentdci6ban felsorolt el6irdsok firy,'elembe
vdteldvel. "
illetve
,,A megval6sitasi terv nem drtdkeldsi szempont, de amennyiben nem vagy nem megfelel6en

tartalmazza az ajdnlatkdrri dltal elfiirt ldvetelmdnyeket, az aidnlat drvdnytelen!"

Kdrj iik az ellentmondds fe lo ldtis dt !'

Yfllaszz
A kiizbeszerz6si dokumentum I.1. pontja szerint ,,Amennyiben M ajrlnlati

felhiv6sban es az ajilnlati dokument6ci6ban leirtak kdz<itt elt6r6s taltrlhat6" abban az

esetben az ajtnlati felhiv6sban szerepl6 felt6telek a m6rvad6ak."
A felhivds VI.3)e. pontia az ir6nvad6, mely szerint ,g) A nyertes aj6nlattev6

u*.-n,'yib"''l"gk6sobbaszerzodeskc;t6skornemtudjabemutatniaze|oirtm6rt6kti
szakmai felel6ssdgbiztosit6st, az eszkciztjk, berendezdsek rendelkez6sre 6ll6sanak

igazoltsfrt (a dokument6ci6ban foglaltak szerint), a 30 fo takatito szakemlberrel val6

rindelkez6s igazolilsitt (a dokument6ci6ban foglaltak szerint), valamint a

dokument6ci6ban 6s a felhiv6sban foglaltaknak mindenben megfelelo megval6sit6si

tervet, az a szerzoddsk<it6stol val6 visszal6p6snek minostil 6s ajanlatk6ro jogosult lesz a

m6sodik legkedvez6bb aj 6nlatot tett aj d.nlattevovel szerzod6st k6tni."
A dokumentfci6 azon rendelkez6se, hogy ,,A megval1sftdsi terv nem drtdkeldsi

szempont, de amennyiben nem vqgy nem megfelekien tartalmqzza az ajanlatkdrri dltal

clm)



elciirt kdvetelmdnyeket, az ajdnlat drvdnytelenl " k6rjiik ne vegy6k figyelembe ezt a
rendelkez6st.

Ajrlnlatk6r6 mrfdosftotta ^z ajrinlatt6teli dokumentici6 (kiizbeszerz6si
dokumentum) vonatkoz6 rfiszflt, ig megval6sitdsi tervet csak a nyertes
ajrinlattev6nek kell legkdsdbb ^ szerz6d6skiit6sre k6szitenie 6s ftadni r
dokumentdci6ban fo glalt el6irds ok figyelembe v6tel6vel.

A megval6sftdsi tervnek meg kell felelnie a dokumentici6ban el6irt
minimumkiivetelm6nyeknek. A megvalfsitdsi tervnek minden, a nyertes
ajrinlattevd szolgdltat6 szerz6d6s teljesit6s6vel kapcsolatos pontra ki kell t6rnie!
A megval6sitrisi terv nem 6rt6kel6si szempont, de amennyiben nem vagy nem
megfelel6en tartalmazza az ajrinlatk6r6 6ltal el6irt kiivetelm6nyeket, az a

szerz6d6skiit6st6l val6 visszal6p6snek min6stil 6s ajrflnlatk6r6 jogosult lesz 
^

m risodik legkedvez6bb aj dnlatot tett aj rlnlattev 6v el szerz6d6st kiitni!

2. K6rd6s:
,,Az ajdnlati dokumentdcif I. fejezet 5. pont g. bekezdds (ajdnlati dokumentdcif 6. oldal)
szerint:
,,a szolgdltatds teljesftdse a lehetd legrdvidebb id6 alatt legyen vdgrehajtva, a takaritds
gyakorisdga feleljen meg az Intdzet taknrftdsi rendjdnek, az eg,tedi specifikiciflcnak 6s a
hat dlyo s j o gs z ab dly o lcnak,

a vdgrehajt1 szemdlyzet ldtszdma ne akaddlyozzo a gy6g,,lt6 tevdkenysdget. "

Az ajdnlati dokumentdci6 II. fejezet (Miiszaki leirds) 4. pont (ajdnlati dokumentdci6 13. oldal)
rogzfti:

,,Az Lsz. melldkletben felsorolt teriiletek takarltdsa a melldklet dltal meghatdrozott
iddszakban, a Mfrszaki lefrds rdszdt kdpezd ,,Az Intdzet dltaldnos takarftdsi rendje" 6s a 2. sz.

melldkletben meghatdrozott egtedi specifikaci6k szerint" a 2. sz. melldkletben ,,Dedikdlt
takarft1 szemdlyzet" kerillt meghatdrozdsra, adott esetben ,,l-ndl tdbb miiszak"-rq.

Kdrjiik azon ellentmondds feloldtistit, mely szerint ,,a szolgtiltatds teljesftdse a lehetd
legrdvidebh idf alatt legyen vdgrehujna", illetve a ,,dedikdlt takarftd szemdlyzet" biztosftdsa
(adott esetben ,,l-nil tiibb m{iszak") 6rtelmezdse okoz!"

Vdlasz:
Aj6nlatk6ro a2. sz. mell6kletben meghatarozott teriileteire k6t mriszakban, folyamatosan,
dedik6lt takarit6 szemlly zetet ig6nyel.

3. K6rd6s
,,Amennyiben az el5z6 (2. pont alatti) kdrddst a helytelen drtelmezds okozza, kdrjtik megadni a
2. sz. melldklet szerint minden eg,tedi specifikdcihra, terilleti egtsdgenklnt az igdnyelt
,,dedikalt takarftd szemdlyzet" (adott esetben,,I-ndl tdbb milszak") ldtszdmdt, illene anapi
jelenldt iddtartamdt, naponta hdny 6ra / fd egysdgben megadva. "

Vflasz:
A dedik6lt takafit6 szemllyzet letszitmdt a 2. sz. mell6kletben teri.iletenkent rogzitett
takaritrisi feladatok hatfrozztk meg.
Dedik6lt takarit6 szem€lyzet esetdn a napi jelenl6t 06 6s 14, tdbb mtiszak eset6n
munkanap 06 6s 18 munkasziineti nap 06-14 6ra kcizdtt sztiks6ges.



4. K6rd6s
,, Az aj dnlati dokumentdci6

- I.fejezet 5. pont r. bekezdds (ajdnlati dokumentdci6 10. oldal)
- Lfejezet 6. pont c. bekezdds (ajdnlati dokumentdci6 I L oldal),
- 3. sz. melldklet (Vdllalkozdsi szerzddds) 4. pont (ajdnlati dokumentdci6 41. oldal)
- ,,felolvas6lapot kovet6en rdszletes ajdnlat" nyilatkozatminta (ajdnlati dokumentdci| 77.

oldal)
esetdben az aldbbi drtdk megaddsdt kdrik: ,, Ft / m2 ".

Kdrjiik egydrtelmllsfteni az ajdnlati egysdgdr (nettd Forint/m2-ben megadva) esetdben,, hogy
milyen gyakorisdgra kell vonatkoztatni:
Ft/m2/naponta
Ft/m2/havonta"

Vrilasz:
Ftlm2lnap

5. K6rd6s
,,Az ajdnlati dokumentdci6 L fejezet 5. pont g. bekezdds (ajdnlati dokumentdci6 7. oldal)
szerint:
,, - hogy ds milyen m6don tdrtdnik az elvdgzett tevdkenysdg min6s,lg ellendrzdse, ds ez
mennyire felel meg az Ajdnlattevci mincisdg biztosftdsi rendszerdben rdgz[tettelcnek"

Kdriiik annsk pontosftdstit, hogy Ajdnlatkdrf tinylegesen az ,,Ajdnlattev6"
minfs dg biztosftds i rendszerd hez vald megfelelfis d get viu gtilj a?
Amennyiben - az esetleges pontosftds utdn - az Ajdnlatkdrd az ajdnlatok elbirdldsa sctrdn
,,AidnlatlairS" mindsdgbiztos{tdsi rendszerdhez val6 megfelelSsdget vizsgdlja, kdrjilk
rendelkezdsre bocsdtani Ajdnlatkdrd mindsdgbiztos[tdsi rendszerdnek idevonatkozf elemeit. "

Yflasz;
A szolghltat6s v6grehajt6sa tekintetdben Aj6nlatkdro az Ajanlattev6 minos6gbiztos;(t6si
rendszer6hez tortdno megfelel6sdget vizsg6lja (alkalmass6gi k<ivetelmdnyk6nt el6irt
ISO 14001 vagy azzal egyendrtdkti kdrnyezetir6nyft6si rendszer tanfsitv6ny vagy azzal
egyendrt6kti egydb tanrisitviiny, ISO 9001:2009 szabv6nynak megfelelo
minosdgir6nyitdsi rendszer tanirsitv6ny vagy azzal egyen6rt6kri egy6b tanrisitvdny,
OHSAS 18001 / ISO 28001 szabviny szerinti munkahelyi eg6szs6gv6delmi 6s
biztonsdgi irrlnyit6si rendszer tanrisitvdny vagy azzal egyen6rt6kri egy6b tanrisitvany)

6. K6rd6s
,,Az ajdnlati dokumentdci1 L fejezet 5. pont g. bekezdds (ajdnlati dokumentdci| 8. oldal)
szerint, o kdtelezettsdgvdllaldsokndl az aldbbi meghatdrozds kerah r\gz[tdsre:
,, - ilgye leti rends z erb en hdny frit kivdn fo glalkoztatni "

Az ajdnlati dokumentdci1ban nincs meghatdrozva katan igtlny arua, hogt az ilgteleti
r ends zert milyen elvdr ds okhoz ke ll i gazltani.

Kiriiik - a korrekt tervezhetdsdg drdekdben - annak pontosftdsdt, hogy milyen idflszwkot
(drdtdl drdig) kell lefedni hdtkLznapokon, hdtvdgi napokon, iltetve iinnapnapokon?',



Vilasz:
Azlntezetmtikcid6se {rdekdben sztiks6ges takarit6i tigyeletet fenntartani. Azij;gyelet a

rendkivtili esem6nyek elh6ritftsira06 6s 20 6ra krjzott igdnyelt.

7. K6rd6s:
A, aj6"Iaf fehiv6s III.l.3. Ml. pontjdban ajinlatkerc eloirja, hogy ajanlattev6 alkalmatlLan a

szerzodls telj esit6s6re, ha:

,,nem rendeliezik az eljirdst megindit6 felhiv6s felad6s6t6l visszafel6 sz6mitott 36 h6napban

(a teljesites kezd6 6s blfejezo id6pontja is a 36 h6napon beltil kell, hogy legyen) legalSbb 1

aU, llgaUtb 10.900 m2 tergletri, legal6bb 188 6gyas eg6szsdgiigyi intezmenyben vlgzett

higi6nEs (fertotlenito) napi takarit6s szolgfitatits elv6gzes6re vonatkoz6, minimum 18 honapig

tai6 folyamatos, legal6bb nett6 135 000 000 HUF 6rtdkti referenci6val, amely tattalmaz

legal6bb 225 m2 -ritoh"lyirdgtakaritilst, 6s a teljesit6s az eloiritsoknak 6s a szerzoddsnek

megfeleloen tdrt6nt."

Kdrddsek:
- A netr6 135 000 000 HUF 6rt6knek a 18 h6napot kell lefednie a teljes 36 h6napot!'

- Az eloirt teriilet m2 eslvagy ilgyszfurn, lslvagy er6k, 6sivagy mrito m2 tobb

referenci6val is teljesitheto? Yagy melyek azok a szempontok, amelyek tdbb

referenci6val is telj esithet6ek?

Yi,Jaszz
36 h6napon beltil kell rendelkezni legal{bb I db 18 h6nap folyamatos teljesit6sti

referenci6val, 6s ennek az I db referenciinak kell megfelelnie azokn:nk a

felt6teleknek, hogy
- legalibb 10.900 m2 takaritr{sr6l sz6ljon

6s

- legal6bb 188 6gyas eg6szs6giigyi int6zmdnyben vilgzett higi6n6s (fert6tlenit6) napi

takaritis szolgi.Jltzths elv 6 gz6s 6 re v on atkozzo n
6s

- legalfbb nett6 135 M Ft 6rt6kii legyen
6s

- legaldbb 225 m2 mitlhelyis6g takaritfst tartalmazzon
6s

- igazolja, hogy a teljesit6s az elfiirfusoknak 6s a szerzfid6snek megfelel6en tiirtdnt.

8. K6rd6s:
Az ajinlati felhiv6s IIL1.3. M2. pontj6ban ajanlatk6ro eloirja, hogy ajanlattev6 alkalmatlan a

szerzodls telj esit6s6re, ha:

,,aszolgiitat6s teljesit6s6be bevonni kiv6nt szakemberei kdz<itt nincs legal6bb

- 2 fo 3181401 vagy 3285303 OKJ, vagy azzal egyen6rt6kti szakkdpesitdssel, mely

szakemberek kdzi.il az egyik fo az ajrlnlattev6 nyertess6ge eset6n fiiggetknitett
csoportvezetok6nt mrikcidik az Intlzetbe kihelyezve;
- I szem6ly aki eg6szs6gtigyi intdzmdnybenvegzetttakarit6si gyakorlattal rendelkezik;

- 1 f6 legal6bb 3 6ves 6ptilet- eslvagy takarit6si tertileten szerzett minos6gellenorzdsi szakmai

gyakorlattal rendelkezo minos6g-ellenorz6s6rt felelos szakemberrel.

A fenti krit6riumoknak legaldbb 3 kiildn szem6lynek kell megfelelnie!!!
Klrdds:

- Osszesen 4 fdt kdrnek leigazolni. Ebben az esetben hogyan 6rti ai6nlatker6, hogy:

,,A fenti krit6riumoknak legal6bb 3 kiiliin szem6lynek kell megfelelnie?" N4elyik

alkalmass6gi krit6riumokat lehet egy azon szakemberrel leigazolni?

4



Vdlasz:
Br[rmelyik v6gzetts6get/gyakorlatot igazolhatja vgy^n z a szakember. Pl. I f6
318140f OKJ v6gzetts6gii szakember aki fiiggetlenitett csoporfvezet6k6nt keriil
kihelyez6sre rendelkezik eg6szs6giigyi int6zm6nyben vEgzett takaritdsi
gyakorlattal.

9. K6rd6s
Az Egys6ges Eur6pai Krizbeszerzdsi Dokumentum IV. rdsz (Kivillasrtitsi szempontok)-ben
elegendo a cr szakaszt kitdlteni, vagy kdrik rdszletesen a B-D szakaszban megadni a r6szletes
inform6ci6kat?

Sem az ajiianlati felhiv6sban, sem a dokument6ci6ban konkrdt hivatkoz6st nem taldltunk erre
vonatkoz6an.

Vflasz:
Nem, nem elegend6, a dokumentfci6 tartalmazza, hogy
,,Az ajhnlatk&6 a kdzbeszerzdsi dokumentumokban k<iteles affa vonatkoz6
ir6nymutat6st adni, hogy az alkalmass6gi kdvetelm6nyeknek val6 megfeleldsrol a
gazdasdgi szereplo M egys6ges eur6pai kcizbeszerz6si dokumentumban milyen
rdszletess6g[i nyilatkozatot kdteles tenni:
az ajftnlatkefi5 eziton thjdkonala a T. Ajanlattev6ket, hogy olyan r6szletess6gri
nyilatkozatot kcitelesek tenni, hogy abb6l akizdr6 okok al6 nemtartozds, apenzigyi 6s

gazdastryi alkalmass6gi kovetelm6nyeknek val6 megfelel6s 6s a mriszaki 6s szakmai
alkalmass6gi kdvetelm6nyeknek val6 megfelel6s meg6llapithat6 legyen."
K6rjiik kittilteni a IV. r6sz B-D szakaszokat.

10. K6rd6s
Azajftnlati felhiv6s III.l.3. pontban aj6nlatk6r6 eloirja, hogy:
,,AZ aj6nlattevonek az ajhnlatdba ajinlatdnak benyrijtrlsakor az egys6ges eur6pai
kozbeszerz6si dokumentum benyrijt6s6val kell elozetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65.

$-a alapjan az ajinlatkero 6ltal meghatirozott alkalmass6gi krivetelm6nyeknek. Azaz az
aitnlatban nem kiitelezf az Ml), M2) 6s M3) pontokban felsorolt igazol[si m6d szerinti
dokumentumokat benyrijtani, amennyiben azok nem keriilnek az ajdnlatbarr benyrijtrisra,
ajdnlatk&o a Kbt. 69. $ (4) szerinti hianyp6tl6s sor6n fogja azokat bekdrni.

Kdrdds:
- Amennyiben ajdnlattevo rigy dcint, hogy az ajhnlat rdszek6nt benyrijtja azMl), M2) 6s

M3) pontokban felsorolt igazoli.si m6d szerinti dokumentumokat, az Egvs6ges
Eur6pai Kcizbeszerz6si Dokumentum IV. r6sz6t tov6bbra is ki kell tdlteni?

- Ugyanez a k6rd6s a Pl.6s P2. pontokban felsorolt alkalmass6gi kdvetelm6nyek
tgazolilsixars.

Yfilaszz
Igen, az EEKD IV. r6sz6t minden esetben kdtelezf kitiilteni. IJgyanez vonatkozik
a Pl. 6s P2. alkalmassdgi kiivetelm6nyekre is.

11. K6rd6s
J6l 6rtjiik, hogy a Megval6sit6si tervet nem kell sem az ajtnlatba, sem a Kbt. 69. g (4) pontja
szerinti felhiv6sra benyrijtani, hanem kizhrfilag nyertes ajrinlattev6nek kell a



szerz6deskdt6sig ajanlatk6ro reszere benyrijtani az ajtnlati dokument6ci6

leirtak szerint?

5. g. ponLtj6ban

Vilasz:
Igen, j6t 6rtik, a megval6sitrisi tervet l<tz6r6lag a nyertes ajinlattev6nek kell a
szerz6 d 6sktit6sig b enyrij tani.

12.K6rd6s . 1.,
Az Ajtnlati Dokument6ci6 6.1. pontj6ban aJanlat reszeKenr

csatolni kell a mell6kelt Atl6that6s6gi nyilat mint6ban eloir6s,

hogy: ,,a nyilatkozatot a szervezetnek, valami kcizvetleniil vagy

koivetetten t,lbb -itrt Z5%o-or t rlajdonnal, befoly6ssal vagy szavazati ioggal birr6 jogi

szem6ly, iogi rr"-elyir"ggel nem rendelkezo sazd6lkod6 szewezetnek is ki kell tdltenie".

Az ilIamhintartisrol szol6 2011. 6vi cxcv. tv. (Aht.) 41. $ (6) bekezd6se 6rtelm6ben ,,A

kiad6si eloytnyzatok terh6re nem kdtheto olyan joei szemdllyel, jogi szem6lyisdggel nem

rendelkezo szervezettel drv6nvesen visszterhes szerzod6s, illetve l6trejott ilyen szerz6d6s

alapj6n nem teljesitheto kifizetds, rvezet .A
k<itelezetts6get ;illal6 ezen feltdtel ellenorz6se c6lj6b6l, a szerzod6sb6l eredo k6vetel6sek

el6viil6s6ig az 55. $ szerint jogosult a jogi szem6ly, jogi szem6lyis6ggel nem rendelkezo

szewezet 6tl6that6s6g6val osszefiiggo, az 55. $-ban meghatirozott adatokat kezelni azzal,

hogy ahol az 55 . $ kedvezm |nyezettrol rendelkezik , azon a j ogi szem6lyt, j ogi szem6lyisdggel

nem rendelkezo szervezetet kell drteni'..."

Ezen pont 6rtelm6ben annak a vrillalkozlnak, vagyis annak a jogi szem6ly, vagy jogi

szem6iyis6ggel nem rendelkez6 szervezetnek kell az 6tl6that6sfgfr6l nyilatkozni, akivel

a visszterhes szerz6d6s - jelen esetben a ,,takaritirsi, ablaktisztititsi szolgfiltzths 2+2 6vre"

tirgyri vfllalkoz6si szerzdd6st ajfnlatk6r6 megkdti.
A nimzeti vagyonr6l sz6l6 201t. evi CXCVL tv. (Nvtv.) 3. $ (1) bekezd6s b) pontja alapiftn

ifiltfihat6 szew ezetnek min6 siil :

,,b) az olyan belfttldi vagy ktilfoldi jogi szem6ly vagy jogi szem6lyis6ggel nem rendelkezo

gazdalkodb szervezet, amely megfelel a k<ivetkezo felt6teleknek:

ba) tulajdonosi szerkezete, a p6nzmos6s 6s a terrorizmus f,rnanszirozdsa megel6zdsdr6l 6s

megakai6lyozhstr6l sz6l6 torveny szerint meghatfrozott t6nyleges tulajdonosa megismerheto,

bbl az Eur6pai Uni6 tag6llamitban, az Eur6pai Gazdashgi T6rs6gr6l sz6l6 megftllap,od6sban

r6szes 6llamban, a Gazdashgi Egytittmtikdd6si 6s Fejleszt6si Szervezet tagitllamhban vagy

olyan 6llamban rendelkezik ad6illetos6ggel, amellyel Magyarorczhgnak a kett6s ad6natds

elkertil6s6r6l s2616 egyezm6nye van,
bc) nem min6stil a t6rsas6gi ad6r6l 4,s az osilal6kad6r6l sz6l6 torv6ny szerint meghat6rozott

ellenorzdtt kiilfr ldi tarsas6gnak,
bd) a gazd6lkod6 szervezetben kdzvetlentil vagy kozvetetten tdbb mint 25o/o-os tulajdonnal,

befoly-ssal vagy szavazati joggal bir6 jogi szemdly, jogi szem6lyis6ggel nem rendelkezo

gazd6lkod6 szewezettekintet6ben a ba), bb) 6s bc) alpont szerinti felt6telek fenn6llnak;

Vagyis a b) pont 6rtel6ben a nyilatkozattevdnek ^ p6nzmosfs 6s a terrrorizmus

finanszirozfsa megel6z1s1r6l6s megakadi./ryozirshr6l sz6l6 2007.6vi CXXXVI. t0nv6ny 3.

$ r) pontja szerint meghatfrozott tflnyleges tu 6s6ge 6rdek6ben

Iil2AR6LAG ismertetnie kell tulajdonosi n a gazd6lkod6

szewezetben k<izvetleniil vagy kcizvetetten tdbb befolydssal vagy

szavazati joggal bir6 jogi szem6ly, jogi szemdlyis6ggel nem rendelkez6 geZdAlkod0

sz,ervez,etnek ezt nem kell kitoltenie. hiszen a visszterhes szetzid6s nem vele k<ittetik.



K6rjiik T. Ajanlatkdr6t, meghatiroznisziveskedjen, hogy mely jogszabillyihivatkoz6s alapitn

kerik a gurdalkodO szervezetben kcizvetlentil vagy kdzvetetten tobb mint 25%-os tulajdonnal,

befoly6ssal vagy szavazati joggal bir6 jogi szem6ly, jogi szem6lyisdggel nem rendelkezo

gazd6lko d6 szew ezet r 6szer ol is az ffil6haI6 s 6gi nyi l atkozalot b e c s ato lni.

Vdlasz:
A fenti idlzett nemzeti vagyonr6l sztil6 2011. 6vi CXCVI. fv. (Nvtv.) 3" $ (1)

bekezd6s b) pont bd) alpont alapjfn ,,a gazd6lkod6 szervezetben kozvetleniil vagy

k<jzvetetten tObb mint 25%-os tulajdonnal, befoly6ssal vagy szavazatijoggal bir6 jogi

szem6ly, jogi szem6lyisdggel nem rendelkezo gazdttlkodo szervezet tekintetdben a ba),

bb) 6s tc) atpo"t szerinti felt6telek fenn6llnak" pont igazolilshra keriilt el6ir'6sra a

k6rdezett rendelkez6s.
El6gs6ges azonban, ha nem maga a grzdhlkod6 szervezetben k0zvetleniiLl vagy

kiizvetetten tiibb mint25"/o-os tulajdonnal, befolyr{ssal vagy szavazatijoggal bir6
jogi szem6ly, jogi szem6lyis6ggel nem rendelkez6 gazdrilkod6 szewezet nyrijtja be

a nyitatkozaiot, hanem T. Aj:inlattev6 csatolja nyilatkozatft ezen szen'ezetek

6tl6that6sf gdr6l, az alilbbiak szerint:

A k6zvetleniil vagy kdzvetetten tobb mint 25%o-os tulajdonnal, befoly6ssal,

szavazati joggal (tov6bbiakban: r6szesed6s m6rt6ke) bir6 jogi szem6ly vagy

j o gi szem6lyis6 ggel nem rendelkezo gazd6lkod6 szervezet(ek) :

o Gazdtikod6 szervezet neve
o Szewezet adoszftma
o R6szesed6s m6rt6keo/o-ban
o Ad6illetos6ge

A kdzvetlentil vagy kozvetetten tobb mint 25o/o-os tulajdonnal, befolyS:ssal,

szavazatijoggal bir6 jogi szem6ly vagy jogi szem6lyis6ggel nem rendelkezo

gazdillko do szew ezet t6nyl e g e s tul aj do no s a( i) :

o Gazd6lkod6 szervezet neve
o T6nylegestulajdonos(ok)
o Sziilet6si hely 6s ido
o Anyia neve
. R6szesedds m6rt6keo/o-ban

Mell6kelten megkiildji.ik a fenti v6laszok szerint m6dositott kdzbeszerz6si dokumentumot'

melyet az eredeti dokumentumokkal megegyezo helyen elektronikusan is el6rhetov6 tesziink.

Kdrjiik a tov6bbiakban a m6dositott kdzbeszerudsi dokumentumot vegy6k figyelembe.

A k<jzbeszerz6si dokumentum m6dosit6sar6l a Kbt. 52. $ (5) 6s 55. $ (4) szerint hirdetmdny

nem keriil kozzetdteke 6s az ajanlattdteli hat6rido nem keriil meghosszabbit6sra.

Kdrem T. Aj6nlattevot, hogy l6t visszaigazolni sziveskedjen

elektronikusan a

Peth6n6 Tarnai Erzs6bet
foigazgat6 gazdas 6gi he lyette s e

B u d a p e s t, 20l6.jrilius 11.


