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aYárosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság 2014. febľuáľ 13-i üléséľe

Tárgy: Javaslat ,,Szállítási keretszerzodés a Budapest Magdolna Neryed minimum 56 önkormányzatibér|a-
kásának részleges fe|íĄitźsźůloz szükséges építőanyagok és eszközök bizosítasríľa eseti megrendelések alap-
ján,, tźlrgyil kózbeszerzési elj rĺľĺás megindításáľa

Eloteľjesztő: dľ. Mészár Erika aljegyző
Készítette: Jegyzoi Kabinet, ESZ-KER Kft.
A napirendet nyilvános ülésen kell iárgyalni.
A döntés el fogadásáho z e gy szer u szav azattőbbs ég szüks éges.
Melléklet: 1. sz. melléklet bírálati lapok

2. sz. aján|attételi felhívás
3 . sz. aj źtn|attétel i dokume ntáció

Tisztelt Váľosgazdá|kodási és Pénziigyi Bizottság!

I. Előzmények
A Képviselő.testĺilet a285/20|f. (VIII.29.) száműhatározatźnak 1. pontjában úry dontött, hogy a Szociális
célú város-ľehabilitációs témźĄil kiemelt pľojektjavaslatok (Kódszám: KMoP-5.1.I/B-I7) témájú pá|yánaton
résztvesz.
A Képviselĺĺ-testiilet a28/2013. (II.06.) számú határozatában úgy dönt, hogy tudomásul veszi az e|oterjesz-
tés mellékletétképző, a KMoP-S.I.1/B-|2-k-20l2-0001 kódszámri" Magdolna Negyed Pľogram III. (a to-
vábbiakban: MNPIII.) projekt megvalósításáľa létĘött és 2013.janurár 30.źtn a|źtírt Támogatási Szeľződést
(a továbbiakban: TSZ) és annak mellékleteit.

A projekt kozbeszerzési terve szerint közbeszerzési eljárrás lefolytatása szükséges a Budapest Magdolna
Negyed minimum 56 önkormányzati bérlakrásánakrész|eges felújításához szükséges építőanyagok és eszkö.
zök binositźlsárą eseti megrendelések alapj án.

Fedezete: aTSZ f. számű melléklete szerint az onkormányzati tulajdonban lévő bérhának felújítasa költsé-
geken belüJ a,,Bérlakás-korszerűsítés''. K<iltség-besorolás és számviteli kategória szeľint az,',Eszközbeszer-
zés / |23. EpĹiletet épületrészek, tulajdoni hányadok'' sor.

Nettó becsült éľték: 23.1|4.000 foľint. A teljesítés idotaľtama: 2014. május l-jétől 20l5. május 15. napjá-
ig.

il. A beterjesztés ĺndoka
Az MNPIII projekt végrehajtása és lebonyolítása, a pźiyźaatban szereplő önkormányzati vźt||alźs teljesítése
érdekében sztikséges aközbeszerzési eljrárás megindítrísą valamint tárgyi e|jźrásra vonatkoző Ąán|attételi
felhívás és ajánlattételi dokumentáció elfogadása.

III. Tényállási adatok
A Projektmenedzseľ szeÍvezet összeállította a fenti témakörben aközbeszerzési eljárások múszaki leírását,
dokumentáci ó teľvezetét.
Ajánlattevő feladata: Budapest Magdolna Negyed minimum 56 ĺjnkoľmźnyzati bérlakásának részle-
ges felújításához szükséges építőanyagok és eszkĺjzök biĺosítása, csa|ádonként cĺsszesen maximum
400 000 Ft+áfa értékben eseti megľendelések alapján.
A lakásfelújítások a Magdolna Negyed Program III' integrált szociális váľosrehabilitáció keľetében
történnek. Az építőanyag és eszkoz|eszái|ítása is ajánlattevő fe|adata. A megľendelt épÍtési anya.
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gokat, eszközöket a megľendeléstől számított'20. napig kell leszállítani az Ajánlatkérő által megha-
tźrozoĹt helyszínre. A széil'íté.s max. 56 alkalom.

A Bíráló Bizottság 2014. febľuáľ 7-éntartoÍt ülésén Íźrgya|ta meg a felhívás és dokumentáciő teruezetét (|.
sz. melléklet).
A Bíráló Bizottság javaslatait, észrevételeit a Pľojektmenedzseľ szervez.Et elfogadta, melynek alapjźtn azEsz-
Ker Kft. összeállította az e|járást indító felhívás tervezetét (2. sz. mellék|et), valamint az ajánlattételi doku-
mentáció Íervezetét (3. sz melléklet).
Az aj án|atok bir źůata az,,ös szessé gében le gelőnyösebb aj źn|ať,
alapján:
Részszempont
l. egyösszegú nettó ajánlati ár szźl||itási díj nélkiil (Ft)
f. szźi|itási díj (nettó Ft/alkalom)

Iv. Diintés taľtalmának ľészletes ismertetése

az a|źlbbi részszempontok és súlyszámok

Az MNPIII projekt keretében vállalt kĺitelezettségek teljesítése érdekében a Bizottság dönt a közbeszerzési
eljárás megindítrásáró|, az ajánlaÍtételi fe|hívás és az aján|attételi dokumentáció elfogadásáról.

v. A dłintés célja' pénzügyi hatása

A beszerzés fedezete az európai uniós támogatás, fedezete a TSZ 2. számű melléklete szerint az Önkor-
mátnyzati tulajdonban |évő bérházak felújítása költségeken beliil a' ,,Bérlakĺás-korszerűsítés''. Költség-
besorolas és számviteli kategóľia szerint az ,,Eszközbeszerzés / |f3. Epu|etek, épĹiletrészek, tulajdoni há-
nyadok" sor.

Tekintettel a 100%-os támogatási intenzitésra, a szo|géůtatás megrendelése költségvetési fedezetet nem igé-
nyel.

VI. Jogszabálý kiiľnyezet ismeľtetése

A Bizottság döntése a Képviselő-testület és Szervei Szewezeti és Miĺködési Szabźt|yzaÍáró| szó|ő f5/2013.
(v.27.) ĺinkoľmányzati rendelet 4. melléklet 1.1. pont 1.1.3. alpontjián alapul, mely szerint a Váľosgazdálko-
dási és Pénzügyi Bizottság dönt közbeszerzési üryekben az e|járás megindításáról, eredmény megái|apitásźr
r ó|, beszer zési Ĺiryekb en az er edmény me gál lap ításáról.

Kérem az a|ábbi hatźttozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat

A Vráľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság a ,,SzóIlítási keretszerződés a Budapest Magdolna Negłed mi-
nimum 56 Önkormányzati bérlakósának részleges felújításához szt)ĺaéges építőanyagok és eszkÖzök biztosí-
tás árą eseti megrendelés ek alapj án,, tárgyil kőzbeszerzési eljáľásban úry dönt, hogy

l. aközbeszerzésekről sző|ő20Il. évi CVIII. töľvény 12l. $ (1) bekezdés b) pon$ában foglalt, nemze-
ti eljáľásľend szerinti, nyílt közbeszerzési eljárást folytat le.

Felelős: polgáľmester
Hatándő: 20I 4. februfu 13.

2. elfogadja aze|óterjesztés2. szźmű mellékletét képezó ajźn|attéte|i felhívĺást és a 3. szźlmű mellékle-
tét kép ező aj án|attéte|i dokumentáci ót.

Felelős: polgármesteľ
Hatĺáridő: 2014. febľuár l3.

Súlyszám
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5
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A döntés végrehajtását végz(5 szervezeti egység: JegyzőiKabinet' Esz-Ker Kft.
A lakosság széles köľét érinto döntések esetén aze|óterjesztés előkészítójénekjavaslataakozzététel módjá-
ra: honlapon

Budapest, 2014. febľuár 10. ń /ű,Đ,fr'
dr. Mészár Erika

a|jegyző

rÉszÍľsTTe : ĺrcv zol KABINET
LpÍRrł: ncyzolKABINET
PÉNzÜGYI FEDEZETET IcÉmrBI.:.. 5|ä.+'*....hł+{I.
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tr, Ąjáĺlatkéľői !ózsefľ'álosil.ö.nkoľmányzat ío&ż] Budapes.Ł Baľoss .g" 6p.67. ĺ. em.
1oo. tárgyató

A közbeszerzés tárgya: ,,Szátlítási keľetszenődés a Budapest Magdolna Nesyed minimum
56-önkoľmányz9-t!.bér|akásának rész|eges fetrijításahäz szĺikiąes épíläanyagok é;
u:..,k.i'ó.k..bjzt-o9Íná3p eseti meg-rendelések alapján. táryyri Kbt. IiI. ľésze szeriňti nyílt
eljá rás felhívásá nak és dokumentációjá nak véteményezése

.2. i.dö'pontl .2o.Í4.. feb'ľĺáľ.07" ffi 'l00 ĺóľa

3. A.je$ýzökiinyy fe|Ý6t$Iekoľ jéténlévö személyek; äIutíľott BB täg'o|i.

,F4olnár $y.órgy: ;évasoJom a sł'l!lítiĺ.si:.díj.sÚlyszámát S:recs.ĺs|ĺenteni.. A,20.ńäp.'szál|ítáśi haüír'időt
iäváśolom;.csol*énten ĺ.

1lť:iĺ9i'GJ'öJ;-g,.yi A.20. napľa:iszüĺ<s',ęg:,'VQ1: ą mornagqk összeá!|,ítása, s,zallítas ęgy.eaLetésę lri!ęgr'endelő-vet.
ĺís|akókk,łJv-ą.ĺo.ęgye*,ęté'E:ľn!é.t.E;".

Molnáľ Györgyi Az egyĺĺsszegű ajánlatĺ árhoz javasolom odaími, hogy szá|lítási dĺj nélkĺil éftendői
Javasolom a fe|híľásban, 'dokumentá'clóban a męhiúsulásĺ es késedetmi kötber mértékét egységesítenĺ.

dĹ Kerényi Géza: javaso|om megkéidezni a Közbeszelzési .|.'|atoságot, hogy ha.a szeafüéskĺités előfr
hat.áty'ba |ép az új ptk', akkoli.ľnellyik;Ptk-t ke|l alkalmazni a szeuődesrą mĺve| az.úi Ptk.ban nem |esz
szá l |ításj lszeződés .típusr

i egwőtiĺnylĺ ĺezá rua 8ĺĺł6.p.eľckoľ

MeIlék|eĘ'.egyéňi :.bfu:a|ati:.lapril(

jegyaőkĺi.ny.,v.lłezető:

Bírá ló..Eĺzottság ta gja i :

l(mf.

d,r. MaQýiiŕ Adríěn n: .ÉS'Z.KERi..ľ(fri

*.n .*.h.ĺx
Mo|nól.Gyii,rgy

"-{
P' eľlÍkTamás



rnvtrĺľnÍnÁurllĺĺp

A.,Ęłaľ,ýsi keľetszerződés a Budapest Magdotna Negyed minimum 56 ŕinkoľmánvzati
béľ|akásának ľÉszleges felújÍtásához sztikséges építőanyagok és eszköztik biztosításĺra äseu
ľ';e9leľde'jé:eT :|apjä!,,".Š,,gvý, Kbł.lII, 

',észę 
szerinti nyílt közbeszerzési eljárás e|járást męindító

felhĺvasá na k és dokumenHciójá na k isméte|t véleményezése

Aján|atkéľ.ő..nevel Jrí'zsefuáľosíönkoľmánpat.(Ío.82.Büđa]péśt'. Baľoss u. 63-67-.i.

Bíráló Bizottság tagia: u61*'r '{it-ľĺľ {ąlą:+ś

javasolomłl,ĺzä,ĺtíÉsĺoíjlsúiyszámáĺS"ľecsokkenieni.

F egyossee$íí aján|atiárhoz jävasolom odaírni, hogy.szá|líüaśi''dfi.nélkü| értendő.
Javasolom''a fe|hí'yásban, dokumentációban a męhĺrlśulásĺ.és.ksedelmi kötbér mététét.ęgységesíteni.
|ay'asolgm mwkél.dęni 9 Kozbeszerés.! .l.ta!ó.''s'ruo t ' 

hggy: ha ai szeződéskeites előtt .nuulyoa lep az 
"ĺ:

:Ptł;i ákl(or r.ne|v,ik Ptklt kel|,alka|rnaińi á śzélződésren miÝe|laz;ĺi ľtr.uan n€lll .lesi száľ'ĺtasi szezoĺeš
típuś.

Az e.ljáÉstmęg|ľĺqftó.felhÍľást'éšld.okumenHciót a ,fu.nti.'inĺĺaosíiäsoľra| javasolom e|fogääáśŕá.

oátuľ.nl iz0l4 feb;ľÜiír.07.

AĺáírísĘ{.Ą''Nh.\w



EGYÉNI aŕnÁmľI up

A ,,Szá|lítiási keretszerződés a Budapest Magd9l1é Negyed minimum 56 iinkoľmányzati
bérlakásának ľészleges felújításához szükségeś építőanyágok és eszközök biztosítására äseiĺ
megľendetések a|apjän.,,tárgyú, Kbt. Iil. részé szeŕinti nyí|t kozbeszenési eljárás e|járást ń"gińdíltó
felhÍvasának és dokumentációjának ĺsmételt véleményezése

Ajánlatkéľő neve: Józsefvárosi önkoľmányzat (1082 Budapest, Baľoss u. 63.67.)

Bíra|ó Bízottsag tagja: t'.Ą-(*.j.' G.l.'L'ľ

Javasolom a szállítási dii sú|yszámát S-re csökkentenĺ.
Az egyösszegű ajánlati árhoz javasolom odaírni, hogy szá||íÉsí dfi né|kĹi| éńendő.
Javaso|om a felhívásban, dokumentációban a meghiúsu|ási és késedelmi kotbér méftékét egységesĺteni.
Javasolom megkérdezni a Kozbeszezési Hatóságot hogy ha a szeaődéskotés e|őtt hamĺyba 1ép az úi
Ptk', akkor melyik Ptk-t kel| a|ka|mazni a szezó1désre, mive| az új Ptk.ban nern lesz szátlítási szeződtfu
típus.

Az e|járást megindíto fe|hívast és dokumentációt a fenti módosítasokka|javasotom elfogadásľa'

Dátum: 2014. február 07.

Řr|.^(t\-^-- *19- -1
Aláírás



EGYÉÍĺľ.eíRÁrnTI LAp

.s..',słą|ií!äśi' keľét€ze'ződéś. ä:' B,udápést. Ma$dĺi|na. Négý'.éä minÍmułň 56 tinkoľrĺĺány.:ati
bérlakásának ľészleges fe|újításához szíikségeś építőanvádok és eszközök bi*osÍtiásáľa äseti
im.egľ€nde|ések a|apj{qo.iź,wťi,.:Kht. tÍI. része.szerinti nyítt közbeszeaésř 'e[árás e[áľást meginđítĺí
felhívásánaĺę'és dokuľnentac!ójánák isméte|t véleménygese

.AjánHtkéffi t|eý'e! ró'zsenÉrosi öntoľmánýzatl(ĺO82 Büdäpest.Í 'Bäŕ.óśśi,u" 63;67.}
\ł

.Bíŕáló Bizotm'óg,bgla: \L,ą* J &'ď.r-*

JäÝaso|om .a]šzäĺ|ítási díj srily.számát S-re. csökkenĘni",
Az ęgyosszegií ajáą|ati árhoz javasolom odaírni, h'ogy szátlítasi dĺj né|kii| értendő,
Javäsolom a felhĺvłásban, dokumentációban a meghirisu|ási es kesede|mi'kötbéŕ méľtéket egysęesíteni.
Jayeso|om' megkér.{e.znĺ. a .Közbeszeľzésĺ Hatősággľi hogy ha. a lszeŕődé's-kilľ'es előtt hatályba: |ép az új
ftkł ''éíkgr',.me!yjk lPt|ęt ke]|' alttą|rľl.éznÍ aiszenődfsr.e, mive| az rtj .F.tk:ben :nem lesz sza!|ítasi szeĺződés
:tĺpÜś;.

Áia$łĺľást mę.inaftorclfiÍvást ti.s.dokw.llentaeiót.a:fenti módosítápol{ĺalir.a.y..asolpme|fogadápľa.

.D.'áfu mĺ. 20 l41 febĺu Úr B7:.



EGYÉNI gŕRÁLAĺr lĺp

A ,,SzállÍtłłsi keľetszerződés a Budapest Magdolna Negyed minimum 56 önkormányzati
béľ|akásának rész|eges fe|újÍtásához szĺ'ikséges építőanyagok és eszkiizök biztosĺtására äseti
megľende|ések alapján,,tárgyú, Kbt. III. része szerinti nyí|t kozbeszerzési e|járás e|járást megindíto
fe|hívasanak és dokumentációjának isméte|t véleményezése

Ajánlatkérő neve! Józsefuáľosi önkoľmányzat (1082 Budapest Baross u. 63-67.)

Bírá|ó Bĺzottság tagja: i>t -.Í-\ T .,*- L
Javaso|om a szá||rtasi díj súlyszámát S-re csokkenteni.
Az egy<isszegű aján|ati árhoz javaso|om odaírni, hogy szá||ítási díj né|kül éftendő.
Javasolom a fe|hĺvásban, dokumentációban a meghiúsu|ási és késďelmi kotbér mértékét egységesítenĺ.
Javasolom megkérdezni a Kozbeszerzési Hatósagot, hogy ha a szeę&éskĺltés e|őtt hatá|yba lép az új
Ptk., akkor melyik Ptk.t kel| aIkalmazni a szeződésre, mivel az új Ptk-ban nem |esz szá||ítási szerződés
tĺpus.

Az eljárást megindíto fe|hÍvást és dokumentációt a fenti módosításokka|javasotom e|fogadásra'

Dátum: 2014. február 07.

Aľáírás
f)1"--



EGYÉNI sÍRÁLAľr LAp

A .,Szá|lítási keľetszeződés a Budapest Magdo|na Negyed minimum 56 iinkormányzati
bér|akásának rész|eges felújításához sztikséges épÍtőanyagok és eszközök biztosíbásáľa éseti
megľendelések alapján ,, tárgyú, Kbt. tII. része szerinti nyí|t közbeszerzési e|járás e|járást megindíto
felhÍvasának és dokumentációjának ismételt véleményezése

Ajánlatkéľő neve: Józsefuáľosi íjnkoľmányzat (1082 Budapest, Baľoss u. 63.67.)

Bľa|ó Bizottság tagja: }u C.L {r a._/t- kb.Í' pĄ €IÁĄL

Javaso|om a szá||ítasidfr sú|yszámát s-re csökkenteni'
Az egyosszegíĺ ajánlati árhoz javaso|om odaírni, hogy szállítasi dff néĺkti| értendő.
Javasolom a felhĺvasban, dokumentációban a meghiúsu|ási és késede|mi kotbér mé'tékét egységesíteni.
Javaso|om megkérdezni a Kozbeszezési Hatóságot, hogy ha a szenődéskotés előtt hatá|yba |ép az új
Ptk., akkor me|yik Ptk-t ke|| alka|mazni a szeződésre, miveĺ az úi ľtk-ban nem |esz szállítási szerződĺs
tíous.

Az e|járást megindíto fe|hívást és dokumentációt a fenti módosításokkaljavasolom elfogadásľa.

t
lł
1L
V



Ě$yÉĺiĺ aÍnÁuĺr l-*p

n.."srá|!ításĺ: lĺeŕétszelzőaés a Bildäpest Magdolna ľĺęgyęd minimuĺn .56 iinko.gmányzati
béľlakásának ľész|eges felújÍtásiíhoz Jzĺikségeš épÍtőanyagok és eszközök biztosítására äseti
megľendeléselĺ a|apján,'tárgyú, ĺ<bt. 1lĺ. része szerinti nyílt' kozbeszerzési eljárás eljárást megindító
fe| hívásá na k és dokumentációjána k ismételt véleményezése

ĺi.mlatkĚľő.néĺĺe Józsefv'áľosi tiĺkoľffinýzat (10s2 BudÉi1łełt,:Báľoss,u.. 63.67.)

Bír.'áĺó gizotbág tagja: .t] ą ' yt .#ďł ''t- ťĺ ő Ł-, 
'łB_-

Javasolom a szállítasi dfi súlyszámát s:re.csokkentenĺ.
Az.egyÓsszegű.ajánlati árhoz javasolom' odaírnl hogy szá|!ítaśi díj né|küil értendő;
Javaso|orn ä felhíýásban, dokumentäcióban a meglriúsu|ási és kéšeaelmi kótber méńékét egys{gesíteni.
.Ja'vaso.l.o'rľ.l męgkéľdeznĺ a .Kozbeszerzesi fiąľóbá'gotu h'wy.ha:a szełz-ődéskgtés előtt batályba.']lép az r1J

P!k.n a|&br.ft'eh'4k ptk't.ke]l .alka|filazn|ią; g2ąęig6uré, ĺnĺve| az r3j.''Ptk-ban nem lesz száíľtásĺ sżélződéś
típusi

Aa.ę|jáľ.ásf mgEindító.fełhi!ľást:.é'q dokumpntĺícj'Öt ą ľěĺtimóđosĺĺäšok|cal javäsolom é|fogađáśľá'

Dátum:ĺ' 20tłt. fébruáľ 07.



BIRALO BIZOTTSAGI
] EGYzó KoNYv

L. Aján|atkérŕĺ: Józsefvárosl onkormányzat 1oB2 Budapest Baross u. 63-67. 1. em.
1o0. tárgyaló

A közbeszerzés táľgya: .,Szállítłási keretszerződés a Budapest Magdolna Negyed minimum
56 iĺnkormányzati bérlakásának rész|eges felújĺtásához szükséges építőanyagok és
eszkłĺzök biztosÍtásáľa eseti megľende|ések atapján'' tárgyú Kbt' III. része szeľinti nyílt
e|járás fe|hívásá nak és dokumentácĺójának véteményezése

2. IdőponĘ 2o14. február o7. o8l00 óra

3. A jegyzőkřinyv felvéte|ekor je|en|évő személyek: a|u|ĺroľt BB tagok

Molnár Gyöľgy: javaso|om a szá|lítasi dfi sú|yszámát 5-re csokkentenĺ. A 20 nap szál|íasi határidőt
javasolom csĺjkkenteni,

Alföldi Gyĺĺrgy: A 20 napra szÜkség van a csomagok összeá||ltása, szállítás egyeztetése, Megrendelővel
és |akókkal való egyeztetés miatt,

Mo|nár György: Az egyösszęíĺ ajánlati árhoz javaso|om odaírni, hogy szál|ításĺ díj né|kÜ| éľtendő.
Javaso|om a fe|hMsban, dokumentációban a meghiúsu|ásiés késedelmi kötbér mértékét egysęesíĽeni.

dr. Kerényi Géza: javasolom megkérdezni a Közbeverzési Hatóságot hogy ha a szerződéskötés e|őtt
hatá|yba lépaz Ůj Ptk., akkoľ me|yik Ptk-t ke|l a|ka|maznia szerződésre, mivel az ú; ľtk-ban nem |esz
szá||Ĺrási szerződés tĺpus'

Jegyzőkłinyv |ezárua 8:46 perckoľ

Kmf.
Me||éklet: egyéni bíralati lapok

jegyzőkönyvvezető:

Blraló Bizottság tagjai :

\.\\ i\
............ r...iV.. \"d. " ".'....

ar.\hgy Ádám

..''.'9::*'. :::..'.!:,s.,:ĺ,\....,.'
Mo|nár Gyrrgy
Y7\,'\ !..) r'-: ^"''

P#[Tilä;.. 
.



EGYÉNI nÍnÁuľr l-ĺp

A ,,Szállítiłsi keľetszeruő{::. l -Budapest jĺaso9|1r9 Negyed minimum 56 iinkormányzatibér|akásának ľész|eges fetrújĺtásához-J'ĺil.-"ég"' építőanyagok és eszköztik biztosĺtására esetimegrendelések alaoján,tárgyú, Kbt. III. részá szerinti nv'ĺt-ŕe"ĺuszezési e$árás eljárást megindítófelhMsánakésdokuńěntáđójánák.isňátđiuaumenyeieie' - -_

Ajántatkérő nevel Józsefuárosi önkoľmányzat (to82 Budapest, Baľoss u. 63.67.)

Bľa|ó Bizottság tagJa: 
l.t" ,, L.i.lt.(,.-. k_ !.,n .4

Javasolom a szállítási díj sú|yszáĺnát 5.re csĺikkenteni.
Áz egyösszegiÍ ajánlati árhoz javasoĺom odaírni, hogy száÍ|íiási dfi néĺkÜl átendő.
Javasoĺom a felhilvásban, dokumentációban a ní"gÍlĺ.j'ůiáiie' ĺ.éśáädiňi totüei mertekét egységesíteni,Javaso|om megkéľdezni a Közbeszerzési Hatóságot, hogy ha u .'ááoae'rcÉs előtt ĺ'.tirvuu lép az újPtk., akkor meýik Ptk-t kel| a|ka|maznĺ a szerzőJésie, ňiuel ai Ji ptt.uu" nem lesz szál|ítasi szeľződéstípus.

Az e|járást meglndíto felhÍvast és dokumentációt a fenti módosításokkaljavasolom elfogadásra.

Dátum: 20Ĺ4. február 07,

orr,rrtS



L , o*, Rg tťc'ĺr te u

3. melléklet a 92/20] ]. (XII. 30.| NFM rendelethez

ro zBBszľnzÉ sl ÉnrBsÍro
A Kózbeszerzśsi Hatóság Hivatalos Lapja

ELJÁRÁST MEGINDÍľó rnr,HÍvÁs

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

! Építési beruházás

X Árubeszeľzés
! Szotgáltat^ĺs megrendelés

! Építési koncesszió
! Szolgáltatási koncesszió

I. SZAKASZ: AJÁNLATKERO

I.I) NÉv' cÍnĺ És KAPcsoLATTARľÁsl ľoľľ(or)
Hivatalos név: Józsefuiĺľosi onkormánvzat

Postai cím: Baross utca 63-67 .

Város/tr(özség: Budapest Postai
iľĺányítószám: 1082

orszÁg: Magyarorság

Kapcsolattaľtási pont(ok):

Cimzeĺt: dľ. Balla Katalin

Telefon: +36 14592123

E.mail : ba||akata@j ozse fu aľos. hu Fax: +36 13136696

Internetcím(ek) (adott esetbĄ
Az aján|atkérő általanos cime (URL) : wwwjozsefuaros.hu

A felhaszrálói oldal címę (URL):

További infoľmáció a következő címen szerezhető be

! A fent említett kapcsolattaľtrási pont(ok)
X ki az A.I melll

A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbes'
vonatkozók is) a következő címęn szerezhetők be:

! A fent eľrlített kapcsolattaľtiĺsi pon(ok)
X Esyéb (rcltse ki az A'II

Azaján|atokatvagyrészvételijelentkezéseketakövetkezőcĺm.@
! e' ĺent említett kapcsolattarĺási pon(ok)
X Egyéb (tÓltse ki az A.III mellékletet)



I.2.) Az a..lÁľĺrłľxÉnŐ ľÍpusł

Központi szintű f| Közszol'gźůtató !
Regionális/helyi szinttĺ X Támogatott szervezet [Kbt. 6. $ (l) bekezdés g) pont]

!
Közjogi szervezet ! Egyéb !

X Általrínos közszolgáltatasok

! Honvédelem

f]roaend és biaonság

I Kornyezetvédelem

! Gazdasági és pénztĺgyek

! Egészségügy

! Lakásszol gá|tatás és közösségi rekreáció

! Szociális védelem

! Szabadidő, kultuľa és vallás

I.3.) F<i ľnvÉxrlwsÉc
I.3.1) Ifl,Asszrxus łĺÁľr,.łľxrnŐx

I. 4.) Beszerzés más aján|atkéľők nevében

Az aján|atkérő más ajánlatkérők nevében végzi abeszerzést: igen Ęl nem

(Igen vdlasz esetén, ezeĺcre az ajánlatkérőlcre vonatkozóan további informlźciókat az A. melléktetben adhąt

I.3.2) KłjzszoLGÁLTATl ÁJÁNLATKÉRŐK

Gaz- és hőenergia teľmelése, szállítása és
ęlosztása

! Villamos energia

! rotagaz és kőolaj feltárása és kitermelése

! szen és más szi|árdtize|őanyagfeltáľása és
kiteľmelése

]vĺz
! Postai szolgáltatások

Vasúti szolgáltatások

! vaľosi vasúti, villamos-' tľolibusz- és autóbusz
szolgáltatások

! Kikötői tevékenységek

f] Repĺilőtéri tevékenységek

! Egyéb (nevezzemeg):



II. SZAKASZz AsZF.,RZoDÉs ľÁncyĺ.

II.1) Mecnĺ'rÁnozÁs

il.1.1) A szerződéshez ľendelt elnevezés:

o'Szállítási keretszerződés a Budapest Magdolna Neryed minimum 56 iinkorm ányzati
béľlakásának ľészleges felújításához szükséges építőanyagok és eszköztik bĺztosítására
eseti megrendelések alapj án''

II.1.2) A szeľződés típusa és a tetjesítés helye

[Csak azt a kategórĺát váIassza - építési beruhdzás, drubeszerzés vagł szolgáltatas megrendelés _, amelyik
leginkább megfelel a szerződés vąg/ a közbeszerzĺfu(ek) tárgłónakJ

[]Építési beruházás X Árubeszerzés f| Szo|gá|tatás megľendelés

Kivitelezés !
Tervezés és kivitelezés !
Kivitęlezés, bármilyen !
eszkłő zze|, mó don, az aján|atkér ő
áIta| megllatározott
követelményeknek megfelelően

! Építési koncesszió

Adásvétel X
Lizng !
Bérlet !
Részletvétel !
Ezek kombinációja !

Szolgáltatási kategória száma:

(az I _27. szolgáltatási
kategóriókat lásd a Kbt. 3. és
4. mellékletében)

! Szo|gáltatási koncesszió

A teljesítés helye:

NUTS.kód

NUTs-kód

HU-101 NUTs-kód

NUTs-kód

II.1.3) Kózbeszerzésľe, keľetmegá|tapodásľa és dinamikus beszerzési ľendszeľľe (DBR) vonatkozó
infoľmációk

X A hiľdetmény kłjzbeszerzés megvalósításĺáľa irányul

f] e ľrĺraemeny keretmegállapodás megkötéséľe iľányul

! ł nĺrdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) |étrehozásárairányul

II.1.4) Keľetmegállapodásľa vonatkozó informáci ők (adott esetbĄ

! Keretmegállapodás ttibb ajiínlattevővel

A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma

VAGY

! Keľetmegállapodás egy ajanlattevővel



(adott es etb en/ maximális |étszitma

A keretmegállapodás időtaľtama :

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

Indokolás arÍa azesetre vonatkozóan, ha a keretmegátlapodás időtaľtama meghaladja a négy évet:

Akőzbeszerzéseknek a keľetmegállapodás te|jes időtaľtamára vonatkozó becsĺilt összértéke (csak
szdmokkal)

Becsiilt érték áfa nélktil :

VAGY:

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

il.1.5) A szeľződés meghatározásaltárgyaz

''Szál|ítási 
keľetszeruődés a Budapest Magdolna Negyed minimum 56 tinkormányzati

béľlakásának ľészleges felújításához szůikséges építőanyagok és eszktizök biztosításáľa
esetĺ megľendelések alapján''

II.r.6) Köziis kiizbeszeľzésĺ szój egyzék (cPĐ

Fő szójegyzék

441 00000-1 Epítőanyagok és kapcso|ódó

További
táľgy(ak)

II.1.7) Részekľe töľténő aján|attéte| (a részelcre vonatkozó részletes információk megadásĺźhoz a B. melléklet
sziilrség szerint tÓbb példónyban is hasznólható)
! igen Xnem

(Igen vĺźlasz esetén) Az aján|atok benyujthatók (csak eglet jelalion be):



legy részre legy vagy több ľészľe lvalamennyi részre

II.1.8.) Változatokra (alteľnatív ajánlatok) vonatkozó infoľmációk
Elfogadhatók vá|tozatok(alternatív ajánlatok): ! igen X nem

Il. 2 ) szBpJ/oDÉs SZERINTI MENIVYISÉG

||.2.1) Teljes mennyiség vagy érték: (valamennyirészt,meghosszabbítást és opciót beleéľtve)

Budapest Magdolna Neryed mĺnĺmum 56 iinkoľmányzatĺ béľlakásának ľészleges
felújításához szůikséges építőanyagok és eszköztik biztosítása családonként összesen
maximum 400 000 F't+áfa éľtékben esetĺ megľendelések alapján. Keretösszeg: nettó
22.400.000Ft.

A lakásfelújítások a Magdolna Negyed Progľam III. integrált szociá|is viíľosrehabilitáció
keretében töľténnek. Az építőanyag és eszki)z |eszźů|itása is a feladat ńszét képezi. A
megrendelt építési arlyagokat, eszközöket a megrendeléstől szálmitott 20. napig kell
leszállítani az Ajánlatkéríĺ á|ta|meghatźrozott helyszínľe. Maximum 56 alkalom szá|litás.

A dokumentációban meghatźnozott teľmékek szá||ítása a száI|ításikerctszerződés összegének
eléréséig, de végső teljesítési hatĺĺĺidőként 2OI5. május 15-ig.

A 310/20||. (KI. 23.) Korm. rendelet (továbbiakban: KÍ.) 26. $ (6) bekezdésében
foglaltakľa tekintettel ajźn|atkéti5 felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerués
targyának egyéľtelmű és közérthető meghatźtozása sztikségess é tethe meghatĺĺrozott
gyáÍtmaÍryu" eredettĺ, típusú dologra, e|jźrźsra, tevékenysé gre, szemé|yte, szabadalomľa vagy
védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak atargy jellegének egyértelmű meghataroz{ša
érdekében tĺiľtént, és megnevezés mellett a ,,vagy azza| egyenértéktĺ'' minden esetben
értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, egyenéľtéktĺ dolog megajánlás a esetén az
egyenéľtékĺĺséget, az ajtn7attevőnek az aján|atában dokumentumokkal igazolnia kell.

(adott esetben, csak számokkal) Becsü|t érték áfa né|kü|: 23114ooo Pénznem: HUF
VAGY: koztjtt Pénznem:

II.2.2) Vételi jogľa (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)

Vételi jog (opció): f| igen X nem

(I ge n v á l as z e s e t én) A vételi j og meglatár ozźsa:

(ha ismeľt) A vételi jog (opció) gyakorlásának teľvezett ideje:

hónapban: vag napban: (a szerződés megkatésétől szőmína)



II.2.3) Meghosszabbításľa vonatkozó információk (adott esetben)

A szerződés meghosszabbÍtható: ! igen X nem

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

(ha ismert) Azćrubeszerzésre vagy a szolgáltatás megrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések
esetében a további szerződések tervezettütemezése:

hónapban: vag napban: (a szerződés megkatésétől számína)

lI.3) A sZERzőDÉs mciľa,Rlĺ.nĺ.ł, vAGYA BEFEJEZÉs IIATÁRIDEJE

A (tervezett) időtartam hónapban: ......,vąg napban: (a szerződés megkötésétől számína)
VAGY:

Kezdés 20I4l 05ĺ0l @v/hó/nap)

Befejezés 2015fi5l15 @v/hólnap1

III. SZAKASZ: JOGI, GAZDAsÁGI, pnľzÜcyr És ľruszĺ.Kl INF.oRMÁcróx
III.1) A szrnzŐnÉssEL KAPcsoLATos ľnlľÉľu,rx

III.1. 1) A szeľződést biztosító me|lékkłite|ezettségek: (adott esetben)

Késedelmi ktitbéľ: SzáIIitő a teljesítés késeđelme esetére késedelmi kĺĺtbéľ megfizetésére
köteles. A késedelmi kötbér a|apja az érintett megrendeléssel érintett teľmékek nettó vételĺíľa.
Méľtéke minden megkezdett naptźn naptaa kötbéralap 5Yo-a.

Jótállás: avonatkozó hat.ílyos j ogszabá|yok szerint.

Hibás teljesítési kĺjtbér: Szá|Iítő hibás teljesítési kötbér megťlzetéséľe kĺiteles, ha olyan
okból, amiéľt felelős hibásan vagy hirányosan teljesít. A hibás teljesítési kötbér alapja a
hibás/hiányos teljesítéssel éľintett termékek nettó vételáľa. Mértéke a kötbéralap 5%o-a.

Meghiúsulási kĺĺtbéľ: A kötbér alapja a' nęm teljesített teľmékek nettó vételárĺáľlak2}o/o-a.

A szerződést biztosító mellékkötelezettségekľe vonatkozó ľészletes szabźiyokat a
dokumentáciőrészétképezőszá||ításikeretszerződés-tervezettarta|mazza.

ilI.1'.2) Fő finanszíľozási és fizetési fe|tételek és/vagy hĺvatkozás a vonatkozó jogszabályi ľendelkezésekre:
(adott esetben)

Az źlrubeszerzés pénnigyi fedezetét |00%-ban a KMoP-5.1.l./B-|2 ,,Szociźiis célú váĺos-
rehabilitációs témájú kiemelt projektjavaslatok'' kódszámú, Budapest-Józsefuaľos,
Magdolna-negyed Program III. elnevezésiĺ, azonosítő szźtm: KMOP-S.1 .|lB-|2-k-2012-0001
proj ekt keľetében elnyeľt támogatás biaosítja utófinanszírozás keretében.

Aj ĺínlatkérő előleget nem ťtzet,



Ajanlatkéľő az e||enszo|gá|tatás ĺisszegét azigazo|t szerződésszeľÍĺ teljesítést követően utólag
a Kbt. 130. $ (1)' (5)-(6) bekezdései, a Ptk. 292lB, $ (1) bekezdése szerint, 30 napos ťĺzetési
hatáľiđejű átutalással forintban (HUF) teljesíti: szállításonkénti részszĺĺmla (egységláľak
a|apjźn teljesítés igazolással igazo|t) kiállításrĺra van lehetőség.

Ajánlatkéro akJfizetés során az adőzás rendjéről sző|ő 2003. évi XC[. törvény 36lA. $-ában
foglaltakat telj es körbe n a|ka|mazza.

Arészletesfi zetésifeltételeketaszerzőďéstewezettartalmazza.

Inínyadó j ogszabályok:

akozbeszerzésekről sző|ő2011. évi CV[I. t<irvény 130. $ (1); (5) {6) bekezdései

a polgĺáľi tĺlrvényk<inyvľől szóló 1959. évi.IV. törvény 292lB. $ (1) bekezdése

azađőzás rendjéľől sző|ő2003. évi XCII. tciľvény 36lA. $

III.1.3) Á kiizłis aján|atot tevő nyeľtesek által létľehozandó gazdasági táľsaság, ĺl|etve jogĺ szemé|y: (adott
esetben)

Az aján|atkérő akiizbeszeruési eljáľásban a nyertesek á|ta| gazdasági taľsaság |étrehozásźlt
kizáĄa.

III.r.4) Egyéb küttin|eges feltételek (adott esetben) ! ĺgen X nem
(igen vdlasz esetén) A kiilönleges feltételek meghatározása:

III.2) RÉszvÉrul rnlrÉrrI,Bx

III.2.1) Azaján|attevő/résnĺéte|rejelentkező személyes he|yzetére vonatkozó adatok (kwáró okok)'
ideértveaszakmaiu,"

Äzaján|atkéró á|tale|olĺt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:

Az e|jarásban nem lehet ajrĺnlattevő, a|vá||a|kozó, és nem vehet tészt az alkalmasság
igazo|ásában olyan gazđasáęi szereplo, aki a Kbt. 56. $ (1) bekezdés a)-f) és h)-k)
pontjainak, tovźlbbźt a Kbt. 57. $ (l) bekezdés a)-d), valamint f) pontjánakhatáIya a|źt

tartozik. Az e|jarásban nem lehet ajánlattevő, aki a Kbt. 56. $ (2) bekezdésének hatálya
a|átartozik.

A megkĺivetelt igazolási mód:

Ajánlattevő vonatkozásában: a 3I0l20|1. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. $-a alapjźn az
ajźn|attevőnek ajánlatában nyilatkozatot kell benyújtania, hogy nem tafiozik a fenti
|<lzarő okok hatálya a|á, valamint a Kbt. 56. $ (1) bekezdés k) pont kc) pontját a
3|0l20t1. CXII. 23.) Korm. rendelet 2. $ Đ pont ib) alpontja és a 4. $ f) pont fc)
alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.

Alvállalkozó és alkalmasság igazolásáraigénybe vett más szewezetvonatkozásában:

- Ajánlattevő a Kbt. 58. $ (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően ajéln|atźlban csak
ilatkozni ktiteles aĺról, hogy a szerzódés teliesítéséhez nem vesz i a Kbt. 56.



(1) bekezdése szerinti k'lzarő okok hatálya a|á eső alvállalkozőt, va|aĺĺint az
alkalmasságának igazo|źsźtra igénybe vett más szervezet nem taľtozik a Kbt. 56.
bekezdése szerinti k'tzźrő okok hatálva alá.

- Ajánlattevő a3|0l20l1. (XII. 23.) Koľm. rendelet 10. $ alapjan sajźtváIasztása szerint:

a)sajátnyilatkozatot nyujt be arról, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 57. $ (l) bekezdés a)-
d), valamint f) pontja szeľinti kizárő okok hatálya alá eső alvá||a|kozőt' valarint az
źůtala alkalmasságanak igazo|ására igénybe vett más szewezet nem taľtozik a Kbt.
57. $ (1) bekezdés a)-d)' valamint f) pontja szerinti |<lzźltő okok hatályaaIá,vagy

b)az e|juásban megjelölt alválla|koző nyilatkozatźÍ - a meg nem jelĺiltekre az a) pont
szerinti ĺyíIatkozat mellett -, valamint az a|ka|masság igazolásáraigénybe vett más
szervezet nyi|atkozatát is benyujthatja arról, hogy a szervezet nem tartozik a Kbt.
57. $ (l) bekezdés a)-d)' valamint f) pontja szerinti kĺzarő okok hatálya alá.

Ajánlatkérő felhívja Aján7attevők figyelmét a Kĺizbeszeľzési Hatóság20|3. november 29-én
kozzétett útmutatoj ara.

A I<lzźlrő okok igazolása tekintetében tett nyilatkozato|<nak a felhívás feladását követő
keletkezésűnek kell lennitik.

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 75. $ (l) bekezdése b) pontja
alapján kizarja az e|járásbő| azt az aján|attevot, alvá||alkoző! vagy az alkalmasság
igazo|źsálban ľészt vevő más szervezetet, atle|ylaki részérőI a |<lzárő okok az e|jarás soľán
kĺivetkeznek be.

éita|a

$ (t)

III.2.2) Gazdaságĺ és pénzügyi a|kalmasság (adott esetbĄ

Az alkalmasság megítéléséhez szĺikséges adatok és a
megkövetelt igazolási mód:

Pl) Ąĺĺnlattevő csatolja a3|012011. (XII. 23.)
Korm. ľendelet 14. $ (1) bekezdés c) pontja
alapjźn az előző haľom lz|eti évľe vonatkozó
közbeszerzés targyźnak megfelelő
tevékenységből (építőipari anyagok szállítása)
szźrmaző AFA nélkül számított
ĺáľbevételéről szóló nyilatkozatot attőI függően,
hogy ajánlattevő mikoľ jött létre, illetve mikor
kezđte meg tevékenységét, amennyiben ęzek az
adatok rendelkezésľe állnak.

Ha az aján|atĺevo az (|) bekezdés c) szerinti
fuatta| azért ĺem rendelkezik, meľt olyan jogi
foľmában működik, amely tekintetében az
ĺĺľbevételľől szóló ĺyilatkozat benyújtása nem
lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előíľt
alkalmassási követelmény és ieazo|áLsi mód

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan az aián]attevő. ha:

Pl) az előző 3 ilz|eti évben akozbeszerzés
tárgya (építőipaľi anyagok száI|ítása)
szerinti arbevétele nem éľte ęl összesen a
15.486.000 Ft-ot.



helyett biíľmely, az ajĺínlatkéľő á|ta|
megfelelőnek tekintett egyéb nyi|atkozatta|
vagy dokumenfummal igazo|hatja pénzügyi és
gazdasági alkalmas ságát.
Az érintett ajźnlattev o kiegészítő tźĄékoztatás
kérése során köteles a|éttétmasnani, hogy olyan
jogi foľmában működik, amely tekintetében az
aĺbevételľől szóló nyilatkozat benyújtása nem
lehetséges és tájékoztatást kéľni az e pontokkal
kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény
és igazolási mód helyett az alkalmasság
igazo|ástnak aján|atkétő źtlta| elfogadott
módjáról.
Amennyiben ajźn|attevo az alkalmassági
követelményeknek báľmely más szervezet
(vagy személy) kapacitásźra támaszkodva kívĺĺn
megfelelni, tlgy a kapacitźtsait rendelkezésre
bocsátó szervezet az e|őírt igazo|ási módokkal
azonos módon köteles igazolni az adott
alkalmassági feltételnek töľténő megfelelést,
továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés
teljesítéséhez szfüséges eľőforrások
ľendelkezésre állnak majd a szerződés
teljesítésének időtanama a|att. (310120 1 l . CXII.
23.) Koľm. rendelet 14. $ (3) bekezdés)

A Kbt. 55.$ (4) bekezdésében foglaltak a|apján
aPl|. alkalmassági feltétel esetében az együttes
megfelelés megengedett.

III.2.3) Mĺiszaki, il|etve szakmai a|ka|masság (adott esetben)

Az alkalmasság megítéléséhez sziikséges adatok és a
megkövetelt igazolási mód:

M1.) A 3|0/2011. (XII.23.) Koľm. rendelet 16.

$ (5) bekezdése szeľinti igazo|ás a 3|0120||.
(xII.23.) Koľnr. ľelrdelet 15. $ (1) bekezclés a)
pontja szerint az e|jarást megindító felhívás
feladásanak időpontjától visszafelé szźtmított
haľom évben (feladási időpont évhőlnaptő|
szźtmított megelőző 3. év évlhőlnapjáig terjedő
időszakot vizsgá|va) teljesített legjelentősebb
kozbeszerzéstálrgyaszerinti(építőipaľianyagok
szá||ítása)száL|ításairő|.
A referencia meslétét az aifuúattevő. illetve az

Az alkalnasság minimumkövetelménye(i):

A|ka|mat|an az ajźnlattev ő. ha:
M1.) nem rendelkezik az eljaľást
megindító felhívás feladásĺának
időpontjától visszafelé szttmított három
évben (feladási- időpont évhólnaptő|
visszafelé szźnritott 3. év évlhőlnapjáig
terjedő időszakot vizsgźiva) legalább
összesen nettó 15.486.000'- Ft éľtéktĺ
kozbeszerzés trĺľgya (építőipari anyagok
szá||ítása) szeľinti referenciával.

alkalmassáe isazo]rá.sábaÍI részt vevő más
szervezet nvilatkgzatáva|, vagy a szerződést
kötő másik fel áIta| adotĺ ieazolással lehet
isazo|ni a Kbt. 16.6 (5) bekezdése alaoián.
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Amennyiben egy gazdasźryi szereplő
referenciaként olyan koľábbi tevékenységet
kívrĺn bemutatni, amelyben konzorcium vagy
projekttĺĺrsaság tagiaként teljesíteĺĺ, abban az
esetben az Ąánlatkérő csak azt fogađja el az
alkalmasság igazolásaként. amelyet ajánlattevő
konzorciumi tagként vagy pľojekťtĺíľsaság
tagjaként sajźú maga teljesített, figyelemmel a
Kbt. 129. $ (7) bekezdésében
meghataľozotta|<ta is. (kéľjfü emiatt a teljesítés
bemutatásáľól szóló nyilatkozatban adjfü meg a
saját teljesítés méľtékét szěza\ékban vagy
forintban)

A3l0l20ll. (XII.23.) Korm. rendelet 16. $ (5)
bekezdése szerinti ľeferenciaigazolasnak
legalább a kĺivetkezőket kell tarta|maznĺa:
. a széů|itás tźlrgyźú, tartalmanak ľĺivid
ismeľtetését oly módon, hogy az alkalmassági
minimumkövetelményeknek tĺiľténő megfelelés
egyéľtelműen megállap íthatő legyen,
. a teljesítés idejét (évlhőlnap) és helyét;
. a szetzodést kötő másik fél megjelölését;
. az e||enszolgáltatás nettó összegét
. nyi|atkozat aľĺő|, hogy a teljesítés az
előíľásoknak és a szerződésnek megfelelően
tĺjľtént-e?

Ajánlattevó (közös ajanlattevők) az e|oírt
alkalmassági követelményeknek a Kbt. 55. $ (4)
bekezdésében foglaltaknak megfelelően
felehetnek meg, illetve bĺírmely mźs szervezet
(vagy személy) kapacitásaľa tátmaszkodva is
megfelelhetnek a Kbt. 55. $ (5)-(6)
bekezdésében foglaltaknak megfelelően.

Amennyiben ajźn|attevő az alkalmassági
követelményeknek bármely más szervezet
(vagy személy) kapacitásaľ a ttlmaszkodva kívĺĺn
megfelelni, tlgy a kapacitásait rendelkezésre
bocsátó szervezet az előirt igazo|ási módokkal
azonos módon köteles ígazo|ru az adott
alkalmassági feltételnek történő megfelelést,
továbbá kĺiteles nyilatkozni, hogy a szerzodés
teljesítéséhez szĹikséges erőfoľrások
rendelkezésre állnak majd a szeruődés
teli esítésének időtaľtam a a|att.
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III.2.4) Fennta ľtott szeľződésekľe vonatkozó információk (adot t e s etb e n)

A szeľződés védett foglalkoztatők számára fenntaľtott

A szerződés aKbt. |f2' $ (9) bekezđése szerint fenntartott

u

!

igen X nem

igen X nem

III. 3) szoLGÁI,ľłľÁs MEGRElĺDELÉsnn m'łľwI,i sZERZoDÉsBxnr voľłTKozo rü,Öľrpcns FELTÉTELEK

TV. SZAKASZ: ELJARAS

Iv.r) Az Br.r,łn,łs FAJTÁJA

rII.3.1) Adott fogta|kozásra (képzettségľe) vonatkozó infoľmációk

A szo|gáltatás tetjesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kiitve t] igen lnem
(igenválasz esetén) A vonatkozójogszabályi ľęndelkezésre töľténő hivatkozás:

III.3.2) A szo|gá|tatás teljesítésóben személyesen kiizľemĺiködő személyek

A szervezeteknek közölnitik kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közremiiködő személyek nevét és

N.l.l) Az eljáľás Íajtája

Klasszikus aj ánlatkérők Közszol.gá,Jtató aj ánlatkérők

A Kbt. Második Részében meg}latározott
szabályok szerinti elj aľás az a|ábbiak
szeľint:

XNyílt

f] ľĺ.ghĺua.o'

! Gyorsított meghívásos , alkalmazásának
indokoliása:

! V"''.nyparbeszéd

! Hĺ.a"t.e''y kozzététe|év el induló
targyalásos, alkalmazásĺínak indokolása:

! Gyorsított tiáĺgyalásoĺ alkalmazásának
indokoldsą:

[l Keľetmegállapodásos, az eljáľás első

A Kbt. Második Részében meghatiíľozott szabályok
szeľinti elj árás az a|ábbiak szerint :

! ľyĺt
! vĺughĺua'o.

! rriroetmeny közzététe|év el induló táľgyalásos

! Keretmegállapodásos, az e|jěráselső részében nyílt

! Keľetmegállapodásos, az e|jáĺás első részében
meghívásos

! Keretmegállapodásos, az e|jźráselső ľészében
hirdetménnyel induló tiírgyalásos

! Keľetmegállapodásos, az e|játáselső ľészében
hiľdetmény nélkiili tiáľgyalásos
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részében nyílt

! Keretmegállapodásos, az eljiĺrás első
részében meghívásos

n K","t."gállapodásos, az eljáľás első
ľészében hirdetménnyel induló tárgyalásos

! Keretmegállapodásos, az eljáľás első
részébon hirdetmóny nélküli tórgyalĺísos

Iv.1.2) Az aján|attételre vagy részvételre fe|hívandó jetentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos
és tárglalĺźs os elj dr ás, v ers enypár beszé d)

A gazdasági szereplők terv ezett száma

VAGY:

Tervezett minimum 

- 

és (adott esetben) maximális |étszáma

A jelentkezők számźnak kor|átozására vonatkozó objektív szempontok:

Iv.1.3) Az aján|attevők |étszámának csłikkentése a táľgya|ás vagy a veľsenypáľbeszéd sorźn (tórgłalósos
e lj ár ás, v er s erryp ár b es z é d)

Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó
megoldások, illetve a megfargya|andó ajánlatok száméú: ! igen ! nem

Iv. 2) ÉRTÉKELÉsI szEMPoNToK

Iv.2.t) llľtékelési szempontok (csak a megfetetőt jetalje meg)
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A lega|acsonyabb összegű ellenszotgáItatás

ĺ/AGY

X Az iisszességében lege|őnyösebb aján|at a következő részszempontok alapján

Részszempont

t. egyösszegű nettó aján|atiár
szá||ítási díj nélkiil (Ft)

2. szá|lĺtási díj (netto FUalkalom)

SúlyszĺĹm

95

J

Rószszcmpont

6.

7.

8.

9.

10

Súlyszám

N.2.2) Elektronikus áľtejtésľe vonatkozó infoľmációk

Elekhonikus árlejtést fognak alkalmazli: ! igen X nem
(igen vĺźlasz esetén, ha sziiltséges) További infoľmációk az elektronikus árlejtésről:

Iv.3.1) Az aján|atkérő áItal az akt.źlhoz rendelt hivatkozási számz (adott esetben)

rv3.2) Azadottszerződésľevonatkozóansoľkerü|tkoľábbi közzététe|re ! igen Xnem
(Igen vóIasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)

f] E6arast megindító, illetve meghirdető felhívás

A hirdetmény számaaKözbeszerzésiÉrtesítoben: / 1rn-s,ám/évszóm)

A hirdetmény közzétételénekdáfuma: / / (év/hó/nap)

Egyéb korábbi közzététę| (adott esetben) !
A hirdetmény szźlmaaKłjzbeszerzési Értesítőben: / (KI,-szlźłt/évszúĄ

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

A hiľdetmény száma aKözbeszerzési ÉľtesÍtőben: / (KÜ-szám/évszám)

A hiľdetmény kizzététe|énekdátuma: / / (év/hó/nap)

Iv.3) ADMINIszTRATÍv INFoRIt/ĺriCIoK

Iv.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismeľtetőkbeszerzésének feltéte|ei (adott esetben)

A dokumentáció beszerzésének hatarideje

Dátum: 2014/03 / I0 6lł,anop 1 Időponĺ ll:00
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A dokumentacióért fizetni kell

(igenvĺźlasz esetén, csak szómokkal) 
^r:25400 

Pénznem: HUF
A Íizetés feltétęlei és módja

A dokumentációt ajanlatkéľő térítésmentesen bíztositjaminden érdekelt gazdasźęi szereplő
részére. Az eljarás |24. s (4) szerinti nyeľtese kĺiteles a dokumentáció ellenértékét átutalással
megtéríteni az psz-rrR Kft. MKB Bank Zrt-ĺéI vezetett 10300002-10566827-49020013
számí szémiźĄara az összegezés aján|atĺevők részére tĺiľténő megküldése és a szerződésk<ĺtés
időpontja között. A dokumentáciő arunak megtérítése a szeruődéskötés feltétele. Az átuta|ás
közlemény rcvatába a ,,Dokumentáció. ,,Szállítasi keretszeruődés a Budapest Magdolna
Negyed minimum 56 önkormányzati bérlakásanak részleges felújításahoz sziikséges
építőaĺryagok és eszkĺjzök biztosításaľa eseti megľendelések alapján', hivatkozást szfüséges
feltiintetni. Készpénzes fizetés nem lehetséges. A fenti összee bruttó Ft-ban értendő.

igen u

Iv.3.4) Aján|attéte|i vagy ľészvételi határidő

Dátum: 20|4103 / I0 @v/hó/nap) Időpont1 l:00

Iv.3.5) !ĺz aján|attételi fe|hívás megkĺildése a kĺvá|asztott jelentkezők részére (résmételifelhívás esetén)

Dátum: l / @v/hó/nap)

Iv.3.6) Az(ok) a nyelv(ek)' ame|y(ek)en az aján|atok, il|etve ľészvételi je|entkezések benyújthatók

! łz pu bármely hivatalos nyelve

! ez pu következő hivatalos nyelve(i):

! Egyéb:

X Magyar

Iv.3.7) !ĺz aján|ati ktitiittség minimá|is időtaľtama (ktveve résnételifelhívĺźs esetén)

/ / -ig (ev/hó/nap)

VAGY

Azidt{tartamhónapban: vagl napban: 30 ĺ* ajdnlattételi határidő tejártótól számítva)

rv3.8) Az ajánlatok vagy résnĺételi fe|hívás esetén a ľészvételi jelentkezések fe|bontásának fe|tételeĺ

Dátum: 20 I4l03 l I0 @v/hó/nap) Időpont:1l:00

He|y: 1026 Budapest, Pasaréti út 83.; Ész-rBn Kft. lebonyolító szeľvezettárgyalő helyisége.

Azajźn|atoUrészvételi jelentkezések felbontásánjelenlétre jogosult személyek X igen n nem

(igenvĺźlasz esetén) További információk a jogosultakľól és a bontási eljáľásról:

Infoľmáció a jogosultakľól a Kbt. 62. s Q) bekezdése, egyebekben a bontási eljáľásról pedig
a Kbt. 62. $ (1)' (3)-(4) és (6)-(7) bekezdései szeľint.
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v. SZAKASZ: KIEGÉszruo INFoRMÁCIoK

v.1) A rÖzľBsznnzÉs IsľĺÉu,onĺĺ ĺBl,l,ncÉnľ voľłľrozi n.ĺronMÁcIir (adott esetben)

Aközbeszęrzśs ismétlődő jellegű ! igen X nem

(igen vóIasz esetén) A további hirdetmények kłjzzététe|ének tervezett íđeje:

V.2) nunóľłI uľrls ar,łľoKRA voNATrozl rľroRnĺÁcllx

A szerződés európai uniós alapokból finanszíľozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos ! igen X
nem

(igen vdlasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re ésĺvagy program(ok)ra:

V.3) További információk (adott esetben)

v.3.l) Atargya|tls lefolytatásának menete és az ajźnlatkérő áĺtal' előíľt alapveto szabźiyai, az
első trírgyalás időpontja :( ha az e|jźtrás taľgyalásos)

v.3.2.|) A dokumentáciő megvásiíľlása, átvétele vagy elektľonikus úton töľténő e|érése az
eljrĺrásban való ľészvétel feltétele? (adott esetben)

X igen ! nem

v.3.2.2) A dokumentáció és akiegészíto iratok, vagy ismeľtető rendelkezésre bocsátásával
kapcsolatos további infoľmációk: (adott esetben)

Az ajźnlattételi dokumentáció átvétele az e|jźrásban való részvéte| feltétele. Az ajtn|attéte|í
dokumentációt elektronikusan bocsátjuk az Aján|attevők renđelkezésére. A dokumeĺtźrciő
megküldését a titkarsag@eszkeľ.eu email címľe kĺildött email-ben kęll kéľni. A
dokumentáció átvehető személyesen tV Ész-rBn Kft. (1026 Budapest, Pasaréti út 83.)
lebonyolító szervezet titkźtrságźn. munkanapokon előre (a +36 30 6982|66 szĺímon)
egyeztetett időpontban 10.00 - 15.00 között, valamint az aján|attéte|i hatĺľidő lejártának
napján 9.00-11.00 óľáig. A dokumentźrcio rendelkezésľe bocsátásźłloz az a|źtbbĺ adatokat
sztikséges megadni a lebonyolitő szervezet részére: a dokumentáciőt źtvevő cég neve és
székhelye, adőszélma, a cég nevében
kapcsolattaľtásra kijelölt személy neve, telefon- és fax száma, e-mail címe. A dokumentáció
másra át nem rvházhatő és nem publikálható. Kcizcis ajénlat esetén elegendő egy
dokumentáció átvétele.
V.3.3.l) Az ö,sszességében legelonyösebb ajanlat kiválasztásanak éľtékelési szempontja
esetén az ajźnlatok ľészszempontok szeľinti taľtalmi elemeinek értékelése sorĺín adható
pontszám alsó és felső hatara: l-10 pont

v.3.3.2) Az összességében legelőnyösebb ajĺĺnlat kiválasztásźnak értékelési szempontja
esetén a módszer (módszeľek) ismeľtetése, amellyel az ajźnLatkérő megadja az V.3.3.l) pont
szerinti ponthatarok kcizötti pontszámot:

Az I.,2. értékelési részszempont a foľdítoqt aľĺínyosítás módszere szerint Közbeszerzési
Hatóság útmutatója (amely a Közbeszeľzési Ertesíto 20|2. évi 61. számźban;2012. június 1.

napján jelent meg) III. fejezet A. 1. ba) pont alapjźn keriil éľtékelésľe. A pontszám
szźrrńtása soľĺĺn a|ka|mazandó képlet Pontszĺĺm : legkedvezőbb ajarl|ati elem l vizsgá|t
ianlati elem x h maximźllis adható _ a minimális adható +1.
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Ajĺĺnlatkérő a legkedvezőbb (|ega|acsonyabb) ajánLati taľtalmi elemĺe a maximális, a többi
ajźnlatrapedig aľányosan kevesebb pontszámot, de legalább a minimális pontszámot adja.

Az egyösszegti nettó ajánlati źrat szái|ítási díj nélkiil kell megadni a dokumentáció
mellékletében szereplő tételek nettó egységárainak összeadásával.

V.3.4) AIII.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek e|őírtigazolási módja a minősített
ajánlattcvők hivatalos jcgyzókóbe ttĺľténő felvétel feltételét képező minősítési
szempontokhoz képest szigorubbak

X igen ! nem

Igen vźůasz esetén azon alkalmassági követelmények (III.2.2. és III.2.3. pont)
megjelölése, amelyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe töľténő felvétel
feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorubbak:

Pl. és Ml. feltételek

V.3.5) Az ajźn|ati biztosítékľa vonatkozó előírások: (adott esetben)

Ajanlatkérő jelen kozbeszetzési eljrĺľásban nem írja elő ajźn|ati biztosíték nyujtását.

v.3.6. Azeljźrás a Kbt. 40. $ (3)-(4) bekezdése alapjánkeľi.ilmegindításra: ! igen X
nem

V.4) Egyéb információk:

V.4.1. Azajźnlatnaktartalmazniakell azajźnlattevő nyilatkozatátaKbt. 60. $ (3) és (5)
bekezdésľe, Kbt. 40. $ (1) bekezdés a) és b) pontjara. Nemleges tartalommal is
csatolandóak a nvilatk ozatok.

v.4.2. Formai előíľások: az ajźnlatot ajanlattevőknek nem elektronikus úton kell a jelen
felhívásban és az ajźnlattéte|i dokumentáciőban meghatározott taľtalmi, és a foľmai
követelményeknek megfelelően elkészítenie és benyújtania:

. az ajánlat eredeti péIdarlyát zsinőrra|, Iapozhatóaĺ ö'ssze kell flĺzni, a csomót
matricáxa| az ajźnlat első vagy hátsó lapjahozrogzíteru, amatncźú le kell béIyegezni,
vagy az ajźnlattevő részéró| erľe jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bé|yegző,
illetőleg aza|áírźs legalább egy ľésze amatricźn legyen;

o az ajźn|at oldalszámozása eggyel kezdőđjĺin és oldalanként növekedjen. Elegendő a
szöveget vagy számokat vagy képet tarta|maző oldalakat szálmozłi, az tires oldalakat
nem kell. de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet szálmozsll.
Az ajánlatkérő az ettő| kisméľtékben eltéľő szźlmozást (pl. egyes oldalaknál a lA, lB
oldalszĺĺm) is elfogad, ha a taľtalomjegyzékbeÍL az egyes iratok helye egyéľtelmúen
azonosíthatő és az iratok helyére egyéľtelmtĺen lehet hivatkozni. Az ajánlatkérő a
kisméľtékben hiányos számozźtst jogosult kiegészíteni, ha ez az aján|atban való
tájékoződása, illetve az ajźnlatľa való hivatkozása érdekében sziikséges;

. a7' ajánlatnak az e|ején tartalomjegyzéket kell taľtalmaznia, mely alapján az ajźn7atban
szereplő dokumentumok oldalszám a|apjźtn megtalálhatóak;

o az aján7atot zźlrt csomagolásban' egy eredeti papír alapű példányban, továbbá 3 db a
papír alapű példĺĺĺuryal mindenben megegyező elektľonikus másolati példlínyban kell
elektronikus adathordozón (pendrive, DVD vagy CD) benyújtani,

. az ajĺánlatban lévő, minđen dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell ímia az
adott sazđálkodó szervezetnél erre i ak)nak vaqy ol
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személyeknek ak(k) eÍTe ajogosult személy(ek)től íľásos meghatalmazástkaptak;
. az ajźnlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása e|őtt - módosítást

hajtottak végre, az ađott đokumentumot aláirő személynek vagy személyeknek a
módosításn á| is kézjeggyel kell ellátni;

o a ztrt csomagon ',Ajénlat -,,szźl|ítási keretszerződés a Budapest Magdolna Negyed
minimum 56 ĺinkoľmányzati béľlakásĺĺnak részleges felújításahoz szfüséges
épitőaĺyagok és eszk<izĺjk biztosításźra eseti megľendelések a|apjźn,, valamint: ,,Csak
kozbeszerzési eljarás soľán, az ajánlattételi határidő lejánakoľ bontható fel!''
megj elĺilést kell felttintetni.

v.4.3. Az aján|atokat írásban és zźlrtan, a felhívás által megjelölt kapcsolattaľtási
pontban megadott címľe kĺizvetlenül vagy postai úton kell benyujtani az aján|attéte|i
hatariđő |ejártáig. A postán feladott aján|atokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti
hatlíridőn belül benyujtottnak, ha annak kézhezvétel&ę az ajánlattéte|i hataridő |ejźrtźú.
megelőzően sor keľiil. Az ajánlat' illetve az azzal kapcsolatos postai kĹildemények
elvesztéséből eredő kockźnat az ajźn|attevőt terheli.

v.4.4. Az ajánlatboz csatolni kell az ajĺĺnlattevő, az a|kalmasság igazo|ásźha bevont
(kapacitást nffitó) gazđasźę,i szeľeplő cégsegyzésre jogosult, ĺyl|atkozatot,
đokumentumot a|źirő képviselő alźtitási címpéIdanyát vagy a|áitás mintźĄát.
Amennyiben az ajźn|at cégjegyzésľe jogosultak áItnl' meghatalmazott(ak) a|áírásáva|
keľül benyujtásra, a teljes bizonyító eĘíi magánokiľatba foglalt meghatalmazásnak
tarta|maznia kell a meghatalmazottalétírás mintáját is.

v.4.5. Ajánlatkérő a Kbt. |22. $ (5) bekezdése vonatkozásában, a kiegészítő
tájékoztatás esetében ésszenĺ időnek tekinti az ajánlattételi hatáľidő |ejártát mege|őző
haľmadik munkanapot (tájékoztatás megktildésére), feltéve, hogy a kérdések és kérések
az aján|attéte|i hatáľidő |ejártft mege|őzo ötödik munkanapig megérkeznek
aján|atkétő|lilz.

v.4.6. Foľdítás: az ajáriatban valamennyi igazolást és dokumentumot magyar nyelven
kell benyujtani.

v.4.7 . Az e|jarás nyeľtese: az eljaľás nyeľtese az az ajźĺůattevo, akí az aján|atkérő áItaI
az e|jarást megindító felhívásban és a dokumentációban meghatározott feltételek
a|apján, valamint ameghatźrozott értékelési szempont szeľint a legkedvezőbb éľvényes
ajźnlatottette. Azajén|atkérő csakaz eljáľás nyeľtesével kötheti meg a szetz(5dést,vagy
- a nyeľtes visszalépése esetén - az ajrĺnlatok értékelése soľán a következo
legkedvezőbb ajrĺnlatot tevőnek minősített szęrvezettel (személlyel), ha őt az ajánlatok
e|birá|ásáľől szóló írásbeli összegezésben megjelĺĺlte.

V.4.8. Az ajźn|atkérő a közbeszerzési eljaľásban a nyeľtesek á|ta| gazđasági tarsaság
Iétrehozásátlĺ<lzźtrja.

v.4.9.Iľanyadó Jog: A jelen eljĺĺľást megindító felhívásban nem szabá|yozott kérdések
vonatkozásźtban a kijzbeszeruésről szóló 20|1, évi CVIII. töľvény és végrehajtási
ľendeleteinek előírásai szerint kell elj áľni.

V.4.l0. Aián|atkérő a lás' valamint a felvilágosítás kéľés aKbt.67.
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$-ban foglaltaknak megfelelően biztosítja. Ajanlatkéľő nem ľendel el újabb
hianypótlást, abban az esetben, ha az ajźnlattevő az ajźnlata hiánypótlása során
koľábban nem szerepló gazdasági szereplőt von be az eljrĺĺásba és a hiánypótlás során
bevont gazdasági szereplőre tekintettel lenne szfüséges az újabb hianypótlás
elľendelése.

V.4.11. Azajtnlatkérő nem él a Kbt. |22. s (9) bekezdésében foglalt lehetőségével'

v.4.|2. Áľfolyamok Az ajźn|attétel során a kül<jnbĺizo devizźk. forintra tĺiľténő
átszátmítástnźi az ajánlattevőnek a mérlegadatok esetében a mérleg fordulónapjart
érvényes, a referenciák tekintetében a teljesítés napjtn érvényes Magyar Nemzeti Bank
á|ta| meghataĺozott devizaźrfo|yamokat kell a|ka|mazrua. Amennyiben valamely
ďevizát a Magyaľ Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára az ajánlatĺevő saját
központi bankja źůtal az eljarást megindító felhívás feladásának napján érvényes
aľfolyamon szźĺĺitott euró ellenéľték kerül źúszámitásta a fentiek szerint. Atszámítás
esetén az Aján|attevőnek közölnie ke|| az a|ka|mazott aľfolyamot.

v.4.13. A Kbt.36. $ (3) bekezdése a|apjźn a jelen felhívásban előírt dokumentumok
egyszenĺ másolatban is benyújthatóak, kivéve, ahol a felhívás ettől eltéľően
renđelkezik. Az ajén|atkéro a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok
ajánlattevő általi felelős fordítĺását is köteles elfogadni.

v.4.|4. Köz<ĺs ajánlattéte| esetén a vezetó céget meg kell jelölni, és közös
ajĺĺnlattevőknek egyetemleges felelősséget kell vállalniuk, valamint konzoľciumi
megállapodást kell kötni, amelynek tarta|ma a Kbt. 25. $-ában foglalt valamennyi
kikötésre kiterjed.

v .4.|5. Ajĺĺnlatkérő lezźtrt uzleti év a|att a felhívás feladásanak napján |ezáĺt üzleti évet
éľti.

v.4.|6. Az ajźn|attevo az aján|atban köteles csatolni a kapacitźlsait rendelkezésére
bocsátó szervezet nyi|atkozatéú anő|, hogy a szerzíĺdés teljesítéséhez sztikséges
eľőforľások a szerzóďés teljesítésének időtaľtama alatt rendelkezésre fognak állni. (Kbt.
55.$ (5) bekezdés).

v.4.I7. Az ajźn|atkérő felhívja az ajźn|attevők figyelmét, hogy a Kbt.37. $ (4)
bekezdésében foglaltakľa tekintettel a hirdetményben megjelĺilt hatáľidők a hirdetmény
feladását ktjveĹő napon kezdőđnek.

V.4.18. Ajánlatkérő táljékoztatja az ajiĺnlattevőket, hogy az eljárás folyaman a
kapcsolattartás és a ktilĺjnbĺiző dokumentumok (kiegészítő tźljékoztatás, bontási
jegyzőkönyv stb.) megküldése elsősoľban fokozott biaonságú elektľonikus aláírással
ellátott e-mailen történik.

v.4.I9. Ajánlatkérőtő| a benyújtott ajánlatok, egyéb dokumentumok nem igényelhetők
vissza, azokat ajźtn|atkérő biza|masan kezeli és a Kbt. 34. $ (2) bekezdése a|apján íhzi
meg.

Y.4.20. Az azaiźlĺ.iattételihatáridoleiźtrtźie,hétfotől 09.00-l5.00 óľa
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közott, az aján|attételi hatĺáľidő lejáÍtaÍIak napjá
előzetes egyeztetéssel. Kivéve: decemberi tinnepi nyitva tartások vonatkozás ában a
dokumentác ióban t észletezeĹtek szęri nt.

v.4.2I. Ajánlattevőnek aján|atńhoz tételes kiiltségvetést kell csatolnia. Az
k łisszeadásával töľténik.

v.5)EgmnnrľĺÉrwrnr,łoÁsÁľłrrnŐľoľľľĺ,ą,. l l @v/hó/nap)
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A. MELLnxr-nľ
ľovÁľľr cÍnĺrx É,s x.ą.pcsoLATTARľÁsr poľľox

I) TovÁBBI rľľonľĺÁcrT e xowrlczo cÍľĺnKrN És x.ł,ľcsor,a,rľłnľÁsI PoNToKoN sznnrzunlŐ ľn

II; CÍnĺnr És KAPcsoLATTłnrÁsr ľoľľoK' AHoNNAN A DoKUMEľľÁclT És e rrncÉszÍrĺĺ IRAToK

nBszpnnzrĺBrŐx

III) CÍunr És KAPcsoLATTa,nľÁsr ľoľľoK' AHovA Az ł"lÁľI,e,ľoxłľ/nÉszvÉTnLl JELENTxrzÉsucľ xnI,r
nnľyÚ.lrn'ľr

Hivatalos név:
Ész.xpnrrt.
Postai cím:
Pasal.éti út 83.
Város/I(özség:
Budapest

Postai iľányítószám:
t026

ország:
Magyaroľszĺg

Kapcsolattaľtási pont(ok):

Cimzett: Takács Anasztźzia

Telefon: +36 17888931

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

lnternetcím (IIRL):

Hivatalos név:
Ész.xpRrt'
Postai cím:
Pasaréti út 83.
Váľos/I(özség:
Budapest

Postai irányítószám:
1026

ország:
Masvarorszás

Kapcsolattartási pont(ok) :

Cimzett: Zelenav Krisztina

Telefon: +36 17888931

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

lnternetcím (URL):

Hivatalos név:
Ész-xpnrn'
Postai cím:
Pasaréti út 83
VárosA(özség:
Budapest

Postai iľányítószám:
t026

ország:
Magyarorszáe

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett: Ze|enav Kĺisaina

Telefon: +36 17888931

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

Internetcím (uRL):
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IĐ A N,ĺ'ĺSIK AJÁNLATKÉRŐ cÍľĺnr, enĺľI,y ľ'rvÉľBľ ez ĺ;ÁľI,łľxÉnĺĺ ł ľBszpnz,Ésľ vÉezl

Hivatalos név:

Postai cím:

Város/község: Postai irányítósám: orszźę:

_-(Az A. melléklet IV) sząkąsza szül<ség szerint több példdrtyban is hąszndlhątó)________-
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B. MELLÉrr,nľ
nÉszpxnľ voNATK ozo rNľonnĺÁcrór

nÉsz szÁľrĺ'ł: ElľewzÉs:

1 ) RovID ľ,IrcH'ą,ľÁRozÁs :

2) Kozos KÔzsnszľ;paÉsr Szl.rncyzÉK (cPĐ

Fő szójegyzék Kiegészítő szőjegyzék (adott
esetben)

Fő tárgy

További táľgy(ak)

3)MnľľvlsÉc

(adott esetben, csak számokkal) Becsült éľték áfa nélkiil: Pénznem:

VAGY: között Pén nem:

4) AszF,pz.onÉs mĺir.łnľłn/Ĺ(RA vAGY KEznnrÉnn/ľnrBĺrzÉsÉnn voľ,łrrozÓ KÜLÖNBÖZŐ rDŐPoNToK
nľr,ľtĺľrnrÉ sĺ (adou es etben)

Az iďőtartam hónapban: vagł napban: (a szerződés megkłtésétől szómína)
I/AGY

Kczdćs: / l @v/hłj/nup)

Befejezés: / / (év/hó/nap)

5) TovÁľnl rľronvĺ'łcrTr,ą, nÉszrrm.ĺĺr,:

___(E melléHetből a részek szdmónąk megfelelően rcbb példány haszndlható)


