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aYárosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság 2013. októbeľ 07-i

Táľry: Javaslat ,,Yá||a|kozźtsi szerződés keretében Józsefuáros karácsonyi feldíszítése és díszkivilágiÍása,,

tźrgyil kozbeszerzési elj áras megindítĺásáľa

Eloterjeszto: Sziĺcs Tamás ugyosztátyvezeÍő
Készítette: ESZ-KERKft.,JegyzőiKabinet
A napiľendet nyilvános ülésen kell tárgyalni.
A döntés el fogadásáho z egy szeru szav azattöbbs é g szĹiksé ges.

Melléklet:

Tisztelt Váľosgazdálkodási és Pénzĺĺgyi Bizottság!

I. E|őzmények

A2OI3. évi költségvetésľől szóló ľendeletben a karácsonyi dismi|ágitásra bľuttó 15 millió Ft keriilt megha-

ttrozźsta. Józsefuáľos karácsonyi feldíszítése és díszkivilágítása érdekében elozetes piackutatas került lebo-

nyolítasra, illetve felmérésľe kěrültek a rendelkezésre álló dísni|ágitási elemek, motívumok, fényfiizérek,

egyéb eszközök.

Mindezek a|apján aszo|gáItatás megľendelésének becsĹi|t értéke nettő 1'I.574.000,- Ft.

il. A beteľjesztés indoka

Az onkormźnyzat2OI3. éviközbeszerzési terve tzrtaImazzatárgyinyi|tkőzbeszerzési eljrĺľást, annak meg-

indítźsźtho1válamint azajźn|attételi felhívás és dokumentáció elfogadásaľól sziikséges a.döntéshozatal.

ĺzÉsz-rBR Kft. a felhívás és dokumentárciő tervezetét ĺjsszeállította" melyet aBirźiőbizottság 2013. októ-

ber 04-én taľtott ülésén véleményezett.

ilI. Tényállási adatok

Azajźn|attevő felađata Józsefuáros karácsonyi feldíszítése és díszkivilágításaazalábbi rész|etezés szerint:

A) Egy db elektľomos adventi koszoľtĺ felújítása, kőzté:1i kihelyezése 0s !Ęztivil{gĺtása
A rendelkezésre álló egy db elektľomos, alumíňium vźníadventi koszoru (belső źLtméro 170 cm; ktilso átmé-

ro 25O cm) felújításą ńely magźtban foglalja az adventi koszoru vázigtörténo lebontását és újbóli girlando.

zását (muanyagfenyő agiu,kalés állandó díszitő elemekkel), az elektromos ryeľtyák lecseľélését. a meglévo

"'*'u 
égo.réÁzénők 3-climenziósľa cserélését Ajĺánlattevő feladata a felújított adventi koszorú kihelyezése

2013. november 29-ére a Budapest, MII. kerület Mikszáth téren lévő fedett szökőkút tetejéľe. Az adventi

koszorun azg1ső gyertyatinnepélyes felkapcsolása advent első vasámapjfuaf}I3' december l-jén, ezt köve.

tőenazadventi vđśĺárnapokon égy--egy gyeÍtyaĹinnepéIyes keretek közötti felkapcsolĺása.

B) Budapes! VIII. keľület Mĺkszáth tér feldíszítése és díszkivilágítása

Budapest Főváros VIII. kerĺilet Józsefuáros Önkormányzat Képviselő-testületének

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága

Y agy ongazdál ko dás i és Üzemeltetés i Ü gyoszt ály
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2013. december 01. napjáig a Mikszáth téren 6 db köztéri fa fényfiizérekkel feldíszítése és 8 db díszítoelem

kandeláberekľe történő iihělyezése. A díszítőelemeket az önkoľmányzatbinosítja. Az ajźn|attevő feladata a

fényfiizérek, díszíÍo elemek iizemeltetéséhez szĹikséges villamos beüíp kiépítése

c) Józsefuáľos kaľácsonyfájának ktiztéri feláltítása, feldíszítése és díszkivilágítása
,ł,z ĺinkormányzat áIta1biĺósítbtt I db 12-14 m magas fenyőfa felállítĺísa a Budapest, VIII. keľület Horváth

Mihály téri Pźzmány Péter szobor elott kialakított (faverem) helyen, az onkormányzat á|tal' biztosított díszĹ

toeleńekkel és ténytiizérekkel tbldíszítése, esti díszkivilágÍtása 2013. tlecelllbcľ 16. rlapjától

D) Betlehemĺ jászol köztéľi kihelyezése és díszkivilágítása
Bídapest' VIII. kerület Lőrinc pap téri Zichy szobor elotti kĺizterületen az önkormányzat á|ta| biztosított

Betlehemi jászo| (104 cm x 281.cm alapterülétű) kihelyezése, szükség esetén javltá9ą.fenyfiizérekkel feldí.

szítése, valamint żo 1 3. de"".ber 1 8. napj ától a Betlehemi jĺíszol esti díszkivilágítasának biztosítása.

E) Új díszvĺtágítási elemek beszeľzése
. 55 db 10 méteres, fekete vagy złĺ|dkábeles, 80 LED + 20 flash LED, < 10 W, meleg fehér, toldható,

kültéri fényfüzért,
o 27O db l0méteres, fekete vagy zöird kábeles, 100 LED, < 10 w, meleg fehér, toldható, kültéri fény-

füzért.
Az Ąźn|attevo źita|beszerzet1díszvilágítási elemek a teljesítést követően Ajánlatkérő tulajdonába kertilnek.

r.) A ľenđelkezésľe álló és az újonnan beszerzett fényfüzéľelq díszvĺlágítási elemek felszeľelésének

helye (ideje 2013. decembeľ 01. napja):

. kandeláberek közötti79 db motívum elhelyezése, diszíto világítas,

o 180 db fláľa elhelyezni a fényfüzéreket,

relése, 1O-es jégcsap.

homlokzaterké|y részétnem kell kivilágítani).

A különböző engedélyek, hozzáĄárulások beszerzése az ajánlattevő feladatą valamint a közműköltségek

viselése, illetve -"',j,o,oujavításą pótlásą a teljesítés időtaľtama a|aÍtaközvilágításihá|őzat iizemállapo-

tával mágeryezően folyamaios biĺosĺtás4 e||enőrzése, kaľbantartĺási ügyelet biztosítĺása. 2014. janutr 6-án

valamenňyi-díszítőelem, fényfüzér,adventi koszoľú áramtalanítĺísa, azok leszerelése, ľaktáľozasi helyre sál.
lításą fenýőfa és valamennyi díszítő elem bontasa legkésőbb f0I4. januźr 3l-ig,

ABirźićhizottság 2013. október 04-én taľtott iilésén véleményezte a felhívás és dokumentáciő tervezetét, az

ülésľĺjl készült jegyzőkönyv és azegyénibirá|ati|apokazelőterjeszés mellékletét képezik.

A B íróló b izotts dg és zr ev étele :

- biztosítrásra keřtiljon helyszíni bejáľás, a költségek kalkulálása érdekében az e|őzo évikarbantartási költség

tźtjékorĺztő jelleggel keľülj ön megadĺásrą

- a késedelmi kötbér ĺisszege 150.000 Fťnap legyen,

- af4 őráskaľbantaľtási uýelet biztosÍtasa" a hibabejelentést követő 24 őrźnbeliil a hibajavítrĺs megkezdése,

kellékek pótlása tekintetében napi 50.000 Ft késedelmi kötbéľ leryen.

osszességében a Bíľá|ó Bizottság javasolja a diintéshozónak a felhívás és dokumentáció elfogadását.

Az elóterjesztés mellékl etétképezia fentiek a|apjánátdolgozott és módosított ajźn|attételi felhívás és doku.

mentáció teÍvezetę.
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Iv. A dtintés tartalmának ľészletes ĺsmertetése

Józsefuáros karácsonyi feldíszítése és díszkivilágításatárgyźban dontés anyí|tközbeszerzési eljárrás megin-

dításĺáról, az ajźrn|attétel i fe lh ívás és dokumentáció el fo gadás áról.

v. Diintés célja, pénzügyi hatása

Az onkorm ányzat az e|oterjesztés szerinti feladatok megvalósítiísával a karácsonyi Ĺinnepeket méItő, az

elmúlt évek hagyományainak megfelelően kívánja biztosítani _ önként vállalt feladat.

Fedezete a 1 1405 cím dologi _ önként vállat feladat - e|őirányzatán biztosított.

vI. Jogszabályĺ ktirnyezet ismertetése

A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és MűködésiSzabźiyzatfuő| sző|ő25/2013 (v.f7.) önkormányza-

ti renáelet 4. melléklet 1.1. pont 1.l.3. alpontja szerint a Városgazdálkodasi és Pénzügyi Bizottság dönt köz-

beszerzési ügyekben az e|járás megindításáról, eľedmény megállapítasźrő|, beszerzési ügyekben az ered-

mény megállapításráľól.

Kéremaza|źhbihat.źtrozati javaslatelfogadását.

HłrÁnoza'Tl JAVAsLAT

A Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság a,,Vállalkozási szerződés keretében Józsefváros karócsonyi

fetdíszítése és díszkiviláýósa,,ttrgyűkozbeszerzési eljárásban úry dönt, hogy

1. a közbeszerzésekől sző|ő 2OI1. évi CMII. töľvény Harmadik Része szerinti, nemzeti, nyílt közbeszerzé-

si eljárĺást folýat le.

Felelős: polgármester
Határidő: 2013. október 07.

2. e|fogadja az e|oterjesztés 2. szźmű mellékletét képezó ajánlattételi felhívĺást és ajánlattételi dokumentáci-

őt.

Felelős: polgáľmester
Hatźľrdo 2013. októbeľ 07.

A dĺintés végľehajtását végzó szeruezeti egység: Ész-rER Kft., Jegyzoi Kabinet, Yagyongazdálkođási és

Üzemeltetés i ĺJ gy osztźůy

A lakosság széles körét érintő döntések esetén aze|oterjesztés elókészítőjénekjavaslataaköz'zététel módjá-

ra: honlapon

Budapest, 2013. októbeľ 07. \*-?ĺ-'r'-
!ŚzÍics Tamás

ugyosztźiyvezető

ĄJ
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gÍnÁLó arzoľrsÁer
lrevzőxö nvv

amely keszĹ1|t a 2013.10.04. napján 8:15 perckor meghrtott b!ri|9 bizottsági .ĺi|ésen a Józsefuárosi

onŕormányzat, mintAján|atkérő (íosz, Budapest, aarosl u,63-67.) 1. em. 100 tárgya|ó he|yisegében

I' Átta|ános információk

1. Aján|atkérőz Jőzsetvärosi önkormányzat (1082 Budapest Baross u. 63-67.)

2. A jegrzőkiinp fetvéte|ekor jelen|évő szemé|yek: Bírá|ó Bizottság a|u|írott tagjai.

3. A kiizbeszezés táryya: 'Vát|a|kozási 
szerződés keretében Józsefuáros karácsonyi

fe|díszítése és aísztivilájítása'' tárgyĹl, Kbt. Harmadik Része szerinti, nemzeti, nyí|t

közbezezési eljárás

4. Eljárási cse|ekmény: E|járást megindító fe|hÍvás és dokumentáció véleményezése

Mo|nár György BB tag kérdese, hogy miért minden évben oKóberben jut a Hivata| eszébe, hogy az idén

is lesz Karácsony és szükse'ges a díszkivilágítas.

Vegh József János BB tag: Iogisztikai|ag ezt korábban ke|lene megszeĺvezni.

dr. Mészár Erika a|jegyző: Va|óban korábban kel|ett vo|na kiírni.

Hoĺvai Áros gg tag: Hány ajánlat szokott erre |enni?

dr. Mésár Erika aljegyző: Egy ajánlat.

Juhász Komé|: Biztosítson az aján|atkérő helyvíni bejárást, |'ogy a költseleket ka|kulá|ni tudják a

óá'Já'egi szerep|őt valamint aź e|őző évi !ęibanaftasi kö|tselet ÉjékoztaÉ je|leggel adjuk meg. A

reseaelňi kötber osszegét javaslom növe|ni 150.000 Fýnapra.

l dr. Keréný Géza BB tag: A 24 őrás karbantartasi Ĺigyelet biztosítása, a h.lbaĘ1el"jtę+ követő 24 őrán

belü| a ńiĺąáuruĺ' 
'&roae'", 

-r"lléŕ* 
pouáđ.terintetében napi 50.000 Ft késede|mi kötbert

javasolunk.

A Bíráló Bizottság javasotja ä döntéshozónak a fe|hívás és dokumenÉció elfogadásáL

Mel|ékleĘ BB |apok

jegyzőkönywezető:

t\i'

dr. Magyar Adrienn Ész-reR rn.

+ (\-..--.. Ż



Bíráló Bizottsag tagjai :
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EGYÉNI gÍRÁLAĺr l.np

,Ná||a|kozási szerződés keretében Józseńláros karácsonyi fe|díszítése és díszkivi|á9ítása''
ttlrgyĹl, Kbt. Harmadik Része szerinti, nemzeti, nyí|t kozbeszerzésie|járás fe|hívás és dokumentáció
teruezetének vé|eményezése

Aján|atkélő neve: Józsefvárosi önkormányzat (1082 Budapest Baross u. 63.67.)

, ť 'ł) 
, 

'^ ŕ. 'l

Bírá ló Bizottsá g tagja : ... M..ę.!- il.+. Í*... p- Y.. :..4í.P(. . . .. . .

Az etjárást megindító fethÍvássa|, dokumentációva| kapcsolatos észrevéteIeim, javaslataim az a|ábbiak:

Az eliárást megindíto fe|hÍvás, dokumentáció teruezetét javasolom e|fogadásra a döntéshozónak.

Dátum: 2013. oKóber 04.

ĺ"t-^- .-._.



EGYÉNI gÍRÁtĺľr lĺp

.Vátta|kozási szerződés kerctében Józsefiĺárcs karácsonyi fe|díszítése és díszkivi|ágítás,,
tárgyű, Kbt. Harmadik Része szerinti, nemzeti, nyílt közbeszerzési eljárás fe|hÍvás és dokumentáció
tervezetének véleményezése

Ajántatkérő neve: Józsefvárosi önkormányzat(1o82 Budapest Baloss u. 63-67.)

.)'\ -. ĺ' - \
Bír á|őB izottsa g ta gja : FG !. .. .u.?.?Ffr . ]Ąl-s-os

Az e$árást megindíto felhívással, dokumentációva| kapcso|atos észrevéte|eim, javaslataim az alábbiak:

Az e|járást megindíto fe|hÍvás, dokumentáció teruezetét javaso|om elfogadásra a dontéshozónak.

Dátum: 2013. október 04.

AIáírráss.Ą" Nb J4-*



EGYÉNI sÍRÁLAľr LAp

.Vá|ta|kozási szerződés keretében Józsefuárcs karácsonyi feldíszítese és díszkivilágítág,,
tá,gyú, Kbt. Harmadik Része szerinti, nemzeti, nyílt kozbeszezési e|járás felhiivás és dokumentáció
tervezetének vé|eményezése

Aján|atkérő neve: Józsefvárcsi önkormányzat (1082 Budapest Baross u. 63.67')

Bírá|őBizottság ta gja : ... k..,z. r. u.*,l.,..{.k. ł.ę

Az etjárást megindító fethÍvással, dokumentációva| kapcso|atos észrevéte|eim, javas|ataim az alábbiak:

Az eljárást megindíto fethí'vás, dokumentáció teruezetét javaso|om elfogadásm a döntéshozónak.

Dátum: 2013. október 04.



EGYÉNI gÍRÁLArr LAp

.Vál|alkoási szerződés keĺetében Józsefiĺáĺos karácsonyi feldíszítése és'díszkivilágítása',
tź,,sy(,, Kbt. Harmadik Része szerinti, nemzeti, nyí|t közbeszerzési e|járás fe|hÍvás és dokumentáció
tervezetének véleményezése

Aján|atkélő neve; Józsefuárosi onkormányzat (1082 Budapest Baross u. 63-67.)

BĺrálóBizottságtagja: .#.#d* !(*.((,ĺd,*

Az eljárást megindító fe|hívássa|, dokumentációva| kapcso|atos észrevéte|eim, javaslataim az a|ábbiak:

Az e|járást megindíto fe|hívás, dokumentáció tervezetét javaso|om e|fogadásra a döntéshozónak.

Dátum: 2013. olGóber 04.

Aláírás

.r ,/ i
b{,ľ, /ť.ť,r,{ś/



EGYÉNI sÍRÁLAľr l.ap

-Váltalkoási szerződés keretében Józsefváros karácsonyi fetdíszítése és díszkivilágitág,,
tźlrgyú, Kbt. Harmadik Része szerinti, nemzeti, nyí|t kozbeszerzési eljárás fe|hÍvás és dokumentáció
tervezetének véleményezése

Aján|atkérő neve: Józseńrárcsi önkormányzat (1082 Budapest Baross u. 63.67.)

,, L)?w M"*

Az e|járást męindíto felhilvássa|, dokumentációval kapcso|atos észrevételeim, javas|ataim az alábbiak:

Az eljárást meglndíto felhívás, dokumentáció teľvezetét javaso|om etfogadásra a dontéshozónak.

Dátum: 2013. október 04.

A|áírás



EGYÉNI gÍRÁLATI lÁp

-Vállalkozási szerződés kerctében Józsefuáros karácsonyi fe|díszítése és díszkivi|ágitá*,,
tárgyú, Kbt. Harmadik Része szerinti, nemzeti, nyílt kozbeszerzési e|járás fe|hívás és dokumenÉció
tervezetének véleményezĺíse

Aján|atkérő neve: Józsefvárosi önkormányzat(lo82 Budapest Baross u. 63.67.)

Bít.áló Bizotbág tagja: ..}t'.....cz !..r.If\ G*ť L(a.ck
Az eljárást megindíto fe|hÍvássa|, dokume.ntáci,óval kapcsolatos észrevéte|eim, javas|ataim az a|ábbiat:

* u..,-u,Le-L,* Lu,Ą', ra,,=-,t.,-,u( "--._---l. 
,(rŤźo*ł*z|o",

ď.a'l."7,.^, !^łqł c\ d*L:-.!1"xłł}!- "J^-^) o/-0 o7.,!aaa4ą7^
ffi.ě-[lte^- c}Uą,*, a

Az éljárást megindíto felhÍvás, dokuměntáció teruezetét javaso|om elfogadásra a donteshozónak.

A Dátum:,2013. október 04.

tulH h\-



EGYENI BIRA|ÁTI LAP

łá||a|kozźlsi szeződés keretében Józsefuárcs karácsonyi feldíszítése és díszkivi|ágítása''
tárgyĹl, Kbt. Harmadik Része szerinti, nemzeti, nyí|t közbeszerzési e|járás felhÍvás és dokumentáció
teruezetének vé|eményezĺíse

Ajánlatkélő neve: Józsefuárosi önkormányzat (1082 Budapes! Baross u. 63.67.)

t

Bírá tó Bizottság tagja : Dk*.Ý€.G..é. *.(r....,*.?.w,....-.

Az eljárást męindÍtó felhí'vássa|, dokumentációva| kapcsolatos észrevételeim, javas|ataim az alábbiak:

Az eljárást megindíto felhívás, dokumentáció tervezetét javasolom elfogadásra a dontéshozónak.

Dátum: 2013. október 04.



3. melléklet a 92/201]. &il. 30.) NFM rendelethez

KöaBEĺZERZÉ sl ÉnrpsÍľo
A Közbeszeľzési Hatósćę Hivatalos Lapja

ELJÁRÁsT MEGINuÍľó FELHÍvÁS

A Kbt. 121. $ (1) bekezdés b) pontja szeľinti eljáľás

|-J Epítési beruházás

! Áľubeszerzés

X Szolgáltatás megrendelés

U ľ,plTesr Koncesszlo
J Szo|gáItatás i koncesszió

I. SZAKASZ: AJÁNIATKERO

I.1) NÉv' cÍľĺ És KAPcsoLATTłnľÁsl PoNT(oK)

llivatalos név: Józsefuárosi onkormźnvzat

Postai cím: Baľoss utca 63-67.

Vĺíľos/I(özség: Budapest Postai
irőnyitőszőn:
1082

Or szźlg: Magy ar or szźtg

Kapcsolattartĺĺsi pont(ok):

Cimzett: dľ. Balla Katalin

Telefon: +36 14592123

E-mail: ballakata@jozsefuaros.hu Fax: +36 3136696

Inteľnetcím(ek) (adott es etben)
Az ajrínlatkérő általános címe (URL): wwwjozsefoaros'hu

A felhasmálói oldal címe (URL):

További információ a következő címen szerezhető be

! A fent említett kapcsolattaľtiási pont(ok)
X Eevéb ftakse ki ąz Á.I mellékletet)

A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a veľsenypĺírbeszédľe és a dinamikus beszeľzési rendszerre
vonatkozók is) a következó cimen szeľezhetők be:

! ł fent említett kapcsolattartási pont(ok)
X Esvéb ftöltse ki ąz A.II mellékletet)

Az aján|atokat vagy ľészvételi jelentkezéseket a következő címľe kell benyújtani



! e ĺent említett kapcsolattaľtĺĺsi pont(ok)
X EeYéb ftöltse ki ąz A.III

I.3.) FĺĺľnvÉxrľysÉc
I.3. 1 ) KlAsszmus łĺÁľI,ĺľxÉnŐx

I. 4.) Beszeľzés más ajánlatkéľők nevében

Az ajźn|atkérő más ajĺínlatkéľők nevében végzi a beszerzést: ! igen X nem

(Igen válasz esetén, ezelrłe az ajánlatkérőkľe vonatkozóąn tovőbbi informóciókat az A. melléHetben adhaĺ

I.2.) Az AJÁNI,łľxÉn<ĺ rÍľusł

Központi szintĺi ! Közszo|gá|tató !
Regionális/helyi szintii x Támogatott szervezet [Kbt. 6. $ (l) bekezdés g) pont]

n
Közjogi szervczct ! Egyób u

X Altalános közszolgáltatások

! Honvédelem

! Kozrend és biztonság

! Kornyezetvédelem

! Gazdasági és pénziigyek

! Egészségügy

! Lakásszolgáttatás és közösségi rękĺeáció

fI Szociális védelem

! Szabadidő, kultura és vallás

I.3.2) KÖzszoLGÁLTATT AJÁNLATKÉRŐK

Gáz- és hőeneľgia termeiése, szállítása és ! Vasúti szolgáltatások
elosztása

! varosi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz

! Viuamos energia szolgáltatások

! ľolagrĺz és kőolaj feltárása és kiteľmelése ! Kikötői tevékenységek

! szen és más szi|árd,tllze|őanyagfeltárása és ! Repulőtéri tevékenységek
kitermelése

! Egyéb (nevezze meg):

! vĺz

t] Postai szolgáltatások



II. SZAKASZz A'sZER.ZoDÉs ľÁncy,t

II.l) MEGHAľÁnozÁs

II.1.1) A szeľződéshez rendelt elnevezés:

,,VáIlalkozási szerződés keretében Józsefuáros karácsonvi feldíszítése és díszkivilásítĺísa''

II.|.2,) A szerződés típusa és a te|jesítés helye

[Csak azt a kategóriót váląssza _ építési beruhĺźzás, árubeszerzés vag,l szolgĺźltatds megrendelés _,

leginkább meýlel ą szerződés vag/ a közbeszerzés(ek) tárgłónak]
amelyik

!Építési beruházás !Árubeszerzés X Szolgáltatás megrende|és

Kivitelezés f
Tervezés és kivitelezés f
Kivitelezés' bármilyen f
eszkÍJzze|, módon, az ajźln|atkér ő
á|ta|meghatarczott
követelményeknek megfelelően

! Építési koncesszió

Adásvétel !
Lízing !
Bérlet D
Részletvétel !
Ezek kombinációja !

Szolgáltatási kategória száma:

27
(az I_27. szolgáltatĺźsi
kategóriĺźkat lásd a Kbt' 3. és
4. mellékletében)

! Szolgáltatási koncesszió

A teljesítés helye:

Budapest. V[I. kerület

NUTS-kód Hulol

NUTS-kód

NUTS-kód

NUTs-kód

II.1.3) Kőzbeszerzésľe, keľetmegá||apodásra és dinamikus beszeľzési rendszerre (DBR) vonatkozó
informrĺciók

X A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irrĺnyul

! e ľrirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

! e nĺraetmény dinamikus beszeľzési ľendszeľ (DBR) |étrehozásćrairányul

II.r.4) Keľetmegállapodásľa vonatkozó információk (adott esetben)

! KeľetÍnegállapodás több ajĺínlattevővel

A terv ezett keretmegállapodás ľésztvev őinek száma

VAGY

(adott esetbĄ maximális |étszáma

! Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

A keľetmegá||apodás időtaľtama :

Időtaľtam év(ek)ben: vagy hónap(ok)ban:

Indokolás aÍraazesetľe vonatkozóan, ha a keretmegállapodás idótartamameghaladja anégy évet:
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A kiizbeszeľzéseknek a keľetmegál|apodás te|jes időtartamára vonatkozĺí becsü|t .isszértéke (csak
számokkal)

Becsült éĺtékáfanélkül: Pénznem:

VAGY:

között Pénznem: 

-

A keretmegállapodás a|ap1án megkötendő szerződések éľtéke és gyakorisága fta ismert):

il. 1.5) A szeľződés meghatározásaĺtźrgy az

,,Yźi|a|kozźsi szerződés keľetében Józsefuĺíľos kaľácsonyi feldíszítése és díszkiviláeíttsa,,

II.1.6) Kiiztis közbeszerzési szójegyzék (CPĐ

Fő szójegyzék KiegészÍtő szőjegy zék (adott es et ben)

Fő tárgy 50.23.2I.00-r

További
táľgy(ak)

3r.s3.00.00-0

II.1.7) Részekľe ttiľténő ajánlattétel (a részelre vonątkozó részletes informdciók megadasához a B. melléklet
sziilrség szerint tÓbb péIdĺźĺĺyban is hasznólható)
! igen X nem

(Igen vĺźlasz esetén) Az aján|atok benyujthatók (csak egłet jelt)ljon be):

legy részľe legy vagy több része lvalamennyi része

II. 1.8.) Y á|tozato|<ra (alteľnatív aj á n|atok) vonatkozó infoľmációk

Elfogadhatók vćitozatok(alteľnatív ajĺínlatok): ! igen X nem

II. 2) Szĺ,łzőDÉs szERľ,{TI MENNYISÉG



II.2.1) Te|jes mennyiség vagy értékz (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)

Nyeľtes Ajánlattevő feladata Józsefuáros karácsonyi feldíszítése és díszkivi|ágítása az a|ábbi
rész|etezés szerint:

A) Egy db elektľomos adventi koszorú felrĺjítása' kőztéri kĺhelyezése és díszkĺvilágítása
Ajánlatkérő által bizosított egy db elektľomos, alumínium vázű adventi koszorú (belső źľrmérő |70
cm; külső áttmérő 250 cm) felújítása, mely magában foglalja az adventi koszorú vźnig történő
lebontását és újbtili giľlarlclozását (nlíĺallyag felryó ágakkal és állalrdtl tlíszítii elelllekkel), az
e|ektromos gyelýák lecserélését. a meglévő gyertya égo részének 3 dimenziósra cserélését
Ajánlattevő feladata a felújított adventi koszorú kihelyezése 2013. november 29-ére a Budapest, VilI.
kerÍilet Mikszáth téren lévő fedett szökőkút tetejére.
Az adventi koszoľún az első gyeľtya iinnepélyes felkapcsolĺĺsa advent első vasáľnapjára 2013.
decembeľ l-jén' ezt ktivetően az adventĺ vasáľnapokon egy+gy gyertya ĺinnepélyes keľetek
köziitti felkapcsolása.

B) Budapest, VIII. keľĺĺtet Mikszáth téľ feldíszítése és díszkivilágítása
2013. december 01. napjáig a Mikszáth téren 6 db köztéri fa fényfüzéľekkel feldíszítése és 8 db
díszítőelem kandeláberekre történő kihelyezése. A díszítőeĺemeket az Ajátn|atkérő biĺosítja. Nyeľtes
Aján|attevő feladata a fényfüzérek, díszíto elemek üzemeltetéséhez szükséges villamos betáp
kiépítése
Kihelyezendő fényfiizéľek:

o 10 méteľes, fekete vagy zö|d kábeles, 80 LED + 20 flash LED, < 10 W meleg fehér,

toldható, kültéľi fényfiizéľből 20 db-ot,
o 10 méteľes, fekete vagy zo|d kábeles, l00 LED, < 10 w, meleg fehér' toldható, kültéri

fényfiizérbő| 20 db-ot.

C) Józsefuáľos kaľácsonyfájának köztéľi felállítása, feldíszítése és díszkivi|ágítása
Ajánlatkérő á|ta|binositott 1 db |2-|4 m magas fenyőfa felállítĺása a Budapest, WII. kerület Horváth
Mihály téri Pánmźny Péter szobor előtt kialakított (faverem) helyen, az Ajátn|atkérő á|ta| biztosítoĺ
díszítőelemekkel és fényfiizéľekkel fęldíszítése, esti díszkivilágítása2}|3. decembeľ 16.napjźtő|
Ajánlatkéľóźita|biztositoltdiszitĺce|emekésfenyfiizérek:

o 10 méteres, fekete vagy zö|d kábeles, 80 LED + 20 flash LED, < 10 w, meleg fehér,

toldható, kü|téri fényfiizérből 25 db-ot'
o lOméteres, fekete vagy zö|d kábeles, 100 LED, < l0 W meleg fehéľ, toldható, kĺiltéľi

fényftizérből 20 db-ot,
o 3 x 6m-esPartylight,
o Kl. motívumok (harang, hold, csillag).

D) Betlehemi jászol kiiztéľi kihelyezése és díszkĺvĺlágítása
Budapest, VIII. kerület Lőrinc pap téri Zichy szobor előtti köĺeriileten Ajánlatkérő által biztosított
Betlehemi jászol (104 cm x 281 cm alapterületű) kihelyezése, szükség esetén javitźts4 ajánlatkérő
źůtalbiztositott 8 m hosszú fényfiizénel (MK 012 002) felszerelése.2013. december 18. napjától a
B etlehemi j ászol e sti díszkiv i|éęításának b i ĺo s ítása.

E) Új díszvĺtágítási elemek beszeľzése
Nyeľtes Ajánlattevő feladata beszeľezni:

o 55 db 10 méteres, fekete vagy zölrd kábeles, 80 LED + 20 flash LED, < 10 w, meleg fehér,
toldható, kültéľi fényfüzét,

o 270 db lOméteres, fekete vagy zo|d kábeles, 100 LED, < 10 W meleg fehér, toldható, küItéri
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fényfüzért.

Az aján|aÍtevó á|ta| beszerzett diszvi|ágítási elemek a teljesítést követően Ajánlatkérő tulajdonába
kerülnek.

F) Ajánlatkérő által biztosított és aján|attevő á|ta| beszerzett fényfiizéľet díszvilágítási
elemek felszeľe|ésének helye (Ídeje 2013. decembeľ 01. napja):

o kandelábeľek közötti 79 db motívum elhelyezése, díszítő világítás,
o 180 db fiára elhelyezni egĺrészt az ajźn|atkérő á|ta| biztosított MK 0l2 002 típusú

fényfiizéreket (kivétel l db 8 m ťůzér, melyet a Betlehemi jászol kell elhelyezni),
másľészt az aján|attevő źLlta| beszerzett l0 méteres, fekete vagy zo|d kábeles, 100

LED, < 10 W, meleg fehér, toldható, kültéri fényfiizéľből230 db-ot.

felszerelése, l 0-es j égcsap.

épület homlokzateľkély részét nem kell kivilágítani).

G) Nyertes Aján|attevő áIta|ános feladatai:
Ajánlattevő feladata a díszvilágítás fe|szeľeléséhez szůĺkséges engedélyek (BDK' EtMtI)
beszerzése, közművekkel tiirténő egyeztetések, az ezekkel kapcsolatos kiiltségek (mely magában
fogla|ja többek köziitt a fényfiizéľ felszeľeléséhez az oszlop béľleti díjat) és ktizmĺĺköltségek
viselése.

Nyeľtes Ajánlattevő 2013. decembeľ 01. napjáig elvégzi az aján|atkérő áita| biztosított
díszvitágítási elemek felü|vizsgálatát, szĺikség szeľinti javítását' pótlását, az új díszvilágítási
e|emek beszeľzését, azok kihelyezését és beĺizemelését.

Nyertes Ajánlattevő a díszvilágítást ktiteles a teljesítés ĺdőtaľtama a|att a ktizvilágítási hálózat
üzemáI|apotáva| megegy ezően folyam atosan biztosítani és e|lenőľÍznĺ.

Nyertes Ajánlattevő feladata 2013. decembeľ 01. napjától 2014. január 06. napjáig a
dísnłi|áryítálsi elemek üzeme|és ktizbeni ellenőľzése,24 őrás kaľbantaľtási ügyelet biztosítása, a
hibabeje|entést kiivető 24 órán belůĺl a hĺbajavítás megkezdése' kellékek pótlása.

Nyeľtes Ajánlattevő fe|adata 2014. janufu 6-án valamennyĺ díszítőelem, fényftizéľ, adventi
koszoľú áľamta|anít,ása, azok leszeľelése, ľaktáľozási helyľe szá|lítása legkésőbb 2014. janaár
31-ig.

Nyeľtes Ajánlattevő feladata 2014. janaá'ľ 6.án
. a |<arácsonyfa lebontása, fe|daľabo|ása (a faanyag hasznosítása ajánlatkéľő feladata),
díszítőelemek ľaktáľba visszaszállítása.
. a Betlehemi jászol szétszeľelése, Íigurák, eszkiiztik, kellékek ľaktáľba visszaszállítása.

(adott esetben, csąkszdmokkal) Becsil|tértékźfanélkül: ||.574.000 Pénzlem: HUF

VAGY: köztitt Pénznem:

| ,l.,.z|Vételi jogra (opcióľa) vonatkozó információ (adott esetben)
I



Vételi jog (opció): ! ígen X nem

(Igen vólasz es etén) A vételi jog meghatáľozása:

fta ismert) A vételi.jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje:

hónapban: vąg napban: (aszerződés megkatésétől szdmítva)

II.2.3) Meghosszab bításľa vonatkozó in foľmációk (adott e s et b en)

A szerződés meghosszabbÍtható: ! igen X nem

A lehetséges meghosszabbítások száma: (ha ismert): vagl: és között

(ha ismert) Aztlrabeszerzésre vagy aszo|gźtltatás megľendelésre irányuló meghosszabbítható szeľződések
esetébęn a további szerződések tervezett titęmęzése:

hónapban: vag napban: (aszerződés megkatésétől szómína)

II.3) A szERZoDEs IDŐTARTAMA vAGY A BEFtIEzÉs IIATÁRIDEJE

A (tervezett) időtaľtam hónapban: vagł napban: (a szerződés megkatésétől számína)

VAGY:

Kezdés 20L3 ĺ |I ĺ16 ftv/hó/nap)

Befejezés 20I4fiIĺ31_ ftv/hó/nap)

III. SZAKASZ: JoGI, GAZDASÁGI, ľrľzÜcyr ns ľĺusZAKIINr.oRMÁcIoK
III.1) A szľnzĺĺnÉssEL KAPcsoLATos FELTÉTELEK

ilI.l.l) A szerződést biztosító me|lékkötelezettségek (adott esetben)

Nyeľtes ajőn|attevő késedelmi és meghiúsulási kötbér fizetéséľe kĺjteles az a|źhbiak és
szerződéstervezetekb e n r észLetezettek szeľi nt :

Késedelmi kcitbér: Nyeľtes Ajanlattevő késedelmi kötbér megťrzetésére kĺiteles, ha olyan
okból, amiéľt felelős, a szerzőđésben rögzített határidőt elmulasztja. Késedelmes teljesítés
esetén késedelmi kĺitbér keľĺil megá|Iapitásra, melynek méľtéke minden megkezdett naptáÍt
naponként 150.000,- Ft, azaz egyszázötvenezet forint.

A 24 órás karbantaftási ügye|et biztosítása, a hibabejelentést követő 24 órán be|ü| a hibajavítás
megkezdésą kellékek pótlása tekin-tetében napi 50.000 Ft.



Meehiúsulási kötbéľ: Nyeľtes Ajánlattevő meghiúsulási kdtbér megfizetésére k<iteles,

amennyiben báľmely feladat vonatkozásábarl a teljesítése neki felróható okból meghiúsul. A
meghiúsulási kötbér a|apja a nettó vźt||a|kozői díj. A ktitbér méľtéke a nęttó vállalkozói díj
3joÁ-a.

III.1.2) Fő finanszíľozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabá|yi ľende|kezésekre:
(adott esetbĄ

Megrendelő előleget nem fizet.

Ąánlattevő egy tészszálĺlla és egy végszámlabenyujtasára jogosult.
A tészszźtmla benyújtásának időpontja a Betlehemi jászo| esti díszkivi|ágítźsźnak kezđő
napjától, azaz 2013. december 18. napjátó| az igazolt teljesítést kĺjvetően. A részszźtm|a
összege a nettó vá||alkozői ďíj 70%-a. Végszámla benýjtásaľa a szeruoďésszeľĺíen igazo|t
teljesítést kĺivetően jogosult. A kiÍizetések módja átutalással, 15 napon belül.

Az aján|attéteI, a szerzóďéskĺités és a kifizetések pénzneme: HUF.
A számla kifizetésének feltétele az Art.36lA. $-ban foglaltak teljesülése.
A sztrria kifizetése a Kbt. 130. $ (1)' (5) és (6) bekezdéssel ĺĺsszhangban történik.
Késedelmes Íizetés esetén Megbiző köteles a Ptk-ban meghatározott (301/B.$ (2)-(3))' és a
késedelem időtanamaho z igazođő méľtélnĺ késedelmi kamatot megťrzetni.
A szímlrĺkat ahatá|yos jogszabályok rendelkezései szerint kell kiállítani.

III.1.3) A kiiziis aján|atot tevő nyeľtesek álta| létrehozandó gazdasági táľsaság' illetve jogi szemé|y: (adotĺ
esetben)

Az ajźnlatk&ő akozbeszerzési eljárásban a nyeľtesek á|taI gazđasági taľsaság|étrehozását
kizźľla.

III.1.4) Egyéb külön|eges feltéte|ek (adott esetben) ! ĺgen X nem
(igen v ólasz es etén) A kĺilönleges feltételek meghatározása:

III.2) RÉszvÉrľu ľrlrÉrrlnx

III.2.1) Az aján|attevőlréswéte|re jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (klzárő okok)'
ĺdeéľtve a szakmai és cégnyilvántartásokba tiirténő bejegyzésľe vonatkozó előíľásokat is (adott esetbĄ

Az aján|atkérő źital e|őlĺt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:

Az eljaľásban nem lehet ajánlattevő, a|váI|a|kozó, és nem vehet részt az alkalmasság
igazolźsában olyan gazdaságĺ szereplő, aki a Kbt. 56. $ (1) bekezdés a)-f) és h).k)
pontjainak,továbbá a Kbt. 57. $ (1) bekezdés a)-d), valamint f) pontjánakhatá|ya a|á
tartozik. Az e|jarásban nem lehet ajánlattevő, aki a Kbt. 56. $ (2) bekezdésének hatĺĺlya
a|átartozik.

A meck<jvetelt igazolási mód:

iánlattevő vonatkozás źlban: a 3 I0 l20| 1. I. 23.\ Koľm. rendelet 12. az
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ajrĺnlattevőnek ajiĺnlatában nyilatkozatot kell benyujtaria, hogy nem tartozik a fenti
kízarő okok hatálya a|á, valamint a Kbt. 56. $ (1) bekezdés k) pont kc) pontját a
3|012011. (XII. 23.) Koľm. rendelet 2. $ Đ pont ib) alpontja és a 4. $ f) pont fc)
alpontj ában foglaltak szeľint kell igazolnia.

Alvállalkozó és alkalmasság igazoLására igénybe vett más szervezęt vonatkozásában:

- Ajánlattevő a Kbt. 58. $ (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően ajźn|atában csak
nyilatkozni kĺiteles arról, hogy a szerzodés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56. $
szeľinti kizěrő okok hatálya a|á eső alválla|kozőt, valamint az étlta|a alkalmasságiĺnak
igazo|ására igénybe vett más szewezet nem tartozik a Kbt. 56. $ szerinti kizaľó okok
hatá|yaa|á.

- Ajánlattevo a3I0l20I1. (X[. 23.) Korm. rendelet 10. $ alapján sajźtvá|asnása szerint:

a) saját nyilatkozatot nýjt be aĺról, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 57. $ (1) bekezdés a)-
d), valamint f) pontja szerinti klztrő okok hatálya alá eső alvá|Ialkozőt, valaĺriĺt az
áIta|a alkalmasságźnak igazolásźra igénybe vett más szęrvęzet nęm tartozik a Kbt.
57. $ (1) bekezdés a)-d), valamint f) pontja szerinti kizźtrő okok hatalya a|á, vagy

b)az e|jarásban megjelĺjlt alválla|koző nyilatkozatát - a meg nem jelöltekre az a) pont
szerinti nyi|atkozat mellett -, valamint az a|ka|masság igazolásĺíľa igénybe vett más
szervezet nyilatkozatát is benyújthatja arról, hogy aszervezetnemtartozik a Kbt.
57. $ (1) bekezdés a)-d), valamint f) pontja szerinti kizétrő okok hatálya alá.

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét a Közbeszerzési Hatóság 2012. május 23.-án
kozzétett,'A Kĺizbeszeruési Hatóság útmutatója akozbeszerzési eljźtrźls soľiín benyújtandó,
kizźrő okokkal kapcsolatos igazolásokľól, nyilatkozatokĺól, ĺyi|vántaĺtásokról és adatokĺól a
Magyarországon letelepedett gazdasźryi szeľeplők vonatkozásábaÍl, tárgyű útmutatójrĺľa.

A k'lzźlrő okok igazolása tekintetébęn tett nyilatkozatoknak a felhívás megküldését követő
keletkezésűnek kell lennifü .

Ajanlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 75. $ (1) bekezdése b) pontja
a|apján k'tzárja az eljárásból azt az ajźlnlattevot, a|vźt||a|kozót, vagy az alka|masság
igazo|ásában részt vevő más szervezetet, arne|ylaki ńszérő| a kizéro okok az eljrírás soľán
kĺivetkeznek be.

lII.f.2) Gazdasági és pénzügyi alka|masság (adott esetben)

Az alkalmasság megítéléséhez sziikséges adatok és a
megkövetelt igazolási mód:

Pl. Ajanlattevő csatolja a3|0l20l1. (XII. 23.)
Korm. ľendelet 14. $ (1) bekezđés b) pontja
a|apján az e|oző haľom |ezárt uz|eti éwe
vonatkozó, saját vagy jogelődje szĺĺmviteli
jogszabá|yoknak megfelelően ĺisszeállított éves
beszámolójźrt (klegészítő mellékletek nélkiil).
Amennyib en az aj źn|atkéľő źita| kért b eszámo l ó
a céginfoľmációs szo|gźiat honlapján
megismerhętő és enől ajanlattevő ajén|atában
nyilatkozik, úgy az aianlatban nem szfüséges

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
A|ka|matlarl az ajźnlattev o. ha

Pl. a méľleg szeľinti eľedménye az e|ózó
haľom |ezźrt uz|etĺ év közĹil egynél
többször negatív volt.
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beszámoló csatolása' a beszámoló adatait
aj ánlatkérő e||enőrzi.

Ha az ajźnlattevő az a|ka|massági feltételben
előírt irattal (beszámolóval) azért nem
rendelkezik az ajźnlatkéríĺ źl\ta| előírt teljes
időszakban, meľt aZ időszak kezdęte után
kezdte meg mfüö'dését, az alkalmasságát a
kozbęszerzés taľgyábőI szźtrmazó árbevételről
szóló nyi|atkozatta| jogosult igazo|ni. Az
ajanlatkérő köteles az ajánlattevó pétlzigyi és
gazdasági alkalmasságát megźllapítani, ha
működésének ideje a|att a kozbeszerzés
tát gy ábőI (díszito világítás ésl v agy köZteľĹileti
díszkivilágítás szolgáltatas) származő
általános forgalmi adó nélkül szźtmított
arbevétele eléľi vagy meghaladja az 7.000.000,-
Ft-ot.

Ha az ajánlattevő az a|ka|massági feltételben
előírtkattaI, azért nem rendelkezik, meľt olyan
jogi formában működik, amely tekintetében a
beszĺĺmoló benyújtása nem lehetséges, az e
ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági
követelmény és igazolási mód helyett báľmely,
az ajánlatkérő źital megfelelőnek tekintett
egyéb nyilatkozatta| vagy dokumentummal
igazo|hatja pérungyi és gazdasági
alkalmasságát.Azérintettaján7attevőkiegészítő
tźĄ ékoztatás kérése soľán kĺiteles alźúźtmasztarlĺ,
hogy olyan jogi foľmában működik, amely
tekintetében a besziĺmoló benyújtása nem
lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontta|
kapcsolatban e|őíĺ alkalmassági követelmény
és igazolási mód helyett az alkalmasság
igazolásźnak aján|atkér(5 źůta| elfogadott
módjĺĺľól. (3|0l20ll. (XII. 23.) Koľm. ľendelet
14. $ (3) bekezdés).

Az alkalmassági kĺjvetelménynek közös
aj ánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

Ąánlattevő (ktiz<is ajĺĺnlattevők) az e|oirt
alkalmassági kĺivetelményeknek a Kbt. 55. $ (4)
bekezdésében foglaltaknak megfelelően
felehetnek meg, illetve bármely más szeľvezet
(vagy személy) kapacitásźra tamaszkodva is

nek a Kbt. 55. s)-(6
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bekezdésében foglaltaknak megfelelően.

Amennyiben ajźĺ,ůattevő az alkalmassági
k<ivetelményeknek baľmely más szewezet
(vagy személy) kapacitására támaszkodva kíván
megfelelni, ilgy ajźn|attevo alkalmasságát a
Kbt. 55. $ (5)-(6) bekezdései szerint köteles
igaz,olni.

A Kbt. 55. $ (6) bekezdés c) pont szerinti
kezességvállalásról szóló dokumentumot
eredeti vagy hiteles másolati példanyban kérjfü
csatolni.

III.2.3) Műszakĺ, illetve szakmai alkalmasság (adott esetben)

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a
megkövetelt igazolási mód:

Az ď1ánlattevő csatolj a:

Ml. A 3|0l20l1. (XII.23.) Koľm. rendelet 15. $
(3 ) a) pontj a a|apján az e|jarást megindító
felhívás feladásanak időpontjától visszafelé
számított haľom évben (36 hónapban) teljesített
legj elentősebb szolgáltatásainak ismeľtetése.
A310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16. g (5)
bekezdéseszeľintireferencianyilatkozatnak
ligazolásnak legalább a kĺivetkezőket kell
tartalmaznia:
. a szolgáltatás tźlĺ gy at, tarta|mának rĺivid
ismeľtetését oly módon, hogy az alkalmassági
minimumkövetelményeknek töľténő megfelelés
egyételműen megállap íthatő legyen,
. a teljesítés idejét (évlhó) és helyét;
. a szerződést kötő másik fél megjelölését;
. az e||enszolgáltatás nettó cĺsszegét
. nyilatkozatot arrőI, hogy a teljesítés az
előírásoknak és a szerződésnek megfelelően
tĺiľtént.e.

Amennyiben egy gazdaságí szereplő
referenciaként olyan korábbi tevékenységet
kívĺín bemutatni, amelyben konzoľcium vagy
proj ekttarsaság tagi aként telj esített, abban az
esetben az Ajźnlatkérő csak aztfogadjae| az
alkalmasságigazo|ásaként,amelyetajánlattevő
konzoľciumi tagként vagy proj ekttĺrsaság
tagiaként saját maga teljesített, figyelemmel a
Kbt.I29. $ (7) bekezdésében
meghatáĺozottakľa is. (Kérifü emiatt a teliesítés

Az alkalmasság minimumkiivetelménye(i):

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem
ľendelkezik:
Ml. az eljaľást megindító felhívás
feladásĺínak időpontjától visszafelé
számitott hĺírom évben (36 hónapban)
rendelkezzen cisszesen legalább nettó
7.000.000'- Ft éľtékű kozbęszerués tźrgya
szerinti (đíszítő világítás éslvagy
kĺizteľületi díszkivilágítás) szolgźitatási
ľeferenciával.
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bemutatásaról szóló nyi|atkozatban adjfü meg a
saj át telj esítés mértékét szźza|ékbaĺ v agy
forintban).

Ajanlattevő (közös ajźn|attevok) az e|oírt
alkalmassági kĺjvetelményeknek a Kbt. 55. $ (4)
bekezdésében fo glaltaknak megfelelően
felelhetnek meg, illetve báľmely más szewezet
(vagy személy) kapacitásaľa támaszkodva is
megfelelhetnek a Kbt. 55. $ (5)-(6)
bekezdésében fo glaltaknak megfelelően.
Amennyib e n aj ánlattev ó az a|kalmas s ági
követelményeknek báľmely más szew ezet
(vagy személy) kapacitásźlra támaszkodva kíván
megfelelni, tryy ajánlattevő alkalm asságźú a
Kbt. 55. $ (5)-(6) bekezdései szerint kĺjteles
igazolni.

ÍII.2.4) Fennta ľtott szeľződésekre vonatkozó in fo rmációk (adott es et b en)

A szerződés védett foglalkoztatók szźmára fenntaľtott

A szerződés aKbt. |22. $ (9) bekezdése szerint fenntartott

!

!

igen X nem

igen X nem

III. 3) SzolcÁr,ra,rÁs MEGRENDELÉsnB rnÁľwrl szrcpz,őĺÉsEKRn voNArrozl KtILÖNLEGEs rnr,ľÉľu,nx

IV. SZAKASZ: ELJARAS

ľlĺ.1) Az ľr^rÁn'ĺs ľĺ'ľľÁĺł

III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségľe) vonatkozó infoľmációk

A szo|gáttatás teljesítése egy adott fogla|kozáshoz (képzettségheĄ van kötve ! igen X nem

(igenvólasz esetén) A vonatkozójogszabályi rendelkezésre töľténő hivatkozás:

Iu.3.2) A szolgáltatás teljesítésében szemé|yesen kiizľemĺikiidő személyek

A szervezeteknek közölniük kel| a szolgáltatás teljesítésében személyesen köaemĺĺködő személyek nevét és
isen Xnem

ľ.1.1) Az eljáľás fajtája

Klasszikus aj ánlatkérők Közszo|gá|tató aj ánlatkéľők

A Kbt. Második Részében megJlattnozott
szabályok szerinti eli áľás az a|á.}.biak

AKbt.MásodikRészébenmeglntfu ozottszabá|yok
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! Gyorsított meghívásos , alkalmazásának | ! rĺĺ'a"t- ény közzétételével induló tárgyalásos
indokolása: 

| ! r","t.egállapodáso s, az e|jźráselső részében nyílt

szerrnt:

XNyílt

! vĺ.ghĺua,o'

n V".,"nypárbeszéd

! Hĺ.o"t.e ny közzététe|ével induló
tĺĺrgyalásos, alkalmazásának indokolása:

! Gyoľsított
indokolása:

|-l Keretmegállapodiásos, az eljáľás első
részében nyílt

! Keretmegállapodásos, az eljĺĺrás első
részében meghívásos

|-l K"'.t."gállapodásos, az eljĺírás első
részében hirdetménnyel induló tárgyalásos

! Keretmegállapodásos, az eljáras első
részében hirdetmény nélkiili tĺĺrgyalásos

szerinti e|járás az a|źbbiak szerint:

l Nyĺtt

! vĺ"ghĺua'o'

! Keretmegállapodásos, az e|járćtselső részében
meghívásos

! Keretmegállapodásos, az e\jćrźs első részében
hiľdetménnyel induló targya|ásos

tlĺrgyalásos, alkalmazásának 
| ! r"."t.egállapodáso s, az e|jźtźtselső ľészében

hirdetmény nélktili tárgyalásos

rv.1.2) !ĺz aján|attételre vagy részvéte|ľe felhívandó jelentkezők |étszáma vagy keretszáma (meghívĺźsos
és tdrglalas os elj ár ás, v ers enyp drb eszéd)

A gazdasági szereplők tervezett száma

VAGY:

Tervezett minimum 

- 

és (ądott esetbeĐ maximális |étszáma

A jelentkezők számának korlátozásara vonatkozó objektív szempontok:

Iv.1.3) Az aján|attevők létszámának csiikkentése a táľgyalás vagy a veľsenypárbeszéd során (tĺźrgłalásos
elj órás, vers eľryp árb eszéd)

Igénybe vettek többfordulós eljĺáľást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó
megoldások, illetve a megtĺĺľgyalandó ajĺínlatok szźlmćú: ! igen ! nem
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Iv. 2) ÉRTEKELÉSI SzEMPoNToK

Iv.2.r) Eľtéke|ési szempontok (csak a megfeletőt jelolje meg)

X Á. |ega|acsonyabb łisszegíĺ ellenszo|gá|tatás

VAGY

! Az iisszességében |egelőnyiisebb ajánlat a kiivetkező ľészszempontok a|apján

Részszempont

l.

2.

a

4.

5.

Stilyszám Részszempont

6.

7.

8.

9.

Sú|yszám

Iv.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó infoľmációk

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni: ! igen X nem

(igenválasz esetén, ha sziilrséges) További információk az elektronikus áľlejtésről:

IV.3) AnnĺnĺIszTRATÍv INFoRMÁcIlK

tv.3.1) Az aján|atkérő á|ta| az aktához ľendelt hivatkozási számz (adott esetben)

Iv.3.2) Az adott szerződésľe vonatkozóan sor került korábbi kőzzététe|re ! igen X nem

(Igen vólasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)

! ľqarast megindító, illetve meghirdető felhívás

A hiľdetmény sztlmaaKłőzbęszęrzési Éľtesítőben: / (KE-szám/evszám)

A hirdetmény közzététe|ének dátuma: / / (ev/hó/nap)

Egyéb korábbi közzététe| (adott esetben) !
A hirdetmény szálmaaKözbeszerzési Éľtesítőben: / (Kti-szdm/evszdm)
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A hirdetmény közzététe|ének dátuma: / / (év/hó/nap)

A hiľdetmény szźlmaaKi)zbeszerzési Éľtesítőben: l $JĘ-szdm/évszán)

A hiľdetmény közzététe\ének dátuma: / / (év/hó/nap)

rv3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iľatok vagy ismertetők beszerzésének fe|téte|ei (adott esetben)

A dokumenŁáció beszeľzésének hatĺĺrideje

Dátum: 2013 l I0l29 @v/hó/nap ) Időpont: l0.00

A dokumentációért fizetni kell

(igenvólasz esetén, csak számokkal) Ar:25 400 Pén.anęm:

A fizetés feltételei és módja

igen u
HUF

A dokumentáciőt ajén|atkérő téľítésmentesen biztosítjaminden érdekelt gazdasági szeľeplő
részére. Az e|jźrás |24. s (4) szeľinti nyeľtese köteles a dokumentáció ellenéľtékét átutalással
megtéríteni az ESZ.KER Kft. MKB Bank Zrt-né| vezetett 10300002-10566827-49020013
számú száĺriájara az összegezés ajánlattevók részére tĺjľténő megküldése és a szerződéskötés
időpontja közĺitt. A dokumentáció aÍźľrak megtéľítése a szerződéskötés feltétele. Az źúutallás
kcizlemény rovatába a ,,Dokumentáció- Józsefuaľos Kaľácsonyi đíszvi|ágítás'' hivatkozást
szfüséges feltüntetni. Készpérues fizetés nem lehetséges. A fenti összeg bruttó Ft-ban
éľtendő.

Iv.3.4) Aján|attételi vagy ľészvéteti határidő

Dátum: 2013 l I0l29 @v/hó/nap) Időponľ 10:00

Iv.3.5) Az aján|attéte|i fe|hívás megkĺildése a kivá|asztott jelentkezők ľészéľe (résnételiÍelhívás esetén)

Dáfum: / / (ev/hó/nap)

Iv.3.ó) Az(ok) a nye|v(ek)' amely(ek)en az ajźn|atok, illetve ľészvételi jelentkezések benyújthatĺík

fl ez pu

!ezpu
! Pgyet:

XMagyar

báľmely hivatalos nyelve

következő hivatalos nyelve(i):

Iv.3.7) Az aján|ati kiitiittség minimá|is ĺdőtaľtama (kiveve részýételiÍelhívós esetén)

l / -ig (év/hó/nap)

ĺ/AGy

Azidłfiartamhónapbaĺr: vaglnapban: 30 ĺ* ajónląttételi hatóridő tejóľtótót szómítva)
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tv.3.8) Az ajánlatok vagy részvételi felhívás esetén a részvételi jelentkezések felbontĺĺsának fe|tételei

Dátum: 20I3lI0l29 @v/hó/nap) Időpont: 10:00

He|y: |026 Budapest, Pasaľéti út 83.; ESZ-KER Kft. lebonyolító szeľvezettźrgya|ő helyisége.

Azaján|atoWrészvételi jelentkezésęk felbontásánjelenlétre jogosult személyek X igen ! nem

(igen vólasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

a Kbt. 62. s Q) bekezdése szerint

v. SZAKASZ: KIEGýĺszlr o INFoRMÁCIóK

v.1) A KoZBEsZERzÉs IsľĺÉrI,Őnĺĺ JELLEGÉRE voľłrrozó rľronnĺÁcĺlx (adou esetben)

Aközbeszerzés ismétlődő jellegű ! igen X nem

(igen válasz esetén) A további hirdetmények közzététe|ének teľvezett ideje:

V.2) nuniľłI t]NIlS ALAPoKRA voNATKozo INFoRMÁCIÓK

A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projektte| éslvagy programmal kapcsolatos ! igen X
nem

(igen v ól asz es etén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy pľogram(ok)ra:

v.3) TovÁBBI INFoRlurĺcIlx (adott esetben)

v.3.1) A táľgyalás |efolytatásának menete és az ajánlatkérő által előíÉ alapvető szabá|yai, az első
táľgyalás időpontja z( ha az eljárás tárgłalásos)

v3.2.r) A dokumentáció megvásáľlása, átvétele vagy elektľonikus úton tiiľténő e|éľése az eljáľásban valĺí
ľészvétel feltéte|e? (adott esetbĄ

X igen ! nem

v.3.2.2) A dokumentáció és a kiegészítő iľatok, vagy ismeľtető ľendelkezésre bocsátásával kapcsolatos
további infoľmációkz (adott es etben)

Az ajátnlati dokumentáció átvétele az eljźtrásban való részvéte| feltétele. Az ajźn|ati dokumentációt
elektronikusan bocsátjuk az Ajánlattevők rendelkezésére. A dokumentáció megkĹildését a
titkarsag@eszkeľ.eu email címre küldött email-ben kell kéľni. A dokumentáció áfuehető személyesen
azÉSZ-Í(ER Kft. (1026 Budapest, Pasaréti út 83.) lebonyolító szervezet titkárságán, munkanapokon
előre (a +3ó 30 6982|66 sámon) egyeztetett időpontban 10.00 - 15.00 között, va|amint az
ajźnlattéte|ihatárido lejáľtanak napjźn9.00-10.00 óráig. A dokumentáció ľendelkezésre bocsátásiához

az a|źlŕ,bi adatokat szükséges megadni a lebonyolító szeĺłezet részére: a dokumentációt átvevő cég
neve és székhelye, adőszáma, a cég nevében
kapcsolattaľtásra kijelölt személy neve, telefon- és fax szÁma, e-mail címe. A dokumentáció másra át

nem ruházható és nem publikáIható. Közös ajátn|atesetén elegendő egy dokumentáció átvétele.
v.3.3.1) Az iisszességében legelőnytisebb aján|at kĺválasztásának értéke|ési szempontja esetén az

nlatok ntok szeľinti taľtalmi elemeinek éľtékelése soľán adható pontszám a|só és fe|só
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határa:

v.3.3.2) Az összességében |ege|őnyösebb ajánlat kivá|asztásának értéke|ési szempontja esetén a módszeľ
(módszerek) ismeľtetése, ame|lye| az aján|atkérő megadja az V.3.3.1) pont szeľintĺ ponthatárok kiiziitti
pontszámot:

v.3.4) AIII.2.2) és a III.2.3) szerintĺ feltéte|ek és ezek e|őirtigazo|ási módja a minősített ajánlattevők
hivatalos jegyzékébe tiirténő felvétel feltéte|ét képező minősítési szempontokhoz képest szigoľúbbak

X igen ! nem

Igen vá|asz esetén azon alkalmasságĺ kiivetelmények (IIl.2.2. és III.2.3. pont) megie|tilése' amelyek a
minősÍtett aján|attevők hivatalos jegyzékébe történő fe|vétel feltételét képező minősítési
szempontokhoz képest szigoľúbbak:

Pl és Ml fęltételek

v.3.5) Az aján|ati biztosítékľa vonatkozó előíľások (adott esetben)

Ajĺĺnlatkérő jelen kozbeszetzési eljarásban nem írja elő ajariati biztosíték nyujtását.

Y.3.6. Azeljáľás a Kbt.40. s (3).(4) bekezdése a|apján kerül megindításra: ! igen X nem

V.4) Egyéb infoľmációk:

v.4.1. Az ajźn|atnaktarta|maznia kell az ajźnlattevő nyilatkozatát a Kbt. 60. $ (3) és (5)
bekezdésre, Kbt. 40. $ (l) bekezdés a) és b) pontjźlra. Nemleges taľtalommal is
csatolandóak a nyilatko zatok.

v.4.2. Az ajánlatkérő előíqa, hogy az ajźnlattevők tájékoződjanak a munkavállalók
védelmére és a munkafoltételekľe vonatkozó olyan kcitelezettségekľől, amelyeknek a
teljesítés helyén és a szerződés teljesítése soľán meg kell felelni (Kbt. 54. $ (1)
bekezdése). Ezen tájékoződási kötelezettség teljesítéséről ajěnlattevőknek nyilatkozatot
kell becsatolniuk.

v.4.3. Foľmai előírások: az ajźnlatot ajáĺlattevőknek nem elektľonikus úton kell a jelen
felhívásban és a dokumentációban meghatźrozott tarta|mi, és a foľmai
követelményeknek megfelelően elkészítenie és benyrijtania:

. az ajźn|at eredeti pé|darryát zsinórľal, Iapozhatőan össze kell fiízni, a csomót
matncźxa| az ajźnlat első vagy hátsó lapjahozrogzíteru, amafficát le kellbé|yegezsi,
vagy az ajźnlattevő ńszérő|' erľe jogosultnak alá kell ími, úgy hogy a bé|yegző,
illetőleg azaláírás legďább egy része amafficźnlegyen;

. az ajariat oldalszámozása eggyel kezdőđjĺin és oldalanként növekedjen. Elegendő a
szöveget vagy szétmokat vagy képet tartalmaző oldalakat számozni, az Ĺires oldalakat
nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet szźľnoznl.
Az ajźn|atkéro az ettől kisméľtékben e|téro szźtmozást (pl. egyes oldalaknál a /A, ĺB
oldalszám) is elfogad, ha a tarta|omjegyzékben az egyes iľatok helye egyértelműen
azonosítható és az iratok helyéľe egyértelműen lehet hivatkozni. Az ajźn|atk&ő a
kismértékben hiányos szálmoztst jogosult kiegészíteni, ha ez az ajén|atban va|ő
tájékoződása,illetveazaján|atravalóhivatkozásaérdekébenszfü séges;

. a7. ajĺínlatnak az elején taľtalomjegyzéket kell tatalmaznia, mely alapjrĺn az ajźn|atbarl
szereplő dokumenfumok oldalszím alapjźn megtalálhatóak;

. az aiźnlatot zźrt csomagolásban, egy eľedeti továbbá 3 db a
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papír alapú példánnyal mindenben megegyező elektronikus másolati példrĺnyban kell
elektronikus adathordozón (pendrive, DVD vagy CD) benyújtani,

. az ajanlatban lévő, minden dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell imia az
ađott gazdálkodó szewezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vaEY
személyeknek aki(k) eľľe a jogosult személy(ek)tőI írásos meghatalmazástkaptak;

. az Ąźriat minden olyan oldalát, amelyen - az aján|at beadása előtt - módosítast
hajtottak végre, az adoÍt dokumentumot a|áirő személynek vagy személyeknek a
módosításnál is kézjeggyel kell ellátni;

o a zźrt csomagon ,,Ajánlat - ,,Vállalkozási szerződźs keretében Józsefváros knrácsonyi
feldíszítése és díszkivilágítása,', valamint: ,,Csak lrözbeszerzési eljárás során, az
ajánlauételi határidő lejártakor bontható fel!', megelolést kell feltiintetni.

Y.4.4. Az aján|atokat írásban és zźlrtan, a felhívás által megjelölt kapcsolattaľtási
pontban megadott címľe közvetlenĹil vagy postai úton kell benyrijtani az ajźn|attéte|i
hatáľidő \ejártáig. A postan feladott ajĺĺnlatokat az ajźn|atkéľő csak akkor tekinti
határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhenételére az ajźn|attételi hataľidő |ejártát
megelőzően sor keľül. Az ajánIat. illetve az azza| kapcsolatos postai küldemények
elvesztéséből eredő kocktnat az ajźn|attevőt terheli.

v.4.5. Az ajźn|athoz csatolni kell az aján|attevő, az alkalmasság igazo|ásába bevont
(kapacitást nyujtó) gazdasági szereplő cégjegyzésre jogosult, nyilatkozatot,
dokumenfumot a|áírő képviselő a|áírási címpé|dźnyźú vagy a|áírźs miĺtźtjźt.
Amennyiben az ajźn|at cégsegyzésľe jogosultak á|ta| meghatalmazott(ak) a|źńrásáva|
kerül benffitásra, a teljes bizonyitő erejű magánokiratba foglalt meghatalmazásnak
tarta|mazniakellameghatalmazotta|źirásmintájátis.

v.4.6. Ajanlatkérő a Kbt. I22. $ (5) bekezdése vonatkozásźtban, a kiegészítő
tájékoztatás esetében ésszenĺ iđőnek tekinti az ajźnlattételi hatáľiđő lejártfi megelozo
haľmadik munkanapot (tájékońatás megküldésére), feItéve, hogy a kérdések és kérések
az ajźn|attételi hatáĺidő lejar:tát megelozo ötödik munkanapig megérkeznek
ajánlatkérőhoz.

v.4.7. Foľdítás: az aján|atban valamennyi igazolást és dokumentumot magyar nyelven
kell benyujtari. Az ajźnlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumenfumok
ajźn|attevó általi felelős fordítását is köteles elfogadni.

v.4.8. Az eljarás nyeľtese: az e|jáĺás nyeľtese az az ajźnlattevő, akj az ajźn|atkérő áIta|
az eljárást megindító felhívásban és a dokumentációban meghatźrozott feltételek
alapjźn, valamint a meghatiáĺozofi értékelési szempont szerint a legkedvezőbb érvényes
ajĺínlatot tette. Azajźn|atkérő csakaze|jfuás nyeľtesével kĺitheti meg a szerzođést,vagy
- a nyeľtes visszalépése esetén - az ajanlatok éľtékelése során a ktivetkező
legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szewezettel (személlyel), ha ot az ajźnlatok
elbirźiásaről szóló íľásbeli ö,sszegezésben megielölte.

v.4.9. Az ajźn|atkéro akozbeszerzési eljaľásban a nyertesek éůta| gazdasági taľsaság
|éttehozásátkizĄa.

v.4.10. Irĺĺnyadó Jog: A jelen ajĺánlattéte|i felhívásban nem szabályozott kérdések
vonatkozásában a közbeszerzésről szóló 20ll. évi CVIII. törvény és véerehaitasi
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rendeleteinek előírásai szeľint kell eljámi.

v.4.11. Ajanlatkérő a hiĺĺnypótlás, valamint a felvilágosítás kérés lehetőségét aKbt.67.
$-ban foglaltaknak megfelelően biztosítja. Ajánlatkérő nem ľendel el újabb
hiánypótlást, abban az esetben, ha az aján|atlevő az ajźn|ata hianypótlása soľán
korábban nem szerep|ő gazđasźryi szeľeplőt von be az eljérźsba és a hianypótlás során
bevont gazđaságí szeľeplőre tekintettel lenne sztikséges az újabb hianypótlás
elrendelése.

v.4.12. Az aján|atkéľő nem él a Kbt. I22. s (9)bekezđésében foglalt lehetőségével.

v.4.13. Áľfolyamok: Az ajźn|attétel során a külĺinböző devizák forintra történő
átszámitásáná| az ajźnlattevónek a méľlegadatok esetében a mérleg foľdulónapján
éľvényes, a ľeferenciĺĺk tekintetében a teljesítés napján érvényes Magyaľ Nemzeti Bank
á|taI meghatérozott devizafufo|yamokat kell a|ka|maznia. Amennyiben valamely
ďevizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizěra az aján7attevő saját
kĺizponti bankja á|ta| az eljáľást megindító felhívás feladásrínak napján érvényes
áľfolyamon szźmlított euľó ellenéľték kerül źftszźtmításra a fentiek szerint. Átszámítás
esetén az Ajźn|attevőnek kĺizölnie ke|| az alka|mazott áľfolyamot.

v.4.1'4. A Kbt. 36. $ (3) bekezdése a|apjźn a jelen felhívásban előíľt dokumentumok
eryszeľíĺ máso|atban is benyújthatóak, kivéve, ahol a felhívás ettől eltérően
rendelkezik.

Y.4.1'6. Közös ajtnlattétel esetén a vezeto céget meg kell jelölni, és kĺizcis
ajáĺlattevőknek egyetemleges felelősséget kell vállalniuk, valamint konzorciumi
megállapodást kell kötni, amelynek tarta|ma a Kbt. 25. $-ában foglalt valamennyi
kikötésľe kiterjed.

v.4.|7. Ajánlatkérő lezárt tizleti év a|att a felhívás megküldésének napján |ezárt ld.z|eti
évet éľti.

v.4.18. Az ajźtn|attevő az ajránlatban köteles csatolni a kapacítálsait ľendelkezéséľe
bocsátó szervezet nyíIatkozatát arrő|, hogy a szeruodés teljesítéséhez szfüséges
erőfoľľások a szerződés teljesítésének időtaľtama a|att rendelkezésre fognak állni. (Kbt.
55.$ (5) bekezdés).

Y.4.I9. Az aján|atkérő felhívja az ajźnLattevők figyelmét, hogy a Kbt. 37. $ (4)
bekezdésében foglaltakra tekintettel a hiľdetményben megjelĺilt hatlĺľidők a hirdetmény
feladását követő napon kezdőđnek.

v.4.20. Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az e|jáĺás folyaman a
kapcsolattaľtás és a külĺjnbĺiző dokumentumok (kiegészítő tájékoztatás, bontási
jegyzők<inyv stb.) megkiildése elsősoľban fokozott biztonságú elektronikus aláírással
ellátott e-mailen tĺiľténik.

v.4.21'. Ajánlatkéľőtől a benyujtott aján|atok, egyéb dokumenfumok nem igényelhetők
vissza, azokat ąiánlatkérő bizalmasan kezeli és a Kbt. 34. bekezdése a|apiźn órzi
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meg.

v.4.22.Aján1atkéľő helyszíni bejáľást és konzultaciót jelen eljaľásban nem tart.

tt
V.5) E rrĺnonrľrĺÉľy ľľr,ĺnÁsÁľłx noľoľľ.rł: l ĺ 6ĺnó/nap)
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A. MELLnxr-,nľ
ľovÁnľr cÍľĺnx És xłľcsoLATTÁRľÁsr poľľox

I) TovÁBBI rľronnnłcló.ą, rcovnľxrzŐ cÍľĺaxnľ És xapcsorłrľĺ,nľÁsl PoNToKoN szn'RrzľrBľŐ ľB

II) CÍľĺnx És xapcsor,łrrłnrÁsl PoNToK' AHoNNAN A DoruľĺrľľÁcll És ł xrncÉszĺro IRÁToK

nnszrnrzun'ľŐx

II! Cívĺnr És KAPcsoLAľľłnľÁsr ľoľTolq AHovA łz.ł,.rÁľr,łroxłľ/nÉszvÉTEll JELENTlozÉsnr<nľ xu,r,
ľr'ľvÚ"lľ.łľI

Hivatalos név:
Ész-rpR rľt.
Postai cím:
Pasaľéti út 83.
Város/Község:
Budaoest

Postai irányítoszátm:
t0f6

Orszźlg:
Masvaroľszás

Kapcsolattartási pont(ok):

CimzeIt: Takács Anasztźuia

Telefon: +36 17888931

E-mail: takacs@eszkeľ.eu Fax: +3ó |7896943

Internetcím (URL):

Hivatalos név:
Ész-rpR rt
Postai cím:
Pasaréti út 83.
Város/Község:
Budanest

Postai irányítőszźtm:
1026

Orszźlg:
Magvarország

Kapcsolattaľtási pont(ok):

Cimzett: Ze|enav Kľisztina

Telefon: +36 17888931

E-mail: titkaľsag@eszker.eu Fax: +36 17896943

lnteľnetcím ([JRL):

Hivatalos név:
Ész-rpnrt.
Postai cím:
Pasaréti út 83
Város/Község:
Budaoest

Postai irĺányítószźm:
1026

orszĘ:
Magyarország

Kapcsolattartási pont(ok) :

Cimzelt: Zelenav Krisztina

Telefon: +36 17888931

E-mail: titkarsag@eszker.eu Fax +36 17896943

Inteľnetcím (URL):
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IV) ł ľĺÁsrx ĺ.lÁľr,łrrÉno cÍľĺrr, AMELY ľBvÉnBľ łz ł.rÁľĺ-łrrÉno ĺ. srsznRzÉsľ vÉczI

Hivatalos név:

Postai cím:

Város/község: Postai irányítószám: orszźlg:

__(Az A. melléklet IV) szakąsza szijlrség szerint több példánybąn is hąsznőlható)________.
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B. MELLÉxr,nľ
nÉszľxnp voNATK ozo rNľonľĺÁcrór

nnsz szÁnĺł: El.ľBwzÉs:

1 ) novĺo ľĺBcIr.łrÁnozÁs :

2) KozÖs KtzľBsztnzÉsI SzoĺBcvzÉK (cPĐ

Fő szőjegyzék Kiegészítő szőjegyzék ( ado tt
esetben)

Fő táľgy

További táľgy(ak)

3) MnľwvlsÉc

(adott esetben, csąkszdmokkal Becsült érték áfanélkül: Pénznem:

VAGY: és ktizött Pénzrrem:

4\ Aszupz'őoÉs mcĺrłnrłľĺÁnĺ, vłcy xnznnrń'nn/ľrrBĺnzÉsÉnn voľłrxozl xtlĺ,oľnÖzŐ nŐpoľľor
rrr,rÜľľnrÉ sr, (a dou es et b en)

Azidótartam hónapban: vagl napban: (a szerződés megkatésétől szdmína)

VAGY

Kezdés: l l (év/hó/nąp)

Befejezés: l l (év/hó/nap)

5) TovÁnnI nvronľĺÁcrlx ĺ. nÉsznxnor,:

___(E mellékletből ą részek szőmónak megfelelően több példórry haszndlható)
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AIAPI N FoRMÁcIóK A KözB Es zEPJzÉsI r uÁnÁsnol

Az Aján|atkérő Jőzsefuáros onkormányzat nevében ezenne| fe|kérem, hogy a 2013. oKóber 09.
napján a Kozbeszezési Étesítőbe fe|adott eljárást megindí|ó fe|hívás, va|amint a
dokumentációban |eíltak szerint tegye meg ajánlatát a je|en közbeszerzés tárgyát képező
feladatok megvalósításá ra.

1082 Budapest, Baross u.63-67.
Címzett: dr. Ba||a Kata|in
Tel: +36 74592Lf3
Fax: +36 3136696
E-mail : ballakata@jozsefuaros. hu

Az e|iárás típusa:
Kbt. Harmadik Rész, nemzetĺ e|járásrend szerinti nyí|t közbeszerzési e|járás. A nyí|t eljárás o|yan,
egy szakaszbó| á|ló közbeszerzési eljárás, ame|yben minden érdeke|t gazdasági szerep|ő aján|atot
tehet.

E|ĺárás nyelve:
Je|en kozbeszezési e|járás kizáró|agos hivatalos nye|ve a magyar. Az aján|atkérő a nem magyar
nyelven benyújtott dokumentumok aján|attevő á|ta|i fe|elős fordítasát is elfogadja.

Az eljárás tárgya:
,,Vá||a|kozási szeaődés keretében Józsefuáros karácsonyi fe|díszĺtése és díszkivi|ágítása,,

A szeződés időtaftama, a te|iesĺ|és határideje:
Te|jesÍĽés időtaftama: 2013' november 16. - f074.0L.31'.

Eoyéb rendelkezések:
Amennyiben az e|járást megindíto fe|hÍvás és je|en dokumentáció kozött e||entmondás merĹi| fol,
űgy az e|járást megindíto felhívasban kozolteket ke|| méruadónak tekinteni.

Az eljárás során fe|meru|ő, az e|járást megindíto fe|hÍvásban és je|en dokumentációban nem
szabá|yozott kérdések tekintetében a közbeszeaésekrő| sző|ő 2011. évi cuil. toruény és
végrehajtási rende|etei az lrányadóak.
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Az eljárást megindító felhívás ki,ilön pdf' file mellékletként csatolva!
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1. A DoKuMEľľÁcró TARTALMA

1.1. A dokumentáció a következő részekből álĺ:

1. xöľer: ruÁnÁsľ MEGINDÍTó FELHÍvÁs

f. röreĺ: Úľuurłľó łz ÉnorrELT GAzDAsÁcr szEREPLőx nÉszÉnr
3. xöľeľ: szenzŐoÉsTERvEzET
4. rorer: łrÁuorĺ IGAzoLAs- És ľYrI.eľxozłľurľĺÁx
5. ĺöľer: ľĺÚszłrr.szAKMAI I-eÍnÁs

Je|en dokumentáció nem mindenben ismétli meg az e|járást megindíto fe|hiivásban
fog|a|takat, a dokumentáció az eljárást megindító fe|hívássa| egyÜtt keze|endő. pú.

aján|attevők kizáró|agos kockázata, hogy gondosan megvizsgá|ják a dokumentációt és
annak minden kiegészítését, ame|y esetleg az ajánlati időszak a|att kerül kibocsátásra,
va|amint hogy megbízhatő információkat szerezzenek be minden o|yan körülmény és
köte|ezettség vonatkozásában, ame|y bármi|yen módon is befo|yáso|hatja az aján|at
természetét vagy je| |emzőit.

Az ajánlattevőknek a dokumentációban közo|t információkat biza|mas anyagként ke||

keze|niĹit ame|yrő| harmadik fé|nek semmifé|e rész|etet ki nem szo|gá|tathatnat hacsak e
harmadik fé| nem készít és nyújt be ajánlatot az aján|attevő számára a munka egy részére
vonatkozóan (alvá||a|koző), vagy az a|ka|masság igazo|ásában részt vesz a gazdaságĺ
szerep|ő. Sem a dokumentációt, sem annak részeit, vagy máso|atait nem |ehet másra
feĺhaszná|ni, mint aján|attéte|re, és az abban |eíľt szolgá|tatások cé|jára.

KI EG ÉszÍľő ľa'l É xozTATÁs

2.L. Bármely gazdasági szerep|ő, aki je|en kozbeszerzési e|járásban aján|attevő |ehet - a
megfe|e|ő aján|attéte| érdekében - az e|járást megindító fe|hÍvásban, va|amint a
dokumentációban fog|altakka| kapcso|atban írásban kiegészít|ő (érte|mező) tájékoztatást
kérhet az aján|atkérőtő| vagy az á|ta|a meghatározott szeruezettő|.

2.2, Aján|atkérő a Kbt. I22. s (5) bekezdése vonatkozásában, a kiegészítő tájékoztatás
esetében ésszerű időnek tekinti az aján|attételi határidő |ejártat mege|őző harmadik
munkanapot (tájékozhatás megkü|désére), fe|téve, hogy a kérdések és kérések az
aján|attéte|i határidő lejártát mqe|őző ötodik munkanapig megérkeznek aján|atkérőhoz.

2,3. Bárme|y gazdasági szerep|ő kiegészítő tájékoztatást a következő kapcso|attaftási pontokon
szerezhet:

Ész.ren xn.
1026 Budapest' Pasaľéti út 83. Titkárság

E-mail : takacs@eszker.eu
Fax 06-U789-69-43

2.4. Aján|atkérő nem vállal fe|e|ősséget azéft, ha egy gazdasági szerep|ő a dokumentációt nem
vá|totta ki (nem kéfte annak megkü|dését) és kiegészíto tajékoztatás kérés keretében nem
adja meg azon e|érhetőségeit, me|yekre a kiegészítő tájékoztatás megadását várja és
ezá|ta| Ajánlatkérő nem képes a tájékoztatás cé|szemé|yhez torténő megkü|désére (vagy
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téves, il|etve az aján|attéte|i fe|hÍvas megkü|désekor rende|kezésére á||ó címre kĹildi meg a
tájékoztatást).

A kiegészítő tajékoztatás te|jes tańa|mát hozzáférhetővé ke|| tenni, i||etve meg ke|l kt!|deni
va|amennyi gazdasági szereplő részére. A kiegészítő tájékoztatást a gazdasági szereplők
azonos fe|tételek mellett kapják meg ír.ásban, te|efax útján és e-mai|ben a dokumentáció
átvéte|e Vagy a kérdésfeltevés során fe|tüntetett te|efaxszámra és e-mail címre. A
kiegészítő tájékoztatás akkor minősü| kézbesítettnet ha a gazdasági szerep|ő a kiegészítő
tájékoztatást akár telefax, emai|, vagy akár szemé|yes kézbesítés útján megkapta, vagy
szabá|yszeríí énesítés me||ett nem vette át.

2'6. A kiegészÍtő tájékoztatások kézheatételét az aján|attevőknek haĺadéKalanu| vissza ke||

igazo|niuk. KérjĹik a Tjsztelt Aján|attevőket, hogy a vá|aszok megérkezésérő| a 06-Lĺ789-
69-43-as faxszámra Vagy a takacs@eszker.eu e-mai| címre kri|djenek visszaje|zést!

2.7. 
^ 

gazdasági szerep|őkizárólagos fe|e|őssĄ;e, hogy o|yan te|efax-e|érhetőséget vagy e-mai|
címet adjon meg, amely a megkü|dendő dokumentumok fogadására 24 őrában alka|mas.
Ugyancsak a gazdasági szerep|őfe|e|őssége, hogy a szeruezeti egysegén beltj| a kiegészítő
tajékoztatás időben az arra jogosu|thoz kertl|jön.

3. HEtYszÍNI BEJÁRÁS És xoľzulrÁcró

Aján|atkérő he|yszíni bejárást és konzu|tációt je|en e|járás során nem taft.

4. Az AJÁNIAToK BENYuJrÁsł

4.L. pE. aján|attevőnek a Kbt-ben, az e|járást megindító fe|hívásban, i||etve je|en

dokumentációban meghatározott tafta|mi és formai kovete|mények maradékta|an
figye|embevéte|éve| és az e|őírt kote|ező okiratot dokumentumot nyi|atkozatok (a
továbbiakban együttesen : mellékletek) becsato|ásáva| ke|l aján|atát benyújtania.

4.2. Aján|atkérő a dokumentációt - a fe|hÍvássa| egyidejű|eg - e|eKronikusan bocsátja az
aján|attevők rende|kezésére. Je|en dokumentáció nem mindenben ismét|i meg az e|járást
megindíto fe|hÍvásban fog|a|takat, ezért hangsú|yozzuk, hogy az aján|attételi dokumentáció
az e|járást megindíto fe|hívássa| egyÜtt kezelendő. Az e|járást megindító fe|hÍvás és a
dokumentáció rendelkezéseinek eset|eges e|lentmondása esetén a fe|hÍvásban szerep|ők az
irányadóak. Ajánlattevő kote|ezettségét képezi _ az e|járást megindÍtó felhívas és jelen
dokumentáció gondos áttanu|mányozását követően _ az ezekben fog|a|t va|amennyi
e|őírás, formai követe|mény, kikötés, a beszezés tárgyára vonatkozó specifikáció betartása,
va|amint a kiegészÍtő (éftelmező) tájékoztatás-kérésre adott aján|atkérői vá|aszok
figye|embevétele. Aján|attevő köteles az e|járást megindíto fe|hívásban, a dokumentációban
és aján|atkérő á|ta| - a teljesítésse| kapcso|atban - szo|gá|tatott minden információ
pontosságáró| meggyőződni.

4.3. Formaie|őírások:
. az aján|at eredeti pé|dányát zsinórra|, lapozhatóan össze kell fíjzni, a csomót matricával

az aján|at e|ső vagy hátsó |apjához rogzíteni, a matricát |e ke|| bé|yegezni, vagY az
aján|attevő részérő| erre jogosu|tnak a|á kell írni, ú9y hogy a bé|yegző, i||etőleg az
a|áír.ás |egalább egy része a matricán |egyen;

. az ajánlat o|da|számozása eggyel kezdődjön és o|da|anként novekedjen. Elegendő a
szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó o|da|akat számozni, az tires o|dalakat
nem ke||, de |ehet. A cím|apot és hátlapot (ha vannak) nem ke||, de |ehet számozni. Az
aján|atkérő az ettől kisméftékben e|térő számozást (p|. egyes o|da|akná| a lA, lB
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o|dalszám) is elfogad, ha a tarta|omjegyzékben az egyes iratok he|ye egyéľte|műen
azonosítható és az iratok he|yére egyéte|míÍen |ehet hivatkozni. Az ajánlatkérő a
kĺsmértékben hiányos számozást jogosult kiegészíteni, ha ez az ajánlatban va|ó
tájékozódása, i|letve az aján|atra va|ó hivatkozása érdekében szükséges;

. az ajánlatnak az e|ején (fedő|apot vagy felo|vasó|apot követően) taľtalomjegyzéket ke||

taĺtalmaznia, me|y a|apján az ajánlatban szereplő dokumentumok olda|szám alapján
megta|á|hatóak;

. az aján|atot zźrt csomagolásban, egy eredeti papír a|apú pé|dányban, továbbá 3 db a
papír a|apú pé|dánnya| mindenben mqegyező e|ektronikus máso|ati pé|dányban kel|

e|eKronikus adathordozón (pendrive, DVD vagy CD) benyújtani;
. az ajánlatban |évő, minden dokumentumot (nyi|atkozatot) a végén a|á ke|| írnia az adott

gazdá|kodó szeľvezetnél erre jogosult(ak)nak Vagy olyan szemé|ynek, vd9Y
szemé|yeknek aki(k) erre a jogosu|t szemé|y(ek)tő| írásos meghataImazást kaptak;

. az aján|at minden o|yan o|da|át, amelyen - az aján|at beadása e|őtt - módosítást hajtottak
végre, az adott dokumentumot a|áíro szemé|ynek vagy szemé|yeknek a módosításnál
is kézjeggye| ke|| e||átni;

. az ajánlatokat zárt, sérü|ésmentes csomago|ásba he|yezve ke|| benyújtani. A
csomago|ásnak biztosÍtani ke||, hogy az aján|at egyes pé|dányai egyÜtt maradjanat
egyéte|műen |átható |egyen, hogy a csomag |ezárását követően abbó| semmit ki nem
vettet és|vagy abba semmit be nem tettek, és a csomago|ás kü|ső felÜ|etén
megje|ö|hetőek |egyenek a következő pontban fe|soro|t adatok;

. a zárt csomagon ,,Ajánĺat - ,,Vállaĺkozásĺ szeľződés keretében ]ózsefuáros karácsonyi
fetdíszítése és díszkivi|ágítása,l va|amint: ,,Csak kcizbeszelzési eĺjárás során, az
ajánlattételÍ határĺdő lejáľtakor bontható fel|, mąje|ö|ést ke|| fe|ttjntetnĺ.

4.4. AZ, aján|at nem taĺtalmazhat beto|dásokat, tör|éseket és átír.ásokat, az aján|attevő álta|

elkövetett hibák szükséges korrekcióinak kivéte|éve|, ame|y esetben ezen korrekciókat az
aján|atot aláíró személynek, vagy szemé|yeknek kézjegyÜkke| ke|| e||átni.

4.5. pe. aján|atokat ír.ásban és záńan, a fe|hÍvás á|tal megje|ö|t kapcso|attartási pontban
megadott címre kozvet|enti| vagy postai úton ke|| benyújtani az aján|attéte|i határidő
lejáftaig. A postán, futárral fe|adott, vagy szemé|yesen kézbesített aján|atokat az
aján|atkérő csak akkor tekinti határidőn be|ti| benyújtottnak, ha annak kézhezvéte|ére az
aján|attéte|i határidő lejártaig sor kerü|. Az aján|at, i||etve az azza| kapcsolatos postai
kü|demények e|vesztésébő| eredő kockázat az aján|attevőt terhe|i.

4.6. pE. aján|atok benyújtásának he|ye és határideje:

Ész.Ker Kft. tebonyolÍtó
1026Budapest Pasaľéti út 83., BBT irodaház

határideje: 2013.1o.29 10.00 óra

4.7. Szemé|yes leadás esetén kérjiit hogy ajánlataikat munkanapokon 9.00-14.00 óra közott
adják |e, az ajánlattéte|i határidő lejáftanak napján 9.00-10.00 óráig!

4.8. pE. aján|atokat ajánlatkérő érkezteti, akĺ biztosítja, hogy az aján|atok tafta|ma a felbontás
időpontjáig senki számára se vá|hasson hozzáférhetővé.

4.9. Ha je|en dokumentáció aján|ott igazolás. és nyi|atkozatminta a|ka|mazását íqa e|ő, ez
esetben a 4. kötetben található vonatkozó iratmintát kérjük lehetőség szerint fe|haszná|ni
és megfele|ően kitöltve az aján|athoz me||éke|ni.

Az aján|ott igazo|ás- és nyi|atkozatminta he|yett annak tarta|mi|ag mindenben megfele|ő
más okirat ĺs me|lékelhető (p|. referencia nyi|atkozat esetén). Az aján|attevő felelősségge|
taftozik az aján|atban közö|t adatok és nyi|atkozatot va|amint a becsato|t igazo|ásot
okiratok taftaImának va|odiságáért.
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4.Lo.pE. aján|at e|őkészĺtésével, összeá||ĺtásáva| és benyújtásáva|, vagy az ajánlathoz szrikséges
információk megszeaéséve| kapcsolatos mu|asztás kovetkezményei aján|attevőt terhe|ik. Az
aján|at e|készítésével, benyújtásáva| és egyébként a kozbeszeaési e|járásban való
részvéte||e| kapcso|atban fe|merü|ő költségeket az aján|attevők maguk vise|ik és ezek
részben vagy egészben torténő megtérÍtésére az ajánlatkérő nem köte|ezhető. Minden
o|yan adat, információ beszeaése, - ame|y aján|atuk elkészĺtéséhez és a szeződéses
kotelezettségek e|vá|lalásahoz szükségesek - saját kö|tségükre és saját fe|elősségükre az
Ajá n lattevők fe|adata.

4'1l.Ajánlatkérő az aján|at benyújtását követően nem veszi figye|embe ajánlattevőnek - a
pontos információk hiányára hivatkozó - aján|at modosítasára vonatkozó kére|mét. Az
aján|athoz szükséges pontos és egyéte|mű információk beszezését szolgá|ja a jelen
dokumentációban rész|etezett tájékoztatás-kérés |ehetősége. Aján|attevőnek a
jogszabá|yi rende|kezések betartása me||ett az aján|attételi fe|hÍvásban, a
dokumentációban és az aján|attevők kérdésire adott vá|aszokban meghatározottaknak
megfe|elően ke|| az aján|atot e|készÍtenie.

4.L2.pr. ajánlatban közö|t információk kizáró|ag ezen közbeszezési eljárás eredményének
megá | |a pítása keretében kerü | nek fe| haszná |ásra.

5. nÉszruÁľLATTÉTEt, ILLEwE röaevÁLroaTÚ łrÁrrnľĺÉľrl uneľősÉor

5.1. Aján|atkérő a részaján|attéte| |ehetőségét nem bĺztosít1a, az ilyen ajánĺatokat aján|atkérő
érvénytelennek nyi|vánítja, tekintette| arra, hogy nem összehason|íthatóak a többi
aján|atta|.

5.2, 
^z 

ajánlattevők je|en eljárásban többváltozatú (a|ternatív) aján|atot nem tehetnet az i|yen
aján|atokat aján|atkérő érvényte|ennek nyi|vánítja, tekintettel arra, hogy nem
összehason|íthatóak a többi ajánlattal.

6. xözös ruÁľl.łľľÉľrl

6.Ĺ, pE. aján|attéte|re fe|hívott gazdasági szerep|ők kozosen nem tehetnek aján|atot, nincs
azonban akadá|ya annat hogy va|ame|y aján|attéte|re fe|hívott gazdasági szerep|ő olyan
gazdasági szerep|őve| tegyen közös ajánlatot ame|ynek aján|atkérő nem kü|dött
aján|attéte|i felhÍvást. A kozös ajánlattevők köte|esek maguk közÜ| egy, a közbeszezési
eljárásban a közös aján|attevők nevében e|járnijogosu|t képviselőt megje|ö|ni.

6.2. Közös aján|atot tevő nyeftesek á|ta| |étrehozandó gazdasági társaság, il|etve jogi szemé|y
létrehozását ajánlatkérő nem kovete|i meg.

6'3. A közös aján|attevők csoportjának képvise|etében tett minden nyi|atkozatnak egyéte|műen
tafta|maznia kel| a kozos ajánlattevők megje|ö|ését.

6.4. Aho| a Kbt. az aján|atkérő számára az ajánlattevők értesÍtését írja e|ő, valamint a kiegészÍtő
tájékoztatás megadása [Kbt.45. $], a hĺánypót|ás [Kbt. 67.s], a fe|vi|ágosítas [Kbt.67.5]
és indoko|ás [Kbt. 69-70. $] kérése esetében az aján|atkérő a közös aján|attevőknek szó|ó
éftesítését, tájékoztatását, i|lewe fe|hívasát a közos aján|attevők nevében e|járni jogosu|t
képviselőnek kü|di meg.

6.5. Amennyiben az aján|atkérő aján|ati biztosíték nyújtását [Kbt. 59. S] írja e|ő, a közos
aján|attevőknek a biztosítékot e|egendő egyszer rendelkezésre bocsátaniuk. Az ajánlati

7



7,

kötöttségnek bármelyik közös aján|attevő részérő| toftént megséŕése [59. 5 (4)
bekezdése] esetén a biztosíték az aján|atkérőt i||eti meg!

6.6. A közos ajánlattevők a szerződés te|jesítésééľt az ajánlatkérő fe|é egyetemlegesen fe|e|nek.

6.7. Ftr. egy közös aján|atot benyújtó gazdasági szerep|ő(k) szemé|yében az aján|attéte|i
határidő |ejáfta után vá|tozás nem következhet be.

6.8. Ha egy gazdasági szerep|ő a közbeszezés értékének huszonöt száza|ékát megha|adó
méĺtékben fog kozvet|enti| részt venni a szerződés - részaján|at-tételi |ehetőség biztosítása
esetén egy részre vonatkozó szerződés - teljesítésében, akkor nem |ehet a|vá|lalkozónak
minősíbni, hanem az ajánlatban és a szeĺződés teljesíEése során közos aján|attevőként ke||,

hogy szerepe|jen. Egy gazdasági szereplőnek a szerződés te|jesĺtésében va|ó részvétele
arányát az határozzä ffi€9, hogy milyen arányban részesü| a beszezés tárgyának általános
forga I mi adó nél kül számított e| |enértékébő|.

6.9' Amennyiben több gazdasági szerep|ő közösen tesz aján|atot a közbeszerzési e|járásban,
akkor az aján|athoz csato|niuk ke|| az erre vonatkozó megál|apodást.
A közös aján|attevők megá||apodásának taŕaImaznia ke||:

- a je|en közbeszezési eljárásban kozos ajánlattevők nevében e|járni (továbbá
ka pcso|atta ftá sra ) jogosu lt képvise|ő szervezet meg nevezését;

. a szerződés te|jesítésééft egyetemleges fe|e|ősségvá||a|ást minden tag részérő|;
- aján|atban vá||a|t köte|ezettségek és a munka megosztásának ismeftetését a tagok és a

vezető kozott;
- a szám|ázás rendjét.

Üzlerr TIToK vÉDELME

Az aján|attevő az aján|atában, va|amint a 69-70, $ szerinti indoko|ásban e|különített módon
e|he|yezett, üz|eti titkot [Ptk. 81. 5 (2) bekezdése] tafta|mazó iratok nyilvánosságra
hozatalát megtiltha$a. Az üzleti titkot tafta|mazó iratokat úgy ke|| e|készíteni, hogy azok a
Ptk. 81.5 (3) bekezdésére tekintette| kizárő|ag o|yan információkat taftalmazzanak, ame|yek
nyilvánosságra hozata|a az üz|eti tevékenység végzése szempontjábol arányta|an sére|met
okozna, továbbá ne tafta|mazzanak a Kbt.80'5 (2)-(3) bekezdése szerinti elemeket.

7.L. Aján|atkérő nem vá||al fe|elősséget az üz|etĺ titoknak tartott információt iratok harmadik
szemé|yek (kÜ|önösen más aján|attevőt gazdasági szereplők) álta|i megismerésééft,
amennyiben aján|attevő az úz|eti titkot [Ptk. 81. 5 (2) bekezdése] tarta|mazó iratokat
ajánlatában nem elkti|önített módon' Vagy úgy he|yezi e|, hogy azok tarta|maznak a
fentiekben megje|o|t információkat is.

n'rÁľuľr xöľöľrsÉc

Az ajánlati kötöttseg időtaftama: 30 nap.

Az A'ÁN tAToK FELBoNrÁsł

9.L. pE. ajánlatokat tarta|mazó iratok fe|bontásának he|ye és ideje:

Ész.Keľ Kft. lebonyo|ító
!026 Budapest' Pasaréti út 83., BBT iľodaház,Ío|dszint' táĺgyaló

ideje: 2013.10.29. 10.0o óra

9.2. Az aján|atok felbontásáná| csak az ajánlatkérő, az aján|attevőt va|amint az á|ta|uk
meghívott szemé|yet továbbá - a közbeszerzéshez támogatásban részestjlő ajánlatkérő
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esetében - a kü|ön jogszabá|yban meghatározott szeĺvek képvise|ői, va|amint szemé|yek
lehetnek jelen.

9.3, Ae. aján|atok felbontásakor ismertetni ke|| az aján|attevők nevét címét (székhelyét
lakóhe|yét), va|amint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat amelyek az éftéke|ési
szempont (részszempontok) alapján éľtékelésre kerÜ|nek. Az aján|atkérő az aján|atok
bontásának megkezdésekor, az aján|atok fe|bontása e|őtt közvetlenü| ismerteti a
kozbeszenés - a 18. 5 (2) bekezdésének alka|mazása né|kül számított - becsri|t éľtékét és
a szeződés te|jesítéséhez rendelkezésre álĺó anyagi fedezet összegét.

9,4. Ha az ajánlatok bontásán egy - ott je|en lévő - személy kéri, az aján|at ismeftetését
követően azonna| lehetővé ke|| tenni, hogy betekinthessen a felolvasóIapba.

9'5. A határidő után beérkezett aján|at csomago|ása az ajánlattevő szemé|yének megá||apĺtása
cé|jábó| bontható fe|, ame|yrő| kü|ön jegyzőkönyvet ke|| fe|venni.

10. Az A'ÁNLAToK ELBÍRÁńSA
1o.1.Az aján|atok éftéke|ési szempontja a Kbt. 7L. 5 (2) bekezdés a) pontja szerint a

legalacsonyabb összegíĺ e||enszo|9á|tatás.
10.2.

A |ega|acsonyabb osszegű e||enszo|gá|tatás éftéke|ésĺ szemponton be|ül az Aján|atkérő az
egyösszegű nettó aján|ati árakat veti össze és a Kbt. szabá|yai szerint a lege|őnyösebbet
(|ega|acsonyabbat) preferá|ja. Az egyösszegű nettó árakat úgy ke|| megadni, hogy azok
tarta|mazzanak minden járu|ékos kö|tséget, függet|enti| azok formájátó| és forrásátó|, p|.

vÁľł, kulönböző dÚak és i||etéket stb. Az aján|atok kido|gozásakor vegyék figye|embe,
hogy az aján|ati árnak te|jes körűnek kell |ennie, vagyis magában ke|| fog|a|nia valamennyi
ajá n |attevői kifizetési igényt.

10.3.Az Aján|attevők csak forintban (HUF) tehetnek aján|atot és a szerződéskötés valutaneme is
csak ez lehet.

Ĺo.4.pz' aján|atok e|bírá|ása során az ajánlatkérőnek meg ke|l vizsgá|nia, hogy az aján|atok
megfelelnek-e az e|járást megindíto fe|hÍvásban, a dokumentációban, va|amint a
jogszabá|yokban meghatározott fe|téte|eknek.

10.5.Az aján|atkérő kote|es megá||apítani, hogy mely aján|atok éruényte|enet és hogy Van-e
o|yan aján|attevő, akit az e|járásbó| ki ke|| zárni. Pę aján|atok téte|es áwizsgálása során
megá||apítasra kerÜ|nek az ajánlatok eset|eges éruénytelenÍtésére vagy az aján|attevő
kizárására okot adó körü|mények.

10.6.Az érvényes aján|atokat az e|járást megindító fe|hívásban meghatározott éftéke|ési
szempont a|apján, va|amint a Kbt. 7t-73. $-okban, az e|járást megindító fe|hívásban,
továbbá a je|en dokumentációban fog|a|takra tekintette| kell éftéke|ni.

Lo.7,pE' aján|atkérő az aján|atokat a lehető |egrövidebb időn be|ü| köteles elbír.á|ni, az e|bírálást
o|yan időtaŕam a|att kel| elvégeznie, hogy az aján|attevőknek az eljárást |ezárő döntésről
va|ó étesítésére az aján|ati kötöttség fennál|ása a|att sor kerÜ|jön.

1o.8.Az aján|atkérő indoko|t esetben az ajánlati kötotbéo |ejártának időoontját mege|őzően
fe|kérheti az ajánlattevőket ajánlataiknak meghatározott időpontig töfténő további
fenntaftására, az aján|ati kotottség kiterjesztése azonban nem ha|adhatja meg az aján|ati
kötottség lejáńanak eredeti időpontjátó| számított 60 napot' Amennyiben az
ajánlattevő az aján|atkérő által megadott határidőben nem nyilatkozit úgy kell
tekinteni, hogy ajánlatát az aján|atkéľő által megje!ölt időpontig fenntaľtia.
Amennyiben va|ame|yik ajánlattevő aján|atát nem tatja fenn, az ajánlati kotöttség

9



lejáftanak eredeti időpontját követően az e|járás további részében az éftéke|és során
aján|atát figye|men kívü| ke|| hagyni.

1o.9.Az aján|atkérő kote|es az összes aján|attevő számára azonos fe|téte|ekke| biztosítani a
hiánypót|ás |ehetősegét, va|amint az aján|atokban ta|á|ható, nem egyéfte|mű k.lje|entéset
nyi|atkozatot igazo|ások taftalmának tisztázása érdekében az aján|attevőKő| fe|vi|ágosítast
kérni. A hiánypót|ás és fe|vi|ágosítas kérésre vonatkozó szabá|yokat a Kbt. 67. 5-a
tartalmazza. Aján|atkérő nem rende| el újabb hiánypót|ást, ha ajánlattevő a hĺánypotlása
során korábban nem szerep|ő gazdasági szerep|őt von be az e|járásba és e gazdasági
szerep|őre tekintette| |enne szüksĄ]es az újabb hiánypót|ás.

1o.10.Mindaddig, amíg bárme|y aján|attevő számára hiánypót|ásra Vagy felvi|ágosítas nyújtására
határidő van fo|yamatban, az ajánlattevő poto|hat oĺyan hiányokat, ame|yekre nézve az
aján|atkérő nem hívta fe| hiánypótlásra.

10.11.Az aján|atkérő az éftéke|és szempontjábó| |ényeges aján|ati e|emek taŕa|mát mega|apozó
adatokat, va|amint indoko|ást köteles ír.ásban kérni és errő| a kérésrő| a tobbi aján|attevőt
egyidejű|eg, írásban éftesíteni, ha az aján|at a megkötni teĺvezett szerződés tárgyára
figye|emme| arányta|anu| alacsony árat taľtalmaz bárme|y o|yan, az e||enszo|9á|tatásra
vonatkozó összeg tekintetében, amely oná||óan éftéke|ésre kerül.
Az ár aránytalanu| a|acsony vo|tának megíté|ésekor az aján|atkérő korábbi tapaszta|ataira, a
kozbeszezést megelőzően végzett piaďe|mérés eredményére Vagy a közbeszezést
mege|őzően a becsült éfték meghatározásához fe|haszná|t egyéb adatokra ke|| figye|emme|
|enni. Köteles az ajánlatkérő a fentieket a|ka|mazni kt.j|onösen akkor,ha az aján|atban fog|alt_ az (1) bekezdés szerinti - e||enszo|gá|tatás több, mint húsz százalékka| e|tér a
közbeszerzés _ az e||enszo|gá|tatás onál|óan éĺtéke|ésre kerülő va|ame|y e|eme esetén az
adott e|emre eső - a 18. 9 (2) bekezdésének a|ka|mazása né|kt]| számÍtott becsü|t
éÍtékétő|.
Az irreális aján|ati e|em (e|lenszo|9á|tatás) miatti indoko|ás kérés szabá|yait a Kbt. 69. 5-a
taľtaImazza.
Amennyiben az aján|ati ár mega|apozottságáró| szó|ó dontés meghozata|ához az szük{7es,
az aján|atkérő összehason|ítás cé|jábó| a többi aján|attevőtő| is kérhet be meghatározott
ajánlati e|emeket mega|apozó adatokat.

10.12'Ha az ajánlatnak az éĺtéke|ési részszempontok szerinti va|ame|yik tartalmi e|eme
lehetetlennek Vagy tú|zottan magas vagy a|acsony mértékűnek, i||etve kirí'voan
aránytalannak értéke|t kote|ezettségvá||a|ást tafta|maz, az aján|atkérő az érintett ajánlati
e|emekre vonatkozó adatokat, va|amint indoko|ást koteles írásban kérni. Az aján|atkérőnek
errő| a kérésrő| a többi aján|attevőt egyidejű|eg, írásban éĺtesÍtenie ke||.

Az ajánlatkérő az indoko|ás és a rende|kezésére á||ó iratok a|apján köte|es mqgyőződni az
ajánlati e|emek mega|apozottságáről, te|jesíthetőségérő|, ennek során az aján|attevőtől
ír.ásban tájékoztatást kérhet a vitatott aján|ati elemekre vonatkozóan.
Az aján|atkérő köte|es éruényte|ennek nyilvánítani az ajánlatot, ha nem taĺtja
e|fogadhatónak és a gazdasági ésszerűségge| osszeegyeztethetőnek az indoko|ást.

11' nz ÉnvÉnYEs A'ÁNLATox ÉnľÉxELÉsE
A |ega lacsonyabb osszeg ű e| |enszo|gá |tatást ta fta |mazó ajá n lat szempontja a |a pján.

12. EREDM ÉNYHI RDETÉą összEc EzÉs 
^z 

n'rÁľ uľoK ELBÍRÁtAsÁnól

ĹŁ,L,Az aján|atkérő kote|es az ajánlattevőt ír.ásban tájékoztatnĺ az eljárás eredményérő|, az
e|járás eredménytelenségéről, az ajánlattevő }ązárásárő|, a szeződés teljesítésére való
aIkaImat|anságának megá||apítasáról, ajánlatának egyéb okbol toftént éruényte|enné
nyilvánÍľásáró|, valamint ezek részletes indokáról, az errő| hozott dontést követően a |ehető
leghamarabb, de legkésőbb három munkanapon be|ri|.
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L2.2.pr. aján|atkérő az ajánlatok e|bír.á|ásának befejezésekor kü|ön jogszabá|yban meghatározott
minták szerint írásbe|i összegezést köteĺes készíteni az aján|atokró|. Az aján|atkérő az
aján|atok elbír.á|ásának befejezésekor a fenti tájékoztatást az írásbe|i osszegezésnek
minden aján|attevő részére egyidejűleg, te|efaxon Vagy e|eKronĺkus úton töfténő
megkü|déséve| te|jesíti.

Lz.3.p,z. aján|atkérő az ajánlatok e|bírá|ásáró| készített írásbeli összęezést az aján|attevők
részére történő megkti|désétő| számított huszadik napig egy aIka|ommaI jogosult
módosÍtani, szükség esetén az éruénytelenségrő| szó|ó tájékoztatást visszavonni, továbbá a
már megkötott szeződéstő| e|á||ni, i|letve amennyiben a teljesítés megkezdése miatt az
eredeti ál|apot nem ál|ítható he|yre, a szeĺződést azonnalĺ hatá||ya| fe|mondani, ha az
eredmény megkÜ|dését követően ész|e|i, hogy az eredmény (eredményte|enség)
töľvénysértő vo|t és a módosítás a töruénysértést oruoso|ja. Az aján|atkérő a módosított
írásbeli összegezést köte|es faxon vagy e|ektronikus úton haladékta|anu|, egyidejű|eg az
osszes ajá n |attevőnek meg kr'ildeni.

13. ELóZETES VITARENDEZÉS

13.1.A Kbt. 79. $ (1) bekezdése szerĺnti előzetes vitarendezési kére|met az a|ábbi címre kel|
benyújtani:

Ész.xen xtt
1026 Budapest Pasaréti út 83' Titkárság

E-mail : titkarsag@eszker.eu
Fax: 06-U789-69-43

13.2.A kérelmezőnek az aján|atkérőhöz benyújtott kére|mében (a továbbiakban: e|őzetes
vitarendezési kére|em) meg ke|| jelo|nie az írásbe|i összegezés vagy egyéb dokumentum,
vagy e|járási cse|ekmény jogsértőnek taĺtott elemét, továbbá a kére|mező javaslatát,
észrevételét, valamint az á||áspontját a|átámasztó adatokat, tényeket továbbá az azt.
aĺátámasztó dokumentumokra - ha vannak i|yenek - hivatkoznia kel|.
Az e|őzetes vitarendezési e|járás szabályait a Kbt. 79.9-a taftalmazza.

l3.3.Amennyiben va|ame|y ajánlattevő a rende|kezésére á|ló határidőben e|őzetes vitarendezési
kére|met nyújtott be az aján|atok bontását követően történt e|járási cse|ekménnyel,
ke|etkezett dokumentumma| kapcso|atban, az aján|atkérő a kére|em benyújtásátó| a
válaszának megkÜ|dése napját követő tíz napos időtaftam |ejáftaig akkor sem kötheti meg
a szerződést - ha részaján|at téte|e |ehetséges vo|t, a beszezés érintett részére vonatkozó
szeződést - ha eddig az időpontig a szerz&éskotési moratórium egyébként |ejárna.

14. AsztPzőoÉs uecxorÉse És tursÍľÉsr
l4.l.Eredményes kijzbeszerzési eljárás a|apján a szerzffiést a nyeftes szervezette| (szemé||ye|) -

közös ajánlattétel esetén a nyeftes szeruezetekke| (szemé|yekkel) - ke|l írásban megkotni a
közbeszezési e|járásban közö|t vég|eges fe|téte|et szerződésteruezet és aján|at
ta rta I má na k megfe|elően.

L4.2.^ szeződésnek tarta|maznia ke|| - az e|járás soľán alka|mazott éftéke|ési szempontra
tekĺntette| - a nyertes aján|at azon e|emeit ame|yek értékelésre kerü|tek.

L4.3.AŽ. aján|atok e|bírálásáró| szó|ó ír.ásbe|i összegezésnek az aján|attevők részére toftént
megkÜ|dése napjátó| a nyeftes aján|attevő és a második |egkedvezőbb ajánlatot (ha
aján|atkérő hirdetett második helyezettet) tett aján|attevő aján|ati kotöttsége további
harminc nappal meghosszabbodik.
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Ĺ4.4.pr' ajá n|atkérő kote|es szeződéses fe|téte|ként e|őírni, hogy:
. a nyeĺtes aján|attevő nem fizet, i||etve számol e| a szerződés te|jesítéséve|

összefüggésben o|yan ko|tségeket, me|yek az 56. 5 (1) bekezdés k) pontja szerinti
feltéte|eknek nem megfe|elő társaság tekintetében merü|nek fe|, és melyek a nyeftes
ajánlattevő adóköte|es jövede|mének csokkentésére aIkaImasak;

. a szerződés teljesÍtésének teljes időtaftama a|att tulajdonosi szerkezetét az aján|atkérő
számára megismerhetővé teszi és az alábbiakban rész|etezett ügy|etekrő| az
ajánlatkérőt ha|adéktalanu| éľtesíti.

Ĺ4.5.pú' aján|atkérőként szeruődő fél jogosu|t és egyben koteles a szeződést felmondani - ha
sztikséges o|yan határidőve|, ame|y |ehetővé teszi, hogy a szerződésse| érintett fe|adata
e|látásáról gondoskodnĺ tudjon - ha:
. a nyeftes ajánĺattevőben közvetetten vagy közvet|entj| Z1o/o-ot megha|adó tu|ajdoni

részesedést szerez valame|y o|yan jogi szemé|y vagy jogi személyiségge| nem
rendelkező gazdasági társaság, ame|y nem fe|eĺ meg az 56. 5 (1) bekezdés
k)pontjában meghatározott fe|téte|eknek.

. a nyeftes aján|attevő közvetetten Vagy közvet|enü| 2ío/o-ot megha|adó tu|ajdoni
részesedést szerez va|ame|y o|yan jogi szemé|y vagy jogi szemé|yiséggel nem
rende|kező gazdasági társaságban, ame|y nem fe|e| meg az 56. s (1)
bekezdésk)pontjában meghatározott fe|téte|eknek.

Je|en pontban emlÍtett fe|mondás esetén a nyeĺtes aján|attevő a szerzffiés megszűnése
e|őtt már te|jesített szo|gá|tatás szerz&ésszerű pénzbeli e||enéftékére jogosu|t.

14.6.A kÜ|fö|di adói||etőségíí nyertes aján|attevő kote|es a szerződéshez arra vonatkozó
meghata|mazást csatolnĺ, hogy az i||etősege szerinti adóhatóságtó| a magyar adóhatóság
kozvet|enü| beszerezhet a nyeftes aján|attevőre vonatkozó adatokat az országok közötti
jogsegé|y igénybevéte|e nélkü|.

L4.7,^ közbeszezési szerződést a közbeszezési e|járás a|apján nyeftes aján|attevőként
szerz&ő fé|net illetve kozosen aján|atot tevőknet Vagy - ha az ajánlatkérő gazdá|kodó
szeľvezet létrehozásának köte|ezettségét e|őíÉa vagy azt |ehetővé tette - a nyeftes
aján|attevő (aján|attevők) kizárólagos részesedéséve| |étrehozott gazdálkodó szeruezetnek
(a továbbiakban : projekttársaság) ke|| te|jesítenie.

L4.8.Az. aján|attevőként szeződő fé| te|jesítésében köteles közremijkodni az o|yan alválla|kozó
és szakember, amely a közbeszezési e|járásban részt vett az aján|attevő a|ka|masságának
igazolásában. Az aján|attevő köte|es az aján|atkérőnek a te|jesítés során minden o|yan -

akár a korábban megje|o|t a|vá||a|kozó he|yett igénybe venni kí'vánt - a|vá||a|kozó bevonását
beje|enteni, amelyet az aján|atában nem nevezett meg és a beje|entésse| együtt
nyi|atkoznia kel| arró| is, hogy az á|ta|a igénybe venni kÍvánt a|vá||a|kozó nem á|| a kizáró
okok hatá|ya a|att'

15. ľn:ÉxoałrÁsT NYÚJTó szERvEzETEK

15.1.Szolgá|tatás megrendelése esetében az aján|atkérő e|őírhatja, hogy az aján|attevő
tájékozódjon az adőzásra, a környezetvá1elemre, az egészsegvéde|emre és a
fogyatékossággal é|ők esélyegyenlőségére, va|amint kote|es előírni, hogy tájékozódjon a
munkavá||a|ók vede|mére és a munkafeltételekre vonatkozó o|yan kötelezettségekrő|,
amelyeknek a te|jesÍEés he|yén és a szerződés te|jesítése során meg ke|l fe|e|ni. A
tájékoztatást az i||etékes szeruek ingyenesen teszik e|érhetővé.

15.2.Ajánlatkérő az a|ábbiak szerint adja meg azon szeruezeteknek (hatóságoknak) a nevét és
címét (e|érhetőségét), ame|yeKől az aján|attevő megfele|ő tájékoztatást kaphat:

Adózás:
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Nemzeti Adó. és Vámhivata| (NAv)
Közép. magya rországi Regioná l is Adó Főigazgatósag
Kelet.buda pesti Adóigazgatósága
1144 Budapest Gvadányi u. 69.
Te|efonszám: 06 1 467 6L00
Kék szám (mobi|há|ózatbol is hilĺható): 06-40ĺ42-42-42

Környezetvédelem:
Közép.Duna.völgyi Környezetvédelmi, Természetvédetmi és Vízügyi Feliigyelőség
Cím: Io7f Budapest Nagydiófa u' 10-12.
Postacím: 1447 Budapest, ff.:541.
Te|efonszám: 06 1 478 4400
Te|efaxszám: 06 1 478 4520
Honlap: http://kdvkM.zoldhatosag. hu/

Egészségvédeleml
Áľrsz Budapest vlil.-il. Keľiileti Intézete
Cím: 1084 Budapest, Nagyfuvaros u. 18.

Telefonszám: 06 1 3I3 5042
Telefaxszám: 06 1 313 9894

Fogyatékossággal élők esé|yegyenlősége:
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Cím: 1054 Budapest Akadémia u. 3.

KozpontiTe|efonszám: 06 1 795 t20o
Ema i | : i nfo@emmi. gov. h u ; ugyfelszolga lat@emmi.gov. h u

E m beri E rőforrások M i n i sztéri u ma, Tá rsada l m i F e|zárkőzásét Fetetős Á| la mtitká rság
Székhe|y: 1054 Budapest, Báthory u. 10.

Email : tarsadalmifelzarkozas@emmi.gov. hu

M un kavál lalók védet me és a munkafeltételekre vonatkozó kötelezettségek:
Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi lgazgatóság:
Cím: 1106 Budapest' Fehér út 10.,
Ingyenes (zö|d) szám: 06-80-20+292, hon|ap: ommf.gov.hu
Budapest Főváros Kormá nyhivatal M unkavédel mi és M unka iigyi Szakigazgatási
Szeruének Munkavédelmi Fe|ĺigyetősége és Budapest Főváľosi Kormányhivata!
M un kavédel mi és M unka ügyi Szakigazgatási Szeruének M unka ügyi Fe| ügyelősége
Cím: 1132 Budapest, Visegrádĺ u.49.
Postacím: 1438 Budapest ff.:520.
Te|efonszám: 06 1 3233 600
Telefaxszám: 06 1 3233 60f
Email : budapestfu-kh-mmszsz@ommf.gov. hu
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vÁu.łl.xoásr szenzőoÉs
(teruezet)

me|y létĘott egyrészről a
cím:
cégjegyzékszám:
adószám:
képvise|i:

másrészrő|a
cím:

cégjegyzékszám:
adószám:
képvise|i:

(továbbiakban Megrendelő),

(a továbbiakban: Vál|alkozó)

(a továbbiakban együtt: Fe|ek) között az a|u|írott he|yen és időben az a|ábbi fe|tételekke|:

Preambulum

Felek rogzÍtit hogy Megrende|ő a közbeszeaésekrő| sző|ő 2ot7. évi cvm' torvény (a
továbbiakban: Kbt.) nI. része alapján nyí|t kozbeszerzési e|járást fo|ytatott |e ,,Vá||a|kozási

szerzffiés keretében Józsefuáros karácsonyi fe|díszítése és díszkĺvi|ágítása,,e|nevezésse|.
Az eljárásban nem |ehetett részaján|atot tenni.
Az e|járás nyertese Vá||a|kozó |ett' így fe|ek az a|ábbi szeződést kötik.

I.
Aszerződés tárgya

Megrendelő a jelen szerz&és aláí.ásáva| megrendeli Vá||alkozótó| a jelen szeződésben i|l. a
kozbeszerzési e|járás iratanyagában rĘzített fe|adatok e|vegzését je|en szeződés és a
közbeszerzési e|járás iratai, továbbá a hatályos jogszabá|yot a beszezendő közszo|gáltatói

engedé|yek szerinti módon, taftalommal és mennyiségben, eredményfe|e|őssegge|.

A fenti kote|ezettségek teljesítese során e||átandó fe|adatok rész|etezését és te|jesítési

hataridejeit a közbeszenési e|járás iratanyaga taftalmazza. azza|, hogy Vá||alkoző főbb
feladatait képezi:
2,L. a díszvi|ágítás fe|szere|éséhez szÜkéges engedé|yek (BDlí ELMÜ) beszezése,

közmíjvekke| történő egyeztetéset az ezekke| kapcso|atos kö|tségek vise|ése (me|y

magában fogla|ja tobbek között a fényfüzér fe|szereléséhez az osz|op bér|eti dffat) és

közm íĺ kö|tségek vise|ése.

2.2. a Megrendelő által biztosított díszvilágÍtási elemek fe|ü|vizsgá|ata, szük{; szerinti
javítása, pot|ása,

2.3, új díszvilágítási elemek beszezése, azok kihelyezése és beüzeme|ése'
z.4. a díszvilágítasnak a teljesíEés időtaĺtama alatt a közvi|ágítasi há|ózat rizemá||apotáva|

megegyezően fo|ya matos m ű ködésnek biztosítasa és e| |enő rzése.

2.5. a dísafilágítasi elemek üzeme|és közbeni e||enőaésének fo|yamatosan e|vĄ7zése,
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3.

4.

2.6. 24 őrás karbantaftási rigye|et biztosítása.
2.7. A hibabeje|entést kovető 24 őrán be|Ü| Vá||a|kozó fe|adata a hibajavítas megkezdése,

ke||ékek pótlása.

2.8. Vá||alkozó fe|adata 2014. január 6-án va|amennyi díszÍtőelem, fényfuzér, adventi

koszorú áramta|anítása, azok |eszere|ése, raKározási he|yre szá||ítása |egkésőbb

2014. január 31-ig.
2.9. Vá||a|kozó fe|adata 2oL4. január 6-án

- a karácsonyfa |ebontása, fe|darabolása (a faanyag hasznosítása aján|atkérő

fe|adata), d íszíLőe|emek ra ktá rba visszaszá | | ítása.
- a Betlehemi jászo| szétszerelése, figurát eszkozo|Ý ke||ékek raktárba

visszaszállítása.
Vá||aIkozó a megrendelést elfogadja.
Fe|ek megá||apodnak abban, hogy a fenti fe|adatokat a Vá||alkozónat mint a fenti

fe|adatokat rendszeresen, üz|etkörében végzően e||átó szemé|ytő| elvárható fokozott
gondosság me||ett kell e||átnia, eredményfe|e|ősségge|.

Fe|ek rogzítit hogy Válla|kozó a fe|adat e||átása során a Kbt. szabá|yainak megfe|elően

alvá||a|kozó(k) igénybevéte|ére jogosu|t akként, hogy a Válla|kozó az igénybe vett
a|vá||a|kozó(k)éft űgv fe|e|, mĺntha a munkát maga végezte vo|na. Nem jogszerű

igénybevéte| esetén felel mindazon károkéft, me|y e né|kü| nem következett vo|na be.

ilr.
A fe|ek jogai és kötelezettségei

Vá||a|kozó köte|es minden jelen szeződésben meghatározott tevékenysége során a

mindenkor hatá|yos valamennyi magyar, Európai Uniós, i||. egyéb jogszabá|y, egyéb

rende|kezés, továbbá a szakmai szabályok betaĺtására.
Vá||a|kozó tevékenysegét az e|őíltakhoz képest 1. osztályti minőségben kell, hogy

megva|ósítsa (te|jesítse), az e|őítt határidőkön be|ü|. Az egyes fe|adatokra vonatkozó

határidőket a kozbeszezési e|járás iratanyaga taľtalmazza. Az ott rögzített határidők szigorú,
(fix) határidőt me|ynek tafta|máva| a fe|ek tisztában vannak.

Vál|a|kozó tevékenysége során nem sértheti a Megrende|ő jóhírnevét, aď, köteles

fo|yamatosan megőrizni a tevékenysége e|látása során.
Válla|kozó és a|vá|la|kozója o|yan tevékenység ellátását nem vá|lalhatja, ameĺy séľtheti, vagy
veszélyeztetheti a Megrende|ővel szembeni je|en szeaődésben fogla|t köteĺezettségei

te|jesítését.
A Vá||a|kozó a megbízás te|jesítésekor koteles a szolgá|tatásra vonatkozó va|amennyi iratot
dokumentációt stb. jegyzék szerint átadni a Megrende|őnek.

Vá||a|kozó kote|es fo|yamatos kapcsolatot tarlani a Megrende|őve|, fe|kérés esetén

beszá mo| n i saját tevékenységérő|, sza kma i m íí kodéséről.

Megrendelő köte|es a Vál|a|kozó rende|kezésére bocsátani a je|en szeződésben rögzített

fe|adat eĺlátásához szükéges adatokat iratokat információkat.

Megrende|ő a szolgá|tatássa| kapcso|atban Vá||a|kozónak biztosítja a közbeszeęési e|járás

iratanyagában rĘzített díszítőe|emeket azza|, hogy minden további szÜkséges tárgy

biztosítása Vá | la lkozó köte|ezettsége.
Az átadott díszítőelem tulajdonjoga az átadássa| nem vá|tozik meg.

A vá|la|kozó á|ta| beszerzendő és üzembe he|yezendő fényfÚzérek csak |egá|is forrásból

szár mazhatna k, melyet Meg rende|ő kérésére i gazo| n i ke| |.

Vál|a|kozó csak a jogszabályi fe|téte|eknek megfe|e|ő, szabványos, megfe|elő

ta n úsítvá nyokka I rende| kező terméket szerezhet be.

1.

4.

5.

7.

9.

10.

11.
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rf.

13.

15.

14.

Felek megá||apodnak abban, hogy a beszezendő fényfüzérek a te|jesítést követően a

Megrende|ő tulajdonába mennek át. A vá||a|kozói díj véte|árat te|jes méľtékben tafta|mazza.
Vál|a|kozó nem fele| a neki fe| nem róhatóan, harmadik szemé|y á|tal a díszítőelemekben

okozott károkéft. Fe|e| a Vá||a|kozó a díszíi!őe|emekben az ő tevékenysége vagy mu|asztása

okán bekövetkezett va|amennyi káréĺt.
Vá||a|kozó fele| a tevékenysége Vagy mu|asztása miatt akár a Megrende|őre, akár harmadik

személyekre háram|ó va|amennyi káréft.
Vá||a|kozó kote|es Megrende|őt ha|adékta|anu| mentesĺteni minden o|yan követe|és a|ó|,

melyet Válla|kozó tevékenységéve|, vagy mu|asztásáva| összefüggésben harmadik szemé|yek

Meg rende|őve| szemben éruényesítenek.
Vá||a|kozó nem fe|e| a Megrendelő á|ta| szo|gá|tatott eszközö|Ý anyagok vonatkozásában az

ezek hibájából, hiányosságábó| eredő, a Megrende|őre, i||. harmadik szemé|yekre háram|ó

károkéft. Kivéte|t képeznek ez a|ő| azon részet melyeket a je|en szerződés a|apján

Vá | |a I kozóna k ke| |ett kicseré| nie, feĺ rij ĺta nia'
Vá||a|kozó köte|es tevékenysége megkezdése e|őtt (kihe|yezés, kiépítés) a szükséges közmíĺ-

egyeztetéseket |efo|ytatni' Vá||aIkozó koteles határidőben megfizetni a szo|gá|tatássaI

kapcso|atban fe|merü|ő va|amennyi ko|tséget és ezt Megrende|ő fe|é igazo|ni.

Bármi|yen, a szerződésszerű te|jesĺtést veszé|yeztető akadá|yoztatást, (ide értve a
késede|met is) Vá||a|kozónak ha|adékta|anu|je|eznie ke|| Megrendelő fe|é, i||etve a késedelem

e|hárítása érdekében minden tőle elvárható intézkedést ha|adékta|anu| meg kelĺ tennie. A
tájékoztatás e|mu|asztásábó| eredő károkért Vá||aIkozó te|jes káńérítesi fe|e|ősségge|

taftozik.
19. Megrende|ő jogosult a Vá||a|kozónak utasítást adnĺ a fe|adat e||átása tekintetében, azonban

az adott utasÍĽás nem tehetĺ a szo|gá|tatást terhesebbé. Amennyiben a Megrende|ő által

adott utasÍtás szakszerűt|en, vagy cé|szerűt|en, Vá||alkozó köte|es erre a Megrendelőt

figye|meztetni. A figyelmeztetés e|maradásából származő kár a Vál|a|kozót terheli.

Amennyiben a Megrende|ő utasítását ír.ásban fenntaftja, úgy a Vál|a|kozó a Megrende|ő

veszé|yére az utasítás szerint vĘzi el a munkát. A Váĺ|a|kozónak meg kell tagadnia a fe|adat

utasítás szerinti elvęzését, ha a Megrende|ő utasítása jogszabá|yt sért, vagy bárkinek az

életét, testi épsegét, vagyonát veszé|yezteti.
20. Vál|a|kozó szükség esetén konzultációt kezdeményez Megrende|őné| a fe|adat te|jesítésének

egyeztetése érdekében. Ezen köte|ezettség teljesítésének e|maradása a Vá||alkozó terhére

esik.
21. Megrendelő jogosu|t a Vál|aĺkozó tevékenységét e||enőrizni, va|amint szükség esetén

tajékoztatást kérni. A tájékoztatás kérés keretében a Válla|kozó köte|es a kéľt tajékoztatást

megadni 5 munkanapon be|ti| (kivéve, ha a tájékoztatás, ill. az érintett feĺadat je||egébő|,

vagy je|en szerződésbő| más nem kovetkezik), szükség esetén a teljesítésse| kapcso|atban a

Megrende|őt kérés né|kü| tájékoztatni.
22. A te|jesítés he|yei:

22.I. Budapest, VilI. kerü|et Mikszáth tér
22.2. Budapest VIII. kerü|et Horuáth Mihá|y tér
22.3. Budapest, VIII. kertj|et Lőrinc pap tér
22.4. Budapest, VIII. kerti|et József krt. B|aha Lujza tér és Ü||ői út kozötti szakasz
22.5. Budapest, VilI. kerület József kft. - Baross u. kereszteződése
22.6. Budapest, VilI. kerü|et Baross u.63-67.
22.7. Budapest, VIII. kerü|et Mátyás tér

ry,
Vállalkozói díj' fi zetési feltéte|ek

16.

L7.
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7.

8.

9.

1. Válla|kozót je|en szerződés szerinti tevékenységek e|látásáéft vá||a|kozói díj i||eti meg. A
vá||a|kozói dfi méĺtéke: ................ '.Ft+Áfa, azaz ........., ..... forint+áfa.
Fe|ek az e|látandó fe|adatokat jogĺlag oszthatat|annak minősítik.

2. A vá||alkozói díj magába fog|alja Vá||alkozó fe|adat-e||átáshoz szükéges valamennyi
kö|tségét és kiadását. Vál|a|kozó a tevékenysége e||átása során a fenti pontban

meghatározottakon tú| semmifé|e további díjazást, összeget, stb. nem kovetelhet kivéve a
késede|mi kamatot.

3. Megrende|ő e|ő|eget nem fizet.

4. Vá|lalkozó egy részszám|a és egy végszám|a benyújtására jogosult.

5. A részszám|a benyújtása a Bet|ehemi jászo| esti díszkivi|ágításának kezdő napjátó|, azaz
2013. december 18. napjátó| |ehetséges' A részszám|a összege a nettó vá||a|kozói díj70o/o-a.

6. A fennmaradő 3oo/o-rő| a végszám|a benyújtására a szerződésszerĹĺen igazo|t te|jesítést
követően jogosult Megrende|ő. A kifizetések modja átutalás, a szám|a kézhezvéte|ét követő
15 napon belü|.

A szeződéskötés és a kifizetések pénzneme: HUF.

A szám|a kifizetésének fe|téte|e az Art.36/A. $-ban fog|altak te|jesÜ|ése.

A szám|a kifizetésére egyebekben a Kbt. 130. s (1), (5) és (6) bekezdésse| összhangban
torténik.
Késedelmes fizetés esetén Megrende|ő köteles a ftk-ban meghatározott (301/8. 5 (2)-(3)),

és a késede|em időtartamához igazodó mértékű késedelmi kamatot megfizetni.
11. A szám|ákat a hatályos jogszabá|yok rende|kezései szerint ke|| kiá||ítani.

12. Felek megá||apodnak abban, hogy a Vál|alkozó nem fizet, il|etve számol el a szeződés
te|jesítéséve| összefüggésben olyan ko|tsegeket, 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
Vá l|a I kozó adóköte|es jovede| mének csokkentésére a I ka I masa k.

v.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek

Vá||a|kozó köte|ezi magát, hogy amennyiben neki felróhatóan a szerződés te|jesíĽése

meghiúsu|, akkor a Megrende|ő részére meghiúsu|ási kötbén fizet. A meghiúsu|ásĺ kotbér
a|apja a teljes nettó vá|la|kozői díj. A meghiúsu|ási kötbér méftéke, a meghiúsu|ási kötbéra|ap
30 o/o-a.

Vá||a|kozó köteĺezi magát, hogy amennyiben neki fe|róhatóan a szerzffiés a|apján e||átandó

bárme|y o|yan fe|adatta|, me|ynek el|átására a szerződés, a közbeszezési e|járás iratanyaga
határidőt szab, késede|embe esit késede|mi kötbért fizet a Megrende|őnek. A késede|mi

kotbér méftéke 150.000.-Fvnap, (egyszázötvenezer forinýnap) minden késedelmes naptári
napra. A 24 őrás karbantaftási ügye|et biztosítása, a hibabeje|entést követő 24 őrán be|r'i| a

hibajavítas megkezdése, ke||ékek pót|ása tekintetében Vá||a|kozó köte|ezi magát, hogy
amennyiben neki felróhatóan a szerződés a|apján e||átandó bárme|y olyan feladatta|, me|ynek

e||átására a szerződés, a közbeszeaési e|járás iratanyaga határidőt szab, késedelembe esit
napi 50.000 Ft késede|mi kotbéft fizet a Męrende|őnek.

Szeĺzffiő Fe|ek rĘzítit hogy a kötbér megfizetése nem érinti Megrende|őnek azt a jogát
hogy a kötbéren fe|rj|i kárát éruényesítse Vál|a|kozóval szemben.
Fe|ek megá||apodnak abban, hogy a kötbéľt a Megrende|ő a Megrende|őve| írásbeli
felszó|ítas útján éruényesíti. Amennyiben a Vá||alkozó az ír.ásbe|i felszó|ítas kézhezvéte|étől
számított 3 munkanap alatt magát nem menti ki (érdemi indok|ássa| és azt a|átámasztó

10.

1.

3.

4.
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1.

bĺzonyÍEékokka|), akkor a kötbérkövete|ést, mint e|ismert követe|ést ke|l nyi|vántaftani és így
az beszámíthatóvá válit a Kbt. 130.5 (6) bek. szerinti fe|téte|ek te|jesü|ése esetén.

vr.
A szeződés módosítása' megszűnése, megszüntetése

Je|en szeaődést a fe|ek a teljesítésig kötik azza|, hogy a Vá||a|kozó teljesítési időszaka 2013.
november 16. és fol4. január 31. közötti időre esik.
Fe|ek a fentiek okán az indok|ás né|kü|i e|á|lás (fe|mondás) jogát kizárják.

Szerz&ő Felek rĘzíti|ĺ hogy je|en szeződés csak a Kbt. fe|téte|einek (132. $) te|jesÜ|ése

esetén, írásban modosítható.
Megrendelő a Válla|kozó sú|yos szerződésszegő magatartása vagy mu|asztása miatt a
szerződést írásban azonnali hatá||ya| fe|mondhatja, köte|es azonban a Vá||a|kozó á|ta| már

e|végzett munka e||enéftékét megtéríteni.
I |yen s ú ĺyos szerződésszegésnek m i nősü | kü lönösen :

1.1. a szerz&ésben rĘzített feladatok esetében bizonyĺthatóan Vá||a|kozó hibájábó|

töftént mu|asztás,

I.2, ha a szerződésben rögzített esetekben a Megrendelő álta| tett észrevéte|eket
utasításokat a Vá||a|kozó saját hibájábó| töfténő figye|men kĺvül hagyja,

1.3. Vá||a|kozó o|yan tevékenységet Vagy mu|asztást tanúsít me|y a Megrende|ő
jóhírnevét séfti vagy veszé|yezteti.

t.4. tevékenységéve| vagy mu|asztásáva| a Megrende|őnek vagy harmadik szemé|ynek

káft okoz.
Vál|a|kozó Megrendelő sú|yos szerződésszegése esetén jogosu|t a szeződést írásban, azonna|i

hatá||yaI fe|mondani. Megrende|ő sú|yos szerződésszegésének minősü| kti|önosen:

6.1. ha Megrendelő a feladat e|látásához sztikséges adatokat nem' Vagy nem te|jes

körűen biztosíEja Vá|la|kozó erre irányu|ó írrásbe|i fe|hívása ellenére sem.

6.2. ha Megrendelő a rendeatények he|yszínét nem biztosítja szerződésszerűen.

Szezó1désszegés esetén bármely fé| köteles jogának gyakor|ása e|őtt a másit
szerződéssze1ő fé| figye|mét írásban fe|hÍvni a szerződésszegés megsztintetésére, megfelelő,

|ega|ább 3 munkanapos (fizetés teljesítéséné| 15 napos) határidő mellett. A rendkÍvü|i

fe|mondást taŕa|mazó nyi|atkozatban hivatkozni ke|| a sú|yos szerzffiésszegés tényére, és
meg kel| jelo|ni a sú|yos szeződésszegés megállapítasának a|apjául szolgáló tényt,

körülményt. Nem kell je|en pontot a|kalmazni akkor, ha a szenődésszegés jel|ege miatt (pl.:

e|mu|asztott szigorú határidő) nem |ehetséges.

Megrende|ő kote|es a szeződés felmondani a Kbt-ben meghatározottak szerint, amennyiben:

8.1. Vá||a|kozóban köaĺetetten Vagy közvet|enü| 25o/o-ot megha|adó tu|ajdoni részesedést

szerez va|amely o|yan jogi szemé|y vagy jogi szemé|yiségge| nem rende|kező
gazdasági társaság, ame|y nem fe|e| meg a Kbt. 56. $ (1) bekezdés k) pontjában

meghatározott fe|téte|eknek. Ennek érdekében a szerződés te|jesítésének te|jes

időtaftama alatt Vá||a|kozó a tulajdonosi szerkezetét a Megrende|ő számára

megismerhetővé teszi és a Kbt. 125.5 (5) bekezdés szerinti ügy|etekrő| a

Megrende|őt ha|adékta|anul éftesíti.
8.2, Válla|kozó köaĺetetten vagy kozvetlenü| Z5olo-ot megha|adó tulajdoni részesedést

szerez valame|y o|yan jogi szemé|yben vagy jogi szemé|yiségge| nem rende|kező
gazdasági társaságban, amely nem fele| meg a Kbt. 56. $ (1) bekezdés k) pondában

meghatározott fe|téte|eknek. Ennek érdekében a szeęődés te|jesítésének te|jes

ĺdőtaftama a|att Vá||alkozó a Kbt. 125.s (5) bekezdés szerinti ügy|etekről a

Megrendelőt ha|adékta|anu| éĺtesíti.

f.
3.

4.

5.

7.
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9. A szerződés bárme|y okból va|ó megszűnése esetén a Vá||a|kozó a biľtokában lévő, a
Megrende|ő álta| átadott dokumentumokat a te|jesíLésse| egy időben, Vagy a szeződés
bárme|y okbó| torténő megszűnését kovető 3 napon be|Ü| átadja a Megrende|ő részére

i ratjegyzékke| együtt, jegyzőkönyv fe|vétele me| lett.

10. A szerződésszegő Fé| te|jes körű káftérítesi fe|e|ősségge| taftozik az á|ta|a szerződésszegésse|

a másik fé|net illetve harmadik személynek okozott káréft.
7I. Szerződő Fe|ek je|en vá||alkozási szeę&és - bárme|y okbó| történő - megszűnése esetén

köte|esek te|jes körűen e|számolni egymássa|, be|eértve az esetleges káľtérĺtési és

kotbérĺgényeket is.

VII.
Felek képviseletében eljáró személyek

1. Vál|a|kozó fe|adatát Megrende|ővel fo|yamatosan egyeztetve köte|es e||átni. A Fe|ek a
Szezódésben fog|a|tak teljesítésének e|ősegíľése érdekében az a|ábbi személyeket jelö|ik

meg ka pcso|atta rtóként.

Vá||a|kozó tudomásu| veszi, hogy Megrende|őhöz címzett jognyi|atkozatokat hatá|yosan csak
a fenti pontban megjelö|t személlye| közolheti, i||etve részére továbbíthatja.

Amennyiben fentiekben meghatározott, Felek képvise|etében e|járó szemé|yek

megvá|toznat errő| Fe|ek írásban kötelesek éftesíteni egymást.

Fe|ek jognyiĺatkozataikat kizáró|ag írásban, az áwéte| he|yét és idejét azonosítható módon

igazo|ő módon tehetik meg éruényesen' A Felek a fentieken éftik a fax és az e|ektronikus

|eve|ezés (e-mai|) formáját is.

vIil.
Titoktańás

Fe|ek kije|entit hogy minden o|yan adatot, tényt, információt me|y je|en szeęffiés keretein

belril a másik fé||el kapcso|atban a tudomásukra jut, titkosan keze|net kivéve me|ynek

nyi lvá nossá g ra hozata |át jogsza bá |y előírrja.

A titoktartasĺ kote|ezettség megszegésébő| eredő káréľt az ezért fe|e|ős fé| kártérítesi

kotelezettség ge| ta rozi k.

Felek titoktaftasi kötelezettsége kiterjed a munkaválla|óĺkra, valame|y po|gári jogi szeződés
a|apján munkavégzésre irányu|ó jogviszony, Vagy más jogviszony a|apján a fé||e|

kapcsolatban |évő egyéb szemé|yekre, te|jesítési segédeikre is. Ezen személyek

magatartásáéľt a titoktańasi kötelezettség viszonylatában az érintett Fé|, mint saját
magataftásáéń fe|e|.

1.

2.

3.
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4. Vá||a|kozó vál|aĺja, hogy a Ptk. 81. $-ának (3) bekezdésére figye|emme| üz|eti titok címen nem

tagadja meg a tájékoztatást a szerződés |ényeges taftalmáró|. Vá||a|kozó jelen Szeződés
a|áírásáva| tudomásul veszĺ, hogy nem kor|átozható vagy nem tĺ|tható meg üz|eti titokra
hivatkozással o|yan adat nyi|vánosságra hozata|a, ame|y a kozérdekű adatok nyi|vánosságára
és a kózérdekbő| nyi|vános adatra vonatkozó, kÜ|on töruényben meghatározott
adatszo|gáltatási és tájékoztatási köte|ezettség a|á esik.

5. Fe|ek tudomásul veszik, hogy az Álumi Számvevőszékrő| sző|ő Zolt. évĺ LX/I. töľvény 5. $
(5) bekezdése szerint az Á|lamĺ Számvevőszék_ az Áĺĺami Számvevőszékrő| szó|ó 2011. évi
L}O/I. toruény 5. s (3)-(4) bekezdés szerinti e||enőzési feladataiva| összefüggésben -
e||enőrizheti az á||amháztaftas a|rendszereibő| finanszírozott beszezéseket és az
államháztaftás a|rendszereihez taftozó vagyont érintő szeződéseket a Megrende|őné|, a

Megrende|ő nevében vagy képvise|etében e|járó természetes és jogi szemé|yné|, valamint
azoknál a szerződő fe|ekné|, akit il|etve ame|yek a Szeződés te|jesítesééĺt fe|e|őset továbbá
a Szetződés te|jesítésében kozrem ű ködőkné|.

il.
Vegyes és zárő ľende|kezések

1. Szerzffiő Fe|ek kije|entit hogy szeződéskotési képességük korlátozás a|á nem esit ezéft
jelen szeződés megkötésének akadá|ya nem á|l fenn.

2. Szeęődő Fe|ek megegyeznek abban, hogy a vitás kérdést megkísér|ik peren kÍvü|i békés
úton rendezni, és csak ennek eredményte|ensége esetén fordu|nak bír.ósághoz.

3. Je|en szeződésben nem szabá|yozott kérdésekben a Magyar Köztársaság hatá|yos
jogszabá|yai, kü|önosen a Kbt., va|amĺnt a Po|gári Töruénykönyvrő| szó|ó 1959. évi IV.

töruény (Ptk.) vonatkozó rendeĺkezései az irányadóak.
4. Felek megá||apodnak abban, hogy amennyiben a szeęffiés bárme|y pontja kógens

jogszabá|yba ütkozne, Vagy a közbeszerzési e|járás kötelező érvényű dokumentumának
tafta|mával e||entétes lenne, akkor a szerződés fentieket séftő rende|kezése helyébe -
minden további jogcse|ekmény, így kü|önösen a szerz&és módosítása né|kü| - a megséftett
kötelező éruényű jogszabalyi rendelkezés vagy kozbeszerzési dokumentumi rendelkezés kerü|.

Fentieket ke|| megfe|e|ően a|ka|mazni akkor is, ha vaĺame|y kógens jogszabály akként
rende|kezit hogy va|ame|y rende|kezése a szerződés része (vagy a szeződésben
szövegszerűen szerepelnie ke||) és azt szövegszeríĺen a szerz&és nem tafta|mazza (az adott
rende|kezés a szeĺzffiés részét képezi).

5. A szerződés és annak dokumentumainak nye|ve a magyar. Jelen szeződés mellék|etét képezi
(a fe|soro|takon kívti|) (a Megrende|ő pé|dányához csato|tan) az e|járás iratanyaga.

6. Je|en szeaődés ........ megegyező, eredeti pé|dányban készü|t e|, elvá|aszthatat|an részét

képezi - Megrende|ő pé|dányához csatolva - az aján|attéte|i fe|hí'vás, és az aján|attéte|i

dokumentáció. A szerződés a mindkét fél a|áír.ásra és köte|ezettségvá||a|ásra jogosult vezető
tisztségvi selőjének (Vá | |a I kozóná | cégszerű ) a |á írrá sa esetén éruényes.

7. Je|en szezffiés az aláírás napján lép hatályba.

Fe|ek je|en szerződést - annak elo|vasását és éfte|mezését követően - mint akaratukka|
mi nden ben egyezőtjóvá hagyólag aláílta k.
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Megrendelő Vá||alkozó

Ellenjegyzem:
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1. számú mel|éklet

TARTALoM. És xgľ.49.s (2) BEKEzoÉsr SZERINTI IRATJEGYZÉK

o|daIszám

Ta fta |omjeg yzék (7. sz. melléklet)

Fe|o|vasó |ap (2.Ll2.2. sz. me||éklet)

Aján|ati nyilatkozat (3|A. sz. me||ék|et)

N\TLATKOZAT az erőforrások rende|kezésre á||ásáró| (3/B. sz. me||ék|et)

N\TLATKOZAT a Kbt. 55. s (6) bekezdés szerint (3ĺC. sz. mel|éklet)

I. FEJEZETI Kizárő okokkal kapcsolatban előíÉ nyilatkozatot
igazo|ások

Nyi|atkozat a kizárő okok fenn nem á||ására vonatkozóan aján|attevő,
a|vá||a|kozó és az a|ka|masság igazo|ásában részt vevő más szeruezet
vonatkozásában (4. sz. me||ék|et)

A Kbt. 56. 5 (1) bekezdés k) pont kc) a|pontja tekintetében az ajánlattevő
nyi|atkozata arró|, hogy o|yan társaságnak minősü|-e, me|yet nem jegyeznek
szabá|yozott tőzsdén, vagy ame|yet szabá|yozott tőzsdén jegyeznek; ha az
ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosásró| szó|ó
töruény 3. s r) pontja szerint definiá|t va|amennyi tény|eges tu|ajdonos
nevének és á||andó |akóhe|yének bemutatását taftaImazó nyi|atkozatot
szükséges benyújtani; amennyiben a pénzmosásró| szó|ó töruény 3. 5 r) pontja
szerinti tény|eges tulajdonos nincsen, az aján|attevő erre vonatkozó
nyilatkozata

II. FEJEZET: GAzDAsÁGr És pÉľzÜcvr ALKALMAssÁccnl
KAPcso LATBAN E LőÍ RT NYI LATKo izNÍ o|+ IGAzo lásoK
Pl. Aján|attevő csato|ja a 310ĺ2011. (Xľ. 23.) Korm. rende|et 14. s (1)
bekezdés b) pontja a|apján az e|őző három |ezáft üz|eti évre vonatkozó, saját
vagy jogelődje számvĺteli jogszabá|yoknak megfe|elően összeá||ított éves
beszámo|óját (kiegészítő me||ék|etek né|kĹil). Amennyiben az aján|atkérő álta|
kéń beszámo|ó a céginformációs szolgá|at honlapján megismerhető és erről
aján|attevő aján|atában nyi|atkozit űgv az aján|atban nem szüksĄ7es
beszámo|ó csato|ása, a beszámo|ó adatait aján|atkérő ellenőzi.
(8.sz.mellék|et)

ilI. FEJEZET: uÚszłxl, ILtEwE SZAKMAI ALKAIMASSAGGAL
KAPCSoHTBAN ELőÍRT ľÝrHľxozATot IGAzoHsoK
M1. A 3I0l20I1. (XII.23.) Korm. rendelet 15. s (3) a) pontja a|apján az
e|járást megindító fe|hiivás fe|adásának időpontjától visszafe|é számított három
évben (36 hónapban) te|jesített |egje|entősebb szo|gáltatásainak ismeńetése.
A 310/2011. (XII.23.) Korm. rende|et 16. s (5) bekezdése szerinti
referencia nyi |atkozatna k /i gazolásna k |ega |á bb a következőket kel I

taĺtaImaznia:
. a szolgá|tatás tárgyát, taĺta|mának rövid ĺsmeĺtetését o|y módon, hogy az
alka I massági mi nimumkovete| ményeknek történő megfeĺeĺés egyéte| m űen
megá | |apítható |egyen,
. a te|iesíités ideiét (évlhó) és helyét;

23



. a szerződést kotő másik fé| megje|o|ését;

. az e||enszolgá|tatás nettó osszegét

. nyi|atkozatot arró|, hogy a teljesítés az e|őír.ásoknak és a szeződésnek
megfe|elően töftént-e.

(5. sz. me||ék|et)

Iv. FEJEZET: Az łrÁľuľľÉĺeI.r FELHÍVÁSBAN ELőÍRT EGYÉB
NYI LATKozATo Ę IGAzo LAso K
Aján|attevő, az a|kalmasság igazo|ásába bevont (kapacitást nyújtó) gazdasági
szerep|ő cegjegyzésre jogosu|t, aján|atban csato|t nyi|atkozatot
dokumentumot
a|áírő képvise|őjének a|áír.ási címpé|dánya vagy a|áír.ás mintája.

A cegkivonatban nem szerep|ő köte|ezettségvá||a|ók esetében a cégjegyzésre
jogosu|t szemé|ytő| származő, aján|at a|áír.ására vonatkozó (a meghata|mazott
a|áírását is tafta|mazó) í.ásos meghata|mazás teljes bizonyÍtó erejű
magánokiratba fog|alva (6. sz. mel|ék|et)

Konzorciumi megá||apodás
A közös ajá n|attevők megá | |a podásá nak ta ľta I maznia ke| | :

a je|en közbeszerzési eljárásban közös aján|attevők nevében e$árni (továbbá
ka pcso |atta ftá sra ) jogosu |t képvise|ő szervezet meg nevezését;

a szerz&és te|jesíteseeft egyetem|eges fe|e|őssé9vá||a|ást minden tag
részérő|;

aján|atban vá||a|t köte|ezettségek és a munka megosztásának ismeľtetését a
tagok és a vezető kozött;

a szám|ázás rendjét.

Aján|attevő Kbt. 54. 5 (1) bekezdés szerinti nyi|atkozata (7, sz. me||éklet)

Fo|yamatban |évő vá|tozásbejegyzési e|járás esetén a vá|tozásbejegyzési
kére|em máso|ata és a cégbírosághoz töfténő benyújtást igazo|ő dokumentum

v. FEJEZET: ÜzteĺI TITKoT TARTALMAZó rnłľox (ADoTT ESETBEN) öná||ó

me||ék|etben

vI. FEJEZET: Az n"lÁľuĺľevó ÁI.ľł BEcsAToLNI rÍvÁľľ
DOKUM ENTUMOK (ADOTT ESETBEN)

+ az aján|athoz csato|ni kell a papír a|apú pé|dány képo|vasó készti|ékke|

készÜ|t CD-re vagy DVD-re írt 3 db e|eKronikus példányát!

Az aján|at minden olyan o|da|át amelyen . az aján|at beadása e|őtt - modosítást hajtottakajá
az adott dokumentumot a|áír.ó szemé|y(ek)nek a módosításnál is kéäeggyel ke|| ellátni.
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2.1. számú melléklet

FELoLvAsóLAp

(önál!ó ajánlattétel esetén)

1. Ajánlattevő

Név:

Telefon:.... .............. Fax:

Cégjegyzékszám:...,..... ..... Adószám:

E-mail:

Kapcsolattaftó neve:

2. Aján|attétel tárgya:

,,Válla|kozási szeződés keretében Józsefuáros karácsonyi fe|díszítése és díszkivi|ágítása,,

3. Ajánlat:

DíszvilágÍtás szolgáltatás egyösszegíĺ || ......... l. Ft +

vá|tatkozói díja (nettó Ft) || Áĺ"

Ke|tezés (he|ység, év, hónap, nap)

(cegjegyzésre jogosu |t vagy sza bá |yszerűen
meghataImazott képvise|ő aláí.ása)

25



2.2. számú me!|ék|et

FELoLvAsóI.łp

(köziis ajá nlattétel esetén)

1. Aján|attevői konzorcium

Név:

SzékheIye:

Telefon:.... Fax:..........

Cégjegyzékszám:......... ..... Adószám:........'.....'

E-mail:

Kapcso|attaftó neve:

2. Ajánlattételtáľgya:

,,Vá||a|kozási szerz&és keretében Józsefuáros karácsonyi fe|díszÍtése és díszkivi|ágÍĽása,'

3. Aján|at:

Dísani|ágÍtás egyiĺsszegű t-Ft+
vál|aIkozói díja (nettó Ft) Áĺa

Ke|tezés (he|ység, év, hónap, nap)

(cegjegyzésre jogosu |t vagy sza bályszerĹíen
meghatalmazott képvise|ő a|áír.ása)
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3IA. sz. mellék|et

n"rÁľurr NYIHTKoZAT

A|ulírott ....., mint a .............. (ajánlattevő mqneveése)
(aJánĺattevő székheĺye) (Ajánlattevőt nyiluántartó

cegbĺróság neve), (Ajánĺattevő cegjegyzél<szána) nevében
köte|ezettségvá||a|ásra jogosu|t ..........,..,,..(tĺszBég megjeĺÓlése), a Józsefvárosi
onkormányzat mint Ajánlatkérő á|ta|,,uáIlalkozási szenődés keretében Józsefuátos
karácsonyi fetdíszítése és díszkÍvilágítáa,, tárgyban megindított kozbeszerzési e|járássa|

osszeft.iggésben.

1. Nyi|atkozom a Kbt. 40. 5 (1) bekezdés a) pontja a|apján, hogy a közbeszerzés tárgyának
aĺábbiakban határozott részeive| veszek 1.

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

az a|ábbi száza|ékos a

Nyilatkozom hogy a|ábbi kapacitást nyújtó

4. A Kbt. 60. s (3) és (5) bekezdései a|apján nyi|atkozom, hogy ajánlatunk az e|őzőekben
meghatározott - á|ta|unk te|jes körűen megismeft - dokumentumokon alapszik.

A szenődésteruezetben rogzített, a tárgyi fe|adat e||átásához szükéges köte|ezettségeinket
maradékta|anu| te|jesítjÜk a Felolvaso|apon rogzített ár a|ka|mazásáva|. Nyi|atkozunk, hogy

1 Amennyiben nem kíván igénybe venni, ú9y ír;a be, hogy,,Nem Kván igénybe venni,'
2 Amennyiben nem kÍván ĺgénybe venni, ú9y írja be, hogy,,Nem kíván ĺgénybe venni,,
3 Amennyiben nem kíván igénybe venni, ú9y írja be, hogy,,Nem kíván igénybe vennĺ,,
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ajánlatunkat az ajánlati kötöttség beá||tat kovetően az e|járást megindíto felhívásban megjelö|t
időpontig fen nta rtj u k.

Nyi|atkozom, hogy nyeftességünk esetén a je|en dokumentáció me||ék|etét képező
szeződésteruezet megkötését vá||a|juk és aŹ a szerződésben fog|a|t a feltételekkel te|jesítjük.

Nyilatkozom továbbá, hogy vá||alkozásunk a kis- és kozépvá||a|kozásokról, fej|ődésük
tamogatásáró| sző|ő töruěny szerint ....-vál|a|kozásnaka minősü| ĺ
vá||a|kozásunk nem taftozĺk a kis- és középvá||alkozásokró|, fejĺődésük támogatásáró| szó|ó
toruény hatálya a|á5.

Ke|tezés (he|ység, év, hónap, nap)

(cegjegyzésre jogosu|t vagy sza bá |yszerűen
meghataImazott képviselő a|áír.ása)

a mikro-, kis- vagy középvá|ĺalkozás a 2004. évi )OC(IV. torvény meghatározásai szerint _ a megfe|e|ő vá|aszt a jogszabá|y

rende|kezéseinek tanulmányozását követően kérjük megadni'
5 A nem a|kalmazandó szovegrészt kérjĹik tĺiró|ni'
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3IB. sz. mel!ék|et

NYILATKOZAT
az erőforrások rende| kezésre ál lásaró!

Alu|írott ..'...., me|yet képvise|: ........'..' mint kapacitást rendelkezésre
bocsátó szeľvezet a közbeszezésekrő| sző|ő f0I7. évi CMII. töruény (Kbt.) 55. S-ának (5)
bekezdése alapján kijelentem, hogy a Józseńĺárosi önkormányzat, mint Aján|atkérő á|ta|

,,VáIlalkozási szerződés keretében Józsefuáros karáeonyi feldíszítése és
díszkÍviliágítiőa,, tárgyban megindított közbeszerzési e|járásban a szerződés te|jesÍtéséhez
szükséges a|ábbi erőforrások az aján|attevő rendelkezésére fognak állni a szerződés
teljesítésének időta rta ma a latt:

{Az érĺntett erőforrások pontos leírása a pénztigyi és gazdaaígi, ilĺetve a míÍszakiés szakmai
alkaĺmasság tekintetében az ejárást megÍndĺtó feĺhíuás szerint.}

Ke|tezés (he|ység, év, hónap, nap)

(cegjegyzésre jogosu|t vagy szabá|yszerűen
meghatalmazott képviselő a|áír.ása)
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3lC. sz. melléklet

NYILATKOZAT
a Kbt' 55' s (6) bekezdés szerinto

Alu|írott '..., mint a ....'......... (ajánlattevő megnevezése)
(ajánlattevő székhelye) (Ajánĺattevőt nyiluántartó

cégbíróság neve) (Ąánlattevő @légyzékszáma) nevében
(tĺsztség mqjelölése), a Józseńráľosiköte|ezettségvá|lalásra jogosu|t

önkormányzat mint Ajánlatkérő á|ta| ,,uáIlatkozási szerződés keretében Józsefuárcs
karácsonyi fetdíszítére és díszkivilágítáa,, tárgyban kiírt közbeszezési eljárássa|

összefÚggésben.

A Kbt. 55. s (6) bekezdésének a) pontja a|apján nyi|atkozom, hogy az a|kalmasság igazo|ásakor
bemutatott, más szeruezet á|tal rende|kezésre bocsátott erőforrásokat a szerződés te|jesítés
soran venni. Ennek

A Kbt. 55. 5 (6) bekezdésének b) pontja a|apján nyi|atkozatom, hogy azon szeruezetet, ame|ynek
adatait az álkalmasság igazo|á sánózfeĺhaszná|om,-az a|ábbi módonvonom be a teljesítés során8:

Kapacitást nyújtó szeruezet megnevezése
(néV, székhely)

A mód, ahogy a szeződés te|jesítése során a
szeruezet szakmai tapaszta|ata bevonásra

kerü|

A Kbt. 55. s (6) bekezdésének c) pontjában fogla|t a|ka|masság igazo|ására - amennyiben az
alka|massági követe|mények nem a te|jesítéskor tény|egesen rende|kezésre bocsátható
erőforrásokra vonatkoznak - benyújtom a(z).......''........ (alkaĺmassiíg igazoĺásában részt vevő
szeruezet mqnevezése) nyi|atkozatát arra vonatkozóan, hogy a Ptk. 274. 5 (1) bekezdésében
fog|a|tak szerint kezessĄ7et vá|lal az aján|atkérőt a te|jesítésem elmaradásáva| vagy hibás
teljesí]Ľésemme| összefüggésben éft o|yan kár megtérítésére, amely más biztosíĽékok
éruényesítéséve| nem térÜ|t meg.

Ke|tezés (helység, év, hónap, nap)

cégjegyzésre jogosult vagy szabá|yszerűen
meghataImazott képvise|ő aláírrása

6 Je|en nyi|atkozatot kapacitást nyújtó szervezet igénybe véte|e esetén ke|l kito|teni'
7 A megfe|elő rész kitti|tendő!
8A megfe|e|ő rész kitö|tendő!
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4. számú melléklet

NYIIÁTKoZAT

a kizárő okok vonatkozásába n

Alu|írott mint a(z)
(székhe|y:

...;..:........,.......:............ ...................) ajánlatteĺő - szeĺvezet
cégjegyzésre jogosult képvise|ője a ,,VáIlalkozási szeződés keretében Józsefuárcs
karácsonyÍ fetdíszítése és díszkivilágítita,,tárgyban kiílt közbeszeęési e|járás során
az a|ábbĺ nyĺ|atkozatot teszem akizárő okok vonatkozásábano:

I.
Az á|ta|am képviselt szeruezet nem tańozik a Kbt. 56. 5 (1) a)-í) és h)-k) pontjaiban' Kbt. 56. 5
(2) bekezdésében és a Kbt. 57. 5 (1) bekezdés a)-d) és f,) pontjaiban meghatározott kizáró okok
hatálya a|á.

il.
Cégünt mint aján|attevő a szerződés te|jesÍtéséhez nem vesz igénybe a fenti kizárő okok hatá|ya
alá eső a|vá||alkozót/a|vál|a|kozókat, i||etve általunk az a|ka|masság igazo|ására igénybe vett más
sze ruezetet/sze rvezete ket.

ilI.
A| u l írott ajá n |attevő nyi |atkozom, hogy cá3emet10

- szabá|yozott tőzsdén jegyzĺk I szabá|yozoLt tőzsdén nem jegyzik.

Amennyiben a céget szabá|yozott tőzsdén nem jegpit ú9y11

- az alábbiakat nyi|atkozom a pénzmosás és a terrorĺzmus ftnanszírozása megeĺőzésérőĺés
megakadályozásáróĺ szóĺó 2007. évi C}co(/I. torvény 3. 5 0 pontja szerint definiá|t
va|ámennyi tény|eges tu|ajdonosró|12:

9 A Kbt. 57. $ (l) bekezdés a)-d), valamint f) pontjában fog|a|tkizáró okokĺa vonatkozó nyi|atkozatotaza|vźi|a|kozl ésaz
alkďmasság igazolásában részt vevő más szęrvezet vonatkozásában az ajźn|attevő(részvételre jelentkező) vźiasúása
szerint a kĺivetkezĺĺk szerint lehet igazolni:
a) aján|attevő saját nyi|atkozatot nyújt be (a fentiek szerint - 6. sz. iratminta) arró!, hogy nem vesz igénybe a Kbt.
57. $ (1) bekezdés a)-d), va|amint f) pontja szerinti kizáró okok hatá|ya alá eső a|válla|kozót' va|amint az á|ta|a

a|ka|masságának igazo|ására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 57. $ (1) bekezdés a)-d)' valamint f)
pontja szerintiNzáró okok hatálya a|á,vagy
b) az eljáľásban megiel<ilt alvďlďkozó nyi|atkozatźi - a meg nem jelöltekĺe az a) pont szerinti nyi|atkozat mellett -,

valamint az alkalmasság igazo|élsára igénybe vett mĺĺs szeÍvezetnyiIatkozatilt is benyujthatja anóI, hogy a szervęzęt nem

tartozik a Kbt. 57. $ (1) bekezdés a)-d), valamint f) pontja szerintikJzźlró okok hatálya alá.
10 Megfeĺe|ő vá|asz aláhúzandól
11 Megfele|ő vá|asz a|áhúzandó!
12 A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása mege|őzésérő| és megakadá|yozásárő| sző|ó 2007. évi OOoffI' tÖrvény 3. 5 r)
pon$a szeńnt ténv|eoes tuIajdonos:
ra) az a természetes személv' aki jogi személyben vagy jogi szemé|yiseggel nem rende|kező szervezetben közvet|enü|

vagy - a Polgárĺ Törvénykonwrő| szó|ó 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk') 685/8. s (3) bekezdéseben
meghatározott módon - kozvetve a szavazati jogok vagy a fu|ajdoni hányad |ega|ább huszontit száza|ékáva| rende|kezik, ha a
jogi szemé|y vagy jogi szemé|yiséggel nem rende|kező szeĺyezet nem a szabá|yozott piacon jegyzett tárcaság, ame|yre a
közösségi jogi szabá|yozássa| vagy azza| egyenéĺtékíĺ nemzetközi e|őírásokka| összhangban |évő ktizzététe|i kcivete|mények
vonatkoznat
rb) az a természetes szeméĺy, aki jogi szemé|yben vagy jogi személyiségge| nem rendeĺkező szervezetben - a Ptk' 685/8. 5

(2) bekezdéseben meghatározott - meghatározó befo|yássa| rende|kezit
rc) az a természetes szemé|y, akinek megbízásábó| valame|y ügyleti megbízást végrehajüanak,
rd) a|apítványok esetében az a természetes szemé|y,

1' aki az a|apÍtvány vagyona |ega|ább huszonöt száza|ékának a kedvezményezetle, ha a leendő kedvezményezetteket
már meghatároztát
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neve:

vagy

állandó |akóhelye:

az a|ábbiakat nyi|atkozom, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása
mege|őzésérő| és megakadályozásáró| szó|ó 2007. évi cncÜI. töľvény 3. $ ra)-rb) pontja
szerinti természetes személy hiányában az re) pont szerinti tény|eges tu|ajdonos a jogi
személy vagy jogĺ szemé|yiséggel nem rende|kező szeruezet vezető tisztségvise|ője(i)1,
aki(k)nek nevét és á||andó |akóhe|yét az alábbiakban adjuk meg:

vezető tisztségvise|ő : 
la

, ál|andó |akóhelye:

ry.
Alu|írott aján|attevő nyi|atkozom, hogy a Józsefiĺárosi önkormányzat, mint Aján|atkérő álta|

,,VáIlalkozási szeződés keretében Józsefuárcs karácsonyi feldíszítése és
díszkÍvÍIágítáa,, tárgyban megindított kozbeszerzési e|járás tekintetében vál|aĺkozásunkka|
szemben nem állnak fenn a Kbt.-ben foglaĺt a|ábbi kizárő okot ame|yek szerint nem |ehet
ajánIattevő:

Kbt. 56. s (2) bekezdés:
- amelyben közvetetten vagy köalet|enÜ| több, mint 25olo-os tu|ajdoni réssze| vagy szavazati
jogga| rende|kezik o|yan jogi személy vagy jogi személyiségge| nem rende|kező gazdasági
társaság, ame|ynek tekĺntetében az 56. $ (1) bekezdés k) pontjában meghatározott fe|tételek
fenná||nak.

A)x nincs i|yen köaĺetetten vagy közvet|enü| több, mint 25olo-os tu|ajdoni réssze| vagy szavazati
jogga| rende|kező jogi szemé|y Vagy jogi szemé|yisegge| nem rende|kező gazdaságĺ társaság.

Ke|tezés (he|ység, év, hónap, nap)

(cegjegyzésre jogosult vagy sza bá |yszerűen
meghatalmazott képviselő a|áírása)

B)* Amennyiben a több, mint f1o/o-oS tu|ajdonĺ réssze| Vagy szavazati hányadda| rende|kező
gazdasági társaság társu|ásként adózit akkor az ilyen társu|ás tu|ajdonos társaságaira - ame|yet
az a|ábbiakban nevezek meg -

vonatkozóan a Kbt. 56. 5 (2) bekezdésében hĺvatkozott kĺzáró fe|téte|ek nem á|lnak fenn.

Keltezés (he|ység, év, hónap, nap)

(cegjegyzésre jogosu |t vagy sza bá lyszeríĺen
meghatalmazott képviselő a|áírása)

2. akinek érdekében az a|apítványt |étrehoztiát i||etve működtetit ha a kedvezményezetteket mé9 nem határozták meg,
va9y
3. aki tagja az a|apítvány keze|ő szervénet vagy meghatározó befo|yást gyakoro| az alapítvány vagyonának |ega|ább
huszonĺit száza|éka fe|ett, ĺ||etve az a|apítvány képvise|etében e|jár, továbbá

re) az ra)-rb) a|pontokban meghatározott természetes szemé|y hiányában a jogi szemé|y Vagy jogi szemé|yĺségge| nem
rende|kező szervezet vezető tisztségvise|ője;

13 szükséo esetén bővíthető!
1a a.,ay|o1 a|pontokban meghatározott természetes személy hiányában a jogi szemé|y vagy jogi szemé|yiségge| nem
rende|kező szervezet vezető tĺsztségvise|ője
15 szükség esetén bővÍthető!

32

15



16
17

(cégjegyzésre jogosu|t vagy szabá|yszerĹÍen
meghata|mazott képvise|ó a|á írása)



6. számú me||ék|et

MEGHATALMAZAS

A|u|írott ., mĺnt a(z) (székhe|y:

.'..'...... ... . .) aján|attevő/a|vá||a|kozď az a|ka|masság igazo|ására
igénybe vett más szeruezetl8 cégjegyzésre jogosu|t képvise|ője ezenne| meghataImazom

ö;ä,.đ;;i;;;..řŕ';Ĺ1-*,,ił,i|,;;oÍx;;;}]!,#;;;,,rJ,ľł,2,,:ž:ľł,,;:
karácsonyÍ feldíszítése és díszkiviliágítiáa,, tárgyban hirdetmény közzététe|e né|kü| indu|ó

kozbeszerzési eljárás kapcsán készített ajánlatunkat a|áírásáva| |ássa e|.

Ke|tezés (he|ység, év, hónap, nap)

( meg hata l m aző cąjąyzésre jogosu |t

képvise|őjének a |á írása)
(meg hata Imazott a |á írása)

E|őttünt mint tanúk előtt:

A|áírás:A|áírás:

Név:

Lakcím:

Név:

Lakcím

18
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7. számú me|léklet

NYILATKOZAT

a Kbt. 54. s (1) bekezdése tekintetében

Alulírott mint a(z)
(székhe|y:

jöffi ő;',;iö; ;,,iiioiiäi", ;;;;őd;; i;Li:;:T";:,::ł:,;:,?:::::ľů
feldíszítése és díszkÍuÍIágítáa,, tárgyában kiírt kozbeszezési e|járás során az a|ábbi

nyilatkozatot teszem,

Ezúton

nyilatkozom,hogy

az aján|attétel során tájékozodtunk a munkavá|la|ók véde|mére és a munkafe|téte|ekre vonatkozó
olyan köte|ezettsé9ekrő|, ame|yeknek a te|jesítés helyén és a szerződés teljesítese során meg kel|

feĺeIni.

Ke|tezés (he|ység, év, hónap, nap)

(cęjęyzésre jogosu|t vagy szabá|yszerűen
meghataImazott képvise|ő aláír.ása)
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8.sz.melléklet

NYILATKOZAT

(csAK AKKoR KEIL KITöLTENI' HA AJÁNIATTEVő 
^z 

előÍnľ IDőSZAKRA NEM

RE N D E LKE zIR BEsz^Mo LóvAL, M ERT xÉső g g r öĺĺ Érnr;
árbevétel vonatkozásában,

figye|emmel, hogy a Pl. a|kalmassági fe|téte|ben e|őílt iratta| (beszámolóva|) azéľt nem
rende|kezünk az ajánĺatkérő á|tal előírt te|jes időszakban, meľt az időszak kezdete után kezdtÜk

meg műkodésünket

A|u|írott mint a(z)
(székhe|y:

j;;;;;il*o;;;iil;;äń,il.io"*".il;;;ili,.1,T]:ffi.:ä"ľ,ä,"-iŽi:?ä:;:,
szerződés keretében Józsefuáros karácsonyi feldíszítése és díszkivilágítĺía,, tárgyában
kiílt kozbeszerzési e|járás során az a|ábbi nyi|atkozatot teszem, az á|ta|am képvise|t szervezet
vonatkozásában:

Ke|tezés (helység, év, hónap, nap)

(cegjegyzésre jogosu|t vagy szabá|yszerűen
meghataImazott képvise|ő aláírása)
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Ajánlattevő fe|adata Józsefuáros karácsonyi fe|díszíEése és díszkivi|ágÍtása az a|ábbi rész|etezés
szerint:

A) Egy db elektromos adventi koszorú felújítása' köztéri kihelyezése és
díszkivi!ágítása

Aján|atkérő á|tal biztosított egy db eleKromos, a|umínium vázú adventi koszorú (be|ső átmérő
170 cm; kü|ső átmérő 250 cm) fe|újítasa, me|y magában fog|alja az adventi koszorú vázig töfténő
|ebontását és újbólĺ gir|andozását (műanyag fenyő ágakka| és á||andó díszíto e|emekke|), az
e|ektromos gyertyák |ecseré|ését. a meg|évő gyertya égő részének 3 dimenziósra cseré|ését (/'
sz. fényképfe|véte| a fe|újítandó adventi koszorú).

Az adventi koszorú raKározási he|ye 1084 Budapest, Déri Miksa u. 6.

Aján|attevő fe|adata a fe|újított adventi koszorú kihe|yezése 2013. november 29-ére a Budapest,
VIII. kerü|et Mikszáth téren |évő fedett szökőkút tetejére. (2, sz. fényképfe|véte| a fedett
szökőkút, 3, sz. fényfe|véte| teĺvezett fe|újított adventi koszorú)

Az adventi koszorún az e|ső gyertya ünnepé|yes fe|kapcso|ása advent e|ső vasárnapjára 2013.
december l-jén, ezt követően az adventi vasárnapokon egy<gy gyertya ünnepé|yes keretek
közotti fe| ka pcso|ása.

B) Budapest, VIII. keriilet Mikszáth tér feldíszítése és díszkivilágítása

2013. december 01. napjáig a Mikszáth téren 6 db koztéri fa fényfüzérekke| fe|díszítése és 8 db
díszítőelem kande|áberekre tofténő kihe|yezése. A díszítőe|emeket az Aján|atkéľő biztosítia,
me|yek raktározási he|ye 1084 Budapest, Déri Mika u. 6. Ajánlattevő fe|adata a fényfüzérek,
díszíto e|emek Üzeme|tetéséhez szĹikeges vi||amos betáp kiépítese (4, sz. fényképfe|véte| példák
díszítő e|emekre).

Kĺ he|yezend ő f ényÍúzér ek:
. 10 méteres, fekete vagy zo|d kábeles, 80 LED + 20 flash LED, < 10 W, me|eg fehér,

to|dható, kü|téri fényfuzérbő| 20 db-ot,
. 10 méteres, fekete vagy zö|d kábe|es, 100 LED, < 10 W, me|eg fehér, to|dható, kÜ|téri

fényfuzérbő| 2o db-ot.

c) Józsefváros kaľácsonyfájának kiiztéri felál!ítása, Íe|díszitése és díszkivilágítása

Ajántatkérő álta! biztosított I db I2-I4 m magas fenyőfa fe|ál|ítása a Budapest VIII. kerü|et
Horuáth Mihá|y téri Pázmány Péter szobor e|őtt kia|akított (faverem) he|yen, az Ajánlatkérő á|tal
biztosított díszÍEőelemekkel és fényfüzérekke| (raktár 1084 Budapest, Déri Miksa u. 6.)
feldíszítése, esti díszkivi|ágítasa 2013. december 16. napjától (5, sz. fényképfe|véte| faverem, 6.

sz, fényképfelvéte| teruezett feldíszített fenyőfa, 7, sz. fényképfelvéte| csúcsdísz).

Ajá n latkérő á lta l biztosított d íszítőe|emek és fényftizérek:
. 10 méteres, fekete vagy zö|d kábe|es, 80 LED + 20 f|ash LED, < 10 W me|eg fehér,

to|dható, kÜ|téri fényfüzérbő| 25 db-ot,
. lOméteres, fekete vagy zö|d kábe|es, 100 LED, < 10 W, me|eg fehér, to|dható, kü|téri

fényfúzérből 20 db-ot,
. 3 x 6m-esPartylight
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. Kl. motĺVumok (harang, hold, csillag).

D) Betlehemi jászol köztéri kihelyezéseésdíszkivi|ágítása

Budapest, VIII. kerü|et Lőrinc pap téri Zichy szobor e|őtti közterü|eten Ajánlatkérő á|tal
biztosított Bet|ehemi jászo| (104 cm x 281 cm a|aptertj|etű) kihelyezése, szükég esetén
javÍtása, aján|atkérő á|tal biztosított 8 m hosszú fényfüzérre| (MK 012 002) felszerelése. 2013.
december 18. napjától a Bet|ehemijászo| esti díszkivi|ágításának biztosítása.

A bet|ehemi figurák és a jászo| egyéb díszítő elemeinek raKározása a Lőrinc pap téri Pestĺ Jézus
Szíve temp|om. Fényfüzérek egyéb díszíto e|emek raKározása 1084 Budapest Déri Miksa u. 6.

E) Új díszvilágítási elemek beszezése

Ajánlattevő fe|adata beszerezni :

. 55 db 10 méteres, fekete vagy zö|d kábe|es, 80 LED + 20 flash LED, < 10 W, me|eg
fehér, to|dható, kültéri fényfüzéft,

. 27O db lOméteres, fekete vagy zö|d kábe|es, 100 LED, < 10 W, meleg fehér, to|dható,
kt.i|téri fényfüzért. 

:

Az aján|attevő á|ta| beszezett díszvi|ágÍtási e|emek a teljesítést követően Aján|atkérő tu|ajdonába
kerü|nek.

F) Ajántatkérő által biztosított és aján|attevő á!ta! beszerzett fényfĺizéret
dísnli|ágítási e|emek felszerelésének helye (ideje 2013. december o1.)

. kande|áberek közötti 79 db motívum e|helyezése, díszítő vi|ágítás,

. 180 db ľára e|he|yezni egyrészt az aján|atkérő á|ta| biztosított MK 012 002 típusú
fényfüzéreket (kivéte| 1 db 8 m fuzér, me|yet a Betlehemi jászo| kel| e|he|yezni),
másrészt az ajánlattevő á!ta| beszerzett 10 méteres, fekete vagy zold kábe|es,
100 LED, < 10 W, me|eg fehér, to|dható, kü|téri fényfúzérbőĺ 230 db-ot.

motívum felszerelése, 10-es jégcsap.

(az épü|et hom|okzaterkély részét nem kell kivi|ágítani).

G) Aján|attevőáIta|ánosfeladatai:

Aján|attevő fe|adata a díszvilágítas fe|szere|éséhez szükĄ7es engedé|yek (BDl(' ELMÜ)
beszezése, közművekket történő egyeztetéset az ezekke| kapcso|atos kö|tsegek (me|y magában
fogla|ja többek között a fényfÜzér fe|szereléséhez az oszlop bérleti díjat) és kozműko|tségek
vĺse|ése.

Aján|attevő 2013. december 01. napjáig e|vegzi az aján|atkérő álta| biztosított díszvi|ágítasi
e|emek felü|vizsgá|atát, szükség szerinti javítását, pót|ását, az új díszvi|ágítasi e|emek
beszezését azok kihe|yezését és beÜzeme|ését.

Aján|attevő a díszvilágítast kote|es a te|jesítés időtartama alatt a közvi|ágítási há|ózat
üzemá | |a potáva I megegy ezően fo|ya matosa n biztosíta n i és el |enőrizn i.
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Aján|attevő fe|adata 2013. december 01. napjátó| 20L4. január 06. napjáig a díszvi|ágítási e|emek
Üzeme|és kozbeni e||enőzése , 24 őrás karbantaftási ügyelet biztosítása, a hibabeje|entést kovető
24 őrán be|Ĺi| a hibajavítás megkezdése, ke|lékek potlása.

Aján|attevő fe|adata 2014. január 6-án vaĺamennyi díszítőe|em, fényfúzér, adventi koszorú
áramta|anítása, azok |eszere|ése, raKározási he|yre szá||ítása |egkésőbb 2oL4. január 3l-ig.

Aján|attevő fe|adata 201'4. január 6-án
- a karácsonyfa lebontása, fe|darabo|ása (a faanyag hasznosĺtása aján|atkérő fe|adata),
d íszítőe|emek ra Ká rba visszaszá l | ítása.
- a Bet|ehemijászol szétszerelése, figurát eszközöt ke||ékek raKárba visszaszá||ítása.

A te|jesítésről átadás-áwételi jegyzőkönyv, téte|es hibajegyzék kerü| fe|véte|re, va|amint
aján|attevő a következő idényre vonatkozó karbantaĺtási, pót|ásijavaslatait dokumentá|ja, me|yet
Ajá nlatkérő rendelkezésére bocsát.

Ajánlatkérő á!ta| biztosított díszvilágítási elemet kellékek

A meglévő egyedi izzós dupla soros motívumok kozü| 13 db esetében az izzótestek LED-es, 65
wattos vi|ágítoe|emekkel töfténő kivá|tása (a hibásakka| ke|| kezdeni).

Tájékoztatásul a várható elektromos kö|tség nettó 1.653.000,- Ft ame|y magában fog|alja a
közmíívektő| (BD|í ELMÜ) engedé|yek beszezését, közmĹívekke| torténő egyeztetéseket, az
ezekke| kapcsolatos kö|tségek (mely magában fog|a|ja tobbek közott a fényfúzér felszere|éséhez
az oszlop bér|eti dÜat) és kozműko|tségeket is.

A leírásban megjettilt fényképfe|vételek külön file.ban kerülnek megkiildésre
Ajánlattevők részére!

87 db kb. 10 o/o-a hibás,

180 db

1082 db kb. 10 o/o hibás

3db

egyedi izzós dup|a soros motívum (eĺhe|yezés:
körúton kande|áberekre (csi||aq motívum

szere|vények a motívumok osz|opra
rĘzÍtéséhez (és a csi||aghoz fe|szere|ő

zö|d kábe|es, kü|téri
profi fényfĹizér fákra (4 méteres to|dható

egy 90 cm-es szakasz
hibás10 m x 0,9 m-es jégcsapfüzér (Baross utcaban)

18m x 1,5 mfényfüggony Po|gármesteri
HivataI erké|vére va|ó

Cassiopeia Po|e típusú motívum e|helyezés a
Mátyás téren kandeláberen (fe|fe|é eme|kedő ív,

3 x 6m-esPa
karácsonyfára
Kl. motívumok
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