
Német Nemzetiségi Önkormányzat 

6/2021 

KIVONAT 

 

Készült: Német Nemzetiségi Önkormányzat 2021. augusztus 6-án megtartott rendkívüli, 
nyilvános ülésén készült jegyzőkönyvéből 
 
Tárgy: Javaslat a Schmidt-ház felújítása-tervezési szolgáltatás tárgyú beszerzési eljárás 
eredményének megállapítására 
 
 
 
 
Az Önkormányzat 3 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot elfogadta. 
 
Német Nemzetiségi Önkormányzat Budakalász 49/2021.(VIII.6.) NNÖB sz. határozata: 

A Német Nemzetiségi Önkormányzat Budakalász úgy dönt, hogy a „Budakalász, Schmidt 

ház felújítása – tervezési szolgáltatás” tárgyában 2021. július 22-én indított beszerzési 

eljárásban beérkezett ajánlatok bírálata során a Doslers Studio Egyéni Cég ajánlattevő 

ajánlatával kapcsolatosan hiánypótlást rendel el. A kiküldött hiánypótlási felhívás a 

határozat mellékletét képezi. 
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Felelős: Lávinger Ildikó elnök 

 
 

k.m.f. 
 

 
 

 Lávinger Ildikó 
elnök sk. 

 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül: 
 
 
Müller Enikő 
 
 
 
 



Ajanlatkérö: Német Nemzetiségi Onkormányzat Budakalász

201l Budakalrása Petöfi tér 1.

A közbeszerzesi e§ráras átgra:. ,,Budakalása Schmidt ház felújűfuúsa - terveúsi szolgdltatds"

Ajánlatkérő térgyi beszerzési eljárásban az alábbiak szerinti hiánypótlást rendeli el.

Felhívás hiánypotüísra

Daslerc Studic {2030 Erd, A u. §/A)

1) Szegedi Dávid Olivér qánlathoz csatolt önéletajza nem felel meg ajánlatkérő előírásainak,
tekintettel a következőkre :

- az önéletrajzból nem állapítható meg a 2. értékelési szempont szerint megajránlott 60 hónapnyi
szakmai tap asztalat a266l20l3. (VII. 1 1.) Korm. rendelet szerinti rt 1vagy azzal egyenértékű)
jogosultság megszerzéséhez szükséges tapasztalatán felüli további többlet szakmai tapasztal
bemutatása.

Fentiekre firyelemmel kérjük ajánlattevőt hogy hiánypótlás keretében csatolja Szegedi Dávid Olivér
öné letraj zát, mely tartalmazza;

- a2. értékelési §zempont szerint megajránlott 60 hónapnyi, a26612013. (WI. 11.) Korm.
rendelet szerinti nt 1vagy ana| egyenértékű) jogosultság megszerzéséhez szükséges
tapasztalatán felüli további többlet szakmai ápasúalat bemutatását, (az egyes
munkrákat év-hónap pontossággal megadott kezdési és befejezési dátumot feltiintetve kell
szerepeltetni, a piárhuzamosan zajlott munkák idötanama csak egyszer vehetö figyelembe a

36 hónap a|áámasrtása során).
- Szegedi Dávid Olivér É,t 1vagy azzal egrcné,rtékű) tervezőijogosultsága megszerzésének

időpontját (év és hónap pontossággal).

Felhívjuk a figyelmet, hogy a korábban megielölt hiány a későbbi hianypótlás soriin mar nem pótolható,
így a fenti hiránypótlás nem megfelelő teljesítése az ajénlat érvénytelenségét vonhatja maga uti{n.

A hiánypótlás benyújtásának módja és helye:

A hiránypótlást nem szerkeszthető formában (.pdf formátumban), elektronikusan kérjiik benyújtani a
nad.lilla@budakalasz.hu elektronikus címre.

A hiánypótlás benffi ásának határideje:

2a21. 16. án 16:00 óra

Budakalász, 2021. augusáus 05.
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