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nk T. Aj d ntatk6r6h6z, az illtala kezdemdnyezett

,,Miskolci Semmelwels. K6rh{z 61 Egyetemi oktat6k6rhdz sz6khely6n, a Szent
Ferenc,
k6rh6zr6szen, valamint a di6sgyfri tliephelyen teljes ktirii
takarftfsi feladatok ell{tdsa
villalkozdsi szerzf d6s keretdben"
tdrgyu ktizbeszerzesi eljardsban az 1.,2. €s 3" reszektekinteteben
az,,Aj6nlati felhlviis,,elnevez€sitr
dokumentum j ogsdrtd tartalma miatt.
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Iil.l.2) Gazdasfgi

Wdnye(i)
Alkalmatlan, ha

6s

p6nztgrt arkarmassfg - a megkiivetert igazoldsi m6d:

:

1., 2. Cs 3. r6sz:

emmel az eljdrdst megindit|.felhivds
rt iizleti ivben elirt, kdzbeszerzds tdrydbill
vdmitott - drbevdtele iisszesen nem iri el a J00

b.)

Ill.1.2) Gazdasagl

6s p6nziigyi rlkalmassdg - a megkdvetelt igazotdsi m6d:

Az alkalmassds minimumkdpJe:lmdnve(il; 1., 2. 6s 3. r6sz:

Alknlmatlan, ha
P4' Aidnlattevd alkalmatlan, ha a VHR 321, I9,S 0 bekezdds d) pontju szerint nem rendelk*zik
legalabb 50 milli6forint/krireseminy is legalabb 300 mitti|Jbrinl/ivbsszegii, takarttasi
s zolgaltatds ra vo n atkoz|
fe I etdss dgbiztositris s al.

c.) rtr.1.3) Miiszaki, illetve szakmai alkalmass{g - a megkOvetelt igazotasi m6dr

Az glkalmassde minimumkijvetelm,i.nvefi): L, 2. is 3. rilsz;
(Ml) Alkalmstlan az aidnlattev1, amennyiben nem rcndelkezik a,fethivds./bladasanak napjdt
rnegeldzd (a felhivds feladdsdnak napjdt ldsd afelhivas VI.3. pontjdban) 36 hrinapban tiliestteu,
legaldbb I db, minimum 30.00At m2 nagysdgi Epiiletek talcnritisdra vonarkozi riferenciival.
d.)

Irl'rs)

M{iszakl, illetve szakmai elkalmassdg - a megk0vetelt igazolisi m6d:

Az alkalntassdt minimumkcivetelmdnyeftI: 1., 2.

is J. rdsz:

(M2) Alkalmatlan az ajdnlauevd, amennyiben. nem rendelkezik a teljesitisbe bevonni Hvdnt

aldb bi szakemb e r eklrcl :

- I .fd higidnikus kipzettsigii szakember
- I fd ktizegitndgiigti is jdrvdnyiigyifeliigteld kipzettsegfr szokember
- 4Jd tisztitdstechnol6gini szolgdlatvezetd kepzettsdggel h minimum 3 iv tat<aritasi ter[i[eten
szerzett szaktnai tap asztalattal yendelkezd szakember
- 40 tU OKJ 31 814 0I A000 A0 00, vagy azzal egtendrtdhfr kdpzettsiggel rendelkezd takarit|,
akik mininum I iv takaritdsi tenileten szerzett tapasztnlattal reidelke"iik
Ug),anazan szalcember tdbb poz:icidra nem jeldlhetf.
e.)

I[.1.3) Miisznki illetve szrkm,ei

alkelmassfrg - a megkdvetelt igazolisi mod:

Az alkalruassds minimumkdvetelminveft): 1., 2. ds 3. r6sz:
(M 3) Al ka lm atl an az aj dnl au ev6, am en ny ib en nem rend el kez ik I egal tibb :

- 6 db' akkumuldtaros rinitird

dutomatd stirol6, vizfelszedd gdppel, melynek

teljesitminye I 200 m2/6rq.
- 6 db egvtdrcsa+ 1000 W teljesitminyfr stiroldgippel

n,!,vleges

- 20 db laddas rendszerfi ds 3 szinfr szinkddolt lemosdvtiddrrel rendelkezd takarltoknc.sival

-

20 db, kdtszer 15 literes viidiirrel, 3 szfnil

sz{nkddolt lemosdviiddrrel, legaldbb egt

szemeteszsdk tartdval ds legaldbb egt tisztitd szertqrl6 tdlcqvcl rendelkezd takait1kicsival,

f.) VI.3) Tovdbbi informfcidk:
19.) Aianlatk4rd riszenk{nt I "000.000 Ht}F iisszegfr ujdnlali biztos{tik vdllatdsiit {rja etd,
melyet az ajanlauiteli hatdndd lejartdig kell teljesiteni a Kbt. 54. g-han.foglattuknak
megfeletden. Atutalas eseten az ojanU*era I
r Attamkinc.gtaindl ri"eleu 10027006003331 59-00000000 szami szdmldjdra val6 utalassal teljesitendd az ajdnlati biztositdk Ezzel
kapcsol,atos kamatot az ajdnlutkdr| nem/izet. A biztosltik teljesitdsinek igazolasdt az
aidnlat'ba csqtolni kell: ajdnktttevd bankjdnah hivatqlos igazoldsdt a terhel6sr6l egryzeni
masolatban, vagt pinziigti intizmCryt vagt biztosit| dltal kidltftott garancia-levdl7ag,
lyiszfizetd kezessigvdllalast igezolf dokumentum erederi pil&itnya vag) hiteles masiata, vagt
biztosil(lsi szenfldis alapjdn kidllitott tccszfizetd kczessdgvdllaldst tarialmaz| k\telezv1ny

eredeti pilddnya vag) hrteles mdsolata.
A b_ankvagt biztosit6 dltal vdilslt gqrsncia sziivegezisinek a Kbt.

valamennyi.fordulatdt egzakt mddon tartalmaznia kell.

54, S

@ bekezdise szeninti

2.) A jogsdrtdssel kapcsolatos dlldspiontunk 6s annak alstimasztf,s{ra szolg6l6 adatok:

All6spontunk szerint az Ajdnlati felhivds a fentiekben megnevezett jogs6rtdnek tartott elemei:
a) III.1,2) P.2. Kiizbeszerz6s tr{rgy{r drbevdtel;
b) IU. 1,2) P.4. Felel6ss6gbiztosit6s;
c) III. 1,3) M. l.Referencia;
d) lll.l,3) M,2. Szakemberek;
e) III.1,3) M.3. G6pek, eszktiziik;

0 VI,3) l9) Ajinlati biztosit6k;

mennvis6e6ben 6s vrlds?iniilps a becsiilt 6rt6k6bcn is,

l.

r6sz: Elnevez6s: Miskolci Semmelweis K6rh6z €s Egyetemi Oktat6k6rhdz szdkhely6n
takariuisi feladatok ell5t6sa, iisszesen: 51 525,69 m2;
K6rhdzrdszek Osszesiitett "TAKARITAND6" nett6 alapteriilete (m2): 38 715"10 m2.

2.

r6sz: Elnevsz6s: Miskolci Semmelweis K6rhdz 6s Egyetemi Oktatdk6rh6z Szent Ferenc
kdrhria6sz6n takaritisi feladatok ell6tisa; iisszesen: 12 103,03 m2;
K6rhdzr6szek iisszesjiteft 'TAKARITAN[)0" nett6 alapteriilete (m2);

3.

kb. 1/4 rdsze az

l.

9

?88,91

rn2

rdsznek)

r6sz: Elnevezds: Miskoloi Senrmelweis K6rhdz 6s Eryetemi Oktatbk6rhie Di6sgydri
k6rhdzr6szdn es a Dirlsgy6ri Jdr6beteg Szakelldt{s (SZTK) teriilet6n takarit4si feladatok
elldtdsa; dsszesen: 23 794,70 m2; Kdrh6zreszek iisszesitett "TAKAR.ITAND0" netr6

alapteriilete (m2):

8

436,29

mZ (fl2 elv€qzendd

szolc6ltatls mennyis6qdben

6s

A Kbt. idevonatkoz6 cl6lrdsai:

Kbt. 2.

$

(2) Az ajdnlatkirdnek estlyegltenl4s,iget 6s egyenl\ hdnasm6dot ketl

biztositania a gazdasagi szereplfik szdmdra.

Kbt. 65. $ (3) Az ajdnlatk&flneh az alkslmassdgi hiivetelmdnyek meghatdrozosdt az
esdlyegrenldsdgre' az egtenlf elbdndsra ds a verseny lisatasdgdra vonatkozd
alapelvek tigtelembevdtele melldt t kdzheszercis tdryydra hell korldtouis, is

Kbt

65. $ (4) Kiiliin jogszabdly hatdrozza tneg az allwlmassitg igazolasdnak
lehetsdges mddja'it €s dz allcalmassagi luivetelminyek meghatdrozdsdra
vonatkozd riszletes kiivetelmdny ekel.

Kbt.65. $ (5) A (3) bekezdtsbenfoglaltabrekmegfelel1 tdnylegesen sziikrdges
mertelcii elilirdsnak a referencidk kbriben azt kell tekinteni, hu az ajdnlatkerd
az adott ktizbeszerzis - a 19. f (3) bekezdisdnek allmlmazdsa ndlkiil szdmitott drtikinek legfeljeb'b 75%e&t eldrd <isszegil, mennyisdgi meghatarozds esetdn az
adott laizbeszerz4,c legfeljebb 75%-dt elird menryisigfi vagt mdrtdki[ is
tdrgtat tekintve az adott kdzbeszenissel mfrszakilag egtendrtdkii koyabbi
szdlHtrts, dpitisi henrhdzds, illetve szolgdltatds igazoldsdt laiveteli nreg. Az

ajdnlattevilhcil megkivetelt - dltaldnos forgatmi ad6 nelkiil szamitott d
tekintetiben az ajdnlatkird legf'eljebb
Ig. S 6)
b
nek alkalmazdsa nilkiil szdmitott - b
,rrgyrtrrc
n
lkalntassagi minimumktjvetelminyt irhat
ti ,aiitolna

3.) All4spontunk szerint: az
a)

III,l,2)

Ajinlati felhlvds a fentiekben megnevezett jogsert6nek tartott elemei:
P"2, Krjzbeszerzds tdrgyfi frbevdtel;

b) In.1 "2)P"4. Felel6ss6gbiztositds;
c) IIL I,3) M,l.Referenc:ia;
d) ru.1.3) M"2. Szakemberek;
e) III.1.3) M,3" G6pek, eszktizrjk;
0 VL3) l9) AjAnlati biztoslt€k;

'.,

!

losftand6k az ewes rdszteliesit6sek becsiilt 6rtdkEnrik 6s
^2,

kiizbg_szerz6s.

1.. 2. 6s 3.

16

becsfilt 0rtdkdben is.

4.) Jayaslatunkl

T. AJAnlatkdrd az el6z6 pontban is felsorolt minimurnkdveteimdnyek
tekintetdben mddosltsa az Ajfnlatl felhfv{st, 6s azokst r€szenk6nt kfll0n-kiiliin megadva, csak az
egyes rdszekhez trrtozd ismert adatok (becsiilt 6rt6k, elvegzend6 fcladatok mennyisege) alapj6n,
illewe azok m6rt6kdnek megfele16 minimumkiivetelm6nyek meghat6roz6s6val.

Javaslatunk, hogy

K6rjiik, hogy

az ajAnlattdteli felhtv{st a fentiek figyelembe vdteldvel m6tlos{rtani sziveskedjenek!

