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ALAPIN Fo nuÁcróx ł Kozs rs zepzÉsl ruÁnÁsnol

Ąz Aján|atkérő, Jőzsefvárosi onkormányzat nevében ezenne| felkérem, hogy a Kozbeszezési
Eftesítőben..........számon közzétett e|járást megindíto fe|hÍvás, va|amĺnt a dokumentációban
|eíftak szerint tegye meg ajánlatát a je|en kozbeszerzés tárgyát képező fe|adatok
megva|ósítására.

Aiá n |atkérőre vonatkozó információk:

rózse rvÁRosl öľ xonuÁNYzAT

cím: 1082 Budapest, Baross u.63-67,
Tel: 06-I-459-21-23
Fax: 06-1-313-66-96
e-mail : ballakata@jozsefuaros. hu

Lebonvo|ító szeruezet:

-

ESZ-KER Kft.
1026 Budapest Pasaréti út 83. BBT irodaház
Telefon: 06-1-788-89-31
Fax: 06-1-789-69-43
E-mail : titkarsag@eszker.eu

Az e|ĺárás típusa:
Kbt. Iil. Rész, (nemzeti) nyí|t kozbeszeĺzési e|járás

Eljárás nyelve:
Je|en kozbeszerzési eljárás kizáró|agos hivata|os nyelve a magyar. Az ajánlatkérő a nem magyar
nye|ven benyújtott dokumentumok aján|attevő álta|i felelős fordítasát is e|fogadja.

Az e|iárás tárgva:
Szá||ítási keretszeződés a Budapest Magdo|na Negyed minimum 56 önkormányzati bérlakásának
rész|eges felújítÉsához szükséges építőanyagok és eszközok biztosÍtására eseti megrendetések
a|apján

CPV kód: 441ooooo-1 ÉpÍtőanyagok és kapcso|ódó termékek

MennyisĄ7e:
A keretszeződés időtaftama a|att Budapest, Józsefuáros Magdo|na Negyed minimum 56
onkormányzati bérlakásának rész|ęes fe|újításához szükséges épít|őanyagok és eszközök
biztosítása családonként maximum 400 000 Ft+áfa éftékben.

A szerződés időtaftama:
2014.0s.01-201s.05. 15

A közbeszezésben résztvevők köre:
A nyí|t eljárás o|yan, egy szakaszbő| á||ő kozbeszeĺzési eljárás, ame|yben minden érdeke|t
gazdasági szereplő ajánlatot tehet. Azok a szeruezetek vagy szemé|yet akik az e|járást megindíto
fe|hívás, va|amint a hozzá taftozó dokumentációban |eíftak a|apján benyújtott éruényes a;án|atur
a |a pjá n a szerződés teljesítésére a I ka l masa k.

Egyéb rendelkezések:
Amennyiben az e|járást megindíto fe|hÍvás és je|en dokumentáció kozott el|entmondás merül fet,
úgy az ajánlati fe|hívásban fog|altakat ke|| méruadónak tekinteni.
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Az e|járás során fe|meru|ő, az aján|ati fe|hívásban és jelen dokumentációban nem szabá|yozott
kérdések tekintetében a közbeszerzésekrő| szó|ó 2O7L. évi CMII. toruény és annak vęrehajtási
rende|etei az irányadóak.
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Az e|járást megindíto KÉ...'...........számú feĺhiivás pdf. formátumban kerÜla dokumentációhoz
csato|ásra.
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1. A DoKuMEľľÁcro TARTALMA

1.1. A dokumentáció a kovetkező részekből áll:
1. röľm: łrÁnuľr FELHÍVÁs
2. xöľrĺ: Úľt'tuľłró nz ÉnorxELT GAzDłsÁer szEREPLőr nÉszÉne
3. röľer: szepzőoÉsTERvEzET
4. roľrľ: ł.lÁľloľr rcnzoHs- És ľvruľxozłľurľĺrÁx
5. xĺiĺrr: uÚszłxr TARTALOMI műszaki teírás, kü|ön fi|e-ban téte|es árazat|an

költségvetés

L.2. Je|en dokumentáció nem mindenben ismét|i meg az e|járást megindíttó felhívásban
fog|a|takat, a dokumentáció az eljárást megindí1-ló fe|hívással együtt keze|endő. Az
aján|attevők kizárólagos kockázata, hogy gondosan megvizsgáljár á oorumentációt és
annak minden kiegészítesét ame|y eset|eg az e|járást megindító időszak a|att kerü|
kibocsátásra, va|amint, hogy megbízhatő információkat szerezzenek be minden olyan
korü|mény és kote|ezettség vonatkozásában, ame|y bármi|yen módon is befo|yáso|haĘá az
ajá nlat természetét vagy je|lemzőit.

1.3. Az aján|attevőknek a dokumentációban közölt információkat biza|mas anyagként kel|
kezelniüt amelyről harmadik fé|nek semmiféle részletet ki nem szolgá|tathatnak, hacsak e
harmadik fé| nem készít és nyújt be aján|atot az ajánlattevő számälrá a munka egy részére
vonatkozóan (alvá||alkoző), vagy az alka|masság igazo|ásában részt vesz a gazdaságĺ
szereplő. Sem a dokumentációt, sem annak részeit, vagy máso|atait nem lenlt másra
fe|haszná|ni, mint aján|attéte|re, és az abban leírt szo|gá|tatások cé|jára.

2. KIEGÉsZÍTőľruÉxozrłľÁs

2.l. Bárme|y gazd?ságl szereplő, aki je|en közbeszezési e|járásban ajántattevő lehet - a
megfe|elő 

- 
aián|attéte| érdekében - az e|járást megindíto felhÍvásban, va|amint a

dokumentációban fogla|takka| kapcso|atban írásban kiegészítő (érte|mező) tájékoztatast
kérhet az aján|atkérőtő| vagy az á|ta|a meghatározott szervezettő|..

2.2. Aján|atkérő a Kbt. |22. s (5) bekezdése vonatkozásában, a kiegészítő tájékoztatás
esetében ésszerű ĺdőnek tekinti az aján|attételi határidő lejáftat mege|őző harmadik
munkanapot (tájékoztatás megküldésére), fe|téve, hogy a kérdések- és kérések az
aján|attételi határidő |ejáftat mege|őző ötodik munkanapig megérkeznek aján|atkérőhöz.

2.3. Bárme|y gazdasági szerep|ő kiegészÍtő tájékoztatást a következő kapcsolattaftasi pontokon
szerezhet:

Ész.xrn rn.
Ĺ026 Budapest' Pasaréti út83. BBT iľodaház

Tel: +36.1ĺ788.893Ĺ
Fax: +36 (1) 789-6943

Kapcsolatta ftó: Zelenay Kriszti na
E-mail : titka rsag@eszker.eu
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2.4.

f.6.

2.7.

4.2.

3.

3.1.

4.

4.1.

Aján|atkérő nem vállal fe|e|ősséget azéĺt, ha egy gazdasági szerep|ő a dokumentációt nem
vá|totüa ki és kiegészítő tájékoztatás kérés keretében nem adja meg azon e|érhetőségeĺt
melyekre a kiegészíkí tájékoztatás megadását várja és ezá|ta| Aján|atkérő nem képes a
tájékoztatás cé|szemé|yhez történő megkü|désére (vagy téves címre kü|di meg a
tájékoztatást).

A kiegésziltő tájékoztatás te|jes taftalmát hozzáférhetővé kel| tenni, il|etve meg ke|| kü|deni
valamennyi gazdasági szerep|ő részére, amely érdek|ődését az e|járás iránt az
ajánlatkérőnél jelezte. A kiegészítő tájékoztatást a gazdasági szerep|ők azonos fe|tételek
me||ett kapják meg írásban, te|efax útján és e-mai|ben a dokumentáció áwéte|e vagy a
kérdésfeltevés során fe|tüntetett telefaxszámra és e-mai| címre.

A kiegészíiő tájékoztatások kézhezvéte|ét az aján|attevőknek ha|adéKa|anu| vissza kell
igazo|niuk. Kérjük a .llsztelt 

Aján|attevőket, hogy a vá|aszok megérkezésérő| a
titka rsaq (oeszker. eu ema i I cím re kÜ |djenek visszajelzést !

A gazdasági szerep|ő kizáró|agos fe|e|ősségą hogy o|yan te|efax-e|érhetőséget vagy e-mai|
címet adjon meg, ame|y a megkü|dendő dokumentumok fogadására 24 őrában a|kalmas.
Ugyancsak a gazdasági szerep|ő fe|e|őssége, hogy a szeĺvezeti egységén be|Ĺi| a kiegészítő
tájékoztatás időben az arra jogosu|thoz kerÜ|jön.

HELYSZÍNI BEJÁRÁS

Aján|atkérő je|en eljárásban helyszíni bejárást nem taft.

Az A'ÁN LAToK BENYÚJTÁsł

Az. aján|attevőnek a Kbt-ben, az e|járást megindíLtó fe|hÍvásban, il|etve je|en
dokumentációban meghatározott taftaImi és formai követe|mények maradéktalan
figye|embevéte|éve| és az e|őíľt köte|ező okiratot dokumentumok, nyi|atkozatok (a
továbbiakban együttesen : me|lék|etek) becsato|ásáva| ke|| ajánlatát benyújtania.

Je|en dokumentácjó nem mindenben ismétli meg az e|járást megindíto fe|hívásban
foglaltakat, ezéft hangs(l|yozzuk, hogy az aján|attéte|i dokumentáciő az eljárást megindító
fe|hÍvassal együtt keze|endő. Az eljárást megindíto fe|hívás és a dokumentació
rende|kezéseinek esetleges e||entmondása esetén a felhÍvásban szerep|ők az irányadoak.
Aján|attevő köte|ezettségét képezi - az e|járást megindÍEó fe|hívás és jelen dokumentáció
gondos áttanu|mányozását követően _ az ezekben fog|a|t valamennyi e|őír.ás, formai
kovetelmény, kikotés, a beszerzés tárgyára vonatkozó specifikáció betaftása, va|amint a
kiegészítő (éfte|mező) tájékoztatás-kérésre adott ajánlatkérőĺ válaszok figye|embevéte|e.
Aján|attevő köte|es az e|járást megindĺió fe|hilvásban, a dokumentációban és aján|atkérő
áltä| - a teljesítésse| kapcso|atban - szo|gá|tatott minden információ pontosságáró|
meggyőzffini.

Formai előírások:
az aján|at eredeti pé|dányát zsinórra|, lapozhatóan össze ke|| fiizni, a csomót matricáva|
az aján|at e|ső vagy hátsó lapjához rĘzíteni, a matricát |e ke|| bélyegezni, vagy az
aján|attevő részérő| erre jogosultnak alá ke|| írnÍ, úgy hogy a bélyegző, i||ető|eg az a|áírás
|ega|ább egy része a matricán |egyen;
az ajánlat o|dalszámozása eggyel kezdődjön és o|da|anként növekedjen. E|egendő a
szoveget vagy számokat vagy képet tarta|mazó o|da|akat számozni, az üres o|da|akat nem
ke||, de |ehet. A cím|apot és hátlapot (ha vannak) nem ke|l, de |ehet számozni. Az
aján|atkérő az ettő| kisméftékben e|térő számozást (pl. egyes o|da|aknál a lA, ĺB
o|da|szám) is e|fogad, ha a tafta|omjegyzékben az egyes iratok he|ye egyéfte|műen
azonosítható és az iratok helyére egyérte|műen lehet hivatkozni. Az aján|atkérő a

4.3.
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4.4.

4.5.

4.7.

4.8.

kisméftékben hiányos számozást jogosu|t kiegészíteni, ha ez az aján|atban va|ó
tajékozódása, i|letve az ajánlatra való hivatkozása érdekében szükséges;
az ajánlatnak az elején tafta|omjegyzéket kell tafta|maznia, meý áhpján az aján|atban
szereplő doku mentu mok o|da |szá m a lapjá n megta |á |hatóa k;
az ajánlatď záft csomagolásban, egy eredeti papír alapú pé|dányban, továbbá 3 db a
papír. alapú példánnya| mindenben megegyező elektronikus máso|ati példányban ke||
elektronikus adathordozón (pendrive, DVD vagy CD) benyújtani,
az a]án|atban lévő, minden dokumentumot (nyi|atkozatoĐ a vegén alá ke|| írnia az adott
gazdálkodó szeruezetné| erre jogosu|t(ak)nak vagy olyan szeméLynet vagy szemé|yeknek
aki(k) erre a jogosult szemé|y(ek)től í.ásos męhatalmazást kaptak;
az aján|at minden olyan o|da|át, amelyen - az aján|at beadása előtt - modosítást hajtottak
viore az adott dokumentumot a|áír.ó személynek vagy szemé|yeknek a módosítáiná| is
ké{eggyel kel| ellátni;
a záĺt csomagon ,,Aján|at -"Szá||ítasi keretszeződés a Budapest Magdolna Negyed
minimum 56 önkormányzati bér|akásának rész|eges fe|újítasához szr'ikséges építőanyágok
és eszközök biztosítására eseti megrende|ések a|apján,' Valamint: ,,csák közbeszeaési
eljárás során, az aján|attéte|i határidő |ejáĺtakor bontható fel!" megje|o|ést kel|
fe|tÜntetni.

Az aján|at nem taftalmazhat beto|dásokat törléseket és átírásokat, az aján|attevő á|ta|
elkövetett hibák szükéges korrekcióinak kivételével, ame|y esetben ezen korrekciókat az
ajánlatot a|áír.ó személynet vagy szemé|yeknek kézjegyükke| ke|| ellátni.

Az aján|atokat ír.ásban és zártan, a fe|hívás által megjelölt kapcso|attartási pontban
me-9adott címre közvet|enÜ| vagy postai rjton kel| benyújtani az ajánlattételi határidő
lej9rtáig' Ą postán, futárra| feladott, Vagy szemé|yeseń réznesített aján|atokat az
aján|atkérő csak akkor tekinti határidőn belü| benyújtottnat ha annak kézńezvételére az
ajánlattételi határidő lgjártaio sor kerü|. Az ajánlat, i||etve az azza| kapcso|atos postai
küldemények elvesztésébő| eredő kockázat az aján|attevőt terheli.

Az aján|atok benyújtásának helye és határideje:

Ész.xrn rĺt'
t'026 Budapest Pasaréti út 83. BBT irodaház

Telefon: +36.1ĺ 788.893t
Fax: +36 (l)789-6943

KapcsolattaÉó: Zelenay Kľisztina irodavezető
E-mail : titka rsag@eszker.eu

hatáľidejez 2oí'4. március 10. 11:00 óra

Szemé|yes leadás eseten kérjqt hogy ajánlataikat munkanapokon 9-15 óra kozott adják le,
az aján|attéte|i határidő |ejártának napján 9-11 óráig.

Az aján|atokat ajánlatkérő érkezteti, és biztosítja, hogy az aján|atok taftalma a fe|bontás
időpontjáig senki számára se vá|hasson hozzáférhetővé.

Ha jelen dokumentáció aián|ott igazo|ás- és nyi|atkozatminta a|ka|mazását ífia e|ő, ez
esetben a 4. kötetben ta|á|ható vonatkozó iratmintát kérjük fe|használni és megfeleiően
kitö|tve az ajánlathoz me|lékelni.
Az- aján|ott igazolás- és nyi|atkozatminta he|yett, annak tartalmilag mindenben megfetelő
más okirat is mel|ékelhető (p|. referencĺa nyi|atkozat esetén). Rz aiánlattevő fe|e6sšé9gel
taftozik az aján|atban közölt adatok és nyi|atkozatot valamint a becsatolt igazoÉśót
okiratok taftalmának va|odiságáéft.

4.9.
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4.l0. Ac aján|at e|őkészítésével, osszeá||ításával és benyújtásáva|, vagy az aján|athoz szüks{7es
információk megszezéséve| kapcso|atos mutasztás következméńyei ajánhttevőt terhe-ĺik.
Az aján|at elkészÍtéséve|, benyújtásáva| és egyébként a közbeśzezési e|járásban va|ó
részvéte||e| kapcsolatban fe|merü|ő kö|tségeket az aján|attevők maguk vise|ik és ezek
részben vagy egészben töfténő megtérítésére az ajánlatkérő nem löte|ezhető. Minden
o|yan adat, információ beszezése, amely ajánlatuk e|készíteséhez és a szeződéses
kote|ezettségek elválla|ásahoz sztikségeset saját ko|tségükre és saját fe|e|ősségükre az
Ajá n lattevők feladata.

4.l1. Aján|atkérő az ajánlat benyújtását követően nem veszi figye|embe aján|attevőnek - a
pontos információk hiányára hivatkozó - aján|at modosítására vonatŔozó kére|mét. Az
aján|athoz szÜkéges. pontos és egyeĺte|mű információk beszezését szo|gá|ja a je|en
dokumentációban rész|etezett tájékoztatás-kérés |ehetősége. Aján|aftwőńek _ a
jogszabáĺyi rende|kezések betaftása me||ett - az eljárást megińoíiľo fe|hí.vásban, a
dokumentációban és az ajánĺattevők kérdéseire adott vá|aszokban meghatározottaknak
megfe|e|ően kelI az aján|atot elkészítenie.

4.12. pc aján|atban közö|t információk kizárólag ezen ki5zbeszerzési e|járás eredményének
megá | |a pítasa keretében kerü lnek felhaszná |ásra.

5. nÉszł:Áľ LATTÉTEL ILLEwE ĺöggvÁt.ľo zĺtTÚ n:ÁľI.nĺrÉľel uľlerősÉcr
5.1. Aján|atkérő a részaján|attéte| |ehetőségét az e|járás során nem biztosÍEja.

5.2. Az aján|attevők ielen eljárásban többvá|tozatú (a|ternatív) ajánlatot nem tehetnek, az i|yen
aján|atokat aján|atkércí éruényte|ennek nyi|vánítja, tékĺntetteI arra, hogy n'em
összehasonlíthatóak a többi ajánlatta|.

6. xözös n,rÁu.łľrÉľrI.

6.1. Több gazdasági szerep|ő kozosen is tehet aján|atot. A közos ajánlattevők kötelesek maguk
kozü| egy, a kozbeszeaési eljárásban a közos ajánlattevők nevében eljárni jogošut
képviselőt megje|ö|ni.

6.2. Ajánlatkérő a .Közos ajáĺ|atot tevő nyeftesek álta| létrehozand ő gazdasági társaság, iltetve
jogi személy |étrehozását nem teszi |ehetővé.

6.3. A kozos aján|attevők csopoftjának képviseletében tett minden nyi|atkozatnak egyérte|műen
tartalmaznia ke|| a közös ajánlattevők megje|o|ését.

ł.n9 u Kbt. az ajánlatkérő számára az aján|attevők éftesítesét írja e|ő, valamint a kiegészítő
tájékoztatás megadása, a hiánypótlás [Kbt. 67. 5], a felvilágosítas [Kbt' 67. s] és indbkoÉs
[Kbt. 69-70. $] kérése esgtgb'en az ajánlatkérő a közös aján|attevőknek szó-ló értesítését
tájékoztatását i||etve fe|hívását a kozös ajánlattevők nevében e|járnijogosu|t képvise|őnek
küldi meg.

A közös aján|attevőka szerződés teljesítéséértaz aján|atkérő fe|é egyetem|egesen fe|e|nek.

k y.. közös ajánlatot benyújtó gazdasági szerep|ő(k) személyében az ajántattéte|i
határidő |ejáfta után változás nem következhet be.

Ha. e-gy gazdasági szerep|ő a közbeszezés éľtérének huszonöt százalékát megha|adó
méftékben fog közvetlenü| részt venni a szerz(ńés - részaján|at-téte|i |ehetőség biztosítása
esetén egy részre vonatkozó szerződés - teljesítesében, ákkor nem lehet aMá|hlkozónak
minősíteni, hanem az ajánlatban és a szerződés te|jesítése során kozös aján|attevőként

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.
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6.8.

k9||' .hogv szerepe|jen. Egy gazdasági szereplőnek a szerződés te|jesítésében való
részvéte|e arányát az.határozzä fi€9, hogy mi|yen arányban részesül a beśzezés tárgyának
álta|ános forgalmi adó nélkü| számított e||enértékéMl.

Amennyiben tobb gazdasagi szerep|ő kozosen tesz ajánlatot a közbeszezési eljárásban,
akkor az aján|athoz csato|niuk ke|ĺ az erre vonatkozó megállapodást.
A közös ajá n |attevők megál|a podásá nak tarta I maznia kell :- a je|en közbeszezési eljárásban közös aján|attevők nevében eljárnĺ (továbbá

ka pcsolatta fta sra ) jogosu |t képvise|ő szervezet meg nevezését;- a s.zerződés tg|jesítesééft egyetem|ęes fe|e|őssé9válla|ást minden tag részérő|;- aján|atban vá||a|t köte|ezettségek és a munka megosztásának ismertétését a tagok és a
vezető közott;

- a számlázás rendjét.

tizleľr TIToK vÉDEtME

Az ajánlattevő az aján|atában, va|amint a 69-7o. $ szerinti indokolásban elkü|önített módon
e|he|yezętt, üzleti titkot [Ptk. 81. 5 (2) bekezdése] tafta|mazó iratok nyilvánossagra
hozata|át megtilthatja . Au uz|eti titkot taŕa|mazó iratokat úgy ke|| e|készÍteni, hogy azol a
Ptk. 81. 5 (3) bekezdésére tekintettel kizárőlag olyan információkat taľtalňazzanat
ame|yek nyilvánosságra hozatala az üz|eti tevékenység vegzése szempontjábol arányta|an
sére|met okozna, továbbá ne tartalmazzanak a Kbt. 80. s (2)-(3i beŔezdése szerinti
elemeket.

Aján|atkérő nem vállal felelősséget az rizleti titoknak tartott információt iratok harmadik
szemé|yek (kti|önosen '.más aján|attevőt gazdasági szerep|ők) álta|i megismeréséért,
amennyiben aján|attevő az tiz|eti tĺtkot [Ptk. 81. $ (2) bekezdése] tarta|mazó iratokat
aján|atában nem elkü|önített módon, Vagy úgy he|yezi e|, hogy ázok taftalmaznak a
fentiekben megjelö|t információkat is.

n'rÁľurr xördľľsÉc

Az aján|ati kötottség időtaftama: 30 nap (az a1ánĺattéteĺi határidő te1áľtátĺfltszínĺfua),

Az AJÁN tAToK FELBoNĺÁsł

Az ajánlatokat tańa|mazó iratok fe|bontásának helye és ideje:

Ész-xrn rn'
1026 Budapest Pasaľéti út 83. BBT irodaház

fszt. tárgyaló
Aján|atok felbontásának ideje: 2ot4. március 10. 11.0o óra

Az aján|atok felbontásáná| csak az aján|atkérő, az aján|attevőt valamint az á|ta|uk
meghívott szemé|yet továbbá - a közbeszerzéshez támogatásban részesülő aján|atkérő
esetében - a ktj|ön jogszabá|yban meghatározott szeruek képvise|ői, va|amint šzemé|yek
lehetnek jelen.

Az aján|atok felbontásakor ismeftetni ke|l az ajánlattevők nevét, címét (székhe|yét,
lakóhelyét), va|amint azokat a főbb, számszerÍÍsíthető adatokat, ame|yek aż enetelesi
szempont (részszempontok) a|apján éftéke|ésre kerülnek.

7.

7.1.

7.2.

8.

9.

9.L

9.3.
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9.4. Az aján|atkérő az aján|atok bontásának megkezdésekor, az aján|atok fe|bontása e|őtt
kozvet|enü| ismefteti a becsült étéket és a szerződés teljesíteséhez rendelkezésre álló
anyagi fedezet osszegét.

9.5. Ha az aján|atok bontásán egy - ott je|en |évő - szemé|y kéri, az aján|at ismeftetését
kovetően azonnal |ehetővé ke|| tenni, hogy betekinthessen a fe|o|vasó|apba.

9.6. A határidő után beérkezett aján|at csomago|ása az aján|attevő szemé|yének megá||apÍtása
céljábó| bontható fel, ame|yről kÜ|ön jegyzőkonyvet ke|| fe|venni.

10. Az AJÁNLAToK ELBÍRÁńsA

Lü.l. pE. aján|atok elbírá|ása során az aján|atkérőnek meg ke|| vizsgálnia, hogy az aján|atok
megfele|nek-e az e|járást megindíto felhívásban, a dokumentációban, valamint a
jog sza bá lyokba n meg hatá rozott feltéte|eknek.

t0.2. Az aján|atkérő köte|es megá||apítani, hogy me|y ajánlatok éruényte|enet és hogy Van-e
o|yan aján|attevő, akit az e|járásbó| ki kel| zárni. Ae. aján|atok téte|es átvizsgá|ása során
megá||apításra kertjlnek az ajánlatok eset|eges éruényte|enĺtésére vagY az aján|attevő
kizárásár a okot adó korĺ.i |mények.

I0.3. 
^z 

éruényes aján|atokat az e|járást megindíto feĺhÍvásban meghatározott éftékelési
szempont aĺapján, valamint a Kbt. 71'.73, $-okban, az e|járást megindító felhÍvásban,
továbbá a je|en dokumentációban foglaltakra tekintettel ke|| éftéke|ni.

70.4. pú. aján|atkérő az aján|atokat a lehető legrövidebb időn be|ül köte|es e|bír.á|ni, az e|bír.á|ást
o|yan időtaftam a|att ke|| e|végeznie, hogy az aján|attevőknek az eljárást lezárő döntésrő|
való étesítésére az aján|ati kötöttség fenná||ása a|att sor kerü|jon.

10.5. Az ajánlatkérő indoko|t esetben az aián|ati kotöttség |eĺáftának időpontiát megelőzően
fe|kérheti az aján|attevőket aján|ataiknak meghatározott időpontig töfténő további
fenntaftására, az ajánlati kötottség kiterjesztése azonban nem ha|adhatja meg az e|járást
megindító kötöttség |ejártianak eredeti időpontjátó| számított 60 napot. Amennyiben az
ajánlattevő az ajánlatkérő álta| megadott határidőben nem nyilatkozit úgy kell
tekinteni, hogy ajánlatát az ajánlatkérő által megjelölt időpontig fenntaÉja.
Amennyiben va|ame|yik aján|attevő aján|atát nem tatja fenn, az aján|ati kötöttség
Iejáftanak eredeti időpontját kovetően az e|járás további részében az éftékelés során
aján|atát figyelmen kívül ke|l hagyni.

10.6. ptr. aján|atkérő köteles az összes aján|attevő számára azonos feltéte|ekkel biztosítani a
hiánypót|ás |ehetőségét va|amint az ajánĺatokban ta|á|ható, nem egyéfte|míí kijelentéset
nyi|atkozatot igazo|ások tartaImának tĺsztázása érdekében az ajánlattevőKő| felvi|ágosítást
kérni. A hiánypót|ás és felvi|ágosí|ás kérésre vonatkoző szabá|yokat a Kbt. 67. 9-a
tartalmazza.

10.7. Mindaddig, amíg bárme|y aján|attevő számára hiánypotlásra Vagy fe|világosítas nyújtasára
határidő van fo|yamatban, az aján|attevő póto|hat olyan hiányokat, ame|yekre nézve az
aján|atkérő nem hívta fe| hiánypót|ásra.

10.8. Az aján|atkérő az éftékelés szempontjábó| |ényeges e|járást megindíto e|emek tafta|mát
mega|apozó adatokat, va|amint indoko|ást köte|es ír.ásban kérni és errő| a kérésrő| a többi
aján|attevőt egyidejű|eg, írásban éftesíteni, ha az aján|at a megkötni teruezett szenődés
tárgyára figye|emme| arányta|anu| a|acsony árat tafta|maz bárme|y olyan, az
ellenszolgá|tatásra vonatkozó összeg tekintetében, ame|y oná||óan éftéke|ésre kerü|.
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Ac ár aránYt'a|anu| a|acsony voltának megÍiéĺésekor az aján|atkérő korábbi tapasztalataira, a
közbeszezést mege|őzően végzett piaďe|mérés eredményére Vagy a közbeszezést
megelőzően a becsü|t éték meghatározásához felhaszná|t egyéb adatokra kell figye|emme|
|enni. Köte|es az aján|atkérő a fentieket alka|mazni kü|önösen akkor, ha az aján|atban
fog|a|t e||enszo|gáltatás több mint húsz százalékka| e|tér a közbeszezés - az
e||enszo|gáltatás öná|lóan éftékelésre kerÜlő va|ame|y e|eme esetén az adott e|emre eső -
becsü|t értékétő|.
Az irreá|is aján|ati e|em (e||enszo|gá|tatás) miatti indoko|ás kérés szabá|yait a Kbt. 69. 5-a
taftalmazza.
Amennyiben az ajánĺati ár megalapozottságáról szóló döntés meghozataláhozaz szÜkséges,
az aján|atkérő összehason|ítás céljábó| a többi aján|attevőtő| is kérhet be meghatározott
ajánlati e|emeket mega|apozó adatokat.

10.9. Ha az aján|atnak az értékelési részszempontok szerinti va|ame|yik taľta|mi eleme
|ehetet|ennek vagy tú|zottan magas Vagy alacsony méftékűnet i||etve kirĺvóan
arányta|annak éľtéke|t köte|ezettségvá||a|ást taľta|maz, az ajánlatkérő az érintett aján|ati
e|emekre vonatkozó adatokat, va|amint indoko|ást köte|es írásban kérni. Az ajánlatkérőnek
errő| a kérésrő| a többi aján|attevőt egyidejĹĺ|eg, írásban éftesítenie ke||.
Az aján|atkérő az indoko|ás és a rende|kezésére áĺló iratok a|apján köte|es mqgyőződni az
aján|ati e|emek mega|apozottságárő|, te|jesíthetőségérő|, ennek során az ajánlattevőtől
írásban tájékoztatást kérhet a vitatott aján|ati e|emekre vonatkozóan.
Az ajánlatkérő köte|es érvénytelennek nyilvánítani az aján|atot, ha nem tatja
elfogadhatónak és a gazdasági ésszerűséggel osszeegyeztethetőnek az indoko|ást.

11. łz ÉnvÉľYEs A'ÁNLATor ÉnrÉxrlÉst

1I.l. Az aján|atok értéke|ési szempontja az összessá3ében |ege|őnyosebb ajánlat a felhÍvásban
megadott módszer szerint.

Aján|atkérő az e||enszo|9á|tatásra vonatkozó 1. és 2. értéke|ési részszempontot a Közbeszezési
Hatóság útmutatója az osszességében |ege|ő.nyösebb aján|at kiválasztása esetén alka|mazható
módszerekrő| és az aján|atok e|bír.á|ásáról (KE 2012. évi 61. szám;2012. június 1.) ilI.A. 1.ba)
pontja alapján a fordított arányosítás módszeréve| éľtéke|i o|y módon, hogy a |egalacsonyabb
éÉék a legkedvezőbb és a |egkedvezőbb tafta|mi e|emre a maximá|is pontot (fe|ső ponthatar)
adja, a többi aján|at taľta|mi elemére pedig a |egkedvezőbb tarta|mi e|emhez viszonyítva
fordítottan arányosan számo|ja ki a pontszámokat az alábbi kép|et a|apján:

P=[ A legjobb (Pmax-Pmin)]+Pmin
A vizsgá|t

ahol
P: a vizsgált aján|ati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felsl határa
Pmin: a pontská|a a|só határa
A|egjobb: a |ege|lnyösebb ajánlat tafta|mi e|eme
A|egrosszabb: a legehnytelenebb aján|at taftalmi eleme
Avizsgá|t: a vizsgá|t aján|at tafta|mi e|eme

Ajánlattevő nem aján|hat meg o|yan pénzÜgyi konstrukciót, amelyik akadá|yozza aján|atkérőt a
pénz jogszabályok szerinti fe|haszná|ásában, Vagy e||entétes a támogatási szeződésben
meghatározott fe|téte|ekkel. A fentiekben íltak e||enére tett megajánlás esetén az ajánlatot az
ajánlatkérő éruényte|eníti, tekintve, hogy a rész|eges éruényte|enség a Kbt. a|apján nem
kezelhető.
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Aján|atkérő fe|hírĺja aján|attevő figye|mét, hogy nem lehet opciós, többvá|tozatú aján|atot tenni,
aján|atkérő minden megajántást az ajánlat részeként éĺtékel és nem á|| módjában egyes aján|ati
elemeket e|fogadni, másokat elvetni; az ajánlatokat csat mint egyseges egészet tudja kezelni,
éľtéke|ni és eĺfogadni. Ezéľt aján|atkérő az i|yen megajánlás esetén az egész ajánlatot
éruényteleníti és az e|járás további menetéből kizáqa.

Nem fogad e| o|yan aján|atot aján|atkérő, ame|yik va|ami|yen ingyenes szo|gá|tatás vagy ajándék
megajánlását taĺta|mazza, Szerződéskötés esetén az aján|attevő aján|atában ta|á|ható minden
megaján|ás a szerződés részéve vá|ik. Ezéĺt minden o|yan ajánlat éruényte|en, ame|yik
megaján|ása Vagy a megaján|ások météke jogszabá|yba vagy a kiírás fe|téte|eibe ütközik.
Az aján|atkérő a kapcso|t kedvezményeket nem tudja éftelmezni, ezért fe|kéri a tiszte|t
aján|attevőket hogy kizárólag a bírá|ati szempontok vonatkozásában adják meg az á|ta|uk adható
|egkedvezőbb fe|téte|eket.
Az ajánlatban szerep|ő áraknak fix árnak ke|| lenniĹit vagyis az aján|attevők semmilyen formában
és semmi|yen hivatkozássa| sem tehetnek vá|tozó árat taĺtalmazó aján|atot.

A nettó árakat úgy ke|| megadni, hogy azok tartalmazzanak minden járu|ékos kö|tséget - kivéte| a
szá||ítási dff -, függetlenül azok formájától és forrásától.

Ajánlattevők csak magyar forintban (HUF) tehetnek ajánlatot és a szeződéskotés va|utaneme is
csak ez lehet.

Az aján|ati árnak taftalmaznia ke|| mindazokat a kö|tségeket, ame|yek az aján|ati fe|téte|ekben
rĘzített fe|téte|ek betaftásához szükégeset így többek kozött minden i|letéket, díjat kivéte| a
szál|ítasi dff, me|y ktilön éftéke|ési részszempontot képez.

Az aján|at csak bankĺ átuta|ásos fizetési módot tafta|mazhat, minden egyéb fizetési mod
elfogadhatatlan az Ajánlatkérő számára.

Az aján|atok kido|gozásakor vegyék figye|embe, hogY az aján|ati árnak te|jes korűnek ke|l |ennie,
vagyis magába ke||fogla|ni minden kifizetési igényt.

L2. EREDM É NYHIRDETÉą összrc EzÉs 
^zA'ÁN 

LAToK ELBÍRÁńsÁnól

t2,1, Az aján|atkérő köteles az ajánlattevőt ír.ásban tájékoztatni az eljárás eredményéró|, az
e|járás eredményte|enségérő|, az aján|attevő kizárásárő|, a szerződés teljesítésére való
aIkalmat|anságának megá||apítasáró|, ajánlatának egyéb okbó| töftént éľvénytelenné
nyi|vánÍ|ásáró|, va|amint ezek rész|etes indokáról, az errő| hozott döntést kovetően a |ehető
|eghamarabb, de legkésőbb három munkanapon be|Ü|.

12.2. AZ' aján|atkérő az aján|atok elbírrá|ásának befejezésekor külön jogszabá|yban meghatározott
mĺnták szerint í.ásbe|i összegezést köte|es készíteni az ajánlatokrő|, Az aján|atkérő az
aján|atok elbír.álásának befejezésekor a fenti tájékoztatást az ír.ásbe|i összegezésnek
minden aján|attevő részére egyidejűleg, te|efaxon Vagy e|ektronikus úton tofténő
megkÜ|déséve| te|jesíti.

72.3. p,z. aján|atkérő az aján|atok e|bírrálásáró| készített írrásbe|i összegezést az ajánlattevők
részére töfténő megkü|désétő| számított huszadik napig egy aIkalommaI jogosu|t
módosítani, szükég esetén az érvényte|enségrő| szóló tájékoztatást visszavonni, továbbá a
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már megkotött szeződéstő| elál|ni, i||etve amennyiben a teljesíttés megkezdése miatt az
eredeti á||apot nem á||ítható he|yre, a szerződést azonna|i hatá||ya| fé|mondani, ha az
eredmény megkÜ|dését követően észle|i, hogy az eredmény (eredménytelenség)
tolvénysértő vo|t és a módosÍtás a töruényséŕést oruoso|ja. Az aján|atkérő a módosíto-tĺ
íľásbe|i összegezést köte|es faxon vagy e|eKronikus úton ha|adékta|anu|, egyidejű|eg az
összes ajánlattevőnek megkü|deni.

13. EtőzETEs VITARENDEZÉs

lj.l. A Kbt. 79. $ (1) bekezdése szerinti e|őzetes vitarendezési kére|met az alábbi címre ke||
benyújtani:

Ész.xen xn.
Ĺ026 Budapest' Pasaréti út83. BBT iľodaház

Telefon: Fax: *36 17896943
Kapcso|attaÉó: Zelenay Krisztina irodavezető

E.ma i| : titkaľsag@eszker.eu

13.2. A kére|mezőnek az ajánlatkérőhoz benyrijtott kérelmében (a továbbiakban: e|őzetes
vitarendezési kérelem) meg ke|| jelö|nie az ír.ásbeli összegezés vagy egyéb dokumentum,
vagy ęljár9si cselekmény jogsértőnek taftott e|emét, továbbá á téŕelmező javaslatát,
észrevéte|é!, va|amint az á||áspontját alátámasztó adatokat tényeket, továb6á az afr'
a|átámasztó dokumentumokra - ha vannak ilyenek - hivatkoznia ke||. pE. e|őzetes
vitarendezési e|járás szabályait a Kbt. 79. $-a tafta|mazza

13.3. Amennyiben va|ame|y aján|attevő a rendelkezésére á||ó határidőben e|őzetes vitarendezési
kére|met nyújtott be az aján|atok bontását követően töftént eljárási cselekménnyel,
keletkezett dokumentumma| kapcso|atban, az ajánlatkérő a kére|em benyú;tásátói a
vá|aszának megküldése napját követő tíz napos időtaĺtam lejártaig akkor sem.kötheti meg
a szerződést, ha eddig az időpontig a szerzffiéskötési moratórium egyébként lejárna.

Í4, A KERETMEGÁLLAPooÁs urcxörÉse És ľeursÍľÉsr

14.1. Eredmýnyes kozbeszerzési e|járás a|apján a keretmegállapodást a nyeftes szeruezettel
(szemé||ye|) - kozös ajánlattéte| esetén a nyeftes szeryezetekke| (szemé|yekke|) - ke||
ír.ásban megkötni a közbeszerzési e|járásban kozölt feltéte|ek, keretmegá||apodásĺeruezet
és aján|at taftaImának megfe|e|ően.

t4.2. 
^ 

keretmegállapodásnak taftalmaznia kell - az e|járás során alkalmazott éftékelési
szempontra tekintettel - a nyeftes aján|at azon elemeit, ame|yek éftéke|ésre kerü|tek.

14.3. Aě. ajánlatkérő köte|es szeződéses fe|téte|ként előírni, hogy:. a nyeľtes aján|attevő nem fizet, i||etve számo| e| a szerzffiés te|jesítéséve|
összefüggésben o|yan kö|tségeket, me|yek az 56. $ (1) bekezdés k) pont;a szerinti
fe|téte|eknek nem megfe|e|ő társaság tekintetében merü|nek fe|, és melyeka nyeftes
aján|attevő adóköte|es jövede|mének csökkentésére alkalmasak;. a szerzffiés te|jesítésének te|jes időtaftama a|att tulajdonosi szerkezetét az
ajánlatkérő számára megismerhetővé teszi és az a|ábbiakban részletezett ügy|etekrő|
az aján|atkérőt ha|adékta|anul éftesíti.

74.4. AZ. aján|atkérőként szerződő fé| jogosu|t és egyben köteles a keretmegállapodást
fe|mondani - ha szükéges o|yan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a sżeződéssel
érintett fe|adata e||átásáró| gondoskodni tudjon - ha:
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. a nyertes aján|attevőben közvetetten vagy kozvet|enül L1o/o-ot megha|adó tulajdoni
részesedést szerez va|amely o|yan jogi szemé|y vagy jogi szemé|yiségge| nem
rende|kező gazdasági társaság, ame|y nem fe|e| meg az 56. s (1) bekezdés k)
pontjába n meg határozott feltételeknek.

. a nyeftes aján|attevő közvetetten vagy közvet|enü| 25olo-ot megha|adó tu|ajdoni
részesedést szerez va|ame|y olyan jogi szemé|y vagy jogi szemé|yiségge| nem
rende|kező gazdasági társaságban, amely nem fe|e| meg az 56. 5 (1) bekezdés k)
pontjában meg határozott fe|téte|eknek.

Jelen pontban emlÍEett fe|mondás esetén a nyeftes ajánlattevő a keretmegá|lapodás
megszűnése e|őtt már teljesített szo|gáltatás szerz(ńésszeríj pénzbe|i e||enéftékére
jogosult.

14.5. A k|.i|fö|di adói||etősegű nyertes aján|attevő köte|es a szerződéshez arra vonatkozó
meghata|mazást csato|ni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtó| a magyar adóhatóság
kozvet|enül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közotti
jogsegé|y igénybevéte|e né| ktj |.

t4.6. 
^ 

keretmegá||apodást és az az a|apján megkötendő szeződéseket a közbeszeaési e|járás
alapján nyeftes aján|attevőként szeaődő fé|ne|ĺ il|etve kozösen aján|atot tevőknek kell
te|jesítenie'

|4.7. pe. ajánlattevőként szeződő fé| te[esítésében köteles kozreműkodni az o|yan a|vá||a|kozó
és szakember, ame|y a közbeszezési e|járásban részt vett az aján|attevő aika|masságának
igazo|ásában. Az aján|attevő köte|es az ajánlatkérőnek a teljesÍ|és során minden olyan -
akár a korábban megjelö|t a|válla|kozó helyett igénybe venni kÍvánt - a|vá||a|kozó bevonását
beje|enteni, ame|yet az aján|atában nem nevezett meg és a beje|entéssel egytitt
nyilatkoznia kell arró| is, hogy az álta|a igénybe venni kí'vánt alvá||a|kozó nem á|| a kizárő
okok hatálya a|att.
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I. E!őzmények

Megrendelő, mint aján|atkérő 2014. évben a 2011. évi CMII. tv. (továbbiakban: Kbt.) ilI. része
szerinti nyí|t közbeszeęési e|járást fo|ytatott |e ,,Szállítási keretszeződés a Budapest Magdo|na
Negyed minimum 56 önkormányzati bér|akásának rész|eges fe|újításához szükéges építőanyagok
és eszközök bĺztosítására eseti megrende|ések a|apján'' címme|.

Az e|járásban nem |ehetett részaján|atot tenni.

Az e|járás nyeftese a Szállító |ett, így Felek ennek megfe|e|ően a Kbt. e|őír.ásainak tiszte|etben
tartásáva| az a|ábbi szeződést kötik.

Megrende|ő tájékoztatja a Szá||ítot, hogy az eljárás megindításakor hatá|yban lévő Ptk. a|apján
(685.9) szerzffiő hatóságnak minősü|.

II. A szerződés táľgya

A Megrende|ő - je|en szeződés hatá|ya a|att tett kü|on megrende|ésekke| - megrende|i
Szállítótól a közbeszezési eljárás iratanyagában meghatározott műszaki specifikációjú
építőanyagok és eszközök (továbbiakban együttesen: termékek) szá||ítását (ide értve a
tu|ajdonba adást is), va|amint a kapcsolódó feladatok (kötelezettségek) ellátását. 1. osztá|yú
minőségben, a mindenkori megrendelésnek megfelelően hiány-, és hibamentesen.
Fe|ek rogzítit hogy jelen szerződés a|apján Megrende|ő osszesen maximum nettó
22,400.0o0.-Ft összegig vál|al megrende|ést, figye|emme| a fe|hiivásban rogzÍtett e|térésre is.
Szá||ító kije|enti, hogy je|en szerződés hatá|ya a|á taftozó megrende|ések fentiek szerinti
teljesítesét vá | |a |ja'
A termékekkel kapcso|atos műszaki és egyéb fe|tételeket a közbeszezési eljárás iratanyaga
taĺta|mazza.
Felek megá||apítját hogy a te|jesíttés (a meghatározott követe|mények vonatkozásában)
akkor megfelelő, ha a szállított termékek a rende|tetésszerű haszná|atra a|ka|masat hiány-,

1.

2.

3.

4.

5.
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és hibamentesek, tou9b9á megfe|e|nek a műszaki |eírásban, jogszabá|yokban fog|a|taknat i||.
a rajuk vonatkozó gyártói ĺratokban fog|alt minőségi paramétéreknek.
Felek. megá||apodnak abban, hogy az aján|atban eset|egesen konkrétan megaján|ott
termék(-ek) he|yett (az adott termék gyáftásának megszíÍnéše, a márkanév megvátôzása,
vagy időszakos beszerezhetet|enség miatt, stb) azonoívagy jobb je||emzőkke| bír.ó terméket
szállíthat a Szá||ít|ó. Ez a szabály csak akkor a|kalmazható,ĺaaz eŕedeti termék szállításának
a Szá||ĺtón ki!ýül á|ló okból történő lehetet|enné válását a Szá||ĺtó e|őzetesen igazo|ja
(tu'domásra jutásakor ha|adékta|anu|) és egyben igazo|ja (termékismertetőve|), hägy 

.a

szá||ításra megaján|ott termék je||emzői megfe|e|nek az ajánhban meghatározottaknak.
Felek megá||apodnak abban, hogy az e||enéfték fentiek köVétkeztében neň vá|tozhat. Ezen
módosítás nem vonja maga után a szeződés módosítását.

7. Fe|ek rögzítik, hogy Megrendelő részérő| nem minősú| szerződésszegésnet ha a teljes
keretet nem meríti ki.

III. Az e|lenéfték

Ĺ. A termékek e||enértékét - me|y magában fog|a| valamennyi, a felhÍvasban i||. je|en
szeződésben rogzített köte|ezettség el|átásának el|enéftékét is,.Ŕivéve a kiszá||ítás díiit - a
fe|ek a Szá||íto ajánlata tafta|mazza, me|y a közbeszezési e|járás iratanyagakénĺ p|en
szeződés mellék|etét képezi.

f. Fe|ek Szá|lító éínl,u.tu alapján te|jes e||enszolgáltatás összegét a felek
......'..'....Ft+Afa, azaz forint+Áfa.

3. Szá||íto aján|ata a|apján fe|ek a szá||ítási (kiszállítási) díjat az a|ábbiakban határozzák meg:

,-il iä|i;;iffiil'-#f.xĺil!:l"''ä.ľ|ek 
rögzítit hogy maximálisan 56 kiszá||ítási alka|om

4. A megrende|t és |eszá||ított termékek e||enéftékének megfizetésének fe|téte|e, hogy a hiány-,
és hibamentes te|jesítést.(me|y nem terjed ki az esetÉges ún. Ętett ľrin3rrĐ.a ;ogoslń
csa|ád- bármely nagykorú tagla álta| a|áít szállíto|evá áhpján a Megrende|ő ké[više6;e

_ (eg.ysegárak alapján a Szá|líto által e|készített telesítés igazoÉš ahpján) lgazo|ja.
5. A beruházás pénzügyi fedezetét 100o/o-ban a KMOP-S. L1.lB-72 

"sŽociáňs cé|ú város-
rehabilitációs témájú kieme|t projektjavas|atok,, kódszámú, Budapest-Józsefuáros, Magdolna-
negyed Program III. e|nevezésíi, azonosíto szám: KMOP-5.1,Ll}-72-k-2o12-ooo1 po"l.t
keretében el nyeń tá m ogatás biztosítja utófi na nszírozá s keretében.
Megrendelő e|ő|eget nem fizet.
Megrende|ő az e||enszo|gá|tatas osszegét azigazo|tszerz&ésszerű tefesítést kovetően utólag

9 K9t. 139. s (1), (5)-(6) bekezdései, a Ptk. 292lB. $ (1) bekezdése szerint, 30 napos fizetéš
határidejű átutalással forintban (HUF) te|jesíti :.
Szá m|a kiállítÉsára megrende|ésenként van lehetőség.
Aján|atkérő a kifizetés során az adózás rendjérő| szóló 2003. évi XCII. töľvény 36/A. 5-ában
fog|a|takat te|jes körben a|kalmazza.

10. Késedeĺmes fizetés esetén a Megrendelő a Ptk-ban (3o1/B.$) meghatározott méľtékÍĺ és a
késede|em időtartamáva| arányos késede|mi kamat megfizetéšére kote|es.

Iv. A szerződés taftalma

1. Szál|íto a szerződés tárgyait rende|tetésszerű haszná|atra (felhaszná|ásra) alkaĺmas ál|apotban
köte|es átadni. Felek ez a|att éftik az alábbi fe|adatok ellátását:

he|yszín re szá | | í1.l.ás,

kirakodás,
a jogosult csa|ád á|ta| |akott lakáshoz va|ó fe|pakolás,
átadás fe|adatait is.

6.
7.

8.
9.

a.
b.
c.
d.
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2. Megrendelő - a jogosu|t családoKól érkezett igények a|apján - megrende|éseit írásban (ide
értve a fax és az e-maiĺ formáját is) adja |e, me|yet Szá||ító köte|es haladékta|anul
visszaigazo|ni. A visszaigazo|ásnak tarta|maznia ke|l adott esetben a II.5. szerinti adatokat és
iratokat. A visszaigazo|ás e-mai| útján toŕénik.

3. A szá||íLiónak a hivata|os megrende|és beérkezésétő| számított 20. naptári napig ke||
te|jesítenie a megrende|ésben foglalt mennyiséget és választékot.

4. Szállíto az adott megrendelésse| érintett termékeket egy szá||ítmányként köte|es teljesÍteni.
Szá||ító tobb megrende|ést is jogosu|t egy szá||ítmányként te|jesíteni.

5. Szállíitó a rendelkezésére áxő 20 napon belü|, a szál|ítast megelőzően |ega|ább 5 nappa|
korábban köte|es a szá||ítás pontos időpontját (nap, óra) a Megrende|őve| egyeztetni, annak
érdekében, hogy a szá||ítasi címen tartózkodását biztosítani |ehessen:. a jogosu|t családok nyi|atkozattételre jogosult tagjánato a Kisfa|u Kft fe|e|ős munkatársánat. a JSZSZGYK fe|elős munkatársának

6. A te|jesítés he|ye: Budapest, Józsefuáros Magdo|na Negyed terü|ete, a megrende|ésben
megje|ö|t lakások vagy Megrendelő által męnevezett raktár.

7, Az átadás-átvéte|kor a jogosult családok nyilatkozattéte|re jogosu|t tagja, a Kisfa|u Kft fe|e|ős
munkatársa, és a JszsZGYK felelős munkatársa ellenőzik a termékeket, hogy azok
megfe|e|nek-e a szá||ítási szeződésnet ellenőzik szemme| látható tu|ajdonságait, és
mennyiségét.

8. Az átadás-átvéte| során a Szál|íto átadja a termékek használati útmutatóit adott esetben
jóta||ási jegyeit, ill. az egyéb re|eváns dokumentumokat.

9. Amennyiben az átadás-áwétel során hiba., Vagy hiány á|lapÍtható meg, akkor az áwéte|t a
jogosu|t családok nyĺ|atkozattéte|re jogosu|t tagja, a Kisfa|u Kft fe|e|ős munkatársa, és a
JSZSZGYK fe|e|ős munkatársa a hibás teljesítésse| nem érintett termékeket átveszit a többi
átvételét - hibás teljesítési kotbér terhéve| - megtagadják. Ebben az esetben a Szállíto
köte|es |egkésőbb 8 napon be|ül hiány-, és hibamentesen átadni a termékeket.

10. Szá||íto akkor is köte|es a hibás termék kicseré|ésérďhiány pót|ására - hibás te|jesítési kötber
megfizetése mellett - ha a hibára csak a felhasználás során derül fény.

11. Felek kifejezetten rązítik, hogy az átadás-áWéte| során csak és kizárő|ag a szemme| látható
jellemzőket e|lenőzik. Ennek a|apján a szá||ítólevél átadása az átvéte|re jogosu|t részérő|
nem je|enti az ún. Ętett hibát szabad szemmel nem |átható hiányosságot stb.
vonatkozásában a hiány-, és hibamentesség igazo|ását.

12. A megrendelés teljesíLiése - az adott jogosu|t csa|ád vonatkozásában - akkor töfténik mę,
amikor a termékek az átvéte|re jogosu|tak részérő| átvéte|re kerü|tek. Eddig az időpontig i
kö|tség-, és kárveszé|yvĺse|és a Szá||ítót terheli.

Ĺ3, 
^z 

átadássa| a termékek tu|ajdonjoga a Megrende|őre szál|, tekintettel arra, hogy a
teljesítések helyéül szo|gáló bér|akások Megrendelő tu|ajdonát képezik.

V. Szerződési biztosítékok

Késede|mes te|jesÍtés esetére - amennyiben az a Szá||ító részére fe|róható - a fe|ek
késedelmi kotbérfizetésĺ köte|ezettségben á||apodnak meg. A késede|mi kötbér a|apja az
érintett megrendeléssel érintett termékek nettó vételára. Méftéke minden megkezdett náptári
napra a kotbéralap So/o-a.
Felek megál|apodnak abban, hogy Szá||íto hibás te|jesítési kotbér megfizetésére köteles, ha
oĺyan okbó|, amiéft fele|ős hibásan vagy hiányosan te|jesít' A hibás teljesítési kötbér a|apja a
hibás/hiányos te|jesíĽésse| érintett termékek nettó véte|ára. Méľtéke a kotbéra|ap 5olo-á. A
hibás te|jesítesi kótbér nem mentesíti a Szá||ítót a szerzffiésben rögzített kicserélési/pot|ási
köte|ezettség aló|.
Szál|íto meghiúsu|ási kötbér megfizetésére köteles, ha o|yan okbó|, amiért fe|e|ős az érintett
megrende|ést nem, vagy csak részben te|jesíti. A kötbér alapja a nemte|jesített termékek
nettó véte|árának 20o/o-a.

1.

3.
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4. A Megrende|ő a kötbérkovetelését írrásbeli fe|szó|ítás útján éruényesítheti, me|ynek a Szá||íto
koteles 8 naptári napon belül maradéKalanul e|eget tenni. Amennyiben a szá||ítió a fe|hÍvás
kézhezvéte|ét követő 3 napon be|ü| érdemi - inoónássa| és oizonýftékokka| alátámasztott -kimentést nem tesz, akkor a kötbérkövete|és a Szá||íto részérő|.elismertnek tekinthető és
ezzel beszámíthatóvá vá|it a Kbt. 130.5 (6) bek. fettéteteinek te|jesü|ése esetén.
Megrende|ő kovete|heti a fentieken tú| felmerülő (kotbéren felülij kárát.
Szállítot ke|lékzavatossąg terhe|i a szállított rendszer vonatkozásában a hatályos
jogszabá|y-oknak megfe|e|ően. E köte|ezettsége körében Szá||íto köte|es 3 munkanapon be|ü|
a kicseré|ésre.

Ą1ennyiben gyártó !|!\ jo;sszabá|y egy adott termékre jótállást vá||a| vagy jótá||ást ír elő,
s1á.lJi!ót terhe|ik a jótállási köte|ezettségek. A jótá||ás a|att a Ptk. foga|omňäsźnáhta szerint
jótá|lást kell éfte|mezni.

vI. A szerződés hatálya, egyéb megá|tapodások

Felek a szeződést határozott időtartamra 2ot4. 05.01. napjától 2015. 05. 15. napjáig kötik
azza|,-!ogy a szeződés megszűnik a fenti időtaŕam lejá]ta áőtt a keretösszegnet'ńelrerc6
teljesíĺ|éssel.
Felek a szerződés hatá|yának megszűntetésére a Ptk. szá||ítasĺ szeĺződésre vonatkozó
szabályait rende|ĺk a|kalmazni, hogy a szeződés hatá|ya megszűntethető azonnali hatá||yal,
ha az egyik fé| súlyos szenődésszegést követ el.
Súlyos szerződésszegésnek minősü| _ a szerzffiésben ekként meghatározottakon, i||. egyéb
súlyos vagy ismételt szeaődésszegés(ek)en tú| - különösen:

a. Szál|ító részérőI
1. a je|en szeződésben a te|jesítés vonatkozásában rá irányadó

szabá|yok megséĺtése, mę|y a megrendelés határidőre u.gy
megfe|e|ő módon és minőségben és választékban va|ó teljesÍtéset
eredményezi, ha ez a jogosult családok tevékénységét
akadá|y ozza, Vagy el nehezíti.

2. egyÜttműkodési, titolGaftási kotelezettségét a SzállÍľo megszegi,
ide értve a teljesítéshez szükéges 3. fe|ekke| tbteňo
együttműkodést is,

3. bárme|y o|yan..magatańas vagy mulasztás, amely a támogatás
te|es. összegű megrendelői igénybevéte|ét kizáąa 7ugy
veszé|yezteti.

b. Megrende|ő részérő|:
1. együttműkodési, titoktaftasi kötelezettségét a Megrendelő

megszegi, ide értve a teljesĺtéshez szükéges 3. felekkei torténő
egyÜttműkodést is,

f. vételár megfizetésének |ega|ább a megintést követő 30 napon tú|i
késede|me,

Felek a fentijoguk gyakor|ása előtt - amennyiben ez tő|ük elvárható _ köte|esek a másik felet
a szerződésszeríĺ teljesítésre - megfe|elő, |ega|ább 5 napos határidő biztosĺtásával - ĺrásban
felszó|ítani.
Megrende|ő köte|es fe|mondani a szerzffiést - adott esetben olyan határidővel, hogy az
termékek beszerzéséről jogszerűen gondoskodn i tudjon -, ha

a' Szállítoban kozvetetten vagy közvetlenti| 25olo-ot megha|adó tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi szemé|y vagy jogi szemétyiséggel nem rendelkező
gazdasági társaság, amely nem felel meg a Kbt' 56. 5 (1) békezdés k) pontjában
meghatározott feltételeknek. Ennek érdekében a szerzffiés te|jesítéśener ie5es
időtartama a|att Szá||ító tulajdonosi szerkezetét a Megŕendelő számára
megismerhetővé teszi és a Kbt. 125.5 (5) bekezdés szeřinti ügy|etekről a
Megrendelőt ha ladékta |anu| értesíti.

5.
6.

7.

1.

4.

5.
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6.

7.

b. Szá||íto közvetetten vagy közvet|enĹj| 25olo-ot meghaladó tu|ajdoni részesedést
szerez va|amely olyan jogi szeméĺy vagy jogi szemé|yiséggel nem rende|kező
gazda|ági társaságban, amely nem fe|el meg a Kbt. 56. $ (1) bekezdés k)
pontjában meghatározott fe|téte|eknek. Ennek érdekében a szerződés
te|jesítésének teljes időtaftama a|att Szál|íto a Kbt. 125.5 (5) bekezdés szerinti
tjgyletekről a Megrende|őt ha|adélGalanu| éftesÍii.
Szá||ítot ebben az esetben a szeĺz&és męszűnésének időpontjáig teljesített
szállítások ellenéftékére i||eti meg.

Felek.kije|entit hogy a szerz&és te|jesÍtésében folyamatosan együttműködnet a fe|merü|ő
problémákról egymást ha|adéktalanul éńesítik.
Felek jognyilatkozataikat kizáró|ag írásban, az átvéte| helyét és idejét azonosítható módon
igazo|ő módon tehetik meg éruényesen. A fe|ek a fentieken étik az e|ektronikus |eve|ezés (e-
mail) és a fax formáját is)
Fe]ek képvise|etére fiognyilatkozat téte|ére) az ott megjelölt esetleges korlátozásokkal az
a|ábbi szemé|yek jogosu|t'ak kizáró|agosan :

Megrende|ő részérő|:

Név, beosztás:

E|érhetőségei (|evé|cím, te|, fax):

Jognyilatkozat korlátozása: -----

Név, beosztás:

E|érhetőségei(|evé|cím, tel, fax) : .......''.......

Jognyi|atkozatkorlátozása: csak a szeződés te|jesítéséve| kapcsolatban tehet jognyi|atkozatot

Név, beosztás:'.'..........

E|érhetősé9ei(|evé|cím, te|, fax) :

Jognyilatkozat kor|átozása: csak a szerződés teljesíLiésével kapcsolatban tehet jognyilatkozatot

Szá||ító részérő|:

Név, beosztás:

E|érhetőségei(|evé|cím, tel, fax) :

Jog nyi |atkozat korlátozása :

Név, beosztás:

E|érhetőségei (levélcím, te|, fax):

Jog nyi |atkozat kor|átozása :
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9. Fentiektő| e|térően a jogosu|t csa|ád nagykorú tagja jogosult a szá||ítolevélen a mennyiségi és
a je|en szeződésben rögzítettek szerinti átvétel igazo|ására.

L0. Szerzffiő Fe|ek 1ögzítit hogy jelen megállapodás csak a fe|ek egyező akaratnyilvánításáva|,
ír'ásban modosĺtható, figye|embe véve a Kbt. vonatkozó előír'ásait (ísz.s) is.

LĹ. Szerzffiő Fe|ek megegyeznek abban, hogy a vitás kérdést megkísěrlĺk péren kívÜ|i békés úton
rendezni, és csak ennek eredményte|ensége esetén fordu|nák bĺrosághoz. Amennyiben az
egyeztetés nem vezet eredményre, űgY je|en szeaődésbő| eredő jogvitájuk tekintetében
kikötik _ éftékh.atártó| függően - a Megrendelő székhe|ye szerinti iárásbíroság/toruényszék
kizá ró|agos illetékessegét.

12. Felek megá||apodnak abban, hogy amennyiben a szerződés bárme|y pontja kógens
jogszabá|yba ütközne, Vagy a közbeszezési e|járás köte|ező éruényíĺ bokumentumának
tafta|mával e||entétes lenne, akkor a szenődés fentieket sétő renbe|kezése helyébe -
minden további jogcselekmŕny, így kÜlönosen a szerzffiés módosÍtása né|kü| - a megsértett
kötelező érvényű jogszabályi rende|kezés vagy közbeszezési dokumentumi rendé|kezés
kerti|. Fentieket ke|| megfe|e|ően a|kalmazni akkor is, ha va|amely kógens jogszabá|y akként
rende|kezit hogy va|ame|y rende|kezése a szeződés része (úugy 

- a szerződésben
szövegszerűen szerepe|nie ke||) és azt szovegszeríÍen a szerz&és nem táfta|mazza (az adott
rende|kezés a szeződés részét képezi).

13. Fe|ek megá|lapodnak abban, hogy a Szá||ĺtó nem fizet, iĺletve számol el a szeződés
teljesítéséve| összefüggésben olyan koltsegeket, me|yek a Kbt. 56. s (1) bekezdés k) pontja
szerinti fe|téte|eknek.nem megfe|elő társaság tekintetében merü|nek rěl, es metyek á śzallía
adókote|es jövede|mének csökkentésére aIkaImasak.

74, Szerződő Fe|ek az egymás érdekkorébe taftozó és tudomásukra jutott Üzteti titkot kötelesek
megtaftani, és a titoktaftasi kötelezettséget kotelesek atka|mazottaikka|, fog|a|koztatottaikka|
és a|vá||alkozóikka] (te.ljesítési segédeive|) stb. is betartatni. Az Üz|eti titók megsétéséo8l
eredően okozott károkéft a fe|ek egymássa| szemben felelősek.

15. Fe|ek valamint az a|ka|mazásukban álló munkatársaik je|en szeződés hatá|ya a|á tartozó
fe|adatainak te|jesítése során tudomásukra jutott, Megrendelőt érintő minden aäatot, tényt és
bizalmas információt köte|esek megőrizni, függet|enü| attó|, hogy az szőban vagy ír.ásos
formában került a biftokukba.

t6. pE. írásban átadott biza|mas információk atĽól függetlentil üz|eti titoknak minősü|net hogy
azokon a ''Biza|mas'', ,'1.itkos,'vagy ezekkel rokon éfte|mű feliratot a fe|ek szerepe|tetik-ő.
Felek tudomásu| veszik, hogy az üzleti titok véde|mében hatályban |évő jogszabáýoí< e6ír.ásai
je|en titoktaĺtási rende|kezés me||ett is köte|ezőek számukra. szállíto ai ĺzbti titkokat sa;át
vagy harmadik szemé|y érdekében - jelen szerződés te|jesíteséhez szükéges mértéken Úĺ-
nem használhatja fe|.

17. A titoktaftási kote|ezetbég megséftése súlyos szerződésszegésnek minősül.
18. Nem terhe|i a titoKaľtási kötelezettség a feleket azon adatot okiratok vonatkozásában,

me|yet jogszabály nyi|vános adatnak tekint, vagy egyébként a nyilvánosságra hozata|áĺ
e|őíqa, továbbá az. eľe. feljogosított e|lenőző széruek fe|é 

.niztosítanđó 
adat, ill.

iratszolgá|tatás vonatkozásában.
19. Je|en szeződésben nem 

. 
szabályozott kérdésekben Magyarország hatá|yos jogszabá|yai,

különös tekintettel a Polgári Töruénykonyv (Ptk.), i|lető|eg Kbt. vońakozó.renđelkezései. az
irányadőak azzal, hogy amennyiben jelen szerződés az ételmezésre vonatkozó eltérő
rendelkezést nem tarta|maz, úgy jelen szerződésben a|ka|mazott kifejezéseket a Ptk.
rende|kezései szerint kel| érte|mezni.

20. Jelen szeĺződés e|vá|aszthatat|an részé képezi _ a Megrende|ő pé|dá nyához csatolva - a
kozbeszerzési eljárás irata nyaga.

21. Je|en szerződés az a|áírásáva| |ép hatá|yba.

.,2oĹ4.
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Megrendelő képvise|ője Szá||ító képvise|ője

Ellenjegyzem:

ellenjegaő
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TARTAIoM. És ł KBT. 49' s (2) BEKEzoÉsr SZERINTI rnarrrorzÉr

Felolvasó |ap (1.1. és L.2. sz. mellék|et)

I. FEJEZET: xrzÁno oKoKKAt KAPCSoLATBAN EIőÍRT NYILATKoZATo!(,
IGAZOLASOK

A ĺb! 56. 5 (1) .bekezdés k) pont.kc) alpontja tekintetében az ajánlattevő
nyilatkozata arrol, .hogy o|yan társaságnak minósü|-e, melyet nu' i"gýáiň"kszabá|yozott tőzsdén .Vagy .amelyet szabá|yozott őźsdén-jegyezne( -ha 

az
ajánlattevőt nem jegyzik szabá|yozott tőzsdén, akkor a pénzmośášŕđ szoló tolvény
9. 9 l.l p-ontja szerint definiá|t va|amennyi tény|eges tuÉidonos nevének és állandó
lakóhe|yének bemutatását tafta|mazó 

- nýht-tozatot- sztilaegei ĺónvu;tuni;
amennyiben a pénzmosásról szóló toruény 3. s r) pontja sźerinti téńŕúes
tu|ajdono: nincsen, akkor a vezető tisztségvisđők- nevéńek és laronevđňeł
megjelo|ése
(6.sz. mel|ék|et)

Nyilatkozat a kizárő okok fenn nem átlására vonatkozóan aján|attevő, alvál|a|kozó és
az alkalmasság igazo|ásában részt vevő más szervezet vonalkozásában

il' FEJEZET: GAzDAsÁGr És pÉľzÜcvr łI.reuĺłssÁccłl.
KAPCSoLATBAN ELőÍRT NYIHTKozATo|s Icnzóńsor
P/ 1. Aján|attevő csato|ja, a. 3ĺo
c) poltj? alapján az e|őző három Üz|eti évre vonatkozó kozbeszeáé..úióvĺňut
megfelelő teyeke1vseoből (építőipari anyagok szállítása1 szármażő--ĺeł-ńein:l
számított _ árbevéte|érő| sző|ő nyilatkozatot attó| függőén, hogy ajántattevő ňiĹo'jött létre, i||etve mikor kezdte mę tevékenységét,-ámeńnyinón 

.ezek 
az adatok

rende|kezésre á||nak.

ilI. FEJEZET: l1ýszNłt, ILLETVE SZAKMAI ALKALMASS.ÁGGAL
KAPcso LATBAN E toÍ RT NYI LATKozATo tq IGAzo LAsoK
M/1. Aján|attevő ismeftesse a sto/
bekezdés a) pontja alapján az e|járást megindíto fe|hívas fe|adásátó| visszafelé
számítotĽ 36 hónap jelentősebb szá||ítási referenciáit a 37O/2OI7. (XII. 23.) Korm.
rendelet 16. 5 (5) bekezdésében meghatározott formában igazo|va. (4.sz. mellék|et)

ry. FEJEZET: Az EUÁRÁsT MEGINoÍľó FEIHÍVÁsBAN EIőÍRT EGYÉB
N YI tATKo z^T or\, IGAzo ńso K

ajánlati nyilatkozat a Kbt. 60. 5 (3) és (5) bekezdésére és az a|vállalkozókra
vo1a-tkozóan (Kbt. 40. 5 (1) bekezdés a)- és b) pont) (vonatkozóan 6/Á- sz.

55. 5 (6) szerinti Aján|attevői nyilatkozat alka|masság igazolására igénybe vett más
szeruezet vonatkozásában (3/C. sz. melléklet)
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kapacitásait rende|kezésére bocsató szeruezet nyi|atkozata arró|, hogy a szerzffiés
teljesíteséhez szükséges erőforrások a szerződés te|jesíLtésének időtartama alatt
rendelkezésre fognak ál|ni. (Kbt. 55.5 (5) bekezdés). (3|B. sz. mellék|et)

Vá|tozásbejegyzési (eleKronikus) kérelem és az annak érkezésérőĺ a cégbír.óság á|ta|
megkü|dött igazo|ás (adott eseten)

A|á ír.ási címpé|dá nyla |á ír.ási mi nta

A cégkivonatban nem szerep|ő kotelezettségvá||alók esetében a cĄfiegyzésre
jog99u|t szemé|ytő| származő, ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatatmazott
a|áír.ását is tartalmazó) ír.ásos meghata|mazás te|jes bizonyíto erejű mágánokiratba
fog|a|va (5. sz. melléklet)

Konzorciumi megállapodás (közos ajánlattéte| esetén)

aján|attevő Kbt. 126.s (5) bekezdése szerinti nyi|atkozata a teljesítési biztosíték
határidőben tofténő rende|kezésre bocsátásáró| (8. sz. me|lék|et)

téte|es árazott kö|tségvetés

v. FEJEZET: Üzmrr TITKoTTARTALMAZó rRłrox (ADoTT ESETBEN) öná||ó
meIlék|etben

W. FEJEZET: Nz łrÁľuľrevő Álĺłl. BEcsAToLNI xÍvÁľľ
DOKUMENTUMOK (ADOTT ESETBEN)
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1.1. számú mel|éklet

FEtoLvAsóup
(öná !ló ajá n lattéte! esetén)

1. Ajánlattevő:
Név:

Székhely:

Telefon:

Fax:

E-mail:

Kapcsolatbaľtó neve:

2. Ajánlattétel tárgya:

..Szállítási keľetszeľződés a Budapest Magdo|na Negyed minimum 56 önkormányzati
bér|akásának részleges felújításához szükséges épÍtőanyagok és eszközök
biztosításáľa eseti megľendelések a|a pjá n''

3' Aján|at:

1. Egyosszegű nettó aján|ati ár szá||ítasi
df né|kü| (forint)

Ft

2. Szál|íttási dÚ (FVa|ka|om) FValkalom

Ke|tezés (helység, év, hónap, nap)

(cegjęyzésre jogosu|t vagy szabá|yszerűen
meg hata lmazott képvise|ő a |á írása)
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1.2. számú melléklet
FELoLvAsómp

(közös ajánlattéte| esetén)
1. Ajánlattevői konzoľcium

Név:

Székhely:
Telefon:
Fax:

E-mail:

Tagok adatai (név, székhely):

Tagok adatai (név, székhe|y):

Kapcso|atbańó neve:.

2. Ajánlattétel tárgya:

..Szá!!ítási keľetszerződés a au.dgpe9! Magdotna ]{egyed minimum 56 önkormányzati
bér|akásának rész|eges fe!újításához szükségeí építőanyaóot 

-e" 
eszközök

biztosítására eseti megľende!ések a!apján''

3. Ajánlat:

Egyösszegű nettó aján|ati ár szá||ítasi
díj né|kĹil(forint)

Ft

Szállítási díj (Fýa|kalom) FýaIkalom

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

(cégjegyzésre jogosu |t vagy szabá lyszerűen
meg hata lmazott képvise|ő a lá ír.ása)
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3l A. sz. melléklet

łlÁľnrr NYILATKoZAT

A|u|írott ...., mĺnt a ..........'... ..' (ajánlattevő megnevezése)
...;..'..:.;..:... 

. 
(aján|attevő székhelye), (Aján|attevőt nyi|vántaľtó

cego|rosag neve), (Ajánlattevő cegjegyzékzáma) nevében
kotelezettségvá||a|ásra jogosu|t (tisztseg megje|ö|ése), a Jőzsefuárosi onkorm ányzat,
mint Ajánlatkérő álta| ..Szál|ítási keretszeződés a Budapest Magdolna Negyed minimum
56 önkoľmányzati béľlakásának részleges fe|újításához szĺikséges építőanyagok és
eszközök biztosításáľa eseti megľendelések atapján'' tárgyban megindított közbeszezési
e|járássa | összefüggésben.

1. Nyilatkozom a Kbt. 40. 5 (1) bekezdés a) pontja alapján, hogy a kozbeszerzés tárqyánakalá#ltl4ęg!étrozott részeive| osszefüggésben aŃálnltozo7í<a)t veszek ioenvoeíi

2. Nyi|atkozom a Kbt. .40 $ (1) bekezdés b) pontja alapján, hogy a szerződés te|jesítéséhez a
ki5zbeszerzés értékenek 19olo:ít megha|adó^ métékbén az aÉaai afuá||alkozóĺiaľ tí'váńom

yę!!!' az a|ábbi száza|ékos arányban2:

3. Nyilatkozom Kbr. 5 (5) bekezdése a|apján,
nybe venni3:

hogy alábbi kapacitást nyújtó

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

A szerződésteruezetben rogzített, a targyi fe|adat e||átásához szükĄ7es kote|ezettségeinket
maradéktalanu| te|jesítjük a Fe|olvasólapon rögzített ár a|kalmazásávál. Nyilatkozunk; hogý
ajánlatunkat az ajánlati kötöttség beálltát követően az eljárást megindí|ó fe|ńívasban môg;előlt
időpontig fen nta rtju k.

ĺ Amennyiben nem kÍván igénybe venni, úgy írja be, hogy,,Nem kÍván igénybe venni,'. Amennyiben nem kÍván igénybe venni, ú9y írja be, hogy,,Nem kÍván igénybe venni.. Amennyiben nem kÍván igénybe venni, ú9y írja bą hogy 
',Nem 

kÍván igénybe venni.
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Nyi|atkozom, hogy nyertességünk esetén a je|en dokumentáció me||ék|etét képező
szeaó1désteľvezet megkotését vá||aljuk és azt a szeę&ésben fog|a|t a fe|téte|ekke| te|jesítjÜk.

i Nyi|atkozom továbbá, hogy vállalkozásunk a kis- és kozépvá||a|kozásokról, fej|ődésük
támogatásáról szóló töľvény szerint .'..-vá||alkozásnaka minősü| tl vá||alkozásunk nem taftozik a kis- és középvá||alkozásokró|, fej|ődésük támogatásáró| szó|ól törvény hatá|ya a|á5.

Ke|tezés (helység, év, hónap, nap)

(cégjegyzésre jogosu|t vagy szabályszerűen
meghatalmazott képvise|ő a|á ír.ása)

4 mikro-, kis- vagy középvá||a|kozás a 2oo4' évi }O{KIV. töruény meghatározásai szerĺnt - a megfe|elő vá|aszt a jogszabá|y
rende|kezéseinek tanulmányozását követően kéľjük megadni.
5 A nem a|ka|mazandó szövegrészt kérjük t<jrti|ni.
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3lB.sz. mellék|et
NYILATKOZAT

az erőtorrások rendel kezésre ál tásáról

A|ulírott ......., me|yet képvisel: .....'....., mint kapacitást rende|kezésre
bocsátó szeruezet a kozbeszezésekről szó|ő lotL. évi CVIII. torvény (Kbt.) 55. $-ának (5)
bekezdése a|apján kijelentem, hogy a Józsefuárosi onkormányzat, mint Aján|atkérő
á|tal.Szá|!ítási keretszeződés a Budapest Magdolna Negyed minimum 56
önkoľmányzati bér|akásának részleges fetújításához szĺikséges építőanyagok és
eszközČik biztosítására eseti megrende!ések alapján'' tárgyban megindított közbeszezési
e|járásban a szerződés teĺjesíLéséhez szükéges alábbi erőforrások az aján|attevő rendelkezésére
fognak á|lnĺ a szeződés teljesí|ésének időtaftama a|att:

{Az érintett *,":tr,?:r#;i!ťĺ:;:á:Í:,:,,!:;;í:í:;Ef;i,!:ľ;;,ľľszakl és szakmai

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

(cegjegyzésre jogosult vagy szabá|yszerűen
meghatalmazott képvise|ő aláír.ása)
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3lC.számú mel!éklet

NYILATKOZAT
a Kbt. 55. s (6) bekezdés szerint6

A|ulírott ...., mint a .............. ... (ajánĺattevő megnevezése)
(ajĺínlattevő székhcĺyc) (Ajántatteót nyitwíntaltv

cégbín5ság. neue) (Ajánĺatteuő cegjegtzékszámĄ nevében
kötelezettségvé||a|ásra jogosu|t (ti'ztsq megjelci|ése), a Jóżsefuárosi őnkormá nyzat,
mint Aján|atkérő á|tal '.Szállítási keretszerződés a Budapest Magdotna Negyed minimum
56 finkormányzati bérlakásának részleges fetújításához szĺikséges építőanyagok és
eszközök biztosítására eseti megrendetések alapján'' tárgyban kiílt koz-bešzeaési
e|já rássa l osszefúggésben.

A Kbt' 55. 5 (6) bekezdésének a) pontja a|apján nyi|atkozom, hogy az alka|masság igazo|ásakor
bemutatott, más szeruezet által rende|kezésre bocsátott erőforrásokat a szerz&és te|jesítés
során ténylegesen igénybe fogom vennĺ. Ennek módja7:

Kapacitást nyújtó szeruezet megnevezése
(néV, székhely)

Igénybevéte| módja

A Kbt. 55. g (6) bekezdésének b) pontja alapján nyilatkozatom, hogy azon szeruezetet, ame|ynek
adatait az a|ka|masság igazo|ásához fe|haszná|om, az alábbi módon Vonom be a teljesítés során':

Kapacitást nyújtó szeruezet megnevezése
(néV, székhe|y)

A mód, ahogy a szeződés teljesít'tése során a
szeľvezet szakmai tapaszta|ata bevonásra

kerü|

A Kbt 55. s (6) bekezdésének c) pontjában fog|alt a|ka|masság igazo|ására - amennyiben az
aIka|massági követe|mények nem a te|jesítéskor tény|egesen rendelkezésre bocsátható
erőforrásokra vonatkoznak - benyújtom a(z)............'.... (atkaĺmasság igazo|ásában részt vevő
szeruezet mqnevezése) nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a Ptk. 274. s (1) bekezdésében
fog|a|tak szerint kezességet vá|la] az aján|atkérőt a te|jesítésem e|maradásáva| vagy hibás
te|jesítésemme| összefi'iggésben éft o|yan kár megtérítésére, amely más biztosítekok
éruényesítéséve| nem térült meg.

Keltezés (he|ység, év, hónap, nap)

(cegjegyzésre jogosu|t vagy szabályszerűen
meghata lmazott képviselő a |áírása

6 Je|en nyi|atkozatot kapacitást nyújtó szervezet igénybe vétele esetén ke|| kito|teni.
, A megfe|e|ő rész kitö|tendő!
8A megfe|e|ő rész kitöltendől

-29-



A|u|ír.ott mint a(z)
cégjegyzésre jogosu|t/meghata|mazott képvise|ójeg ezennel kijelerltern, llogy a1z;
aján|attevó/a|vá||a|kozől az a|kalmassáq ĺqazo|ására iqénybe vett más szervěźet'ď á
hÓnapban az a|ábbi kozbeszerzés tárgya szerinti szá||ítasokat teljesĺtette:

n|attevó/a|vá]|a|kozól az a|kalmasság ĺgazo|ására igénybe vett más szervězetlď áz ďJá'á't

Keltezés (he|ység, év, hőnap, nap)

i5.ĺ.'t a nyilatkozatot aláírÓ személye szeľint a megfeleló részta|áhttznil
'" A nyilatkozattevó személye szerint a megfeleló ľész aláhlizandÓ!

(székhe|y:

megindíto fe|hĺvás fe|adásátÓ| visszafe|é számiltott 36

:,.: :

...ľ..:' . 
::

.' :'.,1,,t,.,",.t'.::l

mint ajánlattevó/ kozos

(cégjegyzésre jogosu|t vagy szabá|yszeríÍen
meghataImazott képvise|ó a|á írása)
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(székhe|y: ajánlattevő/alvá||a|kozól az alkalmassagigazoÉsára .égj.gŕéł" jogosu|t i<épviselője 
"'énń"]

MEGHATALMAZÁS

Alu|írott

E|őttünt mint tanúk előtt:

Aláírás:

Név:

Lakcím:

ll A nyilatkozattevő szeméIye szeľint a megfelelő résza|ćhtľ:andó!
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5. számú meltéklet

mint a(z)

Aláírás:

Név:

Lakcím:

meghatalmazom (szig.sz.: ; szril.: _i
an.: 

-; 

|akcím: ), hogy a ,,Szá||itási keretszerződés a Budapest
Magdolna Negyed minimum 56 önkormányzati bér|akásának ľészleges felújításához
szükséges építőanyagok és eszközök biztosítiására eseti megrenđeÉsek atapján,,
tárgyú nyílt kozbeszeĺzési e|járás kapcsán készÍtett aján|atunkat a|áÍ.ásářa| lássa e|, helyetä-m és
nevemben e|járva nyi|atkozatot tegyen, jogokat szerezzen és kote|ezettségeket vá|laljon.

Ke|tezés (helység, év, hónap, nap)

( mę hata l m aző cqjąyzésre jogosu |t

képviselőjének alá írrása)

(meg hata I mazott a |á ír.ása)



6. számú melléklet
NYILATKoZAT

a kizárő okok vonatkozásába n

Alulírott mint a(z)
(székhe|y: ) aján|attevő szeĺvezet cégjegyzésre jogosult
képvise|ője a Józsefuárosi onkormányzat, mint Ajánlatkérö álta| "szá!!ítási-teretszerzőoés a
Bu{apgs! Magdo|na Negyed minimum 56 iinkormányzati bérlakásának részteges
felújításához szükséges építőanyagok és eszközök biztosítására eseti megrendeÉšek
alapján,, tárgyában kiírt kozbeszeęési e|járás során az alábbi nyi|atkozatot teszemá kizáró okok
vonatkozásában12:

Az álta|am képviselt szeruezet nem taftozik a Kbt. 56. s (1) a)-f) és h)-k) pontjaiban, Kbt. 56. $
(2) bekezdésében és a Kbt. 57. 5 (1) bekezdés a)-d) és f) pontjaiban megnaÉŕozott kizáró okol
hata|ya alá.

il.
cś.gtin.!, mint ajánlattevő a szerződés teljesíteséhez nem Vesz igénybe a fenti kizárő okok hatá|ya
a|á eső a|vá||alkozóýa|vá||a|kozókat, i|tetve álta|unk az a|ka|mašság igazo|ására igénybe vett más
sze ruezetet/sze ruezete ket.

ilr.
Alu|írott ajánlattevő nyi|atkozom, hogy cĄ7emet13. szabályozott tőzsdén jegyzik I szabá|yozott tőzsdén nem jegyzik.

Amennyiben a céget szabályozott tőzsdén nem jegyzit úgyla
- az a|ábbĺakat nyi|atkozom a pénzmosás és a terrorizmus finanszĺrozása mege|őzésérőt és

megakadáĺyozásáróĺ szóló 2007. évi Ooo(/I. töruény 3. s r) pontja szérint definiált
va|amennyi tényleges tulajdonosrólls:

állandó |akóhe|ye:

vagy

''közös a!án|attéte|esetén a közös ajánlattevők kĺilön-ktilön teszik meg
13 Megfeĺelő vá|asz a|áhúzandó!
11 Megfe|e|ő vá|asz a|áhúzandó!
15 A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása mege|őzésérő| és megakad á|yozásáró| sző|ó 2007 ' évi OoCffI. törvény 3. $ r)pontja szerint ténv|eoes tu|aidonos:
ra) az a természetes személv' aki jogi szemé|yben vagy jogi személyiségge| nem rende|kező szervezetben közvet|enü|

vagy - a Po|gári Törvénykönyvrő| szó|ó 1959. évi IV. törvény (a továĎoiaĺ<oan: Ptk') 685/8' 5 (3) bekezdesében
meghatározott módon - közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad |ega|ább huszonót száźalérávai ŕende|kezit ha a
jogi szemé|y vagy jogi szemé|yiségge| nem rendelkező szervezet nem a szabá|yozott piacon jegyzett társaság, ameíy,e a
közösségi jogi szabá|yozássa| vagy azza| egyenértékĺÍ nemzetközi előírásokka| tiśszhangban léúďŔozzétételi ĺ.oíetelményeŔ
vonatkoznat

rb) az a természetes szemé|y, aki jogi szemé|yben vagy jogi szemé|yiségge| nem rende|kező szervezetben - a ftk. 685/8. s
(2) bekezdésében meghatározott - meghatározó befo|yássa| rende|kezit
rc) az a természetes szemé|y, akinek megbízásábó| va|ame|y ügy|eti megbízást végrehajtanat
rd) a|apítványok esetében az a természetes szemé|y,

1'.aki az a|apítvány vagyona legalább huszonöt száza|ékának a kedvezményezettje, ha a |eendő kedvezményezetteket
már meghatározták,
2. akinek érdekében az a|apítványt létrehozták, í|letve műkĺidtetit ha a kedvezményezetteket mé9 nem határozták meg,
va9y
3' aki tagja'az a|apítvány keze|ő szervénęt va.sv meghatározó befo|yást gyakoro| az a|apítvány vagyonának |egalább
huszonĺit száza|éka felett, i||etve az a|apítvány képvise|etében e[ár, továbbá 

_

re) az ra)-rb) a|pontokban. meghatározott természetes szemé|y hiányában a jogi szemé|y vagy jogi szemé|yiséggel nem
rende|kező szeruezet Vezető tisztségvise|ője;

16 sztikég esetén bővíthető!



az a|ábbiakat nyi|atkozom, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása
mege|őzésérő| és megakadá|yozásáró| szó|ó fo07. évi c}coOfi. törvény 3. 5 ra)-rb) pontja
szerinti természetes személy hiányában az re) pont szerinti tény|eges tu|ajdonos a jogi
személy vagy jogi szemé|yiségge| nem rendeĺkező szeruezet vezető tisztségviselője(i)1,
akĺ(k)nek nevét és állandó lakóhe|yét az a|ábbiakban adjuk meg:

vezető tisztségviseĺő : 11
, á||andó |akóhelye:

rv.
Aĺu|írott aján|attevő nyi|atkozom, hogy a Józsefuárosi onkormányzat mint Aján|atkérő á|ta|

,"Szál|ítási keľetszeľződés a Budapest Magdolna Negyed minimum 56 önkoľmányzati
bérlakásának ľész|eges fe!újításához szÍikséges építőanyagok és eszközök
biztosításáľa eseti megrende!ések alapján'' tárgyban megindított közbeszezési e|járás
tekintetében vá||a|kozásunkkal szemben nem állnak fenn a Kbt.-ben fogla|t a|ábbi kizáró okot
ame|yek szerint nem |ehet aján|attevő:

Kbt. 56. $ (2) bekezdés:
- ame|yben koałetetten vagy köaĺetlenü| tobb, mint 2ío/o-os tu|ajdoni résszel vagy szavazati
joggal rende|kezik olyan jogi szemé|y vagy jogi személyiséggel nem rende|kező gazdasági
társaság, amelynek tekintetében az 56. 5 (1) bekezdés k) pontjában meghatározott fe|tételek
fenná||nak.

A)* nincs i|yen közvetetten vagy közvetlentj| több, mint 25o/o-oS tu|ajdoni réssze| vagy szavazati
joggal rende|kező jogi személy Vagy jogĺ szemé|yiségge| nem rende|kező gazdasági társaság.

Ke|tezés (he|ység, év, hónap, nap)

(cégjegyzésre jogosult vagy sza bá |yszerűen
meghatalmazott képvise|ő a|áírása)

B)x Amennyiben van az ajánlattevőben közvetetten vagy közvet|enü| tobb mint 25olo-os tu|ajdoni
réssze| Vagy szavazati jogga| rende|kező jogi szemé|y vagy jogi személyĺséggel nem rende|kező
gazdasági társaság, azokat az alábbiakban nevezem meg:

A fenti jogi személyeke vagy jogi szemé|yiségge| nem rende|kező gazdasági társaságokra
vonatkozóan a Kbt. 56. 5 (2) bekezdésében hivatkozott kizáró feltéte|ek nem á||nak fenn.

Ke|tezés (he|ység, év, hónap, nap)

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

17 az ra)-rb) a|pontokban meghatározott természetes szemé|y hiányában a jogi személy vagy jogi személyiségge| nem
rende|kező szervezet vezető tisztségvise|ője
18 sztikség esetén bővíthetől



7. számú mel|éklet

NYILATKoZAT prÁneevÉľrtRőL

a 3Lo|2oL1. (xII. 23.) Korm. rendelet 14. s (1) bekezdés c) pontia atapján

A|u|írott mint a(z)
(székhe|y: ) cégjegyzésre jogosu|t/meghata|mazott
képvise|őjelg ezenne| k.ljelentem, hogy a(z) mint
ajánlattevő/kozös aján|aLtevőlaz a|ka|masság igazo|ására igénybe vett más szeruezeŕo az e|őző 3
tjz|eti évre vonatkozóan az alábbi közbeszerzés tárgyábol (építőipari anyagok szá||ítása) származő
nettó á rbevétellel rende| kezik:

Közbeszerzés tárgyáb ő| származő
áľbevétel (áfa nélkül)

osszesen

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

(cegjegyzésre jogosu |t vagy sza bá |yszerűen

meghataImazott képvise|ő a|áír.ása)

'9 Ké4tik a nyilatkozatot a|áiĺó szemé|ye szerint a megfelelő ľészt alahúzni.
'" Anyi|atkozattevĺĺ személye szerint a megfelelő rész alĺíhúzaĺrdó!
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8. számú melléklet
NYILATKOZAT

biztosíték rendelkezésrc bocsátásá ľót

A|u|írott mint a(z)
(székhely: ) cegjegyzésre jogosu|t/meghata|mazott
képviselője2l ezenne| kije|entem, hogy a Józsefuárosi onkormányzat á|ta| indított ..Szá|títási
keretszerződés a Budapest Magdo|na Negyed minimum 56 önkormányzati
béľ|akásának részleges fe!újításához szĺikséges építőanyagok és eszkiizök
biztosítására eseti megrendelések alapján', tÉrgyú kozbeszerzési eljárásban nyilatkozom,
hogy az eljárást megindíto fe|hilvásban előírt biztosítékot (te|jesítesi biztosítek) a Kbt. 126.s (4)
bekezdése szeri nti hatá ridői g Ajá n latkérő rendel kezésére bocsátj u k.

Ke|tezés (he|ység, év, hónap, nap)

(cegjegyzésre jogosu lt vagy sza bá lyszerűen

meg hata lmazott képvise|ő a |á ír.ása)

2' Ké4tik anyi|atkozatota|źńri szemé|yeszerint a megfelelő részt alĺíhúzni'
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Budapest Magdolna Negyed minimum 56 önkormányzati bér|akásának ľészleges
felújításához szükséges építőanyagok és eszközök biztosítása családonként összesen
maximum 4oo ooo Ft+áfa éÉékben eseti megrende|ések alapján.

A lakásfe|újítasok a Magdo|na Negyed Program III. integrá|t szociá|is városrehabilitáció keretében
történnek. Az építőanyag és eszkoz leszál|Ítása is a feladat részét képezi. A megrende|t épí!ési
anyagokat eszközöket a megrende|éstől számított 20. napig ke|| |eszá||ítani az Aján|atkérő á|ta|

meghatározott he|yszínre. Maximum 56 alkalom szállítás.

A dokumentációban meghatározott termékek szállítása a szállÍtási keľetszerződés
összegének eléréséig, de végső teljesítési határidőként 2o15. május 15-ig.

A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 26. 5 (6) bekezdésében fog|a|takra
tekintettel aján|atkérő fe|hiiľja a figye|met, hogy, amennyiben a közbeszezés tárgyának
egyérte|mű és kozéľthető meghatározása szrjkségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetíí,
típusú dologra, e|járásra, tevékenységre, szemé|yre, szabada|omra vagy védjegyre va|ó
hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy je||egének egyérte|míÍ meghatározása érdekében toftént,
és megnevezés me||ett a ,Nagy azza| egyenértékű'minden esetben éftendő. Aján|atkérő fe|hÍrrja
a figyelmet hogy, egyenértékű do|og megaján|ása esetén az egyenéftékűséget az
ajá n |attevőnek az ajá n |atába n doku mentumokka I igazolnia ke| |.

22 ezt keti| az ajánlattevőknek beárazni és összeadni, majd a nettó egységárak összeadásából
keletkezett nettó összárat kell a feloIvasó lapon feltüntetniiik. Az egységárakat nem kel|
beszorozni a várható mennyiségekke!!! !

EgyszárnyĹl
bejárati ajtó
szerelvények-
kel



W
fenyő|éc 4 m 160

fenyődeszka 4 m 160

Ĺiveg 4 mm 1r5 m2 60

kÜ|téri

zománc
festék

3 I20

ajtó pánt 1 készIet 40

kilincs 1 készlet 40

szilikonos
tömítőpaszta

1 db 40

lenolajkence 1 40

a|apozófesték 3 10

tömítőpaszta
vagy gitt (300

ml)

2 db 80

Uj fa ablak
szere|vények-
kel

1 db 40

BeépíĽéshez
szĹikséges
szereIvénye

1 készIet 40

Zsákos
vakolat

40 kg 1600

kényszersze|-
|őző

1 db 40

fenyő|éc 4 m 160

Ĺiveg 4 mm 2,5 m2 100
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impregná|t
gipszkarton

lemez

16 m2 640

50-es Cw váz 13 m 520

be|téri ajtó 1 db 40

zsákos
glettanyag

5 kg 200

beltéri
diszpeziós
festék

5 foo

be|térijáróĺap
30x30

15 m2 600

zsákos aljzat 160 kg 6400

fugázó 6 kg 240

be|térijáró|ap
30*30

5 m2 200

zsákos a|jzat 60 kg f400

fugáző 2 kg 80

aljzat
javításhoz

homok

100 kg 4000

párnafa 5x5 20 m 800

a|átét deszka f0 m 800

a|átét fi|c t7 mf 680

Iaminá|t L7 mf 680
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falilámpa 1 db 40

kismegszakító Ĺ db 40

kétáramköros
vill. kapcso|ó

1 db 40

elektromos
vezetékek

I készlet 40

MBCu 5x1,
rézvez.

1 m 400

Mü III.

védőcső 16
1 m 400

kü|ső szel|őző
rács

1 db 40

zuhanytá|ca 1 db 40

wc csésze +
tattaly
komplett

1 db 0

kézmosó 1 db 40

vízvezeték
szereIvények

1 készIet 40

csaptelep 1 db 40

csempeszelep 1 db 40

sarokszelep 1 db 40

elektromos
vízme|egítő
120 liter

1 db 40

elektromos
szere|vények

1 készlet 40

faIilámpa 1 db 400

csat|akozó
aljzat

1 db 400
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kétáramköros
vi||. kapcso|ó

durua és
finomabb
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Csőszerelő
szerszámok 1 készlet

5

csőfogó 1 db

PVC csővágó 1

1

db

db

go19os

csova9o

kézi fíirész 1 db

kézi |emezo|ló 1 db

Villanyszere-
lési eszközok 1 ĺízIet 5

szigetelt
kombinált
fogó I db

fázis ceruza 1 db

csavarhúzó
készIet 1 db

veso 1 db

ka|apács 1 db

Tételes árazatIan kö|tségvetés kĺilön file.ban kerÍi! csato!ásra. A csatolt táb|ázat
minden sorában meg ke!| adni a nettó egységárakat a táb!ázatban szeľep|ő
mértékegységekben, kiszerelésekben! Az egyiisszegíĺ nettó ajánlati árat
(felo|vasólapon csak ezt kel! árként feltĺintetni) a kütön file.ban szeréptő tábtázat
nettó egységárainak összeadásávat ke|| képeznilll 

^z 
egységáľakat nem ke||

beszorozni a várható maximá| is men nyiségge|! ! !
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