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Előteťesztő: Kovács ottó - a Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatď1a
Készítette: Kisfalu Kft., ÉSZ-KER Kft., Jegyzői Kabinet
A napirendet nyilvános ülésen kell tráľgyalni.
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Melléklet: 1. sz. képviselő-testületi elĺĺteľjesztés éshatźtrozat

2. sz. aján|attételre felkéľt szeľvezetek és indokolás
3. sz. egyéni bírálati lapok
4. sz. aj án|attétel i felhí vás, aj ánl attétel i dokumentáci ó

Tisztelt Y árosgazdáIkodási és Pénzüryĺ Bizottság!

I. Előzmények

A Budapest, VIII. kertilet otpacsirta és Reviczky u. felújítrĺs Főváľosi Önkormányzatberuhźrźtsában valósult
meg a jelenlegi út és jáľdafelület 200l év végén készÍilt el, a jótrállási határidő lejáľt.

A Képviselő-testület a 4I/20I3.(|Y.I7.) száműhatźrozatátban úgy döntött, hogy a Kisfalu Kft. javaslata a|ap-
jźn fedezetet biztosított 22 önkormźnyzati tulajdonban á||ő út és jáľda felújít|ás e|őkészítéséhez, az engedé-
lyezési és kiviteli tervek készítéséhez. A tervezési sm|gźt|tatźsľa vonatkozó közbeszerzési eljárás eredmé-
nyét a Váľosgazdálkodasi és PénzĹigyi Bizottság a640/20|3. (u.10.) számú hatźrozaÍában állapította meg' a
nyeľtes ajánlattevő az Innobeľ-Wave Kft. (székhely: 1087 Budapest Baross tér 2. 1'/5.).

A tervezés részétképene a VIII. kerület otpacsiľta utca (93 méter, Reviczky u.-Múzeum u. közötti szakasz)
rossz műszaki állapotú, térkó buľko|atű járdźljźnak felújíĹása. A tervezés folyamán az igény meľĺilt fel a
szomszédos' azonos burkolatú és állapotú Reviczky utca (l40 m, otpacsirta utca - Szentkirályi utca között)
felújÍtĺísára. A két utcában a játdafelújíĹási munkálatok e|végzése nem hatósági engedélyköteles.

Fentiek ismeľętében a Képviselő.testület a320/2013. (uII.29.) szźtműhatfuozatźtban úgy döntött, hogy a
Budapest, VIII. keľület Ótpacsita utca (Revic*y u.- Múzeum u. közötti szakasz) és a Revicż<y utca
(otpacsirta utca -, Szentkiľályi utca között) rossz műszaki állapotú, térkő burko|atű jáľdźlt felújítja
24.800.000,- Ft + Afa összegben. A Képviselő-testület úgy döntött hogy a felújításra aközbeszerzésekľől
sző|ő 201'1'. évi CVIil. törvény (a továbbiakban: Kbt.) szerinti hiľdetmény nélkiili (és tráľgyalás nélkiili) köz-
beszeruési eljárĺást folytat le. A hivatkozott képviselĺj-testületi elĺĺterjesztés éshatźttozataze|óter1esztés 1. sz.

mellékletétképezi.

u. A beteľjesztés indokolása

Fentiek a|apjźna képviselő-testületi döntésnek megfele|oen az Ész-xľR Kft összeállítoÍtaazközbeszerzési
eljáľłás ajánlattételi felhívását és dokumentáciőját, A Kisfalu Kft. az ajánlattételre felkéľt szervezeteke vo-
natkozóan indokolással összeál|ította javas|atá| me|y az előterjesĺés 2. sz. mellékletét képezi. Mindezek
a|apjáln atárgyiközbeszerzési eljáľás megindítrĺsához a döntéshozata| sziikséges.



III. Tényállás

Az Ötpacsirta utcában 439 mf, a Reviczky utcában 599 mfjáľdaburkolat bontása szükséges, tekintettel aľrą
hogy a két utcában a meglévő járdabuľkolat állapota tlávolról sem kielégítő. Egyes kövek kifordultak, egyes
kĺjvek széttöľtek, míg máshol egyszerúen hiányomak. A kövek a|atti ágyazőhomok kipergett, funkcióját
nem látja el. Ebben az źt||apotźtban a jfuda a ryalogosokľa nézve balesetveszélyt rejt magában, így a két ut-
cában a j áľda felúj ítás mindenképpen szükséges.

A kivitelezéshez szükséges teľveket és műszaki dokumentáciőt és árazatlan költségvetést a Kisfalu Kft. el-
készíttette. A kivitelezés becsült értéke nettó 24.800.000,- Ft.

ezÉsz-ĺ<BR Kft. a Kbt. IfflA. $-a szerinti hirdetmény és tárgyalás nélküli e|jźtás ajánlattételi felhívását és
dokumentáciőját osszeá||ította" melyet a Bíráló Bizottság tagsai részére elektronikus úton 2013. szeptember
l2-én megküldött, véleményezési/ésnevételezési határidő 2013. szeptembeľ 15. napja volt.

Az eloterjesztés 3. sz. mellékletét képezik a visszaéľkezstt,Birźiő Bizottság tagjainak eryéni bírálati lapjai.

1 fo bírálóbizottsági tag javasolt a felhívás és dokumentáciő tewezetét.

1 fő bírálóbizottságtag az ajánlattételľe felkéľt szervezetek szakmai indokolását hiányoltą valamint a felhí-
vás és dokumentáció tervezet pontosítását javasoltą melyek ha źúvezetésére kerĺilnek és a Bírálóbizottság-
nak megküldésre kerülnek, akkor azok véleményezését kö'vetően javasolta azok elfogadását.

5 fő bírálóbizottságs tag nem javasolta a felhívás és dokumentáció elfogadását, többek között az alábbi indo.
kok alapján:

- nem kapták meg az ajánlattételľe felkért szervezeteke vonatkozó szakmai indokolást, ezérttobb bírálóbi.
zottsági tag a nyílt eljĺáľás lefolytatását javasolta;
- az aján|attételi felhívas a péruugyi alkalmasság köľében kerĹiljön kiegészítésre a koľábban alkalmazott
mérleg szerinti eredményre vonatkozó előírásokkal;
- az aján|attételi dokumentáció részétképem vállalkozási szerzĺídésben a teljesítési hatáľidő nem kerÍilt eg-
zakĺ módon meghatározásra, ami miatt a teljesítési hat.áridő és az esetleges késedelem idĺítartamának megál-
|apitźsa később jogvitĺáľa adhat okot. Figyelemmel arľa, hogy a késedelmi kötbéľ az ún. kimentéses felelős-
ségi körbe tartozik, azidójźtrási köľülmények a felelősség alóli kimentés köľben kerüljenek éľtékelésre, nem
pedig a teljesítési hatźlndő meghatfuozása soľán;
- a vá,||a|kozási szerzódésben a napi kötbér összege számokkal kiíľva 50.000,- Ft, míg bettikkel kiírva szÁz.
ezer forint" kéľték az ellentmondás feloldasát;
- avái|a|koz.ási szerzodésbenaberuhtzźls helyszíne helýelenül került meghatátoztsrakéľték annak javítrását'

Táljékoztatom a Tiszelt Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottságot, hogy a Polgármesten Hivata| 2013.
szeptember l6-átn a Bíráló Bizottság tagai részere továbbította az e|őte4esztés f. számű me|léklete szeľinti
ajánlattételre felkéľt szervezetekľe vonatkozó, indokolással ellátottjavaslatot.

A 6 aján|attetelre felkért szervezetek az a|źlbbiak:

1. Hódút Kft. 6060 Tiszakécske, Béke u. 150., cégjeryzékszźtm:03 09 ||7928
2. MTP Kft. 1021 Budapest, Furulya u.3., cégegyzékszám:0I 09 072836
3. GMZ Tervező és Kivitelezo Kft. 7020 Dunaftjldvár, Szőlĺĺskert u. 9., cégsegyzékszétm: 17 09

00s842
4. Zollerbau-Trans Kft. 1171 Budapest, Zrinyi u. 52., cégjegyzékszám:0| 09 900846
5. Pont-Plan ÉpítőipanKft..2400 Dunaújváľos,Papírgyáti út 30/d., cégjegyzékszátm: O| 09 984522
6. Stone Dekor Kft.2615 Csőváľ, Madách u. l., cégjegyzékszálm: |3 09 154777

ez Ész-rBR Kft. a Bíľáló Bizottság tagjainak észrevételei a|apjéłn a módosított ajánlattételi felhívás és

dokumentáció teruezetét a tagok részére 2013. szeptember 16-án megkiildte. Az el<ĺterjesztés 4. számú me|-

léklete.
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Iv. Jogszabályĺ ktĺľnyezetismeľtetése

A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabá|yzatáľól szóló 2512013 (v.27 .) önkormányza-
ti ľendelet 4. melléklet 1.l. pont 1.1.3. alpontja szerint a Városgazdálkodrási és Pénzügyi Bizottság dĺjnt köz-
beszerzési ügyekben az e|járás megindításáról, eredmény megállapításáról, beszeľzési ügyekben az ered-
mény megállapíŁásáľól.

v. A dtintés tartalmának rész|etes ismeľtetése

A Budapest, VIII. kerület otpacsirta u. és Reviczlĺy u. járda felújítĺása Íárgytlközbeszevési eljárás indításá-
ról döntés, és az ajźn|attételi felhívás és dokumentiáció elfogadásą valamint dĺjntés az aján|attételľe felkért
szervezetekĺől.

vI. Döntés cé|ja, pénzügyi hatása

Az onkormányzat az e|oter1esnés szeńnti járdźJľ- felújításával, kĺitelező önkormányzati feladatot lát el, bale-
setveszélyes állapotokat szĺintet meg. Fedezete a 11601 cím felújítasi e|óirányzatán biztosított.

Kéremaza|źlbbihatźtrozati javaslatelfogadását.

H.łrÁnozłTIJAVAsLAT

A Városgazdálkodási és Pénztiryi Bizottság a ,,Vóllalkozási szerződés keretében Budapest VllI,kerület
otpacsirta utca és Reviczlcy utca járdafelújítósa', tźrgyilkozbeszerzési eljáľásban úgy dönt, hogy

I. a 320/f0|3. (V[I.29.) szźtĺnű képviselő-testĹileti hatrározat a|apján és az előterj esztés f . szźłmű melléklete
szeľint szakmai indokolrásra tekintettel, akozbeszerzésekľől sző|ő 20|l. évi CMII. törvény I22ĺA. $-a
szerinti hiľdetmény és tĺárgyalás nélküli közbeszerzési eljáľást folýat le.

2. elfogadja az e|otefiesnés 4. számú mellékletét képezo ajánlattételi felhívĺást és ajránlattételi dokumentáci-
ót.

3. ahatározat szerinti közbeszerzési eljárást megindítja és azaján|attételi felhívást megkĹildi aza|ábbi 6
szervezetnek:

1. Hódút Kft. 6060 Tiszakécske, Béke u. 150.

cégjeryzékszźtm: 03 09 LI1 928

kantoľ.balazs@hodut fax: 06 76 54006I

2. MTP Kft. 1021 Budapest, Furulya u. 3.

cégj egyzéks zźlm: 0| 09 07 f836

mtpltd@mail.datanet.hu fax: 36 | 3952903

3. GMZTervező és Kivitelezo Kft. 7020 Dunaffjldvár. Szĺíloskert u. 9.

cégjeryzékszám: |7 09 005842

gmzterv@t-email.hu

4. Zollerbau-Trans Kft. l171 Budapest"Zrínyiu. 5f.

cégjegyzékszálm: 0| 09 900846

zoller.karoly@zollerbau.hu fax: 36 I 2643341

5. Pont-Plan Építőipari Kft,2400 Dunaújváros ,Papirgyári ift3o/d.

cégegyzékszám: 0I 09 9845ff

grabarics. sandr@pont-plan. hu fax: 06 25 f83 5 42
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6. Stone Dekor Kft..2'615 Csovár, Madách u. 1.

cégjeryzékszám: |3 09 |54777

szaboszilaľd0 1 @email.com

A döntés végrehajtrĺsát végzo szewezeti egység: Ész-rBn Kft., Jeryzoí Kabinet, Kisfalu Kft.
A lakosság széles körét éľintĺĺ döntések esetén aze|oterjesztés elokészítójénekjavaslataakőzzététel módjá-
ra: honlapon

Budapest, 2013. szeptembeľ l 8.

Kovács ottó sk
ügyvezető igazgatő

rÉszÍľBrrp: KlsraLu KFT., JEGYZoI KABINET, Ész-rľn rrr.
LpÍRľa: JEGY zo| KABINET

PÉNzÜcyl FEDEZETET IGÉI{YEL: . .?-\-}L. . . :. . .l]. í. 9. ::í. _l

ELlpNoruzrp: C

&^:,,-.-,Wtľon. MÉszÁ-nEruKA

f01J slľi .ĺ$.

rlvÁlĺ,łcyre:

ruvÁľED[.ĺA
lpcvzo avÁnoscaz

4



ffit

TÍsztelt Képvĺselő-testiilet!

I. Előzmények

A Budapes! Mtr. kertilet oęacsirta és Revicztcy u. felújítás Fővĺírosi onkormányzat benńáuźsáhan

valósult meg a jelentegi út és jĺíľdafetütet 2001 év végén készÍit e|, a jótá||ási határidő lejĺárt.

A Képviselő-testĺilet a 41ĺ2013 .(|Y .l? .) szźmrű batfuozatźbautry dönti'tt, hory a Kisfalu K.ft. javasla-

ta a|ipjánfeđezetptbiĺosított 22 öĺkormźnyzań tulajdonban álló út és járda felrijíľás elökésátéséhez,

* 
"i[aely"z.ési 

és kiviteli tervek készítégghez A tervezési szo|gáitaÍźsĺa vonatkozó közbeszerzési

eĺj.ánás eređményét a Városgazdrłlkodási és Pénziiryi Bizottság a640D0|3. (u.10.) számú hatźroza-

taaanaÍapĺtottameg' a nyeř"' ajĺĺnlattevő az Innober-Wave Kft. (székůely: 1087 Budapest Baĺoss téľ

2.1ĺ5.).

A tervezés részstképete a VItr. keľület opaosirta utoa (93 méter, Revicz|ĺy u.-Mrizeum krt. közötti

szakasz) rossz miiszaki állapotú, térkő buľkolatíl jĺáľđájának felújítása
A tervézés folyamĺän azigény meľĺilt fel a szomszédos, azonos brľkolafu és ďlapotu Reviczlcy

utca (140 m" Öęacsirta utca - Szentkinĺlý utca köziitt) felújítĺísára. A két utcában a jálrda

felújítĺĺsi munkĺĹlatok e|végzesenemhatosĺági engedélyköteles. ÉRKEZETT

20tJ AU6 2 9.

Qvc br,,

t ĺ1. . tcJ,(l. LLt,Ł

t)
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Budapest Jĺózsefváľosĺ onkorm áĺnyzat

Előterj esztő: Kovács C}ttó iigyve,zető ígazgatő

A képviselő.testiileti ülés időpontj a: 2013. augusztus 29. .- sz. napirend

Táľry: Javaslat a Budapest VIII., oęacsiľta és Reviczky utcák járda felújításához fe.
dgzet biztosítására
A napirendet nýlt iilésen kell tárgyalni, ahatźrozat elfogad;ásához minősített szavazattöbb-
sés sziikséges

ErcrÉszÍľo szERvEreTI EGYsÉG: Krsrĺr,u r"'. lft-
KÉszÍľeĺľe: JncyzŐr regINEľ

PÉľzÜcuFEDEZETETIGÉI{yELIcAzoLÁs: ź--|*.ą

JocĺroNrnoll. l'a. .

BeľenĺeszľÉsRE ALKÁLMAs :

r-l tp'^.1-

t_-' ,

. ŕ,J-}

Váľosgazdálkodĺf,si és Pénzüryĺ Bĺzottság véleményezi
Humánszolgáltatásĺ Bizottság véleméĺryezi
Hatźrozaű javas|atabizottsálgszÁmźlta:



Ir. A beteľjesztés indokolása

Áz Öęacsiľta utcĺában 439 Ín2, a Reviczlqy utoában 599 m2 járđaburkolat bontlĺsa szĺikséges, tekintet-
tel arrą hogy a két utcában a meglévő jrárdaburkolat állapota trívolról sem kielégítő. Eryes kövek ki-
foľđultalq egyes kövek széttöľtet míg máshol eglszeriĺen hiĺányoznak. A kövęk a|atti ágazőhomok
kipeľgett, funkcióját nem látja el. Ebben az áů|apotźlban a játda a ryalogosokra nézve balesetveszélý
ľeit magában' ípľ a kétutcrĺban a jfuda felúií!ás mindenképpen szĺikséges. A fehijításhoz szfüséges
fedezetbiztosítĺĺsra vonatkozó đ<intés indokolt és sziikséges.

III. Tényál|ás

A kivitelezéshez sziikséges terveket és műszaki dokumentáciőt és áÍazat|an költségvetést a Kisfalu
Kft. elkészíttette. Az elbontĺásra tervezptttérkőburkolat a tervek szerint kiielölt helyen leralĺísra keľüI,
később példáuĺ üársashrázak részśre pőiyázat tú1án igényelhetö.

Az Öęacsirta és'a Reviczlry utcákhoz tartomjárdaszakaszok felújítrĺsának költségbecslése iisszesen
24.800.000 Ft + Afa.

A becsütt éľték ďapjrán k(5zbęszevśsi eljrárĺást sziikséges lefolytami. Azoĺlkormányzat20l3. évi aktu.
a|izźiltkôzbeszprzśsi terve szrľint idén a Magdo|na negyed Pľogľam m (MNPil.) keretében út és köz-
világítĺás kivitelezesére vonatkozó kőzbeszprzési eljáľĺĺs kerül lebonyolítĺĺsrą mely jelen eljánás jelen-

leg folyamatban van.

ezÉszxnnKft.2013. augusztus fT.ivé|eménye szeľint aközbeszerzéselaöl szoló 201'|.évicvIII.
töľvény (a továbbiakban: Kbt.) szerinti eĐĺtr.x;zźúítási kötelezeüség nem áll fenn az MNPItr. útfelují-
tással, mivel nem azonos építési beruházásrót, hanem két kĺitönböző épÍtési beruhĺĺzásról. A Kbt. sze.
rint lehetőség van nyíl! vw aKbt.722|A. $-a szeľinti hirdetnény és tlárryalás nélktili eljáras lefoý
tatásáIÍa.

Az ÉszKER Kft. a nyílt közbeszerzźsieljrínás ütemezésére vonaÍkozóan azalábbitź!ékoztatźstadtz:
A te[ies és végleges miĺszaki taľtalom ďapján azaján|aítétsli felhívás és dokumentáció elkészítése

2013. szeptember 04., az onkormányzat áita|i vé|eményezese 2013. szeptember 06., és ez még
ę7'ęn a napon aBíľáiőbimttsĘtészére töľténő megkĺĺldés. A Bíľálóbizottság véleményezési ha-

tĺĺrideje: 2013. szeptember 1 1.

Javasol! hory a Városgazdrálkodĺási és Pénzĺigyi Bizottság 2013. szeptembeľ 20-ĺán rendkívüIi

ülést tartson . Azajántatrileli felhívlís megielenését ktivetően az aján|attételi hatlíridö és a beérko
zett ąjanlatok bontrása 2013. október I44n.
Hiánypótlási felhíváskikĺildése 2013. október |7.' ahiánypótlĺĺsi haÚáridö 201,3. okÍLóber 22.

Ajániátot értékelése és a Bínálóbizottsrág elé történő összeállíŁása 2013. október 25., a Bí.rálóbĹ

mttsáĺgiilésének idöpon1ia 2013. október 30. Az eredmény megáIlapítĺásríra vonatkozo döntésho-

za1ar| ěs aYáaosgazÁá|kodási és Pénzüryi Bizottság iilésą eredménýirdetés 2013. november 04.

A szerződeskötés 2013. november 15.

Az Ész-KER Kft. vélemenye a hirdetľrény nélkiili (és aárryalás nélkiili) eljánásra vonatkozóan:

Ezsn e|járás esetében az eljátźsih'ďÁÍidő,8-9 nappal rövidebb, mivel 15 nap a minimális ajánlatté-

teli határidö (20 hetyett) és nincs hirdetľnényetlenőľzes és đii utalás (2 munkanap).

Tekintettel arľą hory a kivitelezes megvalósítĺĺsa min. 30 esö és fagrnrentes napot vosz igénybe, ezert

a20I3. évben tötéńb megvalósítĺás érdekében javasolt a hirdetmény néllđili (és tárryalĺás nélkĺili) köz-

beszerzśsi elj ánás lefo|ytaüása.
A kivitelezeš uonyolĺtĺsą mĺĺszaki ellenőľzes költségigénye a Józsefuráľosi onkormányzat és a Kisfalu

Kft. ktizött fennáltó megbfuasi szerzödés 24.22. pon{ia alapján netró 750.000,- Ft+AFA.

A KbĹ 33. $ (1) bekezdése alapján a heýi iinkormányzat e törvény 6. $ (1) bekezdés b) pontja szeľinti

ajánlatkérőnek minösiil' ezért összesíteÍ kôzbeszeĺzési tervet köteles készíteni az aÄott évre tervez.etl
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közbeszerzéseikről, mel1mek a Képviselő-testĺilet a 199ĺ2013. (m.27.) szÁműhatfuozatźtban eleget tett,
valamint a3|II20l3. (uI.17.) számú hatźrozatźban aterv módositÁsfuő| döntött'

rv. Jogszabátyĺkörnyezetismeltetése

Magyaľoľszíg helyi önkoľmőnyzataiľől sm|ő201'I. évi CL)oo(D(. tiirvény (MČ'tv) 23. $ (5) bekezdés
i. pon{ia szerint ,Á keriileti ö,nkoľmányzat feladata ktilönösen: a helyi közutat kČiaerek és paĺkok
kezelése, fejlesztése;'' A Képvisel&testiilet dtintése az Mötv 23. $ (5) bekezdés 1. ponÍján és a 41. $
(3) bekezdésén' a Kbt. 33. $ (1) bekezdésén alapul.

v. Döntés taľtalmának ľészletes ĺsmeľtetése

A Budapest wII. kertilet otpacsirta u. és Reviczlqy u. jĺárda felújítĺására diintés, a felújítás becstilt kö'lt-

sége 24.800.000,- Ft + Áfa. A felújításra vonatkozó hirdetmény nélkiili (és trłrgyalás nélkiili) kiizbe-
szeĺzśsi e[iáľás megindítĺásrĺra döntés és ezzs| eryidejűleg a20l3. évikĺ}zbeszerzśsi terv módosítrása.

A felrijítĺásbonyolÍtrása' műszaki ellenérzősre a risfalu xft . megbízás,750.000,. Ft + Áfa łisszegben.

vI. Döntés célja' pénzügľi hatĺása

Az onkormányzat az eIőte1esztes szeľinti járdák felrijítrásáva|, ktitelező önkoľmányzati feladatot lát el'
balesetveszélyes áIlapotokat sziintet meg.

Azv. fejezetben rcsz|etezntt költségek összesen 32.448,5 e F! melynek fedezeteként a 11603 cím
Corvin seany Kft. kö,zteľťĺlet felújítĺĺsa e|őirźnyzĺtźfijavasolom megielöIni, ktiltségvetés módosítással,

árcsoportosíĺásotĺil<at eryütt. A feladat ellátása iinkormányzati pénzĺĺgyĹköltségvetési szempontból

e 9y szsĺi költséget jelent.

Kéremaza|ábbihatźrozati javaslatelfogadását.

HATlłRozATIJAVASIÁT

A KépvĺselGtestüIet úgydiint hogy

1. a) a Budapest, MII. kerület tęacsiľta utca (Revicz|cy u. - Múzeum kľt. közötti szakasĄ és a

Iieviczlcy utoa (opacsiľta utca - Szentkirályi utca kcizött) ľossz mĺĺszaki áIlapotu' térkö burko-

|atű jáĺdát,fehijída 24.8000.000,- Ft + Afa összegben.

b) a fetújítĺásra a Kbt. szerinti hirdetmény nélküti (és ĺárryalás nélkĺili) |<ijzbesrsĺzési eljárast

ľolyat lą mely eljrárással a3t|ĺf0|3. (ul.l7.) számű képviselő-testületi hatĺĺrozat szerinti

k?}zbeszptzési tervet kiegészíti.

Felelös: potgĺĺľmesÍer
Hatĺáľidő: 20|3.augwz1lls29.

. 2. a) fetkéri a Kisfalu Kft.-t a közbeszerzési eliánás dokumenĺĺciójának elkészítésére és a kivite.

lezés mĺiszaki ellenöľzésere.

b) a Kisfatu Kft. részéľe 750.000,- ľt + Áfa összegÍĺ dijat ái|apÍtmeg és felkéri a Kisfalu Kft.

iigyvezetőjét amegbizásiszerzöďés előkészítésére és jóvĺĺhagyás céljából a Városgazdĺálko&ísi

és Pénziiryi Bizottság elé törtenő terjeszŕésére.

Felelős: a) pont esetén polgáľmester, Kisfatu Kft. iigľezetö igazgatőja

,'atźndő: l] ľll:"ľľ'tä'ľľ ffi:#Jä,:'ťľo*#ľ3,",u' a YátosgazÄáikoĺĺlási és

Y eĺiť:gnBľlottsĘ 2013. szeptember havi utolsó ľendes tĺlese

3, a) ahatfuozat |. és 2. pon{iában foglaltak miatt az onkormányzat kiadłás 1 1603 .cím - 
önként

vállalt feladat - ľelĺjĺtĺsĺ 
"laĺ,áľrv,aa 

behil a Corvin Sétány Kft. kłixerĺilet felújíĺási elő-
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iÍányzatźEć',| 32-448'5 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás l1601 cím - önként vállalt feladat _ felrlií-
tásieltőkányzatára.

b) felkéri a polgármestert hory a hatźnozaÍban foglaltakat a költséryetési rendelet kiivetkezö
módosítrásánál verye firyelembe.

Felelös: polgánnester
Haüíriđő: a) pont 2013. augusztus29.,b) pont a költségvetesi rendelet kiivetkező módo.

sítĺsa

Á. dtintés vĘľehajtĺásŁtvĘző szeľvezeti egység: Kisfatu l(ft., Pénzüryi Üryosztíly, a kiizbeszeľ.
zési eljánás lefolytaĹásáľa Ész"IGR Kft.

Budapest 2013. augusztus 28.

Kovács ottó
ü5rvezető igazgatő

Tĺir' vényességi ellenőrzés:
RimánEdina

iespő
nevében és megbízĺĺsábĺó| :

/, lfuLd"' ?'-?
dr. MészáľErika

arjeszo 2013 AUE 2 9.

rr&



Napiľend 2|3. pontja

Javaslat a Budapest vIII.o Otpacsiľta és Reviczlĺy utcák jáľda fetűjításához
fedezet biztosításáľa

(íľásbeli előterj esaés, }IELYSZÍNI KIosZTÁ S)

Előterjesztő: Kovács ottó _ a Kisfalu Kft. ĺigyvezetó igazgatója

sZAv AZ^SNÁL JELEN VAN 15 rÉpvIspro
A I{ATÁRo Z ATHI Z AT ALHI Z MIt.ĺo S ÍTETT SZóTÖB Bs ÉG szÚrs ÉcB s
ru'tÁn.ozaľ:

320l20t3. ľm.29.) 15IGEN O NEM O TARTOZKODASSAL

A Képviselő-testiilet úgy dont, hogy

1. a) a Budapest, V[I. keriilet oęacsirta utca (ReviczJ<y u. - Múzeum u. közötti szakasz) és a
Reviczky utca (otpacsirta utca _ Szentkiľályi utca között) rossz miĺszaki állapotú, térkő
burko|atu járdát felújítja 24.8000.000,- Ft + Afa összegben.

b) a felújításra a Kbt. szerinti hirdetmény né|küli (és tźrg1ĺa|áts nélküli) kozbeszerzési eljárást
folýat le, mely eljáľással a 3IIl20ĺ3. (vu.l7.) számű képviselő-testiileti hatźtrozat szerinti
közbeszeruési teľvet kiegészíti.

Felelős: polgármester
Határidő: 20l3.augusztusf9.

2. a) felkéri a Kisfalu Kft.-t a közbeszerzési eljráľás dokumentációjának elkészítésére és a
kivitelezés műszaki ellenőrzéséľe.

b) a Kisfalu Kft. ľészéľe 750.o0o,- Ft + Áfa összegii dijat źt|lapit meg és felkéri a Kisfalu Kft.
üg;rvezetőjét amegbizási szerzódés előkészÍtésére és jőváthagyźts céljából aYtrosgazdálkodási
és Pénzügyi Bizottság elé töľténő terjesztésére.

Felelős: a) pont esetén polgármester, Kisfalu Kft. üg1rvezető igazgatőja
b) pont esetén Kisfalu Kft. iigyvezető igazgatőja

Határidő: a) pont esetén 2013. augusztus 29, b) pont esetén a Viĺrosgazdálkodási és
Pénzügyi Bizottság 20|3. szeptember havi utolsó rendes ülése

3. a) ahatérozat 1. és 2. pontjában foglaltak miatt az Önkormányzatkiadás 1l603 cím - önként
vźůl'alt feladat - felújíĹási e|őirányzatán beltil a Corvin Sétány Kft. kozerulet felújítási
e|őirźtnyzatźrő| 32.448,5 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11601 cím - önként vźi|a|t feladat -
fe lúj ítás i e|őir ány zatár a,

b) felkéri a polgáľmestert, hory ahatfuozatban foglaltakat a költségvetési rendelet következő
módosít'ĺásán ái v egye figyelembe.

Felelős: polgáľmesteľ
Határidő: a) pont 20|3. aagusztlls f9, b) pont a költségvetési rendelet következő

módosítása

A döntés végľehajtását végző szervezeti egység: Kisfalu Kft., Pénzügyi Ügyosztáty, a
közbeszerzési eljáľás lefolytatásáľa ESZ-KER Kft.



J.. n. rĺyrgl[ę,l.ĺc Ł

KISMLU
Jotsľrľĺnoĺt ľn6Y0lłGÁĺaÁtK0B0 lĺoRIÁToLT rELELőlÍÉct] lÁtsłsłc

Üisz.: Mií:36/24/fa]ľ'.
Üinĺ: Zqidi Ląjos

, Tárgy: Utťel újíĺfu kivltej| e"zés -. közbeszer,zęsi eĺj áľlás

Tisztelt.Bírálĺó Bizottság !

Tářgy:' Nýllatkozat és kiegészítő tíjélĺoztatas: - ; 20 1 3.augusztus
kýľĺilet &pácpĺľtq ás Rełíczky utcák jłáľdabüľtqlat felrĺjÍĺás
társasĘo|ĺkal kapcsol atosan.

z'7-4ĺ kelt leve]ünkhöz _ a Budapest VIII.
k<iżbeszerzési ]e[ĺáťásba bevonni javasolt

A !ąrśaságok cégkivonatát elleľőriztük' a tuląidonosi szeľkezetben, a vezetőt képviseletľe jbgosultąk

iä#ľjłf;L:tr''ä;"j-flJ:ľ.äl31ľh mindegyike képes teljesíteĺi a,közbęs ĺęrzés txgá,Ĺkiválasztlásuk az
eryenlő.bĺłnasmód elvének megfetelőon ttirtéĺt.]Igyeke,żĺink a kiváIasetás.nál ä Kbt; hivatkozott rende|kezese
szeľint. lehető|eg a mikro-, kis- vary közepłáIlalkozĺsokat vźl|asztani. Áz atább j ę|zett _ Hodút Kft. ügyvezető
szeméýe:- ĺnódosĺĺĺssal és Fax szĺlnkśegészítés9ľBýlia.jaYŤlatl'łľat'to bbraiś fenntąrtjuk

6060 Tiszakecske, Béke u. 150"
cégjegyzék sám: 03-09 -t1"7gf8
kanĺoľ.balazs@'hgđut.hu Fax: 06-76-54006i

MTP'Kft. Böľzsey Tibor iigyvezető,
1021 Buđapest, Furulya u. 3.

cégjeryzék s zó{fi: 01:09.072836
ľ'ŕpĺtdŕa.mai1:dątanęt.hu Fax: 36*'1-3952903

- GWLTeruezőós Kivitetező Kft. Gema Zoltlán iigwezetĄ 
'

cégiegzék szám: |7-09-005842 '':

gmztervía,t.ęmai].hu Fax: nem ľendelkeznęk '

- Zot|eľbau.Tľans'KfĹ zoaer]Káro|y ĺigyvezetó'
117l BudapegtZiśnyí.u.52; . ..

cégieryzélc.számi. 0 ĺ :09"900846
zo I leľ.karo1y ĺ'lerbau;hu Fax:36-1.2643347

- Ponŕ.PIan }ĺpftőJpari Kft. Gľabaľics Sĺíndoľ ĺigyvezeta igazgató
2400.Dunaűj ýár.os;'Pápíŕ'ďári út 3 0 /d.
cégi e$ŕiék :śzárľ 0.l.:099 8 4522
gabarics.sandoľ@nonĺnlan. hu

Stone lDekoľ Kfr. Szabĺ5 Szi|átd iiryv'eaétő. .

2,615 C'(,vá,,,Madách u' l.

".gi"gy"ek 
szám: 1 3.09. 1 54777

szabośzilard9ĺ'@gĺnäil.pgm' Fax:nemľendęlkeznek

Fax:'06-f5ł83.5,4f

Budapest 20 I 3.augusZtlts :3 0'
] [tš$Ě&L.s

Jĺla+cfr kosí !'ag5ľ*ngs.;äŠärxÜł3$ KtL

Tĺsztelettel: |e- i$"' ..*
{

Kovács oĺĺĎ
iigu'eżétő lgazea@

lł{Íszĺlcł.iľrÉż}.|ÍÉffi 'lŕsľo.z!ľenÚľľl|RoDá
::.1'r : .,

: ' '.lnfo@kĺsĺďu;iozseĺaros'hu . wĺĺľ;kiďa|ü.hu l

l0łłlauaa ĺóľu. 8" . : .|bl-:333.{146, 3'ł{.|Ü98 . Fax: 333-9535
l lÁdószám: Is857| |$.242 . CĘiegaékszárn: Cg.0l.09J2É5463
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EGYÉNI nÍnÁr.łľr I-łp

,,Válla|kozási szerződés keretében Budapest VIIL keľület Otpacsiľta utca és Reviczky utca
jáľdafelújítása,, tárgyű' Kbt. lfflŁ.$ szeľinti hirdetmény nélktili közbeszerzési eljárás felhívás és
dokumentá ciő tęry ezetének vél em ény ezése

Ajánlatkérő neve: Józsefváľosi Onkormányzat (1082 Budapest, Baľoss u.63-67.)

Bíráló Bizottság tagja: Nagy Áaam dľ...........

A felhívással, dokumentációval kapcsolatos észrevételeim, javaslataim az alábbiak:

A felhívás, dokumentáció tęrvęzetét javasolom elfogadásra a dtintéshozónak.

Dátum:2013.09.15.

,W
A|éúrás

L



EGYÉNI ľÍnÁrĺľĺ lĺp

,,VáIlalkozási szerződés keretében Budapest VI[. kerĺilet otpacsirta utca és Reviczky utca
járdafelrijítása'' tiĺrgyú, Kbt. |22lĘ.s szerinti hirdetmény nélkĹili közbeszerzési eljarás felhivás és
dokumentáció tervezetének véleményezése

Ajánlatkérő neve: Jĺózsefváľosi önkoľmányzat(l082 Budapest, Baross u.63.67.)

Bíráló Bizottság tagia: Horvai Ákos

A felhívással, dokumentációval kapcsolatos észrevételeim' javaslataim az alábbiak:

l.
A közbeszerzési teľv, ennél jelentősen kisebb összegek esetében is nyílt eljĺírĺĺs a|ka|mazását írja elő.
Nem találtan az anyagban aközbeszetzési sz'abáiyzat7.3. pontja szerint a BB részéľe is benýjtandó
,,szďtmai indoklást'' az e|jőnáshoz.

2.

^ 
2.4. és a 4.2. pontok állráspontom szerint kiveendőek, meľt a dokumentĺáció nem utólag keľül

kiküldésre.

ąJ.

10.6. pont.

20l3.07.01-től adott a |ehetőség aną hogy a hiĺĺnypótlĺĺs esętén tlj gazdasági szeľeplő is bevonásra
kerĺiljön. Ajánlatkéľő ezt a felhívásban jogosult kizárni, és ez benne is van az anyagban. Ugyanakkor
javaslom, hogy ez a szigorítĺĺs kerÍiljön ki, mert a jogalkotĺí szándéka szerinÚ ezze| ruga|masabbá
válnak a hiánypótlás szabályai és az ajántatot ĺlletve részvéte|i jelentkezések tiibbfé|e hibája
|ehet orvosolható, ame|y hozz.ĺiáru| az érvénves aián|atok számának növekedéséhez.

A felhívás, dokumentáciő terłezetét a fenti módosítĺásokkal, és a szakmai indoklás BB. Részéľe
történő becsatolása, és véleményezése utiín javasolom elfogadásra a döntéshozónak.

Dátum: 2013.09-| 5, 2f h.

AláírĺásźĄ



EGYÉNI nÍnÁrłľl ĺĺp

,,Vá|lalkozásÍ szeuődés keľetében BudapesÚ VIII. keľĺilet otpacsirta utca és Reviczky utca
járđafelrijítása'' targyú, Kbt. IfLlŁ.s szeľinti hirdetmény nélkiili közbeszerzési eljaľás felhívás és
dokumentáció tervezetének vélem ényezése

.Aján|atkérő 
neve: JĺĎzsefvĺ{ľosi Önkoľmányzat (t082 Budapest, Baľoss u. 63-67.)

Bíráló Bizottságtagia: Dľ. Keľényi Géza

A felhívással, dokunrentációval kapcsolatos észľevételeim, javaslataim aZ alábbiak:

l. A meghívásra keľülő ajánlattevők kiválasztásának szakmai indokaí nem kerültek megktildésľe a BB
tagok tészére. E nélkül mega|apozott vélemény atfugyi eljarásban véleményem szerint nem adható.

2. A vá||a|kozási szerződésben a teljesítési hataridő nem kerĺ.ilt egzakt módon meghatározásra, arĺli
miatt a teljesítési határidő és az esetleges késedelem időtartamrínak megállapítasa később jogvitáľa
adhat okot. Figyelemmel arľa, hogy a késedelmi kötbér az tn. kimentéses felelősségi körbe tartozik,
javasolom, hogy az időjĺíľási körülmények a felelősség alóli kimentés körben kerüljenek értékelésre
(lásd. Vállalkozási szerződés 4.2.pontja)' nem pedig a teljesítési hatĺĺľidő meghataĺozása során.

3. Javasolom, lrogy az ajźln|attételi felhívás apénzügyi alkalmasság köľében keľĹiljön kiegészítésre a
koľábban alkalmazott méľleg szerinti eredményľe vonatkozó előírásokkal.

4. Egyéb észľevétel:

- a vállalkozási szerzodés 3.1. pontjában a napi kötbéľt összege szímokkal kiírva 50.000,- Ft, míg
betűkkel kiírva sztnezęr forint. Kérem az ellentmondás feloldrását.

- a vállalkozttsi szerződés l.1. pondában a bęruházéls helyszíneként a Budapest, VIII. kerĺilet,
otpacsirta utca és Pacsiľta utca keľĹiĺt megielölésre. Figyelómme| arra,hogy az eljáľás tárgya az
otpacsirta utca és Reviczky utca, kérem aszerződésezen pôntjĺínak javítását. --

A felhívás, dokumentáció tervezetét a fent |eíľtakľa tekintettel nem iavasolom elfogadásľa a
diintéshozónak.

Dátum: Budapest, 201'3.09.| 5,
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BcyÉNr gÍRÁĹATl LA}

,.VáIlalkozási :sie,rző.dés keretében Budapest
jĺ.oĺĺ.lĺjĺtásĺ'' taĺgyú, Kbt. 122l A,s szeľinti
dokumentáció te.rvezetének véleményezése

Ajánlatkéľő' neve:' Józsefváľosi Onkorm áłnyzat (1082 Budapest, Baľ'oss u. 63-67.)

Bíráló Bizottság tagja: Molnar Gyöľgy

A fę1hívással, dokumentációval kapcsolatos é-szr,evételeiĺn, javaslataim aZ alábbiak:

l. A Bírá1ó Bizottság rendelkezéséľe bocsátott dokumentumok nem elégségesek a fęlhívás és a

dokumentáció vélemjnyezésére. A Köz-beszerzési SzabäIyzat eló.írásaival (7.3) ellentétesen nem

taptul. ÍAeg' az ajanlattotelre meghívottak kivďaszttlsźiĺak szakmai indoklását. (A meghívásľa

kiválasztottakat sem isme-rj ük.)
2. A közaeszerzesi teľvętä s1rarc Bizottság eiőzetesen megisľr.reľte,- véleményt ďkotott r6lla és ęzt a

véleméirý a képviselő-testtilet elĺĺ teľjesňés soľán figyelembe is vętték. A közbeszerzésí teľv

módosítasairól azonbąn a Bíľá1ó Bizqtts.ąg esak utólag éĺęsül. Bźr aKgzbeszeľzési Szabá|yzat tételes

megfogąlm azast ezze| kapcsolatos* n** tafra|naz, de annak szellornével és a Bíĺałó Bizoítsćtg

f.i;&?#o.Ĺ t.ioouĺtései<oľ a képvisél'ő-testtilet altď megfogalmazott szemp-ontokkal ellentétes,

hoĘy az e5ĺľ'ĺs ľnődját illetően a Bíľá1ó BizottságoÍ ismételteri kész he|yzet elő áIlÍ$ak, az e|jćtćts

m'ó-á3łol.meghozott äöntés aĺkalmáyal aképviselő-testiilet.neĺn ismeri a Bíľáló Bizottsag álláspontjat.

3. Ném éľtek egyet a nyílt e|1.źłtás.me1lőzéséve|, az e|arcúesztők időbeli késtekedésén kívĹil sęmmi

nem inđokolja a hirdetmény nétküli eljárás a|kalimazćisát.

4. A kííÍas tęľv'ezete nęľn tartalmaz feiltétę|t a pďryaza gazdálkodó szervezet mérleg szeľinti

eľedményéľę vęrratkozóan. Eddig megkövętęlĺik, hggy az ne legyen negatív az ęlnrúIt 3 év

ľ't1"#::,?läoo, kiírásunkhoz képest szokatlanul alacsony a meghiúsulási kötbér (i0%). Több

korábbi e.ľj'ĺáľásbzrn 3a'szaialékvolt. Hasoĺ|óan alacsony akésedelmi kötbéľ is, a napi kĺjtbér a becsĹilt

összeg 2 eaĺďéke.
;. Ń;il-đ'éá*ű a te-ljesítés hatáľidejének meghatá,rozéisai ;ĺä ÍľIrł{lkateľĹilet źúadásátőJ számított ó0.

nap, 30 ,ěso- e' fágyrnentes *unkanáp''. Ha á 30 ęső- és fagymentes munkanap :,ryít,,?ĺľ*
fittl,t.g"s a 60 nap. Lehet, hogy van. jogszabályi megllaténozása, ĺĺrrrít neÍb ismeręk, de ebből a

szcĺvegořol 'az sern világos, hígy mi.t-jě|ent * ęső. és fagymentesség? Napi hany peľc e.so

engedélyezett?

A felhívás, dokumentáció tewezetéÍ. az titaIam megismert foffiában nem íaväsolom elfogadźsra a

dön.téshozó-ĺ.ak'

Dátum:' 2013. szeptember l 5.

r.. !"*;i 
7,2,Aláírás {.

't.*"-"!

VIII. kerület otpacsirta utca és Reviczlry utca

hiľdetmény ŕiélkiili kőzbęszeruési eljaĺás felhívás és



EGY'ENÍ BIRÁI-ATI IÁP

,,Vĺllatkozási szenődés keľetében Büdapest YilI. keľübt Ötpłcsĺľta utcs és Reviczlcy utca

ł jáľdafehijításď'tárgyrl' Kbt. t22/A.$ szeľinti hirdetnény nélkiili kozbęsz-eĺzśsi eljarás felhívlás és

dokumentáciő tew ezetének vél eményezése

Ajĺĺnlatkéľö,nev€: Jóxefvĺlľosl ÔnkoľmÉnyzat (I.082 BuĺIupest Baľoss u. 63{7.)

Bíŕáĺó Biiottsag tagia: Juhrász Koľnél

A felhívassď, dokumentacióvď katrlcsolatos észrevételeim, javaslataim az alábbiak:

Egyetéľtď< Molnáľ Gyöľgy és Dľ. Keĺénľi Géza uĺak felvetéseível, atewezntetigy énsern javastrom

elfogadásra. kĺilöĺ<ĺ s tękintettel:
. a meghívott aJźnl:attévőkkivlálasztiásának szakmai indoklásaĺą
- ateliesÍtés hatáľidejének meýaťänazasaĺ.ą
- a napi kötbér meghatĺĺiozasaté
- a pénzügyi alkalĺnassági szemp.-ontok feltlvizsgálatĺára.

A 'felhívlás, dokumentáciőtęwęzetétafoĺÚiek alapján nem javasolom ęlfogađasra a döintéshozónak.

Dátum: BudapesL 20ĺ3.09. 1 5'

foĺń-ł" bnu?
/ĺlaras



EGYÉNI ľÍruir.ĺľI uľ

,,Vállalkozási szeľzőđés keľetében Budapest VIII. keľĺilet otpacsirta utca és Reviczky utca
jáľdafehijítása'' taľgyú, Kbt. I22/A.s szerinti hirdetmény nélkiili közbeszeruési eljĺĺrás felhívás és

dokumentác ió tew ezetének véleményezése

Ajánlatkéľő neve: Józsefvárosi Ônkormányzat (1082 Budapest, Baľoss u. ó3.67.)

Bíľá1ó Bizottság tagtra: . .. . .... ... . dľ. Czifra Gabľiella. ..

A felhívassal, dokumentacióval kapcsolatos észręvételeim, javaslataim az alábbiak:

1. A teljesítési hataĺiđő konkľétabb megjelölése előnyösebb lenne ajelenleginél.
2. Eey építési berułrázásnái eIszerulenne helyszínbejáÍást tartani.

3. ľJvaslom beépíteni a kiíľasba az ajźntattevők 3 évľe visszamenőleges mérlegének benyújtási

kötelezettségét.
4, Szerzódésben annak tárgyának helyszíne el van írvą illetve a késedelni kötbéľ betíívei

kifejezett méľtéke is.

A felhívás, dokumentáció tervęzetďnem javasolom elfogadasra a đöntéshozőnak.

Dátum: 2013. szeptember 16.łn hÁĺ ĺi lllllirl h.\ ll
LJĹ/\Y,..I II,.-t'l.ruiĺĎ - F^



dr. Balla Katalin

Fe|adó:
Küldve:
Címzett:
Másolatot kap:

Tárgyz

Vé9 h József Já nos < veg h jozsefjanos@ 9 mai l. h u >

201-3. szeptember 16. 20:2L

Juhász Korné|
'Dr. Kerényi Géza.; 'Mo|nár Gyorgy,; 'dr. Magyar Adrienn'; .Horvai Akos,; 'Czifra

Gabriel|a'; '''dr. Nagy, Áoám"'; dr. Ba||a Kata|in; kovacs@eszker.hu

RE: otpacsi rta - Reviczky u já rdafe| újítás-bírá|ati |a p

Tisztelt Címzettek!

Nekem is egyezik a véleményem a tobbi tag véleményével és nem tudom javasolni a tervezet elfogadását!

Üdvö'zlettel:

Végh József Jĺĺnos

on Mon, 16 Sep 2013 07:39:14 +0200, Juhász Koľnél wľote:

Tisztelt Címzettek!

Egyetéľtek Molnár György és Dr. Kerényi Gézavrakfelvetéseive|, atervezetet így én sem javaslom

elfogadásľa, a szkennelt bírálati lapot a délelőtt folyaman tudom küldeni.

Üdvozlettel:

Juhász Komél

From : Dľ. Keľényi Géza [mailto :kerenyi. geza@'dľkerenyi.hu]

Sent: Monday, September 16,2013l2:f7 AM
To: ,Molnar György'; 'dr. Magyar Adrienn'
cc: veglrjozsótaňós@'gmail.-hu; 'Hoľvai Akos'; '''Kornél Juhász'''; ,CzifuaGabriellď; '''dr. Nagy, Ádám'''; 'Katalin dr.

Ballď; kovacs@eszkeľ.hu
Subject: RE: otpacsirta-Reviczky u járdafelujítás.bÍrálati lap

Tisaelt Címzettek!

Csatolva kiildĺim abirźůati lapomat, aminek a|áirtpéIdányźt e|óre|áthatőan a holnapi nap folyaman

tudom elküldeni.

Üdvozlettel:

Dľ. KeľényiGéza
ůi5rvéd

Dr. Keľényi GézaÜgľédĺ Iľoda



lt. u' nclťľt"t

Józsefrĺá rosi ö n kormá nyzat

1082 Budapest, Baross u, 63-67.

nrÁľ lnľľÉľeu DoKUM ENTÁcIo

A

',Válta|kozási szerződés keretében Budapest VIII. kerület otpacsiÉa utca
és Reviczky utca járdafe!új itása,,

ELNEVEZÉsÚ ľruzETl euÁnÁsREND sZERINTI HIRDETMÉľv ľÉlrÜu
KözBEszERzÉsI euÁnÁsľloz

[Kbt. L22I 
^.5 

(1) bekezdés szerinti eljárás]

2013.



ALAPIN Fonľ"lÁcrór ł xözprszenzÉsr ruÁnÁsnol

Az Ajánlatkérő, Józsefuárosi onkormányzat nevében ezenne| fe|kérem, hogy a 2013.
szeptember ..... napján megkÜ|dott ajánlattéte|i fe|hívás, va|amint a dokumentációban |eíftak
szerint tegye meg aján|atát a je|en közbeszezés tárgyát képező fe|adatok megva|ósítására.

Az e|járás típusa:
Kbt. Harmadik Rész, nemzeti e|járásrend szerinti hirdetmény né|kÜ|i közbeszerzési e|járás
(Kbt. tzzl^. s (1) bekezdés szerinti e|járás).

Eljárás nve|ve:
Je|en közbeszerzési e|járás kizáró|agos hivata|os nye|ve a magyar. Az Aján|atkérő a nem
magyar nye|ven benyújtott dokumentumok aján|attevő á|ta|ĺ fe|e|ős fordiltását is e|fogadja.

Az e|járás tárqya:
,,Vá||a|kozási szerződés keretében Budapest VIil. kerÜ|et otpacsifta utca és Reviczky utca
járdafe|újítása',

A szerződés időtaftama, a te|jesítés határideje:
A te|jesítés időtaftama: a munkaterrj|et átaoásátó| számított 60 nap

Egyéb rende|kezések:
Amennyĺben az e|járást megĺndító fe|hívás és je|en dokumentáció között e||entmondás merü|
fö|, űgy az eljárást megindító fe|hívásban közö|teket ke|l mérvadónak tekintenĺ.

Az e|járás során fe|merÜ|ő, az e|járást megindŕto fe|hívásban és jelen dokumentációban nem
szabá|yozott kérdések tekintetében a kozbeszezésekrő| sző|ó 20It. évi CVIII. toruény és
végrehajtási rende|eteĺ az iránvadóak.

1082 Budapest, Baross u.63-67.
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2.

3.

AJ Á N LATT ÉTE LI F E l. ľl ÍvÁs

Ajánlatkérő adatai:
Józsefuá rosi on kormá nyzat
1082 Budapest, Baross u.63-67.
Címzett: dr. Bal|a Katalin
Tel: +36 14592123
Fax: +36 3136696
E-mail : ballakata@jozsefuaros.hu

Lebonyolító szervezet:
ESZ-KER Kft,
1026 Budapest, Pasarétĺ út 83'
Telefon : 06-1/788-89-31
Fax: 06-t1789-69-43
E-mail : titkarsag@eszker.eu

A kiizbeszerzési eljárás fajtája, alkaImazásának indokolása:
Tekintette| a beszezés tárgyára és becsü|t értékére, Aján|atkérő a Kbt. Harmadik Rész,
nemzeti e|járásrend szerinti hirdetmény né|kÜli közbeszerzési e|járást fo|ytat |e (Kbt.

L22l^' g (1) bekezdés szerinti e|járás), tekintette| arra, hogy az építésĺ beruházás
becsÜ|t éĺtéke nem éri el a nettó százöWenmi||ió (nettó 150.000.000) forintot.

A dokumentáció rendelkezésľe bocsátásának módja, határideje' annak
beszerzési helye és pénziigyi feltételei:
Aján|atkérő a dokumentácĺót térítésmentesen bocsátja aján|attevők rendelkezésére a
Kbt. 52' $ (3) bekezdésének megfe|e|ően. Aján|atkérő a dokumentációt az aján|attéte|i
fe|hívás megkÜ|déséve| egyidejű|eg elektronikus úton is továbbítja aján|attevők részére.
A dokumenřáció papír a|apon áwehető az ÉSz-reR Kft.-né| (1026 Budapest, Pasaréti út
83.) szemé|yesen Vagy meghataImazott útján munkanapokon 9.00-15'00 őráig,
ajá n |attéte| i hatá rĺdő na pjá n 9. 00- 10. 00 őráig.

A közbeszerzés tárgya és mennyisége:
Építési beruházás

Tárgya: ,,Vá||a|kozási szerződés keretében Budapest VIII. kerÜ|et otpacsifta utca és
Reviczky utca já rdafe| új ŕ|ása,'

Mennyĺsége:

Budapest VIII. kerÜ|et Ötpacsirta utca járdafe|újítása a járdaburko|atra szorítkozik. A
burko|atot a járda és a parkolók határát képező szegé|ytő| az épü|etek fa|áig fe| ke||

szednĺ, az ágyazőhomok maradékát e| ke|| távo|ítani, és az a|jzatot fe| ke|| bontani. Az új
járdaburko|atot a régi he|yén ke|| megépítenĺ.

Pá|vaszerkezetek kĺalaki.tása :

rgaimú fe|Ü|etek esetén :
- 6,0 cm Semme|rock La Linia finommosott térkő
- 3,0 cm é|esszemíi ágyazőhomok



- 15,0 cm ckt a|apréteg
- 15,0 cm homokos kavics javító/fagyvédő réteg

Úi pá|yaszerkezet gépkocsi forgaImú felü|etek esetén (kapubehajtók) :

- 8,0 cm Semme|rock La Linia finommosott térkő
- 3,0 cm élesszemíi ágyazőhomok. f0,0 cm Ckt a|apréteg
- 15,0 cm homokos kavics lavítőĺfagyvédő réteg

Budapest VIII. kerÜ|et Reviczky utca járdafe|újítása a járdaburko|atra szorítkozik. A
burko|atot a járda és a parko|ók határát képező szegé|ytő| az épü|etek faláig fe| kel|

szedni, az ágyazőhomok maradékát e| ke|| távo|ítani, és az a|jzatot fe| ke|l bontani. Az új
járdaburkolatot a régi helyén ke|| megépíteni.

Pá |vaszerkezetek kia la kítása :

rga|mú fe|Ü|etek esetén :
- 6,0 cm Semme|rock La Linĺa finommosott térkő
- 3,0 cm é|esszemíj ágyazőhomok
- 15,0 cm Ckt alapréteg
- 15,0 cm homokos kavics javító/fagwédő réteg

uj pályaszerkezet gépkocsi forgaImú felü|etek esetén (kapubehajtók) :

- 8,0 cm Semme|rock La Linia finommosott térkő
- 3,0 cm élesszemű ágyazőhomok
- 20,0 cm Ckt a|apréteg
- 15,0 cm homokos kavics javító/fagyvédő réteg

CPV: 45233252-0 utca burko|ása
4523325I-3 újra bu rko|ás

5. A szeľződés meghatározása, amelynek megkötése érdekében a
közbeszerzési eljá rást lefolytatjá k :

Vá| |a I kozási szerződés

6. A szeľződés időtaftama vagy a teljesítés határideje:
A te|jesítés időtartama: a munkaterü|et átadásátó| számított 60 nap

7. A teljesítés helye:
Budapest, VIII. kerrj|et Józsefuáros onkorm ányzata közigazgatási terü|ete
NUTS kód HU 101

8. Az ellenszolgáItatás teljesítésének feltételei vagy a vonatkozó
jogszabá lyokra hivatkozás:
Aján|atkérő a vá||aIkozóĺ dÍjat azigazo|t szerződésszerű te|jesítést követően átuta|ássa|,
forintban (HUF) te|jesíti az a|ábbĺak szerint:
- alvá||a|kozó igénybevéte|ének hiánya esetén a Kbt. 130. 5 (1)-(3) és (6) bekezdései

szerint;
_ alvá||a|kozó ĺgénybevéte|e esetén a 306l20tl. (XII.23.) Korm. rendelet 14. 5 (1),

(3) bekezdései szerint.

Aján|atkérő részszám|ázási |ehetőséget nem biztosít. A nyeftes aján|attevő 1 db
végszámIa benyújtására jogosu|t.
A végszám|a a sikeres (befejezett) műszaki átadás-átvéte|t követően nyújtható be.



Ajánlatkérő e|ő|eget biztosít a Kbt, 131' 5 (1) bekezdés szerint a szerződésben fogla|t -
áfa né|kü| számított - te|jes e|lenszo|gá|tatás Solo-ának megfele|ő osszegű mértékĺg.

Vonatkozó jogszabá |yok:
o Art. 36/A. S. Kbt. 130. s (1)-(3) és (6) bekezdései
. Kbt. 131. s (1) bekezdése
. 306l20t1. (XII.23.) Korm. rende|et 14. 5 (1)-(3) bekezdései
o 306l20L1. (XII.23.) Korm. rende|et 12. s (1) bekezdése
. a Ptk. f92lB 5 (1) - (2) bekezdései

9. Annak meghatáľozása, hogy az ajánlattevő tehet.e többvá|tozatri
(alteľnatív) ajánlatot, valamint a részajánlattéteI lehetősége vagy annak
kizárása:
Ajánlatkérő mĺnd a többvá|tozatú (a|ternatív) aján|attéte|, mind a részajánIattéte|
Iehetőségét kizárja.

1o. Az ajánlatok éÉékelési szempontjal
LegaIacsonyabb összegű eIlenszo|9á|tatás.

11' A kizárő okok és a megkiivetelt igazolási mód:

Az e|járásban nem |ehet aján|attevő, a|vá||a|kozó, és nem vehet részt az a|ka|masság

igazo|ásában o|yan gazdasági szerep|ő, aki a Kbt. 56. s (1) bekezdés a)-k) pontjainak,
továbbá a Kbt. 57. 5 (1) bekezdés a)-d), va|amĺnt f) pontjának hatá|ya a|á tartozik. Az
e|járásban nem |ehet aján|attevő, aki a Kbt. 56. $ (2) bekezdésének hatá|ya a|á tartozik'

A megkövete|t ĺgazolási mód:

Aján|attevő vonatkozásában: a 3l0l20t1. (XII. 23.) Korm. rende|et 12. $-a alapján az
aján|attevőnek aján|atában nyi|atkozatot ke|| benyújtania, hogy nem taftozik a fenti kizárő
okok hatá|ya a|á, valamint a Kbt. 56. g (1) bekezdés k) pont kc) pontját a 310/2011' (XII.

23.) Korm. rende|et 2. 5 i) pont ib) a|pontja és a 4. $ f) pont fc) a|pontjában fog|a|tak szerint
kell igazolnia.

A|vál|a|kozó és alka|masság igazo|ására igénybe vett más szeruezet vonatkozásában:

- Aján|attevő a Kbt. 58. 5 (3) bekezdésében fog|a|taknak megfe|e|ően aján|atában csak
nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés te|jesítéséhez nem vesz ĺgénybe a Kbt. 56. 5
szerinti kizáró okok hatá|ya a|á eső a|vál|a|kozót, va|amĺnt az á|ta|a a|ka|masságának

igazo|ására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 56. $ szerinti kĺzáró okok hatá|ya

a|á.

. Ajánlattevő a3L0l2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. $ a|apján saját vá|asztása szerint:

a) saját nyi|atkozatot nyújt be arró|, hogy nem Vesz igénybe a Kbt. 57. s (1) bekezdés
a)-d), valamint f,) pontja szerinti kizáró okok hatá|ya a|á eső a|vá||alkozót va|amint az á|ta|a

a|ka|masságának igazo|ására igénybe vett más szeruezet nem taftozik a Kbt. 57. 5 (1)

bekezdés a)-d), va|amint f,) pontja szerintĺ kizáró okok hatá|ya a|á, vagy

b) az e|járásban megje|ö|t a|vá||alkozó nyi|atkozatát - a meg nem jelö|tekre az a) pont
szerĺnti nyi|atkozat me||ett -, va|amint az a|kalmasság igazo|ására igénybe vett más szervezet
nyi|atkozatát is benyújthatja arró|, hogy a szervezet nem taftozik a Kbt. 57. s (1) bekezdés
a)-d), va|amint í) pontja szerinti kizáró okok hatá|ya a|á.



Ajánlatkérő fe|hívja Aján|attevők figye|mét a Közbeszerzési Hatóság 2012. május 23.-án
kozzétett, ,,A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzési e|járás során benyújtandó,
kizárő okokkal kapcsolatos igazolásokró|, nyi|atkozatokró|, nyi|vántartásokró| és adatokró| a

Magyarországon Iete|epedett gazdasági szerep|őkvonatkozásában,, tárgyú útmutatójára.

A Kbt. 36. 5 (3) bekezdése a|apján Aján|atkérő e|fogadja a dokumentumok egyszerű
máso|atba n történő benyújtását.

A kizáró okok ĺgazolása tekintetében tett nyi|atkozatoknak a fe|hívás megkü|dését kovető
keletkezésűnek ke|| |enniük.

Aján|atkérő felhívja Aján|attevők figye|mét, hogy a Kbt. 75. s (1) bekezdése b) pontja

a|apján kizáqa az e|járásbó| azt az ajánlattevőt, a|vá|la|kozót, Vagy az a|ka|masság

igazo|ásában részt vevő más szervezetet, ame|y/aki részérő| a kizárő okok az e|járás során
következnek be.

Ĺ2. Az alka|massági követelményet az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok
és a megkövetelt igazolási mód:

Gazdasáoi és oénzůiqvi a|kalmassáq:

Az a|kaImasság megíté|éshez sztikséges
adatok és megkövete|t igazo|ási mód:

PI. a 3L01f011. (Xil. 23.) Korm. rendelet 14.

9 (1) bekezdés b) pontja a|apján az e|őző
három |ezáft üz|eti évre vonatkozó, saját vagy
jogelődje számvite|i jogszabá|yoknak
(e|sősorban a számvite|rő| sző|o 2000. évi C.
töruény) megfe|e|ően összeá||ított éves
beszámo|óját. Amennyiben az aján|atkérő áltaI
kéft beszámo|ó a cé9információs szo|gá|at
hon|apján megĺsmerhető, a beszámo|ó adatait
az aján|atkérő e||enőrzi, a céginformációs
szo|gá|at hon|apján megta|á|ható beszámo|ó
csato|ása az aján|atban nem szÜkséges'
Ha az aján|attevő azéft nem rende|kezik az
e|őző két |ezárt üz|eti évre vonatkozó
beszámo|óva|, meft az időszak kezdete után
kezdte meg műkodését, az alka|masságát a
kozbeszerzés tárgyából (út-, járdaburkolat
fe|új iltás) származő árbevéte| rő| szo|ő
nyilatkozattal jogosult igazolni. Ebben az
esetben a|ka|mat|an ajánlattevő, hä
mĹjködésének ideje a|atL a közbeszerzés
tárgyából (út-, járdaburko|at felújítás)
származő - á|ta|ános forgalmi adó né|kü|
számított - árbevétele nem éri e| a 15.000.000
Ft-ot (310/2011. (KI. 23.) Korm. rendelet 14.

5 (2) bekezdés)'

Ha az aján|attevő az aIka|massági feltételben

e|őíľt iratta| (árbevéteIről szóló nyiIatkozat),

azért nem rendelkezik, melt o|yan jogi

formában működik, ame|y tekintetében az

A|kalmat|an az aján|attevő, amennyiben:

P1' a mér|eg szerinti eredménye az e|óző
három |ezáft Üz|eti év közÜ| egyné| többször
negatÍv vo|t.



árbevéte|rő| szó|ó nyi|atkozat benyújtása nem
|ehetséges, az e pontta| kapcso|atban e|őírt

aIka|massági követe|mény és igazo|ási mód
he|yett bárme|y, az aján|atkérő álta|

megfelelőnek tekĺntett egyéb nyiIatkozattaI

vagy dokumentumma| ĺgazolhatja pénzügyi és
gazdasági a|ka|masságát. Az érintett
aján|attevő kiegészÍtő tájékoztatás kérése

során köte|es a|átámasztani, hogy o|yan jogi

formában működik, ame|y tekintetében az

árbevéte|rő| szóló nyi|atkozat benyújtása nem

|ehetséges és tájékoztatást kérni az e pontta|

kapcso|atban előírt alkalmassági követe|mény
és ĺgazo|ási mód he|yett az aIkalmasság
igazolásának aján|atkérő á|taI e|fogadott
módjáró|. (310/2011. (Xil. f3,) Korm.
rende|et 14. 5 (3) bekezdés).

A 310/2011. (Xil. 23.) Korm, rendelet
(továbbiakban: R.) 14. 5 (4a) bekezdése
a|apján, ha a Magyar Kereskede|mi és
Iparkamara vá||a|kozó kivite|ezői
névjegyzékében megje|enilŁett R. 14' 5 (1)
bekezdés e|őírásainak megfele|ő
dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági
szerep|ő megfe|e| az aján|atkérő á|ta|

meghatározott követelményeknek, a
követe|mény és a megfe|e|ést igazo|ó
dokumentum he|yének pontos megje|ölését is
kote|es e|fogadni az Aján|atkérő az R' 14. $
(1) bekezdésében meghatározott
doku mentumok benyújtása he|yett.

Aján|attevő (közös aján|attevők) az előíft
a|ka|massági kovetelményeknek a Kbt' 55. $
(4) bekezdésében fog|a|taknak megfe|elően
felelhetnek meg.

Bárme|y más szeruezet (vagy szemé|y)
kapacitására támaszkodva is megfe|e|hetnek a
Kbt. 55. 5 (5)-(6) bekezdésében fog|a|taknak
megfeIelően.

Amennyiben aján|attevő az aIkaImassági
kovete|ményeknek bárme|y más szeruezet
(vagy szemé|y) kapacitására támaszkodva
kÍván megfe|e|ni, úgy aján|attevő
aIkaImasságát a Kbt. 55. s (5)-(6) bekezdései
szerint kote|es igazo|ni. A kezességvá||a|ásró|
sző|ő dokumentumot eredeti Vagy hite|es
másoIati ük csatolni.



Míĺszaki és szakmai alkalmassáq:

Az a|kalmasság megíté|éshez szükséges
adatok és megkövetelt igazo|ási mód:

M1. Aján|attevő csato|ja a 310/2011. (Xil.
23.) Korm. rendelet 15. 5 (2) bekezdés a)
pontja a|apján az aján|attéte|i fe|hĺvás
megkÜ|désétő| visszafe|é számÍtott 5 év
je|entősebb építési referenciáit a 3L0|20II'
(Xil. f3.) Korm. rendelet 16. 5 (5)

bekezdésében meghatározott formában
igazolva az a|ábbi tafta|omma|:
. a szerződéstárgya,
. a te|jesítés ideje la vonatkozó
szerződés időbe|i hatá|ya (évszám és hónap
megadásáva| kezdés és befejezés időpontja),
helye,
. az ellenszo|gá|tatás összege (nettó
HUF / év) és a saját te|jesítés %-os méftéke
vagy forintban kifejezve,
. a szerződést kötő másik fé|

megnevezése, kapcso|attaftó neve/
e|érhetősége (tel., e-mai|),
. a te|jesítés az
megfe|e|ően toftént -e'

e|őírásoknak

Amennyiben egy gazdasági szereplő
referenciaként o|yan korábbi tevékenységet
kĺván bemutatni, amelyben konzorcium vagy
projekttá rsaság tagjaként teljesÍtett, a bban az
esetben az Ajánlatkérő csak azt fogadja e| az
alkalmasság igazo|ásaként, ame|yet
aján|attevő konzorciumi tagként Vagy
projekttársaság tagjaként saját maga
te|jesített, figye|emme| a Kbt. t29' 5 (7)

bekezdésében meghatározottakra is (kérjük
emiatt a teljesÍtés bemutatásáró| sző|ő

nyilatkozatban adják meg a saját te|jesÍĽés
méftékét száza|ékban vagy forintban).

Ha kozös aján|attevőként te|jesírctt épĺtési
beruházásra vonatkozó referencia igazo|ás
nem á||ĺtható ki az egyes aján|attevők á|ta|

végzett munkák elkÜ|öníŁéséve|, úgv az
aján|atkérő a referencia igazo|ást bárme|yit a

te|jesí|ésben részt vett aján|attevő részérő| az
ismeftetett épiltési beruházás egésze
tekintetében kote|es e|fogadni, fe|téve, hogy a

teljesÍĽés a közös aján|attevők egyetem|eges
fe|e|ősségválla|ása me||ett toftént és az
igazolást benyújtó aján|attevő á|taI Végzett
te|jesÍtés aránya elérte a 15olo-ot.

A|kalmatlan az aján|attevő, amennyiben nem
rendelkezik:

M1. az aján|attéte|i fe|hívás megkü|désétő|
visszafe|é számiltott 5 évben osszesen |ega|ább

nettó 15 mi||ió Ft éftékű befejezett (sikeres
műszaki átadás-áwéte||el lezáru|t) út-,
járdaburko|at felrijítására vonatkozó
szerződéssze r ű e n te lj es Ített refe re n c i á va | .

Az aján|atkérő kijelenti, hogy a referencia a

szerződés teljesitésének egészére vonatkozó
aIkaImasságot igazol.



A 3I0lf0I] (Xil. 23.) Korm. rendelet
(továbbiakban: R.) L7 ' 9 (1a) bekezdése
alapján, ha a Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara válla|kozó kivite|ezői
névjegyzékében megje|enÍtett R' 15. 5 (2)
bekezdés e|őírásainak megfe|e|ő
dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági
szerep|ő megfe|e| az aján|atkérő á|ta|

meghatározott követe|ményeknek, a
kovetelmény és a megfe|e|ést igazo|ő
dokumentum he|yének pontos megje|ö|ését is
köte|es e|fogadni az Aján|atkérő az R. 15. $
(2) bekezdésében meghatározott
dokumentumok benyújtása he|yett.

Aján|attevő (közös aján|attevők) az e|őíft
alkalmassági követe|ményeknek a Kbt. 55. 5
(4) bekezdésében foglaltaknak megfe|e|ően
fe|e|hetnek ffi€9, i||eWe bárme|y más
szervezet (vagy szemé|y) kapacitására
támaszkodva is megfe|e|hetnek a Kbt. 55. $
(5)-(6) bekezdésében fogla|taknak
megfeIe|ően.
Amennyiben aján|attevő az aIkaImassági
követe|ményeknek bármely más szeruezet
(vagy személy) kapacitására támaszkodva
kíván megfe|e|ni, űgv aján|attevő
aIkaImasságát a Kbt' 55. s (5)-(6) bekezdései
szerint koteles ĺqazo|ni.

13. Ajánlattéte|i határidő:
2013. 09' '.... 10.0o óra.
Az aján|atoknak ezen határidőig az a|ábbi címen rendelkezésre ke|| á||nia, a kézbesítésbő|

származő bá rm i nem ű késede|em az ajá n |attevő fe|előssége.

L4. Az aján|at benyújtásának címe:
Ész-rrR m.
1026 Budapest, Pasaréti út 83.

15. Az ajánlattétel nye|ve:
Magyar

!6. Az aján|at(ok) felbontásának helye, ideje és az ajánlatok felbontásán jelen|étre
jogosultak:
ESZ-KER Kft.
1026 Budapest, Pasaréti út 83
2013. 09. . 10:00 óľa.
Kbt. 62. $ (2) bekezdésében meghatározott szemé|yek jogosu|tak jelen |enni.

L7. Az ajánlati kötöttség minimá|is időtaftama:
60 nap, az ajánlattételi határidő |ejáftátó| számítva.

18. Az ajánlati biztosíték e|őíľására, valamlnt a szerződésben megkövetelt
biztosítékokľa vonatkozó infoľmáció:



Aján|atkérő je|en közbeszerzési e|járásban nem írja elő aján|ati biztosÍték nyújtását, a nyeftes

aján|attevőve| kötendő szerződésben a kovetkező biztosítékot köti ki:

Jó|te|jesítési biztosíték: azáfa és tafta|ékkeret né|kü| számított vá||alkozói díj 3o/o-a, a Kbt. 126. s
(6) bekezdés a) pontja szerint biztosí[va. A jótá||ási igények teljesítésére kikotott biztosítékot a
te|jesítés időpontjában ke|| rende|kezésre bocsátani és éruényesnek kell |ennie a jótá|lási idő

végéig'

A jótáI|ási idő 24 hónap.

E|ő|eg-visszaf|zetésĺ biztosíték: Amennyiben aján|attevő e|őleget kÍván igénybe venni, úgy a Kbt.
t2:6, s (6) bekezdés a) pontja szerintĺ módon e|ő|eg-visszafizetési biztosítékot köte|es nyújtani, az
igénybe venni kĺvánt elő|eg méftékéig, az e|ő|eg kérelem benyújtásávaI egyidejű|eg'
Aján|attevőnek aján|atában nyilatkozni ke|l a Kbt' 126. s (5) bekezdése a|apján az e|ő|eg-

visszafizetési biztosíték Kbt. 126. 5 (4) bekezdése szerinti határidőre töĺténő rende|kezésre
bocsátásáról' Az elő|egge| kapcsolatos biztoslték nyújtása éfte|emszerűen csak abban az esetben
köte|ező, ha az ajánlattevő az e|ő|eg |ehetőségével élni kíván.

Késede|mi kötbér fizetendő, ha az ajánlattevőként szerződő fé| a szerződésben vá||a|t

kote|ezettségének határidőben nem tesz e|eget. A késede|mi kötbér méftéke minden megkezdett
naptári naponként 50.000,. Ft.

Meghiúsu|ási kötbér: nettó válla|kozői díj 30 o/o-ának megfe|e|ő összeg.

A szerződést biztosÍtó me|lékköte|ezettségekre vonatkozó rész|etes fe|téte|eiket a
szerződéstervezet ta fta I mazza.

19. A közbeszeľzés Európai Unióból származő forľásbóltámogatott?
Nem.

20. Egyéb információk:

t. Az e|járásban kizáró|ag az aján|attéte|re fe|hívott gazdasági szerep|ő(k) tehet(nek) aján|atot' Az
aján|attéte|re fe|hilvott gazdasági szerep|ők közosen nem tehetnek aján|atot, nincs azonban
akadá|ya annak, hogy va|ame|y aján|attéte|re fe|hÍvott gazdasági szerep|ő o|yan gazdasági

szerep|őve| tegyen közös aján|atot, ame|ynek aján|atkérő nem küldött aján|attéte|i fe|hĺvást.

2' Az aján|atnak taftalmaznia ke|| az aján|attevő nyi|atkozatát a Kbt. 60. 5 (3) és (5) bekezdésre,
Kbt. 40. $ (1) bekezdés a) és b) pontjára. Nem|eges taftalomma| is csato|andóak a nyilatkozatok.
3. pc aján|atkérő e|őíqa, hogy az ajánlattevők tájékozódjanak az adőzásra, a

kornyezetvéde|emre, az egészségvéde|emre és a fogyatékossággal é|ők esé|yegyen|őségére,

va|amint a munkavá||a|ók véde|mére és a munkafe|téte|ekre vonatkozó o|yan köte|ezettségekrő|,

ame|yeknek a teljesiltés he|yén és a szerződés teljesíitése során meg ke|| fe|e|ni (Kbt' 54. $). Ezen

tájékozódási kote|ezettség te|jesĺtésérő| aján|attevőknek nyi|atkozatot kell becsato|niuk.
4. A nyeftes(ek) á|ta| létrehozandő gazdasági társaság, i||etve jogi szemé|y (adott esetben):

Közos gazdasági társaság nem hozható |étre, de közös aján|attéte| esetén a vezető céget meg

ke|l je|ö|ni, és közos aján|attevőknek egyetem|eges fe|e|ősséget ke|| vá||aIniuk, va|amint

konzorciumi megáĺ|apodást ke|| kötnĺ, ame|ynek tafta|ma a Kbt. 25. $-ában fog|a|t va|amennyi

kikötésre kiterjed.
5. Formai e|őírások: az aján|atot aján|attevőknek nem e|ektronikus úton ke|l a je|en felhívásban
és a dokumentációban meghatározott tafta|mi, és a formai kovete|ményeknek megfele|ően

e|készítenie és benyújtania :



. az aján|at papír a|apú példányát zsinórra|, |apozhatóan össze ke|| fúzni, a csomót

matricáva| az ajánlat e|ső vagy hátsó |apjához rogzíteni, a matricát le ke|| bélyegezni, vagY az

aján|attevő részérő| erre jogosultnak a|á ke|| írni, úgy hogy a bé|yegző, illető|eg az a|áírás

|ega|ább egy része a matricán |egyen;
. az ajánlat o|dalszámozása eggye| kezdődjön és o|dalanként novekedjen. Elegendő a

szöveget vagy számokat vagy képet tafta|mazó olda|akat számozni, az üres olda|akat nem ke||,

de lehet. A cím|apot és hát|apot (ha vannak) nem ke|t, de lehet számozni' Au. aján|atkérő az etLő|

kisméftékben e|térő számozást (p|. egyes o|da|akná| a lA, lB o|dalszám) is e|fogad, ha a

tafta|omjegyzékben az egyes iratok he|ye egyérte|műen azonosĺtható és az iratok he|yére

egyéfte|műen |ehet hivatkozni. Az aján|atkérő a kisméftékben hiányos számozást jogosu|t

kiegészÍteni, ha ez az aján|atban va|ó tájékoződása, i||eWe az aján|atra va|ó hivatkozása

érdekében szükséges;
. az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket ke|| taľta|maznia, mely a|apján az aján|atban

szerep|ő dokumentumok o|dalszám a|apján megtalá|hatóak;
. az aján|atot záft csomago|ásban, egy eredeti - papír a|apú - pé|dányban, továbbá 3 db - a

papír alapú pé|dánnyaI mindenben megegyező e|ektronikus máso|ati pé|dányban ke|l

adathordozón (DVD vagy CD) benyújtani;
. az aján|atban |évő, minden dokumentumot (nyi|atkozatot) a végén a|á kel| írnia az adott

gazdá|kodó szervezetné| erre jogosu|t(ak)nak vagy o|yan szemé|ynet vagy személyeknek aki(k)

erre a jogosu|t személy(ek)tő| írásos fe|hata|mazást kaptak;
. az aján|at minden o|yan o|dalát, ame|yen - az aján|at beadása e|őtt - módosítást hajtottak

végre, az adott dokumentumot a|áíró szemé|ynek vagy szemé|yeknek a módosításnál is

kézjeggye| kel| e||átni;
. a záft csomagon ,,Aján|at _ Vá||a|kozási szerződés keretében Budapest VIII. kertj|et

otpacsifta utca és Reviczky utca járdafe|újítása,,, va|amint: ,,Csak kozbeszerzési eljárás során, az

ajánlattéte|i határidő lejáftakor bontható fel!', megje|ö|ést kell fe|tüntetni.

6. Az aján|atokat írásban és záńan, a fe|hívás á|taI megje|ö|t kapcsolattartási pontban megadott

címre (|ásd 14. pont) közvet|enül vagy postai úton kel| benyújtani az aján|attéte|i határidő

lejáftáig. A postán fe|adott aján|atokat az aján|atkérő csak akkor tekinti határidőn be|ü|

benyújtottnak, ha annak kézhezvéte|ére az aján|attéte|i határidő |ejáftát megelőzően sor kerül. Az

ajánlat, i|letve az azza| kapcso|atos postai kÜldemények elvesztéséből eredő kockázat az

aján|attevőt terheli.
7 ' Az aján|athoz csato|ni ke|| az aján|attevő, az a|ka|masság igazo|ásába bevont (kapacitást

nyújtó) gazdasági szerep|ő cégjegyzésre jogosu|t nyi|atkozatot, dokumentumot a|áíró képviselő

a|áírási címpéldányát vagy aláírás mintáját egyszerű máso|atban.

Megjegyzés: a céga|áírási nyi|atkozat vagy közjegyző á|ta| kiá||ított a|áírási címpé|dány, Yô9Y

ügwéd á|taI e||enjegyzett a|áírás-minta lehet'
Amennyiben az aján|at cégjegyzésre jogosu|tak á|ta| meghata|mazott(ak) a|áírásáva| kerĹjl

benyújtásra, a te|jes bizonyító erejű magánokiratba fogla|t meghatalmazásnak tafta|maznia kel| a

meghataImazott a|áírás mintáját is.

8. Aján|atkérő a Kbt. Lff' s (5) bekezdése vonatkozásában, a kiegészlkí tájékoztatás esetében

ésszerĹĺ időnek tekinti az aján|attéte|i határidő |ejáftát mege|őző második munkanapot

(tájékoztatás megkrj|désére), fe|téve, hogy a kérdések és kérések az ajánlattéte|i határidő lejáftát

mege|őző ötöd i k m u n ka na pi g megérkeznek ajá n |atkérőhöz.

9. FordÍtás: az aján|atban va|amennyi igazo|ást és dokumentumot magyar nye|ven ke||

benyújtani. A nem magyar nye|ven rende|kezésre á||ó dokumentumok magyar nye|Vű

fordítását is be ke|| nyújtanĺ. Az aján|atkérő a nem magyar nye|ven benyújtott dokumentumok

aján|attevő á|ta|i fe|e|ős fordĺtását is köte|es e|fogadni.

10. AZ e|járás nyeftese az az aján|attevő, aki az aján|atkérő á|ta| az e|járást megindlto felhívásban

és a dokumentációban meghatározott feltéte|ek a|apján, valamint a meghatározott éńéke|ési

szempont szerint a |egkedvezőbb érvénves aján|atot tette. Az aján|atkérő csak az e|járás

nyefteséve| kötheti meg a szerződést, Vagy - a nyetes vissza|épése esetén - az aján|atok



éftékelése során a kovetkező |egkedvezőbb aján|atot tevőnek minősÍ[ett szervezette| (szemé||yel),

ha őtaz aján|atok e|bíię|ásáról szóló írásbe|i összegezésben megje|ö|te.

11. Irányadó jog: A je|en aján|attéte|i fe|hívásban nem szabá|yozott kérdések vonatkozásában a

közbeszerzésekrő| sző|ő fOII' évi CVilI. tórvény és végrehajtási rende|eteinek e|őírásai szerint
ke|l e|járni.
12' A jótá||ási igények te|jesítésére kikötött fió|te|jesítesi) biztosĺtékot a teljesítés időpontjában
ke|| rende|kezésre bocsátani. A jó|te|jesÍtési biztosíték határidőre tofténő rendelkezésre
bocsátásáró| az aján|attevőnek az ajánlatban nyilatkoznia ke|l, egyéb igazo|ás, nyi|atkozat a

biztosítékokró| a kozbeszerzési e|járásban nem kérhető [Kbt. t26' 5 (5) bekezdés szerinti
nyilatkozatl.
13. Az e|ektronikus pé|dánynak Acrobat Reader programma| o|vasható .PDF kiterjesztésű jelszó

né|kü| o|vasható formátumban ke|l |ennie, |ehetőség szerint egyet|en fáj|ban'
14, Az aján|atkérő nem é| a Kbt. IfL. s (9) bekezdésében fog|a|t lehetőségéve|.
ĺs. Árfo|yamok: Az ajánlattéte| során a különböző devizák forintra toĺténő átszámĺtásáná| az
ajánlattevőnek a mér|egadatok tekĺntetében az adott mérleg fordu|ónapján éruényes, a
referenciák tekintetében a te|jesítés napján érvényes Magyar Nemzeti Bank á|taI meghatározott
devizaárfo|yamokat ke|| a|ka|maznia' Amennyiben va|ame|y devizát a Magyar Nemzeti Bank nem
jegyez, az adott devizára az aján|attevő saját központi bankja á|ta| a fenti időpontokban éruényes
árfo|yamon számÍtott euró e||enéĺték kerül átszámításra. Átszámítás esetén az Aján|attevőnek
kozo|nie ke|| az a|ka|mazott árfo|yamot.
16. A Kbt. 36' s (3) bekezdése a|apján a jelen fe|hívásban előíľt igazo|ások egyszerű máso|atban

is benyújthatóak, kivéve, aho| a fe|hÍvás ettő| e|térően rende|kezik.

17' Aján|atkérő a 3L0l201I' (XII. 23.) Korm' rende|et 20. 9 (4) bekezdése a|apján fe|hÍvja az
aján|attevő f|gye|mét, hogy aján|atkérő az aján|attevő pénzÜgyi és gazdasági, va|amint műszaki,
i||ető|eg szakmai a|ka|masságának fe|téte|eit és igazo|ását a minősített aján|attevők hivatalos
jegyzékébe tofténő fe|véte| feltéte|ét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban
á||apította meg a következő fe|téte|ek vonatkozásában: Pl., M1.

18. Aján|atkérő a hiánypót|ás |ehetőségét a Kbt. 67 ' $-ában fog|a|tak a|apján biztosltja.
Aján|atkérő nem rende| e| újabb hiánypót|ást, ha aján|attevő a hiánypót|ása során az ajánlatban
korábban nem szerep|ő gazdasági szerep|őt von be az e|járásba és e gazdasági szerep|őre
tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypót|ás.
19. A nyeftes aján|attevőnek a szerzódéskötés időpontjában rende|keznie ke|| |ega|ább

10.0oo.oo0 Ft/káresemény és 30.000.000 Ft/év méftékű járdafe|újÍtas munkára vonatkozó
szakmai fe|e|ősségbiztosítással. Amennyiben a nyeftes aján|attevő a szerződéskötés időpontjában
nem rende|kezik a fenti kritériumokkaI rende|kező fe|elősségbiztosítássa|, abban az esetben az a
szerződéskotéstő| va|ó vissza|épést je|enti a Kbt. tf4. g (4) bekezdése a|apján és az ajánlatkérő a

második legkedvezőbb aján|attevőve| köt szerződést, Aján|attevőnek aján|atában nyi|atkoznĺa ke||,

hogy nyeftessége esetén a szerződéskotés időpontjában a fenti tafta|mú szakmai fe|e|ősség

biztosiltássaI rendelkezni fog.

2 1. Ajá n lattéte! i fel hívás meg kü |désének na pja :

2013. szeptember .....



2. KOTET

.Ti

1. A DOKUMENTACIO TARTALMA

1.1. A dokumentáció a következő részekből áII:
1. roĺrt: euÁnÁsr MEGINDÍTo FELHÍvÁs
2. röľeľ: ÚruurłĺołzÉnoexELTGAzDAsÁarszEREPLőrnÉszÉnr
3. xöreĺ: szEPzőDÉsTERvEzET
4. xöteľ: ruÁuorr IGAzoLAs- És ľYruľKozATMINTÁK
5. xörrľ: ľtÚszłxr lrÍnÁs

öľÁu.o ľqru.Éxleľex:
. tervdokumentáció,
. árazatlan költségvetés

L,2, Jelen dokumentáció nem mindenben ismét|i meg az e|járást megindÍtó felhívásban
foglaltakat, a dokumentáciő az eljárást megindÍŁo fe|hilvássa| együtt keze|endő. Az aján|attevők
kizáró|agos kockázata, hogy gondosan megvizsgálják a dokumentációt és annak minden
kiegészÍtését, amely eset|eg az aján|ati időszak a|att kerü| kibocsátásra, va|amint, hogy
megbízható információkat szerezzenek be minden o|yan körülmény és köte|ezettség
vonatkozásában, ame|y bármi|yen módon is befo|yáso|hatja az aján|at természetét vagy
je||emzőit.

1.3. Az aján|attevőknek a dokumentációban közo|t információkat biza|mas anyagként ke||

keze|niÜk, ame|yrő| harmadik félnek semmifé|e rész|etet ki nem szolgáltathatnak, hacsak e
harmadik fé| nem készít és nyújt be aján|atot az aján|attevő számára a munka egy részére
vonatkozóan (a|vá|la|koző), vagy az a|ka|masság igazo|ásában részt vesz a gazdasági szerep|ő.

Sem a dokumentációt, sem annak részeit, vagy másolatait nem |ehet másra fe|használni, mint

ajánlattéte|re, és az abban |eít szolgáltatások céljára.

2. KIEGÉszÍrőrłrÉrozTATÁs

2,I' Bárme|y gazdasági szerep|ő, aki je|en kozbeszerzési e|járásban aján|attevő |ehet - a

megfele|ő aján|attétel érdekében - az e|járást megindiltó fe|hÍvásban, va|amint a

dokumentációban fog|a|takka| kapcsolatban írásban kiegészítő (éfte|mező) tájékoztatást kérhet az
ajá n|atkérőtő| vagy az á |ta|a meg hatá rozott szervezettő|.

2,2, Aján|atkérő a Kbt. 7f2' 5 (5) bekezdése vonatkozásában, a kiegészÍtő tájékoztatás
esetében ésszerĹj időnek tekinti az aján|attételi határidő |ejártát mege|őző második munkanapot
(tájékoztatás megkü|désére), fe|téve, hogy a kérdések és kérések az aján|attéte|i határidő |ejáftát

mege|őző otod i k m u n ka na pig megérkeznek ajá n |atkérőhöz.

f'3, Bárme|y gazdasági szerep|ő kiegészítő tájékoztatást a következő kapcsolattaftási
pontokon szerezhet:



Ész.xrn xĺt.
1o26 Budapest, Pasaréti út 83.

Telefon: O6-Ll 788'89-31
Fax: O6-1/7A9'69'43

E-mai! : takacs@eszker.eu

2.4' Aján|atkérő nem vá||a| fele|ősséget azért, ha egy gazdasági szerep|ő a dokumentációt

nem váltotta ki (nem kéfte annak megkü|dését) és kiegészín úiéuĺ:ztatás kérés keretében nem

adja meg azon e|érhetőségeit, melyekre a kiegészítő tájékoztatás megadását várja és ezá|ta|

Aján|atkérő nem képes a tájékoztatás cé|szemé|yhez történő megkü|désére (vagy téves, illetve az

aján|attételi fe|hĺvás megku|désekor rendelkezésére á||ó címre kü|di meg a tájékoztatást)'

f'5, A kiegésziltő tájékoztatás teljes tartalmát hozzáférhetővé ke|| tenni, il|etve meg ke||

küldeni va|amennyi gazdasági szerep|ő részére. A kiegészítő tájékoztatást a gazdasági szerep|ők

azonos feltételek me||ett kapják meg írásban, te|efax útján és e-mai|ben a dokumentáció áwéte|e

Vagy a kérdésfe|tevés során fe|tÜntetett te|efaxszámra és e-mail címre. A kiegészítő tájékoztatás

akkor minősü| kézbesítettnek, ha a gazdasági szerep|ő a kiegészítő tájékoztatást akár te|efax,

emai|, vagy akár szemé|yes kézbesítés útján megkapta, vagy szabá|yszerű éĺtesÍtés me||ett nem

vette át.

f,6' A kiegészĺtő tájékoztatások kézhezvéte|ét az aján|attevőknek ha|adékta|anu| vissza ke||

igazolniuk. KérjĹ]k a Tiszte|t Ajánlattevőket, hogy a válaszok megérkezésérő| a +36 06.tl789-69-
43-es faxszámra vagy a takacs@eszker'eu e-mai| címre küldjenek visszaje|zést!

f'7, A gazdasági szerep|ő kizáró|agos fe|e|őssége, hogy o|yan te|efax-e|érhetőséget Vagy e-

mai| címet adjon meg, ame|y a megkü|dendő dokumentumok fogadására f4 őrában a|ka|mas.

Ugyancsak a gazdasági szerep|ő fe|e|őssége, hogy a szervezeti egységén be|ü| a kiegésziltő

tájékoztatás időben az arra jogosu|thoz kerü|jön.

3' HELYSZÍNI BEJÁRÁS És roľzulTÁclo
Aján|atkérő he|yszínĺ bejárást (konzu|tációt) taft: 2013. szeptember 26' napján, 10.00 órakor.

He|ye: Budapest, VIII' kerü|et otpacsifta u. és Reviczky u. kereszteződése.

A Kbt' 45. s (8) bekezdése szerinti he|yszíni bejárásra irányadó szabályokat a Kbt. 45' 5 (1)-(7)

bekezdései taftaImazzák.

4. AzAJÁNLAToKBENYÚJTÁSA

4.I' Az aján|attevőnek a Kbt.-ben, az aján|attételi felhÍvásban, i|letve jelen dokumentációban

meghatározott tafta|mi és formai követe|mények maradékta|an figyelembevéte|éve| és az e|őíft

köte|ező okiratot dokumentumok, nyi|atkozatok (a továbbiakban együttesen: me||ék|etek)

becsato|ásávaI ke|| aján|atát benyrijtania.



4.2, Aján|atkérő az aján|attéte| megkönnyítése érdekében az iratmintákat és a
szerződéstervezet (vagy szerződéses fe|téte|ek) szövegét e.mai|-en is megküldi a dokumentációt

átvevő gazdasági szereplők részére, azza|, hogy e|sődlegesen a nyomtatott formában átadott

dokumentáció tafta|ma tekintendő irányadónak, és aján|atkérő semmifé|e fele|ősséget nem válla|

az e|ektronikus iratok sérü|ésébő|/ megrongá|ódásábó| fakadó károkéft. Aján|attevő kulon

kérésére (pl. e-mai| cím hiányában) az e|ektronikus dokumentumokat cD |emezen is

rendelkezésre bocsátja aján|atkérő. Jelen dokumentáció nem mindenben ismét|i meg az eljárást

megindító fe|hĺvásban fogla|takat, ezéft hangsú|yozzuk, hogy az ajánlattételi dokumentáciő az

e|járást meginc|ító |.e|hívássa| együtt kezelendő. Az e|jáľást megindító felhilvás és a dokumentáció

rende|kezéseinek esetleges e||entmondása esetén a felhĺvásban szereplők az irányadóak. A
dokumentáció papíra|apú és e|ektronikus vá|tozata közü| a papíra|aprl az irányadő. Aján|attevő

köte|ezettségét képezi az e|járást megindító fe|hÍvás és je|en dokumentáció gondos

áttanu|mányozását követően _ az ezekben fog|a|t valamennyi e|őírás, formai kovete|mény,

kikotés, a beszezés tárgyára vonatkozó specifikáció betaftása, valamint a kiegészítő (éľte|mező)

tájékoztatás-kérésre adott aján|atkérői válaszok figyelembevéte|e' Aján|attevő koteles az e|járást

megindító felhívásban, a dokumentációban és ajánlatkérő á|ta| - a te|jesítésse| kapcsolatban -
szo| gá |tatott m i nden i nformáció pontossá gá ró| meggyőződni'

4.3. Formai előíľások:

. az aján|at papír a|apú pé|dányát zsinórra|, |apozhatóan össze kell fíjzni, a csomót

matricával az aján|at e|ső vagy hátsó lapjához rogzíteni, a matricát le kel| bé|yegezni, vagY az

aján|attevő részérő| erre jogosu|tnak a|á ke|| írni, úgy hogy a bé|yegző, i||ető|eg az a|áírás

|egalább egy része a matricán |egyen;
. az aján|at oldalszámozása eggye| kezdődjön és o|da|anként növekedjen. E|egendő a

szöveget vagy számokat vagy képet tafta|mazo o|da|akat számozni, az üres o|da|akat nem kell,

de |ehet. A cím|apot és hát|apot (ha vannak) nem kell, de |ehet számozni' Az aján|atkérő az etLő|

kisméftékben e|térő számozást (p|' egyes o|da|aknál a lA, lB o|da|szám) is e|fogad, ha a
tafta|omjegyzékben az egyes iratok he|ye egyéfte|műen azonosítható és az iratok he|yére

egyéľte|műen |ehet hivatkozni. Az ajánlatkérő a kisméftékben hiányos számozást jogosu|t

kiegészíbni, ha ez az aján|atban va|ó tájékozódása, i||etve az aján|atra va|ó hivatkozása

érdekében szükséges;
. az aján|atnak az e|ején (fedő|apot vagy fe|o|vasó|apot követően) taftalomjegyzéket ke||

taftaImaznia, me|y a|apján az aján|atban szerep|ő dokumentumok o|da|szám a|apján

megtalá|hatóak;
. az aján|atot záń csomagolásban, egy eredeti - papír a|apú - pé|dányban, továbbá 3 db - a
papír a|apú pé|dánnyal mindenben megegyező e|ektronikus máso|ati pé|dányban ke||

adathordozón (DVD vagy CD) benyújtani;
. az aján|atban |évő, minden dokumentumot (nyi|atkozatot) a végén a|á ke|| írnia az adott
gazdá|kodó szeruezetné| erre jogosu|t(ak)nak vagy o|yan szemé|ynet vagy személyeknek aki(k)

erre a jogosult szemé|y(ek)tő| írásos fe|hata|mazást kaptak;
. az aján|at minden o|yan o|da|át, amelyen - az aján|at beadása e|őtt - módosÍtást hajtottak

végre, az adott dokumentumot a|áíró szemé|ynek vagy szemé|yeknek a módosÍtásná| is

kézjeggye| ke|| e||átni;
. az aján|atokat zárt, sérü|ésmentes csomago|ásba he|yezve ke|| benyújtani. A
csomago|ásnak biztosítani keĺl, hogy az aján|at egyes pé|dányai együtt maradjanat egyénelműen
|átható |egyen, hogy a csomag lezárását kovetően abból semmit ki nem vettek, és/vagy abba

semmit be nem tetLek, és a csomago|ás kü|ső fe|ü|etén megje|ölhetőek |egyenek a kovetkező
pontban felsorolt adatok;



. a záft csomagon ,,Ajánlat - Válĺalkozási szerződés keretében Budapest VIII, kerĺjlet
otpacsirta utca és Revĺczky utca járdafelújĺtása,i valamint: ,,Csak kozbeszerzési eljárás során, az
ajánlaxételĺ határĺdő ĺejártakor bontható fel!,,megje|ölést ke|| fe|tĹjntetni.

4,4' Az ajánlat nem tafta|mazhat beto|dásokat, törléseket és átírásokat, az aján|attevő á|ta|

e|követett hibák szÜkséges korrekcióinak kivételéVe|, ame|y esetben ezen korrekciókat az
aján|atot a|áíró szemé|ynek, vagy személyeknek kézjegyükke| ke|| el|átni.

4.5' Az aján|atokat írásban és zártan, a fe|hívás á|ta| megje|ölt kapcso|attaftási pontban

megadott címre közvetlenül vagy postai úton ke|| benyújtani az aján|attételi határidő lejáftáig. A
postán, futárra| fe|adott, Vagy szemé|yesen kézbesített ajánlatokat az aján|atkérő csak akkor
tekinti határidőn be|ü| benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az aján|attéte|i határidő |ejáftáig

sor kerü|. Az aján|at, i||etve az azza| kapcso|atos postai küldemények e|vesztéséből eredő
kockázat az aján|attevőt terhe|i.

4'6' Az aján|atok benyújtásának helye és határideje:

Ész.reR xtt.
1026 Budapest, Pasaréti út 83.

határideje: 2o13.09. ...... 10.oo óľa

4,7. Személyes |eadás esetén kérjük, hogy aján|ataikat munkanapokon 9-15 óra kozött adják
|e, az aján|attéte|i határidő |ejáľtának napján 9-10 óráig!

4.8' Az aján|atokat aján|atkérő érkezteti, aki biztosilLja, hogy az aján|atok tańa|ma a fe|bontás

időpontjáig senki számára se vá|hasson hozzáférhetővé.

4.9, Ha je|en dokumentáció aján|ott igazo|ás- és nyilatkozatminta a|kalmazásátíqa e|ő, ez
esetben a 4. kotetben ta|álható vonatkozó iratmintát kérjuk |ehetőség szerint felhaszná|ni és
megfe|e|ően kitoltve az aján|athoz me||éke|nĺ.

Az aján|ott igazo|ás- és nyi|atkozatminta he|yett annak tafta|mi|ag mindenben megfe|e|ő más
okirat is me||éke|hető (p|. referencia nyi|atkozat esetén). Az aján|attevő fele|ősséggel tartozik az
aján|atban kozö|t adatok és nyi|atkozatok, va|amint a becsato|t igazo|ások, okiratok taftalmának
va|ódisá9áért.

4'Io' Az aján|at e|őkészítéséve|, összeál|ĺtásával és benyújtásával, vagy az aján|athoz szükséges
ĺnformácĺók megszerzéséve| kapcsolatos mu|asztás következményei aján|attevőt terhe|ik. Az
aján|at e|készítéséve|, benyújtásáva| és egyébként a kozbeszerzési e|járásban va|ó részvéte||e|

kapcso|atban felmerü|ő ko|tségeket az aján|attevők maguk vise|ik és ezek részben vagy egészben
tofténő megtérítésére az aján|atkérő nem köte|ezhető' Minden o|yan adat, információ beszerzése,
. ame|y aján|atuk elkészítéséhez és a szerződéses köte|ezettségek e|vá||a|ásához szükségesek -
saját koltségÜkre és saját fe|elősségrikre az Aján|attevők fe|adata.



4,II' Aján|atkérő az aján|at benyújtását kovetően nem veszi figye|embe aján|attevőnek - a

pontos információk hiányára hivatkozó - aján|at módosítására vonatkozó kérelmét' Az aján|athoz

szükséges pontos és egyéńe|mű információk beszerzését szolgá|ja a je|en dokumentációban

rész|etezett tájékoztatás-kérés |ehetősége. Aján|attevőnek a jogszabá|yi rende|kezések

betaftása me|lett _ az aján|attéte|i fe|hĺvásban, a dokumentációban és az aján|attevők kérdésire

adott vá|aszokban meghatározottaknak megfe|e|ően ke|| az aján|atot e|készÍĽenie.

4.I2' Az aján|atban közö|t információk kizárő|ag ezen kozbeszerzési e|járás eredményének

megá||apítása keretében keruInek fe|használásra.

5. nÉszerÁruLATTÉTEL, ILLETVE ĺoggvÁI.ľozllTÚnrÁľI.łĺrÉľel l.eľlrľősÉce

5.1. Aján|atkérő a részaján|attéte| |ehetőségét nem biztosítja, az i|yen aján|atokat aján|atkérő

érvényte|ennek nyi|vánítja, tekintette| arra, hogy nem összehason|íthatóak a többi aján|attal.

5'f, Az aján|attevők jelen eljárásban többvá|tozatú (a|ternatív) aján|atot nem tehetnek, az

i|yen aján|atokat aján|atkérő érvénytelennek nyi|vánÍEja, tekintette| arra/ hogy nem

összehason|Íthatóak a többi aján|atta|.

6. xözös nrÁľunĺrÉľel
6.1. Az aján|attéte|re fe|hívott gazdasági szerep|ők közösen nem tehetnek aján|atot, nincs

azonban akadá|ya annak, hogy valamely aján|attéte|re fe|hívott gazdasági szerep|ő o|yan

gazdasági szerep|őve| tegyen közös aján|atot, amelynek aján|atkérő nem kü|dött aján|attéte|i

fe|hívást. A közös aján|attevők kote|esek maguk közÜ| egy, a közbeszerzési eljárásban a kozös

ajá n |attevők nevében e|já rn i jogosu |t képvise|őt megje|ol n i.

6.2, Kozös ajánlatot tevő nyeftesek á|ta| |étrehozandő gazdasági társaság, illeWe jogi szemé|y

|étrehozását aján|atkérő nem teszi |ehetővé.

6.3. A közös aján|attevők csopotjának képvise|etében tett minden nyi|atkozatnak

egyéfte|műen tańa|maznia ke|| a közös aján|attevők megje|ö|ését.

6'4' Aho| a Kbt. az Ajánlatkérő számára az aján|attevők éftesiltését írja e|ő, va|amint a

kiegészítő tájékoztatás megadása [Kbt' 45. 5], a hiánypót|ás [Kbt' 67. $], a fe|vĺlágosítás [Kbt.
67. s] és indoko|ás [Kbt. 69-70' $] kérése esetében az aján|atkérő a kozös aján|attevőknek szó|ó

éftesítését, tájékoztatását, i||etve felhÍvását a kozös ajánlattevők nevében e|járni jogosu|t

képvise|őnek kü|di meg.

6.5. Amennyĺben az Aján|atkérő aján|ati biztosíték nyrijtását [Kbt. 59. 5] lrja e|ő, a kozös

aján|attevőknek a biztosítékot e|egendő egyszer rende|kezésre bocsátaniuk. Az aján|ati

kötottségnek bárme|yik kozös aján|attevő részérő| töftént megsértése [59. 5 (4) bekezdése]

esetén a biztosíték az aján|atkérőt illeti meg!



6,6, A kozös aján|attevők a szerzódés te|jesÍtésééft az Aján|atkérő fe|é egyetem|egesen
felelnek.

6'7, Az egy közös aján|atot benyújtó gazdasági szerep|ő(k) személyében az aján|attételi

határidő |ejáfta után vá|tozás nem kovetkezhet be.

6.8. Ha egy gazdasági szereplő a kozbeszeaés éľtékének huszonöt száza|ékát megha|adó

méľtékben fog közvet|enü| részt venni a szerződés - részajánlat-téte|i |ehetőség biztosítása

esetén egy részre vonatkozó szerződés - teljesítésében, akkor nem |ehet a|vá||a|kozónak

minősíteni, hanem az ajánlatban és a szerződés te|jesítése során közos aján|attevőként ke||, hogy

szerepe|jen, Egy gazdasági szerep|őnek a szerzódés te|jesÍtésében va|ó részvéte|e arányát az

határozza meg, hogy milyen arányban részesü| a beszerzés tárgyának á|talános forga|mi adó

nélkü| szá m iltott e| |enéftékébő|.

6.9' Amennyiben tobb gazdasági szereplő közösen tesz ajánlatot a közbeszerzési e|járásban,

akkor az aján|athoz csato|niuk ke|| az erre vonatkozó megá||apodást.

A közös aján|attevők megá||apodásának taftalmaznia ke|l:

- a je|en közbeszerzési e|járásban kozös aján|attevők nevében e|járni (továbbá

ka pcso|atta ľtásra ) jogosu |t képvise|ő szervezet meg nevezését;

- a szerződés te|jesÍtesééft egyetem|eges fe|elősségvá||a|ást minden tag részérő|;

- aján|atban vá|la|t köte|ezettségek és a munka megosztásának ismeftetését a tagok és a
vezető kozött;

- a szám|ázás rendjét'

7. Üzlĺľr TIToK VÉDELME

7.I' Az aján|attevő az ajánĺatában, valamint a 69-70. $ szerĺnti indokolásban e|kü|onített

módon e|he|yezett, üz|eti titkot [Ptk. 81. 9 (2) bekezdése] tarta|mazó iratok nyi|vánosságra

hozatalát megti|thatja' Az üz|eti titkot tafta|mazó iratokat úgy ke|| e|készíteni, hogy azok a Ptk.

81. 9 (3) bekezdésére figye|emme| kizárő|ag o|yan információkat tafta|mazzanak, ame|yek

nyi|vánosságra hozatala az üz|etĺ tevékenység végzése szempontjából arányta|an sére|met

okozna, tová bbá ne ta ľta I ma zzák az a |á bbia kat:

- az aján|attevő nem ti|thatja meg nevének, címének (székhelyének, lakóhe|yének),

va|amĺnt o|yan ténynek, információnat mego|dásnak vagy adatnak (a továbbiakban együtt: adat)

a nyi|vánosságra hozata|át, ame|y éftéke|ési szempont a|apján éĺtékelésre kerÜ|, de az ezek
a|apjáu| szo|gá|ó - a Kbt. 80. 5 (3) bekezdés hatá|ya a|á nem taftozó - részinformációk,

a|apadatok (Qy kü|onösen aZ árazott ko|tségvetés) nyi|vánosságra hozatalát megtilthatja;

- nem kor|átozható Vagy nem tiltható meg rjz|eti titokra hivatkozássa| o|yan adat
nyi|vánosságra hozatala, ame|y a közérdekű adatok nyi|vánosságára és a kozérdekbő| nyi|vános

adatra vonatkozó, külön töľvényben meghatározott adatszolgá|tatási és tájékoztatásĺ

köte|ezettség a|á esik. A közbeszerzési e|járás a|apján megkotött szerződés engedményezést

kizárő rende|kezése nem minősrj| üz|eti titoknak.



7 'f' Aján|atkérő nem vá||a| fe|elősséget az üz|eti titoknak taftott információt iratok harmadik

szemé|yek (külonösen más aján|attevők, gazdasági szereplők) á|taIi megismerésééft, amennyiben

aján|attevő az üz|eti titkot [Ptk. 81' 5 (2) bekezdése] tafta|mazó iratokat aján|atában nem

e|kü|önített módon, Vagy úgy he|yezi el, hogy azok tafta|maznak a fentiekben megje|ö|t

információkat is.

8. AJÁNHTI röľöĺľsÉc
Az aján|ati kötöttség időtaftama: 60 nap (az aján|attételĺ határidő |ejáftátó| számÍtva).

9. AzAJÁNLAToK FELBoNTÁSA

9.1. Az ajánlatokat taftalmazó iratok fehontásának he|ye és ideje:
ESZ.KER Kft.

1026 Budapest, Pasaréti út 83. Táľgyaló
ideje: 2013. ...' 10.0o óra

g.f, Az aján|atok fe|bontásánál csak az Aján|atkérő, az aján|attevőt va|amint az á|ta|uk

meghívott szemé|yek, továbbá - a kozbeszerzéshez támogatásban részesülő ajánlatkérő esetében
- a kÜ|ön jogszabá|yban meghatározott szeruek képvise|ői, valamint szemé|yek |ehetnek je|en.

9.3. nz Aján|atkérő az ajánlatok bontásának megkezdésekor, az aján|atok fe|bontása e|őtt

közvet|enü| ismefteti a becsü|t éľtéket és a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre á||ó anyagi

fedezet összegét.

g.4' Az aján|atok felbontásakor ismeftetni kel| az ajánlattevők nevét, címét (székhe|yét,

|akóhe|yét), va|amint azokat a főbb, számszerűsÍthető adatokat, ame|yek az éńéke|ési szempont
(részszem pontok) a |a pjá n éftéke|ésre kerÜ l nek'

9.5. Ha az aján|atok bontásán egy - ott je|en |évő - szemé|y kéri, az aján|at ismeftetését

kovetően azonna| |ehetővé ke|| tenni, hogy betekinthessen a fe|o|vasólapba.

9.6. A határidő után beérkezetL aján|at csomago|ása az aján|attevő szemé|yének megá||apítása

cé|jábó| bontható fe|, amelyrő| kü|ön jegyzőkonyvet kell fe|venni'

10. AzAJÁNLAToKELBÍRÁLASA

1o.1. Az aján|atok e|bírá|ása során az Aján|atkérőnek meg ke|| vizsgálnia, hogy az aján|atok

megfe|e|nek-e az e|járást megindító fe|hilvásban, a dokumentációban, va|amint a jogszabá|yokban

meg hatá rozott fe|téteIeknek.

Io.2' Az Ajánlatkérő köte|es megállapítani, hogy me|y aján|atok éruényte|enek, és hogy Van-e

o|yan aján|attevő, akit az e|járásbó| ki ke|| zárni. Az aján|atok tételes átvizsgá|ása során



megá||apításra kerü|nek az ajánlatok eset|eges éruényte|enítésére vagy az aján|attevő kizárására
okot adó körülmények.

10'3. Az érvényes aján|atokat az eljárást megindÍtó fe|hĺvásban meghatározott éftéke|ési

szempont a|apján, va|amint a Kbt. 7I-73' $-okban, az e|járást megindiltó fe|hívásban, továbbá a
je|en dokumentációban fog|a|takra tekintette| ke|l éftéke|ni'

1o.4' Az Aján|atkérő az aján|atokat a |ehető |egrövidebb időn be|u| köte|es e|bírá|ni, az e|bírá|ást

o|yan időtaftam alatt ke|| e|végeznie, hogy az aján|attevőknek az e|járást |ezárő döntésről va|ó

étesítésére az aján|ati kotöttség fenná||ása a|att sor kerüljon'

10.5' Az Ajánlatkérő indoko|t esetben az aján|ati kotöttség lejáĺtának időpontját megelőzően
fe|kérheti az ajánlattevőket ajánlataiknak meghatározott ĺdőpontig tofténő további fenntaftására,
az ajánlatĺ kötottség kiterjesztése azonban nem ha|adhatja meg az aján|ati kotöttség |ejátának
eredetĺ időpontjátó| számított 60 napot. Amennyiben az aján|attevő az Aján|atkérő á|tal megadott
határĺdőben nem nyi|atkozik, Úgy ke|| tekinteni, hogy aján|atát az Aján|atkérő á|ta| megje|ölt

időpontig fenntatja' Amennyiben va|ame|yik aján|attevő aján|atát nem taltja fenn, az ajánlati
kötöttség |ejártának eredeti időpontját követően az e|járás további részében az éftéke|és során
aján|atát figye|men kĺvÜ| ke|| hagyni.

10.6. Az Ajánlatkérő köte|es az összes aján|attevő számára azonos fe|téte|ekke| biztosítani a
hiánypót|ás |ehetőségét, va|amint az aján|atokban talá|ható, nem egyéľte|mű kije|entések,

nyi|atkozatok, igazo|ások taftaImának tisztázása érdekében az aján|attevőktő| fe|vi|ágosítást kérni.

A hiánypót|ás és fe|vi|ágosÍtás kérésre vonatkozó szabá|yokat a Kbt' 67, $-a taľta|mazza.
Aján|atkérő nem rende| e| újabb hiánypót|ást, ha aján|attevő a hiánypót|ása során korábban nem

szereplő gazdasági szerep|őt von be az eljárásba és e gazdasági szerep|őre tekintette| |enne

szükséges az újabb hiánypót|ás.

IoJ. Mindaddig, amíg bárme|y ajánlattevó számára hiánypót|ásra Vagy fe|világosítás nyújtására
határidő van fo|yamatban, az aján|attevő póto|hat o|yan hiányokat, amelyekre nézve az
Aján|atkérő nem hi1vta fe| hiánypót|ásra.

i0.8. Az Aján|atkérő az éftéke|és szempontjábó| |ényeges aján|ati e|emek tafta|mát mega|apozó

adatokat, va|amint indoko|ást köte|es írásban kérni és errő| a kérésrő| a többi aján|attevőt
egyidejű|eg, írásban éftesíteni, ha az aján|at a megkötni tervezett szerződéstárgyára figye|emme|

arányta|anu| alacsony árat tafta|maz bárme|y o|yan, az ellenszo|gá|tatásra vonatkozó összeg
tekintetében, ame|y öná|lóan éľtéke|ésre kerü|.

Az ár arányta|anu| a|acsony voltának megíté|ésekor az Aján|atkérő korábbi tapaszta|ataira, a

közbeszerzést mege|őzően végzett piacfe|mérés eredményére vagy a közbeszerzést mege|őzően
a becsü|t éfték meghatározásához fe|haszná|t egyéb adatokra ke|| figye|emme| |enni. Kote|es az
Ajánlatkérő a fentieket a|ka|mazni kü|önosen akkor, ha az aján|atban fog|a|t _ a Kbt. 69. 5 (1)

bekezdés szerinti - e||enszo|gá|tatás több, mint hűsz száza|ékka| e|tér a kozbeszerzés _ az
e|lenszo|9á|tatás öná||óan éftéke|ésre kerü|ő valamely e|eme esetén az adott e|emre eső - a Kbt'
18. 5 (2) bekezdésének a|kalmazása nélkü| számított becsült éftékétő|.



Az irreá|is aján|ati e|em (el|enszo|gáltatás) miatti indoko|ás kérés szabá|yait a Kbt. 69. $-a
taftalmazza.

Amennyiben az aján|ati ár mega|apozottságáró| szó|ó döntés meghozatalához az szükséges, az
Aján|atkérő összehason|Ítás cé|jábó| a többi aján|attevőtő| is kérhet be meghatározott ajánlati
e|emeket megalapozó adatokat.

10.9. Ha az aján|atnak az óftókc|ósi részszempontok szerinti va|amelyik taftaImi eleme
|ehetet|ennek vagy tú|zottan magas vagy a|acsony méftékűnek, illetve kiriivóan arányta|annak
éftéke|t köte|ezettsé9vá||a|ást taftalmaz, az Aján|atkérő az érintett aján|ati e|emekre vonatkozó
adatokat, va|amint indoko|ást köte|es írásban kérni. Az Aján|atkérőnek errő| a kérésrő| a többi
ajánlattevőt egyidejű|eg, írásban éftesÍ|enie ke||.

Az Aján|atkérő az indokolás és a rende|kezésére á||ó iratok alapján köte|es meggyőződni az
aján|ati e|emek mega|apozottságáró|, te|jesíthetősé9érő|, ennek során az ajánlattevőtő| írásban

tájékoztatást kérhet a vitatott aján|ati e|emekre vonatkozóan.

Az Aján|atkérő köte|es érvényte|ennek nyi|vánítani az aján|atot, ha nem taľtja elfogadhatónak és
a gazdasági ésszerűségge| összeegyeztethetőnek az i ndoko|ást'

11. łz ÉnvÉľuYEs AJÁNLAToK ÉnrÉxelÉse

Az aján|atok éľtéke|ési szempontja a |ega|acsonyabb összegű e||enszo|gá|tatás.

L2. EREDMÉNYHIRDETÉs, összEc EzÉs 
^zł:ÁľnroK 

ELBÍRÁLAsÁnól

IZ.,t, Az Aján|atkérő koteles az aján|attevőt írásban tájékoztatni az e|járás eredményérő|, az
eljárás eredményte|enségérő|, az aján|attevő kizárásáro|, a szerződés te|jesítésére va|ó

alkaImat|anságának megá||apításáró|, aján|atának egyéb okbó| történt éruényte|enné
nyi|vánĺtásáról, va|amint ezek rész|etes indokáró|, az errő| hozott döntést követően a |ehető

|eghamarabb, de |egkésőbb három munkanapon be|ül.

Lf.f, Az Aján|atkérő az ajánlatok e|bírálásának befejezésekor kü|ön jogszabá|yban

meghatározott minták szerint írásbe|i osszegezést köte|es készÍteni az aján|atokrő|, Az aján|atkérő
az aján|atok e|bírálásának befejezésekor a fenti tájékoztatást az írásbeli összegezésnek minden
ajánlattevő részére egyidejű|eg, te|efaxon vagy e|ektronikus úton töfténő megkü|déséve| te|jesíti.

I2'3, Az Ajánlatkérő az aján|atok e|bírálásáró| készített írásbe|i összegezést az ajánlattevők
részére töfténő megkÜ|désétő| számított huszadik napig egy a|ka|omma| jogosu|t módosítani,
szükség esetén az érvényte|enségről szó|ó tájékoztatást visszavonni, továbbá a már megkotött
szerződéstő| e|á|lni, illetve amennyiben a te|jesítés megkezdése miatt az eredeti á||apot nem

ál|ítható he|yre, a szerződést azonna|i hatállya| fe|mondani, ha az eredmény megkü|dését
kovetően ész|eli, hogy az eredmény (eredményte|ensé9) törvényséftő vo|t és a módosÍtás a

törvényséńést orvoso|ja. Az Aján|atkérő a módosított írásbe|i összegezést köte|es faxon vagy
e|ektronikus úton ha|adékta|anu|, egyidejíj|eg az összes aján|attevőnek megkÜ|deni'

13. ELőzETEsVITARENDEzÉs

13.1. A Kbt. 79' 5 (1) bekezdése szerĺnti e|őzetes vitarendezési kére|met aza|ábbi címre ke||

benyújtani:



Ész.xen rct.
1026 Budapest, Pasaréti út 83.

Telefon : 06- U 788-89-3 I
Fax: 06-U789'69'43

E-mai! : titkarsag@eszker.eu

L3,f. A kérelmezőnek az Aján|atkérőhoz benyújtott kére|mében (a továbbiakban: előzetes

vitarendezési kére|em) meg kel| je|ĺr|nie az írásbe|i osszegezés vagy egyéb dokumentum, Vagy

e|járási cse|ekmény jogséftőnek taĺtott e|emét továbbá a kére|mező javas|atát, észrevéte|ét,

va|amint az álláspontját alátámasztó adatokat, tényeket, továbbá az azt a|átámasztó

dokumentumokra - ha vannak ilyenek - hivatkoznia kell.

Az e|őzetes vitarendezési e|járás szabályait a Kbt. 79. $-a tafta|mazza.

13.3. Amennyiben va|ame|y aján|attevő a rende|kezésére ál|ó határidőben e|őzetes

vitarendezési kére|met nyújtott be az aján|atok bontását követően toĺtént e|járási cse|ekménnye|,

ke|etkezett dokumentummaI kapcsolatban, az Aján|atkérő a kére|em benyújtásátó| a válaszának
megkü|dése napját követő tíz napos időtaftam lejáftáig akkor sem kotheti meg a szerződést - ha

részaján|at téte|e |ehetséges volt, a beszerzés érintett részére vonatkozó szerződést - ha eddig az

időpontig a szerződéskötési moratóri um egyébként |ejárna.

L4. A szERzőDÉs MEGKörÉse És reursÍrÉsr

L4,1, Eredményes kozbeszerzési e|járás a|apján a szerződést a nyeftes szervezette| (szemé||ye|)

- közös aján|attétel esetén a nyeľtes szeruezetekkel (szemé|yekke|) - ke|| írásban megkötni a

közbeszerzési e|járásban közölt vég|eges feltéte|ek, szerződéstervezet és aján|at taftalmának
megfeIe|ően.

t4.2. A szerződésnek tartalmaznia ke|| - az e|járás során alka|mazott éftéke|ési szempontra

tekintette| - a nyeľtes aján|at azon e|emeit, ame|yek éftéke|ésre kerriltek.

I4.3. Az ajánlatok e|bírá|ásáró| szóló írásbe|i összegezésnek az aján|attevők részére tońént
megkÜ|dése napjátó| a nyeftes ajánlattevő és a második |egkedvezőbb aján|atot (ha aján|atkérő

hirdetett második he|yezettet) tett aján|attevő aján|ati kotöttsége további harminc nappal

meghosszabbodik.

I4'4' Az Aján|atkérő köte|es szerződéses fe|téte|ként e|őírni, hogy:

. a nyeńes aján|attevő nem fizet, i||eWe számo| el a szerződés teljesÍĽéséve|

összefÜggésben o|yan kö|tségeket, me|yek az 56, $ (1) bekezdés k) pontja szerinti feltéte|eknek

nem megfe|e|ő társaság tekintetében merü|nek fe|, és me|yek a nyeftes aján|attevő adóköte|es
jovedelmének csökkentésére a Ika I masak;



. a szerződés te|jesiltésének te|jes időtaftama a|att tu|ajdonosi szerkezetét az ajánlatkérő

számára megismerhetővé teszi és az a|ábbiakban részletezett ügy|etekrő| az aján|atkérőt

ha|adékta|anu| értesÍti.

t4'5. Az aján|atkérőként szerződő fé| jogosu|t és egyben kote|es a szerződést fe|mondani - ha

szÜkséges o|yan határidőve|, ame|y |ehetővé teszi, hogy a szerződésse| érĺntett fe|adata

e||átásáró| gondoskodni tudjon - ha:

. a nyeftes ajánlattevőben közvetetten vagy közvet|enü| fSo/o-ot megha|adó tu|ajdoni

részesedést szerez valame|y o|yan jogi személy vagy jogi szemé|yiségge| nem rende|kező

gazdasági társaság, ame|y nem fe|el meg az 56. s (1) bekezdés k)pontjában meghatározotL

feItéteIeknek.

. a nyeftes ajánlattevő kozvetetLen Vagy kozvet|enül L\o/o-ot meghaladó tu|ajdoni

részesedést szerez valame|y o|yan jogi személy vagy jogi szemé|yiségge| nem rende|kező

gazdasági társaságban, ame|y nem fe|el meg az 56. 5 (1) bekezdésk)pontjában meghatározott

feltéteIeknek'

Jelen pontban em|ített felmondás esetén a nyeftes ajánlattevő a szerződés megszűnése e|őtt már

te|j es rtett szo I gá ltatá s szerződésszerű pé n zbe| i e | | en éĺtéké re j ogosu |t.

14,6' A külfö|di adói||etőségű nyeftes aján|attevő köte|es a szerződéshez arra vonatkozó

meghata|mazást csato|ni, hogy az i||etősége szerinti adóhatóságtó| a magyar adóhatóság

közvet|enül beszerezhet a nyeľtes aján|attevőre vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegé|y

igénybevéte|e né|kü|.

t4'7. A kozbeszerzési szerződést a közbeszerzési e|járás a|apján nyeftes aján|attevőként
szerződő fé|nek, i||eWe kozösen aján|atot tevőknek, Vagy - ha az aján|atkérő gazdá|kodó

szervezet |étrehozásának kote|ezettségét e|őífta vagy azt lehetővé tette - a nyeftes aján|attevő
(ajánlattevők) kizáró|agos részesedéséve| |étrehozott gazdá|kodó szeruezetnek (a továbbiakban:
projekttá rsaság) keĺ| te|jesítenie.

14.8. Az aján|attevőként szerződő fé| teljesítésében kote|es kozreműködni az olyan a|vá||a|kozó

és szakember, ame|y a közbeszerzési e|járásban részt vett az aján|attevő alkalmasságának
igazo|ásában' Az aján|attevő köteles az aján|atkérőnek a te|jesítés során minden o|yan - akár a

korábban megje|o|t a|vál|a|kozó helyett igénybe venni kĺvánt - alvá|laIkozó bevonását beje|enteni,

ame|yet az aján|atában nem nevezett meg és a beje|entésse| együtt nyi|atkoznia ke|| arról is,

hogy az á|ta|a igénybe venni kÍvánt a|vál|alkozó nem á|| a kizárő okok hatálya alatt.

15. ĺisÉronaĺi,,sT NYÚJTo szERvEzETEK

15.1. ÉpÍtési beruházás esetében az aján|atkérő e|őírhatja, hogy az aján|attevő tájékozódjon az

adőzásra, a környezetvéde|emre, az egészségvéde|emre és a fogyatékossággal é|ők

esé|yegyenlőségére, va|amint kote|es e|őírni, hogy tájékozódjon a munkavá||a|ók véde|mére és a
munkafe|téte|ekre vonatkozó o|yan köte|ezettsé9ekrő|, amelyeknek a te|jesÍtés helyén és a
szerződés te|jesítése során meg ke|| fe|e|ni' A tájékoztatást az il|etékes szeruek ingyenesen teszik

e|érhetővé'

L5,2. Aján|atkérő az a|ábbiak szerint adja meg azon szeruezeteknek (hatóságoknak) a nevét és

címét (elérhetőségét), ame|yektő| az aján|attevő megfe|e|ő tájékoztatást kaphat:



Adózás:
Nemzeti Adó. és Vámhivata| (NAV)
Közép.magyarországi Regionális Adó Főigazgatósag
Ke|et. buda pesti Adóigazgatósága
1144 Budapest, Gvadányi u. 69.
Te|efonszám: 06 1 467 6100
Kék szám (mobilhá|ózatból is hívható): 06-40142-42-4f

KörnyezehĺédeIem:
Közép.Duna.völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség
Cím: L07f Budapest, Nagydĺófa u. 10-12.
Postacím: 1447 Budapest, Pf':541.
Te|efonszám: 06 1 478 4400
Te|efaxszám: 06 1 478 45f0
Honlap : http ://kdvktvf.zold hatosag. hu/

Egészségvédelem:
Áľľsz Budapest VIil..Ix. Kerületi Intézete
Cím: 1084 Budapest, Nagyfuvaros u. 18.

Te|efonszám: 06 1 3L3 5042
Te|efaxszám: 06 1 313 9894

Fogyatékossaggal élők esé|yegyen!ősé9e:
Embeľi Erőforrások M inisztéľiu ma
Cím: 1054 Budapest, Akadémia u' 3.

KözpontiTe|efonszám: 06 1 7951200
Email : i nfo@emm i. gov. h u; ugyfelszolga lat@emm i. gov. hu

Emberi Erőforrások Minisztériuma, Társadalmi Felzárkózásért Felelős Átamtitkárság
Székhe|y: 1054 Budapest, Báthory u. 10.

Email : ta rsada lmifelza rkozas@em mi. gov. h u

M u n kavá l la|ók véde! me és a m u n kafe|tételekre vonatkozó kötelezettségek:
Nemzeti Munkaügyi Hivata| Munkavéde|mi és Munkaügyi lgazgatóság:
Cím: 1106 Budapest. Fehér út 10.

Ingyenes (zö|d) szá m : 06-80-204-f92, hon|ap: om mf.gov. h u

Budapest Főváros Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási
Szervének Munkavédelmi Felügyelősége és Budapest Fóvárosi Koľmányhivatal
Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének Munkaügyi FelügyeIősége
Cím: 1132 Budapest, Visegrádĺ u. 49.
Postacím: 1438 Budapest, Pf.: 520'
Te|efonszám: 06 1 3233 600
Te|efaxszám: 06 1 3233 60f
Ema il : buda pestfu-kh-mmszsz@ommf. gov. hu

Magyar Bányászatiés Fö|dtani Hivata! (MBFH)
Budapesti Bányakapitányság
Cím: 1145 Budapest, Co|umbus u' 17-23'
Leve|ezési cím: 1591 Budapest, Pf.: 310.
Te|efonszám: 06 1 373 1800
Te|efaxszám: 06 1 1810
E-mail: bbk@mbfh.hu
Honlap: www.mbfh.hu



s. xöľrr

VÁlulxoásr szenzőoÉs

TERVEZET

a me|y |étrejött egyrészrő|

Józsefvárosi önkormányzat (székhe|ye: 1082 Budapest, Baross u. 63-67., képvise|i: dr.
Kocsis Máté po|gármester, adószáma: t57357L5-2-42, törzsszám: 7357L5, pénzforga|mi

szám|aszáma: 14100309-10213949-01000006, statisztikai szám: 15735715-84LL-32l-0t),
mint megrende|ő (a továbbiakban: Megrendelő),

másrészrő| a

(név) (székheIy:
számIaszám:pénzforgalmi

képvise|ő:

EIőzmények

Megrende|ő a Kbt. L22l^. $ (1) bekezdés szerinti nemzetĺ eljárásrend szerinti közbeszerzési

e|járást fo|ytatott |e ,,Vá||a|kozási szerződés keretében Budapest VIII. kerület Ötpacsifta utca

és Reviczky utca já rdafe| új ítása', e| nevezésse| .

Az e|járásban nem lehetett rész ajánlatot tenni.

Az e|járás nyeftese a Vá||alkozó |ett, akive| Megrende|ő a Kbt. rende|kezéseinek megfelelően

az a|ábbi szerződést köti.

1. A szerződés táľgya

Megrende|ő megrende|ĺ, Vá||a|kozó pedig elvál|a|ja a fent megje|o|t közbeszerzési eljárás

a|apján a közbeszerzési műszaki Ieírásban rögzített kivitelezési fe|adatok e|látását

eredményfe|e|ősségge|' A beruházás he|yszíne: Budapest, VIII' kerÜ|et, otpacsifta utca

és Reviczky utca.

Vá||a|kozó fe|adata a közbeszerzési műszaki |eírás, az árazat|an kö|tségvetés, a hatá|yos

jogszabá|yok, az építési engedély, a szabványok és szakmai szokványoknak megfe|e|ően

a munkálatok te|jes körű megvalósítása, me|ynek je|entősebb fe|adataĺ:

a. je|enlegĺ burkolat fe|szedése,

b. ágyazőhomok maradékának eltávolítása,
c. je|en|egi a|jzatfe|bontása,
d. a műszaki |eírásban meghatározott új pá|yaszerkezet megépĺiŁése

1.

2.



3.

4.

Vá||a|kozó a munkát I. osztályri minőségben, határidőre köte|es e|végezni. Vál|a|kozó a

munkavégzés során csak I. osztályú anyagokat, szerkezeteket haszná|hat fel.

A beépített anyagok, szerkezetek minőségét igazo|ó dokumentumokat a Vá|la|kozó az

építési tevékenység során a Megrende|ő képvise|őjének köte|es bemutatni és az átadás

áwéte|ĺ e|járás során átadni.
Fe|ek megá|lapodnak abban, hogy a Vá|lalkozó akkor te|jesít hibát|anul, ha a

megvalósu|t eredmény kie|égíti az azza| kapcso|atban a jogszabá|yokban továbbá a

jelen szerződósbcn megfogaImazott va|amennyi követe|ményt és aIka|mas a

rende|tetésszerű haszná|atra'
Vá||a|kozó jogosu|t alvá||a|kozó(k) igénybevéte|ére. Az alvál|alkozó igénybevételéné| a

Kbt. és a je|en szerzódés megkötéséhez vezető közbeszerzési eljárás rende|kezései

irányadóak. Az a|vá||a|kozókka| kötött szerződésekre a Kbt., továbbá a 306/20It.
(XII.23.) Korm. rende|et szabá|yai éfte|emszerűen irányadóak.

A Vá|la|koző az igénybe vett alvá|la|kozóét (teliesi.tési segédéri) úgy felel, mintha az

alvá||alkozói (te|jesítési segédei) á|tal végzett munkákat saját maga végezte volna el. A

jogosu|atlanu| igénybe vett a|vá||a|kozók esetben a Vá||alkozó fele| mindazon hátrányos

következményekért, ame|yek a jogosu|at|an ĺgénybevéte| né|ku| nem merrj|tek vo|na fe|.

2. Vállalkozői díj és annak megfizetése

Vá|la|kozó a szerződés teljesítéséft vá||a|kozóĺ dljra jogosu|t.

A vá|la|kozói díj méľtéke Ft+Áfa, azaz

forint+Áfa.
Fe|ek megá||apodnak abban, hogy a fenti dlj átalánydíj, ame|ynek jogi természetéve|

tisztában vannak.
nz Íxfa mértékére, e|számolására a mindenkor hatá|yos Áfa törvény rende|kezései az

irányadóak.
Az áta|ánydÍj a Megrende|ő á|ta| szo|gáltatott árazatlan költségvetés a|apján a Vá||a|kozó

kö|tségvetése a|apján kerü|t meghatározása.
Megrende|ő pót-, és több|etmunkaigényt nem fogad e|. Ezze| kapcso|atban Vá|la|kozó -
mĺnt a szerződés tárgyáva| kapcso|atban ke||ő szakértelemme| rende|kező jogi személy

- je|en szerződés a|áírásáva| k.lje|enti, hogy a közbeszerzési e|járás alatt te|jes

mértékben megismefte az elvégzendő feladatot és annak körÜ|ményeit, így kije|enti,

hogy az általa megaján|ott vá||a|kozóĺ díj va|amennyi fe|téte| kielégítéséhez szÜkséges

munkára (anyagra, berendezési és felszerelési tárgyra, stb.) fedezetet nyújt, így pőt-,

és többletmunkaigényérő| jelen szerződésseI feltéteI né|kÜ| és visszavonhatat|anuI

|emond' Kije|enti, hogy az ár-, árto|yamváltozásokka|, továbbá banki, adózási kondícĺók

változásával kapcso|atos kockázatokat fe|mérte, és arra a vá||a|kozói dlj te|jes

métékben fedezetet nyújt'
A beruházás pénzÜgyi fedezetét a Megrendelő onkormányzat saját forrása bĺztosítja.

Megrende|ő a kifizetés során az adőzás rendjérő| sző|ó 2003' évi XCII. torvény 36/A.

$-ában fog|a|takat teljes körben aIka|mazza.

Megrendelő a vá||a|kozói dljat azigazo|t szerződésszerű te|jesítést kovetően átuta|ássa|

forintban (HUF) te|jesíti az a|ábbiak szerint:

6.

7.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.



- a|vá||a|kozó igénybevételének hiánya esetén a Kbt. 130. 9 (1)-(3) és (6) bekezdései

szerĺnt, figyelemme| a Ptk. 292lB.5 (1) - (2) bekezdésre.
- a|vá||a|kozó ĺgénybevéte|e esetén a 306l20IL. (XII.23.) Korm. rendelet 14. s (1),

(3) bekezdései szerint, az ott megjelö|t határidők betartása me|lett.

10' A fizetési határidő a szám|ák kézhezvéte|étő| számított 30 nap/ amennyiben kógens
jogszabá|y másképp nem rende|kezik.

11. A teljesítés során 1 végszám|a benyrijtásának |ehetősége biztosított a hiány-, és

hibamentes te|jesítést követően (sikeres átadás-áwéte|i e|járás |ezárulta után).

12. Megrende|ő a Kbt. 131. $ (1) bekezdésében és a 30612011. (XII'23.) Korm' rende|et

12. $-ában fog|a|tak szerint a vá|la|kozói díj nettó előleget

fo|yósít, amennyiben Vá||alkozó ezt igény|i. Megrende|ő nem é| az elő|eg rész|etekben

töľténő megfizetésének |ehetőségével. Az e|őleg folyósításának fe|téte|e az e|őleg-

visszafizetési bĺztosítéknak a Kbt. 126. 5 (6) bekezdés a) pont a|apján, a Kbt. 126. s (4)

bekezdés szerinti határidőre a Megrende|ő rende|kezésére bocsátása.
Az elő|eg a végszámlában kerÜ| e|számo|ásra. Az elő|egrő| a Vá||aIkozó e|ő|egszám|át

köte|es benyújtani.
Az e|ő|egge| va|ó e|számo|ással kapcso|atos bárme|y szabá|y megsértése sú|yos

szerződésszegésnek m i nősü |.

t3' Az ajánlattéte|, je|en szerződés és a kifizetések pénzneme: HUF.

14. A te|jesítésigazo|ás kĺá||ítására a L9Ll2009. (XII.15.) Korm' rende|et figye|embevételéve|
......... jogosult,

15. Késedelmes fizetés esetén Megrende|ő köte|es a Ptk-ban meghatározott (301/8. 5 (2)-

(3) bekezdés), és a késede|em időtaftamához igazodó métékű késede|mi kamatot

megfizetni.
16. Megrende|ő k.lje|enti, hogy a fentiek figye|embevéte|éve| a szÜkséges fedezette| - saját

forrásbó| - rende|kezik.

17. A szám|ákat a hatá|yos jogszabá|yok rendelkezései szerinti formában és tafta|ommal ke||

kiál|ítani.

3. Szerződési biztosítékok

Vá||a|kozó késedelmi kötbér megfizetésére köteles, ha o|yan okbó|, amĺéft fe|e|ős a

szerződésben rögzített határidőt e|mu|asztja' A késede|mi kötbér mértéke mĺnden

megkezdetL naptári napra 50.000,- Ft, azaz ötvenezer forint.
Vá||a|kozó meghiúsu|ásĺ kötbér megfizetésére köte|es, amennyiben a je|en szerződés
te|jesítése neki fe|róható okbó| meghiúsu|. A meghiúsu|ási kotbér méftéke a nettó

vá| |a| kozói díj 30o/o-a.

A Megrende|ő az eset|eges kötbér igényét írásbe|i fe|szó|ítás útján érvényesíti, me|ynek

a Vá||a|kozó köte|es B naptári napon be|ü| maradékta|anuI e|eget tenni. Amennyiben a

Vá||a|kozó a fenti irat kézhezvételét követő 3 napon be|ü| magát érdemi indoko|ássa| és

azt a|átámasztó bĺzonyltékokkal nem menti kĺ, akkor a kotbér e|ismeftnek tekintendő. A
Kbt-ben fogla|t beszámltási fe|téte|ek (130' s (6) bekezdés) te|jesÜ|ésekor a kötbér a

vá||aIkozói szám|ába beszámítható.

1.

2.

3.



4. Vál|alkozó a szerződés hibátlan te|jesítésének bĺztosÍtására va|amennyi beépített dolog

il|' e|végzett munka vonatkozásában 24 hónap általános jótál|ást vá||a|. Vá||a|kozó

jótá||ási köte|ezettsége - az érintett hibáva| kapcso|atban - megszűnĺk, ha a hiba

bizonyŕthatóan:
- rende|tetéselIenes vagy szakszerűt|en haszná|at,

- szándékos rongálás vagy erőszakos behatás,

- e|emĺ csapás,

- szakszerűt|en szere|ő vagy javĺŁó je||egű beavatkozás,

- a szükséges karbantaftás hĺánya

miatt következett be, fe|téve ha a fentieket mega|apozó tényekrő| és körÜ|ményekrő| a

Megrendelő az átadás-áwételi e|járás során kĺfejezetten tájékoztatva lett.

Vál|alkozó a jótá||ási köte|ezettsége a|att a hiba beje|entésétő| számított 10 napon be|Ü|

köte|es a javítást elkezdeni és megfe|e|ő személyi á||ománnya| annak befejezéséig
folyamatosan munkát végezni.
A jótá|lási köte|ezettség nem érintĺ a Megrende|őt megi||ető szavatossági jogokat, és

azok érvényesíthetőségét.
Vál|alkozó te|jes káftérítésĺ köte|ezettséget vá|la| je|en szerződésse| kapcso|atosan a neki

fe|róható károkét.
Vá|laIkozó a szerzódésszerű te|jesi.tés biztosítása érdekében a nettó vá|laIkozói díj 3o/o-

ának megfe|e|ő mértékű, a Kbt' 126. 5 (6) bekezdés a) pontja szerint szo|gá|tatott
jó|te|jesítési bĺztosítékot köteles nyújtani Megrende|őnek. Ezen bĺztosiitékot jótá||ási

kezdő ĺdőponťjáig ke|| szolgá|tatni. Megrende|ő a jó|te|jesítési biztosítékbó| közvet|enÜ|

kie|égítést nyerhet, ha a Vá||aIkozó jótá||ási/szavatossági köte|ezettségét nem

szerződésszerűen te|jesíti.

A j ó|te|jesÍtési biztosíté kokra vonatkozó sza bá |yo k:

a. Megrende|ő a bĺztosi.ték osszegén tú|i kárát is igénye|heti,

b. a biztosíték pénzbe|i te|jesítése esetén azt a Megrende|ő '.'.'.'.. számú

szám|ájára ke|| uta|ni a je|zetL határidőig, akként, hogy az oda a határidő

|ete|téig meg ĺs érkezzen.
c' A bankgarancia nyi|atkozatnat banki kézfizető kezességi okiratnak, i||. a

biztosítási kötvénynek - amennyiben a biztosíték i|yen módon kerrl| teljesítésre -

feItét|en és visszavonhatat|an fizetésre vonatkozó köteIezettségvá||a|ást ke||

tafta|maznia az a|apjogviszony vizsgálata né|kÜ|i fizetési köte|ezettségre, az

a|ábbi minimá|is taftalomma|:
i' pontos hivatkozás je|en szerződésre,
ĺi. azt, hogy a biztosíték a Vá||alkozó ;ó|te|jesítési köte|ezettségei

biztosítékáuI szo|gá|,

iiĺ. vá||a|t fizetésĺ összegét,
iv. érvényességi ĺdejét,
V. nyi|atkozatot, hogy fe|téte| né|kÜ|ĺ és visszavonhatat|an,
vi. nyilatkozatot, me|y szerint a Megrende|ő e|ső igénybeje|entésre kifogás

és vita né|kÜ| a vál|a|t fizetési összeghatáráig bármilyen összeget, Vagy

összegeket az igénybeje|entéstő| számított 5 banki munkanapon be|Ü|
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kifizetnek a Megrendelőnek anélkÜ|, hogy a követe|és a|apját vagy

indokát bizonyítania ke||jen.

10. A jólteljesítési biztosíték szabá|yai az e|ő|eg-vĺsszafizetési biztosÍEékra megfe|elően

irányadóak.

4. Teljesítési határidő

Szerződő felek je|en szerződés végső te|jesítési határidejét a munkaterÜlet átadásától

számított 60 napot határozzák meg, me|y szigorú (fix) határidő, Aszigorú (nx) határidő,

mint jogi foga|om tafta|máva| és jogkövetkezményeive| a Fe|ek tisztában vannak.

Minden, a szerződés te|jesítését akadá|yoző, e| nem hárítható kÜ|ső körü|mény (vis

maĺor) a befejezési határidő módosítását vonhatja maga után, kivéve, ha bármi|yen

munkaszervezési (több munkavá||aló a|ka|mazása, munkaszervezés megvá|toztatása,

stb.) e|járássaI mego|dható lett vo|na a határidő betartása. A határidő módosu|ásához

az ok (és annak fenná|lásának időtaftama) építési naplóba való bejegyzése és a
Megrende|ő műszakĺ e||enőrének jóváhagyása szÜkséges. Vál|a|kozó kĺje|enti, hogy a

rende|kezésére á||ó te|jesítési ĺdőszak _ figyelembe véve az évszakokka| kapcsolatban

fe|merÜ|ő munkavégzést álta|ában akadá|yozó körÜ|ményeket ĺs elégséges a
szerződés határidőben töfténő hiány és hibamentes teljesítésére.
Nem eredményezi a te|jesítési határidő módosulását az e|hárítható, il|eWe a Vá||aIkozó

á|ta| ke||ő gondossággaI e|őre látható okok miatt bekövetkezett késede|em.

Vá||a|kozó kije|enti, hogy tisztában van azza|, hogy a szerződés közvetett tárgyát képező
fe|építmény közcé|okat szo|gá|, ígv fenti határidőben és tafta|omma|, valamint

minőségben va|ó átadása a Megrende|ő kÜ|önösen fontos érdeke.

5. A munkaterület átadása, munkavégzés

1. A munkaterÜletet a Megrend e|ő a szerződés hatá|yba|épésétő| számított 8 napon belÜ|

adja át a Vá||a|kozónak.

f. Vá||a|kozó a kivitelezés megkezdésekor építési naplót nyit meg, és azt a vonatkozó

rendelkezések szerint naprakészen vezeti (I9Il2009. (IX.15.) Korm. rende|et)'

3. Fe|ek megá||apítják, hogy az átadás-átvéte| vonatkozásában a munkaterÜ|et megfe|e|ő,

ha a munkavégzés he|yére az anYag szá|htasa gépi vagy kézi erővel megoldható és a
munkavégzés a tény|eges munkavégzés he|yén megkezdhető.

4. A Vá||aIkozó energiaigényét e|sőd|egesen saját maga köte|es biztosítanĺ, arra

Megrendelő nem köte|es.

A munkaterület átaoását követően a szemé|y-' Vagyon-, és munkabiztonságról, a

környezetvéde|mi szabá|yok betaftásáró| a Vá||a|kozó kote|es gondoskodnĺ. Vá||a|kozó

fe|e| a Megrende|ő i||. harmadik szemé|yek vonatkozásában azok vagyontárgyaiban,

é|etében, testi épségében iIl. egészségében a neki fe|róható módon ke|etkezett

hĺányokért, i||. károsodásokéft.
Vá||a|kozó köte|es a ke|etkezett hu|ladékot a jogszabá|yoknak megfe|e|ően gyűjteni, és

hivatalos hu||adék|erakó-helyre szá|lítani, va|amint ezt a Megrende|ő fe|é megfe|e|ően

ĺgazo|ni.
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7. Az e|takarásra kerti|ő munkarészek e|takarása előtt a műszaki e||enőft közvet|enül , i||. az

éprtesi nap|ón keresztÜl lega|ább 1 hétte| korábban értesítenie ke|| a Vá|la|kozónak'

Ennek elmulasztása esetén a Megrende|ő követe|heti, hogy tárják fe| az eltakaft
munkarészeket, melynek ko|tségei a Vá||alkozót terhe|ik.

Vá|la|kozó koteles a forgalom fenntarthatóságát, az épületek megköze|íthetőségét, a

forga|ombiztonságot fenntartani. Köteles megtéríteni minden olyan kárt, ame|y a fenti,

vagy egyébként a szerződéses köte|ezettségének a saját vagy a|vál|a|kozója á|ta|i

mcgsórtósóbő| l<c|ctkczcti. Vá||alkozó köte|es mentesíteni a Megrendelőt ha|adékta|anul

minden o|yan igény vonatkozásában, me|yet a Vá||aIkozó Vagy a|vá||aIkozója

szerződésszegése, vagy jogszabályi rende|kezés, hatósági határozat, stb. megsértése

miatt a Megrende|őve| szemben harmadik szemé|yek érvényesítenek.
Vá||a|kozó köte|es az e|bontásra kerü|ő ép térköveket a Megrendelő á|ta| megjelö|t a

Józsefuárosi onkormányzat terÜ|etén kĺjelö|t te|ken deponá|nĺ'

6. Kapcsolattartás, jognyilatkozattétel

Fe|ek kijelentĺk, hogy a tevékenységuk során a tudomásukra jutott Üz|eti titkot
megőrzik. Üz|eti titokként definiá|nak minden o|yan adatot, me|y je|en szerződés
keretein be|Ü| a másik fé||e| kapcso|atban a tudomásukra jut. Kivéte|t képez ez a|ó| azon

adatok összessége, ame|y a Kbt. vagy más jogszabá|yok szerint nyi|vános adatnak

minősÜ|.

A titoktatási köte|ezettség megszegésébő| eredő kárért az ezért fe|e|ő fé| kártérítési

köteIezettséggeI taftozik.
Felek tĺtoktaľtási kote|ezettsége kiterjed a munkavá||a|óikra, va|ame|y po|gári jogĺ

szerződés a|apján munkavégzésre ĺrányu|ó jogviszony' Vagy más jogviszony a|apján a

fé||e| kapcso|atban |évő egyéb szemé|yekre is. Ezen szemé|yek magataftásáét a

titoktaftási köte|ezettség viszony|atában az érintett fé|, mint saját magatatásáét fe|e|.

Nem minősÜ|het Üz|eti titoknak mĺndazon adat vagy információ, ame|yet jogszabá|y

Vagy a egyéb dokumentum az Üz|eti titok körébő| kizár.
Je|en szerződéssel kapcso|atban joghatá|yos nyi|atkozattéte|re jogosult szemé|yek az

a|ábbiak, akik jognyi|atkozataikat kizáró|ag írásban, az átvéte| ĺdejét igazo|ő módon

tehetik meg érvényesen. Fe|ek ez a|att értik a te|efax i||. az e-mail üzenetek vá|tását, ha

annak áwéte|e igazo|ható, va|amint az épŕtési nap|óba az arra jogosu|t á|ta| tett
bejegyzést is:

Megrende|ő részérő|:

Vá||alkozó részérő|:

6. A Megrende|őaI9Il2009. (IX.15.) Korm. rende|et 16. s (1) bekezdés b) pontja a|apján

a teljesítést műszakĺ e||enőr igénybevéte|ével e||enőrzi. A műszaki e||enőr adatai:

9.

L.

2.

3.

4.

5.



7.

8.

9.

a. Cégnév: Kisfa|u Józsefuárosi Vagyongazdá|kodó Kft.

b. székhe|y: 1083 Budapest, Losonci u.2.
c. e|járó műszaki e|lenőr neve, e|érhetősége:

A műszaki e|lenőr a Megrendelő képvise|etében jár e|'

Szerződő fe|ek jelen szerződés te|jesĺŁése során kötelesek együttműködni.
Megrende|ő és Vá||alkozó egymás írásbe|i megkereséseire azok kézhezvéte|étől számŕtva

2 munkanapon be|Ü| írásban érdemi nyilatkozatot köte|esek tenni.
10. Megrende|ő képvise|ője jogosu|t a kivĺte|ezés során bármikor a munka á||ását

e|lenőrizni, és ezek eredményérő| az építési nap|óba bejegyzéseket eszközölni.

7. Aszerződés teljesítésével kapcsolatos átadás átvételi eljárás

Az átadás-áwételi e|járás megkezdéséről Vá|lalkozó Megrende|őt köte|es készreje|entés

formájában írásban, a hatá|yos jogszabá|yi rende|kezéseknek megfe|e|ően éftesíteni.

Megrende|ő köte|es az átadás-áwéte|i e|járást 5 munkanapon be|ü| megkezdeni, és a
Kbt. 130. $ (2) bekezdés szerint |efo|ytatni, az ott meghatározott jogkovetkezmények

terhe me||ett. Az átadás áwétel tervezett időtaftama 10 nap.

Az e|járáson a Fe|ek képvise|ői megvizsgá|ják a teljesítést, jegyzőkonyvet vesznek fe|,

me|yben felvezetik az esetleges hibák és hĺányok |istáját. A Vál|alkozó kote|es a

jegyzőkonyvbe nyilatkoznĺ a hibák kijavításának határnapjáró|, me|y nem ha|adhada

meg összességében az 5 munkanapot.
Az átadás-áwételi e|járáson a Vá||a|kozó átadja a jótá||ásĺ jegyeket, 1 pld-ban a

megva|ósu|ási dokumentácĺót és megadja a beépített szerkezetek, berendezési és

fe|szere|ési tárgyak használati és karbantartási utasításait, valamint je|en szerződésben

és jogszabá|yban rögzített egyéb iratokat, stb. Ennek hiányta|an teljesítése a
szerződésszerű te|jesítés feltéte|e.

A fentiek aIapján e|végzett hiánypót|ásokró| i||. javi.Lásokró| a Vá||aIkozó írásban

tájékoztatja a Megrende|őt, akĺ a tárgyi munkát - megfe|e|őség esetén _ átveszi.

A Vá||a|kozó a Ptk. szerinti utófelü|vizsgá|ati e|járásban köte|es közreműködni. Az
utófeĺÜ|vĺzsgá|atot a Megrende|ő hívja össze a te|jesítést követő 1 év e|teltét követően.

Vál|alkozó köte|es egyÜttműködni az érdekelt szervekke|, szemé|yekkel, ku|önösen a

szakhatóságokka|.

8. Vegyes és záró rendelkezések

Jelen szerződést a Fe|ek a te|jesítésig kötĺk.

A szerződés teljesítés előtti megszűntetésére a Ptk. vá|la|kozási i|l. építési szerződésre
vonatkozó szabá|yai irányadók az a|ábbiak figye|embevételéve|.
Megrende|ő jogosu|t e|á||ni a szerződéstő| i||. azt fe|mondanĺ, különösen ha:

a. a Vá|la|kozó e|len az i||etékes bíróság jogerős végzése a|apján fe|számo|ási

e|járás indu|; vagy
b' a Vá||a|kozó vége|számo|ás iránti kérelme (amennyiben gazdasági társaságró|

van szó) a cégbíróságná| benyújtásra került; vagy
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c. a Vál|a|kozóva| szemben az i||etékes cégbíróság e|ótt megszűntetési, tor|ési

e|járás indu|;

d. a Vá||a|kozó a je|en szerződésben megje|ö|t véghatáridőt a következményekre

töfténő figye|meztetés e|lenérel az eredeti véghatáridőtő| számiltott 40 napot

meghaIadóan e|muIaszt;

e. Vál|alkozó a szerződésben fog|alt bárme|y egyéb köte|ezettségének nem tesz
e|eget, és emiatt a szerzodés feljogosi.tja a Megrende|őt a felmondásra vagY az

elá||ásra; vagy
f . Jogszabá|yon alapuló fe|mondási vagy elá||ási okok fenná|lnak.

A Vá||alkozónak ĺ|yen esetben csak a már e|végzett munkák e|számo|ására |ehet igénye.

Megrende|ő jogosult és egyben koteles a szerződést fe|mondani - ha szÜkséges o|yan

határidőve|, ame|y |ehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett fe|adata e||átásáról

gondoskodnĺ tudjon - ha

a. a Vá||a|kozóban kozvetetten Vagy közvet|enÜ| 25o/o-ot megha|adó tu|ajdoni

részesedést szerez va|ame|y o|yan jogi szemé|y vagy jogi szemé|yiséggel nem

rende|kező gazdasági társaság, amely nem fe|e| meg a Kbt. 56' 5 (1) bekezdés

k) pontjába n meg hatá rozott fe|téte|eknek.

b. a Vál|alkozó közvetetten Vagy közvet|enÜ| f\o/o-ot meghaladó tu|ajdoni

részesedést szerez va|amely o|yan jogĺ személy vagy jogi szemé|yiségge| nem

rende|kező gazdasági társaságban, ame|y nem fe|e| meg a Kbt 56. s (1)

bekezdés k) pontjá ba n m eg hatá rozott feltételeknek.
A je|en pont szerinti fe|mondás esetén a Vá||a|koző a szerződés megszűnése előtt már

te|jesített szo|gá|tatás szerződésszerij pénzbe|i e||enértékére jogosu|t.

A Vál|a|kozó jogosu|t je|en szerződéstő| való e|á|lásra, ha Megrende|ő - neki fe|róhatóan

- a munkaterÜ|et átadási köte|ezettségét a következményekre töfténő figye|meztetés

e||enére, a fe|szó|rtás áwéte|étő| számítva is 15 napot meghaladóan e|mu|asztja.

Je|en szerzodés a|áírását közvetlenti| mege|őzően Vá||a|kozó bemutatta a 306lf0tt.
(XII.23.) Korm. rendeĺet 9. $-ában meghatározott fe|e|ősségbiztosításra vonatkozó

köwényt. Vá||aIkozó nyi|atkozza, hogy a biztosítás hatályát a jelen szerződés
te|jesítéséig fenntaftja. Ezen köte|ezettség megséftése sú|yos szeződésszegésnek
minősü|'
E szerződésben nem szabá|yozott kérdésekben a Ptk. és a Kbt. vonatkozó rende|kezései

az irányadók.
9. Fe|ek megá||apodnak abban, hogy a Vá||alkozó nem fizet, il|etve számol e| a szerződés

teljesítéséve| összefiiggésben o|yan kö|tségeket, melyek a Kbt' 56. 5 (1) bekezdés k)

pontja szerinti fe|téte|eknek nem megfe|e|ő társaság tekintetében merÜ|nek fe|, és

me|yek a Vá | |al kozó adóköte|es jövede| mének csökkentésére a I ka| masa k.

10. Fe|ek megá||apodnak abban, hogy a szerződés teljesítésének teljes időtaftama

tu|ajdonosĺ szerkezetét Vá||a|kozó a Megrende|ő számára megismerhetővé teszi

Kbt. 125. $ (5) bekezdés szerinti Ügyletekrő| a Megrende|őt ha|adéktalanul étesítĺ'
11. Je|en szerződés csak a Kbt. 132. $-a a|apján módosítható.
12. Fe|ek megá||apodnak abban, hogy amennyĺben je|en szerződés bármely pontja kógens

jogszabá|yba ütközne, vagY a közbeszerzési e|járás köte|ező érvényű dokumentumának

taftaImáva| e|lentétes |enne, akkor jelen szerződés fentieket séftő rende|kezése he|yébe

- mĺnden további jogcse|ekmény, így kÜ|önösen a szerződés módosítása né|kÜ| - a

megsértett kötelező érvényű jogszabá|yi rende|kezés vagy közbeszerzési dokumentumi
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rende|kezés kerÜ|. Fentieket kelI megfe|elően aIkaImazni, ha valame|y kógens
jogszabá|y akként rende|kezit hogy va|ame|y rende|kezése a szerződés része és azt
szövegszerűen a szerződés nem tarta|mazza (az adott rende|kezés a szerződés részét

képezi).
13. Je|en szerződés 6 megegyező, eredeti példányban készÜ|t el, e|vá|aszthatat|an részét

képezi az aján|at, ajánlattéte|ĺ fe|hívás, és az aján|attételi dokumentáció (me|ynek része

a kivite|ezési dokumentáció). A szerződés a mindkét fé| aláírásra és

köteIezettségvá||a|ásra jogosuIt vezető tisztségvise|őjének (Vá||alkozóná| cégszeríĺ)
aIáírása esetén érvényes.

14. Je|en szerződés az a|áírásának napján |ép hatá|yba.

Fe|ek a szerződést, mint akaratukka| mindenben megegyezőt, e|olvasás és éfte|mezés után,

he|ybenhagyó|ag a|áírják.

Kelt: Budapest, 2013.

Megrende|ő
Józsefuárosi Ön kormányzat

képvĺseIetében
dr. Kocsĺs Máté
po|9ármester

Fedezet: ...'.'.. Dátuml Budapest,20L3' '.'.'.'

PénzĹjgyi Ieg e| |enjegyzem :

pénzÜ gyi Ü gyosztá |yv ezető

Jogi szempontbó| elIenjegyzem :

VálIalkozó



1. sz. mel|éklet

TARTALoľ'|. És KBT.49. s (2) BEKEZDÉSE SZERINTI IRATJEGYZÉK

oIdaIszám

1. Taftalomjegyzék (1. sz. me|Iék|et)

2. Fe|o|vasó lap (2'1. ĺ 2.2. sz. me||ék|et)

3. Aján|ati nyilatkozat (3ĺ A' sz. me||éklet)

4. NYILATKOZAJ az erőforrások rende|kezésre ál|ásáró| (3/B. sz. mel|ék|et)

5. NYILATKOZAT a Kbt. 55. 5 (6) bekezdés szerint (3lC. sz. me|léklet)

L FEJEZET: KIZARO OKOKKAL KAPCSOLATBAN ELOIRT
NYI tATKo zNÍ oR, IGAzoLÁsoK

Nyĺ|atkozat a kizárő okok fenn nem ál|ására vonatkozóan ajánlattevő,
alvál|a|kozó és az alka|masság igazo|ásában részt vevő más szervezet
vonatkozásában (4. sz. me||ék|et)
A Kbt. 56. 5 (1) bekezdés k) pont kc) alponťja tekintetében az
aján|attevő nyĺ|atkozata arrő|, hogy olyan társaságnak mĺnősÜ|-e, me|yet
nem jegyeznek szabályozott tőzsdén vagy ame|yet szabá|yozotĽ tőzsdén
jegyeznek; ha az aján|attevőt nem jegyzik szabá|yozott tőzsdén, akkor a
pénzmosásró| szóló törvény 3. 5 r) pontja szerint definiá|t va|amennyi
tényleges tuIajdonos nevének és á||andó |akóhe|yének bemutatását
taftaImazó nyi|atkozatot szÜkséges benyújtani; amennyiben a
pénzmosásrő| sző|ó töruény 3. 5 Đ pontja szerinti tény|eges tu|ajdonos
nincsen, az aián|attevő erre vonatkozó nvi|atkozata (4. sz. me|lék|et)

il. FEJEZET: GAZDASAGI ES PENZUGYI ALKALMASSAGGAL
KAPcso LATBAN e lőÍ nr NYILATKo zAToK, IGAzo úso K

Pl. a 3l0lz0fi. (XII.23.) Korm. rende|et 14. s (1) bekezdés b) pontja
a|apján az e|őző három |ezárl. üzleti évre vonatkozó, saját vagy joge|ődje

számvite|ijogszabályoknak (elsősorban a számvite|rő| szó|ó 2000. évi C.

törvény) megfe|e|ően összeá|lított éves beszámo|óját. Amennyiben az
aján|atkérő á|ta| kéń beszámo|ó a céginformációs szo|gá|at hon|apján
megismerhető, a beszámo|ó adatait az aján|atkérő e||enőrzi, a

cégi nformációs szo| gá |at hon |a pjá n megta|á | ható beszámo|ó csato|ása az
ajánlatban nem szÜkséges.

ilI. FEJEZET: MUSZAKI, ILLETVE SZAKMAI ALKALMASSAGGAL
KAPcso LATBAN E Lő Í RT N YI LATKozATo l(' IGAzo LAso K

Ml. Aján|attevő csato|ja a 3l0lf011. (Xil. 23.) Korm. rende|et 15. 5 (2)

bekezdés a) pontja a|apján az aján|attéte|ĺ fe|hívás megkÜ|désétő|
visszafe|é számított 5 év jelentősebb építési referenciáit a 310/2011. (ru.
23.) Korm. rende|et 16. 5 (5) bekezdésében meghatározott formában
igazo|va. (5. sz. me||ék|et)



IV. FEJEZET: AZ A]ANLATTETELI FELHIVASBAN ELOIRT EGYEB
NYI LATKo zAT oK, IGAzo LÁso K

Aláírási címpé|dány/a|áírási minta

A cégkĺvonatban nem szerep|ő köte|ezettségvá||a|ók esetében a
cégjegyzésre jogosult szemé|ytől származő, aján|at a|áírására vonatkozó
(a meghataImazott aláírását is tartaImazó) írásos meghataImazás te|jes

bizonyÍLo erejű magánokiratba fog|a|va (6. sz. me||ék|et)

Konzorcĺumi megá||apodás (közös aján|attéte| esetén)

Aján|attevő Kbt. 54. $ szerinti nyi|atkozata (7. sz. me||ék|et)

Kbt. 126. $ (5) bekezdés szerinti
e|ő|eg-visszafizetési biztosíték
me||ék|et)

nyĺ|atkozat a jó|te|jesítési biztosĺték és
rendelkezésre bocsátásáról (8' sz,

Arazat|an költségvetés kitö|We

V. FEJEZET: ÜZLETI TITKoT TARTALMAZo IRAToK (ADoTT ESETBEN) öná|ló
meIlékletben

VI. FEJEZET: AZ AJANLATTEVO ALTAL BECSATOLNI KIVANT
DOKUMENTUMOK (ADOTT ESETBEN)

Az aján|athoz csato|ni kel| az eredeti - papír a|apú - pé|dány képolvasó készü|ékke| készü|t
CD-re vagy DVD-re íft 3 db e|ektronikus példányát! Az e|ektronikus példánynak Acrobat
Reader programmal o|vasható .PDF kiterjesztésű je|szóval nem védett formátumban ke||

lennie, |ehetőség szerint egyet|en ÍájIban.



2.L. sz. melléklet

FELOLVASOLAP

(önál ló ajá nlattéte! esetén)

1. Aján|attevő:

Név: '.......

SzékheIye:

Telefon: Fax: ........

E-mail:

Kapcsolattartó:'. '.. '..... '

2. Ajánlattétel táľgya:

''Vállalkozási szerződés keretében Budapest vlu. kerület ötpacsita utca és
Reviczky utca járdafelújítása,,

3. Ajánlatl

Nettó vá||a|kozói dŕj (HUF) | ,- ŕt, azaz
forĺnt

Ke|tezés (helység, év, hónap, nap)

(cégjegyzésre jogosu |t va gy sza bá |yszerűen

meghata I mazott képvise|ő a |áírása)



2,2. sz. mellék|et

FELOLVASOLAP

(közös aján|attétel esetén)

1. Ajánlattevői konzorcium:

Név:

SzékheIye:

Telefon: Fax: ........

E-maĺ|:

Kapcso|attaftó:..'.........

Tagok adataĺ (név, székhe|y): .........

Tagok adatai (név, székhe|y): .........

2. Ajánlattétel tárgya:

,,Vállalkozási szerződés keretében Budapest VIil. kerület ötpacsita utca és
Reviczky utca járdafelújítása',

3. Ajánlat:

Nettó vá||a|kozóĺ díj (HUF) ,- Ft, azaz
forint

Keltezés (he|ység, év, hónap, nap)

(cégjegyzésre jogosu lt vagy szabá |yszerűen

meghataI mazott képvise|ő a|áírása)



3| A. sz. melléklet

AJANLATI NYILATKOZAT

A|u|írott ......, mint a ....'...'...... '.. (ajánlattevő megnevezése)

cégblroság neve),
( ajĺín lattevő székhelye),

aĺ;i;; n;;a ;;,#Í!JÍľ^ł!l,,,,d!x#I
köte|ezettségvá||a|ásra jogosu|t '..'.'..'..'..... (tiszBég megjelölése), a Józsefvárosi
önkormánYza\ł, mĺnt Aján|atkérő á|ta|,,Vállalkozási szerződés keretében Budapest
Vrrr, keriilet Ötpacsifta utca és Reviczky utca járdafelújítitsa,,tárgyban megĺndított
kozbeszerzési eljá rássa l összefÜ g gésben.

1' Nyi|atkozom a Kbt. 40. $ (1) bekezdés a) pontja a|apján, hogy a közbeszerzés tárgyának
a|ábbiakban meghatározott részeive| osszefüggésben a|vá||alkozó(ka)t veszek igénybel:

Nyi|atkozom a Kbt' 40. 5 (1) bekezdés b) pontja alapján, hogy a szerződés te|jesltéséhez
a közbeszerzés éftékének lOolo-át meqha|adó mértékben az a|ábbi a|vá||a|kozó(ka)t
kívánom igénybe Venni, az a|ábbi száza|ékos arányban2:

Nyi|atkozom a Kbt. 55. 5 (5) bekezdése a|apján, hogy az a|ábbi kapacitást nyújtó
szervezet(ek)et kívá nju k igénybe ven ni3 :

'Amennyiben nem kíván igénybe venni, úgy írja be, hogy,,Nem kÍván igénybe venni.,
. Amennyiben nem kíván igénybe venni, ú9y írja be, hogy,,Nem kíván igénybe venni,,
3 Amennyĺben nem kíván igénybe venni, úgy írja be, hogy,,Nem kíván igénybe venni,,



4' A Kbt. 60. s (3) és (5) bekezdései a|apján nyi|atkozom, hogy aján|atunk az e|őzőekben
meghatározott - á|ta|unk te|jes korűen megismeft - dokumentumokon a|apszik.

A szerződéstervezetben rögzített, a tárgyi fe|adat e||átásához szÜkséges köte|ezettségeinket
maradékta|anu| te|jesítjÜk a Fe|o|vasó|apon rogzített ár a|kalmazásáva|. Nyi|atkozunt hogy
aján|atunkat az aján|ati kötöttség beá||tát követően az e|járást megindŕtó fe|hívásban
megje|ö|t időpontig fenntaftjuk.

Nyi|atkozom, hogy nyeftességrink esetén a je|en dokumentáció meIlék|etét képező
szerződéstervezet megkötését vá|la|juk és azt a szerződésben fog|alt a fe|téte|ekke|

te|jesíťjük.

NyiIatkozom továbbá, hogy vá||alkozásunk a kis- és kozépvá||aIkozásokró|, fej|ődésük
támogatásáró| szóló töruény szerĺnt ..'.'......... .....'....-vá||alkozásnaka minősrjI l
vál|alkozásunk nem tartozik a kis- és középvá||a|kozásokró|, fej|ődésÜk támogatásáró| szó|ó
torvény hatá|ya a|á5.

E|ő|eget igényelÜnk / nem ĺgény|ünk (megfe|e|ő rész a|áhúzandó)

Ke|tezés (he|ység, év, hónap, nap)

(cégjegyzésre jogosu |t va gy sza bá |yszerűen

meghataImazott képvise|ő a|áírása)

4 mikro., kis- vagy középvál|a|kozás a 2004. évi ĐCűV. törvény meghatározásai szerint - a megfe|e|ő vá|aszt a jogszabá|y

rende|kezéseinek tan uImányozását kovetően kérjÜk megadni.
5 A ne. a|kalmazandó szövegrészt kérjÜk törö|ni'



3|B. sz, melléklet

NYILATKOZAT

az erőforrások rendel kezésľe á l lásá ról

Alu|írott '.'..'..t me|yet képvise|: .'.'......''I mint kapacitást rendelkezésre
bocsátó szervezet a közbeszerzésekről szó|ó 2011. évi CVIII. törvény (Kbt') 55. $-ának (5)
bekezdése a|apján kije|entem, hogy a Józseńĺárosi önkormányzat, mint Aján|atkérő á|ta|

,,Vállalkozási szerződés keretében Budapest VIfi, keriilet otpacsirta utca és
Reviczky utca járdafelújítása,, tárgyban megindított kozbeszerzési eljárásban a
szerződés te|jesítéséhez szÜkséges alábbi erőforrások az aján|attevő rende|kezésére fognak
ál|ni a szerződés te|jesítésének időtaftama alatt:

{Az érĺntex erőforrások pontos leírása a pénztigyi és gazdasági, Íĺletve a mĹÍszaki és szakmaĺ
alkalmasság tekintetében az ajánĺatĺ felhĺvás szerint.}

Ke|tezés (he|ység, év, hónap, nap)

(cé1jegyzésre jogosu |t va gy sza bá |ysze rue n

meghataImazott képviselő a|áírása)



3ĺC. sz. melléklet

NYILATKOZAT

a Kbt. 55. s (6) bekezdés szerint

1|l]1il-....'.'....'.'.'.''.''.(;j;;i;:i;;ő;I;:,:,i,;j,
cégbíróság neve), (Ajánlaxevő cégjegyzékszána) nevében
köte|ezettségvá||alásra jogosult ....'.'.......... (tisztség megjelc)lése), a Józsefváľosi
önkormánYza\ł, mint Aján|atkérő á|ta|,,Vállalkozási szerződés keretében Budapest
Vrrr, keriilet Ötpacsina ufta és Reviczky utca járdafelújítĺísa,,tárgyban megindított
közbeszerzési e|já rá ssa I osszefij g gésben.
A Kbt. 55. s (6) bekezdésének a) pontja a|apján nyi|atkozom, hogy az a|ka|masság
igazo|ásakor bemutatott, más szervezet áltaI rendelkezésre bocsátott erőforrásokat a

szerződés te|jesítés során tény|egesen igénybe fogom venni. Ennek módja6:

Kapacitást nyújtó szeruezet megnevezése
(név, székhely)

IgénybevéteI módja

A Kbt. 55. 5 (6) bekezdésének
ame|ynek adatait az alka|masság
te|jesítés során7:

b) pontja a|apján nyilatkozom, hogy azon szervezetet
igazo|ásához fe|haszná|om, az a|ábbi módon vonom be a

Kapacitást nyújtó szeruezet megnevezése
(név, székhe|y)

A mód, ahogy a szerződés te|jesítése során
a szervezet szakmai tapasztalata

bevonásra kert]|

A Kbt. 55' s (6) bekezdésének c) pontjában fog|a|t alka|masság igazo|ására benyújtom
a(z)...'........''... (alkalmasság ĺgazoĺásában részt vevő szeruezet megnevezése) nyĺ|atkozatát
arra vonatkozóan, hogy a Ptk. z74. $ (1) bekezdésében fogla|tak szerint kezességet vá||a| az

o A megfe|e|ő rész kitö|tendő!
, A meofe|e|ő rész kitöltendő!



ajánlatkérőt a te|jesltésem e|maradásáva| vagy hibás teljesítésemme| összefüggésben éft
o|yan kár megtérítésére, ame|y más biztosítékok érvényesltéséve| nem térÜ| meg8.

Ke|tezés (helység, év, hónap, nap)

(cégjegyzésre jogosu |t va gy sza bá |yszerűe n

meghataImazott képviselő a|áírása)

8A 
megfe|elő rész kitö|tendő!



4. sz. melléklet

NYILATKOZAT

a kizárő okok vonatkozásában

A|u|írott mint a(z)
(székheIy:

''',''.'''......,................'. .....'.) aján|attevő szervezet
cégjegyzésre jogosult képvise|ője a Józsefvárosi önkormányzat, mĺnt Ajánlatkérő á|tal
,,Vállalkozási szerződés keretében Budapest VIII, keriilet ötpacsifta utca és
Reviczky utca járdafelújítiősa,, tárgyban kiílt közbeszerzési e|járás során az alábbi
nyi|atkozatot teszem a kizárő okok vonatkozásá ban :

I.

Az á|ta|am képvise|t szeruezet nem taftozik a Kbt. 56. s (1) bekezdés a)-k) pontjaĺban, a Kbt.
56. 9 (2) bekezdésében és a Kbt. 57. g (1) bekezdés a)-d) és f) pontjaiban meghatározott
kizáró okok hatá|ya alá.

il.
CégÜnk, mint aján|attevő a szerződés te|jesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56. 5 (1)
bekezdés a)-k) pontjaiban meghatározott kizárő okok hatá|ya a|á eső
alvál|a|kozót/alvá||a|kozókat, il|eWe á|ta|unk az alka|masság igazo|ására igénybe vett más
szervezet/szervezetek nem tartoznak ezen kizáró okok hatá|ya a|á.

Továbbá cégünk, mint aján|attevő a szerződés te|jesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt'
(1) bekezdés a)-d) és Đ pontjaiban meghatározotL kizáró okok hatá|ya a|á

a|vá||a|kozót/alvá||a|kozókat, i|letve á|ta|unk az alka|masság ĺgazo|ására igénybe veťt
szervezet/szervezetek nem taftoznak ezen kizárő okok hatá|ya a|á9.

ilr.
A|u|írott aján|attevő nyi|atkozom, hogy cégemetlo

- szabályozott tőzsdén jegyzik l szabá|yozott tőzsdén nem jegyzĺk.

Amennyiben a céget szabá|yozott tőzsdén nem jegyzik, úgy''

- A Kbt. 57. 5 (1) bekezdés a)-d), va|amint Q ponĘában fog|a|t kizáró okokra vonatkozó nyi|atkozatot az a|vá||a|kozó és az
aĺka|masság igazo|ásában részt vevő más szervezet vonatkozásában az aján|attevő vá|asztása szerint a következők szerint
lehet igazolni:
a) aján|attevő saját nyilatkozatot nyújt be (a fentiek szerint - 6. sz. iratminta) arró!, hogy nem vesz igénybe a
Kbt' 57. $ (1) bekezdés a)-d)' valamint f) pontja szerinti kizáró okok hatá|ya a|á eső alválla|kozót, valamint az
általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem taÉozik a Kbt. 57. $ (1) bekezdés a)-d),
va|amint f) pontia szeľinti kizáró okok hatálya alá, vagy
b) az eljárásban megje|ö|t a|vá||a|kozó nyi|atkozatát - a meg nem je|ö|tekre az a) pont szerinti nyĺ|atkozat me||ett -, va|amint
az alka|masság igazo|ására igénybe vett más szervezet nyi|atkozatát is benyújtha$a arró|, hogy a szervezet nem tartozik a
Kbt. 57. $ (1) bekezdés a)-d), va|amint f) ponLja szerinti kizáró okok hatáĺya a|á.
10 

Megfe|e|ő válasz a|áhúzandól
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az a|ábbiakat nyi|atkozom a pénzmosás és a terrorizmus finanszĺrozása megelőzéséről
és megakadáĺyozásáról szólóf007. évi OOCÜI. torvény 3. 5 r) pontja szerint definiá|t
vaIamennyi tény|eges tuIajdonosró|12:
neve: á||andó |akóhe|ye:

nyi|atkozom, hogy a pénzmosás és a terrorÍzmus finanszĺrozása megeĺőzéséről és
megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. töruény 3. 5 r) pontja szerĺntĺ tényleges
tulajdonos nincsen

IV.

A|u|írott aján|attevő nyi|atkozom, hogy a Józsefvárosi önkormányzat, mint Ajánlatkérő
á|ta| ,,VátlalkozásÍ szerződés keretében Budapest VIII, keriilet ötpacsÍrta utca és
Reviczky uta járdafelújí'tiása,, tárgyban megindított közbeszerzési e|járás tekintetében
vá||a|kozásunkka| szemben nem állnak fenn a Kbt.-ben fog|a|t a|ábbi kizárő okok, amelyek
szerint nem ĺehet aján|atĽevő

Kbt. 56. s (2) bekezdés:

- ame|yben közvetetten vagy kozvet|enÜ| több, mĺnt Z1o/o-os tu|ajdoni résszel vagy szavazati
jogga| rende|kezik olyan jogi szemé|y vagy jogi szemé|yiségge| nem rende|kező gazdasági
társaság, ame|ynek tekintetében az 56. 5 (1) bekezdés k/ pontjában meghatározott
fe|téteIek fen ná | | na k.

A)x nincs ĺlyen közvetetten vagy közvet|enü| több, mint 25o/o-os tu|ajdoni résszel vagy
szavazati jogga| rende|kező jogĺ személy vagy jogi szemé|yiségge| nem rende|kező gazdasági
társaság.

Ke|tezés (he|ység, év, hónap, nap)

(cégjegyzésre jogosu |t va gy sza bá lyszerűen

meghataImazott képvise|ő a|áírása)

11 
Megfe|e|ő válasz a|áhúzandól

1).- 
A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása mege|őzésérő| és megakadá|yozásáró| szó|ó 2007, évi CĐCÜI. törvény 3. 5 Đ

pontja szerint tény|eoes tuIaidonos:
ra) az a természetes személy, aki jogi szemé|yben vagy jogi szemé|yiségge| nem rende|kező szervezetben a szavazati jogok
vagy a tu|ajdoni hányad |egaĺább huszonöt száza|ékáva| rende|kezik, ha a jogi szemé|y Vagy jogi szemé|yiségge| nem rende|kező
szervezet nem a szabá|yozott piacon jegyzett társaság, ameĺyre a közösségi jogi szabá|yozássa| vagy azza| egyenértékű
nemzetkcjzi e|őírásokka| összhangban |évő közzététe|ĺ követe|mények vonatkoznat
rb) az a természetes szemé|y, aki jogi szemé|yben vagy jogi szemé|yĺségge| nem rende|kező szervezetben - a Po|gári
Torvénykönyvrő| szó|ó 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 685/8. 5 (2) bekezdésében meghatározott - meghatározó
befoIyással rendeIkezik,
rc) az a természetes szemé|y, akinek megbízásábó| va|ame|y Ügy|eti megbízást végrehajtanak, továbbá
rd) a|apítványok esetében az a természetes szemé|y,
1. aki az a|apítvány Vagyona |ega|ább huszonöt száza|ékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már
meghatározták,
2. akinek érdekében az a|apífuányt |étrehozták, i||etve műkodtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg' Vagy
3. aki tagja az a|apítvány keze|ő szervének, vagy meghatározó befo|yást gyakoro| az a|apítvány vagyonának |egalább huszonöt
száza|éka fe|ett, i||efue az a|apítvány képvise|etében e|jár;
13 s.ük'ég esetén bővíthető!



B)x Amennyiben a több, mint Z\o/o-os tu|ajdoni réssze| Vagy szavazati hányadda| rende|kező
gazdasági társaság társu|ásként adózik, akkor az i|yen társulás tulajdonos társaságaira -

amelyet az a|ábbĺakban nevezek meg -

vonatkozóan a Kbt. 56. s (2) bekezdésében hivatkozott kizáró fe|téte|ek nem á||nak fenn.

Ke|tezés (he|ység, év, hónap, nap)

(cégjegyzésre jogosu lt va gy sza bá |yszerűen

meghataImazott képvise|ő a|áírása)



A|u|írott..... mint a(z)
jogosu|t/meghataImazott képvise|ójela ezenneI k.ljeIentem, hogy a(z)
alka|masság igazo|ására ĺgénybe vett más szervezetls az e|járást megindítő
kozbeszerzés tá rgya sze ri nti ép ítési beru h ázá so kat te |j es ítette :

Szerzódés (építési
beruházás) tárgya,

megnevezése

Keltezés (he|ység, év, hőnap, nap)

Teljesítés ideje
(ĺdótaftama, -tő| -

ig)

iisszege (nettő Ft/év)
l vagya korábbi] szerz dés

menny|ségére utalő
más adat megje! lése

'o Ke4ĺik anyi|atkozatota|áírő szemé|ye szerint a megfele|ö résn.a|áhÚzni|
., A nyilatkozattevo személye szeľint a megfele|ó rész a|áh zandól,

fe|hívás megkÜ|désétó| vĺsszafelé számított ot évben az a|ábbi

t---

tagjaként a saját
teljesítés értéke,

vagy az
eIlenszolgá!tatás
nettő iisszegének

o/o'a

mint aján|attevó / kozos aján|attevó / az

(neve, székhe|ye,
. kapcso|attartő neve,
: e|érhetósége, te|.,
r email)

cé9jegyzésre

szeľzódésnek
megfelelóen

t rtént?

(Igen / Nem)

(cégjegyzésre jogosu |t va gy sza bá |yszerĹÍen

meghataImazott képvĺse|ó a|áírása)



6. sz. melléklet

MEGHATALMAZAS

A|u|írott ...'.''.'...'.''.....' mint a(z) (székhe|y:

......) ajánlattevő/a|vá||a|kozől az alkaImasság igazo|ására

igénybe vett más szeryezet16 cégjegyzésre jogosult képvise|ője ezenne| meghata|mazom

ti" t... J ";;;i, ;i.J.i'?iil-;;ä 
.ä[!i 

;;ji. u;í.]:ľ,T' -ł,}:fł,:,::=::y;;ž:
keretében Budapest vln, keriilet ötpacsina utca és Reviczky uta
járdafelújítása,, tárgyban hirdetmény kozzététe|e né|kÜ| indu|ó közbeszerzési e|járás
kapcsán készített ajánlatunkat a|áírásáva| |ássa e|.

Ke|tezés (he|ység, év, hónap, nap)

( m eg hata I m aző cégjegyzésre jogosu |t

képvise|őjének a|áírása)

(meghataImazott a|áírása)

E|őttĹjnt mint tanúk e|őti:

A|áírás:

Név:

Lakcím:

A|áírás:

Név:

Lakcím:

l6 A nyilatkozattevó személye szeľint a megfelelő rész a|źlhinandó!



7. sz. me|léklet

NYILATKOZAT

a Kbt. 54. $.a tekintetében

A|u|írott mint a(z)
(székheIy:

''';'.:'...'.,,..........'....... .......) aján|attevő szeruezet
cégjegyzésre jogosu|t képvise|ője a Józsefuárosi onkormányzat, mint Aján|atkérő á|ta|

,,VáIlalkozási szerződés keretében Budapest VIII, keriilet ötpacsirta utca és
Reviczky utca járdafelújÍtiása,, tárgyában kiíft közbeszerzési e|járás során az a|ábbi
nyilatkozatot teszem.

Ezúton

nyilatkozomthogy
az aján|attéte| során tájékozódtunk az adózásra, a környezetvéde|emre, az
egészségvéde|emre és a fogyatékosságga| é|ők esélyegyen|őségére, va|amint a

munkavá||a|ók véde|mére és a munkafeltéte|ekre vonatkozó o|yan kote|ezettségekről,
ame|yeknek a te|jesítés he|yén és a szerződés te|jesítése során meg ke|| fe|e|ni.

Ke|tezés (he|ység, év, hónap, nap)

(cégjegyzésre jogosult vagy szabá|yszerÚen

meg hataI mazott képvise|ő a|áírása)



8. sz. melléklet

NYILATKOZAT

a Kbt. 126. s (5) bekezdés szerint a jólteIjesítési biztosíték és előleg-
visszafizetési biztosíték rendel kezésre bocsátásáľóI

A|u|írott mint a(z)
(székheIy:

..','..:..''.''.,.....'....'....... ....'..) ajánlattevő szervezet
cégjegyzésre jogosu|t képvise|ője a Józsefvárosi onkoľmányzat, mint Aján|atkérő á|tal
,,Vállalkozási szerződés keretében Budapest VIfi, keriilet ötpacsirta utca és
Reviczky utca járdafelújítása,, tárgyában kiíft közbeszerzési e|járás során az a|ábbi
nyĺ|atkozatot teszem.

Ezúton

nyilatkozomrhogy
a jótá||ási igények te|jesítésére kikötött - a nettó vá||a|kozói díj 3o/o-ának megfe|e|ő méftékű -
biztosĺ[ékot a te|jesítés időponťjában (sikeres műszakĺ átadás-áwétel időponťja)
rendeĺ kezésre bocsátom.

Továbbá
nyilatkozoÍnIhogy

e|ő|eg igény|ése esetén az e|őleg-visszafizetésĺ biztosítékot a Kbt. 126. s (6) bekezdés a)
pont alapján, a Kbt' 126. s (4) bekezdés szerinti határidőre az Aján|atkérő rende|kezésére
bocsátom.

Tudomásul Veszem' hogy a biztosíték kizárő|ag az e|őín. pénzösszegnek az Aján|atkérő
fizetési szám|ájára történő befizetésse| vagy bankgarancia vagy banki készfizető kezesség
biztosilŁásáva|, vagy biztosítási szerződés alapján kiá||ított - készfizető kezességvál|alást
ta fta| mazó _ köte|ezvénnyel te|jesíthető.

Ke|tezés (he|ység, év, hónap, nap)

(cégjegyzésre jogosu|t vagy szabá|yszerűen

meghataI mazott képvĺselő a|áírása)



5. KöTET. Míĺszłrr ľÍnÁs

,,VáIlalkozási szerződés keretében Budapest VIII, keriilet Ötpacsirta utca és
Reviczky utca já rda fel új ítá sa,,

Ajánlatkéľő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a tervet az árazat|an
költségvetéset a míĺszaki leírások és he|yszínrajzok kii|iin file.ban keľülnek
csato|ásra.


