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a Váľosgazdálkodási és Pónzügyi Bizottság 2013. decembeľ 16-i üléséľe

Táľry: Javas|at ,,Yá||a|kozálsi szerződés keretében Magdolna negyed Pľogram III Teleki téľ ziildfelü-
|et kivitelezés'' táľgyú kłjzbeszerzésĺ eljárás megindításáľa

Előteľjesztő: Femezelyi Gergely DLA Ĺigyosztźiyvezető
Készítette: ESZ-KER Kft., Jegyzői Kabinet
A napirendet nyilvános ülésen kell tárryalni.
A dĺjntés elfogadásráho z egyszer{i szavazattöbbség szükséges.
Melléklet: 1. sz. melléklet egyéni bíľálati lapok

2. sz. melléklet ajánlattételi felhívás
3. sz. mellék|et ajźn.iattételi dokumentáció

Tisztelt Városgazdálkodásĺ és Pénzügyi Bizottság!

I. Előzménvek
Az onkoľm ányzitKépviselĺĺ-testülete a329/2OIf. (X.04.) számtthatározatábandöntött aľról, hogy páiyźza-
tot nyújt be Budapest Józsefuáros Magdo|na Negyed Pľogram III (MNP III) címmel a KMOP-S.I.|lB-|2
projekt keľetein belül. Az Akcióterületi Terv részeként a Budapest VIII. kerület, Józsefuáros városľészében,
a Népszínhĺáz utca és a Fiumei iÍ źL|ta| hatĺárolt terület a Teleki tér megujítĺása is szerepelt a pá|yázati doku-
mentációban.

Az onkorm źnyzat 3 819 572 953 Ft tlámogatást nyert az MNP III pľojekt megvalósításáľą melynek alapján
megkezdődtek az egyes program elemek megvalósítása. Az onkorményzat a páĺIyazat keľetében vá||a|ta a
Teleki tér zöldfelületének megujítását. A kivitelezésre a Támogatási szprzodés alapján nettő |32.678.2f0,-
Ft összeg biztosított.

Aközbeszerzés becsĺilt éľtéke nettó 118.500.000'- Ft, tekintette| ana,hogy a fenti tisszegből még levonás-
ra kerül mas a Teleki teľet érintő projektelem kĺiltsége, valamint a közműfejlesztésihozzźtjárulások összege.

A kivitelezés foľrása IÜ\%o-ban a támogatási összeg' A kivitelezés során nincs építési engedélyköteles tevé-
kenység, nem létesül épület, csak a közmrĺbekĺitések, fejlesztésekhez szükségesek aszo|gá|tatőihozzajaru|á-
sok.

Az építési beruhźlzÁsra vonatkozóan aközbeszerzésekől sző|ő 20|l. évi CVIII. törvény Harmadik része
szeľinti, nemzet| nyílt közbes zerzési eljárás lefolytatása szĹikséges.

II. A beteľjesztés indoka
A Teleki téren a tervezettberuhźzás többek közötti érinti
- a közműelláüíst (bontási munkálatok, ftildmunkiák, ducolĺís, vine|erités, csatomaszerelési munkák, munka-
rárok fijldkiemelése közművesített területen, ta|ajjavítő réteg készítése homokos kavicsból, tömörítés nélkül),
- ĺjntĺizést (sż vattyúk, sziv attyűv ezérl és),
- a nyilvánosság biztosítása érdekében projekt ĺíbla kihelyezését (B.típusú tríbla: 300 cm x 150 cm),
- tájépítészetet érintő feladatokat (ftldmunkák és terepľendezés, tlt- és járdafelĹiletek, épített elemek, zöldfe-
lĹilet rendezés, berendezési és műtĺárgyak: kerítés, padok, ülobútorok, kőZtéÍi berendezések, egyedi készítésű
jźtszőtén elemek kihelyezése, kutyafuttató kialakítrása egyedi berendezési tźltgyakka|),
- kozv i|ágitźsi hźt|őzat l étesítését.

Budapest Fováros VIII. keľület Józsefuáros onkormányzat Képvise|ő.testületének
Viárosgazdálkodási és Pénzrigyi Bizottsága

Városfej lesztési és Főépít észi |J gy osztá|y
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A kivitelezés mennyisége: 2920 m2 burkolat építés (térkő buľkolat épÍtése szürke szín707 m2, antracit szín
|876 m2, stabilizĺlt zilzottkő burkolat 337 mf), f0 db kozvilágítási oszlop elhelyezés, 24 fa ü|tetés és 8000
m2 teľületen ta|ajjavíÍás és gyepesítés.
A kivitelezés végső teljesítési haĺárideje 2014. július 30.

A nyílt kőzbeszerzési eljrárás megindíĺásához, valamint az aján|attételi felhívás és dokumentáció elfogadásá-
ról szükséges a döntéshozatal.
Az MNPIII projekt Pľojekt Megvalósító Szeľvezeteként a Városfejlesztés és Főépítészi IJgyosztá|y, va|a-
mint a Rév8 Zľt. (projektmenedzser) a felhívás és a dokumentráció tervezetét összeállította, me|yeket az
ESZ-KER Kft. közbeszerzés-jogi szempontból felülvizsgált. A közbeszerzési dokumentáció a Bírálóbizott-
ság részéľe elektronikus úton továbbítrásra került, ezt követĺíen a Bírálóbizottság2}|3. decembeľ l l-i ülésén
azokatmegfźtrgya|ta.

ilI. TényállásÍ adatok
Az előterjesztés |. sz mellék|etét képezi a Birźićhizottság iilésérol készült jegyzőkönyv, valamint a tagok
egyéni birźiati |apjai. A Bírálóbizottság ülésen elhangzott észľevétel:
- az aján|attevők pénzügyi és műszaki alkalmassági feltételek éľtékére vonatkozott, mely szerint 90 millió Ft
helyett 80 millió Ft-ra javasolta csökkenteni.
Az ESZ-KER Kft. ezt követően mindezekre tekintettel javasola a késedelmi kötbéľ napi méľtékének ará-
nyos csökkentését 118.000 Ft/nap összegľĺíl 80.000 Ft/naprą mivel a Közbesznrzési Szerkesztőbizottság
kifogásolja a tińzott mértéktĺ kötbéľ összeget.

A fenti javaslatok befogadásra kerĹiltet és az ennek a|apján összeállított aján|attéte|i felhívás teÍvezet az
előterjesztés 2. számű mellék|etét, az ajźn|attételi dokumentáciő tervezete a 3. számú mellékletét képezi.

Iv. A dtintés tartalmának ľészletes ismertetése

Magdolna negyed Pľogľam III keľetében a Teleki tér zöldfelület kivitelezés ĺárgyában dĺjntés anyí|t közbe.
szerzési eljáľás megindítiásárő|, az aján|aÍtételi felhívás és dokumentiáció elfogadásáľól.

v. Diintés célja' pénzügyĺ hatása

Az onkoľmźnyzat az e|ĺĺteĄesztés szerinti feladatok megvalósításálva| azMNPtrI projektben vállalt kötele-
zettségének tesz eleget. Fedezete a pá|yázati tĺámogatás.

vI. Jogszabályi kiiľnyezetismeľtetése

A Képviselő-testiilet és Szervei Szervezeti és Miiködési Szabá|yzatárő| szľ,llő f5/20|3 (v .27 .) önkoľmányza-
ti ľendelet 4. melléklet 1.1. pont 1.l.3. alpontja szeľint aYérosgazdálkodĺási és Pénziigyi Bizottság dönt köz-
beszerzési Ĺigyekben az e|jźtrás megindításáról, eredmény megállapításátő|, beszerzési ügyekben az ercd-
mény me gál lapitásár ô|.

Kéremaza|ábbihatározati javaslatelfogadását.

H,łľÁnoa'TIJÄVAsLAT

A Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyĺ Bizottság a ,,Vdllalkozósi szerzodés keretében a Magdolna negyed
Program III Teleki tér zöldfeliilet kivÍtelezés', tárgyŰl kijzbeszerzési eljáľásban úgy dönt, hogy

I. aközbeszerzésekről sző|ő 20|1. évi CVIII. törvény Harmadik Része szeľinti, nemzet| nyílt közbeszerzé-
si eljárrást folytat le.

Felelős: polgármester
Haĺáridő: 2013. decembeľ 16.

2. e|fogadja az e|oterjesnés 2. számű mellékletét képezó ajránlattételi fe|hívást és 3. szímú mellékletét ké-
pezĺl aj én|attétel i dokume ntáciőt.



Felelős: polgármester
Határidő: 2013. december 1ó.

A döntés végrehajtását végzo szervezeti egység: Ész-rBn Kft.., Jegyzői Kabinet' Viárosfejlesztési és FőépĹ
tészi Ügyosztály
A lakosság széles körét érintő döntések esetén aze|őterjesztés előkészítőjénekjavaslataakozzététel módjá-
ra: honlapon

Budapest, 2013. decembeľ 13. ,ĺ7,lÉb-
(Ąemeze|yi Gergely DLA

iigyosztályvezető !".

xÉszÍrrrrn: JEGYZoI KABINET, ÉsZ-KER KFT.
LpÍRľł: ĺEGYzoI KABINET
PÉN2ÜGYI FEDEZETETIcÉľyeI.: 4_^^_.-* Ń L- . l..Ą -t,ut'
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tárgyaIó

2. A ktizbészeľzés táryyai ',Vál|a|kozási szérződés ke1étébęn Mágdolna Negyed Pľogram .II!.
Te|eki téľ zö|dfotiitet.kĺvĺte|ezés|, tálgy-rÍ Kbt Iu' része szeľinti ĺyíit. eĺjárás .fe|ľŕtvásának 
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EGYÉNI gÍRÁLAľr LAp

A ,,Vállalkozási szerződés keretében Magdolna Negyed Pľogram III' Teteki tér ziitdfelütet
kivitelezés,, tárgyű, Kbt. Iil, része szerinti nyí|t kozbeszeęési eljárás eĺjárást megindíló fe|hÍvásának és
doku mentációjá na k vé|eményezése

Aján|atkéľő neve: Józsefváľosionkormányzat (1os2 Budapest, Baľoss u' 63.67.)

Bírá1ó Bizottság tagja: !-] "ł 
,.t,",* i n lĺ .,5

Az e|járást męindító fe|hÍvast és dokumentációt elfogadom aaa|, hogy javasoĺom az a|ka|massági
fe|tételek értékének csökkentését 90-rő| 80 mi||ió Ft-ra.

Egyéb észrevéte|em nĺncsen, fentĺ kiegészĺtésse| javaso|om a felhĺvást, dokumentácłót elfogadásra a
döntéshozónak.

Budapest, 2013. december 11.



EGYÉNI gÍRÁI.nľĺ Lnp

A ,,Vá|lalkozási szetződés keľetében Magdolna Negyed Program III. Teteki tér zöldfelĺilet
kivitelezés,, tÁrgyú, Kbt. Iu. része szerinti nyí|t kozbeszezési e|járás e$árást megindÍtó felhívásanak és
doku mentációjá na k vélemé nyezése

Ajántatkérő neve: Józsefváľosi önkoľmányzat (1082 Budapest Baross u.63-67,)

Bírá|ó Bizottság tagja: k.oL*.i\^ G.rĺY
Az e$árást megĺndíto fe|hívast es dokumentációt e|fogadom azza|, hogy javaso|om az alka|massági
feltételek értékének csökkentesét 90-ről 80 mi|lió Ft.ra'

Egyéb észrevételem nincsen, fenti kĺegészítésse| javasolom a feĺhívást, dokumentációt e|fogadásra a
dontéshozónak.

Budapest, 2013. december 11.
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EGYŕNI gíRÁLnĺr Lłp

A ,'Vá|la|kozási szerződés keretében Magdolna Negyed Pľogram III. Teleki tér zii|dfelĺilet
kivite|ezés,, tÁrgyťl, Kbt' ľI. része szerinti nyí|t közbeszezésĺ eljárás e|járást megĺndíto felhÍvásának és
dokumentációjának vé|eményezése

Ajánlatkérő neve! Józsefvárosi önkoľmányzat (1082 Budapest, Baľoss u. 63.67.)

Bíráló Bizottság tagja: . l{j;....:"i' i . .,:.i'1J..:, !'::.::'? 
..i.l 

.j...,-.'.:.','.'

Az e|járást megindító felhívást és dokumentációt e|fogadom azza|, hogy javasolom az a|ka|massági
feltéte|ek éftékének csökkentését 90-rő| B0 mi||íó Ft-ra.

Egyéb észrevéte|em nincsen, fenti kiegészítéssel javaso|om a feĺhĺvast, dokumenÉciót elfogadásra a
döntéshozónak.

Budapest, 2013. december 11.



EGYENI BIRALATI tAP

A ',Vá||a|kozäsiszerződés keľetében Magdotna Negyed Progľam III. Teleki téľ zöĺdfe|ület
kivitelezés,, tárgyú, Kbt. III. része szerlnti nyí|t ki5zbeszerzésie|járás etjárást megindíto felhívásának és
doku mentaciójá na k vélem ényezése

Ajánlatkérő neve: Józsefváľosi önkormánrzat (1082 Budapest, Baľoss u. 63.67.)

Bírá|ó Bizottság tagja: t,ł . Cj tĺĺI ĺł. G-t.:!i( i g t.[-ł1-

Az e|járást megindíto felhÍvást és dokumentációt e|fogadom azza|, hogy javasolom az a|ka|massagi
feltéte]ek értékének csökkentését 90-rő| B0 mil|ió Ft-ra'

Egyéb észrevételem nincsen, fenti kiegészítésseĺ javasolom a felhívást, dokumentációt elfogadásra a
dontéshozónak.

,,$udapest, 2013, december 11.
iiĺil\. ^ ĺ\
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ÉGÝÉrÚ[ BÍRÁIáTĺ:łÁP

A 
'Vál|alkozási szerződés:keľetében, Mđgdornaľegyeđ.Program t!'tri'Teleki,téľ zöldfe|iilet

kivitelezésíł bárgyú,;KbL Iu. ľésze szerĺĺtł. ny.í|t.'kozbě5zérzési eljáťás éĺjäÍáśt megindĺřb-;.fe|híÝásár'rak'és
.dokumenhäcĺójának:vélem'ényezĺfu e

.Aián|atkéľő.nev€i Józsefváros. " kormányzat Gos2 Biudá,pesĘ.Baľoss u. 63."67;}

:Bíráló Bizo.ttság.tagja; Đ(.-- r<-Ěí'ďĺrĺ ű t.w-
.Az 'eljáľást meglndíto felhÍvast és dokumentációt eĺfogadom ana|, hagy javasolom az a|ka|massági
fe|tételek éltékének csökkentését 90.rő! 80 mi|lió Ft.ra.

Egveb' é.szrevéte|em' niRc$ęĺlł fenti' ,kięgészítésseľ javaso|om a feĺhÍv.ást dokumentációt elfogadásro a
döntéshozonak.

Budapest, 20ĺ3. decěmbéŕ 1'1.



EGYÉľ{I gÍRt{lĺľl ĹÄp.

ł''.vánatkozásĺlszeľ,zőđés':kéľ.etébén.MägđolnaiN'tgyeđ:..Fťogřäm III. Telelti tér zötdfeliĺlet
k-ýi-tetgěsr, tÉľgyĺi,. Kbt..ÍIli'ĺ.észe szerinti'nyílt kozbeszęzésie|jár.as,eryá'rást:megindító fé|hÍýěsának és
dokumehtációjának véĺeménýezĺ5se

Ájá'nlatlréń nevei !ózsefváľosi onkoľntányzat (ĺoq2 Budapeqb : Bärogs, u. 63..67.)

Bírá|óBizottságtagja: ťüů"- ŕix.: rÁ -
Áa..eljárást meg.n$ítłí' Íejh.ívá-sJ é5 .dokumentaciót erqgadom. azza|, hpgy java,polop az a|Io|masségi
fęltétę|ęk.értékének' csokkdntéśétl90iről 80 .mi||ió Ft.ľa.

Ęgy.ěb' łászĺevételeml nincsén, .fénti :kiegéśzítéssé| jävaso|orn ä. felhívást, dokumentációt elf4adásra a
dĺintéshozdnak.

Btldapest, 20. 13. dęq-e.mber :1"í'

A|áĺras /
//, /1 /ĺ//iĺ

ĺ ,1 L', \*-
ĺ. l

,Łý



KoZBEsZEnzÉ sI ÉnrBs Íro
A Közbeszerzési HatoságHivatalos Lapja

X Építési beľuhrázás

! Áĺubeszerzés
! Szolgáltatĺís megrendelés

! Építési koncesszió
Z Szo|gő|tatéls i koncesszió

I. SZAKASZ: AJÁNLATKERo

I.1) NÉv' cÍM És KAPCSoLATTARTÁSI PoNT(oK)

2.sů-'^^ u-.Ü"łLa

3' melléklet a 92/20l ]. (XII. 30,I NFM rendelethez

ELJÁRÁsT MEGINuÍľo FELHÍvÁs

A Kbt. 121. s (1) bekezdés b) pontja szeľĺnti eljáľás

Hivatalos név: Józsefoárosi onkormánvzat

Postai cím: Baľoss utca63-67.

Város/Község: Budapest Postai
lĺányitószőm:
1082

ország: Magyarország

Kapcso|atta rtĺási pont(ok) :

CimzeÍt: dr. Balla Katalin

Telefon: +36 14592123

E-mail: ballakata@j ozsefu aľos.hu Fax: +36 3136696

Inteľnetcím(ek) (adott es etben)
Az ajźn|atkéró általanos cÍme (URL) : www jozsefvaľos.hu

A felhasználói oldal cÍme (URL):

További infoľmáció a következő címen szeľezňető be

! ł ľent említett kapcsolattaľĺási pont(ok)
X EeVéb ftaltse ki az A.I

A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a veľsenypĺĺrbeszédľe és a dinamikus beszerzési ľendszerre
vonatkozók is) a következő cimen szereńetők be:

n e ĺent említett kapcsolattaĺási pont(ok)
X Esyéb (töItse ki az A.II mellékJetet

Az ajźn|atokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címĺe kell benyujtani
! A fent említett kapcsolattaľtási pon(ok)
X Esvéb (rchse ki ąz A.III



I.2.) Az łrÁľlłtxÉnŐ rÍpusł

Központi szintiĺ ! Közszo|gáitató !
Regionális/helyi szintiĺ X Támogatott szervęzęt [Kbt' 6. $ (l) bekezdés g) pont]

n
Közjogi szervezet ! Egyéb !

X Általános közszolgáltatások

! Honvédelem

! Kozrend és biaonság

! Kornyezetvédelem

! Gazdasági és pénzügyek

! Egészségügy

! Lakásszolgá|tatás és közösségi ľekreáció

f] Szociális védelem

! Szabadidő, kultuľa és vallás

I.3.) FŐrBvÉKENYsÉG

I.3. 1) IcAsszIKUs AJÁNLATxnnór

I. 4.) Beszerzés más ajánlatkéľők nevében

Azajźn\atkérő más ajĺánlatkérők nevében végziabeszerzést: ! igen X nem

(Igenvólasz esetén, ezelcre az ajánlatkérőlcre vonątkozóan további informóciókat ąz A. mellékletben ądhat

I.3.2) KozszoLGÁLTATT AJÁNLATKÉRÓK

Gáz- és hőeneľgia teľmelése, száIlítása és |J Vasúti szolgáltatások
elosztása

! villamos energia
! vaľosi vasúti, villamos-, trolibusz. és autóbusz
szolgáltatások

! ľotagaz és kőolaj feltiírása és kitermelése ! Kikötői tevékenységek

f] szen és más sziláľd tllze|oanyagfeltiáľása és ! Repülőtéri tevékenységek
kitermelése

! Egyéb (nevezze meg):,

! vĺz

! Postai szolgáltatások



II. SZAKASZ: A sZF,Rx'oDľs ľÁncy.ł

II.1) MncnrrÁnozÁs

il.1.1) A szerződéshez ľendelt elnevezés:

,,Yál.|a|kozási szerződés keretében Magdolna Negyed Program III. Teleki tér zĺildfelület
kivitelezés''

II.|.2) A szeľződés típusa és a teljesítés helye

[Csak azt a kategóriát vđlasszą _ építési beruházás, órubeszerzés vagl szolgáltatĺźs megrendelés -, amelyik
leginkább megfelel a szerződés vagl a közbeszerzés(ek) tórgának]

X Építési beruházás !Áľubeszerzés ! Szotgáltatás megľendelés

Kivitelezés X
Tervezés és kivitelezés f
Kivitelezés, bármilyen f
eszkÖzze|, módon, az aján|atkér ő
á|ta|meghatérozott
kÖvetelményeknek megfelelően

f] Építési koncesszió

Adásvétel !
Lízing !
Bérlet !
Részletvétel !
Ezek kombinációja !

Szolgáltatási kategória szátma:

(az I-27. szolgdltatdsi
kategóridkat lósd ą Kbt. 3. és
4. mellékletében)

! Szo|gá|tatási koncesszió

A teljesítés helye:

Budapest, VIII. keľület,
Teleki Lászlőtér
(Népszínház u' és Fiumei út között) hľsz.: 35I23l4

NUTS-kóđ Hulol

NUTs-kód

NUTS.kód

NUTS-kód

II.1.3) Kőzbeszerzésľe, keretmegál|apodásľa és dĺnamikus beszeľzési rendszerľe (DBR) vonatkozó
információk

X A hirdetmény közbeszerzés megvalósíttísáľa irányul

! e ľliraetmény keretmegállapodás megkötésére iľányul

! a nĺľaetmény dinamikus beszerzési ľendszer (DBR) |étrehoztlsárairányul

tr.1.4) Keľetmegál|apodásľa vonatkozó informácĺók (adott esetben)

! Keretmegállapodás több ajánlattevővel

A tervezeÍt keretmegállapodás résztvevőinek száma

ĺlAGY

(adott esetben) maximá|is létszáma

! Keľetmegállapodás egy ajánlattevővel



A keretmegállapodás időtaľtama:

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

Indokolás arraaz esetre vonatkozóan' ha a keretmegállapodás időtartamameghaladja a négy évet:

Aközbeszerzéseknek a keretmegá|lapodás teljes időtartamáľa vonatkozó becsült ôsszértéke (csak
számokkal)

Becsĺilt értékáfanélkiil: Pén.anem:

VAGY:

között Pénznem: 

-

A keľetmegállapodás alapján megkötendő szerződésęk értéke és gyakorisága (ha ismert):

III. 1.5) A szerződés meghatározásaĺtárgy a:

,,Yá|Ialkozźsi szerzóđés keretében Magdolna Negyed Program III. Teleki tér zöldfelület
kivitelezés''

II.1.6) Kiiztis kłizbeszeľzési szójegyzék (cPĐ

Fő szójegyzék Kiegészítő szőjegyzék (adott es etb en)

Fő tárgy 4s.00.00.00-7
Építési munkak

További
táľgy(ak)

45.11.r2.90-7
Közmű-előkészítési munka

45.23.32.00-t
Különfele útburkolatok

45.1r.27.r1-2
Terepľendezési munkák paľkokban

45.lt.27.10-5
Tereprendezési munkak zöldteľiileten

45.31.53.00-1
Villamos hźlőzati szeľelés

4s.34.20.00-6
Kerítés felźilitása

03.r2.00.00-8
Keľtészeti és faiskolai termékek



II.1.7) Részekre töľténő ajánlattétel (a részelĺre vonatkozó részletes informóciók megadĺźsĺźhoz a B. melléklet
sziilrség szerint több példőrlyban is hasznólható)
! igen X nem

(Igen vólasz esetén) Az ajánlatok benýjthatók (csak egłet jelolji)n be):

legy részľe legy vagy tö'bb részre f]valamennyi részre

II.1.8.) Változatokra (a|teľnatív aján|atok) vonatkozó infoľmációk

Elfogadhatókváltozatok(alternatívajanlatok): ! ĺgen Xnem

ÍI. 2) SzrcYaoDÉs szERtr\TI MENNYIsÉG

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

,,Vállalkozási szerzőďés keretében Magdolna Negyeđ Progľam Teleki téri zĺildfelület
kivitelezés''

Az érintett terĹilet Budapest VIII. keľiilet, Józsefuaĺos vĺĺÍosľészében, aNépszínhĺĺz utca és a
Fiumei út között ta|á|hatő.

Közműellátás:
bontasi munkálatok, fřildmunkák, ducolás, víztelenítés' csatornaszerelési munkák
Víznyelőakna és betoncső törmelékre bontásą géppel, hidraulikus bontófejjel, 20 cm vtg.
Bontott anyagok felrakása szállítóeszköne géppe|, elszá||itźsa 10 km tĺívolságig
Biztonsági védőkoľlát építése és bontása
Munka"áľok ftildkiemelése közmiĺvesített teľĹileten, gépi erővel, báľmely konzisztenciájú I-
IV.o. talajban, ducolt aĺokból, 3,0 m arokszélességig, III.o. talaj,2,0 m mélységig
Munkagödör ftildkiemelése gépi erővel, kieg. kézi fiildmunkával, báľmely koľzisztenciźtjű,
I- IV. o. ta|ajban, l 0, 0 0 m2 a|apteruletig, 2,00 m mélysé gi g
Talajj avító ľéteg készitése, homokos kavicsból, tĺjmtirités nélkĹil
Tiikĺir készítés tömtjrítés nélkĺil, kiegészítő kézi munkával
Bányahomok fiildvisszatöltés munkaarokba,ttimcirítés nélkül, ľéteges elteľítéssel, I-IV. o.
talajban, kézi erővel ' az aĺyag súlypontja karolásonbeltil, a vezeték felett és mellett, 50 cm
vtg-ig
Mint előző, ďe a tĺirmelékmentes füldvisszattiltés, a vezetéket köľnyező 50 cm-en túli
szelvényrészben
Tĺjmöľítés bĺáľmely t<jmörítési osztályban, gépi eľővel, vezeték felett és mellett, tĺimörségi
fok: 90 Yo.

Kimaľadó fejtett ft'ld felrakása szái|ítőeszközre,I-IV.o' ta|ajban, géppel, e|szźt||itás 5,0 km
távolságľa
Munkaaľok ducolása és bontása 5,00 m mélységig, 5,0 m szélességig' kétoldali đucolással,



fiigg. palló zźssal, 0,80-2,0 m aľokszélesség között, zétrtsoríl
Akna ducolása, építése és bontása 5,00 m mélységig, I0,0 m2 alapteľületig
Y ínelenités nyí|tvíńartással, e|őirźnyzat
Tokos mtĺanyag csatoľnacső beépítése gumigytinĺs toktömítéssel,füldarokba szeľelve) a
ftildmunka költsége nélktil, IPIPELIFE KGEM típusú,] tokos csatomacső, SN 4, KG-PVC
anyagú, MSzEN 1401 szerint, DN l00 mm
Tokos mrĺanyag csatornacső beépítése gumigytĺnĺs toktömítéssel,ftildaľokba szerelve, a
ftildmunka kĺiltsége nélkül, IPIPELIFE KGEM típusú,l tokos csatomacső, SN 4, KG-PVC
Tokos műanyag csatoľnacső beépítése gumigytinĺs toktĺimítéssel,ftildarokba szerelve' a
ft'ldmunka költsége nélkül, IPIPELIFE KGEM típusú,] tokos csatomacső, SN 4, KG-PVC
Tisztítóakna építése monolit betonból arc0 cm átmérő
30*30 cm belméretű víznyelőaknák építése előregyáľtott elemekbőI
ontvény víznyelorács A terhelési osztályra, cementhabaľcs ľögzítéssel,320*320 mm
C satoma v izzźlrósźryi vizsgźllata DN 3 00-ig

ontözés:
Szivattyfü, szivattytxezérlés, vezérlés, mágnesszelepek, szóró-és öntözőfejek' spray típusú
fuvókák, tuľbinás öntözőfejek, mikroĺintĺĺzés, ak'ntk, Szeľelvények - gyorsktltő idomok KPE
csövekhez, DURA hollandeľes idomok, Ga|varizá|t idomok, sziľő, egyéb, csövek,
vezetékek.

Pľojekt táblak:
B-típusú tźtb|a: (300 cm x 150 cm) Iegytttźlsa' főIiázása l he|yszínen. Az arculati kézikĺinyv
szerint a táb|a kihelyezése, a megadott plakát fólia nyomtatása, a tźtb|a át fől'iźz;ás
(kihelyezé s e a tźlb|ár a),

Tźiépítészet:
e|ókészitő és bontási munkálatok, földmunkák és terepľendezés, út- és jardafeltiletek, épített
elemek' ztildfęlület ľendezés, beľendezési és műtargyak: keľítés, padok, iilőbútoľok,kiiztén
berendezések, Egyedi készítéstĺ játszőtéti elemek kihelyezése helyszínľe szállítással,
rtigzítéssel, Kutyafuttató kialakítása egyedi berendezési tárgyakka|, építéssel és

kihelyezéssel, Egyedi betonelemek

Villamos ellátĺís: mértźtramű villamos há|őzat létesítése, kozviláryításihźlőzat létesítése

2920 m2 buľkolat építés (Téľkő burkolat építése szürke szin 707 m2, Térkő buľkolat
építése antľacit szín1876 m2' Stabĺlwá'Jtzűlzottkő buľkolat337 m2),

20 db körvi|ágitátsi oszlop
24 faii|tetése és 8000 m2 teľületen talajjavítás és ryepesítés.

Részletes |eírást a dokumentáciő ĺészét képező műszaki leírás tartalmazza!

(adott esetben, csak számokkal) Becsült éľték áfa nélkĺil: 118500000 Pénzrem: HUF

között Pénzlem:VAGY:

II.2.2) Véte|ĺ jogľa (opcióľa) vonatkozó infoľmáció (adott esetben)

Vételijog (opció): ! igen X nem



(Igen vólasz esetén) A vételi jog meghatározása:

II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozrí információk (adott esetbeĄ

A szerződés meghosszabbÍtható: ! igen Xnem

A lehetséges meghosszabbítások száma: (ha ismert): ýag/: és köziitt

(ha ismert) Az trubeszerzésre vagy a szolgáItatás megľendelésre irĺínyuló meghosszabbítható szeľZődések
esetében a további szeľződések tervezett ütemezése:

hónapban: vąg napban: (aszerződésmegkötésétőlszómína)

(ha ismert) A vételi jog (opció) ryakorlásának teľvezett ideje:

(a szerződés megkótésétől szómína)

II.3) A szERzŐDÉs IDŐTARTAMÁ vAGY A BEFn.IEzÉs HATÁRIDEJE

A (teľvezett) időtartam hónapban vagł napban: (ą szerződés megkaÉsétől számína)

VAGY:

Kezdés 20l4la..,;.'.,,/...6ĺł,u*p1

Befejezés 20l4fi7 B0 @v/hó/nap)

III. SZAKASZ: JoGI, GAZDAsÁcr, PÉľZUGYIBs nĺuszĺ.Kl INFoRMÁclór
III.1) A szBnzŐnÉssEL KAPcsoLATos FELTÉTELEK

ilI.l.l) A szeľződést biztosító me|lékköte|ezettségek (adott esetben)

A szerződést biztosító mellékktitelęzettségek:
Késedelmi kötbér:Yźtlla|kozó késedelmi kötbéľ megfizetésére kĺiteles, ha olyan okból, amiért
felelős aszerzođésben vagy aszerzoďés mellékletébenrcgzítettbármely hatźnidőt
elmulasztja. A késedelmi ktitbér mértéke 80.000 Ftlnap.
Meghiúsulási kötbér:Yá|Ia|kozó meghiúsulási kcitbér megfizetéséľe köteles, amennyiben a
jelen szetződés teljesítése neki felróható bármely okból meghiúsul. A meghiúsulási kötbéľ
méľtéke a nettó vá|IaLkoző díj |5%-a

Hibás teljesítési kötbéľ:
Hibás teljesítésnek minősül, ha anyertes ajĺĺnlattevő ténylegesen nem foglalkoztatj a az á|ta|a

megajánlott szźműregiszttźtllt taľtós (legalább 6 hónapja) álláskereső vagy nem az á|ta|a

megajánlott időtaľtamig fogla|koztatja őket. A hibás teljesítési kötbéľ méľtéke: A szakképzett
minimálbér napi díjának a kétszeľese minden főre és minden megkezdett naptáľi napta ahiba
kijavításáig.



Jótállás: a műszaki źúađás-źÍvételt követő naptól szźtnína}4hőnap

Előleg visszaťrzetési biztosíték: Az előleg igénybevételének feltétele, a kozbeszerzési
eljĺĺrás eredményeként kötött szerződés elszámolható összegének 10oÁ-a és az igényelt
szá||ítői előleg különbözetére jutó tamogatás összegének megfelelő méľtékű, az NFÜ javaľa
sző|ő biztosíték nyujtása. A biĺosíték nyujtható a Kbt. 126. $ (6) bekezdése szeńnti, illetve
gazđasági társaság vagy nonprofit szervezet szá|Iítő cégjegyzésre jogosult vezeto
tisztségviselőjének vagy legalább 50%-os kĺizvetlen tulajdonĺésszel ľendelkező
tulajdonosának' vagy egyiittesen legalább 50%-os kĺizvetlen tulajdonĺésszel ľendelkező
természetes személy tulajdonosainak kezességvállalasa, vagy gaÍarlciaszervezetźLItaI vállalt
kezesség, valamint az Á'ht.92. $ (1) bekezdése szerinti állami kezesség is elfogadható a
szźůIítői előleg biztosítékakéĺt. A szźtl|ítói előleget (előlegbekérő dokumenfumon keľeszttil)
az Aján|attevő kĺizvetlenül a kĺizľemfüöđő szervęzettől igényelheti az Ajánlatkérő egyidejű
éľtesítése mellett. Az Ajźnlatk&ő az értesítéstől szĺímított 5 napon belül jelezheti a szá|Iitői
előleggel kapcsolatos fenntaľtását. Ennek łĺtnyźhanaszá||itői előleg-igénylést Ajĺĺnlatkérő
ńszérőI elfogađottnak kell tekinteni. Ajĺĺnlatkérő ktiteles az Ajźnlattevő által megküldtitt
előleg-számlát annak beérkezését kĺivető 5 napon belül zĺradékolni és a kĺizreműködő
szewezet részére megküldeni időktizi kifizetési igénylés keretében. A szźi1'itőí előleggel
történő el számo lás ré szletszab á|v aít az NFÜ hatát ozza meł,.

Teljesítési biĺosíték: A szeruőđés teljesítésének elmaradásźxal kapcsolatos igények
biztosítékaként a Kbt. 126.$ (2)bekezdése alapján aszerződés szerinti, tartalékkeret és áfa
nélkül szźlmitott vállalkozói dij 3%-aÍLakmegfelelő méľtékű biztosítékot kell nyujtani, melyet
a Kbt. 126. $ (a) bek. a|apjźn a szerzőďéshatźtlybalépésekor kell rendelkezésre bocsátani. A
teljesítési biĺosíték érvényességi határideje: a sikeľes, hiany- és hibamentes műszaki átadás-
átvétel.

Jóltęljesítési biztosíték Nyertes Ajánlattevőnek a Kbt. 126.$ (3) bekezdése alapján jótállási
igények biztosítékaként a szerződés szerinti, taľtalékkeret és áfa nélkĹil szfunítottvá||alkozői
ďij2%-aÍIakmegfelelő méľtékú jólteljesítési biztosítékot kell nyujtaĺiaajőtźilasi időszakra a
teljesítés időpontjától a jótállási időszak végéiga Kbt. 126.$ (4) bekezdése szeľint.
A jótállási igények-teljesítésére kikötött biztosítékot a teljesítés időpontjában kell
rendelkezésre bocsátani.

A teljesítési és a jólteljesítési biaosíték a Nyeľtes ajźnlattevő vźiasztźsa szerint nyújtható
bankgarancia vagy banki készťtzeto kezesség foľmájában, biztosítási szeruődés a|apjźn
kiállított készťĺzetőĺ kezességvállalást taľtalmaző kötelezvény formájában'vagy az

Ąánlatkérő 14100309-|02|3949-01000006 számű bankszímlájźratorténő átutalással a Kbt.
126.$ (6) bekezdés a) pontja szeľint.
Ajánlattevőnekaz ajźnlatźtbannyilatkoznia kell a Kbt. 126. $ (5) bekezdése alapján, hogy a
Kbt. |26. $ (4) bekezdés szeľinti hatáľidőľe a teljesítési biztosítékot' jótállási biztosítékot,
illetve az e|ő|eg-visszafizetési biztosítékot az Ajáłiatkérő rendelkezésére bocsátja.
Amennyiben Vállalkozó fenti biztosítékokat áfutalással kívánja ľendelkezésre bocsátani, úgy
Megrendelő 14100309-|0213949-01000006 száműszáĺrlájarautalja a biztosítékok ĺisszegét.



A szerzodést biztosító mellékkötelezettségek ľészletes szabá|yait a szerződéstervezet
tartalmazza.

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetésĺ feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi ľendelkezésekre:
(adou esetben)

A projekt ťlnanszirozása a KMOP-5.l.1/B-12-k-20|2-000l azonosítő szźtműpľojektből
tciľténik a szźilítői ťlnanszírozás szabéiyai szerint.

A munka ellenértéke azBlłrőpai Unióból szźlrmaző foľrásra tekintettel a Kbt. 130. $ $ (1)-(ó)
bekezdései és a Ptk. 292lB.s (1) bekezđése figyelembe vételével, illetve alvá|Ia|koző
igénybevétele esetén a306l20l1.(XII. 23.) koľm. rendelet 14.$ (1) bekezdésének
megfelelően, a TámogatásiSzerződéshez igazodőan, a műszaki ellenőľ á|ta|igazo|t teljesítést
követő, átutalassal, közvetlen szźt||ítői kifizetéssel keriil kiegyenlítésre, a hiaĺrymentes
kifizetési kérelem átvéte|étő| szánnított 30 napon belül.

A nyeľtes ajźn|attevő legfeljebb aszerzodés elszámolható összege 3D%-źnakmegfelelő
méľtékű előleg kifizetését kéľheti. Az előleg igénylése nem kötelező.
Az előleget (előlegbekérő dokumentumon kereszttil) a nyeľtes ajźĺiattevo közvetlenül a
közremfüöďő szervezettől igénye|heti az aján|atkéró egyidejű éľtesítése mellett a4l20|I.
(I.28.) Korm. rendelet 57.11^. $ szerint.
Aze|o|eggel tĺiľténő elszámolás ľészletszabá|yaitaNemzeti Fejlesztési Ügynökség hatfuozza
meg.
Az előlegszám|a az l. részszĺámlában keľül elszámolásra. Amennyiben az első részszátlr/ra
ĺisszege kevesebb, mintaz igényelt előleg' tgy akövetkező ńszszěĺn|ában is elszámolandó.

Megrendelo részszźlm|źnási lehetőséget biztosít akként, hogy Vállalkozó havi l számla
benyújtásĺĺľa jogosult a teljesítés ftiggvényében oly módon, hogy a végszámla összege nem
lehet kevesebb, mint a nettó vá||a|kozői díj 25%-a. Fentiek okín Vállalkozó nem jogosult
további részszám|a benyújtásĺĺra, ha a Észszětm|źk összege eléte a nettó véi|a|kozői dij
75%-át. Azonrészszźĺrlában, amellyel a fenti mértéket a Vállalkozó eléri, Vállalkozó csak
olyan ĺisszeget szerepeltethet, mellyel bíńosítja, hogy a fenti méľték ne keľüljön
meghaladásľa. Végszámla a sikeres źLtadás-źúvételt kĺivetően állÍtható kj a szźlmlźl<kal még
le nem fedett munkak ellenértékéről.

Ajanlatkérő a kifizetés sońn az Adőzźs rendjéről szóló törvény 36lA. $-ban foglaltakat teljes
kĺirben a|ka|mazza.
Arészletesťtzetésifeltételeketaszerzőđéstewezettarta|mazza.

Vonatkozó jo gszabá|yok ktilönösen :

4120|1 (I. 28.) Koľm. rendelet a2007-20|3 programozźlsiidószakbanazEuľópai Regionális
Fejlesztési Alapból, azElłrőpai Szociális alapból és a Kohéziós Alapbó| szátrmaző
támogatások felhasználásanak rendj éről.
A szám|a benýjtásĺínźi az adőzás rendjéről sző|ő 2003. évi XCII. ttirvény 36lA. $
alkalmazásakote|ező.
A Közbeszerzésekľől sző|ő 20||. évi CVIII. tĺirvény.
Magyar Köztaĺsaság Polgári Törvénykönyvéről szôIó 1959. évi IV. töľvény
306l201t. (xII.23.) Koľm. ľendelet az építési beruházások közbeszerzésének részletes



10

AzéitaLtlnos forsalmi adóról szőlő2007. évi C)O(VII. törvénv

III.1.3) A kiiztis ajánlatot tevő nyeľtesek á|ta| létrehozandó gazdasźlgi táľsaság, illetve jogi személy: (adott
esetben)

Az ajánlatkérő a kozbeszerzésí eljarásban a nyeľtesek áItaI gazdálkodó szervezet
|étrehozásźú

III.1.4) Egyéb kĺitönleges feltéte|ek (adott esetben) x igen ! nem
(igen válasz esetén) A ktilönleges feltételek meghatarozása:

Nyeľtes Ajánlattevő a szerzóđés hatálya alatt köteles közterĹileti zĺildfelület építése területre
(más egyenéľtékiĺ megfogalmazás is elfogadott,) érvényes MsZ EN ISo 9001:2009. szeľinti
mĺnőségĺrányításĺ ľendszeľ tanúsítványát va|amint építőipari tevékenységľe vonatkozó,
MsZ 28001:2008 vary BS oHsAS 18001:2007 szeľinti munkahelyi egészségvédelmi és

biztonsági irányítási rendszeľ tanúsítványát vagy a fenti szabványok előírásainak
mindenben megfelelő egyenéľtékű minőségiľányítási, munkahelyi egészségvédelmi és

biĺonsági iľĺĺnyítási és köľnyezet irányítási ľendszerek szeńnti intézkedéseit megtaľtani és

azta|ka|mazĺi.

III.2) RÉszvÉrnu r.oI,ľÉTELEK

III.2.1) Az aján|attevőlrésaĺéte|re jelentkező személyes helyzetéľe vonatkozó adatok (kizárő okok)'
ideéľtve a szakmai és cégnyi|vántartásokba tiiľténő bejegyzésľe vonatkozó e|őíľásokat is (adott esetben)

Azajźn|atkétő á|ta| előírt kizaró okok és a megköveteItigazo|źtsi mód:

Az eljátásban nem lehet ajĺĺnlattevó, a|vźt||a|koző, és nem vehet tészt az alkalmasság
igazolásźhan olyan gazđasági szeľeplő, aki a Kbt. 56. $ (1) bekezdés a)-f) és h)-k)
pontjainak, továbbá a Kbt. 57. $ (l) bekezdés a)-d), valamint f) pontjanakhata|ya a|á

taľtozik. Az e|jźrásban nem lehet ajanlattevő, aki a Kbt. 56. $ (2) bekezdésénekhatá|ya
a|átaľrozik.

A megktivete|t ígazo|źlsi mód :

Ajánlattevő vonatkozásábarr a 3|0l20I1. (XII. 23.) Koľm. ľendelet 12. $-a a|apjźn az
ajĺánlattevőnek ajánlatában nyilatkozatot kell benyújtania, hogy nem tartozik a fenti
I<lzźrő okok hatálya aIá"' valamint a Kbt. 56. $ (1) bekezdés k) pont kc) pontját a
3l0l20|l. CXII. 23.) Korm. rendelet 2. $ Đ pont ib) alpontja és a 4. $ f) pont fc)
alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.

Alvállalkozó és alkalmasság igazo|ásáta igénybe vett miĺs szervezetvonatkgzásában:

- Ajánlattevő a Kbt. 58. $ (3) bekezdésében foglaltaknak megfele|óen ajźnlatában csak
nyilatkozni köteles aľról, hogy aszerződés teljesítéséheznem vesz igénybe a Kbt. 56. $
(1) bekezdése szeľinti kizarő okok hatálya aIá eső alvállalkozot, valamint az áita|a

alkalmasságanak igazo|ásźĺra igénybe vett más szewezet nem tartozik a Kbt. 56. $ (1)

bekezdése szerinti h'tzarő okok hatálya alá.

- Ajánlattevő a3|012011. (XII. 23.) Koľm. rendelet l0. $ alapjrín sajátvá|asaása szerint:

a) saiát nvi|atkozatot nvúit be nem vesz aKbt. 57. $ (1) bekezdés a
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d), valamint f) pontja szerinti k'lzarő okok hatálya alá eső alvátlla|kozőt, va|anint az
źita\a alkalmasságanak ígazo|ásźra igénybe vett más szewezetnemtaľtozik a Kbt'
57. $ (1) bekezdés a)-d), valamint f) pontja szerinti kizźnő okok hatályaalrá,vagy

b)az eljátásban megielĺilt alvállalkozó nyilatkozatáú - a meg nem jelölteke az a) pont
szeľinti nyilatkozat mellett -, valamint az a|ka|masság igazolásáraigénybe vett más
szewezet nyi|atkozatźú is benyújthatja aľrőI, hogy a szervezet nem tartozik a Kbt.
57. $ (1) bekezdés a)-d), valamint f) pontja szerinti kizarő okok hatalya alá.

Ajanlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét aKozbeszerzési Hatóság20|3. novembeľ 29-én
közzétett, A Közbeszerzésí Hatóság útmutatója a kozbeszerzési e|jaľás során benyújtandó,
kizárő okokkal kapcsolatos igazolásokĺól, nyilatkozatokľól, nyilvĺĺntaľtásokĺól és adatokľól a
Magyarországonletelepedett gazđaságí szereplők vonatkozásábaÍť' tárgyí útmutatojaľa.

A kizań okok igazolása tekintetében tett nyilatkozatoknak a fęlhívás feladását követő
keletkezésűnek kell lenniük.

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 75. $ (1) bekezdése b) pontja
a|apjáĺ klzátja az eljárásból azt az ajźn|attevőt, a|vá||alkozőt' vagy az alkalmasság
igazo|ásźtbaĺ részt vevő más szeľvezetet, aĺnelylaki részérő| akizárő okok az eljarás sorĺĺn
krivetkeznek be.

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

Az alkalmasság megítéléséhez sziikséges adatok és a
megkövetelt igazolási mód:

Pl) a 31012011. (X[. 23.) Korm. rendelet 14. $
(1) bekezdés b) pontja alapjan az előzó két
Iezárt
ĺjizlreti évľe vonatkozó, saját vagy jogelődje
szĺĺmviteli jogszabát|yoknak (elsősorban a
számvitelről szóló 2000. évi C. törvény)
megfelelően összeállított éves beszámolóját.
Amennyibenazajźnlatkérőá|talkértbeszámoló
a céginformációs szolgźůat honlapjan
megismeľh eto, a beszámoló adatait az
ajźnlatkétő e|Ienőrzi, a céginformációs
szo|gáIat honlapjan megfa|á|hatő beszámoló
csato|ásaaz
aj źn|atbarl nem szfü sé ge s.

Ha az ajónlattevő azért nem rendelkezik az
előző ket lezárt iizleti évre vonatkozó
beszámolóval,
meľt az időszak kezdete után kezdte meg
műk;dését, az alknlmasságát a lrôzbeszerzés
tárgłábóI - kiizteľĹileti zĺildfelület építése
származó árbevételrőI szóló nyilatlrozattal
jogosult igazolni. Ebben az esetben alkalmatlan
ajánlattevő, ha műlddésének ideje alatt a
közbeszerzés tárglából - kozteruIeti zöldfelület

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan az ajánlattevő. ha:
Pl) a mérleg szerinti eľedménye az előző
két |ęzźrt tizleti év közül egynél többszöľ
negatív volt.
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építése - szórmazó - áltąlános forgalmi adó
nélkül számított - árbevétele nem éri el a 80
000000,- Ft-ot (310/2011. (Xil. 23.) Korm.
rendelet 14. s Q) bekezdés).

P2. Csatolja a 31O12O|I. (XII. 23.) Koľm.
ľendelet 14. $ (1) bekezdés c) pontja a|apjńn az
e|őző három ĺŁleti évre vonatkoző - áfa nélkül
szźlmított _ közb esze rzés tár gĺán a k m e gfelelő
tevékenységből (ktizteľületÍ ziildfeliilet
építése) származő - áÍa nélkül számított _
áľbevételéről szóló nyilatkozatot, attól
fiiggően, hogy az ajĺánlattevő mikor jĺitt létre,
illefue mikor kezdte męg tevékenységét,
amennyiben ęzek az adatok rendelkezésre
állnak.

Ha az ajánlattevő a 3|0120|1. CXII. 23.) Koľm.
ľendelet 14' $ (1) bekezdés b) vagy c) poĺtja
szerinti irattal azért nem rendelkeziko meľt
olyan jogi formában mfüodik, amely
tekintetében a beszámoló, illetve az árbevéte|rol
szóló nyilatkozat benyrijtasa nem lehetséges, az
e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági
kcĺvetelmény és igazolási mód helyett bármely,
az ajanlatkérő á|ta| megfelelőnek tekintett
egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal
igazo|hatja pénziigyi és gazdasźryi
alkalmasságát. Az érintett ajźn|attevő vagy
aj ánlattevő kiegészítő tájékoztatás kéľése során
kĺiteles a|átźtmasztani, hogy olyan jogi
foľmában mfüödik, amely tekintetében a
beszámoló, illetve az arbevétęlről szóló
nyi|atkozat benyújtása nem lehetséges és
tź$ékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban
előírt alkalmassági követelmény és igazolási
mód helyett az alkalmasság igazo|ásának
aján|atkérő á|ta| elfogadott módjáľól.
(3|0120|1. (XII. 23.) Koľm. ręndelet 14. $ (3)
bekezdés).

Ajanlattevő (ktizös ajźn|attevők) az e|tĺírt
alkalmassági követelményeknek a Kbt. 55. $ (4)
bekezdésében foglaltaknak megfelelően
felehetnek meg, illetve bĺáľmely más szervezet
(vagy személy) kapacitźlsfua támaszkodva is
megfelelhetnek a Kbt. 55. $ (5)-(6)
bekezdésében foglaltaknak megfelelően.

P2.) az e|őző harom üzleti évben a
kozbeszerzés tárgya - kĺiĺeruleti
zöldfeliilet építése - szerinti nettó
iírbevétele cisszesen nem éľte el a
80.000.000"- Ft-ot.
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A Pl| alkalmassági követelménynek közös
ajánlattevők értelemszeľiĺen kizźrő|ag
egyenként felelhetnek meg, így a Kbt. 55. $ (4)
bekezdése a|apján elegendő, ha közülfü egy
megfelel.
A P 12. alkalmassági követelménynek közös
ajánlattevők egyĹittesen is megfelelhetnek.

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

Amennyiben ajáĺ|attevő az alkalmassági
ktivetelményeknek báľmely más szervezęt
(vagy személy) kapacitásar a tźlmaszkodva kívĺín
megfelelni, úgy a kapacitásait ľendelkezésre
bocsátó szervezet az e|óírt igazolási módokkal
azonos módon köteles igazo|Iĺ az adott
alkalmassági feltételnek ttiľténő
megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a
szerzoďés telj esítéséhez szfüséges erőforrások
ľendelkezésre állnak majd a szerzőđés
telj esítésének időtartam a alatt.

A 3]0/2011. (XII.23. Koľm. rendelet ]a.$ (aa)
pontja alapján, ha a Mag,lar Keresl<edelmi és
Iparkamara vállalkozó kivitelezői
néuj e gł z é ké b e n m e gj e I e nít e t t fe nt i e l ő ír ós o lcnak
megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogł a
gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkerő
által meghatározott követelményekľlek, a
k)vetelmény és a meýlelést igazoló
dokumentum helyének pontos megjelalését is
elfogadja az ajánlatkérő a fent meghatározott
dokumentumok b envúi tás a helvett.

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (adott esetbĄ

Az alkalmasság megítéléséhez sziikséges
megkövetelt igazolási mód:

M1.) A 310/20|1. (XII.23.) Koľm. ľendelet 16.

$ (3) bekezdése szerinti igazolźs a 3I0l20||.
(xII. 23.) Koľm. rendelet 15. $ (2) bekezdés a)
pontja szeľint az e|játást megindító felhívás
feladásanak időpontjától visszafelé szĺímított <jt

évben (feladási időpont év hőlnaptő| szźtmított
mesę|őző 5. év évlhólnaoiéis' teriedő időszakot

Az alkalmasság minimumktivetelménye(i):

Alkalmatlan az ajánlattevő. ha:
M1.) Nem rendelkezik az eljarást
megindító felhívás feladásának
időpontjától visszafelé szźmlított öt évben
(feladásĹ időpont évhőlnaptől visszafelé
szźtmított 5. év évlhőlĺapjźig terjedő
időszakot vizsgźiva)
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vizsgźiva) teljesített legjelentősebb építési
beruhazásairól.
A referencia meglétét a szerzóđést kotő másik
fél' tĺ|tal kiadott igazolással kell igazolni.
Amennyiben egy gazdaságí szereplő
referenciaként olyan korábbi tevékenységet
kívĺĺn bemutatni, amelyben konzorcium vagy
pľojekttarsaság tagjaként teljesített, abban az
esetben az Ajźn|atkéľő csak azt fogadja e| az
alkalmasság igazoIásaként, amelyet ajanlattevő
konzoľciumi tagként vagy projekttarsaság
tagjaként saját maga teljesített, figyelemmel a
Kbt. |29. $ (7) bekezdésében
meghatfuozottakľa is. (kérjĹik emiatt a teljesítés
bemutatásaľól szóló nyilatkozatban adják meg a
saját teljesítés méľtékét szźnalékbarl vagy
forintban).

Amennyiben az építési beĺvhazásra vonatkozó
referencia közĺjs ajrĺnlattevőkľe vonatkozik' és a
refeľenciaigazolás nem állítható ki az egyes
ajanlattevők á|ta| e|végzett munkak
elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia
ígazo|ást báľmelyik, a teljesítésben ľészt vett
ajánlattevő részéto| az ismertetett építési
beruhazás egésze tekintetében köteles
elfogadni, feltéve, hogy a teljesítés a közös
ajanlattevők egyetemleges felelősségvállalása
mellett történt, és az igazo|ást benyujtó
ajźlnlattevő áItalvégzett teljesítés aránya eléľte a
I5%o-ot.

Az a szeÍvezet, amelynek koľábbi teljesítéseit
az alkalmasság igazo|ásźůloz az ajźlnlattevő
fe|haszná|ta, a szerzódés teljesítése során a
Polgáľi Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV.
tĺirvény (a továbbiakban: Ľ!k.) 274. š (.I)
bekezdésében foglaltak szeľint kezesként felel
az ajźnlattevó teljesítése azon részének
elmaľadásával vagy hibás teljesítésével
összefüggésben az ajźnlatkérffi ért kár
megtérítésééľt, amelyre vonatkozóan az
ajáĺiattevőalkalmasságźtakorábbiteljesítések
bemutatása igazo|ta. (Kbt. 55.$ (6) c pont)

Az ajźnlatkérő kijelenti, hogy a referencia a
szetződés telj esítésének egészére vonatkozó
alkalmasságot i

a) 1 db, egy szerződés keretében
teljesített, legalább nettó
80.000.000.- HUF
ellenszolgáltatási összegű, az
előírásoknak és a szerződésnek
megfelelő teljesítést igazolő
közterületi zöldfelület építésére
vonatkozó referenciával.

b) továbbá olyan közteriileti
zĺildfelület építésére vonatkozó
ľeferenciával, amely tarta|mazot1

- 1. min. 2000 m2 burkolat építést,
- 2. kozvi|źryítás építést: minimum

l5 db kandelábeľ,
- 3. zöldfelület építést (fatiltetés,

gyeptelepítés),

Az Mla) kĺivetelmény csak egy referencia
keľetében teljesíthető, az llľĺ{Ĺb) referencia
követelmények teljesíthetőek egy vagy
több referenciáva|, đe az egyes alpontok
tovább nem bonthatóak. Valamennyi
refeľencia k<ivetelmény teljesíthető azonos
referenciával, amennyiben az
maradéktalanul tartalmazta mind az Mla)
mind az Mlb) pontban előíľt alkalmassági
minimum követelménveket.
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A3l0l20ll. (XII.23.) Korm. rendelet 16. $ (3),
(5) bekezdése szeľinti refeľenciaigazolásnak
legalább a következőket kell tarta|maz-rua:
. az építési beruhazás tźngyát,tarta|mźnak ľövid
ismeľtetését oly módon, hogy az alkalmassági
minimumkövetelményeknek történő megfelelés
egyértelműen megállapítható legyen,
. a teljesítés idejét (évlhőlnap) és hęlyét;
. aszerződést kötő másik fél megjelölését;
. az e||enszolgáltatas nettó ĺisszegét
. nyilatkozat aľról, hogy a teljesítés az
előírásoknak és a szerzódésnek megfelelően
toľtént-e?

Mlz.
Ajánlattevő a3|0l20|l. (xII. 23.) Koľm'
ręndelet l5. $ (2) bekezdés e) pontja alapján
mutassa be azokat a szakembeľeket, akiket be
kívan vonni a teljesítésbe.

Csatolandó dokumentumok:
- a szakemberek bevonásara, ismeľtetésére
vonatkozó nyilatkozat ; illetve nyi|atkozzon
aj ánlattev i5, ho gy nyeľtes sége e setén
gondoskodik az adott szakember(ek) kamaľai
nyilvlĺntartásba vételéről, illetőle g ajźn|attevo
nyi|atkozzon, hogy tudomással bír arľól, hogy a
nyilvántaľtásba vétel elmaradása a szetzodésto|
való visszalépést j elenti, amelynek
k<ivetkeztében a Kbt. 124.$ (4) bekezdése
a|apján az ajánlatkérő ez esetben a második
legkedvezőbb ajźnlattevővel köti meg a
szerződést.
- a szakember szakmai tapaszta|atéú ismeľtető
minden oldalon sajźt kezti|eg aláirt szakmai
őné|etrajza' olyan r ész|etezettséggel, ho gy
abból egyéľtelműen derĹiljön k'l azM2. pontban
előíľt alkalmassági feltétel(ek) telj esülése.,
Továbbá csatolandó a
- végzettséget éslvagy képzettséget igazo(ő
dokumenfumok egyszenĺ másolata;
- a szakember źtltal aláíľt ľendelkezésľe állási
nyilatkozat.
Amennyiben a bemutatott szakember szeľepel
a szakmav égzési j ogosultság ot igazo|ő kamarai
nyilvántaľtásban, a j ogosults ág megszerzéséhez
szÍikséges méľtékiĺ szakmai gyakorlat meglétét
az aján|atkéro ęl|enőrzí az i|Ietékes szakmai
szeÍvezet által v ęzetett nyilvĺíntartá

I\{/2. Nem rendelkezik legalább
1 fő paľképítési munka kivitelezésében
minimum 3 éves (36 hónap) felelős
mäszaki vezetoi szakmai gyakorlattal
rendelkező felsőfokú végzettségu,
f44l2006. (X[. 5) Koľm. rendelet szerinti
felelős műszaki vezetőve|.
A szakembeľ tekintetében ajĺĺnlatkérő a
vonatkozó,
jogosultságot

szakmagyakorlási
szabźiyoző jogszabály

szeľinti szakiránytl. illetve azzaI
egyenértékiĺnek tekintett végzetĺséget,
illetve a jogosultság megszerzéséhez
szfüséges gyakorlati időt is elfogadja.

M3. Nem ľendelkezik akkĺeditált tanúsító
szewezet źita| igazo|t, az ajánlattételi
hatáľĺdő lejártakoľ érvényes kdzteľületi
zöldfelĹilet építése területén (más
egyenéľtékrĺ megfogalmazás is elfogadott)
MsZ EN Iso 14001:2005 szeľintĺ
ktiľnyezet iľányítási ľendszer (vary
az'za| eryenéľtékű) tanúsítvánnyal
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ellenőrzéséve|. Ezért kéťfü, hogy jelöljék meg
a szakemberek az önéletrajzukban, hogy a
jogosultság mely elelĺtľonikus úton
ellenőrizhető. Amennyiben a szakember nem
szerepel a nyilvántaľtásban vagy az nem
ellenőńzhető a nyilviĺntaľtáson keresztül, a
jogosultságot igazo|ó dokumentum benyújtása
is szükséges.

M3. Ajánlattevő csatolja a 310120|1. CXII.23.)
Korm. rendelet 15. $ (2) bekezdése f) pontja
a|apjáĺ csatolja az érvényes MSZ EN Iso
14001:2005 szeľĺnti ktiľnyezet iľányítási
rendszeľ (vary az:za| eryenéľtékű)
tanúsítványt vagy a fenti szabvőny
előírásainak mindenben megfelelő, azza\
egyenéľtékú kömyezetvédelmi vezetési
rendszeľek egyéb bizonyítékait.

Ajánlattevő (kĺizös ajánlattevők) az előírt
alkalmassági követelményeknek a Kbt. 55. $ (4)

bekezdésében foglaltaknak megfelelően
felehetnek meg, illetve bĺáľmely más szeľvezet
(vagy személy) kapacitásĺíľa támaszkodva is
megfelelhetnek a Kbt. 55. $ (5)-(6)
bekezdésében foglaltaknak megfelelően.
Amennyiben ajźn|attevó az alkalmassági
követelményeknek báľmely más szervezet
(vagyszemély)kapacitásaratźmlaszkodvakívlán
megfelelni, tlgy a kapacitźlsait rendelkezésľe
bocsátó szervezet az eloirt igazo|ási móđokkal
azonos módon kĺiteles igazolru az adott
alkalmassági feltételnek történő megfelelést,
továbbá kĺiteles nyilatkozni, hogy a szerzóďés
teljesítéséhez sziikséges erőforľások
ľendelkezésre állnak majd a szeruodés
telj esítésének időtaľtam a a|att.

A31'0120|1. CXII.23.) Koľm. renđelet 17. $ (1a)
bekezdés a|apjźtn, ha a Magyar Kereskedelmi és

Ipaľkamaľa vźůIalkoző kivitelezői
névjegyzékében megjelenített fenti
előírásoknak megfelelő dokumentumok
bizonyítjak, hogy a gazdasági szereplő megfelel
az ajrínlatkérő áIta| meghatfuozoĺI
követelményeknek, a követelmény és a
megfelelést igazo|ő dokumentum helyének

ntos megielölését is elfosadia az aiźnlatkétó

a fenti szabvźny előírásainak mindenben
megfelelő, azzaI egyenéľtéktĺ
köľnyezetvédelmi vezetési ľendszerek
egyéb bizonyítékaival, amelyeket az
ajánlattevő a teljesítés során alka|maznl
tud.
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a fent meghatźnozott dokumenfumok benyújtása
helvett.

III.2.4\ Fennta ľtott szeľződésekľe von atkozó információk (adott es et b en)

A szerződés védett foglalk oztaÍók szÁmźra fenntaľtott

A szeľződés aKbt. |22. $ (9)bekezdése szerint fenntaľtott

!

!

igen X nem

igen X nem

III.3. 1) Adott foglalko zásra (képzettségľe) vonatkozó információk

A szolgáltatás teljesítése egy adott fogtalkozáshoz (képzettséghez) van kiitve ! igen ! nem

(igenválasz esetén) A vonatkozójogszabályi ľendelkezésre töľténő hivatkozás:

III.3.2) !ł'szo|gá|tatás teljesítésében szemé|yesen közľemĺikiidő személyek

A szeľvezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen köaemtĺködő személyek nevét és

fII. 3) szoLcÁr,rłrÁs MEGRENDELÉsnn m,łľwLoszupű.,őDÉscxnn voľATKoZl KtrLoNLEGEs FELTÉTELEK

Iv. SZAKASZ: ELJARÁS

Iv.l) AZ EHÁRÁs FAJTÁJA

N.1.1) Az eljáľás ÍajtÁja

Klasszikus aj ánlatkérők Közszo|gáútaÍó aj ánlatkérők

A Kbt. Második Részében meghatározott
szabályok szeľinti eljaľás az a|źlbbiak
szerint:

XNyĺlt

! ľĺ.ghĺua'o.

! Gyorsĺtott meghívásos, alkalmazásának
indokolása:

f| V"'."nypiĺrbeszéd

! Hĺ'a.t.e ny közzététe|ével indu|ó
tĺáľgyaláso s, a|ka|mazásának indokolása;

! Gyorsított targyalásos, a|ka|mazásáĺak
indokolósa:

I K"'"t*"gállapodásos, az eljarás első

A Kbt. Második Részében megltatározott szabályok
szerinti eljarás az a|źbbiak szerint:

! ľyĺt

! vĺ.ghĺuá.o.

! Hi.a"t*eny közzététe|ével induló tárgyalásos

! Keľetmegállapodásos, az e\jźnźs etső részében nyílt

! Keľetmegállapodásos, az e|játőts első ľészében
meghívásos

! Keľetmegállapodásos, az e|jźráselső ľészében
hirdetménnyel induló tiĺľgyalásos

! Keretmegállapodásos, az e|járás első részében
hirdetmény nélktili tĺĺrgyalásos
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részében nyílt

! Keretmegállapodásos, az e|jĺírás első
részében meghívásos

! reretmegállapodásos, az eljarás első
részében hirdetménnyel induló tárgyalásos

I Keľetmegállapodásos, az e|jźĺrźs e|só
részében hiľdetmény nélkiili tárgyalásos

Iv.1.2) !ĺz aján|attéte|re vagy részvételľe fethívandó jelentkezők létszáma vagy keľetszáma (meghívasos

és tdr gl al dsos elj ár ós, v ers eľryp órb eszéd)

A gazďasági szereplők tervezett szźtma

VAGY:

Tervezęttminimum és (ądott esetben) maximális létszáma

A jelentkezők számának koľlátozásara vonatkozó objektív szempontok:

ĺv.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a táľgyalás vagy a veľsenypárbeszéd során (tĺźrgłalásos
elj ór ós, v ers enyp ár beszéd)

Igénybe vettek többfoľdulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó
megoldások' illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát: ! igen ! nem

Iv. 2) ÉRTńKELÉSI sZEMPoNToK

Iv.2.1) Értcľelcsi szempontok (csak a megfelelőt jelalje meg)
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! A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

VAGY

X Az összességében legelőnyösebb aján|at a kiĺvetkező ľészszempontok alapján

Részszempont

1. Egyösszegti nettó
vállalkozói díj (HUF)

2.Regiszttált tartós (legalább 6
hónapja)álláskeresők
foglalkoztatasának
ménéke (főtmunkanap)

J.

4.

5.

Súlyszám

60

I

Részszempont

6.

7.

8.

9.

10.

Slilyszám

W.2.2) Elektronikus árlej tésre vonatkozó infoľmációk

Elektronikus áTlejtést fognak alkalmazri: ! igen X nem

(igen vólasz esetén, ha sziil<séges) További információk az elektronikus árlejtésľől:

Iv.3) ADMINIsZTRATÍV INFoRn/ĺ]łcIlK

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

Iv.3.2) !ĺzadottszerződésľe vonatkozóan soľ keľĺilt koľábbi kőzzététe|re ! igen X nem

(Igenválasz esetén toltse ki a megfelelő rovatokat)

! ľ5aľast megindító, illetve meghiľdető felhívás

A hirdetmény szÄmaaKözbeszerzési Éľtesítőben: l (K-É.szám/evszdm)

A hirdetmény köz-zététe|ének dátuma: / / (ev/hó/nap)

Egyéb koľábbikÖzzétete| (adott esetben) !
A hirdetmény szćtmaaKizbeszerzési Éľtesítőben: l (KÉ-szám/evszlźm)

A hiľdetmény közzététe|ének dáfuma: / l @v/hó/nap)

A hiľdetmény számaaKözbeszerzési Éľtesítőben: l $}i-szdm/évszóm)

A hirdetmény kÖzzététe|ének dátuma: / / (ev/hó/nap)
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tv.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismeľtetők beszerzésének feltéte|ei (adou esetben)

A dokumentáció beszerzésének határideje

Dáfum: 20I.l ..l .. @v/hó/nap) Időponť l0.00

A dokumentációéľt fizetni kell x igen ! nem

(igen válasz esetén, csak szĺźmokkal) Ar: 31750 Pénzĺlem: HUF

A fizetés feltételei és módja

A dokumentációt ajanlatkérő térítésmentesen biztosítja minden érdekelt gazdaséęi szereplő
részére. Az e|játás |24. s (4) szerinti nyeľtese kÓteles a dokumentáció ellenértékét áfutalással
megtéľíteni azESZ-KER Kft. MKB Bank Zrt-né| vezetett 10300002-10566827-490200|3
szźlmuszámlźtjéraaz összegezés ajőnlattevők részére töľténő megkĹildése és a szerződéskdtés
időpontja kcizött. A dokumentáciő aranakmegtéľítése aszerzódéskötés feltéte|e. Az átutalás
közlemény rovatába a,,Dokumentáciő- Józsefuáľos MNP III Teleki téľ ztildfelület
kivitelezés,, hivatkozást szĹikséges feltiintetni.Készpénzes fizetés nem lehetséges. A fenti
ĺisszeg bruttó Ft-ban értendő.

Iv.3.4) Aján|attételi vagy ľészvételi hatáľidő

Dáfum: 20I.l ..l .. @v/hó/nap) Időpont: l0:00

Iv.3.5) Az aján|attéte|i felhívás megkĺi|dése a kiválasztott jelentkezők részéľe (résnételiÍelhivđs esetén)

Dáfum: l l @v/hó/nap)

Iv.3.6) Az(ok) a nye|v(ek)' amely(ek)en az aján|atot illetve részvéte|i jelentkezések benyújthatók

!łzeu
f] łz pu

f] Egyéb:

X Magyar

bármely hivatalos nyelve

következő hivatalos nyelve(i):

Iv.3.7) Az aján|ati kötöttség minĺmá|is időtaľtama (kivéve résmételifelhívás esetén)

l l -ig (ev/hó/nap)

VAGY

Az időtaľtam hónapban: vagłnapbul: 60 ĺ* ajántauételi hatóridő tejőrtától számína)

rv3.8) Az ajánlatok vagy ľészvéte|i fe|hívás esetén a részvételi jelentkezések felbontásának feltételei

Dátum: ),g.1:'".:l'.,;l .;;" (ev/hó/nap) Időpont: l0:00

He|y: 1026 Budapest, Pasaľéti út 83.; ESZ-KER Kft. lebonyolító szervezettźtrgya|ő helyisége.

Azaján|atoVrészvételi jelentkezések felbontrísanjelenlétre jogosult szeméIyek X igen fl nem

(igenvdlasz esetén) További infoľmációk a jogosultalaól és a bontási eljárásľól:

Információ a jogosultakĺól a Kbt. 62. s (2) bekezdése, egyebekben a bontási eljĺĺľásľól pedig
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a Kbt. 62. $ (1)' (3)-(4) és (6)-(7) bekezdései szerint.

v. SZAKASZ: KIEGÉiszir o INFoRMÁCIóK

v.1) A KozBEsZERZÉs IsľĺÉrlŐnĺĺ ĺnI,r,ncÉnB voľ,łrrozo nvr.onvÁcrlw (adott esetben)

Aközbeszerzés ismétlődő jellegÍĺ ! igen X nem

(igen vdlasz esetén) A további hirdetmények köz.zététe|ének tervezett ideje:

V.2) nunTľ.łI uľrls .ą,r,łpoKRA voNATxozl rľľonn.ĺłclTx

A szerződés euľópai uniós alapokbő|finanszíĺozott pľojekttel éslvagy programmal kapcsolatos X igen

! nem

(igen válasz esetén) Hivatkozás a pľojekt(ek)re éslvagy progľam(ok)ra:

A Magdolna Negyed Progľam III KMOP- 5 J .l lB-|2-k-20|2-000I pá|y azati pľoj ekt

v.3) TovÁBľr ĺľľ.om,ĺłcĺlrc (adott esetben)

v.3.1) A táľgyalás |efo|ýatásának menete és az ajánlatkérő á|tal előíľt alapvető szabá|yai' az első
tárgyalás időpontja ..( ha az eljórás tórglalásos)

v3.2.r) A dokumentáciĺĎ megvásáľ|ása, átvéte|e vagy e|ektľonikus úton ttiľténő eléľése az e|járásban való
ľészvétel feltétele? (adott esetben)

X igen ! nem

v.3.2.2) A dokumentáció és a kĺegészítő iratot vagy ismertető ľende|kezésre bocsátásával kapcso|atos
további infoľmációk (adott esetben)

Az ajánlatí dokumentáció átvétele az e|jarásban való ľészvétel feltétele. Az aján|ati
dokumentációt elektronikusan bocsátjuk az Ajénlattevők rendelkęzésére. A dokumentáció
megküldését a titkarsag@eszker.eu email címĺe kĺildött email-ben kell kéľni. A
dokumentáció átvehető személyeseÍLazÉsz-rľn Kft. (|026 Budapest, Pasaľéti út 83.)
lebonyolító szewezettitkáľságán, munkanapokon előre (a +36-1 l 788-893|
számon) egyezteteÍtidőpontban 10.00 - 15.00 között, valamint azajánlattéte|ihatarido
lejaľtrínak napjan 9.00-10.00 őráig. A dokumentáció rendelkezésre bocsátásához az a|ábbi
adatokat szfüséges megađni a lebonyolítő szewezetrészére: a dokumentáciőtźtvevó cég
neve és székhelye, adőszźtma, a cég nevében kapcsolattaľtásľa kiielölt személy neve, telefon-
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és fax száma, e-mail címe. A dokumentáció másra át nem ruházhatő és nem publikálható.
Köz<is ajźn|atesetén elegendő egy dokumentáciő áwéte|e.

v.3.3.1) Az összességében legelőnyösebb aján|at kiválasztásának éľtékelésĺ szempontj a esetén az
aján|atok részszempontok szeľinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám a|srí és fe|ső
hatáľa:

t-100

v.3.3.2) Az összességében |egelőnyösebb aján|at kiválasztásának éľtékelési szempontja esetén a módszeľ
(módszerek) ismertetése, ame||yel az aján|atkéľő megadja az V.3.3.1) pont szerinti ponthatáľok kiiziittĺ
pontszámot:

Ajánlatkérő az értékęIési részszempontok esetében ,,az összességében legelőnyösebb ajanlat
kiválasztása esetén a|ka|mazhatő módszerekľő| és az ajĺínlatok e|bírźt|ásátő|,, sző|ő,
Kozbeszerzési
Hatóság útmutatoját 1rcÉ'zolz, évi 6l . szám;2}|2.június 1.) alkalmazzaaza|źbbiak szeľint:

Az,,I. Egyĺisszegii nettó vállalkozói díj (HUF)'' éľtékelési részszempont esetében fordított
aľányosítást alka|maz (ajánlás III.A.l.ba) pont): a legalacsonyabb éľték a legkedvezőbb, az
ajanlatkéľő a legkedvezobb tarta|mi elemľe a maximális pontot (felső ponthatĺáľ: 100 pont)
aďja,atöbbi ajanlat1.arta|mi elemére pedig a legkedvezóbbtarta|mi elemhez viszonyítva
fordítottan
aľányosan szĺĺmolja ki a pontszámokat:

Alegiobb/Avwsgáit * (100-1) + 1.

Ajánlatkérő a III.A.l.bb) pont alapjźn az egyenes aľiínyosítás elvét alkalmazzaa,,Regisztľált
tartós (legalább 6 hónapja) munkanélküliek foglalkoztatásźnakméľtéke (fő*munkanap)
értékelési szempontok tekintetében. A legmagasabb érték a legkedvezőbb, az ajźnlatk&ó a
legkedvezőbb taĺtalmi elemĺe a maximális pontot (felső ponthatĺĺr: 100 pont) adja, a többi
ajźn|at taľtalmi eleméľe pedig a legkedvezobbtartalmi elemhez viszonyítva aľányosan
szőtmoljaki a pontszámokat, az a|źhbi képlet a|apjánkerĹil pontozásra:

Ävlz;sgáitl Alegiobb * (100.1) + 1.

Ajan|atkérő a pontsziímok kiďakításaná| a keľekítés általános szabźiyaita|ka|mazza,két
tizedes jegy pontosságga|. Ajariatk&ő e|őíýa, hogy a fenti éľtékelési részszempontokľa
vonatkozó megajanlások csak pozitív éľtékek lehetnek, nulla és negatív érték nem ajanlhatő
mę g, a nul l a vagy ne g atív me gaj ánlás t tarta|maző ajźnlat érvénytelen.

v.3.4) A III.2.f) és a III.2.3) szeľinti feltéte|ek és ezek e|őírtigazo|ási módja a minősített aján|attevők
hivatalos jegyzékébe tiirténő felvéte| feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak

X igen ! nem

Igen válasz esetén azon alkalmasságĺ követelmények (III.2.2. és III.2.3. pont) megieliilése' ame|yek a
minősített aján|attevők hivatalos jegyzékébe töľténő felvéte| feltételét képező minősítési
szempontokhoz képest szigoľúbbak:

P1. P2 és Ml" M2." M3. feltételek

v.3.5) Azaján|ati biztosítékľa vonatkozó előírások (adott esetbĄ

Ajaĺiatkértljelen k<izbeszerzési eljarásban nem írja eIő aján|ati biaosíték nyújtását.
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v3"6. 
^ze|Ws 

a xtt.40. s (3)-(4) bekezdése alapján kerül megindításra: |-l igen X nem

V.4) Egyéb infoľmációk:

v.4.t. Azajźn|atnaktartalmaznia kell azajźnlattevő nyilatkozatźLtaKbt. 60. $ (3) és (5)

bekezdésľe, Kbt. 40. $ (1) bekezđés a) és b) pontjaľa. Nemleges tartalommal is
csatolandóak a nyilatko zatok.

v.4.2. z\z ajĺínlatkérő előírja, hogy az ajén|attevők tájékozódjanak az adőzásra, a

köľnyezetvédelemľe, az egészségvédelemľe és a fogyatékossággal élők
esélyegyenlőségére, valamint a munkavállalók védelmére és a munkafeltételelffe
vonatkozó olyan kötelezettségekľől, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerzodés

teljesítése soľán meg kellfelelni (Kbt. 54. $ (1) bekezdése).

v.4.3. Foľmai előírások: az ajźn|atot ajźnkattevőknek nem elektronikus úton kell a jelen

felhívásban és a dokumentációban meghatfuozot| tartalmi, és a foľmai
kĺivetelményeknek megfelelően elkészítenie és benyújtania:

. az ajźn]rat eređeti pé|dźnyźĺt zsinőrral, |apozhatőaĺ össze kell fiĺzni, a csomót

matricával az ajźnlatelső vagy hátsó lapjahozrögziteni, amatncźú le kell bé|yegezni,

vagy az ajźnlattevő részéro| eľre jogosu|tnak a|á kell ími, úgy hogy a bé|yegző,

itletőleg azaláírás legalább egy része a matricán legyen;
. az aján\at oldalszámozása eggyel kezđődjiin és oldalanként növekedjen. Elegendő a

szöveget vagy számokat vagy képet tarta|maző oldalakat szźtmozni, az tires oldalakat

nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni.

Az ajźn\atk&o az ettől kisméľtékben eltéľő szánozást (pl. egyes oldalaknál a lA, lB
oldalszám) is elfogad, ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyéľtelműen

azonosÍthatő és az iratok helyéľe egyértelműen lehet hivatkozni. Az ajźn|atkérő a

kisméľtékben hiányos szźmozást jogosult kiegészíteni' ha ez az ajénlatban való
táj ékoző dása, illetve az ajánIatr a val ó hivatk ozása érdekében sziiksé ge s ;

. a7' ajánlatnak az elejéntaľtalomjegyzéketkell taĺalmaznia, mely alapjan az ajźn|atban

szereplő dokumenfumok oldalsziím a|apjźn megtalálhatóak;
. az ajánlatot zźrt csomagolásban, egy eredeti papíľ alapú példlĺnyban, továbbá 3 db a

papfu a|ap,ű példánnyal mindenben megegyező elek.tronikus másolati példrányban kell
elektľonikus adathordozón (pendľive, DVD vagy CD) benyújtani,

. az ajanlatban lévő, minden dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az

ađott gazdálkodó szervezetnél eĺľe jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy

személyeknek aki(k) erľe a jogosult személy(ek)től írásos meghatalmazástkaptak;
. az ajźnlat minden olyan o|da|źt, amelyen - az ď1ánlat beadása előtt - módosítást

hajtottak végľe, az adott dokumentumot a\áitő személynek vagy személyeknek a
módosításn źi is kézjeggyel kell el látni ;

o a zźrt csomagon ,,Ajánlat -,,Vóllalkozási szerződés keretében Magdolna Negyed

Program III. Teteki tér zöldfelület kivitelezés,,va1amint.. ,,Csak közbeszerzési eljárás
során, az ajónlattételi határidő lejórtakor bontható fel/'' megjelölést kell felttintetni.

v.4.4. Az ajaĺ|atokat írásban és zźttan, a felhívás által megjelölt kapcsolattaľtási
pontban megadott címľe közvetlentil vagy postai úton kell benyujtani az ajźn|attéteIi

határidő |ejártáig. A postĺĺn feladott ajánlatokat az ajźn|atkérő csak akkor tekinti
hatĺáľidőn belül benffitottnak, ha annak kézheméte|ére az aján|attételi hataľidő Lejártát

lőzően sor keľül. Az aiźnlat. illetve az azza| ikü
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elvesztéséből eredő kockázat az ajźn|attevőt terheli.

v.4.5. Az ajźn|athoz csatolni keII az ajźtn|attevő, az a|ka|masság igazo|ásětba bevont
(kapacitást nyujtó) gazđasági szereplő cégjegyzésre jogosult, nyilatkozatot,
dokumenfumot a|áítő képviselő a|áírési címpé|dźnyát vagy a|áirás mintáját.
Amennyibeĺ az ajźnlat cégsegyzésre jogosultak által meghatalmazott(ak) a|áírésáva|
kerül benýjttsra, a teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazasnak
tartalmazĺlĺa kell a meghatalmazott aláirás mintaját is.

v.4.6. Ajánlatkéľő a Kbt. lfŻ. $ (5) bekezdése vonatkozásában, a kiegészítő
tájékoztatźls esetébęn ésszeľű időnek tekinti az ajźtnlattételi hatáľidő |ejártát mege|óző
harmadik munkanapot (tájékoztatás megküldésére), feltéve, hogy a kérdések és kérések
az ajánlattételi hataľidő |ejźtrtft megelőző i'tödik munkanapig megéľkeznek
ajánlatkérőhoz.

v.4.7. Foľdítás: az ajánlatban valamennyi igazolást és dokumentumot magyaÍ nyelven
kell benyújtaru. Az ď1áĺl1atkét(5 a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok
ajźĺ.lattevő általi felelős foľdítását is köteles elfogadni.

v.4.8. Az eLjźtrás nyeľtese: az e|járas nyeľtese az az ajźn|attevő, aki az ajánlatkérő áIta|

az eIjárást megindító felhívásban és a dokumentációban megbatérozott feltételek
a|apjźn, valamint a meghatlĺrozott értékelési szempont szeľint a legkedvezőbb érvényes
ajĺĺnlatot tętte. Azajanlatkérő csakaz eljarás nyeľtesével kötheti meg a szerzódést,vagy
- a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok éľtékelése soriĺn a következő
legkedvezőbb ajanlatot tevőnek minősített szervęzettel (személlyel), ha őt az ajźnlatok
e|birźiásaről szóló írásbeli összegezésben megielölte.

v.4.9. Az aján|atkérő akozbeszerzési e|jźtĺásban a nyeľtesek á|ta| gazdasági társaság
IétrehozásźĺtklzáĄa.

v.4.10. kźnyađő Jog: A jelen eljaľást megindító felhívásban nem szabá|yozott kérdések
vonatkozásában a kozbeszeĺzésről szóló 20II. évi CVI[. tĺiľvény és végrehajtási
rendeleteinek előíľásai szeľint kell eljámi.

Y.4.t1. Ajanlatkérő a hiánypótlás, valamint a felvilágosítás kéľés lehetőségét aKbt.67.
$-ban foglďtaknak megfelelően biztositja, Ajánlatkérő nem rendel el újabb
hianypótlást, abban az esetben, ha az ajźln|attevó az aján7ata hianypótlása soľán
koľábban nem szeľep|ő gazdasági szereplőt von be az e|járźsba és a hiĺĺnypótlás során
bevont gazđasági szereplőre tekintettel lenne szĺikséges az újabb hiánypótlás
elrendelése.

v.4.13. Áĺfolyamok Az ajźĺttaÍtétel sorĺĺn a ktilĺinbĺiző devizék forintľa töľténő
átszámításźná| az ajánIattevőnek a mérlegadatok esetében a méľleg foľdulónapjaÍI
éľvényes, a referencifü tekintetében a teljesítés napjĺĺn érvényes Magyar Nemzeti Bank
áIta| meghataľozott đevizafufolyamokat kell a|kalmazma. Amennyiben valamely
devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adoilt devizátra az ajźnlattevő saját
központi bankja á|ta| az eljĺĺrást megindító felhívás felađásanak napjźn. érvényes

s,ź,n,ított euró ellenéľték kerül źiszźrnításra a fentiek szeriń. Atszámitas
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esetén az Ajanlattevőnek közölnie kęL| aza|ka|mazott áľfolyamot.

v.4.14.. A Kbt. 36. $ (3) bekezdése alapján a jelen felhívásban előíľt dokumentumok
egyszerĹi masolatban is benyújthatóak, kivéve, ahol a jogszabá|y ettől eltéľően
rendelkezik.

v.4.16. Közös ajánlattéte| esetén a vezető céget meg kell jelĺĺlni, és kĺizĺis
ajánlattevőknek egyetemleges felelősséget kell vállalniuk, valamint konzorciumi
megállapodást kell kötni, amelynek taľtalma a Kbt. 25. $-ában foglalt valamennyi
kikĺitésre kiterjed.

v.4.|7. Ajánlatkérő |ezźlrt iizleti év a|att a felhívás feladásĺának napjánlezárt iizleti évet
éľti.

v.4.18. Az ajźnlattevő az ajźnlatbaĺ köteles csatolni a kapacitźlsait rendelkezésére
bocsátó szewezet ĺyi|atkozatát arrőL, hogy a szerzodés teljesítéséhez szükséges
erőfoľľások a szerződés teljesítésének időtaľtama alatt rendelkezésre fognak állni. (Kbt.
55.$ (5) bekezdés).

v.4.19. Az aján|atkérő felhívja az ajáln|attevők figyelmét, hogy a Kbt. 37. $ (4)
bekezdésében foglaltakra tekintettel a hiľdetményben megielölt hatlíridők a hirdetmény
feladását követő napon kezdődnek.

v.4.20. Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az eljáľás folyamán a
kapcsolattaľtás és a külĺinbtiző dokumentumok (kiegészítő tájékoztatás, bontási
jegyzőktlnyv stb.) megküldése elsősorban fokozott bizonságú elektľonikus aláírással
ellátott e-mailen töľténik.

v.4.21. Ajánlatkérőtől a benyujtott ajźn|atok, egyéb dokumerrtumok nem igényelhetők
vissza, azokat ajanlatkérő bizalmasan kezeli és a Kbt. 34. $ (2) bekezdése a|apjánőrzi
meg.

v.4.22. Azaján|atotazajźnlattételi hatáĺidőlejfutźig, hétftitől-péntekig 09.00-15'00 óľa
k<izött, az ajźtn7attételi hatĺĺľidő |ejźrtanak napján 9.00-10.00 őra között lehet leadni
előzetes egyeztetéssel, figyelemmel a Dokumentacióban foglalt Unnepi nyitva taľtásra.

v.4.23. Ajźn|atkérő a felhívás megjelenését követő 7. napon 10 órai kezdettel helyszíni
bejĺáľást taľt. A ta|á|kozó helye: Budapest, VIII. keľület Teleki tér 15. héľszźm előtt a Fiumei
tltná|. A helyszíni bejĺárásról jegyzőkönyv készül, melyet Ajánlatkérő 5 napon beltil küld meg
aKbt.45. $ (5) bekezdés szeľinti gazdasági szeľeplőknek.

v.4.24. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkozriakell, hogy aszeruodéskötés időpontjélra
rendelkezni fog legalább 90 millió Fťév és legalább 30 millió Ftlkĺĺresemény ĺlsszegű -
koĺeruleti z<ildfelület építése - kiterjedő felelősségbiztosítással vagy meglévő
felelősségbiztosítźsźtt ezen tevékenységekĺe a fenti ĺisszeg erejéig kiterjeszi. A
felelősségbiztosítás hatá|yát a sikeľes műszaki źttadás-źúvételi eljárás Iezarásáig ferur kell
taľtani.

v .4.25. Ai án]attevőknek tételes árazott kell csatolniuk. Az
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ajánlatkérő felhívja azajźnlattevők figyelmét, hogy d,,0,,'vagy negativ éľtéket
taľta|maző költségvetési sorok, továbbá a ki nem töltött költségvetési sorok az ajźnlat
éľvénytelens é gét eredm éĺy ezik.

v.4.26. Ajánlattevőnek csatolnia kell nyi|atkozatźt a tekintetben, hogy megismeľte teljes
körĺĺen a tervdokumentációt és aján|atźú ennek ismeretében tette meg

v.4.27. Ajántattevőnek Ajánlatálhoz pénzüryi és kivitelezési ĺitemtervet kell
csatoInĺa.

v.5) E HnonľľĺÉľY rpI,łnÁsÁľłx roŐľoľľĺĺ, 201'3 l I2l .. 6ĺł,dl,op1
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A. MELLnxr-Bľ
ľovÁľľr cÍľmr rs xĺ.pcsoLATTARTÁsr poľľor

g ľovÁnnl rľronľĺÁcĺó ĺ xovBľxrzo cÍľĺrxnľ És xłpcsolłľrłnrÁsr ľoľľoKoN szERrzrĺBrĺi nn

II) CÍľĺnr És KAPcsoLATTARrÁsl PoNToK' AHoI{NA|{ A noxuľĺBľľÁcIÓ És ł rcBcÉszÍľo rnĺ.ľox

ľnszEnrzgBrox

III) CÍľĺrx És KÁPcsoLATTłnrÁsĺ PoNToIĹ łHovł łz gÁľr.łroxłr/RÉszvÉľu,I ľrlnľrxnzÉsrxrT KELL
snľYÚ.|Taľl

Hivatalos név:
Ész-rBRrn
Postai cím:
Pasaľéti út 83.
Váľos/Község:
Budapest

Postai irányítószím:
t0f6

Orszźĺg:
Magvaľország

Kapcsolattartási pont(ok) :

Cimzeĺt: Zelenav Kĺi sztina

Telefon: +36 17888931

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

Inteľnetcím (lRL):

Hivatalos név:
Ész.rBnrt.
Postai cím:
Pasaréti tit 83.
Vaľos/I(özség:
Budanest

Postai iĺányítószám:
t026

orszźlg:
Masvarorszás

Kapcsolattarkĺsi pont(ok) :

Címzett: Ze|enav Kľisztina

Telefon: +36 17888931

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

Inteľnetcím (URL):

Hivatalos név:
Ész-xpnxn.
Postai cím:
Pasaľéti út 83
Varos/I(tizség:
Budapest

Postai iľányítőszźtm:
1026

orszźtg:
Masvarorszás

Kapcsolattartási pont(ok) :

Címzett: Ze|enay Kľi sztina

Telefon: +36 17888931

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

Internetcím (JRL):
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IĐ ł nĺÁsm łĺÁľI,łrraĺnĺi cÍľĺu, AMELY ľrvÉľnľ łz łĺÁľI,łľrÉRo ł ľnsznnzÉsr vÉczl

Hivatalos név:

Postai cím:

Váľos/község: Postai irányítósztlm: ország..

-_-(Az A. melléklet IV) szakasza szülrség szerint tÓbb péIdónyban is hasznólható)____*___-
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B. MELLnxr,ľľ
nÉszpxnp voNATK ozo nronľĺÁcror

nEszszÁnĺł: ErľrvBzÉs:

1 ) RovID ľĺrcrĺl.rÁnozÁs:

2) Kozos KÔznnszĺ,pzÉsĺ SzóĺrcyzÉK (CPĐ

Fő szójegyzék Kiegészítő szőjegyzék (adott
esetben)

Fő táľgy

További táľgy(ak)

3) MrľľvIsÉc

(adott esetben, csak szĺźľnokkal) Becsült éľték áfa nélkiil: Pénzrem:

VAGY: es köziitt Pénznem:

4) Aszupc'őnÉs mŐrłnľa,n,ĺĺnĺ vłcy xBzonľÉnn/ľľroĺBzÉsÉnn voľłrxozl xtiloľnÖzo mopoľrox
pnr,r[lľrBľÉ sr' (g dot t e s et b en)

Az idotartarn hónapban: vagł napban: (a szerződés megkötésétől szómítva)

VAGY

Kezdés: l l (év/hó/nap)

Befejezés: l l (ev/hó/nap)

5) TovÁBBI rľľom,ĺłclóx ł nÉszĺrmor,:

___(E mellékletből ą részek szĺźmónak megfelelően tobb példóny használható)
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AIAPIN FonuÁcróx ł xözerszenzÉsr euÁnÁsnól

Aián|atkérőre vonatkozó információk:
Név: Józsefuárosi Önkorm ányzat
Cím: 1082 Budapest, Baross u.63-67.
E-mail : ballakata@jozsefvaros. hu

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

E|járás nye|ve:
Je|en közbeszezési e|járás kizáró|agos hivata|os nye|ve a magyar. Az aján|atkérő a nem magyar
nye|ven benyújtott dokumentumok aján|attevő általi fe|e|ős fordítását is elfogadja.

Az eljárás tárgya:
,,Va||a|kozási szeződés keretében Magdo|na Negyed Program III. Teleki tér zö|dfelti|et kivitelezés,'

A szeződés időtaftama. a te|jesítés határideje:
A szerződés időta ńa ma : 20 14. 01. 3 1. - 2014 j ú |i us 30.

Egvéb rende|kezések:
Amennyiben az e|járást megindító fe|hÍvás és jelen dokumentáció között el|entmondás merÜ| fo|,

úgy az ajánlatté|i fe|hÍvásban közö|teket ke|| méruadónak tekinteni.

Az eljárás során felmerü|ő, az e|járást megindító fe|hÍvásban és je|en dokumentációban nem
szabá|yozott kérdések tekintetében a közbeszezésekrő| szóló 2011. évi cuil. töruény és
végrehajtási rende|etei az irányadóak.

Tisztelt Aján lattevők!

Ezúton tájékoztatjuk önöket az Ész-l<eR Kft. Ügyfélfogadási rendjéľő|, tekintettel a
2oL3' decemberi ünnep- és munkasziineti napokra.

Figyetemme! arra, hogy decembeľ 7..e és 21'.e (szombati napok) munkanapnak
számítanak, igy ezeken a napokon az Ész.xeR Kft. ůigyfélfogadási rendje az alábbiak
szerint alakul: 1o:00 - 13:00 óra kiizött, valamint

decembeľ 23..án,30..án és 31..én az Ész.t<eR Kft. ugyanezen tigyfélfogadási rend
alapján taÉ nyitva: 10:00 - 13:00 között'

December 24..tő| 29,.ig taÉó időszak munkaszüneti, illetve ünnepnapoknak
számítanak, ígY ezeken a napokon azÉsz.xeR Kft. zárua tań.

Felhívjuk figye|mĺiket, hogy ezen időpontokat vegyék figyelembe bármely . a
közbeszerzési e|jáľáshoz kapcsolódó . eljárási cselekmény megtételekor, mint p|'

dokumentáció átvétele, aján|at benyújtása, hiánypótlás és/vagy felvi!ágosítás
teljesítése, stb.
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Kĺi|ön fiIe.ban kerül csatolásra.
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A DOKUMENTACIO TARTALMA

1.1. A dokumentáció a kovetkező részekből áll:

1. röľrľ: EuÁRÁsT MEGINDÍTo FELHÍvÁs

2. xöreľ: Úľuurłľó łz ÉnorrELT GAZDAsÁGI szEREPLőx nÉszÉnr

3. xöreľ: szERzoDÉsTERvEzET
4. röľrľ: n.lÁľloĺr IGAzoLAs. És ľvrnrxozłľurľrÁx
5. xöľrľ: Kütön file.ban csatolva a uÚszłKI-szAKMAI uÍnną Árazatlan

köttsegvetés,, teruet terujóváhagyások

1.2. Je|en dokumentáció nem mindenben ismét|i meg az e|járást megindító fe|hívasban
fog|altakat, a dokumentáció az eljárást megindíto fe|hívással együtt keze|endő. 

^zaján|attevők kizáró|agos kockázata, hogy gondosan megvizsgálják a dokumentációt és
annak minden kiegészítését, amely eset|eg az ajánlati időszak a|att kerü| kibocsátásra,
va|amint hogy megbízható információkat szerązenek be minden o|yan körÜ|mény és
köte|ezettség vonatkozásában, ame|y bármi|yen módon is befo|yáso|hatja az aján|at
természetét vagy jellemzőĺt.

1.3. Az aján|attevőknek a dokumentációban közö|t információkat biza|mas anyagként kel|

keze|niüt ame|yrő| harmadik fé|nek semmifé|e részletet ki nem szo|gá|tathatnat hacsak e
harmadik fé| nem készít és nyújt be aján|atot az ajánlattevő számára a munka egy részére
vonatkozóan (a|vá|la|kozó), vagy az a|kalmasság igazo|ásában részt vesz a gazdasági
szerep|ő. Sem a dokumentációt, sem annak részeit, vagy máso|atait nem |ehet másra
fe|haszná|ni, mint aján|attéte|re, és az abban |eírt szo|gá|tatások cé|jára.

KI EG ESZITO TA' EKOZTATAS

2.L. Bárme|y gazdasági szerep|ő, aki je|en közbeszerzési e|járásban aján|attevő |ehet - a
megfelelő ajánlattéte| érdekében - az e|járást megindító fe|hÍvásban, va|amÍnt a
dokumentációban fog|a|takkal kapcsolatban írásban kiegészítő (éfte|mező) tájékoztatást
kérhet az aján|atkérőtő| vagy az á|ta|a meghatározott szeruezettől.

2.2. Aján|atkérő a Kbt. Iff' s (5) bekezdése vonatkozásában, a kiegészítő tájékoztatás
esetében ésszerű időnek tekinti az aján|attételi határidő lejáŕat mege|őző harmadik
munkanapot (tajékoztatás megkÜ|désére), fe|téve, hogy a kérdések és kérések az
aján|attéte|i határidő |ejáftát mqe|őző otodik munkanapig megérkeznek ajánlatkérőhöz.

2.3. Bármely gazdasági szerep|ő kiegészítő tájékoztatást a következő kapcsoĺattańási
pontokon szerezhet:

Ész-rrn xtt.
1026 Budapest, Pasaréti út 83. Titkárság
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E-mail : titka rsag@eszker.eu
Fax: O6-1/789-69-43

Aján|atkérő nem vá||a| fele|ősséget azé6 ha egy gazdasági szerep|ő a dokumentációt
nem vá|totta ki (nem kéfte annak megkÜ|dését) és kiegészítő tájékoztatás kérés keretében
nem adja meg azon elérhetőségeit, melyekre a kiegészíto tájékoďatás megadását várja és
ezáltal Aján|atkérő nem képes a tájékoztatás cé|szemé|yhez történő megkri|désére (vagy
téves, i||etve az e|járást megindító fe|hÍvás megkü|désekor rendelkezésére álló címre kü|di

meg a tájékoztatást).

A kiegészítő tájékoztatas te|jes tafta|mát hozzáférhetővé ke|| tenni, il|etve meg ke||

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

szerep|ők azonos feltéte|ek me||ett kapják meg írásban, te|efax útján és e-mai|ben a
dokumentáció átvéte|e Vagy a kérdésfeltevés során fe|tĹintetett te|efaxszámra és e.mai|
címre. A kiegészítő tajékoztatás akkor minősĹi| kézbesítettnet ha a gazdasági szerep|ő a

kiegészítő tájékoztatást akár telefax, emai|, vagy akár szemé|yes kézbesítés útján
megkapta, vagy szabá|yszerű étesítés me||ett nem vette át.

2,6. A kiegészítő tájékoztatások kézhezvéte|ét az aján|attevőknek ha|adékta|anu| vissza ke||

igazolniuk. Kérjük a .llszte|t 
Aján|attevőket, hogy a vá|aszok megérkezésérő| a 06-7ĺ789-

69-43-as faxszámra Vagy a titkarsag@eszker.eu e-mail címre kü|djenek visszaje|zést!

2.7. A gazdasági szerep|őkĺzárő|agos fe|e|őssége, hogy o|yan te|efax-e|érhetőséget vagy e-maiI
címet adjon meg, amely a megkü|dendő dokumentumok fogadására f4 órában alka|mas.

Ugyancsak a gazdasági szereplőfe|e|őssége, hogy a szeruezeti egységén be|Ü| a kiegészítő
tájékoztatás időben az arra jogosu |thoz kerü |jön.

HELYSZÍNI BEJÁRÁS És xoľzulTÁclo

3.1.Aján|atkérő he|yszíni bejárást taľt a fe|hÍvásban megjelo|t időpontban.

3.2.Konzu|tációt je|en e|járás során nem taft.

Az A'ÁN LAToK BENYÚJTÁSA

4.L. pE' aján|attevőnek a Kbt-ben, az e|járást megindíEó fe|hÍvásban, il|etve je|en

dokumentációban meghatározott tarta|mi és formai követe|mények maradékta|an
figye|embevéte|ével és az e|őírt kote|ező okiratot dokumentumot nyi|atkozatok (a

továbbiakban egyrittesen: meĺ|ék|etek) becsato|ásával kell aján|atát benyújtania.

4.2. Aján|atkérő a dokumentációt - a fe|hívássa| egyidejű|eg - e|eKronikusan bocsátja az
aján|attevők rendelkezésére. Je|en dokumentáció nem mindenben ĺsmét|i meg az e|járást
megindíto fe|hívásban fog|a|takat, ezéft hangsÚ|yozzuk, hqy az aján|attéte|i dokumentáció
az eljárást megindító felhilvássa| együtt kezelendő. Az e|járást megíndító fe|hívás és a
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4.5.

dokumentáció rende|kezéseinek eset|eges e|lentmondása esetén a fe|hívásban szerep|ők az
irányadóak. Ajánlattevő köte|ezettségét képezi _ az e|járást megindító fe|hívás és je|en

dokumentáció gondos áttanu|mányozását követően _ az ezekben fog|aĺt va|amennyĺ
előírás, formai kovetelmény, kikötés, a beszezés tárgyára vonatkozó specifikáció betartása,
valamint a kiegészítő (éľte|mező) tájékoztatás-kérésre adott aján|atkérői válaszok
figye|embevétele. Aján|attevő köte|es az e|járást megindíto felhívásban, a dokumentációban
és aján|atkérő álta| - a teljesítéssel kapcso|atban - szo|gá|tatott minden információ
pontosságá ró| meggyőződ n i.

Formai előírások:
. az aján|at eredeti pé|dányát zsinórra|, |apozhatóan ossze ke|| fíizni, a csomót matrĺcáva|

az aján|at e|ső vagy hátsó |apjához rĘzíteni, a matricát |e ke|| bé|yegezni, vagY az
aján|attevő részéről erre jogosu|tnak a|á ke|l írni, úgy hogy a bé|yegző, i||ető|eg az
a|áírás |ęalább egy része a matricán |egyen;

. az aján|at o|dalszámozása eggye| kezdődjön és o|da|anként növekedjen. E|egendő a
szöveget vagy számokat vagy képet tarta|mazó o|dalakat számozni, az üres o|da|akat
nem kell, de |ehet. A cím|apot és hát|apot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. Az
ajánlatkérő az ettő| kisméńékben e|térő számozást (p|. egyes o|da|akná| a ĺA, lB
o|da|szám) is e|fogad, ha a tafta|omjegyzékben az egyes iratok he|ye egyéfte|műen
azonosítható és az iratok he|yére egyéfte|műen |ehet hĺvatkozni. Az aján|atkérő a
kisméftékben hiányos számozást jogosu|t kiegészíteni, ha ez az ajánĺatban va|ó
tájékozódása, i||etve az aján|atra való hivatkozása érdekében szüKéges;

. az aján|atnak az elején (fedő|apot vagy fe|olvasólapot követően) tarta|omjegyzéket kell
tarta|maznia, me|y a|apján az aján|atban szerep|ő dokumentumok o|da|szám a|apján
megta|á|hatóak;

. az aján|atot záft csomago|ásban, egy eredeti papír alapú pé|dányban, továbbá 3 db a
papír a|apú példánnya| mĺndenben megegyező elektronikus máso|ati példányban kel|

e|ektronikus adathordozón (pendrive, DVD vagy CD) benyújtani;
. az ajánlatban |évő, minden dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá ke|| írnia az adott

gazdálkodó szervezetné| erre jogosu|t(ak)nak Vagy o|yan szemé|ynet Vagy
személyeknek aki(k) erre a jogosult szemé|y(ek)tő| írrásos meghata|mazást kaptak;

. az aján|at minden o|yan o|da|át ame|yen - az ajánlat beadása e|őtt - modosítást hajtottak
végre, az adott dokumentumot a|áír.ó szemé|ynek vagy szemé|yeknek a modosításná|
is kézjeggyel kell e||átni;

. az aján|atokat zárt, sérü|ésmentes csomagolásba he|yezve ke|| benyújtani. A
csomagolásnak biztosítani ke||, hogy az aján|at egyes pé|dányai együtt maradjanat
egyéńe|műen |átható legyen, hogy a csomag lezárását követően abbóĺ semmit ki nem
vettek, éslvagY abba semmit be nem tettet és a csomago|ás kü|ső felüĺetén
megje|ölhetőek |egyenek a következő pontban fe|soro|t adatok;

.a zárt csomagon ,,Ajánlat -,,Vá|lalkozásĺ szeĺződés keretében Magdo|na Negyed Program
III, Telekĺ tér zöldfelület kĺvitelezés,i valamint: ,,Cfrk kcjzbeszelzési eljárás során, az
a1án|axételĺ határidő le1ártakor bonthaó fel|, mąje|ö|ést ke|| fe|tüntetni.

Az aján|at nem tafta|mazhat beto|dásokat, tor|éseket és átírásokat az aján|attevő á|ta|

e|követett hĺbák sztikséges korrekcióinak kivéte|ével, ame|y esetben ezen korrekciókat az
aján|atot a|áíro személynet vagy személyeknek kézjegyĹikke| kel| e||átni.

Az ajánlatokat írásban és zártan, a felhÍvás á|ta| megje|o|t kapcso|attaftasi pontban
megadott címre kozvet|enül vagy postaĺ úton ke|| benyújtani az ajánlattéte|i határidő
lejáŕaig. A postán, futárra| fe|adott, Vagy személyesen kézbesített aján|atokat az
aján|atkérő csak akkor tekinti határidőn be|ül benyújtottnak, ha annak kézhezvéte|ére az
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aján|attéte|i határidő |ejáńáig sor kerül' Az aján|at, i||etve az azza| kapcsolatos postai
kü|demények elvesztésébő| eredő kockázat az ajánlattevőt terhe|i.

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

Ész.Ker Kft. tebonyolÍtó
1026 Budapest, Pasaréti út 83.' BBT iľodaház

határideje: zoi.'...... 10.o0 óra

4.7. Szemé|yes |eadás esetén kérjtit hogy ajánlataikat munkanapokon 9.00-15.00 óra között
adják |e, az aján|attéte|i határidő |ejártanak napján 9.00-10.00 óráig!

4.8. Az aján|atokat aján|atkérő érkezteti, aki biztosítja, hogy az aján|atok tafta|ma a felbontás
időpontjáig senki számára se vá|hasson hozzáférhetővé.

4.9. Ha je|en dokumentáció aján|ott igazo|ás- és nyi|atkozatminta a|ka|mazását ír1a e|ő, ez
esetben a 4. kötetben ta|álható vonatkozó iratmintát kérjük lehetőseg szerint fe|haszná|ni
és megfe|elően kĺto|tve az aján|athoz melléke|ni.

Az ajánlott igazo|ás- és nyi|atkozatminta he|yett annak taľtalmilag mindenben megfe|e|ő

más okirat is me||ékelhető (p|. referencia nyi|atkozat esetén). Az aján|attevő fe|elősséggel

tartozik az ajánlatban kozolt adatok és nyi|atkozatot va|amint a becsato|t igazo|ások,

okiratok tartaImának valodiságáét.

4.íro. Az aján|at e|őkészítéséve|, összeá||ításáva| és benyújtásáva|, vagy az ajánlathoz szükéges
információk megszezéséve| kapcso|atos mu|asłás következményei ajánlattevőt terhe|ik.
Az aján|at elkészí|ésével, benyújtásáva| és egyébként a közbeszenési eljárásban való
részvéte||e| kapcsolatban fe|merü|ő ko|tségeket az aján|attevők maguk viselik és ezek
részben vagy egészben töfténő megtérÍtésére az aján|atkérő nem kote|ezhető. Minden
o|yan adat, információ beszezése, - ame|y aján|atuk e|készítéséhez és a szeződéses
köte|ezettségek e|válla|ásahoz szĹikégesek - saját kö|tsegükre és saját fe|e|ősségÜkre az
Ajá n |attevők fe|adata.

4.Lí-, Ajánlatkérő az aján|at benyújtását kovetően nem veszi figyelembe aján|attevőnek - a
pontos információk hiányára hivatkozó - aján|at modosítasára vonatkozó kére|mét. Az
ajánlathoz szĹikséges pontos és egyéfte|míÍ információk beszezését szo|gálja a je|en

dokumentációban rész|etezett tájékoztatás-kérés |ehetősége. Aján|attevőnek a
jogszabá|yi rende|kezések betaftása me||ett - az e|járást megindíto fe|hívásban, a
dokumentációban és az aján|attevők kérdésire adott vá|aszokban meghatározottaknak
megfe|e|ően ke|| az ajánlatot e|készÍtenie.

4.I2. Az ajánlatban kozölt információk kizárő|ag ezen közbeszerzési e|járás eredményének
megállapítasa keretében kerü | nek fe| haszná |ásra.
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5.1' Aján|atkérő a részaján|attéte| lehetőségét nem biztosítja, az i|yen aján|atokat aján|atkérő
éruényte|ennek nyi|vánítja, tekintettel arra, hogy nem összehason|íthatóak a többi
aján|atta|.

5.2. Az ajánlattevők jelen e|járásban többvá|tozatú (a|ternatĺv) aján|atot nem tehetnek, az
i|yen aján|atokat aján|atkérő érvényte|ennek nyi|vánítja, tekintette| arra, hogy nem
osszehason|íthatóak a többi aján|atta|.

6. xözös ruÁľmĺľÉľrl

6.1. A közos aján|attevők kote|esek maguk köztjl egy, a közbeszerzési e|járásban a közös
aján|attevők nevében e|járni jogosult képviselőt megje|ö|ni.

6,2. Kozös aján|atot tevő nyeftesek á|tal |étrehozandő gazdasági társaság, i||etve jogi szemé|y
létrehozását aján|atkérő nem követe|i meg.

6.3. A közös aján|attevők csopotjának képvise|etében tett minden nyĺ|atkozatnak
egyéĺte|műen tafta|maznia ke|l a közös aján|attevők megje|ö|ését.

6.4. Ahol a Kbt. az aján|atkérő számára az aján|attevők éftesÍtését írja e|ő, va|amint a
kiegészítő tájékoztatás megadása [Kbt. 45. $], a hiánypot|ás [Kbt. 67. $], a fe|vi|ágosí'|ás

[Kbt. 67.5] és ĺndoko|ás [Kbt. 69-70. g] kérése esetében az aján|atkérő a közös
ajánlattevőknek szó|ó éftesítését, tájékoztatását i||etve felhÍvását a közös ajánlattevők
nevében eljárni jogosu|t képvise|őnek kü|di meg.

6.5. Amennyiben az aján|atkérő aján|ati biztosÍték nyújtását [Kbt. 59. s] írja e|ő, a közos
aján|attevőknek a bĺztosítékot elegendő egyszer rende|kezésre bocsátaniuk. Az aján|ati
kötottségnek bárme|yik kozos aján|attevő részérő| történt megséftése [59. s (4)
bekezdése] esetén a biztosíték az ajánlatkérőt i||eti meg!

6.6. A közös aján|attevők a szeęődés teljesítéséét az aján|atkérő felé egyetemlegesen
felelnek.

6.7. M egy közös ajánlatot 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 közbeszeaés éľtékének huszonöt száza|ékát megha|adó
mértékben fog közvet|enü| részt venni a szerződés - részajánlat-téte|i |ehetőség biztosíŁása
esetén egy részre vonatkozó szerződés - teljesítesében, akkor nem lehet a|vá||a|kozónak
minősíĽeni, hanem az aján|atban és a szeęődés teljesítése során közös aján|attevőként
ke||, hogy szerepe|jen. Egy gazdasági szereplőnek a szerződés teljesítésében való
részvéte|e arányát azhatározzä ffi€9, hogy mi|yen arányban részesÜ| a beszezés tárgyának
á|ta|ános forga|mi adó né|kü| számított e|lenéftékéffi|.

6.9. Amennyiben tobb gazdasági szereplő közösen tesz aján|atot a közbeszezési e|járásban,
akkor az aján|athoz csato|niuk kel| az erre vonatkozó megá||apodást.
A kozos ajánĺattevők megá|lapodásának taftalmaznia ke||:
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- a jelen közbeszezési eljárásban közös ajánlattevők nevében e|járni (továbbá
ka pcsolatta rtásra) jogosu |t képvise|ő szeľvezet m eg n evezését;

- a szerződés te|jesítéséért egyetemleges fe|e|ősségvá|lalást minden tag részérő|;

- aján|atban vá|la|t kote|ezettségek és a munka megosztásának ismertetését a tagok és a
vezető között;

- a szám|ázás rendjét.

7, ÜzleľrTIToKvÉoruqr

7.t. Az aján|attevő az aján|atában, va|amint a 69-70.5 szerinti indokolásban e|kÜlönített módon
elhe|yezett, üz|eti titkot [Ptk. 81. 5 (2) bekezdése] taftalmazó iratok nyilvánosságra
hozatalát megti|thatja. Az rjzleti titkot tartalmazó iratokat úgy ke|| e|készíteni, hogy azok a
Ptk. 81. 5 (3) bekezdésére figye|emme| kizáróĺag o|yan információkat tarta|mazzanat
ame|yek nyi|vánosságra hozata|a az Üz|eti tevékenység végzése szempontjábo| arányta|an
sérelmet okozna, továbbá ne tarta|mazzákaz a|ábbiakat:

- az aján|attevő nem ti|thatja meg nevénet címének (székhe|yénet |akóhe|yének),
va|amint o|yan ténynet információnat mego|dásnak vagy adatnak (a továbbiakban
együtt: adat) a nyi|vánosságra hozata|át, ame|y éftéke|ési szempont a|apján étéke|ésre
kerü|, de az ezek a|apjáu| szo|gá|ó - a Kbt. 80. s (3) bekezdés hatálya a|á nem taftozó -

részinformációk, a|apadatok (így kü|önösen az árazott költsegvetés) nyi|vánosságra
hozata |át megti |thatja;

- nem kor|átozható Vagy nem ti|tható meg üzleti titokra hivatkozássa| olyan adat
nyi|vánosságra hozata|a, ame|y a közérdekű adatok nyi|vánosságára és a közérdekbő|
nyi|vános adatra vonatkozó, kü|ön toruényben meghatározott adatszo|gáĺtatási és
tájékoztatasi köte|ezettség a|á esik. A közbeszerzési e|járás a|apján megkotott szerződés
en ged ménye zést kizárő rende| kezése nem m i nősĹi | üz|eti titokna k.

7.2. Aján|atkérő nem vá||al fe|e|ősséget az uz|eti titoknak taĺtott információt iratok harmadik
szemé|yek (kü|önosen más aján|attevőt gazdasági szerep|ők) á|tali megismerésééft, amennyiben
ajánlattevő az tjz|eti titkot [ftk. 81. 5 (2) bekezdése] taftalmazó iratokat aján|atában nem

elkü|önített módon, vagy úgy helyezi e|, hogy azok tartalmaznak a fentiekben megje|ö|t

információkat is.

8. łrÁľlnľr röľöľľsÉc

Az aján|ati kötöttség időtaŕama: 60 nap (az aján|attételi határidő |ejá]tatól számíwa).

9. Az A"'ÁNLAToK FELBoNTÁSA

9.L. pe. aján|atokat tafta|mazó iratok fe|bontásának helye és ideje:

Ész.Keľ Kft' lebonyolÍtó
1o26 Budapest, Pasaréti út 83.' BBT irodaház, földszint, tárgyaló

ideje: 20-:1.li;.,.. 1o.oo óra

9.2. Az aján|atok fe|bontásáná| csak az aján|atkérő, az aján|attevőt va|amint az á|ta|uk meghÍvott

szemé|yet továbbá - a közbeszezéshez támogatásban részesü|ő aján|atkérő esetében - a kü|ön
jogszabá|yban meghatározott szeruek képviselői, va|amint szemé|yek |ehetnek je|en.
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9,3. pE. aján|atok feĺbontásakor ismeftetni ke|| az aján|attevők nevét, címét (székhe|yét, |akóhe|yét),
va|amint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, ame|yek az éftéke|ési szempont
(részszempontok) a|apján értéke|ésre kerü|nek. p,z aján|atkérő az aján|atok bontásának
megkezdésekor, az aján|atok fe|bontása előtt közvetlenül ismerteti a kozbeszeęés - a 18. 5 (2)

bekezdésének a|ka|mazása né|kti| számított - becsü|t értékét és a szerződés te|jesíteséhez
rende|kezésre á||ó anyagi fedezet összegét.

9.4. Ha az ajánlatok bontásán egy - ott jelen |évő - szemé|y kéri, az aján|at ismeftetését követően
azonna| |ehetővé ke|| tenni, hogy betekinthessen a fe|o|vasólapba.

9.5. A határidő után beérkezett aján|at csomago|ása az aján|attevő szemé|yének megá|lapítasa
cé|jábó| bontható fe|, ame|yrőĺ külön jegyzőkönyvet ke|| fe|venni.

1o. AzAJÁNLAToKELBÍRÁLASA

1o.1. Az Aján|attevők csak forintban (HUF) tehetnek aján|atot és a szerződéskötés valutaneme is csak
ez lehet.

Í;o.2. Az aján|atok e|bír.álása során az aján|atkérőnek meg ke|| vizsgá|nia, hogy az aján|atok
megfele|nek-e az e|járást megindító fe|hívásban, a dokumentációban, valamint a jogszabá|yokban

meg határozott fe|téte|eknek.

1o.3. Az aján|atkérő köteles megá||apíüanĺ, hogy me|y aján|atok éruényte|enet és hogy van-e o|yan

aján|attevő, akit az e|járásbó| ki ke|| zárni. Az aján|atok téte|es átvizsgálása során megá||apításra

kerü|nek az ajánlatok eset|eges éľvényte|ení!ésére vagY az ajánlattevő kizárására okot adó
korü|mények.

1o.4. Az éruényes aján|atokat az e|járást megindíto fe|hívásban meghatározott értéke|ési szempont
a|apján, va|amint a Kbt. 7t-73. $.okban, az e|járást megĺndíto fe|hívasban, továbbá a je|en

dokumentációban fog|altakra tekintette| ke|| éftéke|ni.

1o.5. Az ajánlatkérő az aján|atokat a |ehető |egrövidebb időn be|ü| köteles e|bír.á|ni, az eĺbírá|ást o|yan

időtaĺtam alatt ke|| e|vĄ7eznie, hqy az ajánlattevőknek az e|járást |ezáró döntésrő| va|ó

éftesíitésére az ajánlati kötöttség fenná||ása a|att sor kerü|jön.

10.6. Az aján|atkérő indoko|t esetben az aján|ati kötöttség leiáftának időpontját meqelőzően fe|kérheti

az ajánlattevőket aján|ataiknak meghatározott időpontig töńénő további fenntaĺtasára, az aján|ati

kötöttség kiterjesztése azonban nem haladhatja meg az aján|ati kötöttseg lejártának eredeti
időpontjátó| számíEott 60 napot. Amennyiben az aján|attevő az ajánlatkéľő által
megadott határidőben nem nyi|atkozit úgy kel| tekinteni, hogy ajánlatát az
ajánlatkérő által megjelött időpontig fenntarlia. Amennyiben va|ame|yik aján|attevő
ajánlatat nem tatja fenn, az aján|ati kotottség lejáftanak eredeti időpontját követően az e|járás
további részében az értéke|és során ajánlatát figye|men kÍvü| ke|l hagyni.

Lo,7. Az aján|atkérő kote|es az összes aján|attevő számára azonos fe|tételekke| biztosítani a hiánypót|ás
|ehetőségét, va|amint az aján|atokban ta|álható, nem egyérte|mű k.lje|entéset nyi|atkozatot
igazolások taftalmának tisztázása érdekében az ajánlattevőktő| felvilágosítast kérni. A hiánypót|ás
és fe|világosítás kérésre vonatkoző szabá|yokat a Kbt. 67. 5-a taftalmazza. Aján|atkérő nem

rende| el újabb hiánypot|ást, ha aján|attevő a hiánypótlása során korábban nem szerep|ő
gazdasági szereplőt von be az eljárásba és e gazdaságĺ szerep|őre tekintette| |enne szĹikséges az
újabb hiánypot|ás.
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1o.8. Mindaddig, amíg bárme|y aján|attevő számára hiánypót|ásra Vagy felvi|ágosítás nyújtására
határidő van fo|yamatban, az aján|attevő pótolhat o|yan hiányokat, amelyekre néane az
aján|atkérő nem hívta fel hiánypótlásra.

1o.9. Az aján|atkérő az értéke|és szempontjábó| lényeges ajánlati e|emek tafta|mát mega|apozó
adatokat va|amint indoko|ást koteles írásban kérni és errő| a kérésrő| a tobbi aján|attevőt
egyidejíí|eg, írásban éftesÍieni, ha az ajánlat a megkötni tervezett szerződés tárgyára figyelemmel
aránytatanul a|acsony árat taŕalmaz bármely o|yan, az e||enszo|gá|tatásra vonatkozó összeg
tekintetében, ame|y öná||óan értékelésre kerül.
Az ár aránytalanu| a|acsony vo|tának megíEé|ésekor az aján|atkérő korábbi tapasztalataira, a

közbeszerzést megelőzően végzett piaďe|mérés eredményére Vagy a kozbeszezést mege|őzően
a becstjlt érték meghatározásához fe|haszná|t egyéb adatokra ke|| figye|emme| |enni. Köte|es az
aján|atkérő a fentieket a|ka|mazni küĺonösen akkor, ha az aján|atban fog|a|t - az (1) bekezdés
szerinti - e||enszo|gá|tatás tobb mint húsz száza|ékka| e|tér a közbeszerzés _ az ellenszo|gá|tatás
öná||óan éftéke|ésre kerü|ő va|ame|y e|eme esetén az adott elemre eső - a 18. g (2)

bekezdésének alkalmazása né|kü| számított becsült értékétő|.
Az irreá|is aján|ati elem (e|lenszo|gá|tatás) miatti indoko|ás kérés szabályait a Kbt. 69. $-a
tartalmazza.
Amennyiben az aján|ati ár mega|apozottságáró| sző|ő dontés meghozata|ához az szükéges, az
aján|atkérő osszehason|ítas cé|jábó| a többi ajánlattevőtő| is kérhet be meghatározott aján|ati

e|emeket mega|apozó adatokat.

1o.1o. Ha az aján|atnak az értéke|ési részszempontok szerinti va|ame|yik tafta|mi e|eme

lehetet|ennek vagy tú|zottan magas vagy a|acsony méftékűnet i||etve kirívóan aránýalannak
éľtéke|t köte|ezettségválla|ást tafta|maz, az aján|atkérő az érintett aján|ati e|emekre vonatkozó
adatokat valamint indoko|ást kote|es írásban kérni. Az aján|atkérőnek errő| a kérésrő| a többi
aján|attevőt egyidejűleg, írásban éftesítenie ke||.

Az aján|atkérő az indoko|ás és a rendelkezésére álló iratok alapján köteles mqgyőződni az
aján|ati elemek mega|apozottsépárő|, te|jesíthetős@érő|, ennek során az aján|attevőtő| írásban
tajékoztatást kérhet a vitatott aján|ati e|emekre vonatkozóan.
Az aján|atkérő köteles érvényte|ennek nyi|váníŁani az aján|atot ha nem tatja e|fogadhatónak és
a gazda sá9 i ésszerĹíséggel összeegyeztethetőnek az i ndoko|á st.

11. łz ÉnvÉľYEs A'ÁNLATor ÉnľÉrELÉsE
11.1. Az ajánIatok éftéketési szempontia az összességében legelőnyösebb ajánlat.

Részszempont

1. EgyösszEű nettó vá||a|kozói dĺ (HUF)

2. Regisztrá|t tartós (lega|ább 6 hónapja) á||áskeresők

fog lalkoztatásá nak méftéke (főxmu n kanap)

Súlyszám

60

3

Az osszessegében |ege|őnyosebb aján|at kivá|asztásanak éftéke|ési szempon$a esetén az
ajánlatok részszempontok szerinti taŕa|mi e|emeinek értékelése során adható pontszám a|só és
felső határa: 1 . 100 pont.
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Az összességében legelőnyosebb ajánlat kivá|asztásának éftéke|ési szempontja esetén a módszer
(módszerek) ismeftetése, amel|ye| az ajánlatkérő megadja az értéke|ési részszempontok szerinti
ponthatá rok közötti pontszá mot:

Ajánlatkérő a bírá|ati részszempontok esetében ,dZ összessĄ;ében |ege|őnyösebb aján|at
kivá|asztása esetén alka|mazható módszerekrő| és az ajánlatok elbírę|ásáró|,, sző|ő, Kozbeszerzési
Hatóság útmutatóját (KÉ 2012. évi 61. szám;2012. június 1.) alka|m azza az a|ábbiak szerint:

AlZ ,,L. Egyösszegű nettó vá||atkozói dff (HUF) részszempont esetében fordított arányosítást
a|ka|maz (ajánlás III.A.l.ba) pont): a |ega|acsonyabb érték a legkedvezőbb, az aján|atkérő a
|egkedvezőbb tafta|mi e|emre a maximális pontot (fe|ső ponthatár: 100 pont) adja, a többi
aján|at tafta|mi elemére pedig a legkedvezőbb taľta|mi e|emhez viszonyí|va fordítottan arányosan
számo|ja ki a pontszámokat:

Alegjobb/Avizsgá|t x (100-1) + 1.

A nettó árakat úgy ke|| megadni, hogy azok tafta|mazzanak minden járulékos ko|tséget
ftigget|enÜ| azok formájátó| és forrásától. Az aján|ati árnak taftalmaznia ke|| a vá||alkozás
időtartama a|atti áruá|tozásbó| eredő vá||a|kozói kockázatot és vá||a|kozási hasznot is.

Aján|attevők csak magyar forintban (HUF) tehetnek aján|atot és a szerződéskötés va|utaneme is
csak ez lehet.

Az ajánlati árnak taĺta|maznia ke|| mindazokat a kö|tsegeket, amelyek az
megva|ósításához, az aján|ati feltéte|ekben rögzített fe|téte|ek betańásához
többek között minden i||etéket, dfiat.

épíltési beruházás
sztikégesek, ígY

Az aján|at csak banki átuta|ásos fizetési módot taftalmazhat, minden egyéb fizetési mód
e|fogadhatatlan az Aján|atkérő számára.

Az aján|atok kido|gozásakor vegyék figye|embe, hogy az aján|ati árnak te|jes körűnek ke|| |ennie,

vagyis magába ke||fog|a|ni minden kifizetési igényt.

Aján|attevő nem aján|hat meg o|yan pénzügyi konstrukciót, ame|yik akadá|yozza aján|atkérőt a
pénz jogszabá|yok szerinti fe|haszná|ásában, Vagy e||entétes a támogatási szeződésben
meghatározott fe|tételekke|. A fentiekben írtak e||enére tett megajánlás esetén az ajánlatot az
aján|atkérő éruényte|eníti, tekintve, hogy a rész|eges éruényte|enség a Kbt. a|apján nem
keze|hető.

Aján|atkérő fe|hMa aján|attevő figye|mét, hogy nem lehet opciós, többvá|tozatú aján|atot tenni,
aján|atkérő minden megaján|ást az aján|at részeként étéke| és nem á|| módjában egyes aján|ati
e|emeket e|fogadni, másokat e|vetni; az aján|atokat csat mint egységes egészet tudja keze|ni,
éftéke|ni és e|fogadni. Ezéft aján|atkérő az ĺ|yen megaján|ás esetén az egész aján|atot
éruényte|eníti és az e|járás további menetébő| kizáqa.

Nem fogad e| o|yan aján|atot ajánlatkérő, amelyik va|amilyen ingyenes szo|gá|tatás vagy ajándék
megaján|ását tarta|mazza. Szerződéskotés esetén az aján|attevő aján|atában ta|álható minden
megajánlás a szeződés részéve vá|ik. Ezért minden o|yan ajánlat éruényte|en, ameĺyik
megajánlása vagy a megaján|ások méftéke jogszabályba Vagy a kiír.ás fe|téte|eĺbe ütközik.

Az aján|atkérő a kapcso|t kedvezményeket nem tudja éfte|mezni, ezét fe|kéri a tisztelt
aján|attevőket, hogy kizárő|ag a bír.á|ati szempontok vonatkozásában adják meg az álta|uk adható
|egkedvezőbb fe|tételeket.
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Az aján|atban szereplő áraknak fix árnak ke|| |enniÜt vagyis az aján|attevők semmi|yen formában

és semmilyen hivatkozássa| sem tehetnek vá|tozó árat tafta|mazó aján|atot.

Ajánlatkérő a III.A.l.bb) pont a|apján az egyenes arányosítás e|vét a|ka|mazza a,,2. Regisztrá|t

taftós (lega|ább 6 hónapja) á||áskeresők fog|a|koztatásának méľtéke (főxmunkanap)', éftékelési
szemponL esetében. A |egmagasabb érték a |egkedvezőbb, az ajánlatkérő a |egkedvezőbb
tarta|mi e|emre a maximá|is pontot (fe|ső ponthatár: 100 pont) adja, a többi aján|at tarta|mi

e|emére pedig a legkedvezőbb taftalmi elemhez viszonyíWa arányosan számo|ja ki a
pontszámokat az a|ábbi kép|et a|apján kerĹil pontozásra:

Avizsgá|ýA|egjobb * (100-1) + 1.

Aján|atkérő a pontszámok kialakításáná| a kerekítés á|ta|ános szabá|yait a|ka|mazza, két tizedes
jegy pontosságga|. Aján|atkérő e|őíąa, hogy a fenti bírátati részszempontokra vonatkozó
megaján|ások csak pozitív étékek |ehetnet nul|a és negatÍv éfték nem ajánĺható meg, a nu||a

vagy negatív megajánlást taĺtaImazó ajánlat éruényte|en.

Az értéke|ési szempontonként adott pontokat aján|attevő megszorozza az éftéke|ési szemponthoz
rende|t súlyszámokka| és az így kapott sú|yozott pontszámokat osszesíti aján|attevőnként. Az
összesített pontszámokban a legmagasabb pontot e|érő az e|járás nyeńese.

ÁuĺsxenEsőK És/vłcv TARTó5AN Álńsxenrső 5ZEMÉLYEK
FoG LALKoZTATÁSÁNAK M ÉRTÉKE

A nyeftes aján|attevő köteles a szerződés teljesítésébe vá||a|ásának megfe|e|ő számú (fő)
á||áskereső és|vagy taĺtósan ál|áskereső személyt bevonni és a szeződésben meghatározott
munkaterÜleten fog|a|koztatni. A felolvasólapon tájékoztató jelleggel fe| kell tüntetni'
hogy ajánlattevóhány fő á|láskereső és/vagy taŃósan álláskereső személyą ill. hány
munkanapon keresztiil kíván foglalkoztatni. Ajánlatkérő a fenti szorzat
ered ményeképpen megadott',Fő* munkanap éÉéket éÉékel i.

Aján|attevő köte|es - a fe|hívásban meghatározott 2. számú értéke|ési részszempontnak
megfelelően - a szerződés te|jesítésébe bevonni kÍvánt á||áskereső és|vagy taftósan ál|áskereső
szeńély(et) számát (fő x munkanap) a fe|o|vasó|ap - adott részszempontra vonatkozó - sorában
fe|tüntetni.

Aján|atkérő kizáró|ag az egész számú megaján|ást (pl.: 25, 26, ...100 fő, és így tovább) fogadja

el, a töftszámú, il|etve nem főxmunkanapban(pl. o/o-ban) meghatározott, i||etve az egyszerre több
e|térő éÍtéket (p|. 50.60 fő) is tafta|mazó megaján|ást tarta|mazó aján|at az éľvényte|enség
következményét vonja maga után.

A szerződés te|jesítésébe - a nyeftes ajánlattevő vá||a|ásáva| összhangban - bevonni kívánt

á||áskereső és|vagy taftósan álláskereső szemé|y(eke)t a szerzffiés időtaftama a|att (a

vál|a|ásnak megfe|e|ő munkanap időtaftamra), teljes munkaidőben (napĺ 8 órában), a

szerzffiésben meghatározott munkaterü|eten fog|a|koztatni kell, el|enkező esetben a nyeŕes
aján|attevő szezodésszegést követ el, amelynek kovetkezménye a fe|hĺvasban e|őíft méľtékű
nibás te5esÍtési kotbér éruényesítése' avagy a szerz&és feĺmondása és a meghiúsu|ási kötbér
éruényesíEése.
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Aján|attevők az aján|attétel során vegyék figye|embe, hogy Ajánlatkérő a szeződés
megkötésekor, illetve te|jesítésrlk során ellenőrzi a regisztrált taftós (lega|ább 6 hónapja)
á||áskereső szemé|yek szerződés te|jesítesébe történő bevonása érdekében tett vá||a|kozói

intézkedéseket, il|etve a te|jesítésbe töĺténő bevonásukat. Ajánlatkérő az e||enőzés során a

nyeftes aján|attevőtő| bekérheti az érintett munkavá|lalók munkavá||a|ői szerződését, az i||etékes

munkaügyi központ érintett munkaválla|ók nyi|vántaľtásáva|, regĺsztrációjávaI kapcso|atos
igazo|ásait, továbbá az építesi he|yszíneken az érintett munkaváĺlalók munkavá3zését
e||enőrizheti. A vá||a|kozói intézkedéseknek és a regisztrá|t taftós (|ega|ább 6 hónapja) á||áskereső

személyek szerződés te|jesítése során tofténő alka|mazásának összhangban kel| |enniük az
e|járást megindító felhívásban és a dokumentációban, va|amint a nyeftes aján|attevő aján|ataban
foglaltakkal.

Az aján|attevőknek lehetőség szerint Budapest vln. kerĺiletében regisztrált
álláskeľesőket kell bevonnia a teljesítésbe. Ajánlattevők kiitetesek a terÜ|etileg
itletékes munkaügyi kiizponttal együttmíĺködni, az adatvéde|mi töruény
rende|kezéseinek betańása me||ett adatot kérni és adatot szolgáltatni.

Regisztrált taÉós (legatább 6 hónapja) á|láskeresőnek a válla|kozási szerződés
lratályua lépésének napján ľegisztrált taftós (legatább 6 hónapja) áltáskeresőnek
minősülő személyeket tekinti.

L2. ERED M É NYH IRDETÉs, összEc EzÉs 
^ZAJÁN 

l.łToK ELBÍ RÁńsÁnól

L2.Ĺ. Az aján|atkérő köte|es az aján|attevőt írásban tájékoztatni az eljárás eredményérci|, az e|járás
eredményte|enségérő|, az aján|attevő kizárásárő|, a szerződés te|jesĺtésére va|ó

aIkaImat|anságának megá||apításáró|, aján|atának egyéb okbo| töńént éruényte|enné
nyi|vánÍtásáró|, valamint ezek rész|etes indokáró|, az erĺő| hozott dontést követően a |ehető

leghamarabb, de |egkésőbb három munkanapon belül.

L2.2. Az aján|atkérő az aján|atok e|bírá|ásának befejezésekor kü|ön jogszabá|yban meghatározott
minták szerint írásbeli összegezést köte|es készÍleni az aján|atokró|. Az aján|atkérő az aján|atok
e|bír.álásának befejezésekor a fenti tajékoztatást az írásbeli összegezésnek minden aján|attevő
részéreegyidejű|eg, te|efaxon vagy e|ektronikus úton töfténő megküldésévelte|jesíti.

L2.3. Az aján|atkérő az aján|atok e|bírá|ásáról készített ír.ásbe|i osszegezést az ajánlattevők részére
történő megkü|désétő| számított huszadik napig egy a|ka|omma| jogosu|t módosíiani, szükseg
esetén az érvényte|ensegrő| sző|ő tájékoztatast visszavonni, továbbá a már megkötott
szerzffiéstő| e|á||ni, i||etve amennyiben a teljesÍĽés megkezdése miatt az eredeti állapot nem
á||ítható he|yre, a szez(5dést azonna|i hatá||yal fe|mondani, ha az eredmény megkü|dését
követően ész|eli, hogy az eredmény (eredményte|enség) töruényséftő vo|t és a módosítás a

töĺvényséftést oruoso|ja. Az aján|atkérő a módosított írásbe|i összegezést köte|es faxon vagy
e|eKronikus úton ha|adékta|anu|, egyidejíj|eg az osszes ajánlattevőnek megkü|deni.

13. ELóZETES VITARENDEZÉS

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

benyújtani:

ESZ.KER KfI
í:026 Budapest, Pasaréti út 83. Titkárcág

E-mail : titka rsag@eszker.eu
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Fax: O6-U789-69-43

13.2.A kére|mezőnek az ajánlatkérőhoz benyújtott kérelmében (a továbbiakban: előzetes vitarendezési
kére|em) meg ke|l je|öInie az ír.ásbeli összegezés vagy egyéb dokumentum, vagy eljárási
cse|ekmény jogséftőnek taftott elemét, továbbá a kérelmező javas|atát észrevéte|ét, va|amint az
á||áspontját a|átámasztó adatokat tényeket továbbá az azt a|átámasztó dokumentumokra - ha
vannak ilyenek - hivatkoznia kell.
Az e|őzetes vitarendezési e|járás szabályaĺt a Kbt' 79.9-a taftalmazza.

l3.3.Amennyiben va|ame|y ajánlattevő a rende|kezésére álĺó határidőben e|őzetes vitarendezési
kére|met nyújtott be az ajánlatok bontását követően toftént e|járási cse|ekménnye|, ke|etkezett
dokumentumma| kapcsolatban, az aján|atkérő a kére|em benyújtásátó| a vá|aszának megkri|dése
napját követő tíz napos időtartam |ejártaig akkor sem kötheti meg a szeződést - ha részajánlat
tétele lehetséges vo|t, a beszezés érintett részére vonatkozó szerződést - ha eddig az időpontig a
szeződéskötési moratóri u m egyébként |ejá rna.

Í4. ̂
szHRJzőpÉs 

ľqrcrörÉse És ľeuesÍľÉsr

L4.L. Eredményes közbeszerzési e|járás alapján a szerződést a nyeftes szeruezette| (szemé||yel) -
közös aján|attétel esetén a nyeftes szeruezetekke| (szemé|yekke|) - kel| írásban megkötni a
közbeszezési e|járásban kozö|t veg|eges fe|tételet szezfuésteruezet és aján|at tarta|mának
megfe|e|ően.

14.2. A szeződésnek tafta|maznia ke|| - az eljárás során a|kalmazott éftéke|ési szempontra tekintette|
- a nyeĺtes aján|at azon elemeit, amelyek értéke|ésre kerültek.

Ĺ4.3. pZ, aján|atok e|bírá|ásáró| szó|ó írrásbe|i összegezésnek az ajánlattevők részére töftént
megkü|dése napjátó| a nyertes aján|attevő és a második legkedvezőbb aján|atot (ha aján|atkérő
hirdetett második he|yezettet) tett aján|attevő aján|ati kötottsége további harminc nappa|
meghosszabbodik.

L4.4. Az aján|atkérő kote|es szeződéses feltéteĺként e|őírni, hogy:
o a nyeľtes aján|attevő nem fizet, i|letve számo| el a szerződés te|jesítéséve| összefÚggésben

o|yan ko|tségeket, me|yek az 56. $ (1) bekezdés k) pontja szerinti fe|téte|eknek nem megfe|e|ő
társaság tekintetében merÜ|nek fe|, és melyek a nyeĺtes aján|attevő adóköteles jovedelmének
csokkentésére a I kaImasa k;

. a szerz&és te|jesítésének te|jes időtaftama a|att tu|ajdonosi szerkezetét az aján|atkérő
számára megismerhetővé teszi és az a|ábbiakban rész|etezett ügy|etekrő| az ajánlatkérőt
ha|adékta|anu| éftesíti.

14.5. Az aján|atkérőként szerződő fé| jogosu|t és egyben köteles a szeę&ést fe|mondani - ha
szrikéges o|yan határidőve|, ame|y lehetővé teszi, hogy a szeződéssel érintett feladata
e||átásáról gondoskodni tudjon - ha:

. a nyeftes aján|attevőben közvetetten Vagy közvet|enü| f\o/o-ot megha|adó tu|ajdoni részesedést
szerez valamely o|yan jogi szemé|y vagy jogi személyiségge| nem rendelkező gazdaságĺ társaság,
amely nem fe|e| mq az 56. 5 (1) bekezdés k)pon$ában meghatározott fe|tételeknek.

. a nyeftes ajánlattevő köaĺetetten vagy köaĺet|enti| 25olo-ot meghaladó tu|ajdoni részesedést
szerez va|amely o|yan jogi személy vagy jogi szemé|yiségge| nem rende|kező gazdasági
társaságban, ame|y nem fe|e| meg az 56. s (1) bekezdés k) pontjában meghatározott
feItéteIeknek.
Jelen pontban em|ített fe|mondás esetén a nyeftes ajánlattevő a szerződés megszűnése e|őtt
már te|jesített szo|gá|tatás szeződésszeríi pénzbe|i ellenéftékére jogosu|t.
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L4.6. A kĺilfö|di adóil|etősegű nyeľtes aján|attevő köteles a szerződéshez arra vonatkozó
meghatalmazást csato|ni, hogy az i||etősége szerinti adóhatóságtó| a magyar adóhatóság
közvet|enĹi| beszerezhet a nyeftes aján|attevőre vonatkozó adatokat az országok közötti
jogsegé|y igénybevétele nélküĺ.

I4.7, A közbeszerzési szerződést a közbeszerzési e|járás alapján nyeftes aján|attevőként szeződő
félnek, i||etve közösen aján|atot tevőknek, Vagy - ha az ajánlatkérő gazdá|kodő szeruezet
|étrehozásának kötelezettségét e|őílta Vagy azt. |ehetővé tette - a nyeftes aján|attevő
(ajánlattevők) kizáró|agos részesedéséve| létrehozott gazdá|kodó szervezetnek (a továbbiakban:
projeKtá rsaság) ke| | teljesítenie.

14.8. Az ajánĺattevőként szerződő fé| te|jesítésében kote|es kozreműködni az o|yan a|vá||a|kozó és
szakember, ame|y a kozbeszezési e|járásban részt vett az ajánlattevő a|ka|masságának
igazo|ásában. Az ajánlattevő köte|es az aján|atkérőnek a te|jesÍtés során minden o|yan - akár a
korábban megje|ölt a|vá||aIkozó helyett igénybe venni kilvant - alvá||aIkozó bevonását
beje|enteni, amelyet az aján|atában nem nevezett meg és a beje|entésse| egyritt nyi|atkoznia
ke|| arról is, hogy az á|ta|a igénybe venni kÍvánt a|vá||a|kozó nem ál| a kizárő okok hatá|ya a|att'

15. rn'lÉxozIľłľÁsT NYÚJTo szERvEzETEK

15.1. Építesi beruházás esetében az aján|atkérő e|őírhatja, hogy az aján|attevő tájékozódjon az
adőzásra, a kornyezetvéde|emre, az egészségvédelemre és a fogyatékossággal é|ők
esé|yegyen|őségére, valamint köte|es e|őírni, hogy tájékozódjon a munkavá||a|ók véde|mére és
a munkafe|tételekre vonatkozó o|yan köte|ezettségekről, áme|yeknek a te|jesítés he|yén és a
szerzffiés te|jesítése során meg ke|| fe|e|ni. A tájékoztatást az i|letékes szeľvek ingyenesen
teszik e|érhetővé.

15'2.Aján|atkérő az alábbiak szerint adja meg azon szeruezeteknek (hatóságoknak) a nevét és címét
(e|érhetősegét), a me|yeKő| az ajá n lattevő megfe|e|ő tájékoztatást ka phat l

Adózás:
Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAv)
Közép.magyarországi Regionális Adó Főigazgatóság
Kelet.budapesti Adóigazgatósága
1144 Budapest, Gvadányi u. 69.
Telefonszám: 06 1 467 6Lo0
Kék szám (mobĺ|hálózatbol is hívható): 06-40142-42-42

Környezetvéde|eml
Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség
Cím:707f Budapest, Nagydiófa u. 10-12.
Postacím: IĄ47 Budapest, ff.:541.
Te|efonszám: 06 1 478 4400
Te|efaxszám: 06 1 478 45f0
Honlap: http://kdvkM.zoldhatosag. hu/

Egészségvédelem:
Áľľsz Budapest vlil..il. Kerületi Intézete
Cím: 1084 Budapest, Nagyfuvaros u. 18.
Te|efonszám: 06 1 313 5042
Telefaxszám: 06 1 313 9894
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Fogyatékosságga| élők esélyegyenlősége :
Embeľi Erőforrások Minisztériuma
Cím: 1054 Budapest Akadémia u. 3.
KözpontiTe|efonszám: 06 1 795 t2o0
Email: info@emmi.gov.hu ; ugyfelszolgalat@emmi.gov.hu
Emberi rrőĺoľrásók uiníszřériumalTársada|mi Fe|zárkőzáséÉ Fele|ős Áltamtitkárság
Székhely: 1054 Budapest, Báthory u. 10.
Email : tarsadalmifelzarkozas@emmi.gov.hu

Munkavállalók védelme és a munkafe|tételekre vonatkozó kötelezettségek:
Nemzeti M unkaügyi H ivata| M unkavéde| mi és M unka ügyi lgazgatósag :

Cím: 1106 Budapest. Fehér út 10.,
Ingyenes (zöld) szám: 06-80-204-292, hon|ap: ommf.gov.hu
Buda pest Fővá ros Kormá nyhivata| M unkavéde| mi és M u nkaůigyi Szakigazgatási
Szeruének Munkavédetmi Fe|ügyelősége és Budapest Fővárosi Kormányhivatal
Munkavéde|mi és Munkaügyi Szakigazgatási Szeruének Munkaĺigyi Fe|ügyelősége
Cím: 1132 Budapest, Visegrádi u.49.
Postacím: 1438 Budapest, ff.:520.
Te|efonszám: 06 1 3233 600
Te|efaxszám: 06 1 3f33 602
Email : budapestfu-kh-mmszsz@ommf. gov. hu
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VÁu-łl-xozÁsr szenzőoÉs
TERVEZET

amely |étrcjött egyrészrő| ..... (székhelye:

Képvise|i: adószáma: .....'.........'..........., pénzforgaImi

szám|aszáma: .................. . ...........)

másrészrő|

másrészről (név) (székheIy:

szám|aszám:

képvise|ő:

azon.:

.........'.....' adószám:
.....'..."""""", cg':

kiviteIezői nyiIvántaľtási

;l'iŕ;i il,ň;; ;;d,;;;ffi,J*.Ľtl:*'ff', 
(a továbbiakban: Válla|kozó) között az

I.

Preambulum

1.1. Megrende|ő a 2011. évi cuil. töruény (továbbiakban: Kbt.) ilI. része (nemzeti eĺjárásrend)

szerinti nyílt kozbeszezési e|járást folytatott |e ,,Va||alkozási szeęffiés keretében Magdolna

Negyed Program III. Te|eki tér zöldfe|ü|et kivitelezés,, elnevezésse|.

1.f. pe. eljárásban nem |ehetett rész aján|atot tenni.

Az eljárás nyeĺtese a Vá||alkozó |ett, akivel Megrende|ő - a Kbt. rende|kezéseinek megfe|e|ően

- az a|ábbi szeződést köti.

Felek rogzítit hogy a Megrendelő a Ptk 685.5 c) pontja a|apján szerződő hatóságnak minősü|.

1.3. Megrende|ő tájékoztatja a Vá|lalkozót hogy a beruházás a '.Magdo|na Negyed Program III.''
KMOP-5.1.1lB-Lz-k-2OL2-0001 pá|yázati projeK keretében va|ósu| me5,, ígY a megva|ósu|t

eredménynek, ĺ||. az azzal kapcso|atos minden körü|ménynet nyi|atkozatnat szám|ának, stb.

meg ke|| fe|e|nie a Támogatási szeződésben és annak mel|ék|eteiben fe|soro|t fe|téte|nek.

II.
Aszerződés tárgya

2.I. Megrendelő megrendeli, Vá|la|kozó pedig etvá||a|ja a fent megje|ö|t közbeszerzési e|járás
szerinti, a közbeszezési műszaki |eírásban rögzített kivite|ezési fe|adatok el|átását,
ered ményfeIelősséggel.

A megva |ósíta ndó mu n kák kü|önösen : terek rehabi| itációja.
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2.3.

?.5.

f.4.

A rész|etes feladat|eír.ást a kozbeszerzési e|járás iratanyaga taľta|mazta, me|y je|en szeződés
me||ékletét képezi.

Felek megá||apodnak abban, hogy a Vá||a|kozó akkor te|jesít a kivite|ezési tevékenység
vonatkozásában hĺbát|anul, ha a megvalósu|t eredmény kielegíti az azza| kapcso|atban a
jogszabályokban, a Támogatási Szeződésben és me||ék|eteiben, továbbá a je|en szeződésben
megfoga|mazott va|amennyi mennyisĄ7i és minőségi követe|ményt és a|ka|mas a

rende|tetésszerű haszná |atra.

Vá||a|kozó jogosu|t a|vá||a|kozó(k) igénybevételére. Az a|vá||alkozó igénybevéte|énél a Kbt. és a
je|en szeződés megkötéséhez vezető közbeszezési e|járás rendelkezései irányadóak. pc

alvá||a|kozókka| kotött szeződésekre a Kbt. továbbá a 306l20Lt. (XII.23.) Korm. rendelet, ĺll.

a 19U2009. (IX.15.) Korm. r. szabá|yai éľte|emszerűen irányadóak.

A Vá|la|kozó az igénybe vett alvá||alkozóéft (teljesítesi segédért) úgy fele|, mintha az
a|vá||a|kozói (te|jesÍtési segédei) á|ta| végzett munkákat saját maga végezte volna e|. A
jogosu|at|anu| igénybe vett a|vál|a|kozók vonatkozásában azon hátrányos következményekért
is fe|e|, ami ezen alvá||a|kozók (te|jesĺtési segédek) igénybevéte|e né|kü| nem kovetkeztek
volna be.

nr.
Vál|a|kozói díj és annak megfizetése

3.1. Vá||alkoző a szerzffiés teljesítésének e||enértékeként vá||a|kozói dfira jogosult.

3.2, Avá||a|kozó dfi méftéke Ft+Áfa, azaz ..'......, forint+Áfa.

3.3. Fe|ek megá||apodnak abban, hogy a fenti díj áta|ánydfi, ame|ynek jogi természetéve| tisztában
vannak.

3.4. Felek rogzítit hogy a fenti vá||a|kozói díj tafta|ékkeretet nem taftalmaz, továbbá hogy je|en

szerződés rendetkezései vonatkozásában a Felek taŕa|ékkeret jogintézményét nem

aIkalmazzák.

3.5. Az Áfa métékére, elszámo|ására a mÍndenkor hatá|yos Áfa toruény rende|kezései az irányadóak.

3.6. pE. átalánydÚ a Megrendelő á|tal szo|gáltatott árazat|an köĺtségvetés a|apján a Vállalkozó
koltségvetése szerint kerü|t meghatározása. Vá||a|kozó kije|enti, hogy a megaján|ott áta|ánydii a

szerződéssze ríí te |jes ítésh ez e l e g e nd ő.

3.7. Megrende|ő többletmunkaigényt nem fogad e|. Ezze| kapcso|atban Vá||a|kozó - mint a szerződés
tárgyáva| kapcso|atban ke||ő szakéľte|emme| rende|kező jogi személy - je|en szeződés
a|áír.ásával kijelenti, hogy a közbeszezési e|járás a|att te|jes méftékben megismefte az
e|végzendő fe|adatot és annak körü|ményeit, így kfe|enti, hogy az á|ta|a megaján|ott vá||aĺkozói

dff va|amennyi fe|téte| kielégítéséhez szükséges munkára (anyagra, berendezési és fe|szere|ési

tárgyra, stb.) fedezetet nyújt, így tobb|etmunkaigényéről je|en szeződésse| fe|téte| nélkü| és
visszavonhatat|anu| lemond. Kije|enti, hogy az ár-, áŕolyamváltozásokkal, továbbá banki, adózási
kondíciók vá|tozásáva| kapcsoĺatos kockázatokat fe|méfte, és arra a vá||a|kozói dÚ teljes
mértékben fedezetet nyújt. Pótmunka esetén a fe|ek a Kbt' rende|kezési szerint járnak el azza|,

hogy potmunkára csak a közbeszeęési műszaki |eír.ás és me||ék|eteiben nem szerep|ő, az
a;áńlattételkor az aján|attevőtől, mint hason|ó tevékenységet üzletszerŰen végző gazdasági

szereplőtől e|várható gondosságga| e|őre nem ]átható okbo| kerü|het sor. Pótmunka esetén a
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fe|ek a Kbt. rende|kezéseinek megfele|ően járnak e|. A pótmunka e|számo|ása a potmunkára
vonatkozó eljárásba n fog |altak szerint töfténi k.

3.8. A beruházás pénzügyi fedezetét a KMoP-5.1.1lB-Iz-k-20t2-0001 azonosíto számű projeK
keretében e|nyeft támogatás biztosítja szá||ĺtói finanszírozás keretében. Megrende|ő a fentiek
figye|embevéte|ével nyi|atkozza, hogy a te|jes forrás rende|kezésre á||, figyelemmel arra, hogy a

támogatási intenzitás: 100o/o.

3.9. Megrende|ő a kifizetés során az adőzás rendjérő| sző|ő 2003' évi XCil. töľvény 36/A' S-ában
foglaltakat te|jes körben a|ka|mazza.

3.1o. Megrende|ő részszám|ázási |ehetőséget biztosít akként, hogy Vá||a|kozó havi 1 szám|a
benyújtására jogosu|t a te|jesítés függvényében o|y módon, hogy a végszámla összege nem
|ehet kevesebb, mint a nettó vá||alkozói díj 25o/o-a. Fentiek okán Válla|kozó nem jogosu|t

további részszámla benyújtására, ha a részszámlák összege e|érte a nettó vál|a|kozói díj 75o/o-

át. Azon részszám|ában, ame||ye| a fenti météket a Vá||alkozó e|éri, Vá|la|kozó csak olyan
összeget szerepe|tethet, me||yel biztosítja, hogy a fenti méfték ne kertiljön megha|adásra.
Végszám|a a sikeres átadás-átvételt követően á|lítható ki a számlákka| mé9 le nem fedett
m un ká k elIenéľtékérő|.

3.11. Megrende|ő a vá|la|kozó díjat a fenti szám|ázási rend figye|embevéte|éve| kiá|lított szám|ák
a|apján a KMOP-S,I.IĺB-t2-k-2012-0001 azonosító számú program keretében kötött
Támogatási szeződés és az NFÜ e|járásrendje szerint fizeti meg átuta|ással az a|ábbiak szerint:
- a|vá||alkozó igénybevételének hiánya esetén a Kbt. 130. 5 (1)-(6) bekezdései, továbbá a Ptk.

292ĺ8.5 (1) bek. szerint;
- a|vá||alkozó igénybevétele esetén a 306ĺ201L. (XII.23.) Korm. rendelet 1'4. 5 (1)-(3)

bekezdései szerint.

3.72. Aszerződéskötés, az elszámo|ás és a szám|ázás, továbbá a kifizetés pénzneme: HUF

3.13. Vá||a|kozó a 4l2OI7. (I.28.) Korm. r. 57l^.5 alapján jogosu|t a jelen szeződés e|számo|ható
összege 3Oo/o-os méftékéig szá||Ítói e|ő|eget igénybe venni, me|ynek fe|téte|e az NFÜ részére
nyúitanoó, a Kbt. 126.5 (6) bekezdés a) pontja, 4l}oLl. Korm. rende|et 57l. 

^s 
és az NFÜ

útmutatója szerint szo|gá|tatott elő|eg-visszafizetési biztosíték nyújtása.
A szá||ítoi e|ő|eget (e|ő|egbekérő dokumentumon keresztü|) Vá||aIkozó koałet|enül a
Közreműkodő Szeruezettő| igényeĺheti a Megrendelő egyidejű éftes,ltése mellett.
A Megrende|ő az étesítéstő| számított 5 napon belü| je|ezheti a szá||Ítói e|ő|egge| kapcso|atos
fenntaftását.
Ennek hiányában a szá||ítói e|ő|eg-igénylést Megrende|ő részérő| elfogadottnak ke|| tekinteni.
Megrendelő köte|es a Vá||a|kozó á|ta| megkü|dött előleg-számlát annak beérkezését kovető 5

napon belü| záradéko|ni és a közreműködő szeruezet részére megkÜ|deni időközi kifizetési
igénylés keretében.
Az elő|eg kifizetésére a|ka|mazni ke|| a 306ĺ20II. (XII.23.) Korm. r. 12.s-t. Az eĺő|eg
visszafizetési biztosítékń| az NFÜ kie|égíliést nyerhet, ha Vá||a|kozó az igénybe vett e|ő|egge|

részben vagy egészben nem számo| e|.

Az elő|eggéĺ totenő e|számo|ás rész|etszabá|yait a Nemzeti Fej|esztési Ügynĺikség határoza
meg aza|, hogy az e|ő|ę az e|ső részszám|ában számo|andó e|, amennyĺben azonban az első
részszám|a a biztosított e|ő|egre te|jes egészéńn nem nyújt bĺztosítékot, akkor az e|ső

részszám|ábó| le nem vonható (e| nem számo|ható) e|ő|eg összegét a második részszám|ában
ke|lelszámo|ni.

3.14. A .te!esí|és!gazo-|ás kjá||ítasára - mely minden szám|a köte|ező mel|ék|ete
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3.15. A szám|ákat a hatá|yos jogszabá|yot i||. a támogatási szerződés rende|kezései szerint kel|

kiál|Ítani.

3.16. Késede|mes fizetés esetén a Megrende|ő, mint szerződő hatóság köte|es a Ptk. 301/B.s szerinti
késede|mi kamatot megfizetni.

3.L7. Fe|ek megá||apodnak abban, hogy a Válla|kozó á|a| az aján|atban csatolt pénzügyi Ĺitemteru
módosítása, nem minősü| a je|en szerzffiés módosításának.

ry.
Határidők

3.18. Szerzffiő fe|ek jelen szerz&és válla|kozó á|taĺi végső te|jesítési határidejét 2014. 07.30,
napjában határozzák meg, me|y szigorú (fix) határidő. Aszigorű (fix) határidő jogi természetével
és jogkövetkezményével a fe|ek tisztában vannak. Fe|ek megá||apodnak abban, hogy a Vá||a|kozó
á|ta| az aján|atban csato|t kivitelezési tjtemteru módosítása, nem minősÍ.il a je|en szerződés
módosí]tásánat azonban a 20t4.07.30-i teljesítesi véghatáridő nem változhat.

4.7. A szigorú (fix) határidő, mint jogi foga|om tarta|máva| és jogkovetkezményeive| a felek tisztában
vannak.

4.2. 
^ 

teljesítési határidőbe (véghatáridő) az átadás átvételi eljárás |egfeljebb 15 napos időtaĺtama is
beleszámít.

4,3. Minden, a szerződés te|jesítését akadályoző, e| nem háríEható kü|ső körri|mény (vis maior) a

befejezési hataridő módosÍtását vonhatja maga után, kivéve, ha bármilyen munkaszeruezési (több
munkavá||a|ó a|ka|mazása, munkaszeruezés megvá|toztatása, stb.) e|járássa| megoldható |ett voĺna
a hataridő betaftása. A határidő modosu|ásáhozaz ok (és annak fenná||ásának időtaftama) épĺtési
nap|óba va|ó bejegyzése és a Megrende|ő míÍszaki e|lenőrének jóváhagyása szükséges. Válla|kozó
kijelenti, hogy a rende|kezésére á||ó teljesÍtési időszak - figye|embe véve az évszakokkal
kapcso|atban felmerü|ő munkavégzést általában akadályozó körü|ményeket is - e|egséges a
szerződés hataridőben töfténő hiány és hibamentes te|jesítésére.

4.5 Nem eredményezi a te|jesítési határidő modosu|ását az e|hárítható, il|etve a Vá||a|kozó á|ta| ke||ő

gondossággal előre |átható okok miatt bekövetkezett késedelem.

4.6. Vál|a|kozó k.ljelenti, hogy tisztában van azza|, hogy a szerzffiés közvetett tárgyát képező
fe|építmény közcé|okat szo|gá|, továbbá Európai Uniós forrásbó| (támogatásbó|) valósu| meg, í9y
fenti határidőben és tafta|ommal, va|amint minőségben va|ó átadása a Megrende|ő kü|önosen
fontos érdeke.

v.
Vá l la l kozó köte|ezettségei

5.1. Vá|la|kozó a munkát I. osztá|yú minőségben, határÍdőre köteles e|végezni. Válla|kozó a munkavégzés
során csak I. osztá|yú anyagokat, szerkezeteket stb. haszná|hat fe|.

5.2. 
^ 

beépített anyagot szerkezetek minőségét igazo|ő dokumentumokat a Vá||a|kozó az építési
tevékenység során a Megrende|ő képviselőjének köte|es bemutatni és az átadás áwéte|i eĺjárás
során átadni'
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5.3. Válla|kozó köte|es a szerződés hatá|ya a|att kozterri|eti zö|dfe|ü|et építése (más egyenétékű
megfoga|mazás is megengedett) tevékenységre vonatkozó az MSZ EN Iso 9001:2009. szerinti
minőségirányÍtási rendszer tanúsítványa és MsZ EN ISo 14001:2005 szerinti környezet irányítási
rendszer tanúsíEványa, va|amint építőipari tevékenységre vonatkoző, MSZ 28001:2008 vagy BS
oHSAs 18001:2007 szerinti munkahe|yi egészségvéde|mi és biztonsági irányÍtási rendszer
tanúsítványa hatá|yát fenntaftani Vagy a fenti szabványok e|őír.ásainak mindenben megfe|e|ő
egyenéľtékű minőségirányítási, munkahe|yi egészségvéde|mĺ és biztonsági irányÍľási és környezet
irányítási rendszerek szerinti intézkedéseit megtaľtani és azt alkalmazni.

5.4. Vá|la|kozó kotelessége a közbeszeaési e|járás során tett aján|atában megaján|ott méńékĹÍ regisztrá|t
taftós á|láskeresők bevonása tekintetében együttmíÍkodni Megrende|őve|, Budapest Főváros
Kormányhivata|áva|, illetve az illetékes Munkaügyi Kirende|tségge|. Fe|ek egyĹittműködés a|att a
Vá||a|kozó és a terü|etĺleg i||etékes Munkatigyi kirende|tség közötti egyeztetést, valamint az
adatvédelmi töľvény rende|kezéseinek betaftása me||ett a Vá||alkozó á|talĺ adat kérést és
adatszolgá |tatást éfti k.

6.1.

6.2..

vI.
A m u n katerii l et átadása, m u n ka v égzés, teruezés

A munkaterÜletet a Megrende|ő 2oI4. f.ebruár..' napján adja át a Vá||a|kozónak.

Vá||a|kozó a kivitelezés megkezdésekor építési nap|ót nyit meg, és azt a vonatkozó rende|kezések
szerint naprakészen vezeti (I9Lĺ2009. (IX.15.) Korm. r.). Felek rĘzítit hogy figye|emme| a
munkaterü|et átadásának időpont1ára, az építesi nap|óra az e|eKronikus épĺ!ési nap|ózásra
vonatkozó rendelkezések alkalmazandóak. Megrende|ő je|en szeződésse| együtt - annak
me||ékleteként - megadja mindazon adatokat i||. hozzáférést ame|y az eleKronikus építési
na plóva I ka pcsolatos Vá l |a ĺ kozói tevékenységek e| |átásá hoz szü ksĄ7esek.

Fe|ek megá||apítját hogy az átadás-átvéte| vonatkozásában a munkaterü|et megfe|e|ő, ha a
munkavégzés he|yére az anyag szá|lítása gépi vagy kézi erővel mego|dható és a munkavégzés a
tény|eges munkavĄ;zés he|yén megkezdhető.

A Vá||a|kozó energiaigényét e|sőd|egesen saját maga köte|es biztosítani, arra Megrende|ő nem
köteles.

A munkaterület átadását kovetően a szemé|y-, Va$ýon-, és munkabiztonságró|, a
kornyezetvá1elmi szabá|yok betartasáró| a Vá||a|kozó köte|es gondoskodni. Vá||a|kozó fe|el a
Megrendelő i||. harmadik szemé|yek vonatkozásában azok vagyontárgyaiban, é|etében, testi
épségében i||. egészsegében a neki fe|róható modon ke|etkezett hiányokért, i||. károsodásokéft.

Vá||aIkozó köte|es a munkaterÜ|etet megfele|ően e|keríteni.

Vá||alkozó köte|es a ke|etkezett hu|ladékot a jogszabá|yoknak megfe|e|ően gyűjteni, és hivata|os
hul|adék|erakó-he|yre szál|ítani, va|amint ezt a Megrende|ő fe|é męfe|e|ően igazo|ni.

Az e|takarásra kertilő munkarészek e|takarása előtt a műszaki e||enőrt közvet|enül, ill. az építési
nap|ón kereszttil |ega|ább 1 hétte| korábban éľtesítenie kell a Vá|lalkozónak. Ennek e|mu|asztása
esetén a Megrendelő követe|heti, hogy tárják fe| az e|takart munkarészeket me|ynek ko|tségei a
Vá||aIkozót terhe|ik.
A te|jesí|és he|ye: Budapest VIII. kerü|et, Józsefuáros, Te|eki Lasz|ó tér (Népszínház u. és
Fiumei út között) hrsz.:35I23l4
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6.9, Felek megát|apodnak abban, hogy a je|en szeződés te|jesítése során ke|etkező, szerzői műnek
minősü|ő sze||emi a|kotások vonatkozásában az átadássa| a Megrendelő teljes, térben, időben, és
fe|használási módban korlát|an, átruházható felhasználási jogot szerez, me|y így kiterjed az
átdo|gozásra is. Vá||a|kozó kijelenti és szavato| azért, hogy szezői művek vonatkozásában
harmadik szemé|ynek nincs olyan joga, me|y a fe|használási jog fentiek szerinti átruházását, vagY
egyebekben a teruek fe|haszná|ását kizárná vagy akadá|yozná,

6.10. Felek megá||apodnak abban, hogy a haszná|atbavéte|hez sztikséges engedélyek beszezése a
L9Ll2009, (Ix.15.) Korm. rendeletben fogla|tak szerint töfténik.

6.11. Közterü|et fogla|ást a Megrende|ő kizáró|ag a beruházáshoz időben és térben műszakilag indokoĺt
és szükséges méĺtékben biztosít Válla|kozó részére dfimentesen, ezen felül Vá||a|kozó minden
további köztertj|et igény|ést írásban köteles kezdeményezni, melynek dfiáró| és e|bírá|ásáró|

Megrendelő i|letékes bizottsága dönt.

7.1.

7.2.

wr.
Ka pcsoIatta ftás, jog nyilatkozattétel

Fe|ek kije|entit hogy a tevékenysegük során a tudomásukra jutott Üz|eti titkot megőzik. Üzleti
tĺtokként definiálnak minden o|yan adatot, mely jelen szerz&és keretein be|ü| a másĺk fél|e|

kapcso|atban a tudomásukra jut. Kivéte|t képez ez a|ő| azon adatok osszessége, ame|y a Kbt.
vagy más jogszabályok szerint nyilvános adatnak minősü|.

A titoktaftasi köte|ezettség megszegésébő| eredő káréft az ezért fe|elő fé| kártérítesi
köte|ezettség ge| ta ftozi k.

Fe|ek titoktaľtasi köte|ezettsége kiterjed a munkavá|lalóikra, va|ame|y po|gári jogi szeződés
a|apján munkavégzésre irányu|ó jogviszonY, va9Y más jogviszony a|apján a fé|le| kapcso|atban
lévő egyéb szemé|yekre is. Ezen szemé|yek magataftásáéft a titoktaftási köte|ezettség
viszony|atában az érintett fé|, mint saját magatartasáért fe|el.

Nem minősülhet üzleti titoknak mindazon adat vagy információ, amelyet jogszabá|y Vagy a
támogatási szerz&és, i||eWe egyéb dokumentum az üz|eti titok körébő|kizár.

Je|en szeződéssel kapcso|atban joghatályos nyi|atkozattéte|re jogosult személyek az alábbiak,
akik jognyi|atkozataikat kizáró|ag í.rásban, az áWéte| idejét igazo|ő módon tehetĺk meg

éruényesen. Fe|ek ez a|att értik a te|efax i||. az e-mail üzenetek vá|tását ha annak áwéte|e
igazo|ható, valamint az építésĺ nap|óba az arrajogosu|t á|tal tett bejegyzést is:

Megrende|ő részérő|:

illetve

Vá|la|kozó részérő|:

7.6. A Megrendető a 19Ll2009. (IX.15.) Korm. r. a|apján a teljesíiést mĹíszaki e||enőr igénybevéte|éve|
e||enőzi. A műszaki el|enőr adatai:

a. Cégnév:
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b. Székhely:
c. e|járó műszaki e||enőr neve, e|érhetősége:

7.7. 
^ 

műszaki e||enőr a Megrende|ő képvise|etében jár el.

7,8, Szerződő felek jelen szeződés te|jesÍtése során kötelesek egytittműkodni.

7.9. Megrende|ő és Vá||a|kozó egymás írásbeli megkereséseire azok kézhezvételétő| számíNa f
munkanapon be|ül írásban érdemi nyi|atkozatot kotelesek tenni.

7.10. Megrende|ő képvise|ője jogosu|t a kivitelezés során bármikor a munka á||ását e||enőrizni, és ezek
ered ményé rő| az építésĺ na p|óba bejegyzéseket eszközol n i.

vIu.
A szerződés te|jesítésével ka pcsolatos átadás átvétel i e|járás

8.1. p,z átadás-átvételi eljárás megkezdésérő| Vá||a|kozó Megrende|őt köte|es készre je|entés

formájában írásban, a hatá|yos jogszabá|yi rende|kezéseknek megfe|e|ően éftesíteni. Megrende|ő
köte|es az átadás-átvéte|i eljárást 5 munkanapon be|ü| megkezdeni, és a Kbt. 130.5 (2) bek., és a
L9tl2oo9. (IX.15.) Korm. rende|et 32. 5-a szerint |efo|ytatni, az ott meghatározott
jogkovetkezmények terhe me||ett.

8.z. pę' e|járáson a felek képvise|ői megvizsgá|ják a te|jesíiést, jegyzőkönylłet vesznek fe|, me|yben
fe|vezetik az eset|eges hĺbák és hiányok |istáját me|yet a t9tl2009. (IX.15.) Korm. rende|et 32. $
(4) bekezdése szerint az eĺeKronikus építési napló mellék|eteként csato|ni ke||. A Vál|a|kozó

köte|es a jegyzőkonyvbe nyi|atkoznĺ a hĺbák kijavítasának határnapjáról, me|y nem ha|adhatja

meg összességében az 5 munkanapot. A kijavítas időtaftama az átadás-átvéte|i e|járás

időtartamába nem számít be|e.

Megrende|ő az átadás-átvételi e|járás során hivatkozhat kü|önosen mindazon hibákra, hiányokra,
ame|yre a |eendő keze|ő hivatkozik.

8.3. Az átadás-átvéte|i e|járás a l9tl2009. (IX.15.) Korm. rendelet 32.s-33. $ szerint töfténit az
a |ábbiak fi gye|embevéte|éve| :
Az átadás-átvéte|i e|járás időpontjáról a Vá||a|kozó |ega|ább 15 nappa| korábban köte|es írásban
éftesíteni a Megrende|őt. Az átadás-átvéte|i e|járás megkezdéséhez a Vá||a|kozó köteles a

Megrende|ő rende|kezésére bocsátani a szerződés megva|ósítását igazo|ő dokumentumokat: így
kĹi|önösen, a közműszolgáltatókka| felvett átadás-átvéte|éi jegyzőkönyveket, közmű
nyilatkozatokat, me|yek megszezése a Vál|a|kozó köte|essége, és 5 pé|dányban a megva|ósu|ásĺ

teľvdokumentációt (a pádányban papír a|apon és 1 példányban digitá|ĺs adathordozőn), va|amint
a fe|e|ős műszaki vezetői nyi|atkozatokat. A Vá||a|kozó köteles továbbá átadni:

. Megrendelő részére a beépített anyagokra vonatkozó minőségi tanúsítványokat
bizonylatokat,

. mérésijegyzőkonyvek (tömorségi, szigete|ési e|lená||ási vizsgá|atot nyomáspróbák
stb.)

. építési nap|ók máso|atai, e-építesi nap|ó nyomtatott veziója 4 pé|dányban

8.4. A fentiek alapján e|végzett hiánypót|ásokró|, ill. javĺ[ásokról a Vá||a|kozó ír.ásban tájékoztatja a
Megrende|őt aki a tárgyi munkát - megfe|e|őség esetén - átveszi.

8.5. A Vát|a|kozó a Ptk. szerinti utófe|ülvizsgá|ati eljárásban köte|es közreműködni. Az utófe|ü|vizsgá|atot

a Megrende|ő hÍľja össze a te|jesítést követő L i||. 2. év e|te|tét követően.
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Az utófelü|vizsgálati eljáráson megá||apított hĺbákat Vá||a|kozó 15 munkanapon belül kötg|es

k.ljavítanĺ (amđnnyibei az míjszakilag nem |ehetséges, 15 napon be|tj| köte|es a javítást

megkezdeni).

Az utó-felÜ|vizsgálaton észle|t és jegyzőkönyvezett hiányok pót|ását és hibák k.ljavítását követően
Vá|la|kozó értešíti Megrende|őt és felek jegyzőkönyvet vesznek fe| az e|készü|t pótlásokró| és
javításokró|.

A kijavítas tényét Megrende|ő és Vál|a|kozó, Válla|kozó készre je|entése alapján közosen
elIenőzik.

8.6. Vá||alkozó köte|es együttműkodni az érdeke|t szeruekkel, szemé|yekke|, ktilonösen a

szakhatóságokka|.

il.
Szeződési biztosítékok

9.1. Vál|a|kozó késede|mi kotbér megfizetésére köte|es, ha o|yan okbó|, amiéft fele|ős a

szerzffiésben Vagy a szerződés me||ék|etében rogzített bárme|y határidőt e|mu|asztja. A
késedelmi kotbér mértéke 80.000.-ftlnapl azaz nyo|wanezer forint/nap, minden megkezdett
naptári napra.

g.2. Vál|a|kozó meghiúsu|ási kötbér megfizetésére kite|es, amennyiben a jelen szerződés
te|jesítése neki fe|róható bármely okbo| meghiúsu|. A meghiúsulási kotbér méftéke a nettó
vá||a|kozó díj Lío/o-a.

9.3. Vá||alkozó hibás teljesítési kotbér megfizetésére koteles, ha neki felróhatóan a szerződés
te|jesÍEési időszaka a|att nem fog|a|koztatja az á|tala megaján|ott méftékben a regisztrá|t-tartós
(dgaÉbb 6 hónapja) munkané|kü|i szemé|yeket. A hibás te|jesítési kötbér mértéke: A
szałképzett minimá|bér egy napi bruttó összegének a kétszerese minden főre és minden

megkezdett naptári napra a hiba kijavításáig. Vá||alkoző a készre je|entéssel egy időben -
továnoá Megrende|ő fe|hívására a fe|hÍvást követő 3 munkanapon belÜ| - köteles téte|es

kimutatást á-taoni a Megrendelőnek az á|ta|a tett megajánlás e||enőrizhetősége érdekében,
me|yhez csato|ni ke|| a jelenléti íveket, ill. az art, aÉtámasztó (regisztrá|t tartós

munkanélkü|iseg tényét igazo|ó) dokumentumokat is. Amennyiben Váĺ|alkozó nem' Vagy nem

aggá|ymentesen igazolja a vá||a|ása te|jesítését, akkor a nem igazo|t, .vagy neT
aggá|ymentesen ig}zo[ méftékre is a|ka|mazható a kötbér. A hibás te|jesítesi koJbir
vóňat-rozásában regisztrált taĺtós munkané|kü|inek az a szemé|y minősü|, aki a szerződés
megkötését kovető ébő bevonásakor (munkavégzésre irányu|ó jogviszony |étrehozásakor) már
|ega |ább 6 hóna pja regisztrá |t m u n kané| kü |i nek (á ||áskeresőnek) mi nősü|.

A Megrende|ő az eset|eges kötbér igényét ír.ásbeli fe|szó|ítas útján éruényesíti, me.lynek a

Vá||alkozó kote|es 8 naptári napon belü| maradékta|anul eleget tenni. Amennyiben a Vál|a|kozó

a fenti irat kézhezvéte|ét követő 3 napon belü| magát érdemi indoko|ássa| és azt alátámasztó
bizonyítékokkal kétséget kizáró|ag nem menti ki, akkor a kötbér e|ismeftnek tekintendő. A Kbt-

ben fog|a|t egyéb beszámítási fe|téte|ek (130.s (6) bek.) te|jesÜ|ésekor a kötbér a vál|a|kozói

szá m lá ba beszá mítható.

g.4. Válla|kozó a szerzffiés hibát|an te|jesítésének bĺztosítasára va|amennyi beépÍtett do|og i||.

e|végzett munka vonatkozásában 24 hónap álta|ános jóta||ást vá||a|. Válla|kozó jótá||ási

koteiezettsége _ azérintett hibával kapcso|atban - megszűnit ha a hiba bizonyíthatóan:
- rende|tetésel|enes vagy szakszerűt|en használat
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- szándékos rongálás vagy erőszakos behatás,
- elemicsapás,
. szakszerűt|en szerelő vagy javíto je||egű beavatkozás,
. a sztikseges karbantartás hiánya
miatt következett be, fe|téve ha a fentieket mega|apozó tényekrő| és korü|ményekrő| a

Megrende|ő az átadás-árvételi e|járás során kifejezetten tájékoztatva |ett.

9.5. Válla|kozó a jótá||ási kötelezettsége alatt a hiba beje|entésétő| számított 15 napon be|Ĺi| köte|es a
javítást elkezdeni és megfe|e|ő személyi állománnya| annak befejezéséig fo|yamatosan munkát
végezni. A hiba kijavítasának vęső határideje a beje|entést követő 15 nap, azza|, hogy
amennyiben egyéľtelmű, hogy a hiba kijavÍtása a fenti időtaftamon be|ü| nem va|ósítható meg,
akkor a fe|ek egyeztetnek annak hataridejéről.

9.6. A jótá||ási köte|ezettség nem érinti a Megrende|őt megi||ető szavatossági jogokat, és azok
érvényesíthetősegét.

g.7. Vá||a|kozó te|jes káľtérítési köte|ezettséget vá||alje|en szeződésse| kapcso|atosan a neki felróható
károkért.

9.8. Vál|alkozó a teljesí]Eés biztosÍtása érdekében a nettó válla|kozói díj 3o/o-ának (figye|emme| a

tafta|ékkeret hiányára) megfe|e|ő mértékű, a Kbt.126.5 (6) bekezdése a) pontja szerint
szo|gá|tatott teljesítési biztosítekot köte|es nyújtani Megrende|őnek. Ezen bĺztosítékot a szerződés
hatá|yba|épesekor ke|| rendelkezésre bocsátani. Megrendelő a te|jesítési biztosítékbo| közvet|enü|

kielégítést nyerhet, ha a Vá||alkozó érdekkörében felmerü|t okbol Vá||a|kozó bárme|y szeződéses
köte|ezettségét nem te|jesíti. A te|jesítési biztosĺtéknak |ega|ább a sikeres átadás-átvéte|i e|járás

befejezéséig ke|| |ehilvhatóan rende|kezésre ál|nia (éruényes és hatá|yos).

g.g. Vá||alkozó a szezffiésszerű te|jesíŁés biztosíiása érdekében a nettó vá||a|kozói díj Zolo.ának
(figye|emme| a tarta|ékkeret hiányára) megfele|ő méftékű, a Kbt.126.5 (6) bekezdése a) pontja

szěrint szolgáltatott jó|te|jesítesi biztosítékot köte|es nyújtani Megrendelőnek. Ezen biztosĺtekot
teljesÍtéskor ke|| szo|gáltatni (az átadás-áwéte|i eljárás |ezárásának a fe|tétele). Megrende|ő a
jólte|jesítesi biztosÍtékbó| közvetlenĺi| kie|égíltést nyerhet, ha a Vá|la|kozó érdekkörében fe|mertj|t

okból Vá||a|kozó jótá||ásilszavatossági kote|ezettségét nem teljesíti. A te|jesítési biztosítéknak
|ega|ább a jótá||ási határidő |ete|téig |ehívhatóan rende|kezésre á||nia (éľvényes és hatá|yos).

9.10. A je|en szeződésben e|őílt va|amennyi a Kbt. szerinti biztosÍtékokra megfele|ően -
a|kálmazandó szabá|yok - amennyiben az NFÜ iránymutatása az e|ő|eg-visszafizetési biztosÍték
vonatkozásában másként nem rendelkezik:
Ha bárme|y biztosítek adására a bankgarancia formáját vá|asztja a Vál|a|kozó, a bankgarancia
nyi|atkozat eredeti pé|dányát a Megrende|őnek át kel| adnia. Jogosu|t kizáró|ag olyan
bankgarancia nyi|atkozatot köte|es e|fogadni, ame|yben a bank vállalja, hogy amennyiben a

Jogośut arró| tajékoztat1a, miszerint a Válla|kozó bárme|y okbó| nem tett e|eget szeződésben
fog|a|t köte|ezettségeinet úgy Vá||a|kozó helyett a Jogosult e|ső felszó|ítására átuta|ja a

bankgaranciábo| a Jogosu|t á|ta| megje|ö|t összeget az a Jogosult bankzám|ájára. A
bankgaranciában rĘzíteni ke||, hogy a bank a szo|gáltatást nem vitatja, lemond a szo|gá|tatás

visszautasítására, visszataftására, annak vitatására vagy beszámíĽására vonatkozó va|amennyi
jogáró| továbbá arróĺ is, hogy Vál|a|kozónak a je|en szeződésbő| vagy azza| kapcso|atban, i||etve

más jogviszonybó| eredő, a Megrende|őve| szembeni követe|éseit éruényesÍtse.
A banki készfizető kezessĄ;re a fentiek megfe|e|ően a|ka|mazandóak.
A biztosítási szeződés a|apján kiá||ított _készfizető kezességvá||alást tarta|mazó - köte|ezvénnye|

történő biztosítás-nyújtására a fentiek megfe|elően alkaImazandóak.
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9.11. Amennyiben a Vál|a|kozó bárme|y Megrendelő javára te|jesítendő biztosítékot a Megrende|ő
14100309-1o2l3949-oto00006 számú fizetési számlájára tofténő utalássa| is tudja te|jesíteni,
me|ynek fe|téte|e, hogy a hataridőig a Megrendelő szám|áján jóváír.ásra kerü|jön a az e|őíťt
határidőig a teljes osszeg.

x.
Vegyes és zárő rendelkezések

10.1. Je|en szeaô1dést a felek a te|jesítésig kotik.

1o.2. A szerződés teljesítés e|őtti megszűntetésére a Ptk. vá||a|kozási ill. építesi szeződésre vonatkozó
szabá |yai irá nyadók az a |ábbiak figye|embevételéve| :

10.3. Megrende|ő jogosult e|á||ni a szerződéstő| i||. azt felmondani, kti|önösen ha:

a. a Vá||alkozó e||en az il|etékes bírróság jogerős végzése a|apján felszámo|ási eljárás
indul; vagy

b. a Vá||a|kozó vĄ7e|számolás iránti kérelme (amennyiben gazdasági társaságró| van
szó) a cegbír.óságná| benyújtásra kerü|t; vagy

c. a Vál|a|kozóva| szemben az i||etékes cégbĺroság e|őtt megszíĺntetési, tör|ési eljárás
indul;

d. a Vá|la|kozó a jelen vá||alkozási szeződésben megjelölt bárme|y hataridőt a

következményekre történő figyelmeztetés e||enére, a fe|szólíŁás áwéte|étő| számítva
is 20 napot megha|adóan e|mulaszt;

e. Jogszabá|yon a|apu|ó fe|mondási vagy e|á||ási okok fenná||nat
f. Vá||alkozó o|yan magatartást vagy mu|asztást követ e| vagy tanúsít, ame|y a

pá|yázatban fogla|t kötelezettségek megva|ósÍtását |ehetet|enné teszi, i||. a
támogatási összeg egészének vagy részének visszavonásával, Vagy arra vonatkozó
vi sszafizetésĺ kötelezettség e|őírását ered ményezi.

g. ha a Támogató vagy arra fe|jogosított más sze^l, személy, vagy hatóság olyan
á|ta|ános érvényíj, vagy egyedi döntést hoz, meĺy a projeK további megva|ósítását
|ehetet|enné teszi.

1o.4. A Válla|kozónak ilyen esetben csak a már elvĄ;zett munkák e|számo|ására |ehet igénye.

10.5. Megrende|ő jogosu|t és egyben kote|es a szerzffiést fe|mondani - ha szükséges o|yan határidőve|,

ame|y lehetővé teszi, hogy a szerződésse| érintett fe|adata ellátásáró| gondoskodni tudjon - ha

a.) a Vá||a|kozóban köaĺetetten Vagy közvetlenÜ| 25o/o-ot megha|adó tu|ajdoni
részesedést szerez valameĺy o|yan jogi szemé|y vagy jogi szemé|yiségge| nem
rende|kező gazdasági társaság, ame|y nem fe|el meg a Kbt. 56. 5 (1) bekezdés k)
pontjában meghatározott fe|téte|eknek.

b.) a Vá||a|kozó kozvetetten vagy közvet|enü| Z1olo-ot meghaladó tu|ajdoni részesedést
szerez va|ameĺy o|yan jogi szemé|y vagy jogi szemé|yiségge| nem rende|kező
gazdasági társaságban, ame|y nem fe|e| meg a Kbt 56. 5 (1) bekezdés k) pontjában
meg határozott fe|téte|eknek.

c.) A je|en pont szerinti fe|mondás esetén a Vá||a|kozó a szerz&és megszűnése e|őtt
már teĺjesÍtett szolgá|tatás szeződésszeríj pénzbe|i e||enértékére jogosu|t.

-27 -



10.6. A Vá||alkozó jogosu|t je|en Szeződéstő| való e|á||ásra, ha Megrendelő - neki felróhatóan - a
munkaterÜ|et átadási köte|ezettségét a következményekre torténő figyelmeztetés e||enére, a
fe|szó|ítás átvéte|étől számítva is 15 napot megha|adóan elmu|asztja.

I0.7. Je|en szeződés aláí.ását közvet|enül mege|őzően Vá||alkozó bemutatta a 306ĺf0t7. (XII.23.)
Korm. rend. 9.$-ban meghatározott szakmai fele|ősségbiztosításra vonatkozó kowényt.
Válla|kozó nyilatkozza, hogy a biztosĺtás hatá|yát a je|en szerződés te|jesíteséig fenntaŕja.

10.8. E, szerződésben nem szabá|yozott kérdésekben a Ptk. és a Kbt. vonatkozó rende|kezései az
irányadók.

1o.9. Felek megál|apodnak abban, hogy a Vá||a|kozó nem fizet, il|etve számo| el a szeződés
te|jesíŁéséve| osszefÜggésben o|yan ko|tségeket, me|yek a Kbt. 56. s (1) bekezdés k) pontja
szerinti fe|téte|eknek nem megfe|e|ő társaság tekintetében merü|nek fel, és me|yek a Vá|la|kozó
adóköte|es jövede|mének csokkentésére a lka Imasa k.

10.10. Fe|ek megá||apodnak abban, hogy a szerzffiés te|jesítésének te|jes időtaftama a|att tu|ajdonosi
szerkezetét Válla|kozó a Megrende|ő számára megĺsmerhetővé teszi és a Kbt. 125.5 (5) bekezdés
szerinti ügy|etekrő| a Megrende|őt ha|adéktalanu| éftesíti.

10.11. Fe|ek eset|eges vitás ügyeiket egyeztetés útján rendezik - mediátori i||. vá|asztottbír,ósági
kozreműködést nem vesznek igénybe - , ennek eredményte|ensége esetén a jogviták e|döntésére

- hatásköftő| függően - kikötik megrende|ő székhe|yes szerinti bírróság/toľvényszék kizáró|agos
i||etékességét.

10.12. Je|en szeződés csak a Kbt. 132.5 a|apján modosítható.

10.13. Fe|ek megá||apodnak abban, hogy amennyiben je|en szerz&és bárme|y pontja kógens
jogszabályba ütközne, Vä9Y a közbeszezési e|járás kote|ező érvényű dokumentumának
tafta|máva| e||entétes |enne, akkor je|en szerződés fentieket séftő rendelkezése he|yébe - minden
további jogcse|ekmény, így kü|önösen a szeęődés módosítása né|kü| - a megsértett kote|ező
éruényű jogszabá|yi rende|kezés vagy közbeszezési dokumentumi rendelkezés kerÜ|. Fentieket
ke|| megfe|e|ően a|ka|mazni, ha va|ame|y kogens jogszabá|y akként rende|kezik, hogy va|ame|y
rende|kezése a szerződés része és azt szövegszerűen a szeruődés nem tafta|mazza (az adott
rende|kezés a szerződés részét képezi).

10.74. Jelen szeződés ........ megegyező, eredeti példányban készült e|, e|vá|aszthatatlan részét képezi
(megrende|ő példányához csato|va) a közbeszezési eljárás iratanyaga.

10.15. A szerzffiés a mindkét fé| a|áírásra és köte|ezettségválla|ásra jogosu|t vezető tisztségvise|őjének
(Vá | la I kozón á| cégszerű) a |á ír.ása esetén éruényes.

10.16. Je|en szeződés az a|áírásanak napján |ép hatá|yba.

Fe|ek a szerződést, mĺnt akaratukka| mindenben megegyezőt, e|olvasás és éte|mezés után,

he|yben ha gyó|ag a |á írjá k.

Kelt: Budapest, ...........
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Megrende|ő Vá||alkozó

Ellenjegyzem:

pénzügyi e||enjegyző
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ł. röľer

ES grxezoÉse
1. számú melléklet

TJEGrzÉKTARTALOM- KBT 49. SZERINTI IRA'
oIdalszám

Tafta|omieovzék ft. sz. me||ék|et)
Fe|olvasó |ao Q. sz. mellék|et)
Aján|attevői nyi|atkozat (Kbt. 40. s (1) bekezdés a) és b) pont), Kbt. 60. $ (3) és
(5) bekezdésre, Kbt.55. Ę (5) bekezdésére GlA.számű me||éklet)
Ajánlattevői nyi|atkozat a|ka|masság igazolására igénybe vett más szeľvezet
vonatkozásában (3/C. számú me||éklet)
Kapacitást nyújtó szeruezet igénybevéte|e esetén a Kbt. 55. g (5)-(6) bekezdés
szerinti nvi|atkozatokat' illetve dokumentumokat az aĺánlathoz csatolni szükséges!
N\ĺILATKOZAT az erőforrások rende|kezésre á||ásáró| (3/B. számú me||ék|et)

I. FEJEZET: KIzÁRo oKoKKAL KAPCSoIáTBAN ELoIRT
NYITATKOZATOK IGAZOTASOK

Nyi|atkozat a Kzárő okok fenn nem á||ására vonatkozóan aján|attevő, alvá||aIkozó
és az a|ka|masság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában.
A Kbt. 56. 5 (1) bekezdés k) pont kc) a|pontja tekintetében az aján|attevő
nyi|atkozata arró|, hogy olyan társaságnak minősti|-e, melyet nem jegyeznek
szabá|yozott tőzsdén vagy ame|yet szabá|yozott tőzsdén jegyeznek; ha az
aján|attevőt nem jegyzik szabá|yozott tőzsdén, akkor a pénzmosásró| szó|ó
törvény 3. s r) pontja szerint definiált va|amennyi tény|eges tu|ajdonos nevének
és á|landó |akóhe|yének bemutatását taftaImazó nyi|atkozatot szükéges
benvúitani; G. számú me||ék|et)
il. FEJEZET: GAZDASAGI ES PENZUGYI ALKATMASSAGGAT
KAPcsotATBAN E LóÍ RT NYI LATKozAToK IGAzoLAsoK
Pl. Ajánlattevő csato|ja a 3toĺ20l1. (XII. 23.) Korm. rende|et 14. 5 (1) bekezdés
b) pontja a|apján az e|őző két lezáft üz|eti évre vonatkozó, saját vagy joge|ődje

számviteli jogszabá|yoknak megfe|e|ően összeá|lított éves beszámo|óját
(kiegészítő me||ék|etek né|kü|). Amennyiben az ajánlatkérő áltaĺ kéft beszámo|ó a
céginformációs szo|gá|at hon|apján megismerhető úgy az aján|atban nem
szükséges beszámo|ó csato|ása, a beszámo|ó adatait aján|atkérő e||enőzi.
Ha az ajántattevő azélt nem rendelkezik az előző két lezáľt tjzĺetĺévre vonatkoző
beszámotóvat, mełt az Ídőszak kezdete után kezdte mq míÍkcidését, aZ
alka|masságát a kcjzbeszelzés tárgyáfu5lközterü|eti zöldfe|ü|et épÍiése származó
árbevétetrőt szóIó nyilatkozattal jogosult igazolnĺ. (6, me|léklet)

P2. Aján|attevő csato|ja a 3I0ĺ20LL. (KI. 23.) Korm. rendelet 14. 5 (1) bekezdés
c) pontja a|apján az e|őző 3 üz|eti évre vonatkozó kozbeszerzés tárgyábó|
(közterü|eti zö|dfe|ü|et épíltése) származő általános forga|mi adó nélktj|

számított - árbevéte|érő| sző|ő nyi|atkozatát, attól függően, hogy ajánlattevő
mikor jött |étre, i||etve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az
adatok rende|kezésre á||nak. (5. számú me||ék|et)

ilI. FEJEZET: MUSZAKI' ILLEWE SZAKMAI ' 
ÁIKALMASSAGGAL

KAPCSOLATBAN ELOIRT NYIHTKOZATOK IGAZOLASOK
Ml. Aján|attevő ismeftesse a 3t0lf0Lt. (Xil. 23.) Korm. rende|et 15. 5 (2)

bekezdés a) pontja a|apján az e|járást megindĺtó fe|hÍvás fe|adásátó| visszafelé
számított 5 év jelentősebb referenciáit közterĺ'ileti zö|dfe|ü|et építése 3I0ĺ20Lt,
fiII. 23.) Korm. rende|et 16. 6 (5) bekezdésében meghatározott formában

-30-



igazolva.

O. számű me||ék|et)
M2. Ajánlattevő a 3t0l207l. (XII. 23.) Korm. rende|et 15. 5 (2) bekezdés e)
pontja alapján mutassa be azokat a szakembereket, akiket be kiiván vonni a

teljesítésbe
Csato|andó dokumentumok:
- a szakcmbcrck bevonására, ismertetésére vonatkozó nyilatkozat; i||etve

nyi|atkozzon aján|attevő, hogy nyeftessége esetén gondoskodik az adott
szakember(ek) kamarai nyi|vántartásba véte|érő|, il|ető|eg ajánlattevő
nyilatkozzon, hogy tudomássaĺ bír arró|, hogy a nyi|vántaftásba véte| elmaradása
a szeaődéstő| va|ó visszalépést jelenti, amelynek kovetkeztében a Kbt. tf4.9 ę)
bekezdése a|apján az aján|atkérő ez esetben a második |egkedvezőbb
aján|attevővel köti meg a szeződést.
(8, melléklet)
- a szakember szakmai tapaszta|atát ismertető, minden o|da|on saját kezű|eg
a|áílt szakmai öné|etĘza, o|yan rész|etezettségge|, hogy abbo| egyéte|míÍen
derri|jön ki az M2. pontban e|őírt a|ka|massági fe|téte|(ek) te|jesü|ése; (9.

mellékĺet)
Továbbá csatoIandó
- vegzettséget és/vagy képzettséget igazo|ő dokumentumok egyszerű máso|ata;

- a szakember álta| a|áíft rende|kezésre á|lási nyi|atkozata. (10, ne|léklet)
Amennyiben a bemutatott szakember szerepe| a szakma végzési jogosu|tságot

igazo|ő kamarai nyi|vántartásban, a jogosu|tság megszezéséhez szükéges
méftékű szakmai gyakor|at meg|étét az aján|atkérő e|lenőzi az i|letékes szakmai

szeruezet (kamara) á|tal vezetett nyi|vántaftás el|enőzésével. Ezért kérjÜt hogy
je|öljék meg a szakemberek az öné|etĘzukban, hogy a jogosu|tság mely

e|eKronikus úton el|enőrizhető. Amennyiben a szakember nem szerepel a

nyĺlvántartásban vagy az nem e||enőrizhető a nyi|vántartáson kereszttil, a

jogosu|tságot igazo|ő dokumentum benyújtása is szükséges. Amennyiben

bárme|y aIka|masságot igazo|ó dokumentum nem magyar nye|ven kerül

benyújtásra aján|attevő részérő|, ajánlattevő csatolja a dokumentumok magyar

nye|vű fordí|ását is' Aján|atkérő a magyar nye|vű dokumentumokat tekinti

irányadónak.

- más tagá||amban szezett jogosultság esetében a küldő vagy származási

országban szerzett,, a fentĺekkel egyenértékíÍ jogosultságot igazo|ó dokumentum

magyar nye|vű fordítása;

M3. akkreditá|t tanúsíto szeruezet á|tal igazolt, az aján|attéte|i határidő |ejáľtakor
éruényes, kozterületi zö|dfe|ület építése terÜ|etre (más egyenéftékíĺ
megfoga|mazás is e|fogadott) éruényes Msz EN Iso 14001:2005 környezet
irányÍEási rendszer (vagy azza| egyenéftékĹÍ) tanúsítvány Vagy a fenti szabványok
e|őír.ásainak mindenben megfelelő egyenéftékíĺ környezetvéde|mi vezetésĺ
rendszerek egyéb bizonyítékai

Iv. FEJEZÉT= M EUÁRÁST MEGINDÍTo FELHÍVASBAN ELoIRT EGYEB
NYI TATKOZATOK IGAZOLASOK
Aján|attevő, az alkalmasság igazo|ásába bevont (kapacitást nyújtó) gazdasági

szerep|ő cĄfiegyzésre jogosu|t, aján|atban csato|t nyi|atkozatot, dokumentumot
a|áírő képvise|őĺének a|áírási címpé|dánya vagy a|áírás mintája.
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A cégkivonatban nem szereplő kote|ezettségvá|lalók esetében a cégjegyzésre
jogosu|t személytő| származó, aján|at a|áír.ására vonatkozó (a męhata|mazott
a|áĺrását is tafta|mazó) ít.ásos meghata|mazás te|jes bizonyító erejű
maoánokiratba foo|a|va /]t. sz. me|lék|et)
Aján|attevő nyi|atkozata, hogy a Kbt. 126. s (5) bekezdése a|apján, a Kbt. 126. s
(4) bekezdés szerinti hataridőre a te|jesíEési biztosítékot jó|te|jesÍtési biztosítékot
illetve - amennyiben az szükéges - az előleg-visszafizetési biztosítékot
rende|kezésre bocsátja' (I2. sz. me|lék|et)

Nyi|atkozat a felelősségbiztosíĽásró| (13. sz. mel|ék|et)

90 mi||ió FVév és |ega|ább 30 mil|ió FVkáresemény összegű közterü|eti zö|dfe|tj|et

építésre kiterjedő fe|e|ősség biztosításró|

Ajánlattevő nyi|atkozata, hogy megismefte te|jes körűen a teĺvdokumentációt és
aján|atát ennek ismeretében tette meg. (14. számú me||éklet)

Konzorciális megá||apod ás (adott esetben)
A közös ajánlattevők megá||apodásának tańalmaznia ke||:

a je|en közbeszerzési e|járásban kozös ajánlattevők nevében e|járni (továbbá
ka pcsolatta ĺtasra) jogosu |t ké pvĺse|ő szeruezet meg nevezését;

a szeződés te|jesÍtéséért egyetem|eges fele|ősségválla|ást minden tag részéről;

aján|atban vá||a|t kötelezettségek és a munka megosztásának ismeŕetését a
tagok és a vezető kozott; és a számlázás rendjét.

Árazatlan költségvetés kitöltve

Pénzügyi ütemteru

kivitelezési ütemteru (időbeli ütemteru)

V. FEIEZET: Üzlrn TITKoT TARTALMAZó Innĺor (ADoTT ESETBEN)
öná|ló

me||ék|etben

VI. FEIEZET: Az A]ÁNLATTEvŐ Álrł BEcsAToLNl rÍvÁrur DoKUMENTUMoK
(ADOTT ESETBEN)

+ az aján|athoz csato|ni ke|| a papír a|apú pé|dány képo|vasó késztjlékkel készü|t
CD-re vagy DVD-re íft 3 db e|ektronikus pé|dányát!

Az aián|at minden - az aján|at beadása e|őtt - hajtottakAz aján|at minden o|yan o|da|át, ame|yen - az aján|at beadása e|ott - modosÍtást hajtc
az adott dokumentumot a|áíro személy(ek)nek a módosításná| is kézjeggyel ke|| e|látní.

vegre,
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2.L szämű mellék|et
FELoLvAsóLAp

(onálló aján|attéte| esetén)

1. Ajánlattevő
Név:..........
SzékheIy:
Kapcso|attaftó neve:
Telefon:.... ..............Fax: .............
E-mail:

2. Ajántattétet tárgya: ,,VállalkozásÍ szeződés kerctében Magdolna llegyed Program
rII, Teleki tér zöldfel tilet kÍuitelezés,,

3. Ajánlat:

l.Egyosszegű nettó vál|a|kozói díi (HUF)

f. Regisztrá|t taftós (legalább 6 hónapia)

á | |áskeresők fog |a I koztatásá na k méĺtéke
napokban (főxmunkanap)l

fő, .......'..,,.. munkanap

2 Íőł* munkanap

Ke|tezés (he|ység, év, hónap, nap)

(cegjegyzésre jogosu |t vagy sza bá |yszerűen
meghataImazott képvise|ő a|áírása)

,szorzaÍszám

'lde a szorzatszámot ke|| írni!
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2.2, számú mel!éklet

FELoLvAsóI.łp

(közös ajá nlattétel esetén)

1. Ajánlattevői konzorcium
Név:..........

Székhe|ye:

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

E-mail:

Konzorcium képvise|etére jogosu|t tag adatai (név, székhely) :..........

konzorciumi tag adatai (név, székhe|y) :3.........

2. Ajántattétel tárgya: ,,VáIlalkozásÍ szeződés keretében Magdolna tlegyed
Prcgram rII, TelekÍ tér zcildfelĺilet kivitelezés,,

3. Aján|at:

l.Egyösszegű nettó vá|la|kozói dlj (HUF) .....r- Ft

z. Reqisztrá|t tartós (leqa|ább 6 hónaDiĐ

5fő x munkanap
á||áskeresők foq|a|koztatásának mértéke

napokban (főxmunkanap)a

fő,''.......,''.. munkanap

(cégjegyzésre jogosu|t vagy szabá|yszerűen
meghataImazott képviselő a|áírása)

3 a konzorciumi tagok számának megfe|e|ően isméte|hető rész
a szorzatszám
5 ide a szozatszámot ke|| írrni
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3lA. számú mellék|et

łrÁľurr NYILATKoZAT

A|u|írott ...., mint a .............. ... (ajánlattevő megnevezése)
(aján|attevő székhe|ye), (Aján|attevőt nyilvántaftó

cégbĺroság neve), (Aján|attevő cegjegyzékszáma) nevében
köte|ezettségvá||a|ásra jogosu|t (tisztseg megje|ölése), a Józsefuárosi onkormányzat,
mint Ajánlatkérő által ,,Vállaĺkozási szerződés keretében Magdoĺna Nqyed Prqram III. Te|eki tér
zcitdfeĺtjĺet kiuitetezés,,tárgyban megindított közbeszezési e|járássa| összefüggésben.

1. Nyi|atkozom a Kbt. 40. s (1) bekezdés a) pontja a|apján, hogy a közbeszezés tgrgyának
alábbiakban részeivel a|vá||alkozóíka)t veszek iqénvbeo:

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

venni' az a|ábbi száza|ékos

Nyilatkozom 55. hogy a|ábbi kapacitást nyújtó

4. A Kbt. 60. 9 (3) és (5) bekezdései a|apján nyilatkozom, hogy aján|atunk az e|őzőekben
meghatározott - álta|unk teljes korĹĺen megismeft - dokumentumokon a|apszik.

A szerződésteĺvezetben rĘzített, a targyi fe|adat e||átásához sztiKéges köte|ezettségeĺnket
maradéKaĺanu| te|jesítjÜk a Fe|o|vasó|apon rogzített ár a|ka|mazásáva|. Nyi|atkozunt hogy
aján|atunkat az aján|ati kötöttség beá||tát követően az e|járást megindító felhívásban megje|ölt
időpontig fenntaltjuk.

Nyi|atkozom, hogy nyeftességünk . esetén a je|en dokumentáció me||ék|etét képező
szeződésteruezet megkotését vál|a|juk és azt a szerződésben fog|alt a feltéte|ekke| teljesítjÜk.

6 Amennyiben nem kíván igénybe venni, úgy írja bą hogy,,Nem kíván igénybe venni,,
7 Amennyiben nem kíván igénybe venni, ú9y írja bą hogy,,Nem kíván igénybe venni',
8 Amennyiben nem kÍván igénybe venni, úgy írja be, hogy,,Nem kíván igénybe venni,,
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nvbe vennis:

7



Nyi|atkozom továbbá, hogy vá||aIkozásunk
Ú a kis- és középvá||alkozásokró|, fejlődéstjk támogatásáról szó|ó töruény szerint

D il #;,ik ; ki;r;; [ä:äi'[:'đ'i::äJl'ůľ?Líődéstjk támogatásáró| szó|ó töruény
hatálya alá10.

Ke|tezés (he|ység, év, hónap, nap)

(cegjegyzésre jogosu |t vagy sza bá |yszerűen
meghatalmazott képvise|ő a|áír.ása)

9 mikro-, kis- vagy kĺizépvá||aIkozás a 2004. évi XXX|V. törvény meghatározásai szerint - a megfe|elő választ a jogszabá|y rendeIkezéseinek

tanulmányozását követően kérjük megadni.

10 A nem a|ka|mazandó sztivegrészt kérjük törö|ni.
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3ĺB.számú mel|éklet

NYITATKOZAT
az erőÍorrások rendel kezésre ál |ásá ľól

Alu|írott.......,me|yetképvise|:..'............
bocsátó szeľvezet a közbeszezésekrő| sző|ő 2ot7. évi CMII. töruény (Kbt.) 55. S-ának (5)

bekezdése alapján kije|entem, hogy a Józsefuárosi Önkormányzat, mint Ajánlatkérő á|ta|

,,VáIlalkozásÍ szeződés keretében Magdolna lłtegyed Prcgram III, TelekÍ tér
zöIdfelíilet kĺvitelezés,, tárgyban megindított közbeszezési e|járásban a szeződés
te|jesíteséhez szÜkséges a|ábbi erőforrások az ajánlattevő rende|kezésére fognak á||ni a szeęődés
te|jesítésének időta fta ma a |att:

{Az érintett erőforrások pontos |eírása a pénztigyĺés gazdasági, ĺĺletve a mĹíszakiés szakmai
atkatmasság tekintetében az eĺjárást megindftó fe|hívás szerint.}

Ke|tezés (he|ység, év, hónap, nap)

(cegjegyzésre jogosu|t vagy szabá|yszerűen
meghatalmazott képvise|ő a|á ĺrása)
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3IC. sz. mellék|et

NYITATKOZAT

a Kbt. 55. s (6) bekezdés szeľint1l

A|u|írott ....., mint a .''........... (aján|attevő megnevezése)

(ajánĺattevő székhelye) (Ajánĺattevőt nyilvánbrtó
cegbíróság neve) (A1ánĺattevő @jegyzékszáma) nevében

(tiszśég mqjeĺcilése), a Józseńĺárosikote|ezettségvá||a|ásra jogosu|t

önkormányzat, mint Aján|atkérő álta| ,,VáIlalkozásÍ szerződés kerctében Magdolna
Ilegyed Program lrr, Telekĺ tér zöIdfeliilet kivitelezés,, tárgyban kiírt közbeszerzési
eljárássa | összefriggésben.

A Kbt. 55. 5 (6) bekezdésének a) pontja alapján nyi|atkozom, hogy az a|ka|masság igazo|ásakor

bemutatott, más szeruezet á|tal rende|kezésre bocsátott erőforrásokat a szerződés te|jesítés

során tény|egesen igénybe fogom venni. Ennek módja1z:

Kapacitást nyújtó szeruezet megnevezése
(név' székhe|y)

Igénybevéte| módja

A Kbt. 55. s (6) bekezdésének b) pontja a|apján nyi|atkozatom, hogy azon szeruezetet, amelynek

adatait az a|ka|masság igazo|ásához fe|haszná|om, az a|ábbi módon Vonom be a teljesítés

során13:

Kapacitást nyújtó szervezet megnevezése
(név, székhe|y)

A mód, ahogy a szerződés te|jesítése során a
szeĺvezet szakmai tapasztalata bevonásra

kerü|

11 Je|en nyi|atkozatot kapacitást nyújtó szeĺvezet igénybe véte|e esetén ke|| kitö|teni.
12 A megfe|e|ő rész kitö|tendő!
13A megfe|e|ő rész kitö|tendő!
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A Kbt. 55. 5 (6) bekezdésének c) pontjában fogla|t alkalmasság igazo|ására - amennyiben az

alkalmassági kovetelmények nem a te|jesítéskor tény|egesen rende|kezésre bocsátható

erőforrásokra vonatkoznak - benyújtom a(z).............''., (aĺkalmasság igazoĺásában részt vevő

szeruezet mqnevezése) nyi|atkozatát arra vonatkozóan, hogy a Ptk. 274. s (1) bekezdésében

fogla|tak szerint kezessĄ;et vá||a| az aján|atkérőt a teljesítésem e|maradásával vagy hibás

te|jesítésemme| összefiiggésben ért o|yan kár megtérÍtésére, ame|y más biztosítékok

éruényesítéséve| nem térült meg.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

cégjegyzésre jogosu |t vagy szabá |yszerűen

meg hata I mazott képvise|ő a |á ír.ása
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4. számű me|lék|et

A|u|írott

Nvrułrxozłr
a kizárő o kok vonatkozásába n

mint a(z)
(székhe|y:

szeruezet

cégjegyzésre jogosult képvise|őie a ,,VáIlalkozási szenődés keretében Magdolna
IVegyed Prcgram IIr, TelekÍ tér zöIdfeliilet kivÍtelezéš,tárgyban kiíľt kozbeszerzési
e|járás során az alábbi nyi|atkozatot teszem akizárő okok vonatkozásábanla:

I.
Az á|ta|am képvise|t szeruezet nem tartozik a Kbt. 56. 5 (1) a)-f) és h)-k) pontjaiban, Kbt. 56. $
(2) bekezdésében és a Kbt. 57. s (1) bekezdés a)-d) és í) pontjaiban meghatározott kizáró okok
hata|ya a|á.

il.
Cégünt mint aján|attevő a szerződés te|jesíiéséhez nem vesz igénybe a fenti Kzárő okok hatá|ya

alá eső a|vá||alkozóVa|vá||a|kozókat, i||etve á|talunk az a|kalmasság igazo|ására igénybe vett más
sze ľvezetet/sze ruezete ket.

ur.
Alu|írott ajánlattevő nyilatkozom, hogy cégemetls

- szabá|yozott tőzsdén jegyzik l szabá|yozott tőzsdén nem jegyzik'

Amennyiben a céget szabályozott tőzsdén nem jegyzit úgy16

- az a|ábbiakat nyi|atkozom a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadátyozásárót szóIó 2oo7. évi C}OCÜI. töruény 3. s r) pon$a szerint definiált
va|ámennyi tény|eges tulajdonosró|17:

lo A Kbt. 57' $ (t) bekezdés a)-d), valamint f) pontjában foglalt kizáró okoka vonatkozó nyi|atkozatot az alvállalkozó és az

a|kalmasság igazolrĺsában részt vevo más szervezet vonatkozasában az ajtn|attev(l(részvételre jelentkező) vállasněsa

szerint a következök szerint lehet igazolni:
a) ajánlattevő saját nyi|atkozatot nyújt be (a fentiek szeľint - 6. sz. iratminta) aľró|, hogy nem vesz igénybe a Kbt.
57. s (1) bekezdés a)-d), va|amint f) pontja szerinti kizáľó okok hatáIya alá eső alvá||a|kozót' va|amint az á|ta|a

a|kalmasságának igazolásáľa igénybe vett más szewezet nem tartozik a Kbt. 57. $ (l) bekezdés a)-d)' va|amint f)
pontja szeľintikizáró okok hatá|ya a|á,vagy
b) az eljárásban megielölt alvállalkozó nyi|atkozatźń. a męg nem jelöltekre az a) pont szerinti nyilatkozat mellett -,

valamint az alkalmasság igazo|ásáĺa igénybe vętt miĺs szeÍvezet nyi|atkozrtát is benyujthatja aľról' hogy a szewezęt nem

ĺartozika Kbt. 57. $ (1) bekezdés a)-d), valamint f) pontja szerinti kizíLró okok hatá|yaa|á.
15 Megfe|e|ő vá|asz a|áhúzandó!
16 Megfe|e|ő vá|asz a|áhúzandó!
17 A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéserő| és megakadá|yozásaró| szó|ó 2007. évi OooffI' ti!ruény 3. 5 r)
pontja szerint ténv|eges tuIaidonos:

ra) az a természetes szemé|v' aki jogi szemé|yben vagy jogi szemé|yiségge| nem rende|kező szervezetben köaĺet|enü|
vasi - a polg.ári Tt'rvénykor'vwő| szó|ó 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 685/81 s (3) bekezdéseben

meghatározott módon - közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad |ega|ább huszonöt száza|ékáva| rendelkezit ha a
jogi szemé|y vagy jogi szemé|yiségge| nem rende|kező szervezet nem a szabá|yozott piacon jegyzett É*ság' ame|yre a

i<oztissegi jogi sżáoátýozássa| vagy azza| egyenértékíÍ nemzetközi e|őír.ásokkal cisszhangban lévő közzétételi követe|mények

vonatkoznak,
rb)azatermészetesszemé|y, aki jogi szemé|yben vagy jogi szemé|yiseggel nem rende|kező szervezetben - a Ptk.685/8. s

(2) bekezdéseben meghatározott - meghatározó befo|yássa| rende|kezik,
rc) az a természetes személy, akinek megbÍásábó| va|ameĺy ügyleti megbízást végrehajtanak,
rd) a|apítványok esetében az a természetes szemé|y,

1' aki az á|apíwány vagyona |ega|ább huszonöt száza|ékának a kedvezményezetfie, ha a |eendő kedvezményezetteket
már meghatároztát
2. akinek érdekében az a|apítványt |étrehoztát i|ĺetve működtetit ha a kedvezményezetteket még nem határoÍák meg,

va9y
s' äri tag;a az alapítvány keze|ő szervénet vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának |ega|ább

huszonöt száza|éka fe|ett, i||etve az a|apítvány képviseĺetében eljár, továbbá
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á||andó |akóhe|ye:

vagy
azäláobiakat nyilatkozom a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása mege|őzésérő| és

megakadá|yozásáról sző|ő 2007. évi c}ccryI. töruény 3. 5 ra)-rb) pontja szerinti

terňészetes szemé|y hiányában az re) pont szerintĺ tény|eges tulajdonos a jogi szemé|y
vagy jogi szemé|yiségge| nem rende|kező szeruezet vezető tisztségvise|ője(i)' aki(k)nek
nevét és ál|andó |akóhe|yét az a|ábbiakban adjuk meg:

vezető tisztségviselő : 
19.

, állandó |akóhe|ye:

rv.
A|ulírott ajánlattevő nyi|atkozom, hogy a Józsefvárosi Önkormányzat, mint Ajánlatkérő á|tal

,,uáilalkoziísi szerződés keretében Magdotna llegyed Prcgram III, Teleki tér
zötdfellilet kiuÍtelezés,, tárgyban megindított kozbeszeaési e|járás tekintetében
vál|alkozásunkka| szemben nem állnak fenn a Kbt.-ben fog|a|t alábbi kizárő okot amelyek
szerint nem |ehet aján|atteyő:

Kbt. 56. s (2) bekezdés:
- ame|yben közvetetten vagy közvetlenü| több, mint Z5olo-os tulajdoni réssze| vagy szavazati
joggal rende|kezik o|yan jogi szemé|y vagy jogi személyisĄ;ge| nem rende|kező gazd.asági
-tářsaság, 

ame|ynek tekintétében az 56. 5 (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltéte|ek

fenná||nak.

A)* nincs i|yen közvetetten Vagy köaĺet|enÜl több mint 25o/o-oS tu|ajdoni résszel vagy szavazati
joggal rende|kező jogi szemé|y Vagy jogi szemé|yisegge| nem rende|kező gazdasági társaság.

Ke|tezés (he|ység, év, hónap, nap)

(cegjegyzésre jogosu |t vagy sza bá|yszerűen
meghataImazott képvise|ő a|áírása)

B)* van több mint fýo/o-os tu|ajdoni réssze| Vagy szavazati hányadda| rende|kező gazdasági

társaság - amelyet az a|ábbiakban nevezek meg :..............'........

a tu|ajdoni réssze| vagY szavazati hányaddal rende|kező gazdasági társaságra vonatkozóan a Kbt.

56. s (2) bekezdésében hivatkozott kizárő fe|tételek nem állnak fenn.

Keltezés (he|ység, év, hónap, nap)

(cegjegyzésre jogosu|t vagy szabá|yszerűen
meghatalmazott képvise|ő a|áír.ása)

re) az ra)-rb) a|pontokban meghatározott természetes szemé|y hiányában a jogi szemé|y vagy jogi személyiségge| nem

rende|kező szervezet vezető tisztségvise|ője;
18 szükség esetén bővíthető!
19 

az ra)-rb) alpontokban meghatározott természetes szemé|y hiányában a jogi szemé|y vagy jogi szemé|yiségge| nem

rende|kező szervezet Vezető tisztségviseĺője
20 sztikség esetén bővíthető!
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5. sámú me||ék|et

Nyi latkozat az á rbevétel ről

a 310/2011. (XÍ. 23,) Korm. rendeĺď 14. 5 G) bekezdés c) pontja alapján

(székhe|y:.. '....................'.') cégjegyzésre jogosu|ýmeghatalmazott képvise|őjezl

ezennel nyi|atkozom a(z).....'...... ajánlattevőnelíközös

aján|attevőnelíalvá|la|kozőnaklaz a|ka|masság igazolására igénybe vett más szeruezetnek2z a

Józsefuárosi onkormányzat mint ajánlatkérő által kiírt ,,VáIlalkozásÍ szelződés keretében
Magdolna Negyed Plogram III, TelekÍ tér zcitdfelĺilet kiuitelezés,, tárgyű kozbeszezési

e|járásban az eljárást megindító feIhĺvás fe|adásátó| visszafe|é számított három évben az

álta|ános forgalmi adó nélkÍ.i| számított, a közbeszerzés tárgyának megfe|e|ő tevékenysegbőĺ

szár maző á rbevéte| é rő | :

ev
Közbeszerzés tárgyából -

közterü|eti zö|dfe|ület építése -
származő árbevéte| (áfa né!kül)

Osszesen:

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

(cegjegyzésre jogosu |t vagy sza bá|yszerűen
meg hata |mazott képviselő a |á írása)

21 ré6ĺik a nyilatkozatot a|áí.ó szemé|ye szerint a megfe|elő részt a|áhúzni.
2 R nýibtrozattevő szemétye szerint a megfe|e|ő rész a|áhúzandó!
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6.sz.me!léklet

NYILATKOZAT

(csAK AKKoR KEIL KITöLTENI' HA A'ÁNIATTvő 
^z 

rlőÍnr IDősZAKRA NEM

RENDELKEZIK BEsáMoLóvAL, MERT rÉsőgg JöTT lÉľnr)
árbevétel vonatkozásában,

figyelemme|, hogy aP1ĺP2. alka|massági feltéte|ben előílt iratta| azéft nem rende|keztjnk az
-- 

aján|atkérő által előílt te|jes időszakban, meľt az időszak kezdete után kezdtük meg
mÚködésĹinket

Alulírott mint a(z)
(székhe|y:

) aján|attevő szeľvezet cégjegyzésre

jogosu|t képvise|ője a Jőzsefuárosi önkormányzat, mint Ajánlatkérő á|ta| ,,VállalkozásÍ
szeződés keretében Magdolna l|tegyed Program III, Teleki tér zöIdfellilet kl.vÍtelezés,,

tárgyában kiílt kozbeszeĺzési e|járás során az a|ábbi nyi|atkozatot teszem, az általam képviselt

szeruezet vonatkozásában :

Keltezés (he|ység, év, hónap, nap)

(cegjegyzésre jogosu |t vagy szabá lyszerĹĺen
meghatalmazott képviselő a|áírása)
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. .. 
szěľzó.d .é . k.iió

.......... 
. má-. f I

(neve, székhe|ye,.
referenc!át igażo|ő

..sżemély néve,
te|efonszáma, e.mall

c|me)

;. : .,:.'l:,lt,t:':'l':::l

rélliéšĺtéš....
. 

..idéję.
(idótaŕama,.

tol-tg, ev
hőnap, nap

pontośsággal)

és he|ĺye.....

Ke|tezés (he|ység, év, hőnap, nap)

'ł.;.;;i.ép! 
l...':... l.

,,: lbg- s
Eargya,

.mécněÝéżéśé
(munkanemek

és
mennyiségek)

23 KérjÍik a nyi|atkozatot aláíro szemé|ye szerint a megfe|e|ó részt a|áhrjzni!
2a A nyi|atkozattevó szemé|ye szerint a megfe|e|ó rész aláhrjzandÓ!
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eIlenszo|9á|ta
. tás.iisszege
. . 1pető Ft)

.Afě|iě!i..ĺ.tśś.;i.

az
é|óíŕásqknak

és a.

szeľzódésnek
'.megfe|e|óen

tiiftént?

.. .(igén/ném)

.l Ašżéiżódéš]'
'téIjesítéśénék

egészére
(k zteŕĺiIeti
z tdfelület

ép,ttése)
vonatkożott?

(igen/nem)

(cégjegyzésre jogosu|t vagy szabá|yszer en
meghataImazott képvise|ó a|áírása)

A saját
teljesítés
mértéke:



8. számú melléklet

NYILATKOZAT

a31012011. (xII. 23.) Korm. rendelet í5. s (2) bekezdés e) pontja alapján azoknak a
szakem bereknek (szervezeteknek) és/vagy vezetőknek a meg nevezése, képzettség Ĺi k'

szakmaitapasztatatuk ismertetése, akiket be kíván vonni a teljesítésbe

A|u|írott mint a(z)
(székheIy: ) cégjegyzésre jogosult/meghataImazott

mintképvise|ője ezenne| kije|entem, hogy a(z)

aján|attevő/közös aján|attevő/az a|kalmasság igazolására igénybe vett más szervezet rende|kezik

az eljárást megindító felh ívásban meghatározott a|ábbi szakemberekke| :

Ennek igazolásaként a nyi|atkozat mel|ék|etét képezi:

a szakemberek minden o|da|on saját kezű|eg a|áírt szakmai öné|etĘzai, o|yan

rész|etezettséggel, hogy azok a|apján az a|ka|masság minimumkövetelményei kozott e|őírt
fe|tételek meg |éte egyérte|m űen megá||apítható |egyen ;

2sNyi|atkozom továbbá, hogy nyertességünk esetén, amennyiben a bemutatott szakember

nem szerepel a szakmai, kamarai nyi|vántartásban, úgy a szeĺződéskötésig gondoskodunk a

nyi|vántartásba véte|érő|, i||etó|eg nyi|atkozunk, hogy tudomással bírunk arról, hogy a

nyĺlvántartásba véte| elmaradása a szeződéstől va|o vissza|épést je|enti, ame|ynek

követkeäében a Kbt. 124. s (4) bekezdése a|apján az aján|atkérő ez esetben a második

legkedvezóbb aján|atot tevővel köti meg a szeződést.

Ke|tezés (he|ység, év, hónap, nap)

(cegjegyzésre jogosu|t vagy szabályszerűen
meghatalmazott képvise|ő aláír.ása)
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9. számú melléklet

SZAKMAI ONELETRAJZ

26 Évlhóĺnap
l zz szÍyesteojenek úgy kitö|teni, hogy abbó| egyérte|mĺĺen kiderü|jön az aján|attéte|kor aKuá|is munkahelye!
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Szakértelem:

Jogosu|tság e|érési útvona|a:

Ke|tezés (he|ység, év, hónap, nap)

(saját kezíi a|áirás)
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í0. számú melléklet

NYILATKOZAT

a szakembeľ rende|kezés re állásáról

A|ulírott mint a(z)
(székhely: ) ajá n|attevő/az a lka| mas ság igazo|ására igénybe

vett más szeruezet á|tal aján|ott szakember kijelentem, hogy

tudomássa| bírok arró|, hogy a fenti aján|attevő a ,,Vállalkozási szeződés keretében
Magdo|na Negyed Program III Teleki tér zöldfelület kivite|ezése,, tárgyban kiílt
kozbeszezési e|járás során a te|jesítéshez ajánlott.

Kije|entem továbbá, hqy az aján|at nyeľtessége esetén képes vagyok do|goznĺ, és do|gozni

kÍvánok a szerződés te|jes időtart.ama során, az ajánlatban szereplő beosztásban (fe|adatkörben),

me|yre vonatkozóa n az öné|etĘzomat benyújtotta k.

Nyi|atkozatomma| kije|entem, hogy nincs más o|yan köte|ezettségem a fent je|zett időszaka
vonatkozóan, ame|y a je|en szeződésben va|ó munkavégzésemet bármi|yen szempontbo|

akadá|yozná.

Ke|tezés (heĺyseg, év, hónap, nap)

(sajátkezű a|áírás)

Előttünt mint tanúk előtt:

Aláírás:

Név:

Lakcím:

A|áírás:

Név:

Lakcím:
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11. számú mel|éklet

MEGHATALMAáS

A|u|írott mint a(z)
(székhely: 

== ) aján|attevő/a|vá||a|kozól az alkalmasság
igazolására.céqqwésrejo9osultképvise|őjeezenne|
meghata|mazom (szig.sz.: ; szü|.: ; an.:

mint Aján|atkérő á|ta| ,,VáIlalkozásÍ szelződés kerctében Magdolna Negyed Program rlr,
TelekÍ tér zcildfeliilet kiuÍtelezés,, tárgyban nemzeti nyí|t közbeszerzési eljárás kapcsán
készített ajá n |atu nkat a |á ír.ásáva | |ássa el.

Ke|tezés (helység, év, hónap, nap)

( meg hata I m aző cqjąyzésre jogosu lt
képviselőjének aláírása)

(meghatalmazott a |á ír.ása)

ElőttĹint mint tanúk előtt:

Aláír.ás:
Név:
Lakcím:

28 A nyi|atkozattevő szemé|ye szerint a megfe|e|ő rész aláhúzandó!

A|áírás:
Név:
Lakcím:
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12. számú mellék|et

NYILATKOZAT

a Kbt' 126. s (5) bekezdés szerint a teljesítési, a jótteljesítési biztosíték és előIeg-
visszafizetési biztosíték rendel kezésre bocsátásá ról

A|u|írott mint a(z)
(székhe|y:

;ö;il -é,".;,ő;; ; ;;;;fu;;;; iliäöä ;;ť fflľ.Tä :''ä"ľ: iäi:ř::;:,
szerződés keretében Magdolna llegyed Program IrI, TelekÍ térzöldfelíilet kÍuÍtelezés,,
tárgyban kiílt közbeszerzési e|járás során az a|ábbi nyi|atkozatot teszem

Ezúton

nyilatkozomthogy

a szeződés te|jesítésének elmaradásával kapcso|atos igények biztosítékaként
kikötött - a nettó vá|la|kozói díj 3olo-ának meqfe|e|ő mé]tékű . biztosítékot a teljesítés
időpontjában (sikeres műszaki átadás-átvétel időpontja) rendelkezésre bocsátom.

Továbbá

nyilatkozomthogy

a hibás tetjesÍtéssel kapcsolatos jótá|lási igények biztosítékaként a jótál!ási igények
teljesítésére kikötiitt - a nettó válla|kozói díj 2olo-ának megfele|ő méftékű . biztosítékot a
te|jesíŁés időpontjában (sikeres műszaki átadás-átvéte| időpontja) rende|kezésre bocsátom.

Tudomásu| Veszem' hogy a biztosítek kizárő|ag az előírt pénzösszegnek az Aján|atkérő fizetési
szám|ájára történő befizetéssel vagy bankgarancia vagy banki készfizető kezesség biztosításáva|,
Vagy biztosítási szerződés a|apján kiállított - készfizető kezességvá||alást taĺta|mazó
kote|ezvén nye| teljesíthető.

Továbbá
nyilatkozomthogy

eĺő|eg igénylése esetén az e|ő|eg-visszafizetési bĺztosítékot a Kbt. 126. g (6) bekezdés a) pont

alapján ésa4ĺ2OL1.(I.28.) Korm. rende|et sil^.s szerint a Kbt. L26.5 (4) bekezdés szerinti

határidőre az NFÜ rende|kezésére bocsátom.

Ke|tezés (he|ység, év, hónap, nap)

(cegjegyzésre jogosu |t vagy sza bá|yszerűen

meg hata|mazott képvise|ő a |á írása)
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13. számú melléklet

NYTLATKOZA]

fele|ősség biztosításró|

Alu|írott mint a(z)
(székhely:

jö;;;il *é,il;,ő;; ; ;;*"á;;;; ó;äil.'.i ;';ť ;älľ.Tä :''ä";": iži:ř::;:,
szerződés keretében Magdolna Negyed Program fiI, TeIeÍ tér zcildfelĺilet kivitelezés,,
tárgyban kiírt közbeszerzési e|járás során az a|ábbi nyi|atkozatot teszem.

Ezriton

nyilatkozomthogy

nyeftességtink esetén a szerzffiéskötés időpontjára a 306l20t7. (Xil. 23.) Korm. rendelet 9. $-
ának megfe|elően a szerződés tárgya szerinti tevékenységi korre kiterjedő, |ega|ább 90 mi||ió

forint /év és lega|ább 30 mil|ió forint /káresemény osszegben fe|e|ősségbiztosítást kotĹink vagy

meg|évő fe|elősségbiztosításunkat ezen tevékenységekre a fenti osszeg eĘéig kiterjesztjük' A
fe|e|ősségbiztosítás hatályát a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás |ezárásáig fenntatjuk.

Ke|tezés (he|ység, év, hónap, nap)

(cegjegyzésre jogosu|t vagy szabályszeríÍen

meghatalmazott képvise|ő a|áí.ása)
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14. számú melléklet

NYILATKOZAT

teljes köríi ajánlatról

A|u|írott
(székhe|y:

jö;;il ;öil;,ő;; ; ŕ;**áä ä;iä;il;i; ;;ť ffiľ.ľľ'łÍłZ",,ffiľřĚ):,
szelződés keretében Magdolna Negyed Program IIr, TelekÍ tér zőIdfeliilet kiuitelezés,,
tárgyban kiílt kozbeszerzési e|járás során az a|ábbi nyi|atkozatot teszem.

Ezúton

nyilatkozomthogy

az aján|attéte| során te|jes körűen. megismertem a terudokumentációt és ajánlatunkat ennek
ismeretében tettük meg.

Ke|tezés (he|ység, év, hónap, nap)

(cegjegyzésre jogosu|t vagy sza bá |yszeríÍen

meghatalmazott képvise|ő a|áír.ása)
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. Külön file-ban kerül csatotásra!
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