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a Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2Ol3.szeptembeľ 30-i üléséľe

Tártgy: Javaslat ,,Konténerek beszerzése a Teleki téri ideiglenes píacra bérleti szerződés keretében,'
tárgy ű közb eszerzési elj áľás megindításáľa

Előterjesző: Szűcs Tamás iigyosztźůyvezető
Készítette: Jegyzői Kabinet, Ész-Ker Kft.
A napirendet nyílt ülésen kell tĺáľgyalni.
A döntés e lfogad ásáh oz e gy szeru szav azat1obb sé g szüksé ge s.
Melléklet: 1. sz. indoko|ás aján|attételre felkéľt szervezetekre

2. sz. ajátn|atteteli felhívás és dokumentáció
3. sz. egyéni bírálati lapok

Tisztelt Váľosgazdálkodásĺ és PénztĺgyÍ Bizottság!

I. Előzmények

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a 930/20|3. (Ix.09.) szźmű hatźrozatálban dönt<itt úgy,
hogy a ,J{onténerek beszerzése a Teleki téri ideiglenes piacra bérleti szerződés ĺreretében,, tźrgytl
kozbeszerzési eljárást a Kbt. 76. s (l) bekezdés b) pontja alapjźneredménýelenné nyilvánította.

A Képviselő-testiilet a 337/2014. (IX.18.) szźmű hatátozatźnak 1. pontjában úgy döntött, hogy az
Teleki téri ideiglenes piac konténerek bérletére 20|4. január l-jétől 2014. március 3l-ig terjedő időľe
előzetes kötelezettségetvá,||al6.477.000,- Ft összegben, a20|4. évi költségvetés terhére'

II. A beteľjesztés indoka

A Teleki téri ideiglenes piacon (1086 Budapest, Szerdahelyi u. I7-|9.) a konténerek bérletéľe
vonatkozó szerződés 20|3. novembeľ 30. napjáig módosításra került a Mobilbox Konténeľ
Kereskedelmi Kft.-vel. A béľleti díj összege havonta nettő 7.666.343,-Ft.

A szolgáltatás megľendelése érdekében szĺikséges a közbeszerzési eljáľás lefolytatĺása 2013. december
l-jétől 2074. mátręius 31. napjáig tartóan, tekintettel arľa, bogĺ az tĄ piac teI,{ezetĺműszaki átadźts
átv éte|i 20 1 4. januźr-március hónap.

ilI. Tényállási adatok

Fentiek a|apján az Esz-Ker Kft. összeállította a Kbt. Harmadik része a|apján nemzeti eljĺárásrend
szerinti közbeszerzési eljĺáľás aján|attételi felhívás (l. sz. melléklet) és ajánlattételi dokumentźrciő (2.
sz. melléklet) tervezetét, melyet a 7 fós Birálőbizottság felé 2O|3 . szeptember 23 . napján továbbított.

Az eljźrźs tárgya, mennyisége: Konténerek beszeľzése a Teleki téľi ideiglenes piacra (Karácsony
Sándoľ u. l. és Szerdahelyi u. l 7.) bérleti szerződés keľetében.
8 féle típusú konténer bérlése az a|álbbiak szerint:
1 8 (2x9) db 20 IźLb hosszú dupla (egybenyitott) irodakonténer



|9 db 20láb hosszú szimpla irodakonténer
2 db 20 láb hosszú, belső térben kettévá|asztott irodakonténer
4 db 20 láb hosszú egymással egybenyitott irodakonténer

db 20 láb hosszú raktáľkonténeľ
db 20 láb hosszú szaniter konténer (nőĹférfi WC, kézmosó)
db 10 láb hosszú szaniteľ konténer (nőĹferfi WC, kézmosó)
db 20 |źLb hosszú szaniter konténer (női-férfi WC, kézmo só, zuhanyzó, elektromos bojlenel)

A Bírálóbizottság észĺevéte|ezési / véleményezési hatĺárideje 2013. szeptembet f6.14.00 óľa volt.

Az előterjesztés3. sz. mellékletétképezi aBírźiőbizottság tagjaitól visszaérkezettegyéni bíľálati lapok
(3 db)' melyek szerint a felhívást és a dokumentárciőtelfogadásra javasolták.

fV. Döntés taľtalmának ľészletes ismeľtetése

Döntés a közbeszerzési eljáľás megindításáról és az aján|attételi felhívás és dokumentáció
elfogadásáľól.

v. Döntés cé|ja' pénzügyi hatása

Az űj piac épületének átadásźńg az ideiglenes piacon a kereskedők folyamatosan keľeskedelmi
tevékenységiiket folytathatják. A teljesítési időszakban _2013. október t-jétől2013. december 31-ig _
a nettó 4.999.000,- Ft, bruttó 6.348.730,- Ft 11605 címen biztosított, illetve 2014. év március 3|-igaz
önkormányz at 20| 4. évi költségvetése.

VI. Jogszabályi köľnyezet

A Képviselő-testĺilet és Szervei Szervezeti és Működési Szabźiyzatárő| szo|ő f5/20|3 N.27.)
ö'nkoľmányzati rendelet 4. mellék|et 1.l. pont 1.1.3. alpontja szerint Yátosgazdźtlkodási és Pénzügyi
Bizottság dönt közbeszerzési ügyekben az e|járźs megindításĺáľól, eredmény megállapítźsźtó|,
beszerzési tigyekben az eredmóny megállapításáľól.

Mindezek alapján kérem az a|ábbihatározati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat

A VáľosgazdálkodásÍ és Pénzĺigyi Bĺzottság a,J(onténerek beszerzése a Teleki téri ideiglenes piacľa
bérleti szerződés keretében,, tźrgyűkózbeszerzési eljĺárásban úgy dönt, hogy

1. a közbeszerzésekĺó| sző|ő 20|1. évi CVIII. törvény Harmadik része a|apján nemzeti eljárásrend
szerinti nyílt közbeszerzési e|járást folýat le.

Felelős: polgármester
Hatźltido: 20|3. szeptember 30.

2. elfogadja az e|óterjesnés 1. számú mellékletét képező aján|attéte|i felhívást és 2. számű melléklet
dokumentációt és a határozat l. pontja szerinti közbeszerzési eljárást megindítja.

Felelős: polgármester
Határidő: 20|3. szeptember 30.

A döntés végrehajtásátvégző szewezeti egység: JegyzőiKabinet, Ész-Ker Kft.
A lakosság széles körét érintő đöntések esetén az e|óterjesztés előkészffiének javaslata aközzététe|
módjára: honlapon

_si<

Vo""Tamás
iigyosztźiyvezető

Budapest, 20 13 .szeptember 27 .
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KoZBDsZERzÉsl ÉnrnsÍro
A Közbeszeĺzési Hatóság Hivatalos Lapja

! Építési beruhĺázĺĺs

x Árubeszerzés
! Szolgáltatrásmegrendelés

! Építési koncesszió
! Szolgáltatási koncesszió

I. SZAKASZ: .tĺÁľr,a.rxľnŐ

I.1) NÉv'cÍM És xłľcsol,łľľłnrÁsl PoNT(oK)

3. melléHet a 92/201 I. ftII. 30.) NFM rendelethez

EIJÁRÁST MEGII\DÍTó rBr,rrÍvÁs

A Kbt. 121. s (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás

Hivata|os név:
Józsefu aĺosi onkoĺmánvzat
Postai cím:
Baross utca 63-67.
Váĺos/KÖzség:
Budaoest

Postai I ország: IMĺa$yaÍoÍszÄE
iránvítószam: 1082 l

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett: dr. Bal|a Katalin

Telefon: +36 14592123

E-mail:
b a||akata@iozsefu aľos. hu

Fax: +3ó 3136696

Internetcím(ek) (adott eseÍben)
Az aján|aÍkéri5 általános címe (URL):
www jozsefuaros.hu
A felhasmálói o|da| címe (URD:

További információ a következő címen
! A fent említett kapcso|attartási pont(ok)

A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre
vonatkozók is) a következő címen szeĺezhetók be:

! A fent em|ített kapcsolattartási pont(ok)
töltse ki az A.II

Az aján|ďokatvagy részvéte|i jelentkezéseket a következő címre kell benyujtaĺli:
A fent említett kapcsolattartasi pont(ok)



I.2.) Az a'ĺ,1'ľĺĺ.^łrlcno ripuse

Központi szintű ! KözszolgáItató !
Regioná|is/he|yi szintii x Támogatott szervezet [Kbt. 6. $ (l) bekezdes g) pont]

Közjogi szeÍvezet ! Egyéb !

Ň Alta|ános kozszolgáltatások ! Lakasszolgáltatás és kozosségi rekreáció

! Honvédelem

! Kozrend és biaonsĘ

! Ktimyezetvédelem

! Gazdasagi és pénztlgyek

! Egészségugy

! Egyéb (nevezzemeg):

! Szociális védelem

! Szabadidő, kultúraés vallás

! ohatĺĺs

I.3.) Fo rrvÉĺcľwsÉc
I.3.l) KLAsszIKUs.ł.lÁľĺlłrlonóx

I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében

Azajźn|atkéĺi5 más ajánlatkérók nevében végzi a beszerzést: f]igen fllnem
esetén, ezekre az ajánlatkéről<re vonatkozóan további információl@t az Á. melléHetben adhal

|.3.2) Rozsz.oLcÁ LTATT AJ,ĺNĺ,łrxÉnix

! Gáz- és hőenergia termelése, szállĺtasa és
elosáása

! Villamos energia

! ľoldgaz es kőolaj feltáĺrĺsa és kitermelése

! szén és más szi|áĺd tüzelőanyagok feltrárása és
kitermelése

Jviz
! Postai szo|gáltatások

! vasĺti szolgáltatások

! Városi vasúti, villamos-' trolibusz- és autÓbusz
szolgá|tatĺások

! Kikötői tevékenységek

! Repulótéri tevékenységek

fl PgyeU (nevezzemeg):



II. SzAKAsZz Ä'SZERZ'onÉs TÁRGYA

II.1) MEGHATÁRoás

n.1.1) A szerződéshez rende|t e|nevezés:

Konténerek beszerzése a Teleki téri ideiglenes piacra bérleti szerződés keretében

II.l.2) A szerződés típusa és a te|jesĺtés he|ye
(Csak azt a lrategóriót uźlassza _ építési beruházás, árubeszerzés vagl szolgźItaĺlźs megrende!és -, amelyik
Ieginkźbb negfelel a szenődés vag,l a közbeszerzés(ek) tárgllźnak)

!Építési beruházás Ę|Árubeszerzés lSzo|gáltatás megrende|és

Kivitelezés f
Tervezés és kivite|ezés f
Kivitelezés, bármi|yen f
eszközze|, módon' az ajanlatkéĺó
á|tal meghatĺirozott
követelményeknek megfeleIően

!Építési koncesszió

Adásvétel f
Lízing f
Bérlet E
Részletvétel L
Ezekkombinációja f

SzolgáItatasi kategória száma:

(az I_27. szolýltatási kategóriákat
Iásd a Kbt. 3. és 4. melléHetében)

!szoIgá|tatási koncesszió

NUTS-kód

NUTS-kód

Hulol NUTs-kód

NUTs-kód

A teljesítés helye
Budapest. VIII. keriilet Kaĺácsony Sandoĺ u' l' és Szerdahelvi u. 17'

II.1.3) Közbesze|zésre, keretmegá||apodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó
információk

Ę A hirdetmény közbeszerzés megvalósítrĺsaĺa irányul

! ,ł. hirdetmény keretmegál|apodás megkötésére irányul

! A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létĺehozásáĺa irányul

II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó inÍormáciők (adott esetben)

lKeretmegállapodás több ajránlattevővel

A tervezett keĺetmegállapodás ĺésztvevőinek sáma 

-
T/AGY

(adott esetben) maximáIis |étszźlma 

-

lKeretmegállapodás egy ajánlattevővel

A keretmegá||apodás időtartama:

Időtartam ev(ek)ben: 

- 

vagy hónap(ok) ban:

A közbeszeuéseknek a keľetmegá||apodás teljes időtartamára vonatkozó becsĺilt ôsszérté|<et (csak saźmokkal)



Becsillt érték áfa nélkül:

VAGY:

és

Pénznem:

között Pénznem: 

-

A keretmegál|apodĺis alapjiĺĺr megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (ha ismert):

n.1.5) A szerződés mę,határozásaltáĺgya

,,KoNTÉNEREK BEsZERzÉsE A TELEKI TÉnI mBIcĺ,rľEs PIACRA BÉRLETI sZERzŐDÉs
KERETÉBEN"

II.1.6) Kłizłis Közbeszerzési Szójegyzék (CPv)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójąyzék (adott esetben)

Fő tárgy
44600000-6

További tárgy(ak)

44613000-0

44619000-2

II.l.7) Részekre tłirténő aján|attéte| (a részekre vonatkozó részletes információk megadźsához a B. melléklet
szükség szerint tiibb példányban is használható)
! igen Ęnem
(Igen uźIasz esetén) Az ajźm|atok benyijthatók (csak egłet jelöljön be):

legy részre legy vagy tÖbb részre lvalamennyi részre

II.1.8.) Változatokra (alternatÍv aján|atok) Yonatkozó információk

E|fogadhatók vá|tozatok (a|ternatív aján|atok) ligen Xnem

|I. 2) SzĺwńĺÉs szERINTI MEhlNYIsÉG

II.2.l) Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, meghosszabbítlźst és opciót beleérne)

Konténerek méretei;

8 féle típusú konténer bérlése az alábbiak szeĺint:

18 (2x9) db 20 |áb hosszu duola (egvbenyitott) irodakonténer

l9*d.bä]é*bl'psszĹszlmp]ąIgdakqnltnę-ĺ

2 db 20 |áb hosszu. bels<i térben kettéválasztott irodakonténer

4 db 20 láb bosszú eeymással egybenvitott irodakonténer

1 db 20 láb hosszú ĺaktĺĺrkonténeĺ

l-ĺLb'2o.láh.bqss4J szaniter kontéler (ryii;ftxfi WC. kézmosó)



l db 20 láb hosszu szaniter konténer (ÍlőĹférfi WC. kézmosó. zuhanyzó. elektĺomos bojlenel)

KouĹéĺ'ętękjęllęozŐl;

l. konténerek teheĺhordó szerkezete acél. kulső burkolat anyaga (fe|illetkezelt. festett) acéllemez. belső
bsÍÍaĹfęlti'Lęl.kzęl!' ęse!ęc fesĹett fémle.męz vagy-GÖnnyęnliĺdrán tartható) Iam.tlált foĺeácslap.;

2. a konténerek külső ajtói zárhatóak legyenek:

3. ---- l db raktáĺkpnté4grkivételével valans .b0szuętę!ĺlęry.eu

4. az 1 db raktĺárkonténer leeven por és vízmentesen zaÍható:

5. va|amennyi konténer rendelkezzen szabványos belső viláeító testtel. belső. fÖlde|t aÍamvételezési
leheős.cggęJ-vąIaĺqin-t tu|áÍam Jĺ9nl-vĹd.p!ęĺnmql.

6' a raktárkonténer kivételéve| minden konténer rendelkezzen víz bevezetéssel és szennwízelvezetéssel az
adott kÖzmĺihiálózatnak és a jelenlegi állapotnak megfelelően:

7. - _ --ĺąl4s-e$y-i-ksnLélqkla|akÚagą_bjzto-sjlsa-zss9ylz-ęl.yę-zsléseL
8. a konténerek a csatolt konténer elhe|yezési terv alapján kerüĺienek kialakításra és teleoítésre. a
közműhálózat kötött adottságai és ajelenlegi bér|ők áltat telepített eszkozok e|helyezkedése miatt.

A konténerek belső kialakítĺisa:

l sz. konténer:

2 db Íozsdamentes. kétmedencés mosogatótá|ca. I db fa|ikút' 4 db átadóablak. 3 db belső válaszfa|. l db aitó. 2 db
kis-ĺnÉł.qtÜ -bukpablał

2 sz. konténer:

!-.d-b-:qzsdiln.e"ntss-kétmedencés-q1o5o-gątTÍ&ąlLfalikÚq jdb*átadaab!.ąŁ..! 
-db-4i.t!

3 sz. konténer:

1 db ĺozldame.ntes. kétmędęľp-ésĺpĺoeąlśĺd9Ll_db&llkút.3 db oanorámaabl-ak.3 db ďtó

fu-zJpĺÉnęľ
l db rozsdamentes. kétmedencés mosoeatótáIca. l db falikúĹ 3 db oanorámaablak.3 db aitó

5s-z-Łoĺtenęĺ:

l db rozsdamentes. kéÍnedencés mosogatótáIca. 1 db falikúĹ 3 db panorámaablak.3 db aitó

ó-s-zlgn!éuęt

l db rozsdalteltes.'t.ćmędęnsĚlqosocatTtá'.lLl-.db_fa]ikúĹ 4 db Danorámaab|ak. Łd-b..-ąi!i.

7 sz. konténer:

Raktarkonténer

8 sz. konténer:

l db rozsdamentęslrEu'gdęlséslqasocataldgLllLľalikuĹ l db ajtó. 1 db bukó-nvíló ab|ak.2-{fu!6ądqab!ąk

9 sz. konténer:

l db Íozsdamentes. kéÍnedencés mosoqatótalca. l db fa|ikúL l db átadóab|ak 1 db bukó-n},íló ablak' l db aitó

l0 sz. konténer;

l db ĺozsdamentes. kétmedencés mosogatótálca. l db falikriL 3 db bukó-nyĺló ablak. 1 db ajtó

l1sz'koutércr.



l db falikút'2 db ajtó. 2 db bukó-nyíló ablak

12 sz. konténer:

1_dh.ĺ-ozsdameĺrę-s-_k9tm-gd.ę4aęr!sqs-o.caÉa!d!ą.L!L &!ikÚĹ2 dbp.an.onfumąabląk- 2 db ajtó

LŁsa-kontéuęr.

l db rozsdamentes' kétmedencés mosogatótalca. l db falikút' 3 db panorámaablak.2 db ajtó

14 sz=ko$é!ęf'

l db rozsdamentes. kétmedencés mosogatótálca. l db falikút.4 db oanorámaablak.2 db ajtó

l5-s-z-Ło.o!étę-r.;

1 db rozsdamentes' kétmedencés mosogatótalca. l db falikuĹ 3 db panorámaablak.2 db ajtó

16 sz. konténer:

l db rozsdamentes'-kétnĺsd$ges ĺpsscatótlĺ.lcą-l db-falü<Jt-4-dbéEd9ab!a0 J_dhlalloléJuaahlak-3-db_ąils

l7 és l8 sz' konténer:

6-db*bclsőrélész&lJ-db.-ąj!ps_v-á]aszfal.--8--db 3!ądoab!ąk-4 !b-ąj!T".-2--d-b*bukó:uŁi.lóab!ak

19 sz. konténer:

2 db átadóab|ak. l db ajtó

2. jsz.ts$é!ęľ;

3 db bukó-nyíló ablak 2 db aitó

Łl.sz".konlé:lsl

l db rozsdamentes. kétmedencés mosogatótálca. l db fa|ikuĹ 1 db dtó. 4 db ablak

Ł2'-sz'-"@
?_dbéądóą-u]*'" J- db .ąj!T

23 sz. konténer:

2dbátadóab|ak.2-dbbuk-ó*.uyĺ|fub-lak.l_db-ąits

24 sz. konténer:

2 jbétadsabléŁl db ajtó

25 sz. konténer:

2 db átadóablak.2 db bukó-nví|ó ablak.l db ajtó

27 sz' konténe!

4 db átadóablak. l db aitó

Ł8- és 33 sz.-koĺ!Ĺuęr:

2 db falikut.2 db válaszfal.2 db átadóablak. 1 db panorráĺnaablaŁ l db panoĺláľnaajtó.l db aitó

29 és 30 sz- konténer:

2 db falilcut. 2 db válaszfaI. 2 db átadóab|ak. 2 db paĺloriíĺnaaitó

3 1 sz. konténer:

! db rozsdameĺl.tęs. kétmedencés Ęosoqatótiĺlca.ld-b fa!!kuĹ-l db átadóablaŁ 3 db bukó-nYí|ó abl-d( l db ajtó

32 sz. konténeĺ.'

1 db falikút.3 db átadóablak' 1 db ąitó

34 sz' konténer:

2 db bukó-nyíló ablak. 1 db ajtó



35 sz'konténer:

osztott WC konténer: női WC: 3 db WC ftilke. l db mosdóvá|yu. férfi WC: 2 db WC fiilke.2 db pissoir. l db
$-o.ldéyály!

3-ó--sz-ksnté49Í:

osztott WC konténer: női WC: 1 db WC ftilke. l db mosdó. férfi WC: 1 db WC fiilke. l db pissoir. l db mosdó

3_7sz.lglténęł

1 db falikút.2 db átadóab|ak. l db aitó

3ŁsZ-ło!-tÉnę[.

osztott zuhanv-WC konténer: női WC: l db WC fitlke. 1 db mosdóvál}ĺú. l db zuhan}rfiilke. ferŕl WC: l db WC l

fii|ke. 1 db pissoir. l db mosdóvályú. l db zuhanyflilke. ldb 80l-es bojler

39 sz. konténe. r:

1 db rozsdamentes' kétmedencés mosoqatótálca. l db falikúĹ 4 db bukó-nyĺló ab|ak. l db ajtó

(adottesetben,csaksztźmokkaI)BecstiltértékáfanéIkĺiĺ:-Pénznem:
'ĺ/AGY: 

- 

és 

- 

között Pénmem:
i

II.2.2) Véte|i jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)

Vételi jog (opció): ! igen E}nem

(Igen válasz esetén)Avéte|i iog meghataĺozása..

hónapban: 

- 

ýag napban: 

-(a 

szerződés megkötésétől szdmína)

A szerződés meghosszabbítható: ! igen X nem 
..

A lehetséges meghosszabbításokszáma(ha ismert): 

- 

vag): 

- 

és 

- 

között 
i.

fta ismert) Az árubeszerzésĺe vagy a szo|gáItatás megrendelésre irányu|ó meghosszabbítható szerzódések esetében i

a további szerződések tervezett iitemezése:

hónapban: 

- 

ýag napban: 

- 

(a szerződés megkötésétől saźmítva)

3_7sz.lglténęł

1 db falikút.2 db átadóab|ak. l db ajtó

38 sz. konténer:

(adott esetben, csak számokkal) Becstilt érték áfa

ĺIAGY: és

II.2.2) Véte|i jogra (opcióra) vonatkozó információ

Vételi jog (opció): ! igen Ę}nem

II.3) A szERzóDÉs plľłnľłľĺł VAGY A BEFEJEzÉs rrłľÁnrotĺn

A (tervezett) időtaĺtam hónapban: -vagl napban.. (a szerződés megki)těsétől számína)

VAGY:

Kezdés 2013. |2.0| (év/łló/nap)

Befejezés 2014.03.3| (év/hó/nap)



III. sZAKAsZz J0GI,GAZDASÁGI, PÉNztiGYr És ľrÚszĺKl INFoRMÁcrox
III.ĺ) A szERzópÉssnr, xłpcsoI,łros rtĺ,ľÉrtr,rx

Iil.1.l) A szerződést biztosító me||ékköte|ezettségek: (adoĺt esetben)

III.1.2) Fő Íinanszírozási és Íizetési feltéte|ek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabátyi rende|kezésekľe:
(adott esetben)

Ajánlatkérti előleeet nem bizosit.

Az ellenszolsált atás az i*azo|thavi teliesítést követően. az aiźn|attevő által tarsvhót ktivető hónao l 5. naoiáip
j-o-gs. z -abĺ!'lyotnak megfelelő tg$.g!omnĺ-ą-|-bs-n:n!j!o1Ísziá![IŁďąpjjá!--atuta!é6salkerulkĹe-rysnttérľe---ąPtk- 292E..$.
(l) bekezdése szerint . a számla kézhezvételétő| szĺmított 30 naoon belul'

K!Ĺöĺo-s'lę-k.inęttę-l--az--ą-l-Łbbi vonatkozójogszabályi alzutsé.cę'Ĺg*k-lfizetés során:

Kbtĺlo.3.1',*.('o'
- az adózĺás rendiéról szó|ó 2003' évi XCII. törvénv 36/A. $-a.

III.1.3) A köziis ajánlatot tevő nyertesek á|ta| létrehozandó gazdasági társaság, i|letve jogi szłmé|y: (adott
esetben)

Aján|atkérő nem teszi lehetővé Drojekttársaság létrehozását. (Kbt' 129. $)

III.1.4) Egyéb kü|ön|eges fe|tételek (adou esetben) f] igen
(Igen váIasz esetén) A kü|önleges fe|tételek meghatáĺozása..

Ęnem

III.2) RÉszvÉ'TELI FELTÉTELEK

IIL2.!) Az aján|attevő/részvéte|re je|entkező szemé|yes he|yzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a
szakmaiéscégnyi|vántartásokbatörténćíbejegyzésrevonatkozóelőíľásokatis(adottesetben)

Az ajánlatkérő ź!|ta1e|iiiÍtkizź!Íó okok és a megkovetelt igazolási mód:

Az e|őírt kizáĺó okok:

Az eljárásban nem |ehet aján|attevő. alvállalkozó és nem vehet résa az alkalmasság igazolasában olyan eazdasági
szereplő. akive| szemben a Kbt. 56. $ (l) bekezdésében rogzített kizĺró okok biĺrmelvike fennáll.

Az e|jáiáśban nem |ehet ajánlattevĺí. akivel szemben a Kbt. 56. $ (2) bekezdésében meqhatáÍozott kiafuó ok fennáll.

Az előírt kízáĺi okok iqazolási módja:

Aján|attevőkĺek a Kbt. l22' 0 (l) bekezdésében foglaltak és a 3l0/20t 1. (XII.23.) Korm. rendelet l2'$-a alapian
csato|nia kel| a kizáĺó okok fenn nem áIlásáról nyi|atkozatát. valamint a Kbt. 56. { (1) bekezdésének kc) oontiáĺa
vonatkozóana3l0/20ll.íXII.23.)Korm'rende|et2-si)pontib)a|pontjaésa4.8floontfc)a|pontiábanfoglaltak,
szerint kell ieazo|nia a kizáÍó okok hiánvát.

Az ajĺánlattevő. az alvál|alkozója és adott esetben az a|kalmassĺĘ igazolásában résa vevő más szervezet
vonatkozásában a Kbt. 58. ô (3) bekezdése szerinti nvilatkozatot koteles benvriĺtani a Kbt. 56. $ (l) bekezdésében
foglalt kizaró okok hiányáról.

Aiánlattevó a 310/201l. íXII.23.) Korm' rendelet 2.Q i) oontja alapirán köteles ieazolni. hogy vele szemben nem
állnak fenn a Kbt. 56'Q (2) bek€zdésében foqlalt kizáró okok



III.2.2) Gazdasági és pénziigyi a|kalmasság (adott esetben)

Az alka|masság megítéléséhez szÜkséges adatok és a
megkövetelt igazoliási mód:

PJ*1"ÁjaĘ!ąaęvg-qsąl9|j4- -s|( 
jző.'Lęaąn!Ę!g-ti-ęy

vonatkozásában saját vagy joeelődje számviteli
ioeszabálvok szerinti beszámolóját egvszerĺi masolatban'

AmennJriben a beszámoló a céginformációs szolgá|at
honlapián megismerhetti. a beszámoló adatait az aián|atkérő

Az alkalmasság minimumktlvete|ménye(i):

Alką!maĺlanĺzÁjgdaüęyo'

Pĺl ha az e|tjző 3 |ezárt üz|eti évben mér|ee szerinti
eĺedménve egyué.] többqzör nęgaÉ-v-vq!!.

ellenőrzi. ez esetben nem szükséges a beszámoló csatolása
uliźn|atbul' A3|0|20II. íxII.23.) Korm. rendelet 14.6
(1) b-ęlĺgzdfuĐ p."quÜ-ą--ďąpján. ha az ďfulattcyé'g-fp-nli
uąt!ď-azéÍ.!qÍ.ř.'- ł-endęlk.pzlkĺz :jéł!ďkerl.-á-|!d_ę-|=őíĺlę-U.ęg
időszakban. mert az időszak kezdete utáĺr kezdte meg
nÉkÖ.d-é-séLazalkalnassácáĹg-k0-z-b--eszeĘésl!fu ryébl!
G.pnténęĺqŁb-é-r.h9.ądésĐszarnazóérbe.Ľé.!ę!Ĺő*l.szó..lś
nvi|atkozattal iogosult ieazolni. Az aianlatkérő koteles az
ąién!ąttęr-o*p-énzÜryi_éĹcéz-&sásĹąlkeh0assé8at
E9cá-|-bprtaĄLhą"m'űk-r!és-e-uękidpje-e]afi -atpab.śsaerzé-s
taĺeyából származó - általános forgalmi adó nélkül
szánĺ!-o.Ít-:'-ąIbe-Ľę!ę-lęslé:Ĺaz*.-3-.Q0o00o:-ĘĹ-*o!

A3|0/20I|' (XII. 23.) Korm. rendelet 14' s (3) bekezdés
alepján' he-az--aE!bÉ9yĹéZ3lké!Eés9áci-f.e'Jtélelbę! dŐ!Ít
irattal (aĺbevételről szóló nyilatkozat)' azért nem
rendelkezik. mert olyan jogi formában működik. amelv
lgkltrletć-b.en az árbevé!ęlről szóló n}'ilatkozat benyrijtása
negl eh.ętréc-es..az.ę"ponttal-kapccďąlbaĺ-ę!aĺÚ
a|kalmassĺĺei követe|mény és igazolási mód helyett
béĺĺ'ęlv. ąz.'-ąi'ulatkéĺŐ..á[tďmęs&l9!9ÍĘklęt!ÚęE JcŁéb
nyilatkozattal vatv dokumentummal igazolhatja pénziicvi
és gazdasági alkalmasságát' Az éńntett aíanĺattevő
kięgéra'.!ó-..tájékq4ąĺal kéĺĹĺe.-sqéús!ę!ęs 3!aéÍnas4a!i
bpry- qlya4 j o€i foĘĹába!'j[ukśdiŁ rłqęly_tek!ilgtébqrąZ
árbevé!ęlrőI szóló nvilatkozat benvúitása nem lehetséses és
t{itkafiąfas;|tén'fu z-s-p-glÚtaltąpj-splfue]llrt
alkalmasságikövetelménJ-ésiqazolágimódh-e-!yeś-ął
alkalmassag igazolasának ajánlatkérő álta| elfoqadott
lqTdjélTl

4z előíĺ-ąlkL[é.s-sácĹkövetebsélv értelelus-aer{!ę4
kizríró|ag egyenként vonatkoztatható a eazdasáei
szerep|őkĺe. így a Kbt. 55--$-Ĺ4)--bekęzdésc alap.jéu
eleeendő. ha közös ajanlattevók közül eqy meefelel.

A Kbt. 55. ô (5) bekezdése a|aĺiánaze|łĺiĺt alka|massż
követelményeknek az ąjanlaĺtevsk Jáĺnę-Ęn1as-s-ZęĹvJzę!
(vatv személv) kaoacitására támaszkodva is
meqfelelhetnek. a kÖzöttük fennáIló kapcsolat jogi
jęIlęgétó| frlseetlenul. Ebben az esetben mee ke|l ieltllni az
aiánlatban ea a szervezetet és az ajánlattételi felhívas
vonatkozó pontjanak me4elolésével azon alkalmassági
k0Le!e]11ęJ'ÍÍk.p j-elel ménveket). melYnek
érdekéb.ęlu|z4ia!|attevő ezetĹzlłrvqz-9Ĺ.9rófogásaląls)
támaszkodik. A kapacitasait rendelkezésre bocsátó
ĹzeÍ.usz-9!-?z..e|őiĹt--'eazolásimód-okkďazonoJmo-dm
köte|es isazo|ni az adott alka|massási feltételnek tŕiŕénő



megfe|elést. továbbá köteles nyilatkomi. hogv a szerződés
teliesitéséhez szükséees erőforrasok rendelkezésre állnak
m-ąid a szerzőĺ!É-sle-|ję-sjĹésÉĺr-ęk időtartama alatt.

A Kbt' 55. t (6) bekezdése a|apian az ajánlattevő az
alkalmassag igazoliĺsa soran a Kbt. 55. Ą (5) bekezdés
9z9li!!J!lĄszęrvez!!. kapąeit.é5fuaą k0yę!tsqzś_Ésę!9b'.-e.-n
tiĺmaszkodhat:

a) ha az alkalmasság igazo|asakor bemutatott. más
szęlyęzę! álta| Íendelkezésre bocsátott erófonasokat a
szerződés telĺesítése során ténvleeesen ieénvbe fosia venl
és ennek módjáról nvilatkozik. i|yen nvilatkozatnak
!ę$.iqtęry!ő--é7-is. ha a szerve-ze.t alvá[ą-l-ksz. śk9$
meeie|ölésre kertilt' vagv

c) a gazdasági és pénzĺrg.vi alkalmasság igazo|ása során _ az
Đĺsu!Lą! foclełeKĹl elléĺsęĄ jz_ąlkalnąsséci
követe|ménvek nem a teljesÍtéskor ténylegesen
Ĺe'ndglkęŁé-rrś.-bgc-gáÉ-lątó-ę-r--ó-fp-ľrlsokĺąrs!atkoz4-ąk-=
akkor is" -hą-az_ aj án-la&ęyŁąiaqlaĹáLén-bpLoyúj,tj.ą-ąz
alkalmassiĺg íqazolásában részt vevő más szervezet
nyilatkozatát. ame|vben e mas szervezet a Ptk. 274.s (l)
.b-ekezdéspbęn-fos!ąltak sząrint kezesséeet váI |a| az
ajánlatkér<ĺt az ajánlattevő teljesítésének elmaĺadásával
vary hibás teliesítésével összefliggésben ért o|yan kár
nnestét!!élfu g-é$ery-m.asb.iat.o"sĺté-kolśĺréĺyęsÚésśyę!
nem térült meg.

A kezesséB válla|ást eredetiben. vag.v hite|es mĺásolatban
kelI benJłi!ilú

III.2.3) Mííszaki' i||etve szakmai alka|masság (adott esaben)

Az alkalmassĘ megíté|éséhez sztikséges adatok és a
megkövete|t igazolási mód :

esĺs!Ĺą.ďę-h-ĺ-vás lqęgŁtl-l'désétalvisszafelé számĹtott 3-

évbęn (36 hónapban) teljesített legielentősebb konténer
bérbead ásai nĺů-iĹ[LqÍ!ę!és.é!

Az ismertetőben meg kell adni Iegalább:

- a szerződést kötő másik fé| megÍlevezését.
kapcsolattartójának elérhetőségét'

. ,.-az ąLąszolcéLteffs nettT jsszęcęL

- 2 ą7n|ý^|tAt^ątńffýv^Í

- a teliesítés idejét (kezdő és befejezĺi időponL
legalább évlľpnap me gjď0léss9-l)lis-be]yś!.

- továbbá nyilatkozĺli kell anól' hosy a teliesítés az

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

4-lkąhg!b[-ąi4dasęyo.

IM'/l amennviben nem rende|kezik az aián|attéte|i
ĺelľ'ĺves meqk{Idésének 

-męgę!ŐzÖ- 1_éyęr
időszakban G6 hónan) |egaláhh 1 daĺzh
szerződésszeríien teliesített. konténerek bérbeadiásiĺra

Ysnatkozó IęfelęlelaYď' ąmelynek értéke elérte
legalább a nettó 3 millió forintot.

előíĺásoknak és a szerződésnek meefelelően történt-e.

Ajánlatkéró fe|hívja a fig.velmet arra. hotv a 3l0/20l1.
fXII.23.) Korm. rendelet 16. $ (5) bekezdése alapjittĺz
aiánlattevő. illetve az alkalmassáe ieazolásában részt vevő
más szervezet nyi|atkozatával. vaev a szerződést kötő
másik fél által adott igazolással lehet igazolni. (Ajanlatkéró
aĺęfęreĺ'eiaj gazpláslsfogądją..ęsyszeg Ínasglatbail



Amennyiben a megielö|t szerződés teUesítése során az
alkalmassaei minimumkövete|ményt igazo|ó fél
konzorciumi taÍként. vaĺv alvállalkozóként vett részt. |igv
az általa ellátott feĺadat(ok) tarqya. százalékos aĺánya vaey
ennelďezek nettó el|enértéke is meehataÍozandó. uevanis
Ąánlatkérő csak a saját teljesítéseket fogia figyelembe
venni az ajánlatok elbírá|ása soran.

A Kbt' 55' 8(4) bekszdése ąĹąpjiÁu-azsllĺĺĺelk!Ínassaci
követelménveknek a közös aiĺánlattevők együttesen is
megfelelhetnek.

A-Kb!-5 5. ś 6)_bękpz'dśss-alapjá'uapJÓĹĺ-alkalmassági
az aiánlattevők bármelv mĺĺs szervezet

(vag.v személv) kaoacitĺására támaszkodva is
Bęcéęlglhp.llęką-k0zÖ!t.uk&!!ál.lTląp_c-s.sla!jsci
ie|lesétől fiissetlenül' Ebben az esetben mee kell ieltilni az
ąi.ádąlban ezt a szervezetet és-ąz eljfu ei!ďĺls.-fęlhĽąJ
vollą!ksza.paüiĺĺľ.'.ąk..ngęcĹą!Ö!é-sére.l-ąz-pÍ'ąuśa!Ĺř-E5gá'cĺ
követe|ménvt (követe|ményeket). melynek ieazolása
érdekében az aiźn|attevo ezśn szeÍyezet erófonĺĺsára (is)
támaszkodik. A kapacitĺĺsďt rendelkezésre bocsátó
szervezet az előirt igazolási módokkal azonos módon
kÖteles isazolni az adott ďka.lmassási feltételnek történő
s.'.ęc&lę.lésiloy-ąbbátot9l-es.nYilątkazÍ'r-hggagzsľz!dés
te|iesítéséhez szükséses erőforrasok rendelkezésre álInak
majd a szeÍződés teljesítésének időtaÍtama aIatt.

A Kb! 55. 6 (6)!'-et-ez. !ęse ą|-ąpjÁnez:eiáde!Le_v-p.-ąz
alka|massag igazolasa során a Kbt. 55' s (5) bekezdés
szerint más szervezet kaoacitasáÍa a következĺĺ esetekben

ĺá'!ąszkplhąt

Đ ha az a|ka|massáe ieazo|ásakor bemutatott. mas
szervezet iĺltal rende|kezésre bocsátott erőforĺasokat a
Ĺzśrzjdéslqlĺesĺ!ęsę során]Elnyleqęsej lsénybe fogĺa venni
és ennek módjaról nyilatkozik. ilyen nyilatkozatnak
lekintendőaz is'haas
megjelÖ|ésĺe került. vaqy

b) ha az a|kalmassági ktlvetelmény korábbi
szo| gáltatások teljes]ĺ!éséÍe v-QnatkszlŁ 3z--ąjé!tď!ęys
nyilatkozik ąrról' hogy milyen módon vonia be a teliesités
során azt a szervezetet. amelynek adatait az alkalmasság

'cązolésáhozfelhą5znátiągsęIy-!9hę!Őyá.t.e-s_zię-násszerv.ez{sz4b&Ĺ!ąpa5áąl até!ąk le]fu sznáLáséLą
szerződés teljesítése sorĺán.

III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)

A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott

A szerződés aKbt' |22. $ (9) bekezdése szeńnt fenntaÍtott

! igen fünem

ligen Ęnem

III.3) szoLGÁLTATÁs MEGRENDrr,Ésnr IruĺľwuI,T sztnzóoÉsBKRE voNATKozó KÜLoNLEGEs
FELTÉTELEK

III.3.1) Adott vonatkozó információk



A szo|gáltatás te|jesítése egy adott fogla|kozáshoz (képzettséghez) van kötve ligen lnem
(Igen váIasz eseté,,) Avonatkozójogszabályi ľcndclkczćsrc törtćnő hivatkozás:

III.3.2) A szo|gá|tatás te|jesÍtésében szemé|yesen közreműködő személyek

A szervezeteknek kÖzö|niük kel| a szolgáltatrĺs teljesítésében személyesen közremÍĺködő szeméIyek nevét és
képzettségét ligen lnem

Iv. SZAKASZ: ELJÁIúS

Iv.l) Az EIJ,ł'RIĺS FAJTÁJÁ

IV.1.1) Az eljárás fajtája

Klasszikus ajánlatkérők Közszolgáltató ajánlatkérők

A Kbt. Második Részében meghatáÍozott szabályok
szerinti e|jáĺás az alábbiak szeńnt:

X ľĺyĺlt

! Meghívasos

! Gyorsított meghívásos' alka|mazasiĺnak indokolása:

! Veĺsenypárbeszéd

! Hi'd"t.ény közzetételével induló triĺgyalasos,
a|kalmazasának indokoliĺsa:

! Gyorsĺtoĺ tárgya|asos, alkalmazásának indokolfua:

! Keretĺnegá|lapodásos, az e|járás első részében nyí|t

! Keretmegá||apodásos, az e|jáĺáselsĺĺ részében
meghívásos

! Keĺetmegállapodásos, az e|jáĺáselső ĺészében
hirdetménnyel induló taĺgyalásos

! Keretmegállapodásos, az e|jáĺis első részében
hirdetmény né|ktili tárgyalasos

A Kbt. Második Részében meghatáĺozoÍt szabtilyok
szerinti eljáĺas az a|ábbiak szeĺint:

!Nyĺlt
! Meghĺvrísos

! H irdetm ény krzzététe|év e| induló targyalásos

! Keretmegállapodasos, az e|jáĺás első részében nyílt

!Keretmegállapodĺĺsos, aze|jáĺáselsĺĺrészében ]

meghivásos

! KeretmegáIlapodásos, aze|jáĺáselsőrészében'
hirdetménnyel induló tárgyalásos

! Keretmegá|lapodásos' az eljaĺas e|ső részeben
hiĺdetmény nélkĺili táĺgyalásos



ÍY.L.Z) Az aján|attételre vagy részvéte|re fe|hívandó je|entkezők létszáma vagy keretszám a (meghívlźsos és
tórgłallźsos eljárás, versenyryźrbeszéd)

A gazdasági szerep|ők tervezett száÍna 

-

VAGY:

Tervezett minimum 

- 

és (adott esetben) maximá|is létszáma

A jelentkezők szĺmának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

IV.1.3) Az aján|attevők |étszámának csłikkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd soĺán (ilźrgnldsos
e lj árás, versenypárbe szěd)

Igénybe vettek tÖbbfordulós eljáĺást annak éĺdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó
megoldĺások, illewe a megtaĺgyalaĺldó ajánlatok számát: ! igen ! nem

tv. 2) ÉRTÉKELÉSI szEMPoNToK

IV.2.1) ÉrÉke|ési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)

Ę} A Iega|acsonyabb íisszegű ellenszo|gá|tatás

VAG''

lAz összességében Iegetőnyłisebb ajánlata kłivetkező részszcmpontok a|apján

Részszempont

l.

2.

3.

4-

5.

Súlyszám Részszempont

6.

7.

8.

9.

10.

Súlyszám

IV.2.2) E|ektronikus ár|ejtésre vonatkozó infoľmációk

Elektronikus áľ|ejtés fognak alka|mazni ! igen Xnem

(Igen llóIasz esetén, ha szüI<séges) További információk az elektronikus áĺlejtésről:



Iv.3) ADMIMSZTRÁTÍV INFoRMÁCIóK

lV3.l) Á,z ajánlatkérő á|ta|azaktához rende|t hivatkozási szám (adott esetben)

IV3'2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor kerii|t korábbi közzététe|re ! igen Ę nem

(Igen váIasz esetén tóItse ki a megfelelő rovatokaĺ)

! eliarast megindító, illetve meghirdető felhívás

A hirdetmény szĺĺrna a Közbeszerzési Értęsítőben: / 6É-szám/évszĺźn)

A hirdetmény közzétételének dáfuma: ĺ l pv/hó/nap)

lEgyéb koÍábbi közzététe| (adott esetben)

A hirdetmény szĺíĺna a Közbeszerzési Éftesítőben: l KÉ-szlźn/évszźn)

A hirdetmény közzétételének dáfuma: / l pv/hó/nap)

A hirdetmény száma a KÖzbeszerzési Éĺtesítőben: l KÉ-szĺźn/évszón)

Ahirdetményközzétételénekdátuma: / ĺ (v/hó/nap)

Iv.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének fe|téte|ei (adott esetben)

A dokumentáció beszerzésének határideje

natum: żoij/lO.zl Gvnóĺnap ) Időpont: l0:00

(Igen válasz esetén,csak számokkal) ilĺ:' Pénznem:

A fizetés feltéte|ei és módia:

IV.3.4) Aján|attéte|i vagy részvéte|i határidő

oatum: żoi:110'żt 1évlhó/nap) Időponť $!0

IV.3.5) Az ajánIattéte|i fe|hívás megkü|dése a kiválasztott je|entkezők ĺészére (résnéĺeli felhívĺźs esetén)

Dátum: l l @v/hó/nap)

IV3.6) Az(ok) a nyelv(ek)' ame|y(ek)en az aján|ato|\ i|letve részvéte|i je|entkezések benyrĺjthatÓk

f] ÁzEU

! AZEU

! ľgyeo:

bárme|y hivatalos nyelve

következő hivatalos nyelve(i) :

El vagya.

MedeĐÉś tt{xrl. Keil éÍlE fiz€ĺni?



Iv3.7, 
^z 

aján|ati köti'ttség minimális időtartama (kivéve résnételifelhivás esetén)

ĺ l -ig (év /hó/nap )

ĺ/AGy

Az idótartam hónapban: 

- 

vagl napban..30 (az ajánlauételi hatóridő lejórtától szamítýą)

IV.3.8) Az ajánIatok vagy részvéte|i felhívás esetén a részvételi je|entkezések felbontásának feltéte|ei

Dátum: zo|3t|o.fl (év/hó/nap) Időpont: |0:00

Hely : l026 BudaDest. PasaÍéti út 83': ÉSZ-KER Kft. lebonvolító szervezet táÍgya|ó helyisége.

AzajáĺiatoUrészvételijelentkezések felbontásanjelen|étrejogosu|t személyek ! igen ! nem

(igen váIasz esetén) További információk ajogosultakĺóI és a bontási eljarásról:

K'bt'-6Łś-€+)lá-2-bękęzdésęszgĺĺ'ĺ

v. szAKAsZ; KIEGESZÍTŐ NFoRMÁcrox

v.1) A KoZBEszERzÉs IsuÉnóoó JELLEGÉRE voNÁTKozi INFoRlrŁłclllK (adott esetben)
A közbeszerzés ismétlődő je|legű f]igen Ęnem
(Igen vóIasz esetén) Atovéhbi hirdetmények kozzétételének tervezett ideje:

v.2) EURóPÁI UNITS ÁLAPIoKRA voNA

A szERzoDÉs EURÓPAI Ul\tlls ALÁPoKBÓL FINANszÍnozorľ ľnoĺuKTTEL És/vAGY PRoGRAMMAL
KAPCSOLATOS

! igen Xnem
(Igen vólasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:

v.3) Tov.łBBI rNFowĺlĺcllu (adott esetben)

V.3.l) A tárgya|ás lefo|ytatásának menete és az aján|atkérő á|tal e|őírt a|apvető sz:bályai' az e|só tárgyalás
időpontja z(ha az eljárás tórgłalásos)

v.3.2.l) A dokumentáció megvásár|ása, átvéte|e vagy elektľonikus úton tör.ténő e|érése az e|járásban va|ó
ľészvéte| fe|téte|e? (adoĺt esetben)

Ę igen lncm
v.3.2.2) A dokumentáció és a kiegészÍtő iratot vagy ismertető rendelkezésre bocsátásáva| kapcso|atos
további információk: (adott esetben)

Az ajánlati dokumentáció az ajánlattevő vaey az ajfulatbaÍl megie|o|t alvállalkozó általi áwéte|e az eljáÍásban va|ó
Í6-aételfelté!ęl9-4Łąján|ati dokumentáció másra-át nem ruhĺzbétT



átvevő cég neve és székhelve. adószáma. a cég nevében kapcsolattaĺasra kÜelö|t személ}' neve' te|efon. és fax
száma. e.mai| címe' A dokumontáció másra át nem ruhiíaható ós nom oub|ikĺilható. Közös ajrĺĺrlat esetén elegend<ĺ
ęgy-d--oluĘę4!á9ió-átvé!elę.

V.3.3.l) Az łisszességében legelőnyösebb aján|at kivá|asztásának értéke|ési szempontja esetén az ajánIatok
részszempontok szerinti tarta|mi e|emeinek értéke|ése során adható pontszám a|só és felső határa:

v.3'3.2) Az összességében lęe|őnyłisebb aján|at kivá|asztásának értéke|ési szempontja esetén a módszer
(módszerek) ismertetése, amel|ye| azaián|atkérÍĺ megadja az V.3.3.1) pont szerinti ponthatárok köziitti
pontszámot:

v.3.4) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltéte|ek és ezek e|őírt igazo|ási módja a minősített ajánlaÚtevők
hivatalos jeg1zékébe tiirténő felvéte| fe|téte|étképezii minŕĺsítési szempontokhoz képest szigorúbbak ..

X igen lnem i

Igen vá|asz esetén azon alkalmassági követe|mények (IIIr.2.2. és III.2.3. pont) megie|łi|ése, amelyek a
minősített aján|attevők hivatalos jęyzékébe tłirténő fe|véte| feltéte|ét képező minősítési szempontokhoz i
képest szigorúbbak:

P/l. és }vĺll

V.3.5) Az aján|ati biztosítékra vonatkozó előíľások (adou esetben)

Ajánlatkéĺő ielen kozbeszerzési eljrĺľásban nem íria elő ajánlati biztositék nyuitását.

V.3.6. Az e|járás a Kbt.40. $ (3)-(4) bekezđése alapJán keľu| meglndításľa: ! igen Ę nem

V'4) Egyéb információk:.

)' A'ze|iÁrás eređménvérŕí| szó|ń éŕeeítés. l

Ąánlatkéró eredményhirdęlśgt. nem_tart'ąĺfu!ą!tsyé.kpl-a-"Kb.!J?-ś-G)-j-(2) bekezdése_s_zśrint irásban értesĺti az .,

eUárás eĺedménvéról az összeeezés megküldéséve|. 
'AjanlatkéÍó tájékozĺatja az ďfuúattevőket. hory-gśbtś5.ŁG)bekezdésének megfele|ően az ajanlďokat a-lgľlęlÖ 
.

legrövidebb időn belül fogja elbírálni' az e|bĺráliĺst olvan idótartam alaĺ fogĺa elvégemi. hoey az ajánlattevőknek az
eljáĺást lezaĺó döntésrő| való értesítésére az aiánlati kötöttsée fennáIlása alatt sor kerĺrlíön.

Ajánlatkérő rögzíti" hogy a Kbt' I24. s (6) bekezdésében röezítetteknek megfelelően az Ajanlatkérő a szerzódést az
ajánlati kötöttség [Kbt. l24. $ (5) bekezdés szerinti] időtartama alatt fogia alaími a leghamaÍabbi időpontban. azza|.:

hsg. ą ĺzĹrz- édés nem köthető rueB - a Kbt. l24. t (8) bekezdésében ĺögzített esetek k.ivételéyę.l .:ĺz-Ĺr6_bs!i
összegezés meqküldésének napját követő tíz napos idótartam |ejártáie'

4. Formai e|őírások:

_tr_---- az aián|atoJ zÁĺ1csoma$olĺĺsban. egy eredelĹp3pjt-ąlap]ĹpęldanyLą!-lsYébbé_3_db a pepjr a!gpli!9!ű$rya!
mindenben megegyező elektronikus másolati példaĺlvban kell elektĺonikus adathordozón (pendrive. DVD vagv CD).
bgnÉj-ta!i-pdf.fot!0ó!qg'.ba4) a.ielen felhívásban megadott cínĺe kÖzvetlenül vaqyJostai u]!on ke|| be!$łjliĺĺł!-@ :

ajánlattéte|i hatáĺid<í lejĺĺmáig.

Amennviben e|térés van az ajan|at oépjlglapú és elektronikus máso z. ött'-ąZ--Nér!A'tkéÍ9-a
DapíÍ alapú példánvt tekinti inányadónak.

! Az ajánlat eredeti példánvát zsinónal. |apozhatóaĺl össze ke|l fiĺmi. a csomót matĺicával az aiánlat első



! Az ajanlat oldalszámozasa eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Eleeendő a szoveget vagT'
szemqkal--vacy_képJEéÍtąlmazi-slda-bkat-saálqqąi.-ązgrero-ldď&ĺ neĘkeu,_de !ęhęréerĺs!ąpqśs-}á{ąpq! ftg
vgnné!)1e1p kell. de |ehet sámozni.

D Az ajánlatnak az elején taĺtalomjegyzéket kel| tartalmaznia. mely alapján az ajánlatban szereplő
dokumentumok olda|szám alapian meetalá|hatóak-

! --_A-ssa!Ląc9la59[
n ..ĺózsprvÁRosI oNronvÁNyzer -.łĺÁNL,ą'ľ - roNrÉNpRpr gÉRgpADÁse - csak az
ajanlattételi határidő lejártakor bontható fe|!.' megje|ölést kell feltiintetni.

tr Az aján|atban lévő minden dokumenfumot (nvilatkozatot) a véeén alá kel| ímia az eÍre jogosult(ak)nak
vaey o|yan személynek. vagv személyeknek aki(k) ene ajogosult személy(ek)tő| írásos meghatalmazást kaptak.

.a-___4z-jjédąl-.m6dę.Í-'-alyan-qldal@n"ó' !g-sj!ás.! hąit-oltď-Éeľ.ę-éz--ądsp
dokumentumot aláíró személynek vagy szeméIyeknek a módosítfunál is kézjeggyel kell elIátni.

5'-- ---Ązgiqd atok érté.!plé.s-ę*

Ajánlatkérő tárg.vi közbeszerzési eliárás esetében a benyrijtott aián|atokat a Kbt. 7l. s (2) bekezdés a) pontjában

rcgátętĹekn-e.k-m9s&lslpęĺ' ą]ęgąlaes-oĺyąb.b-o-sgzsÉ.ęlleĺsz_oJglüAtfus|:l9.3lapjiáł-éľtéłę!Ĺ

6. A Kbt. 60. $ (6) bekezdése a|apjan az ajánlatnak felolvasólaoot kell taĺalmamia. amely feltunteti a Kbt.
62' $ (3) bekezdése szerinti Összes adatot.

7.- Aján]ą.$crő-nęt_ąlyéllalkoaójana&'é-q aďoÍt-ęs-elb-ęĺ az ą!kąlmałs'"q-lgaza!6á.ba! ÍéĹ{._v_eIő-

s'ervezéńek az aaoui ceeokmánvokái kéiÍ az á:ánńińóżisaiölni:

- az ajánlatot a|áiĺóft) a|áírasi címpéldányát' vagv a 2006. évi V. torvénv 9. $ (1) bekezdés szerinti aláíras.
ĺq-iuté|á!.9gĘentÍné-sdątb-aĺ

- a ceekivonatban nem szerep!ő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégieevzésrejoeosu|t személvtől
szaĺĺl.ućt'sz-aful',a[ą!rylsii[a-vonatkozó.-ą Ín9chatalmaza'śLąm.9cl-laBl.Ľr-laz.pÉąlájľís-átjs tartalmazo.-uasoĺtsľes
bizonyitó erejĺi magárokiratba foglalt meghatalnrazást.

8. Az aiánlatnak tarta|maznia kell aján|attevőnek a Kbt. 60. $ (3) bekezdésében foglaltaknak meefelelő
tlfęjezett 4yjlatkozatát a felhívás feltételeire. a szerződés meckÖlésérels !-e-lj9sÍésé.Ią.vab!sl4!-ą!94
elIenszol gá|tatiásra vonatkozóan.

9. Ajá,n|attevő köteles ajánlatĺíůoz csatolni a Kbt. 60. $ (5) bekezdése szeĺinti nyilatkozatát arra vonatkozolag'
hogv a kis- éĹk!021pgi!ąlkozĺlt9.kÍd' &j]0ĺ!ÉsJkl4usagatfuilrolszolóttirvénysz kis- vaey
kÖzépraua|kszáslak Í'Ĺir'Őiü!:ę"

10. Aján|attevőnek csatolnia ke|| a Kbt. 40. $ (l) bekezdése szerinti nyilatkozatot. A nemleges taĺa|mú
uyiląlkaząla! is-9saÍabĹt9u.!

Az Ajánlatkérő felhívja az ąianlattevók figvetmét. hogy a fentiekben roezített nyi|atkozatuk kitoltésekor vegyék
figyp!ę-4qbe..a Kbt. 26. $ szakaszát. amelvnek értelmében. ha egv.gą7daglgi szereplő a közbeszerzés értékśne!
huszonöt százalékát megha|adó mśĺtśkben fog kozvet|enul részt venni a szerzldés teljesítésében. akkor ĺlęIĺl.-lgbgl .
alvállalkozónak minősíteni. hanem az aián|atban és a szeĺződés teliesítése során kozos ajánlattevőként kell. hogv :.

szerepeljen' (Egy gazdasági szereolőnek a szerződés teUesítésében va|ó részvétele aránvát az hatáĺozza meg. hogy i

notl:ęqeÍáĄy!CIrt|i7p5üLgj9-l9! kpfbęszgÍzés táÍg.vának altalános foÍgďlĺ-l-aďó.ĺélkulgáEÚslt-d'qé!éK[óJ 
'.l l. Ajánlatkéró a Kbt. l22' A (5) bekezdése vonatkozásábaĺl. a kieeészítő tájékoĺatas esetében ésszerű időnek

tekinti az aján|attételi hatáĺidś |ejáĺtát megęlóző harmadik munkanapot (táiékoaatás meglag!!ás1irę} feltéve. hogy a;

kśLdéĘkśs..kéÍéseŁ.éa 3ila!ąffieli hatarid<' lejártát megelőző ötödik munkan-ap_íg Ínęgé-rtejnek-aiánlatkéÍőhöz. ]

12. Az ajánlatban benyujtott dokumentumokat a Kbt. 36. $ (3) bekezdése alapirĺn eg.vszerÍi máso|atban is be :'

Lęlłe.lĺvrí'jtani(azonbanvďamen afelhívĺísalaojránvalamel]l..
korę!ęlégśĺYéĺryęýĹésének alapjául szo|eáló .yacy.uyll4kqzątoEzl'&s&e'!-bę$4pbĹ$} i.

bankgaĺancia vagy kezesséelvállalásról szoló nyilatkozat. úgv azt eredeti. vag.v hiteles miĺsolatban kell becsatolni az.
eredeti ajénlalban.

l 3. Az aiánlatkérő nem él a Kbt' 122. 8 (9) bekezdésében foq|alt lehetőséqével.



v.5) E EIRDETMÉľy rpr,łoÁsÁľl'x roipor.łT.Ił: / / (év/hó/nap)



A. MELLÉ'KLET
TovÁBBI cÍMEK És xł'ľcsol,łrrłnľÁsr PoNToK

Đ TovÁBBI INFomĺÁclT a' xÔvttrczó cÍłĺolcľ És rłpcsoĺ-ĺľrĺ,mÁsr poľľoxoľ szBnĺzgpró ľB

Hivatalos név:
Ész-xľn xt.
Postai cím:
Pasaréti út 83.
VáÍos/Község: I Postai iĺányítószam:
Budapest | 1026

orság: HU

Kapcsolattaĺasi pont(ok) :

Cimzett.. T akźrcs Anasztázia

Telefon: +3ó 17888931

E-mail:
takacs@eszker.eu

Fax: +36 17896943

Intemetcím (URL):

II) Cfuĺĺx És xłPcsoLATTARTÁsI PoNToK' AHoNNAN A DoKtJMEľ{TÁcIl És Á KEcÉszÍľó rne'ľox BESZEREZHETóK

III) CÍMEK És KAPcsor,łľľłnrÁsl PoNToK' AHovA Az AJÁI\łLAToKAT/RÉSzvÉTELI JELENTKEZÉSEKET KELL
BENYÚJTANI

Hivatalos név:
Észxnn xĺt.
Postai cím:
Pasaréti út 83.
Váĺos/Kozség: I Postai irányítószám:
Budapest | 1026

oĺszág: HU

Kapcsolattartási pont(ok) :

Címzett.. Ze|enay Kĺisĺi na

Telefon: +36 17888931

E-mail:
titkaĺsag@eszker.eu

Fax: +36 17896943

Intemetcĺm (URL):

Hivatalos név:
Ész-xrn xľt.
Postai cim:
PasaÍéti út 83.
Város/KÖzség: I Postai irányĺtószám:
Budapest | 1026

ország: HU

Kapcsolattartási pont(ok) :

C ímzett-. Ze| enay Kĺi sztina

Telefon: +36 17888931

E-mail:
titkarsag@eszker.eu

Fax: +36 17896943

Intemetcím (URL):



n) A [ŁĺsIKAJ,łNlł.r.rÉľĺj cĺľrľt, łtulil-v ľrvÉBEN Az á,JÁNLATxÉnó.ł, srsznnzÉsr vÉczr

Hivatalos név:

Postai cím:

Város/kozség: Postai iranyítószám: Oĺszág..

.(Az A' melléHet IV) szakasza sziikség szerint több példányban is haszruźlható)



B. MELLEKLET
nÉsznrm.n voNÁ.TKozó rľronľlÁcrox

e'nÉszszÁľĺA:- nlľrvnzÉs:

l ) RovtD Nfi.GnAľÁnozÁs:

2) Kozos KozBBsznnzÉsl SzóJEGYZÉK (cPv)

Fő szójegyzék Kiegészítő szôjegyzék (adott esetben)

Fő tárgy

További tárgy(ak)

3) MENNYISÉG

(adou esetben, csak saźmokkal) Becsult érték áfa nélkul: Pénznem:

VAGY: és között Pénmem:

4) !ĺszĺwőĺÉs móľłnľłnĺ,ĺnł vłGy xr.zotľÉnr'/ľnrr.rnzÉsÉRr voNATKozl KÜLoNBozó IDóPoNToK
rBĺrÚľrrľÉsE (adot t e se tben)

Az időtartam hónapban: 

-vag 

napbarr: 

- 

(a szerződés megkötésétől számína)

VÁGY:

Kezdés l / (év/hó/nap)

Befeiezés l / ftv/hó/nan)

5) TovliBBI tNroRIĺ'łcITK A RÉsznrmol

_(E mellékletbőI a részek szómának megfelelően több példłźny hasznáIható) _____



{, ł,*. \^ilJ*Í|JJ).L
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ALAPIN FonMÁcror ł xözgrszenzÉsl euÁnÁsnol

Aián|atkérőre vonatkozó információk:
Név: Józsefuá rosĺ onkormá nyzat
Cím: 1082 Budapest Baross u.63-67.
E-mail : ballakata@jozsefuaros. hu

Az e|járás tíousa:
Kbt. Harmadik része a|apján nemzeti eljárásrend szerinti nyí|t közbeszerzési eljárás

E|járás nve|ve:
Je|en közbeszezésĺ e|járás kizárólagos hivata|os nye|ve a magyar. Az aján|atkérő a nem magyar
nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő á|tali fe|elős fordítását is e|fogadja.

Az e|iárás tárgya:
Konténerek beszezése a Telekitéri ideiglenes piacra bér|eti szerződés keľetében

A szeződés időtaftama:
2013. december 01. napjátó| 2oL4. március 31. napjáig

Egyéb rende|kezések:
Amennyiben az aján|ati fe|hívás és je|en dokumentáció kozött e|lentmondás merü| fö|, úgy az
aján|atté|i fe|hívásban közolteket ke|| méruadónak tekinteni.

Az e|járás során fe|merú|ő, az aján|ati felhívásban és je|en dokumentációban nem szabá|yozott
kérdések tekintetében a közbeszerzésekrő| szőlő 207t. évi CMII. toruény és végrehajtási
rende|etei az irányadóak.
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Kü|ön file-ban kerü| csatolásra.
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1. A DOKUMENTACIO TARTALMA

1.1. A dokumentáció a kovetkező részekbő| áll:
1. xöľrľ: euÁnÁsľ MEGINDÍTó FELHÍvÁs
2. xöľrľ: Úruureľó nz ÉnorrELT GAzDAsÁcr szEREPLór nÉszÉne
3. röľrľ: szERzóDÉsTERvEzET VAGY szERzőDÉses rrlĺÉTELEK
4. xöreľ: łrÁľloľľ IGAzońs- És ľvruľrozłľľĺrľľÁr
5' rörer: ľĺÚszłrr l.eÍnÁs

L.2. Je|en dokumentácĺó nem mindenben ĺsmét|i meg az aján|ati fe|hívásban fog|a|takat, a
dokumentáció az ajánlati felhÍvással együtt kezelendő. Az ajánlattevők kĺzáró|agos
kockázata, hogy gondosan megvizsgá|ják a dokumentációt és annak minden kiegészítését,
amely eset|eg az ajánlati időszak a|att kerü| kibocsátásra, va|amint, hogy megbízhatő
informácĺókat szerezzenek be minden o|yan körrilmény és köte|ezettség vonatkozásában,
ame|y bármi|yen módon is befolyásolhatja az aján|at természetét vagy je||emzőit.

1.3. Az ajánlattevőknek a dokumentációban kozö|t információkat bĺza|mas anyagként kel|
keze|nĺÜt ame|yrő| harmadik fé|nek semmiféle rész|etet ki nem szo|gá|tathatnat hacsak e
harmadik fél nem készít és nyújt be aján|atot az aján|attevő számára a munka egy részére
vonatkozóan (a|vá||a|koző), vagy az a|ka|masság igazo|ásában részt vesz a gazdasági
szereplő. Sem a dokumentációt sem annak részeit, vagy máso|ataĺt nem |ehet másra
felhaszná|ni, mint aján|attéte|re, és az abban ĺeíĺt szo|gá|tatások cé|jára.

2. KIEGÉszÍrőľruÉroTATÁs

2.L. Bárme|y gazdasági szerep|ő, aki je|en közbeszerzési e|járásban ajánlattevő lehet - a
megfelelő ajánlattéte| érdekében - az ajánlati fe|hilvasban, va|amint a dokumentácĺóban
fog|a|takkal kapcso|atban ír.ásban kiegészítő (érte|mező) tájékoztatást kérhet az
aján|atkérőtő| vagy az á|ta|a meghatározott szeruezettő|'

2.2. Aján|atkérő a Kbt. 722. s (5) bekezdése vonatkozásában, a kiegészítő tájékoztatás
esetében ésszerű időnek tekinti az aján|attételi határidő |ejártat mege|őző harmadik
munkanapot (tajékoztatás megküldésére), fe|téve, hogy a kérdések és kérések az
aján|attéte|ĺ határidő |ejáŕat mąe|őző ötodik munkanapig megérkeznek aján|atkérőhöz.

2.3. Bárme|y gazdasági szereplő kiegészí|ő tájékoztatást a következő kapcso|attartási pontokon
szerezhet:

Ész.xrn xn.
1026 Budapest Pasaréti út 83. fszt. (BBT irodaház)

Telefon : O6-t, I 7 88-89-3 1
Fax: 06-1/789-6943

E-mail: takacs@eszker.eu

2.4. Ajánlatkérő nem válĺa| fe|elősséget azért, ha egy gazdasági szerep|ő a kiegészítő
tájékoztatás kérés keretében nem adja meg azon e|érhetőségeit, melyekre a kiegészĺtő
tájékoztatás megadását várja és ezáltal Ajánlatkérő nem képes a tájékoztatás
cé|személyhez töfténő megkÜldésére (vagy téves, illetve az aján|attételi felhÍvás
megkü|désekor rende|kezésére á||ó címre kü|di meg a tajékoztatást).
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2.5. A kiegészítő tájékoztatás te|jes tartalmát hozzáférhetővé ke|| tenni, i||etve meg ke|| kü|deni
va|amennyi gazdasági szereplő részére. A kiegészítő tájékoztatást a gazdasági szerep|ők
azonos fe|téte|ek me||ett kapják meg írásban, te|efax ú$án és e-mai|ben a dokumentáció
átvéte|e Vagy a kérdésfe|tevés során fe|tüntetett te|efaxszámra és e-mail címre. A
kiegészítő tájékoztatás akkor minősü| kézbesĺtettnet ha a gazdasági szerep|ő a kiegészĺtő
tájékoztatást akár te|efax, emai|, vagy akár szemé|yes kézbesítés útján megkapta, vagy
szabá|yszerű énesítés me||ett nem vette át.

2.6. A kiegészíiő tájékoztatások kézheałéte|ét az aján|attevőknek haladékta|anu| vissza ke||

igazo|niuk. Kérjtjk a Tisztelt Aján|attevőket hogy a vá|aszok megérkezésérő| a 06-Iĺ789-
69-43-as faxszámra Vagy a titkarsag@eszker.eu e-mai| címre kÜ|djenek visszajelzést! A
visszaigazo|ás el nem kü|dése a kézbesítés tényét nem teszi semmissé.

2.7. A gazdaságĺ szerep|ő kizáró|agos fe|e|őssége, hogy o|yan te|efax-e|érhetőséget vagy e.maĺ|
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 szeruezeti egységén belü| a kiegészÍtő
tájékoztatás időben az arra jogosu|thoz kertiljon.

3. HELYSZÍNI BEJÁRÁS És xolĺzulľÁcro

3.1. Aján|atkérő he|yszíni bejárást je|en e|járás során nem taft.

3.2. Ajánlatkérő konzu|tációt jelen e|járásban nem taft.

4. Az A'ÁNHToK BENYÚJľÁsł

4.L. AZ. aján|attevőnek a Kbt-ben, az e|járást megindíEó felhilvásban, i||etve je|en
dokumentációban meghatározott taŕa|mi és formai követe|mények maradékta|an
figye|embevéte|éve| és az előílt köte|ező okiratot dokumentumot nyi|atkozatok (a
továbbiakban együttesen : mel|ék|etek) becsato|ásávaI ke|| ajánlatát benyújtania.

4.2. Je|en dokumentáció nem mindenben ĺsmét|i meg az e|járást megindító fe|hívásban
fog|a|takat, ezéft hangsű|yozzuk, hogy az aján|attéte|ĺ dokumentáciő az e|járást megindíľó
felhÍvással együtt keze|endő. Az eljárást megindító fe|hívás és a dokumentáció
rendelkezéseinek eset|eges e||entmondása esetén a felhívásban szerep|ők az irányadóak. A
dokumentáció papíralapú és e|ektronikus vá|tozata közül a papíra|apú az irányadó.
Aján|attevő köte|ezettségét képezi _ az e|járást megindíto fe|hÍvas és je|en dokumentáció
gondos áttanu|mányozását követően - az ezekben fog|a|t va|amennyi e|őírás, formai
követelmény, kikötés, a beszezés tárgyára vonatkozó specifikáció betaftása, va|amint a
kiegészÍtő (éfte|mező) tájékoztatás-kérésre adott ajánlatkérői vá|aszok figyelembevéte|e.
Aján|attevő koteles az e|járást megindÍtó felhívásban, a dokumentációban és aján|atkérő
á|ta| - a teljesítéssel kapcso|atban - szo|gá|tatott minden információ pontosságáró|
meggyőződni.

4.3. Formaie|őírások:
. az ajánlat eredeti pé|dányát zsinórral, |apozhatóan ossze ke|| fíizni, a csomót

matricáva| az aján|at e|ső vagy hátsó |apjához rĘzíteni, a matricát le ke|l bé|yegezni,
vagY az ajánlattevő részérő| erre jogosu|tnak a|á ke|| írni, úgy hogy a tlé|yegző,
illető|eg az a|áírás |egalább egy része a matricán |egyen;

. az ajánlat olda|számozása eggye| kezdődjön és olda|anként növekedjen. Elegendő a
szöveget vagy számokat vagy képet tarta|mazó olda|akat számozni, az Üres o|dalakat
nem ke||, de lehet. A cím|apot és hát|apot (ha vannak) nem kel|, de lehet számozni. Az
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aján|atkérő az ettő| kisméftékben e|térő számozást (p|. egyes olda|akná| a lA, ĺB
o|da|szám) is e|fogad, ha a tafta|omjegyzékben az egyes iratok helye egyérte|műen
azonosÍtható és az iratok he|yére egyérte|műen lehet hivatkoznĺ. Az aján|atkérő a
kĺsméftékben hiányos számozást jogosu|t kiegészíteni, ha ez az ajánlatban va|ó
tájékozódása, i|letve az aján|atra va|ó hivatkozása érdekében szükséges;

. az aján|atnak az elején (fedőlapot vagy felo|vasólapot követően) tafta|omjegyzéket kel|
tarta|maznia, me|y a|apján az aján|atban szerep|ő dokumentumok o|da|szám a|apján
megta|á|hatóak;

. az aján|atot zárt csomagolásban, egy eredeti papír a|apú pé|dányban, továbbá 3 db a
papír alapú példánnyal mindenben megegyező e|eKronikus máso|ati pé|dányban ke||

e|eKronikus adathordozón (pendrive, DVD vagy CD) benyújtani, pdf formátumban)
beadnĺ,

. az ajánlatban |évő, minden dokumentumot (nyi|atkozatot) a vegén a|á ke|| írnia az
adott gazdá|kodó szeľvezetné| erre jogosu|t(ak)nak vagy o|yan szemé|ynet vagy
személyeknek aki(k) erre a jogosu|t szemé|y(ek)től írásos te|jes bizonyíltó erejű
magá nokiratba fog |a |t meg hata I mazást kapta k;

. az aján|at minden o|yan o|da|át, ame|yen - az aján|at beadása e|őtt - módosítást
hajtottak végre, az adott dokumentumot a|áíró szemé|ynek Vagy szemé|yeknek a
módosításná| is kézjęgye| ke|| e||átnĺ;

. az ajánlatokat zárt, sérü|ésmentes csomago|ásba he|yezve ke|l benyújtani. A
csomago|ásnak biztosítani ke||, hogy az aján|at egyes pé|dányai együtt maradjanat
egyéfte|műen |átható |egyen, hogy a csomag |ezárását követően abbó| semmit ki nem
vettek, és/vagy abba semmit be nem tettet és a csomago|ás kü|ső fe|ü|etén
me9je|ö|hetőek, |egyenek a köv.etkező pontban fe|sorolt adatok; a záĺt csomagon
,,A!ANLAT: JOZSEFVAROSI ONKORMANYZAT - ATANLAT - KONTENEREK
BERBEADASAi va|amintl ''Csak közbeszerzési eljárás során, az aján|attételi
határidő lejáÉakor bontható fel!', megje|olést ke|| feltüntetni.

4'4. Az ajánlat nem taŕa|mazhat beto|dásokat tor|éseket és átírásokat az aján|attevő á|ta|
e|kovetett hibák szükséges korrekcióinak kivételével, ame|y esetben ezen korrekciókat az
aján|atot a|áír'ó szemé|ynet vagy szemé|yeknek kézjegyükke| kel| ellátni.

4.5. Az ajánlatokat írásban és zárüan, a felhiivás álta| megje|o|t kapcsolatüaľtasi pontban
megadott címre közvet|enü| vagy postai úton ke|| benyújtani az aján|attéte|i határidő
|ejártaig. A postán, futárra| feladott, Vagy szemé|yesen kézbesített aján|atokat az
aján|atkérő csak akkor tekinti határidőn be|ü| benyújtottnat ha annak kézhezvéte|ére az
aján|attételi határidő lejáftaig sor kerü|. Az aján|at, illetve az azza| kapcso|atos postai
kti|demények e|vesztésébő|, késede|mébő|, sérü|ésébő| eredő kockázat az aján|attevőt
terheli.

4.6. Az aján|atok benyújtásának helye és határideje:

Ész.rrR rľt.
Ĺ026 Budapest' Pasaréti út 83. fszt. titkárság (BBT irodaház)

határideje: 2013. október 21. 1o.00 óra

4.7. Szemé|yes |eadás esetén kérjüt hogy aján|ataikat munkanapokon 9-15 óra között adják |e,

az aján|attéte|i határidő |ejáĺtanak napján 9-10:00 óráig!

4.8. Az aján|atokat aján|atkérő érkezteti, aki biztosítja, hogy az aján|atok tafta|ma a fe|bontás
időpontjáig senki számára se válhasson hozzáférhetővé.
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4.9. Ha je|en dokumentáció aján|ott igazo|ás- és nyi|atkozatmintát taľtalmaz, ez esetben a 4.
kotetben ta|á|ható vonatkozó iratmintát kérjÜk |ehetőség szerint fe|haszná|ni és
megfe|e|ően kitö|tve az aján|athoz me||éke|ni.
Az ajánlott igazo|ás- és nyi|atkozatminta he|yett annak taľta|mi|ag mindenben megfe|elő
más okirat is melléke|hető (p|. referencia nyi|atkozat esetén). Az aján|attevő fele|ősségge|
taftozik az aján|atban közö|t adatok és nyi|atkozatok, va|amint a becsatolt igazo|ásot
okĺratok tartalmának va|odiságáéĺt.

4.Lo.p,z aján|at e|őkészítéséve|, összeá||ítasáva| és benyújtásáva|, vagY az aján|athoz szüKĄ7es
információk megszezéséve| kapcso|atos mu|asztás kovetkezményei ajánlattevőt terhe|ik.
Az ajánlat e|készí|éséve|, benyújtásáva| és egyébként a közbeszezési e|járásban va|ó
részvéte||e| kapcso|atban fe|merÜ|ő kö|tségeket az aján|attevők maguk vise|ĺk és ezek
részben vagy egészben tofténő megtérítésére az aján|atkérő nem köte|ezhető. Minden
o|yan adat, informáciő Észerzése, - ame|y aján|atuk e|készítéséhez és a szeződéses
kötelezettségek e|vá|la|ásához szükégesek - saját ko|tsegr.ikre és saját fele|ősségükre az
Ajá n ĺattevők fe|adata.

4.11.Aján|atkérő az aján|at benyújtását kovetően nem veszi figyelembe aján|attevőnek - a
pontos információk hiányára hĺvatkozó - aján|at módosítására vonatkozó kére|mét az
aján|attéte|i határidő |ejártat követően. Az aján|athoz szÜkéges pontos és egyéľtelmű
információk beszezését szo|gá|ja a je|en dokumentációban rész|etezett tájékoztatás-kérés
|ehetősége. Aján|attevőnek a jogszabályi rende|kezések betaftása me|lett az
ajánlattéte|i fe|hÍvásban, a dokumentációban és az aján|attevők kérdéseire adott
válaszokban meghatározottaknak megfelelően ke|| az aján|atot e|készítenie.

4.L2.^z aján|atban kozö|t információk kizárő|ag ezen közbeszerzési e|járás eredményének
megá | |apítasa keretében kerü | nek feIhaszná |ásra.

5. nÉszn:ÁnHTTÉTEL' ILLEwE ľöggvÁLro7ÄTÚ n,rÁľuĺrÉrel I.eľlerősÉce

5.1. Aján|atkérő a részaján|attéte| lehetőségét nem biztosítja.

5.2. Az aján|attevők je|en e|járásban tobbvá|tozatú (a|ternatÍv) aján|atot nem tehetnek, az ilyen
aján|atokat aján|atkérő érvényte|ennek nyi|vánítja, tekintette| arra, hogy nem
összehason|íthatóak a többi aján|atta|.

6. rözös nrÁľuľľÉľel

6'1. Több gazdasági szereplő közösen is nyújthat be aján|atot. A közos aján|attevők kote|esek
maguk kozti| egy' a közbeszezési eljárásban a közös aján|attevők nevében e|járnijogosult
képvise|őt megje|ö| ni.

6.2, Közös aján|atot tevő nyeftesek á|ta| létrehozandő gazdasági társaság, i|letve jogi személy
|étrehozását aján|atkérő nem követe|i meg.

6.3. A kozös ajánlattevők csopotjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyéfte|műen
tarta|maznia ke|| a kozös aján|attevők megje|ö|ését.

6.4. Aho| a Kbt. az ajánlatkérő számára az ajánlattevők értesítesét írja elő, valamint a kiegészítő
tájékoztatás megadása [Kbt. 122. (5) 5]' a .hiánypot|ás [Kbt. 67. 5), a felvi|ágosítas [Kbt.
67. s] és indokolás [Kbt. 69-70. $] kérése esetében az aján|atkérő a közös aján|attevőknek
szóló étesítését, tájékoztatását, illetve fe|hívasát a kozös aján|attevők nevében e|járni
jogosu|t képvise|őnek küldi meg.
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6.5. Amennyiben az ajánlatkérő aján|ati biztosíték nyújtását [Kbt. 59. 5] írja elő, a kozös
aján|attevőknek a biztosítékot e|egendő egyszer rendelkezésre bocsátaniuk. Az ajánlati
kotottségnek bármelyik közös aján|attevő részérő| történt megséftése [59. 5 (4)
bekezdése] esetén a biztosĺték az aján|atkérőt il|eti meg!

6.6. A közös aján|attevők a szerz&és te|jesítéséért az aján|atkérő fe|é egyetem|egesen fe|e|nek.

6.7. M qy kozös aján|atot benyújtó gazdasági szerep|ő(k) személyében az aján|attéte|ĺ
határidő |ejárta után vá|tozás nem következhet be.

6.8. Ha egy gazdasági szerep|ő a közbeszezés értékének huszonöt száza|ékát megha|adó
méftékben fog közvet|enü| részt venni a szerzffiés - részajánlat-téte|ĺ |ehetőség biztosĺtása
esetén egy részre vonatkozó szeĺződés - teljesĺtésében, akkor nem |ehet a|válla|kozónak
minősíteni, hanem az aján|atban és a szerződés te|jesítése során kozös aján|attevőként
kell, hogy szerepe|jen' Egy gazdasági szerep|őnek a szerződés te|jesítésében va|ó
részvéte|e arányát azhatározza meg' hogy milyen arányban részesül a beszezés tárgyának
á|ta|ános forga|mi adó né|kü| számított e|lenéftékébő|.

6.9. Amennyiben több gazdasági szerep|ő közösen tesz aján|atot a közbeszezési e|járásban,
akkor az aján|athoz csato|niuk kel| az erre vonatkozó megá||apodást.
A kozös ajá n |attevők megá lĺa podásá nak ta rta I mazn ia ke| | :

- a je|en közbeszezési eljárásban közos aján|attevők nevében e|járni (továbbá
ka pcso|atta ĺtásra ) jogosu |t képvise|ő szeruezet meg nevezését;

- a szerződés te|jesítésééft egyetem|eges fe|előssé9vál|a|ást minden tag részérő|;
- aján|atban vá||a|t kote|ezettségek és a munka megosztásának ismeľtetését a tagok és a

vezető között;
- a szám|ázás rendjét.

7, Üzuľr TIToK vÉoeu'lr

Az aján|attevő az ajánlatában, va|amint a 69-70. $ szerinti indokolásban elkü|önített módon
e|helvezett, üz|eti titkot [Ptk. 81. 5 (2) bekezdése] taŕa|mazó iratok nyi|vánosságra
hozata|át megti|thatja. Az üz|eti titkot tarta|mazó iratokat úgy kell e|készÍteni, hogy azok a
Ptk. 81.5 (3) bekezdésére tekintette| kizárő|ag olyan információkat tafta|mazzanat
ame|yek nyi|vánosságra hozata|a az úz|eti tevékenység vegzése szempontjábo| arányta|an
sére|met okozna, továbbá ne tafta|mazzanak a Kbt.80.5 (2)-(3) bekezdése szerinti
elemeket.

Aján|atkérő nem válla| fe|e|ősséget az üz|eti titoknak taľtott információt iratok harmadik
szemé|yek (külonösen más ajánlattevőt gazdasági szerep|ők) á|ta|i megismerésééft,
amennyiben aján|attevő az üzleti titkot [Ptk. 81. $ (2) bekezdése] taftalmazó iratokat
ajánlatában nem elkülonÍtett módon, Vagy úgy he|yezi e|, hogy azok tafta|maznak a
fentiekben megje|ö|t információkat is.

8. n:Áľuĺr xöľoĺľsÉa

Az aján|atĺ kotottség időtaftama: 30 nap.

9. AzAJÁNLAToKFELBoNĺÁsł

9.1. Az aján|atokat tafta|mazó ĺratok fe|bontásának he|ye és ideje:
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9'2. Az ajánlatok felbontásáná| csak az aján|atkérő, az aján|attevőt valamint az á|taluk
meghÍvott személyet továbbá - a közbeszerzéshez támogatásban részesÜ|ő ajánlatkérő
esetében - a kü|ön jogszabályban meghatározott szeruek képvise|ői, valamint szemé|yek
lehetnek jelen.

9.3. Az aján|atok fe|bontásakor ismeftetni ke|| az aján|attevők nevét, címét (székhelyét
lakóhelyét), va|amint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, ame|yek az éĺtékelési
szempont (részszempontok) a|apján étéke|ésre kerülnek. Az. aján|atok bontása előtt
közvet|enü| ismeftetni ke|| a becst]lt értéket és a rende|kezésre álló fďezetet.

9.4. Ha az ajánlatok bontásán egy - ott je|en |évő - szemé|y kéri, az aján|at ismertetését
kovetően azonna| |ehetővé ke|| tenni, hogy betekinthessen a fe|o|vasó|apba.

9.5. A határidő után beérkezett ajánlat csomago|ása az aján|attevő személyének megá||apíĽása
cé|jábó| bontható fel, ame|yrő| külon jegyzőkonyvet ke|| fe|venni.

1o. Az A'ÁNLAToK ELBÍRÁLASA

1o.1.Az ajánlatok e|bír.álása során az ajánlatkérőnek meg ke|| vizsgá|nia, hogy az aján|atok
megfele|nek-e az eljárást megindító fe|hívásban, a dokumentációban, va|amint a
jogsza bá |yokba n meg hatá rozott feltéte|eknek.

Lo.z.Az aján|atkérő kote|es megállapítani, hogy me|y aján|atok érvényte|enet és hogy Van-e
olyan aján|attevő, akit az e|járásból ki ke|| zárni. Fĺz, aján|atok tételes átvizsgá|ása során
megál|apítasra kerü|nek az aján|atok eset|eges érvénytelenítésére vagY az aján|attevő
kizárására okot adó körÜ|mények.

10.3.Az érvényes ajánlatokat az e|járást megindíto fe|hÍvasban meghatározott értéke|ésĺ
szempont a|apján, va|amint a Kbt. 7L-73. $-okban, az e|járást megindíto felhÍvásban,
továbbá a je|en dokumentációban fog|a|takra tekintette| ke|| éftéke|ni.

to.4.^z aján|atkérő az aján|atokat a |ehető |egrövidebb időn be|Ül kote|es e|bír.á|ni, az e|bírá|ást
olyan időtartam alatt ke|| e|végeznie, hogy az ajánlattevőknek az eljárást lezárő döntésrő|
va|ó étesítésére az aján|ati kötottség fenná|lása alatt sor kerü|jön.

1o.5'Az aján|atkérő indokolt esetben az ajánlati kötottség |ejártának időpontját mege|őzően
fe|kérheti az aján|attevőket aján|ataiknak meghatározott időpontig töfténő további
fenntaftására, az aján|ati kötöttség kiterjesztése azonban nem ha|adhatja meg az aján|ati
kötöttség lejártanak eredeti időpontjátó| számított 60 napot. Amennyiben az
ajánlattevő az ajánlatkénő által megadott határidőben nem nyilatkozit úgy ke!|
tekinteni, hogy ajánlatát az ajánlatkérő által megjelölt időpontig fenntaftja.
Amennyiben valame|yik aján|attevő aján|atát nem tatja fenn, az aján|ati kotöttseg
lejáftának eredeti időpontját kovetően az e|járás további részében az éftékelés során
aján|atát figye|men kívti| kel| hagyni.

10.6.A2 aján|atkérő köteĺes az összes aján|attevő számára azonos fe|tételekke| biztosÍ|ani a
hiánypót|ás |ehetősegét, va|amint az ajánlatokban ta|á|ható, nem ęyéte|mű kije|entéset
nyi|atkozatot igazolások tafta|mának tisztázása érdekében az aján|attevőKől fe|világosítást
kérni. A hiánypót|ás és fe|világosítás kérésre vonatkozó szabá|yokat a Kbt. 67, $-a
tarta|mazza. Ajánlatkérő nem rende| el újabb hiánypot|ást, abban az esetben, ha az
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aján|attevő az aján|ata hiánypót|ása során korábban nem szerep|ő gazdasági szereplőt von
be az e|járásba és a hiánypot|ás során bevont gazdasági szerep|őre tekintettel |enne
szükséges az újabb hĺánypót|ás elrende|ése.

1o.7. Mindaddig, am(2 bármely ajánlattevő számára hiánypot|ásra Vagy fe|vi|ágosítás nyújtására
határidő van fo|yamatban, az aján|attevő pótolhat olyan hiányokat, ame|yekre nézve az
aján|atkérő nem hÍvta fel hiánypót|ásra'

1o.8.Az aján|atkérő az értéke|és szempontjábol |ényeges aján|ati e|emek tartalmát megalapozó
adatokat, va|amint indoko|ást köte|es ír.ásban kérni és errő| a kérésről a többi aján|attevőt
egyidejű|eg, írásban éftesíteni, ha az aján|at a megkötni teruezett szerződés tárgyára
figye|emmel arányta|anu| a|acsony árat tarľalmaz bárme|y o|yan, az e||enszo|gá|tatásra
vonatkozó összeg tekintetében, ame|y öná|lóan éftéke|ésre kertj|.
Az ár aránytalanu| a|acsony voltának megítélésekor az aján|atkérő korábbĺ tapasztalataira, a
kozbeszezést mege|őzően végzett pĺaďe|mérés eredményére Vagy a közbeszezést
mege|őzően a becsü|t éfték meghatározásához fe|haszná|t egyéb adatokra kel| figye|emme|
|enni. Köteles az aján|atkérő a fentieket alka|mazni kÜ|onösen akkor,ha az aján|atban fog|a|t
e||enszo|gá|tatás több, mint húsz száza|ékka| eltér a kozbeszerzés _ az ellenszolgáltatás
öná||óan éftéke|ésre kerü|ő va|ame|y e|eme esetén az adott e|emre eső - a 18. 5 (2)
bekezdésének a|kaImazása né|kü| számított becsü|t éftékétől.
Az irreális aján|ati e|em (e||enszo|gá|tatás) miatti indoko|ás kérés szabá|yait a Kbt. 69. $-a
tartalmazza.
Amennyiben az ajánlatiár mega|apozottságáró| szó|ó döntés meghozata|áhozazszükéges,
az aján|atkérő összehason|ítás cé|jából a többi aján|attevőtő| is kérhet be meghatározott
aján|ati e|emeket megalapozó adatokat.

11. łz ÉnvÉľYEs A'ÁNLATor ÉnrÉxEtÉsE

Az ajánlatok éftéke|ési szempontja a Kbt. 7t. s (2) bekezdés a) pontja szerint a
legalacsonyabb összegíi el|enszolgá|tatas. (havi nettó bér|eti díj Ft-ban)
A |ega|acsonyabb összegű ellenszo|gá|tatás értékelési szemponton belü| az Aján|atkérő az
egyosszegű nettó aján|ati árakat veti össze és a Kbt. szabá|yai szerint a lege|őnyosebbet
(|ega |acsonyabbat) preferá |ja.

,Az egyosszegű nettó árakat úgy ke|| megadnĺ, hogy azok tańa|mazzanak minden
járu|ékos ko|tséget, függet|enü| azok formájától és forrásató|, pl. VAM, különboző díjak és
i||etéket stb.
Az aján|atok kido|gozásakor vegyék figye|embe, hogy az aján|ati árnak te|jes körűnek ke||
|ennie, vagyis magában ke|| fog|a|nia va|amennyi ajánlattevői kifizetési igényt.

Az Ajánlattevők csak forintban (HUF) tehetnek aján|atot és a szeęődéskotés va|utaneme is
csak ez lehet.

t2. EREDMÉNYHIRDETÉą összEc EzÉs 
^zruÁľ 

uroK ELBÍRÁLAsÁnól

Lz.t.Az aján|atkérő koteles az aján|attevőt írásban tájékoztatni az eljárás eredményérő|, az
e|járás eredményte|enségéről, az aján|attevő kizárásáró|, a szerződés te|jesítésére va|ó
alkaImat|anságának megá|lapÍEásáról, ajánlatának egyéb okbol töftént éľvényte|enné
nyi|vánítasáró|, valamint ezek részletes indokáró|, az errő| hozott döntést követően a |ehető
|eghamarabb, de |egkésőbb három munkanapon belü|.

L2.2.Az. aján|atkérő az aján|atok e|bírrá|ásának befejezésekor kü|on jogszabá|yban meghatározott
minta szerint írásbe|i összegezést köteles készíteni az ajánlatokról. Az ajánlatkérő az
ajánlatok e|bírá|ásának befejezésekor a fenti tájékoztatást az írrásbe|i összegezésnek
minden aján|attevő részére egyidejű|eg, te|efaxon Vagy e|ektronikus úton tońénő
meg kü |désével teljesÍti.
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L2.3. Az aján|atkérő az ajánlatok e|bírá|ásáról készített ír.ásbe|i összegezést az ajánlattevők
részére torténő megküldésétő| számÍtott huszadik napig egy a|ka|omma| jogosu|t
módosĺtani, szĺikség esetén az éĺvényte|enségrő| szó|ó tájékoztatást visszavonni, továbbá a
már megkötöfr, szerzffiéstő| e|állni, i||etve amennyiben a te|jesíiés megkezdése miatt az
eredeti á||apot nem á||ítható he|yre, a szerződést azonna|i hatá||yal felmondani, ha az
eredmény megkü|dését követően ész|e|i, hogy az eredmény (eredménytelenség)
töruényséĺtő vo|t és a módosítás a toruényséftést oĺvoso|ja. Az ajánlatkérő a módosított
ír.ásbe|i összegezést köte|es faxon vagy e|ektronikus úton ha|adékta|anu|, egyidejíÍ|eg az
osszes aján|attevőnek megkri|deni.

13. ELőzETEsVITARENDEzÉs

13.1.A Kbt. 79. 9 (1) bekezdése szerinti e|őzetes vitarendezési kére|met az alábbi címre ke||

benyújtani:

Ész-rrn rn.
1026 Budapest, Pasaréti út 83. fszt. (BBT irodaház)

Te|efon : 06.Ĺ l 7 88.89.3 1
Fax: O6-U789-6943

E-ma il : titkarsag@eszker.eu

13.2.A kére|mezőnek az aján|atkérőhöz benyújtott kére|mében (a továbbiakban: előzetes
vĺtarendezési kérelem) meg ke|| jelö|nie az ír.ásbe|i összegezés vagy egyéb dokumentum,
vagy e|járási cse|ekmény jogsértőnek taftott e|emét, továbbá a kére|mező javaslatát,
észrevéte|ét, va|amint az á|láspontját a|átámasztó adatokat, tényeket, továbbá az azt'
a|átámasztó dokumentumokra - ha vannak i|yenek - hivatkoznia ke||.

Az e|őzetes vitarendezési e|járás szabá|yait a Kbt. 79. $-a tarta|mazza.

13.3.Amennyiben va|ame|y aján|attevő a rende|kezésére á||ó határidőben e|őzetes vitarendezési
kérelmet nyújtott be az aján|atok bontását követően tortént e|járási cse|ekménnye|,
ke|etkezett dokumentummal kapcso|atbanr az aján|atkérő a kérelem benyújtásátó| a
vá|aszának megkü|dése napját követő tíz napos időtanam bjárbaig akkor sem kötheti meg
a szeęffiést - ha részajánlat téte|e |ehetséges vo|t, a beszezés érintett részére vonatkozó
szeződést - ha eddig az időpontig a szerzffiéskötési moratórium egyébként |ejárna.

Í4. A szERzőoÉs ueaxörÉse És TEuEsÍTÉsE

14.1' Eredményes közbeszezésĺ e|járás alapján a szeĺződést a nyeftes szeruezettel (szemé||ye|) -
közös aján|attéte| esetén a nyeftes szeruezetekke| (szemé|yekke|) - ke|| írásban megkotni a
kozbeszezésĺ eljárásban közö|t vĄ;leges feltéte|et szeződésteruezet és ajánlat
ta ŕa I má na k megfe|e|ően.

í.4,2.^ szeződésnek taftalmaznia ke|l - az eljárás során a|ka|mazott éftékelési szempontra
tekintettel - a nyeftes ajánlat azon e|emeit, amelyek éŕékelésre kerü|tek.

L4.3.Az ajánlatok elbír.á|ásáró| szó|ó írásbeli összegezésnek az aján|attevők részére toftént
megkü|dése napjátó| a nyeľtes aján|attevő és a második |egkedvezőbb aján|atot (ha
ajánlatkérő hirdetett második he|yezettet) tett aján|attevő ajánlati kötöttsége további
harminc nappal meghosszabbodik.

Ĺ4.4' 
^z 

ajá n |atkérő köte|es szezó1déses fe|tétel ként e|őírn i, hogy :

. a nyeftes aján|attevő nem fizet, illetve számo| e| a szeĺzffiés te|jesítéséve|
összeftiggésben o|yan költségeket, melyek az 56. $ (1) bekezdés k) pontja szerinti
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fe|téte|eknek nem megfe|e|ő társaság tekintetében merĹi|nek fe|, és me|yek a nyeftes
ajá n |attevő adó köteles jovede| mének csokkentésére a I ka I masa k;

. a szerzffiés te|jesítésének teljes időtaftama a|att tu|ajdonosi szerkezetét az
aján|atkérő számára megismerhetővé teszi és az alábbiakban részletezett ügyletekrő|
az ajánlatkérőt ha|adéKa|anu| értesíti.

L4.5,^z ajánlatkérőként szeződő fél jogosu|t és egyben köte|es a szeződést fe|mondani - ha
szükséges o|yan határidővel, ame|y lehetővé teszi, hogy a szeződésse| érintett fe|adata
e||átásáról gondoskodni tudjon - ha:
. a nyertes aján|attevőben kozvetetten vagy kozvet|enü| fío/o-ot megha|adó tu|ajdoni

részesedést szerez va|amely olyan jogi szemé|y vagy jogi szemé|yiségge| nem
rende|kező gazdasági társaság, ame|y nem fe|e| meg az 56. 5 (1) bekezdés k)
pontjába n meg hatá rozott fe|tételeknek.

. a nyertes aján|attevő közvetetten vagy köałet|enü| 25o/o-ot megha|adó tulajdoni
részesedést szerez va|ame|y o|yan jogi szemé|y vagy jogĺ szemé|yiséggel nem
rendelkező gazdasági társaságban, ame|y nem fe|e| meg az 56. s (1) bekezdés k)
pontjá ba n meg határozott feltéte|eknek.

Jelen pontban em|ített felmondás esetén a nyeľtes aján|attevő a szerződés megszűnése
e|őtt már te|jesített szo|gáltatás szeződésszerű pénzbe|i ellenéftékére jogosu|t'

14.6.A kü|fö|di adóilletősegĺĺ nyeftes aján|attevő köte|es a szeęődéshez arra vonatkozó
meghatalmazást csatolni, hogy az il|etősége szerinti adóhatóságtó| a magyar adóhatóság
közvet|enü| beszerezhet a nyeftes aján|attevőre vonatkozó adatokat az országok kozotti
jogsegé|y igénybevéte|e né|kü|.

14.7.^ közbeszezési szerződést a közbeszezési e|járás alapján nyeftes aján|attevőként
szerződő fé|nek, i||etve közösen aján|atot tevőknet Vagy - ha az aján|atkérő gazdá|kodó
szeĺvezet |étrehozásának kote|ezettségét e|őíńa vagy azt, lehetővé tette - a nyeftes
aján|attevő (aján|attevők) kizáró|agos részesedéséve| |étrehozott gazdá|kodó szeruezetnek
(a továbbiakban : projekttársaság) ke|| teljesÍtenie.

í'4.8.Az aján|attevőként szeződő fél te|jesítesében köte|es kozreműkodni az o|yan a|vá||a|kozó
és szakember, ame|y a közbeszezési e|járásban részt vett az aján|attevő a|ka|masságának
igazo|ásában. Az aján|attevő köte|es az aján|atkérőnek a teljesítés során minden oĺyan -
akár a korábban megje|ö|t a|vá|la|kozó he|yett igénybe venni kĺvánt - a|vá||alkozó bevonását
bejetenteni, ame|yet az aján|atában nem nevezett meg és a bejelentéssel együtt
nyi|atkoznia ke|| arró| is, hogy az álta|a igénybe venni kívánt alvá||a|kozó nem á|| a kizáró
okok hatalya alatt.
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BÉnlerr szrnzóoÉs

TERVEZET

adószám :.........., bankszám|aszám:

továbbiakban: Bérbeadó, együttesen: felek _ között a mai napon az a|ábbi fe|téte|ekke|:

EIőzmények:

Bér|ő a 2011. cufi. tv. (továbbiakban: Kbt.) m. része szerinti nyí|t eljárást fo|ytatott |e 2013.

évben az a|ábbi e|nevezéssel: ,,KoNTÉNEREK BESZERZÉSE A TELEKI ĺÉru IoelcLENEs PIACRA
aÉnlEn sZERzőDÉs KERETÉBEN,' e| nevezésse|.

Az e|járásban részajánlatot tenni nem lehetett.

Az e|járás nyertese Bérbeadó |ett, ezéľt fe|ek az a|ábbi szezóldést kötik a Kbt. vonatkozó
rende|kezései nek betartása mel|ett:

Aszerződés tárgya

1. Bérbeadó bérbe adja, Bérlő bérbe veszi az a|ábbi konténereket je|en szeződésben
meghatározott feltételek szerint és időtaftamra, me|yeknek a rész|etes míĺszaki
paramétereit a kozbeszezési eljárás iratanyaga tafta|mazza :

a. 18 (2x9) db 20 |áb hosszú dup|a (egybenyitott) irodakonténer
b. 19 db 20 |áb hosszú szimp|a irodakonténer

2 db 20 |áb hosszú, belső térben kettévá|asztott irodakonténer
4 db 20 |áb hosszú egymássa| egybenyitott irodakonténer
1 db 20 láb hosszú raktárkonténer
1 db 20 |áb hosszú szaniter konténer (női-férfi WC, kézmosó)
1 db 10 |áb hosszú szaniter konténer (női-férfi WC, kézmosó)
1 db 20 |áb hosszú szaniter konténer (női.férfi Wc, kézmosó, zuhanyző,
eleKromos bojlerrel)

c.
d.
e.
f.
g.
h.
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Bérbeadó köte|ezettsége továbbá fenti konténerek he|yszínre szá||ĺtása, a tertiletre
tofténő e|he|yezése (|ete|epíŁése), a szükéges kapcso|ódó munkálatokka|, kÜ|onösen
kozműbekotések e|végzése, továbbá a szerződés hatá|yának megszűntekor a konténerek
elszá||ítása, és a terület eredetĺ á||apotba hozása, amennyiben az szüksĄ;es.

Az ellenéfték:

1. A je|en szerződés tárgyát képező konténerek havi bér|eti díja nettó.. ... Ft +
ilfalhó, azaz nettó
átalánydfi.

2. Az áta|ánydĺ tartalmáva| a felek tisztában vannak. Az e||enéfték magában fogla|ja je|en
szeaőťésben fogla|t va|amennyi fe|adat e|látásának az e||enéľtékét, kü|onosen, de nem
kizáró|agosan a szakzerű he|yszínre szá||ĺtásnak, |ete|epítésnek, e|szá||ításnak az
e||enértékét.

3. Bérbeadó a fentiekben rogzített e||enéftéken kívü| jelen szeződésse| kapcso|atosan
további igényt semmi|yen jogcímen nem terjeszthet e|ő, kivéve az eset|eges késede|mi
kamatot.

4. Fe|ek megá||apodnak abban, hogy a havi bér|eti dfi fix dfi, mely a szerződés hatá|ya alatt
nem változik.

5. Bér|ő e|ő|eget semmi|yen jogcímen nem fizet.
6. Bérbeadó számlát havonta - egyen|ő összegben - utó|ag jogosu|t teljesítésigazo|ás

biftokában, és csato|ásáva| benyújtani a Bér|ő fe|é a tárgyhót követő hó 15. napjáig.
7. Az e||enszo|gá|tatást a Bér|ő átuta|ássa| egyenlíti kĺ - a Ptk. 292ĺB.s (1) bekezdése szerint

- a számla kézhezvéte|étől számított 30 napon belü|.
8. A teljesítésigazo|ás aláírásara .....''.. jogosu|t.
9. A szám|ázás és a kifizetések pénzneme a forint (HUF).
10. A kifizetés fe|téte|e az Aĺt.36/A. $-ban fogla|tak te|jesü|ése.
11. Késedelmes fizetés esetén a Bér|ő a Ptk-ban (301/A.5 (2)-(3)) meghatározott mértékű és

a késede|em időtaĺtamáva| arányos késedelmi kamat megfizetésére köte|es. Ez a pont
a|ka|mazandó, a bármely fél á|tal a másĺk fé| fe|é te|jesítendő és késedelemmel érintett
va|amennyi fizetési kote|ezettségre, ha jogszabá|y másképp nem rende|kezik.

Aszerződés taÉalma, a felek jogai és ktite|ezettségei

1. A teljesítés helye: Budapest, VIII. kertjlet Karácsony Sándor u. 1. és Szerdahelyi u.17.
2. Bérbeadó a konténereket saját vagy teljesítési segédje (Kbt. szerint: a|vá||a|kozója)

fuvareszközén koteles a te|jesítés helyére |eszá||ítani o|yan időpontban, hogy va|amennyi
kapcso|ódó munká|at e|végzésre kerĹi|jon a bér|eti időszak első napjának 00.00 őrájáig.

3. Bérbeadó köte|es va|amennyi o|yan munkát elvégezni, mely a konténerek biztonságos
e| he|yezéséhez szü ksĄ;esek.

4. Bérbeadó köteles a konténereket a műszaki |eírásban előírt kiépítettségge| a Bér|ő i|l. az
álta|a megje|ölt személyek biftokába adni.

5. Bérbeadó köte|es a szerződés hatá|ya a|att a konténerek i||. azok felszerelési és
berendezési tá rgya i na k rendeltetésszerű m ű kodését biztosíta n i.

6. Hiba esetén koteles Bérbeadó 5 napon be|ü| azt te|jes korben e|hárítani.
7. Amennyiben a hiba 5 napon be|ü| te|jes koríÍen nem háríthatóe|, akkorköte|esazérintett

konténeft azonos vagy jobb kĺvitelű másik konténerre cseré|ni, me|ynek va|amennyi
költsége a Bérbeadót terhelik.

8. Bérbeadó fe|e| a helyte|en telepítesbő|, Vä9Y a konténer(ek) nem rendeltetésszerű
állapota miatt a Bér|őre vagy harmadik szemé|yekre háram|ó károkéft.
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9. Bérbeadó koteles mentesíteni a Bérlőt minden o|yan kár a|ól, me|yet harmadik szemé|yek
a Bér|ővel szemben terjesztenek esetlegesen e|ő.

10. Bérbeadó tudomásu| veszi és hozzájáru|, hogy a bérbeadott konténereket a Bér|ő
aIbér|etbe vagy más jogcímen harmadik személyek biľtokába adja.

11. Bér|ő fe|e| minden o|yan káréft, me|y neki vagy az á|ta|a meghatározott harmadik szemé|y
tevékenysége Vagy mu|asztása miatt keletkezett bárme|y konténerben, és ame|y a
szokásos méftékű amoftizációt meghaladja.

tZ.Zajja| járó tevékenyseg a telepítés/e|szá||íĽás/javítás során nem végezhető az a|ábbi
időtaľtamok a|att: munkaszÜneti napokon, i|letve munkanapokon 7 óra e|őtt és 19 óra
után.

13. Fe|ek a konténerek |ete|epítéséről jąyzőkönyrłet vesznek fe|. Amennyiben hiányos
és/vagy hibás teljesítésre uta|ó körülmények merü|nek fel, akkor a hibát/hiányt a
Bérbeadó köte|es 5 napon be|ü|te|jes körűen kijavítanĺ.

14. A jegyzőkönyv a|áír.ására jogosult személyet beosztásuk és e|érhetőségtik
a. Bérbeadó részérő|:

i. telefon: , fax: .........
b. Bér|ő részérő|: ............

i. telefon:..
15. Bérbeadó köte|es a szerződés megszűnését követő 3 napon be|r'il a konténereket a

területrő| te|jes körűen e|szál|ítani, és amennyiben sztikéges a terü|et eredeti á||apotát
he|yreá||ítani.

Kapcsolatta Éás, jognyilatkozattétel

1. Fe|ek jognyi|atkozataikatkizárólag írásban, az áwéte| helyét és idejét azonosítható módon
igazo|ő módon tehetik meg éruényesen. A felek a fentieken éŕik az e|ektronikus levelezés
(e-mai|) formáját is. Fe|ek képvise|etére fiognyilatkozat tételére) az ott megje|ö|t
eset|eges kor|átozásokka| az alábbi

9zerz&ő fe|ek je|en szerződés teljesítése során köte|esek egyrittmíÍkodni.
Felek egymás ír.ásbe|i mękereséseire azok kézhezvéte|étő| számítva 2 munkanapon be|til
í.ásban érdemi nyi|atkozatot kotelesek tenni, kivéve, ha je|en szerződés enné| rövidebb
hataridőt nem taftaImaz.

2.
3.
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1. Je|en szeződést fe|ek határozott időre, 2013. december 01. napjátó| 20L4. március 31.
napjáig terjedő határozott időtaftamra kötik.

2. Fe|ek a szerződés időbeli hatá|yának rendes felmondássa| (nem szankciós módokon)
tö rténő meg szű ntetésének |ehetősegét kizá rjá k.

3. Bárme|y fé|jogosu|t a szerzfiés felmondására (szankciós megsztintetés gyakor|ására), ha
a másĺk fé| sú|yos szerződésszegést követ el, kü|onösen

a. amennyiben Bérlő
i. az el|cnóftók mcgfizctósóvc| 60 napon tú|i késede|embe esik,
ii. a szerz&és tárgyait rendeltetése||enesen használja, rongá|ja, vagy a ve|e

szerződő harmadik fé| a szerződés tárgyait rende|tetése||enesen haszná|ja,
vagy rongá|ja, és Bér|ő nem tesz meg mindent ennek megszűntetése
érdekében,

b. amennyiben Bérbeadó:
i. a bér|et kezdő időpontjára nem bocsátja te|jes körűen, hibamentesen a

Bérlő biľtokába va|amennyi konténeft,
ii. o|yan terméket szolgáltat mely az emberi é|etre, egészségre veszélyes,

vagy megbetegedést i||. ba|esetet okoz,
iii. a bekövetkezett hibát határidőre te|jes körűen nem javítja ki, vagy cserét

nem biztosít,
4. Bér|ő köte|es fe|mondania szeződést, ha

i. Bérbeadóban koałetetten vagy köaletlenü| Z5olo-ot megha|adó tu|ajdoni
részesedést szerez valame|y o|yan jogi szemé|y vagy jogi személyiségge|
nem rende|kező gazdasági társaság, amely nem fe|el meg a Kbt. 56. s (1)

bekezdés k) pontjában meghatározott fe|téte|eknek. Ennek érdekében a
szerződés te|jesítésének te|jes időtaľtama a|att Bérbeadó tu|ajdonosi
szerkezetét a Bér|ő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 125.s (5)
bekezdés szerinti ügy|etekről a Bérlőt ha|adéKa|anu| éftesĺti.

ii. Bérbadó koałetetten Vagy közvet|enÜ| 21o/o-ot megha|adó tu|ajdoni
részesedést szerez va|amely o|yan jogi szemé|y vagy jogi szemé|yiségge|
nem rende|kező gazdasági társaságban, amely nem fe|e| meg a Kbt. 56. 5
(1) bekezdés k) pontjában meghatározott fe|téte|eknek. Ennek érdekében
a szerződés teljesítésének te|jes időtaftama a|att Bérbeadó a Kbt. 125.5
(5) bekezdés szerinti ügy|etekről a Bér|őt ha|adéktalanu| éftesíti.

5. Bárme|yik fé| köte|ezettsége, hogy szerződésszegés esetén a másik fé| figye|mét fe|hilvja
megfe|e|ő határidő tűzéséve| a szeződésszegés megszüntetésére. Nem terhe|i a megintés
kote|ezettsége a felet, ha az o|yan sú|yú, hogy ez nem várható e| tőle.

6. Fe|ek kije|entit hogy a szerződés te|jesítésében fo|yamatosan együttműkodnet a
felmerü lő problémákró| egymást haladékta la n u| étesíti k.

7. Felek a szerződés megszűnésekor kote|esek egymással e|számo|ni'

Vegyes és zárő ľendelkezések

1. E szeződésben nem szabá|yozott kérdésekben a Ptk. és a Kbt vonatkozó rende|kezései az
irányadók.

2. Fe|ek megá||apodnak abban, hogy a Bérbeadó nem fizet, il|etve számo| e| a szeződés
te|jesítéséve| osszefiiggésben o|yan kö|ts{7eket, me|yek 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 Meg bízott adóköteles jövedel mének csokkentésére a I ka l ma sa k.
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Fe|ek megá|lapodnak abban, hogy amennyiben a szerz(ńés bárme|y pontja kogens
jogszabá|yba ütkozną Vagy a kozbeszezésĺ eljárás kötelező érvényíi dokumentumának
tartalmával el|entétes |enne, akkor a szeződés fentieket sértő rende|kezése he|yébe -
minden további jogcse|ekmény, így kü|önösen a szeruődés módosítása né|kĹi| - a
megséľtett kötelező éruényű jogszabályi rende|kezés vagy közbeszezési dokumentumi
rendelkezés kerü|. Fentieket ke|| megfele|ően a|ka|mazni akkor is, ha va|ame|y kogens
jogszabá|y akként rende|kezit hogy va|ame|y rende|kezése a szerződés része (vagy a
szeződésben szovegszeríÍen szerepelnie ke||) és azt szövegszerűen a szerződés nem
tafta|mazza (az adott rendeĺkezés a szerződés részét képezi).
Je|en szeződés ........ megegyező, eredeti pé|dányban késztjlt e|, e|választhatat|an részét
képezi az aján|attéte|i fe|hÍvás , és az aján|attéte|i dokumentáció' A szerződés a mindkét
fél a|áír.ásra és köte|ezettse9vá||a|ásra jogosu|t vezető tisztségviselőjének (Bérbadónáĺ
cégszerű) a|áír.ása esetén éruényes.
Je|en szeződés az a|áírásával |ép hatá|yba, és mellék|etét képezi (a Bérlő példányáná|) a
kozbeszerzésĺ eljá rás irata nyaga.

Je|en szeződést a felek ke||ő áto|vasás és kozös éftelmezést kovetően, mint akaratukka|
mindenben egyezőtjóvá hagyó|ag íltak a |á.

Budapest 2013.

Bérlő Bérbeadó

4.

5.

-L7-



1. számú me!!ék!et

És BEKEZDÉSE 'TJEGřZEKARTALOM. ES KBT.49. SZERINTI IRA
O|da|szám

1. Taftalomieqvzék 1. sz. me|léklet)
2. Felo|vasó lao Q.t. l 2.2. sz. me||ék|et)
3. Aĺán|ati nyi|atkozat (G.ĺA. sz. mel|éklet)
4, NYILATKOZAT azerőforrások rendelkezésre á||ásárő| BĺB. sz' mellék|et)
5. N\T|áTKOZAT a Kbt. 55. $ (6) bekezdés szerint (3ĺC. sz. me||ék|et)
I. FEJEZET: KIZARo oKoKKAL KAPCSoHTBAN EtoÍRT NYIHTKozATotí
IGAZOLASOK

Nyi|atkozat a kizárő okok fenn nem á||ására vonatkozóan ajánlattevő,
alvá||a|kozó és az a|kalmasság igazolásában részt vevő más szeľvezet
vonatkozásában (4. sz. me||ék|et)
A Kbt. 56. 5 (1) bekezdés k) pont kc) aĺpontja tekintetében az ajánlattevő
nyi|atkozata arró|, hogy olyan társaságnak mĺnősü|-e, melyet nem jegyeznek
szabá|yozott tőzsdén vagy amelyet szabá|yozott tőzsdén jegyeznek; ha az
aján|attevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosásról szó|ó
töruény 3. 9 r) pontja szerint definiált va|amennyi tény|eges tu|ajdonos
nevének és ál|andó |akóhelyének bemutatását tata|mazó nyi|atkozatot
szükséges benyújtani; amennyiben a pénzmosásró| szó|ó töľvény 3. s r)
pontja szerinti tény|eges tu|ajdonos nincsen, az aján|attevő erre vonatkozó
nyilatkozata (4. sz. me||éklet)

II. FEJEZET: MUSZAKI, ILTETVE SZAKMA,I ATKALMASSAGGAL
KAPCSOLATBAN ELOIRT NYIHTKOZATOK IGAZOLASOK

Az e|járást megindító fe|hÍvas megkü|désétől visszafelé számított megelőző 3
évben (36 hónapban) befejezett kÖzbeszeĺzés tárgyára vonatkozó
teliesítéseinek, referenciáinak bemutatása (5. sz. mel|ék|et)

Iu. FEJEZET: M AJANLATTETELI FELHIVASBAN EtoIRT EGYÉB
NYI|.ATKOZAT OK IGAZOLASOK

A|áírási címpéldány/a |á ír.ási mi nta
A cégkivonatban nem szereplő köte|ezettségvá||a|ók esetében a cégjegyzésre
jogosult szemé|ytő| származő, ajánlat aláír.ására vonatkozó (a
meghata|mazott a|áĺrását is tartalmazó) írásos meghatalmazás teljes
bizonyíto ereiű maqánokiratba foo|a|va (6. sz. me||éklet)
Konzorciumi meqá||apodás ftözös aiánlattétel esetén)

IV. FEJEZET: UZLETI TITKOT TARTALMAZO IRATOK (ADOTT ESETBEN) onál|ó
mel|ék|etben

vI. FEJEZET: Nz A'ANLATTEVO ALTAL BEcsAToLNI KÍVANT
DOKUMENTUMOK (ADOTT ESETBEN)
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2,1,. számű mellék|et
FETOLVASOLAP

(öná I ló aján lattétel esetén)

Ajánlattevő
Név:

Kapcso|attaftó neve:

Ajánlattétel tárgya és az ajánlaĘ Konténerek beszezése a Te|eki téri
piacra bér|eti szeződés keretében

Aján|at:

;i Havi nęttó bérteti díj (HUF;ban)

Keltezés (he|ység, év, hónap, nap)

(cegjęyzésre jogosult vagy sza bá |yszerűen
meghataImazott képvise|ő aláĺrasa)

2.

3.
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2.2. számú melléklet
FELoLvAsóup

(köztis ajá nlattétel esetén)
Ajá nlattevői konzorcium

Név:..........
Székhe|y:...
Kapcso|attaftó neve:
Telefon: ...............Fax: .............
E-mail:
Tagok adatai (néV' székhe|y): ..........

AjánIattétel táľgya és az ajánlaĘ Konténerek beszezése a Te|eki téri ideiglenes
piacra bér|eti szerződés keretében

Ajánlat:

Havi nettó bérletj díj (HUF1ban)

Keltezés (he|ység, év, hónap, nap)

(cegjegyzésre jogosu|t vagy szabá|yszerűen
meghataImazott képvise|ő a|áírása)
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3/A. számú melléklet

nrÁľHľr NYILATKoZAT

A|u|írott ...', mint a .............. ... (ajánĺattevő mqnevezése)
(ajánĺattevő székhelye), (Ajánlattevőt nyiĺvántartó

cegbíróság neve), (Ąánĺattevő cqjegyzékszĺína) nevében
kötelezettségvá||a|ásra jogosu|t (tĺsztség megjelcilése), a Budapest Főváros VIII.
kerü|et Józsefvárosĺ onkormányzat, mint Aján|atkérő álta| ''Konténerek beszezése a Teleki
téri ideig|enes piacra béľleti szerződés keretében,' tárgyban megindított közbeszezési
e|já rássa | összefüggésben.

1. Nyi|atkozom a Kbt. 40. 5 (1) bekezdés a) pontja a|apján, hogy a közbeszezés tárgyának
a|ábbiakban részeiveI

2. Nyi|atkozom a Kbt. 40 5 (1) bekezdés b) pontja a|apján, hogy a szerződés te|jesĺĽéséhez a
közbeszerzés éftékének 10%-át megha|adó mértékben az a|ábbi a|vá||a|kozó(ka)t kiivánom

az a|ábbi száza|ékos

Nyilatkozom ss. 5 (5) bekezdése a|apján, hogy az alábbi kapacĺtást nyújto
venni3:

4' A Kbt. 60. s (3) és (5) bekezdései a|apján nyi|atkozom, hogy aján|atunk az e|őzőekben
meghatározott. á|talunk teljes körűen megismeft - dokumentumokon a|apszik.

A szerződésteruezetben rogzített, a tárgyi fe|adat e||átásához szükséges köte|ezettségeinket
maradékta|anul teljesítjük a Fe|o|vasó|apon rögzített ár a|ka|mazásával. Nyi|atkozunt hogy
ajánlatunkat az ajánlati kotöttség beá|ltát kovetően az e|járást megindíto fe|hívásban megjelölt
időpontig fenntafiuk.

Nyilatkozom, hogy nyeftességünk esetén a je|en dokumentáció me||ék|etét képező
szezó1désteruezet megkotését vá||a|juk és azt a szerződésben fogla|t a fe|téte|ekke| teljesítjrik.

1 Amennyiben nem kÍván igénybe venni, úgy íria bą hogy,,Nem kÍván igénybe venni',
2 Amennyiben nem kíván igénybe venni, úgy ír,ja be, hogy,,Nem kíván igénybe venni,'
3 Amennyiben nem kíván igénybe venni, úgy írja be, hogy,,Nem kÍván igénybe venni,'
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Nyilatkozom továbbá, hogy vá||a|kozásunk a kis- és kozépvá||a|kozásokró|, fej|ődéstik
támogatásáró| szóló toruény szerint ....-vállalkozásnaka minősü| ĺ
vál|a|kozásunk nem taftozik a kis- és középvá||a|kozásokról, fej|ődésük támogatásáró| szóló
töruény hatálya alá5.

Keltezés (he|ység, év, hónap, nap)

(cegjegyzésre jogosu |t vagy szabá |yszerűen
meghatalmazott képvise|ő a|áírása)

a mĺko., kis- vagy ktizépvá||alkozás a 2004. évi )OOGV. töruény meghatározásai szerint - a megfele|ő vá|aszt a jogszabá|y
rende|kezéseinek tanuImányozását k<ivetően kérjük megadni.
5 A nem a|ka|mazandó szövegrészt kérjiik törö|ni.
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3/B' számú mel|ék|et

NYITATKOZAT
az erőforrások rende! kezésre ál tásáról

A|u|írott ......., melyet képvisel: '''....''.., mint kapacitást rende|kezésre
bocsátó szeruezet a kozbeszezésekről sző|ő 207I. évi CMII. töĺvény (Kbt.) 55. $-ának (5)
bekezdése a|apján kijelentem, hogy a Józsefuárosi onkormányzat, mint Ajánlatkérő á|ta|

''Konténerek beszerzése a Teleki téri ideig|enes piacra béľ|eti szeződés keretében',
tárgyban megindÍtott kozbeszerzési e|járásban a szerződés te|jesítéséhez szükéges a|ábbi
erőforrások az aján|attevő rende|kezésére fognak á||ni a szerződés te|jesítésének időtaftama
alatt:

{Az érintett erőforrások pontos leírása a pénztigyÍ és gazdasági, illetve a mííszaki és szakmai
alkaĺmasság tekĺntetében az ajánĺati feĺhíviís szerint}

Ke|tezés (he|ység, év, hónap, nap)

(cegjegyzésre jogosu |t vagy sza bá |yszerűen
meg hata |mazott képvise|ő a |á írása)
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3ĺC. számú melléklet

NYILATKOZAT

a Kbt. 55. s (6) bekezdés szerinto

Alu|írott .'.., mint a .............. (ajánlattevő megneveése)
(ajánĺattevő székhelye) (Ąánĺattevőt nyilviíntartó

cegbíróság neve) (Ajánĺattevő cqjegyzékszána) nevében
kote|ezettségvá||aĺásra jogosu|t (tisztség meg1élcilése), a ......... , mint Aján|atkérő á|ta|

,, tárgyban kiílt közbeszerzési eljárássa| összeftjggésben.

A Kbt. 55. s (6) bekezdésének a) pontja a|apján nyi|atkozom, hogy az a|ka|masság igazo|ásakor
bemutatott, más szeruezet á|ta| rendelkezésre bocsátott erőforrásokat a szerződés te|jesítés
során tény|egesen igénybe fogom venni. Ennek mód1a7:

Kapacitást nyújtó szeruezet megnevezése
(név, székhely)

Igénybevéte| módja

A Kbt. 55. s (6) bekezdésének b) pontja alapján nyilatkozatom, hogy azon szervezetet, amelynek
adatait az a|kalmasság igazo|ásához fe|haszná|om, az a|ábbi módon Vonom be a teljesítés során8:

Kapacitást nyújtó szeruezet megnevezése
(néV' székhely)

A mód, ahogy a szerzffiés teljesítése során a
szeruezet szakmai tapaszta|ata bevonásra

kerÜ|

A Kbt. 55. 5 (6) bekezdésének c) pontjában fog|a|t a|kalmasság lgazo|ására - amennyiben az
alkalmassági követe|mények nem a te|jesítéskor tény|egesen rendelkezésre bocsátható
erőforrásokra vonatkoznak - benyújtom a(z).............''.. (all<aĺmasság igazoláslíban részt vevő

6 Je|en nyi|atkozatot kapacitást nyújtó szeruezet igénybe véte|e esetén ke|| kitö|teni'
7 A megfe|e|ő rész kitö|tendől
8A megfe|elő rész kitö|tendő!
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szeruezet mqnevezése) nyi|atkozatát arra vonatkozóan, hogy a Ptk. 274. g (1) bekezdésében
fog|a|tak szerint kezességet válla| az aján|atkérőt a te|jesÍtésem e|maradásáva| vagy hibás
te|jesítésemme| összefüggésben éń o|yan kár megtérí]tésére, amely más biztosítékok
éruényesítéséve| nem térti|t meg.

Keĺtezés (he|ység, év, hónap, nap)

(cegjegyzésre jogosult vagy sza bá |yszerűen

meghataImazott képvise|ő aláír.ása
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4. számű melléklet

NYILATKOZAT
a kizárő okok vonatkozásába n

Alu|írott mint a(z)
(székhe|y:

ňäil täililiäj" ; Jä;;;ü;;;i ô;iäffi;ŕ;i; ;l..'ĺilx[".ř:,ä'ä.:í".,,iľjäI1".äř
beszerzése a Teleki téri ideig|enes piacra bér|eti szerződés keľetében'' tárgyban kiíń
kozbeszezési e|járás során az a|ábbi nyi|atkozatot teszem a kizárő okok vonatkozásában.

I.
Az álta|am képvise|t szeruezet nem taľtozik a Kbt. 56. s (1) a)-k) pontjaiban, Kbt. 56. 5 (2)
bekezdésében meghatározott kizárő okok hatálya a|á.

il.
CegÜnt mint aján|attevő a szerződés teljesítéséhez nem Vesz igénybe a fenti kizárő okok hatá|ya
a|á eső a|vá||a|kozóVa|vá||a|kozókat, i||etve á|talunk az alka|masság igazo|ására igénybe vett más
sze ĺvezetet/sze ľvezete ket.

ilr.
A| u | írott ajá n |attevő nyi |atkozom, hogy cĄ;emetg

- szabá|yozott tőzsdén jegpik l szabá|Yozott tőzsdén nem jegyzik.

Amennyiben a céget szabá|yozott tőzsdén nem jegyzit úgy10

- az a|ábbiakat nyi|atkozom a pénzmosás és a terrorĺzmus frnanszĺrozása megeĺőzéséről és
megakadályozásáról szóló 2007. évi C}OCffI. toruény 3. g r) pontja szerint definiá|t
valamennyi tény|eges tulajdonosró|ll:

L2

nil,,Ii-ffi n:: 
lkoł;)I;;, u s fr , a,s, í,o,á sa n eg e tő,és é,ő t és

megakadályozásiíról szőló 2007. évi C}Oo(tŕI. töruény 3. s r) pontja szerinti tény|eges
tulajdonos nincsen

9 Megíe|elő vá|asz a|áhúzandó!
10 Megfele|ő válasz a|áhúzandól
11 A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzésérőI és megakadá|yozásárő| szó|ő 2007, évi Oo0ÜI. tóĺvény 3. $ r)
pon$a szerint ténv|eoes tuIaidonos:
ra) az a természetes szemé|y, aki jogi szemé|yben vagy jogi szemé|yisegge| nem rende|kező szervezetben a szavazati jogok
vagy a tu|ajdoni hányad |ega|ább huszonöt száza|ékáva| rende|kezit ha a jogi szemé|y vagy jogi szemé|yiségge| nem rende|kező
szervezet nem a szabá|yozott piacon jegyzett társaság, ame|yre a közisségi jogi szabá|yozássa| vagy azza| egyenértékű
nemzetkÖzi eĺőír.ásokka| Összhangban |évő közzététe|i követe|mények vonaRoznat
rb) az a természetes személy, aki jogi szemé|yben vagy jogi szemé|yiségge| nem rendelkező szervezetben - a Po|gári
Torvénykönyĺrő| szó|ó 1959. évĺ IV. ttirvény (a továbbiakban: Ptk.) 685/8. $ (2) bekezdésében meghatározott - meghatározó
befolyássaI rende|kezik,
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 |egalább huszonöt száza|ékának a kedvezményezet$e, ha a |eendő kedvezményezetteket már
meghatároztát
2. akinek érdekében az a|apítványt létrehozták, il|etve működtetit ha a kedvezményezetteket még nem hatarozták meg, vagy
3. aki tagja az a|apítvány kezelő szervénet vagy meghatározó befo|yást gyakoro| az aĺapítvány vagyonának |ega|ább huszonĺjt
száza|éka felett i|lefue az aĺapítvány képviseletében eljár;
12 szĺikség esetén bővíthető!
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A|u|írott ajánlattevő nyi|atkozom, hogy a Józsefvárosi Önkormányzat, mint Ajánlatkérő á|ta|

',Konténerek beszerzése a Teleki téri ideiglenes piacra bérleti szerződés keretében''
tárgyban megindított közbeszezési eljárás tekintetében vá||a|kozásunkka| szemben nem állnak
fenn a Kbt.-ben fog|a|t alábbi kizárő okot ame|yek szerint nem |ehet aján|attevő

Kbt. 56. 5 (2) bekezdés:
- ame|yben közvetetten vagy közvet|enü| több, mĺnt 25o/o-oS tu|ajdoni réssze| vagy szavazati
joggal rendelkezik o|yan jogi szemé|y vagy jogi szemé|yis{7ge| nem rende|kező gazdasági
társaság, ame|ynek tekintetében az 56. $ (1) bekezdés k) pon$ában meghatározott feltételek
fenná||nak.

A)x nincs i|yen köałetetten Vagy közvetlentj| több, mĺnt 25o/o-oS tu|ajdoni réssze| vagy szavazati
jogga| rende|kező jogi szemé|y Vagy jogi szemé|yisegge| nem rende|kező gazdasági társaság.

Ke|tezés (he|ység, év, hónap, nap)

(cegjegyzésre jogosult vagy szabá|yszerűen
meghata|mazott képvise|ő a|áĺrása)

B)x Amennyiben a több, mint 25o/o-oS tulajdoni résszel Vagy szavazati hányadda| rendelkező
gazdasági társaság társulásként adózik, akkor az i|yen társu|ás tu|ajdonos társaságaira - ame|yet
az a|ábbiakban nevezek meg -

vonatkozóan a Kbt' 56. 5 (2) bekezdésében hivatkozott kizáró fe|tételek nem á|lnak fenn.

Ke|tezés (he|ység, év, hónap, nap)

(cegjegyzésre jogosu|t vagy szabályszerűen
meg hata |mazott képviselő a|á írása)
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'3 KérjĹjk a nyi|atkozatot a|áírő szemé|ye szerint a megfe|e|ó részt a|áhrjznil
14 A nyi|atkozattevó szemé|ye szerint a megfe|e|ó résża|áhrjzandÓ!

(cégjegyzésre jogosu|t Vagy szabályszer en
meghataImazott képvise|ó a|áírás
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6. számú melléklet

(székhely: ) aján|attevőĺa|vá||a|kozől az a|kalmasság
gazolására'cąjqvzésrejogosult.képvise|ő1eezennđ

MEGHATALMAZAS

A|u|írott mint a(z)

E|őttünk, mint tanúk e|őtt:

A|áírás:
Név:
Lakcím:

ls A nyi|atkozattevő szemé|ye szeńnt a megfe|e|ő rész aláhúzandó!

29

meghatalmazom
; lakcím: , hogy a Józsefuárosi Önkormányzat,

mint Aján|atkérő á|tal ''Konténerek beszerzése a Teleki téri ideiglenes piacra béľleti
szerződés keretében'' tárgyban nyí|t közbeszezési e|járás kapcsán készített aján|atunkat
a|áír.ásáva| |ássa eĺ.

Ke|tezés (he|ység, év, hónap, nap)

( meg hata I m azó ctjąyzésre jogosu lt
képvise|őjének a |á írása)

(meg hatal mazott a |á ír.ása)

A|áírás:
Név:
Lakcím:



Konténeľek méretei:

18 (2X9) db 20 láb hosszú dup|a (egybenyitott) irodakonténer
19 db fo |áb hosszú szimpla irodakonténer
2 db 20 |áb hosszú, be|ső térben kettéválasztott irodakonténer
4 db fo láb hosszú egymássa| egybenyitott irodakonténer
1 db 20 láb hosszú raKárkonténer
1 db 20 láb hosszú szaniter konténer (női-férfi WC, kézmosó)
1 db 10 |áb hosszú szaniter konténer (női-férfi WC, kézmosó)
1 db 20 |áb hosszú szaniter konténer (női-férfi WC, kézmosó, zuhanyzó, e|eKromos bojlerre|)

Konténerek jellemzői:

1. konténerek teherhordó szerkezete acé|, kÜ|ső burko|at anyaga (fe|ü|etkeze|t, festett)
acé|lemez, be|ső borítás felületkezelt, eset|eg festett fémlemez vagy (könnyen tisztán taftható)
|aminá|t forgács|ap;

2. a konténerek kü|ső ajtói zárhatóak |egyenek;
3. 1 db raktárkonténer kivéte|éve| valamennyi konténer hőszigete|t legyen;
4. azĹ db raktárkonténer |egyen por és vízmentesen zárható;
5. va|amennyi konténer rende|kezzen szabványos belső vi|ágíto testte|, be|ső, fö|de|t

á ra mvéte|ezési lehetősegge|, va |a mi nt tú|á ram e|len ĺ vále|emme| ;

6. a raKárkonténer kivéte|ével minden konténer rende|kezzen viz bevezetéssel és
szennyvíze|vezetésse| az adott kozműhá|ózatnak és a jelen|egi á||apotnak megfele|ően;

7. va|amennyi konténer kia|akítása biztosítsa az esővíz e|vezetését;
8. a konténerek a csato|t konténer e|helyezési teru a|apján kerü|jenek kia|akításra és te|epítésre,

a kozmĹĺhá|ózat kötött adottságai és a jelenlegi bérlők á|ta| te|epített eszközök e|he|yezkedése
miatt.

A konténerek be|ső kialakítása:

1 sz. konténeľ:
2 db rozdamentes, kétmedencés mosogatótálca, 1 db fa|ikút, 4 db átadóablat 3 db be|ső
vá|aszfa|, 1 db ajtó, 2 db kis méretű bukóab|ak
2 sz. konténeľ:
1 db rozsdamentes, kétmedencés mosogatótá|ca, 1 db fa|ikút, 4 db átadóab|at 1 db ajtó
3 sz. konténer:
1 db rozsdamentes, kétmedencés mosogatótá|ca, 1 db falikút, 3 db panorámaab|at 3 db ajtó
4 sz. konténer:
1 db rozsdamentes, kétmedencés mosogatótálca, 1 db fa|ikút, 3 db panorámaab|at 3 db ajtó
5 sz. konténer:
1 db rozsdamentes, kétmedencés mosogatótá|ca, 1 db falikút 3 db panorámaablat 3 db ajtó
6 sz. konténeľ:
1 db rozsdamentes, kétmedencés mosogatótálca, 1 db fa|ikút, 4 db panorámaab|at 2 db ajtó
7 sz. konténer:
RaKárkonténer
8 sz. konténer:
1 db rozsdamentes, kétmedencés mosogatótá|ca, 1 db fa|ikút, 1 db ajtó, 1 db bukó-nyí|ó ablat 2
db átadóab|ak
9 sz. konténer:
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1 db rozsdamentes, kétmedencés mosogatótá|ca, 1 db fa|ikút, 1 db átadóab|at 1 db bukó-nyí|ó
ab|at 1 db ajtó
10 sz. konténer:
1 db rozsdamentes, kétmedencés mosogatótálca, 1 db fa|ikút 3 db bukó-nyíló ablat 1 db ajtó
11 sz. konténer:
1 db fa|ikút, f db ajtő,2 db bukó-nyí|ó ab|ak
L2sz. konténer:
1 db rozsdamentes, kétmedencés mosogatótá|ca, 1 db fa|ikút, 2 db panorámaablat 2 db ajtó
13 sz. konténer:
1 db rozsdamentes, kétmedencés mosogatótá|ca, 1 db fa|ikút 3 db panorámaab|at 2 db ajtó
Ĺ4 sz. konténer:
1 db rozsdamentes, kétmedencés mosogatótá|ca, 1 db fa|ikút, 4 db panorámaab|at 2 db ajtó
15 sz. konténer:
1 db rozsdamentes, kétmedencés mosogatótálca, 1 db fa|ikút 3 db panorámaab|at 2 db ajtó
16 sz. konténer:
1 db rozsdamentes, kétmedencés mosogatótá|ca, 1 db fa|ikút 4 db átadóab|at 3 db
panorámaab|at 3 db ajtó
L7 és 18 sz. konténer:
6 db be|ső vá|aszfa|, 1 db ajtós vá|aszfa|, 8 db átadóab|at 4 db ajtó, 2 db bukó-nyí|ó ab|ak
19 sz. konténer:
2 db átadóab|ak, 1 db ajtó
20 sz. konténer:
3 db bukó-nyíló ab|at 2 db ajtó
2L sz. konténer:
1 db rozsdamentes, kétmedencés mosogatótá|ca, 1 db fa|ikút 1 db ajtó, 4 db ab|ak
22sz. konténer:
2 db átadóab|ak, 1 db ajtó
23 sz. konténer:
2 db átadóablat 2 db bukó-nyí|ó ab|ak,l db ajtó
24 sz. konténer:
2 db átadóab|at 1 db ajtó
25 sz. konténer:
2 db átadóablat 2 db bukó-nyíĺó ablatl db ajtó
27 sz. konténer:
4 db átadóab|at 1 db ajtó
28 és 33 sz. konténer:
2 db fa|ikrjt, 2 dbvá|aszfal, 2 db átadóablat 1 db panorámaab|at 1 db panorámaajtó,l db ajtó
29 és 3o sz. konténer:
2 db fa|ikút 2 db vá|aszfa|, f db átadóablat 2 db panorámaajtó
31 sz. konténer:
1 db rozsdamentes, kétmedencés mosogatótá|ca, 1 db fa|ikút 1 db átadóablat 3 db bukó-nyí|ó
ab|at 1 db ajtó
32sz. konténer:
1 db fa|ikút 3 db átadóab|at 1 db ajtó
34 sz. konténeľ:
2 db bukó-nyí|ó ab|at 1 db ajtó
35 sz. konténer:
osztott WC konténer: női WC: 3 db Wc fülke, 1 db mosdóválylj, férfi WC: 2 db Wc fÜlke, 2 db
pissoir, 1 db mosdóvá|yú
36 sz. konténeľ:
osztott WC konténer: női WC: 1 db Wc fü|ke, 1 db mosdó, férfi WC: 1 db Wc fü|ke, 1 db pissoir,
1 db mosdó
37 sz. konténer:
1 db falikút 2 db átadóab|ak, 1 db ajtó
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38 sz. konténeľ:
osztott zuhany-WC konténer: női WC: 1 db Wc fü|ke, 1 db mosdóvá|yú, 1 db zuhanyfülke, férfi
WC: 1 db Wc fÚ|ke, 1 db pissoir, 1 db mosdóválytj,1 db zuhanyfülke, 1db 80|-es bojler
39 sz. konténer:
1 db rozsdamentes, kétmedencés mosogatótálca, 1 db fa|ikút 4 db bukó-nyíló ab|ak, 1 db ajtó

önálló me|téklet: konténeľek eIhetyezési terue
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EGYÉNI nÍnÁrłľl rłp

Konténeľek beszeľzése a Teleki téľi ideig|enes piacľa béľleti szeľződés keretében táľgyú nyÍIt
eljárás

Ajánlatkéľő neve: Józsefváľosi Onkoľmányzat (10s2 Budapest, Baľoss u. 63-67.)

Bíráló Bizottság tagja: Nagy Ádám dr.

A felhívással, dokumentációval kapcsolatos észrevételeim, javaslataim az a|ábbiak: --

A felhívást, dokumentációt javaslom elfogadásra a döntéshozónak.

Dátum: Budapest, 2013.09.25.

/ł,/4-
//U-'-u Aláírás



EGYÉNI nÍnÁr-n,ľr rĺp

Konténeľek beszeľzése a Teleki téľi ideiglenes piacra béľleti szeruődés keretében táľgyr'i nyí|t
eljáľás

Ajántatkéľő neve: Józsefuárosi Onkormányzat(t082 Budapest, Baross u.63.67.)

Bíráló Bżottság tagia: Végh József János

A fęlhír'ással. dokumentációvai kapcsolatos észľer,ételeim' javaslatalmazalábbiak:

Tú1ĺövidnek tartom a béľlés hataĺidejét, de remélem sikeľül szeľzodést kötni és nem fogrrak az
aĺusok elaľusító hel5l nélkül maľadni.

A felhívást, dokumentációt javaslom elfogađtĺsra a döntéshozinak.

Dátum: Budapest, 2013.09.25

Ą.fl.N.n}l.=.-
Aláír.ás



EGYÉNI rÍnÁr'łtl reľ'

Konténerek beszerzése a Telekĺ téľi ideiglenes piacľa béľteti szeruődés keľetében táľryrĺ nyíIteljáľás

AjánlaÚkéľő neve; Józsefvárosi Önkoľm ányzat(I0sz Budapest, Baľoss u. 63.67.)

Bíľáló Bizottság tagja: dľ. CzifraGabľiella

A felhívassal, dokumentációval kapcsolatos észrevételeim, javaslataimaza|ábbiak:

Nem támasztok észrevételt.

A felhívást, dokumenŁ{ciót javaslom elfogadásľa a diintéshozónak.

Dát.uľn: Budapest, 20|3. szeptembet 26.

J'tl't
Ä\ákäs, 

I


