Előminősítés
a Magyar Kézilabda Szövetség által lebonyolítandó
építési beruházás tárgyú beszerzési eljárás(ok)ban történő
részvételhez

Budapest, 2022. június 13.
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Előminősítési adatlap
a Magyar Kézilabda Szövetség által lebonyolítandó építési beruházás tárgyú beszerzési
eljárás(ok)ban történő részvételhez
1. A jelentkező adatai
Cégnév:
Székhely:
Adószám:
Cégjegyzékszám:
E-mail:
Telefon:
Kapcsolattartó neve:
Kapcsolattartó telefonszáma:
Kapcsolattartó e-mail címe:
2. A jelentkező nevében aláírásra jogosultak megjelölése
(cégjegyzésre jogosult esetében szükséges mellékelni a hiteles cégaláírási címpéldányt vagy
ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintát, egyéb esetben a meghatalmazás egyszerű másolatban
történő benyújtása kötelező)
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………
3. A jelentkező Magyar Kereskedelmi és Iparkamarai építőipari kivitelezői
nyilvántartási száma
…………………………………………….
4. A jelentkező által, a jelentkezés benyújtását megelőző 5 évben teljesített
legjelentősebb referencia munkák bemutatása az alábbiak szerint:
Szerződés tárgya,
a kivitelezésben
Teljesítés helye
érintett
épület
és
időpontja
Szerződő
fél
helyének
(kezdő
és Ellenszolgáltatás
megnevezése,
a
megadása és az
befejező időpont, összege
szerződő
fél
elvégzett munka
év/hónap/nap
(nettó Ft)
székhelye
rövid
leírása,
naptári
nap
jellegének
pontossággal)
megadása
1.
2.
3.
4.

2

5. A jelentkező által, a teljesítése bevonni kívánt szakemberek bemutatása:
Szakmai
jogosultság
Kamarai
nyilvántartási
Szakember neve
megadása (MV-É, MV-ÉV,
száma:
MV-ÉG)
1.
2.
6. A jelentkezőnek rendelkeznie kell építőipari kivitelezési tevékenységre vonatkozó
elismert, bármely nemzeti rendszerben akkreditált minőségbiztosítási ISO 9001,
továbbá építőipari kivitelezési tevékenységre vonatkozó munkahelyi egészségvédelmi
és biztonságirányítási rendszer (MEBIR) szabványnak megfelelő ISO 45001
tanúsítvánnyal, vagy az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől
származó ezekkel egyenértékű tanúsítványokkal, melyek egyszerű másolatát a
jelentkezéshez csatolni kell.
7. A jelentkező által, a jelentkezés benyújtását megelő két üzleti év teljes árbevételének
megadása:
2020. évi teljes árbevétel (nettó Ft): ....
2021. évi teljes árbevétel (nettó Ft): ....
8. A jelentkezőnek vállalnia kell, hogy amennyiben az előminősítési eljárás
eredményeként ajánlatkérő a jelentkezését érvényesnek minősíti és a minősített
ajánlattevők közé sorolja, úgy az erről szóló tájékoztatást követő tíz munkanapon
belül bemutatja ajánlatkérőnek a szerződés tárgya szerinti tevékenységi körével
összefüggő (építési – szerelési tevékenységre vonatkozó) kárveszély fedezése
érdekében, minden kockázatra kiterjedő, az alvállalkozók keresztfelelősségét is
magában foglaló, legalább 30 millió Ft/kár és , legalább 120 millió Ft/év összegben
kötött, építési tevékenységre irányuló szakmai felelősségbiztosítását.
9. A jelentkezéshez csatolt valamennyi dokumentum részletes és teljes körű felsorolása:
Tudomásul veszem, hogy a minősítést végző szervezeteket nem köti a névjegyzéken szereplő
cégek beszerzési eljárásba történő kötelező meghívásának kötelezettsége.
Kelt: ………………………….
………………………………….
cégszerű aláírás
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ELŐMINŐSÍTÉSI SZEMPONTOK
I.
rész
A kizáró okokkal kapcsolatos igazolások, nyilatkozatok
A jelentkezőnek igazolnia kell, hogy vele szemben nem állnak fenn az alább meghatározott
körülmények.
Nem lehet minősített ajánlattevő az, aki nem szerepel a köztartozásmentes adózók
adatbázisában, vagy pedig nem nyújtja be az illetékes adó- és vámhivatal igazolását, vagy az
Art. szerinti együttes adóigazolást.
II.
rész
A jelentkező gazdasági-, pénzügyi helyzetet igazoló adatok
1. Teljes árbevétel
A jelentkezőnek nyilatkoznia kell jelentkezésében a saját vagy jogelődje teljes árbevételéről a
jelentkezés beadását megelőző két üzleti évben.
A jelentkező alkalmatlan, amennyiben a teljes árbevétele a kérelem beadását megelőző két
üzleti évben összesen nem érte el a 500 millió forintt. A jelentkezőknek az alkalmassági
feltételnek való megfelelést önállóan kell igazolniuk.
2. Szakmai felelősségbiztosítás
A jelentkezőnek vállalnia kell, hogy amennyiben az előminősítési eljárás eredményeként
ajánlatkérő a jelentkezését érvényesnek minősíti és a minősített ajánlattevők közé sorolja, úgy
az erről szóló tájékoztatást követő tíz munkanapon belül bemutatja ajánlatkérőnek a
szerződés tárgya szerinti tevékenységi körével összefüggő (építési – szerelési tevékenységre
vonatkozó) kárveszély fedezése érdekében, minden kockázatra kiterjedő, az alvállalkozók
keresztfelelősségét is magában foglaló, legalább 30 millió Ft/kár és , legalább 120 millió
Ft/év összegben kötött, építési tevékenységre irányuló szakmai felelősségbiztosítását.
III.
rész
A jelentkező műszaki,- szakmai alkalmasságát igazoló adatok
1. Referencia
A jelentkező köteles bemutatni a jelentkezés beadását megelőző 5 év legjelentősebb
teljesítéseire vonatkozó nyilatkozatát, a minősítési adatlap 4. pontja szerinti táblázatnak
megfelelően.
A referenciákkal kapcsolatos általános feltételek:
- a táblázatot, illetve - amennyiben az alább írtakkal összhangban szükséges becsatolni - a
referencialeveleket úgy kell kitölteni, hogy abból egyértelműen megállapítható legyen a
jelentkező által megjelölt kategóriára eső szerződés tárgya és az ellenszolgáltatás nettó
összege. Így a több kategóriát magában foglaló és adott esetben több éven át tartó teljesítést
megfelelő bontásban kell bemutatni.
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Alkalmatlan a jelentkező, amennyiben építési beruházásnak minősülő teljesítései körében
nem rendelkezik a jelentkezés beadását megelőző 5 évben szerződésszerűen teljesített
(befejezett) összesen legalább az alábbi referenciákkal:
- 4 db épület felújítására / építésére / teljes körű kivitelezésére vonatkozó, sikeres
műszaki átadás-átvétellel lezárt, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően
teljesített referencia, amelyek értéke egyenként eléri a nettó 15 millió Ft-ot;
- 2 db, összesen legalább nettó 50 millió Ft értéket elérő, épület
felújításra/átalakításra vonatkozó, sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt, az
előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített referencia.
A referenciák között átfedés megengedett, de így is legalább 4 db különböző referencia
bemutatása szükséges. A jelentkezőknek az alkalmassági feltételnek való megfelelést
önállóan kell igazolniuk.
2. A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek
A jelentkező köteles bemutatni az általa a teljesítésbe bevonni tervezett szakembereket a
minősítési adatlap 5. pontja szerinti táblázatnak megfelelően.
A szakemberekkel kapcsolatos általános feltételek:
- a táblázatot úgy kell kitölteni, hogy abból egyértelműen megállapítható legyen a jelentkező
által megjelölt szakemberek kért adatai.
Alkalmatlan a jelentkező, amennyiben nem tud bemutatni legalább 1 fő a 266/2013.
(VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-É és legalább 1 fő a 266/2013. (VII.11.) Korm.
rendelet szerinti MV-ÉV és legalább 1 fő a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MVÉG jogosultsággal rendelkező szakembert. Egy szakembert ajánlatkérő mindkét feltételre
való alkalmasság igazolására is bemutathat. A jelentkezőknek az alkalmassági feltételnek
való megfelelést önállóan kell igazolniuk.
3. Minőségbiztosítási követelmények
A jelentkező köteles csatolni azon építőipari kivitelezési tevékenységre vonatkozó
minőségirányítási valamint munkabiztonsági és egészségvédelmi rendszer működtetését
igazoló tanúsítványokat, amelyeket az európai szabványsorozatnak megfelelő független,
bármely nemzeti rendszerben akkreditált (hazai vagy nemzetközi) szervezet tanúsított. A
követelmények teljesítését igazoló, kizárólag a kérelmező nevére kiadott és a kérelmezett
kategóriáknak megfelelő tanúsítványt kell mellékelni.
Alkalmatlan a jelentkező, amennyiben nem rendelkezik építőipari kivitelezési tevékenységre
vonatkozó ISO 9001 jelű szabvány szerinti, vagy az európai szabványsorozatnak megfelelő
független, bármely nemzeti rendszerben akkreditált (hazai vagy nemzetközi) szervezettől
származó ezzel egyenértékű minőségirányítási rendszertanúsítvánnyal, továbbá építőipari
kivitelezési tevékenységre vonatkozó munkabiztonsági és egészségvédelmi rendszer
működtetését igazoló OHSAS 18001 vagy MSZ 28001 tanúsítvánnyal, vagy az Európai
Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó ezekkel egyenértékű
tanúsítványokkal, melyek egyszerű másolatát a jelentkezéshez csatolni kell. A
jelentkezőknek az alkalmassági feltételnek való megfelelést önállóan kell igazolniuk.
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IV.
rész
A jelentkező nyilvántartásban történő szereplése
A jelentkező köteles csatolni az építőipari kivitelezők névjegyzékében szereplés tényére
vonatkozó igazolást.
Alkalmatlan jelentkező, amennyiben
- amennyiben székhelye nem Magyarországon van vagy
- az építőipari kivitelezők névjegyzékében nem szerepel.
B/ AZ ELŐMINŐSÍTÉS FOLYAMATA
A jelentkezéseket 2022. június 23. 12:00 óráig kell eredeti papír alapon, valamint
elektronikus formában szkennelt pdf példányban beadni az ajánlatkérő képviseletében eljáró
HBMP Kft., 1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 76., II. emelet, HBMP Iroda címen.
A beérkezett jelentkezéseket a minősítő megvizsgálja és amennyiben szükséges hiánypótlási
felszólítást küld ki a jelentkezőnek. Amennyiben a jelentkező a hiánypótlást nem vagy nem
megfelelően nyújtja be, akkor a minősítő a jelentkezőt érvénytelennek minősíti.
A minősítő a minősítési folyamat lezárását követően, a későbbiekben építési beruházásokra
vonatkozó beszerzési eljárásaihoz adatbázist hoz létre.
Az adatbázisba történő felvételről, illetőleg a kérelem érvénytelenné minősítéséről a minősítő
elektronikus levélben tájékoztatja a kérelmezőt.
A minősítő fenntartja a jogot, hogy a minősítési eljárást visszavonja, vagy az
eredménytelennek nyilvánítsa, illetőleg, hogy bármikor új minősítési eljárást folytasson le.
A minősítő fenntartja a jogot, hogy a fenti adatbázisban nem szereplő cégeket is felkérjen
ajánlattételre.
A minősítés kapcsán a kérelmező a minősítővel szemben semmilyen igénnyel nem élhet.
Budapest, 2022. június 13.

...............................................
Novák András
operatív igazgató

6

