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ELoTERJEszTÉs

a Városgazdá|kodási és Pénzĺĺgyĺ Bizottság 2014. febľuár 13-i

Táľgy: Javaslat Megbízási szerziĺdés keretében ,,Budapest-Józsefuáros, Magdolna Negyed Pľogľam III.''
(azonosító szam: KMOP-S.1.l/B-l2-k-2012) ,,G2/6 _,,Társadalomból kirekesztett nők foglalkoztatása és
rehabilitációjď' projekt keretében,,Magdo|na Klub a hátľányos he|yzetűnőkszámźrď, szo|gá|tatás megszer-
vezése és biaosítás a Ífu gyil kozbeszerzési eljáľás megindítĺásrára

Előterjesztő: dr. Mészár Erika a|jegyzo
Készítette: JegyzoiKabine! Ész-rBR rn
A napirendet nyilvános ülésen kell trárgyalni.
A döntés el fogadás áh o z e gy szeríj szav azattöbbs é g s züks éges.
Melléklet: 1. sz. melléklet bírálati lapok

2. sz. ď1źn|attételi felhívás
3. sz. aián|attételi dokumentáció

Tisztelt Y árosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bĺzottság!

I. Előzmények
A Képviselő-testület a285/f0I2. (VIII.Ż9.) szálműhatározatźnak 1. pontjában úry döntött hogy a Szociális
célú város-ľehabilitációs témájú kiemelt pľojektjavaslatok (Kódszám: KMOP-S.1 .I/B-12) témájtlpá|yázaton
részt.vesz.
A Képviselo-testĺilet a28/2013. (II.06.) szám,űhatározatában úgy dönt, hogy tudomásul veszi aze|łsterjesz-
tés mellékletétképző, a KMOP-S.I.1/B-I2-k-2012-000l kódszámú" Magdolna Neryed Pľogram III. (a to-
vábbiakban: MNPIII.) projekt megvalósítására létĘĺitt és 2013. januáľ 30-án a\áírt Támogatási Szerz(ĺdést
(a továbbiakban: TSZ) és annak mellékleteit.

A projekt kőzbeszerzési terve szeľint közbeszerzési eljárások lefolytatása szĹikséges a Budapest-Józsefuĺĺros,
Magdolna Negyed Progľam III.'' (azonositô szaĺn: KMOP-S.1.1 /B-12-k-20|f) ,,G2/6 _ ,,Táľsadalomból ki-
rekesztett nők foglalkoztattsa és rehabilitációjď' projekt keretében ,,Magdolna Klub a hátrányos he|yzetu
nok számárď, szo|gát|taÍás megszervezése és biaosítiĺsa tfugytharl.
Fedezete: aTSZ2, számű melléklete szerint azoná||őan nem tĺímogatható szoft kdltségeken be|u| a,,Gf
Foglalkoztatási pľogľamok''. Költség-besoľolás és számviteli kategória szerint a ,,Projektmegvalósításhoz
igénybe vett egyéb szolgáltatások l 529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások kĺiltségei''.
Nettó becsĺilt éľték 25.676.164 foľint. A teljesítés idĺĺtartama: 2014. július l-jétol 2015. május 30. napjáig.

il. A beteľjesztés indoka
Az MNPIII projekt végľehajtása és lebonyolítása, apźÄyázatban szereplo önkoľmányzati váIlalás teljesítése
érdekében szÍikséges akozbeszerzési eljráľás megindíĺásą valamint tźrgyi e|járźtsra vonatkoző ajáriattéte|i
felhívás és aj án|attéte l i dokumentáció el fogadás a.

III. Tényállásĺ adatok
A Projektmenedzser szervezet összeállította a fenti témaköľben aközbeszerzési eljárások műszaki |eirásáĺt,
dokumentác iő terv ezetét.
Ajánlattevĺĺ feladata: Magdolna-negyedben jelentős szÁmban éló, séľülékeny táľsadalmi csopoľtokhoztarto-
ző nők (pl. fogvataľtĺásból szabadultak, pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek, hajléktalanot mélysze-
génységben élők, prostituá|tak, stb.) mentálhigiénés gondozźsźú és munkaerőpiacľa történĺí visszavezetését
valósítja meg foglalkoztatźsi rehabilitáció segítségével. A szolgáltatást a kliensek számtra téľítésmentesen
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kell biĺosítani. A ľehabilit.ĺíció megvalósítása érdekében a szolgáltatĺás során Ajránlattevő közösségi teľeket
alakít ki' aza|źlbbi funkciók ellátĺísáľa:

- a munkaeropiacról kiszorult nok számźtra rehabilitációs foglalkoztatás biaosításą
- lakosságikertrészmiivelése,
- pszicho-szociálisrehabilitáció,
- közösfőzés, élelmiszeľtaľtósítás, étkezés,
- mentális gondozás
- szociális problémakezelés
- egészségüryi ellátás és kapcsolódó tevékenységek szeľvezése
- megkereső programok szervezése
- tanácsadás, infoľmációs szolgálat

Biztonsági ór a|ka|mazźtsa, a munkatáľsat a résztvevĺĺk, a helyiség és a berendezések, felszerelések védelme
érdekében. 2014. július 01 és 2014. augusztus 01. napja között ajánlattevo aze|okészíto munkálatok elvég-
zésére köteles (eszközbeszeľzés, munkatársak felvétele, paľtneľek összegyűjtése).

A Bíráló Bizottság 2014. február 7-én Íartott ülésén tárgya|ta meg a felhívás és dokumentźrciő teĺvezetét (1.
sz. melléklet).
A Bíráló Bizottság javaslatait, észrevételeit a Projektmenedzser szervezat elfogadta, melynek a|apjźnazBsz-
Keľ Kft. ĺjsszeállította az e|jźlrást indító felhívás teruezetét (2. sz melléklet), valamint az ajźn|attételi doku-
mentáció tervez-etét (3. sz melléklet).

Az ajźĺn|atok bírá'|ata az ,,összességében legelőnyösebb aján|ať,
alapjrán:
Részszempont

1. nettó havi megbizźsi díj (HUF)
2. a projektidószak a|att a szolgáltatrást rendszeľesen

(legalább 20 alkalommal) igénybevevők vállalt szám4
akotelezo 15 ffi felett (fo)

3. a projekthez kapcsolódó nyilvrános közösségi események
vállalt szÁm4 akőte|ezo 4 eseményen kívül
(alkalomban megadva, maximálisan 10 alkalom)

Iv. Diintés taľtalmánakrészletes ismeľtetése

az a|álbbi részszempontok és súlyszámok

Az MNPIII pľojekt keretében vállalt kĺitelezettségek teljesítése érdekében aBizottsĘ dönt a közbeszerzési
eljáľĺás megindítĺásárő|, az aján|attéte|i felhívás és az aján|attételi dokumentĺáció elfogadásáľól.

v. A döntés célja' pénzügyi hatása

A beszerzés fedezete az európai uniós támogat źs, fedezete a TSZ 2. szálmű melléklete szeľint az onáillőan
nem támogatható szoft költségeken belül a,,G2 Foglalkoztatźsi programok''. Költség-besorolás és számviteli
kategóľia szeľint a ,,Pľojektmegvalósítiáshoz igénybe vett egyéb szolgáltaĺások / 529. Egyéb igénybe vett
szo| gźitatások költsé ge ľ'.
Tekintettel a 100%-os támogatási intenzittsra, aszo|gźútatás megľendelése költségvetési fedezetet nem igé-
nyel.

VI. Jogszabá|yi ktiľnyezet ismeľtetése

ABizoÍÍság döntése a Képviselő-testĹilet és Szeľvei Szeľvezeti és Mĺiködési Szabá|yzatáró| szőLő 25120|3.
(v .27 .) önkormrányzati ľendelet 4. melléklet 1. l . pont l . 1.3. alpontjián alapul, mely szerint a Váľosgazdálko-
dási és Pénz'lgyi Bizottság dönt kozbeszerzési üryekben az e|játás megindítrásráról, eľedmény megá||apításá-
rő|, beszerzési iigyekben az eredmény megállapítĺásáról.

Kéľemaza|ábbihatźtrozati javaslatelfogadását.
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Hatáłrozati javaslat

A Városgazdálkodĺĺsi és Pénzügyi Bizottság a ,,Iltregbízási szerződés keretében ,,Budapest-Józsefváros,
Magdolna Negłed Program III.,, (azonosító szám: KMOP-í.1'1/B-12-k-20I2) ',G2/6 

_ ,,Társadalomból
kirekesztett nőkfoglalkoztatása és rehabilitóciója,, projekt keretében ,,Magdolna Klub a hátrónyos helyzetű
nők szónláľa,, szo|gźůtatźs megszervezése és biztosításď, tárgyűközbeszerzési eljárásban úgy dönt, hory

1. akozbeszerzésekľől sző|óf011. évi CMII. törvény 121. $ (1) bekezdés b) pon$ában foglalt, nemze-
ti eljárásrend szerinti, nyílt közbeszerzési eljárást folytat le.

Felelős: polgármester
Határidő: 20|4. februźr 13.

2. elfogadja az e|őterjesnés 2. szźmű mellékletét képezó ajĺánlattételi felhívást és a 3. számű mellékle-
tét képezó ajánlattételi dokumentációt.

Felelos: polgáľmester
Határidő: f0I4. februźtr 13.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Jegyzői Kabinet, Ész-Keľ Kft'
A lakosság széles körét érintĺí dĺjntések esetén az e\őterjesztés előkészítőjének javaslata aközzététel módjá-
ra: honlapon

Budapest, 2014. februáľ l0.
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g.Í'ř..Á Ĺó n r.zoľľsÁGľ,gasvzőKöÍĺY.v

.t: Ąján{atlĺéľ& ló,ą.ĺ.ęfváľosi önkgrmányzat.1o&2 B.u{apęgt,. Balpss. u, 63-67,, '1, em.
ĺ0o. táľsyá!ó

Á közbeszerzés táľgyaz ,,Megbízási szeľződés keretében ,,Budapest.Józsefuáľos' Magdo|na
Ne.sľed Program III.I' (azonosító szám: KMOP-S.I.,.IB-Ĺ2-k-2o12) ,,G2}6
Jársada|omtíl kirekesztett nők fog|atkoztatása és ľehabi|itációja'. pľojekt keľetében

',Magd.o!na 
K|1lb a hátľán-yos hetyŹetíi' nők szárnáľa|' szo|gáItatás m'ęgszeľvezésé .ésl

biztosÍtása,, F,gvú, Kb.t' tn...řésżślsz. erinti.ny.ilt ětjárás'fulhívflsáąak'éś dokumgntáęiójának
véĺęmény'ęeé.se

;21 [dőpontł .żQt4.. febľuáľ.O7, 0.,'$ io0] óra

3. A jegyzőkiĺnyY fetvéte|ekor je|enlévő szemé|yek alulíłott BB tagok

dr. Cz|fľa Gabľtella kéľdése, hogya 15 ffir'ésaĺéte|e biztosítható-e.reä|isan?
Erdősi Sándor: .t5 fő biztosítása az aján|attevő, fieJadätd,. ltockázatri :.nein.soĺ( a ,15 ,fő" Jäväśotom ä
szenőđiistery'eĺetbő|:a m,qb'ízóľztltľleĺýe śEeŕłnt illetékes hĺĺósg kizaľ..ólagos i|letékességét::tcĺľ.ólnĺ.
fvto-|nänGy,.ór.g'}lł,$4'iérť.van korl.áĽozva. a tielylsęg*, hqgy csak.mlJtl.lĺanapokon van. nlłit'vep
'Erdősi sa1dbľ;' heti 5.0 Tĺą ;nľi.tv''ą tarlaę) mégbí'zóva| egyeztetve. igéB'y szeĺint a fix ny'ĺfvat'aľtásJ idő
helyett javíthato asferzffi éśtervezetben, .łňűśzäkiJ leíŕáśbäń.
Mo|nár Gyöłgy; Miért havi egyenlő. t'sszęgűék a ľészsaírnl& n'ę tffi fĺnanszírozťí.a nýertes.
éján[attevő a kö|bfueket?
Alföldi Gy,grgy:.Van kĺĺltségeazgján|ätt€ýőnęk' .p!, ''eszktĺzolę bĺzüo.sjtása" ezétt'e!ő|ęęt bl4p.sÍtunk.
dr. Nagy Adäm; iigy..javaso|oľľ'r äeeĺől irnéŕtékét me$határożnĺ, ľłqgý fedeir.e,l8feszkózĺj'lĺ.kö|BeEét.
Hoľvai Akosi.javäsolom, hogy az e|őĺeg..a..vegszám|ában |egyen éĺszamo|ható.

ĺegřz'őkö,.ĺ'W'!p'zäma 8l 35 ; p'e11jępl

Md|lék|etl ;€gyénj bírr.áIatł iapolĺ
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níĺt|ó B"iĺp'ľ[s{' g. .tssja łł
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dn Magyar.,AüľiEnn .|ĺsznKER.Kfr.
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Mo|nár.Gyórgý

Perlik Tanás



EGYÉNI gÍRÁLATI LAp

A ,,Megbízási szerzłĺdés keretében ,,Budapest.Józsefuáros, Magdolna Negyed Pľogram III.',
(azonosító szám: KMoP.5.1.LlB.12.k-2oLf) *G2l6 .,,Társada|ombót kiľekesztett nők
foglalkoztatása és rehabi|itációja,, projekt keretében ,,Magdolna Klub a hátľányos helyzetĺi
nők számára,, szo|gáttatas megszeruezése és biztosítása,, tárgyú, Kbt. Iu. része szerinti nyí|t
kozbeszezési eljárás eljárást megindíto fe|hívasának és dokumentációjának ismételt vé|eményezése

Ajánlatkérő neve! Józsefváľosi tinkormányzat (1082 Budapest Baľoss u. 63-67.)

Bĺra|ó Bizottság tagja: (\ou .ĺ.l NR Gę-;R \v

Javaso|om a szerződéstervezetből a megbÍzo székhelye szerint i||etékes bíróság kizárólagos it|etékességét
torölni.

A csak munkanapokon torténő nyitva tartást javasolom heti 50 óra nyiWa tartásra modosítani.
Javasolom, hogy az e|ő|eg a vegszámlában |egyen e|számolható.

Az eljárást megindíto fethÍvást és dokumentaciót ebben a formában javasolom e|fogadásra a
döntéshozónak.

Dátum: 2014. február o7.

ki tr-'1
Aláírás



EGvÉ ľĺr''BÍniłĺl|ľĺ. rĺp

4 ;1tggbízásí szereődés. kerętébe'n.oB.udapęst-l'.ńzsefľáro','si ľĺegyed. Fmgľaml-iIrĺ'
(azonosÍtó szám: KMoP.5.ĺ'LlB-Ĺ2-k2o1z) ,,G2I6 - ,,Tár'sadalombót kirekesztett nők
fogla|koztatása és ľehabilitáció;ia.'pľojekt keľetében ,,Magdotna Klub a hátrányos helyzetii
nők számárali sztil$áitiłitás meEśzeľv'ezése és bĺztosÍtásrto.táŕgy.{ll, Kbť" II.I. .része.,szeľinti nyít
|śöżtesŻdľzé$i ěljá.ĺá-ś.'eljár.á,st męgjndibá:fęlhrviásának:és dokumentáeiójánąk] isrnéte|t yéleményseęĺe

Ajá'nlatkér.ő..neve: r'ózsefuáľosi önkoľmán'yrat.(ío82 Budapest..Ba.řośs u' 63167')

Eíl.a|ó Bizottság tagjal .Üą' 
|L ď rł ď*ĺľ, G ĺ ut

Jävaso|om,a :śieľ-ŕődésteľVezetből ä .rněgbízo székhélye szerint ĺ|letékes bíróság kizárólagoś i||etéKeśsft;ét.
töroĺňĺ:.

A'ęgęk mřJnkanaB9líCIn'Ęľ-téĺ.ő'nyiwa tańáśt.javasoJorn heti 50.'óľ'a'nyitve.tartásľB modosítay1!.
Javáso|orn, hogy az előle9] a ýegśzámlában legyen elszámolható.

/.\z. :eljáľast. .mwĺnd,í,ťó .felli-ívłást 'éi. dqkqmentáció.t ebbcn a for.'máhan .jflv.áśotom: elf'pgądäsrą a:
döntésfiozó'nak

Dátum: żolą. február ol'



ľeyÉuĺ.gÍRń|áľI |áP

A ,,MegbÍzási szeľződés keľetében ,,Budapest.Józsefiĺáros, Magdolna Negyed Program rIÍ.''
(azonosĺtó száml l(MoP.5.1.!./B-12-k-2o12) i,GfI6 - ,,Társadalomból kiľekesztett nók
'fosla|koztatása és ľehabilĺtłłciója" proje|G keretében 

'Magdo|na K|ub a hátľányos he|yzetíi
nők számá1a,] .s1o|gá|Ętás.megsreľvezésF és biztosítasaú táygy,,á, Kbt:. III: részé szerinti nyí|t
kózbesze'ęésĺeljárás eljárást megĺndíto felhívásának és dokumentációjának.isméteft'ýéĺeményezése

Aján|atkérÓnev.g 'Józsefrĺáľosi önkormáłľĺattí0E2.Eudapest'. Eäľoss ur 163.ĺ6ľ.)

Bŕájó' Elzo- t--tsá,g tagjä: b[., ffi 
'{iřh íL , fl.lĺl.Ĺĺt-

Javagqlgm ą szeraődésteĺ'vezetb-ő.J' Đ.,nlĘgbjĺĺá 'székhelye.sf.€ľint il|etékes o-írr,ósłágj'|ĺizaľóI'ągps illetékessęgét
tirölni.

A'csé6 rnĺ.łnlĺanapokon:.!.onénő]tty.iw,a tartáśt,jąvaś.oiom hetj 50:''óra ryyilva.ta.ľtáŚĺ.t' ĺĺiđdosíta,ni.
J.av asp'|oa, hogy az előteg 

: a vég számĺában' !.eg'}łęn elseá molhatéł

Ę .eji'ęľás1 megínaító. &ltlív'ásb.é.s': dolęumerrtációt .ębben a foľrnában jaĺłä.śb|om eiifogatĺásľa' .a
dĺÍntéśhozónak.

fr oaflyĺ 2074, f1bruä'r av.

Íj l tł A lÍ
#* uvl ť-h

A|áír'ás ť



EGYÉNI gÍRÁl.łrľ LAp

Ą "Mesbizási szerződés keretében ,,Budapest-Józseńĺáros, Magdotna Negyed Pľogľam III.,'(azonosító szám: KMoP-5.1.UB-12-k.2o12) ,,G2l6 - ''ľaľsaaa|ombóĺ-kiľekeJztett nők
fogla|koztltása és^ rehabilitĺációja'. proje|t kéretében ''Magdo|na Klub a hátľányos ľrelyzéiíĺ
nők számára'' szo|gáJtatás megszelvezése és blztositá słí tÁrgyĹt, Kbt' III. ľésze szerińtí nyílt
közbeszerzésie|járás eljárást megindíLló felhívasának és dokumentációiáňák isméte|t vé|eményezése

Ajánlatkérő neve! Józsefuárosi önkormányzat (1082 Budapest. Baross u. 63-67.)

Bĺráló Bizottság tagja: ,lti i, tł '{.t ;(:i e .ĺ i .i. ,r-'c Ĺ

Javaso|om a szenődéstervezetbő| a megbĺzo székhe|ye szerint i|letékes bíľóság kĺzárólagos illetékességét
törö|ni.

A csak munkanapokon ffiľténő nyiWa tartást javasolom heti 50 óra nyitva tańásra modosítanĺ.
Javaso|om, hogy az elő|eg a végszámlában legyen eĺszámo|ható.

Ą1 e.lj{rás! megindíto felhÍvást és dokumentacĺót ebben a formában javaso|om etfogadásra a
dontéshozónak.

Dátum: 2014. február 07.



EGYÉNI nÍnÁl.nĺĺ l.ap

A ,,Megbízási szerződés keľetében ,,Budapest.Józseńĺáros, Magdolna Negyed Pľogľam IfI.,,(azonosító szám: KMoP-5.1.ĹIB-L'2-k-2brĐ ,,G2l6 - ,.ľe.š"oa|ombóĺ-łi'eĺ.es-ztett noifoglalkoztatása és.rchabi|itációja,' proje.kt téľeiéoón ,,Maódolna K|ub a nĺiiĺnvos ň;jy*ňanők számára,, szo|g.ä|tatas megszeľve-zése és biztosítb'a; tá'gyú' řbt,lll. 1.é,," szerinti nvíltkozbeszezési eljárás eljárást megindíto felhívásának és dokumentációiáňát,isńot* üellňZ.vllää' '.'.'.

Ajánĺatkéľő neve: Józseńĺárosi önkormányzat (ro82 Budapest Baľoss u. 63.67.)

BĺraÍó Bizottság tagja: .ä .r l ,l.ł.j *Í '. (FJÔa? /.- L,

Javasoĺom a szeződésteruezetbő| a megbízó székhelye szerint il|etékes bíróság kizárólagos ĺ|letékességét
törölni.

A csak munkanapokon töténő nyitva taftást javasolom heti 50 óľa nyitva taftásra módosltanĺ.
Javasolom, hogy az e|őleg a végszámtában |egyen elszámolható.

Ą1............... 

e,lj{rĺs! megindító felhÍvast és dokumentációt ebben a formában javaso|om elfogadásra a
döntéshozónak.

Dátum: 2014. február 07,



irĺ aÁĺ.ĺł rĺt ąĺ.ĺ ľsľit.;;
*ľęyľőxcruvv

I. Äjanłatkđľő: .tógsefuĺÝľosĺ {i*l*CIľnŕłnyzĺtt' Í.Ô*? tsudag}*st, Ěaľĺrss 15. 63.6?. 3.. ęľľY'rÜ$. tárgya|ĺÍ

ĺ{ ktÍzbeszeľzés t*ľgya; ,,h4egbízás i .śłąľződés. kęľetĺíbęn ,,Budłpest.Jóĺoefuáľo-s' Magdolnerň|eayeđ Pľosľa.ĺ1 .ÍII.' (azonqsĺľĺĺ szá'''i 
--xfuóp,-s.ĺ.r/B-t.2''kt2oĺe) 

.,tł16,..řársaĺJaloľirbó| kiľeltesztett nók':.fogtaĺkoatatásit és rehabi|i&{ciója,, projekt. :keretélreľr..Magdo|nä |(tub a..hátriínyos fte1ľňtĺ nĺít szinrára; szplgáltaŕá$ ľfieđieeyvezěse Ésbizt.osít*sal1fáľgy.ů ${Írtľ. Iľt. ľéseę É.i.ę$nti l'lrĺľt uĺiä*u řęĺnĺv*sřnaĺc *s aok.;řÍ'L;iillü;äđkvĺÉ|eményerése ::.:. 
:

2" Ictőpont: ŁĐLé.ŕeÍrľuĺĺr Ü7. Ü&łü$ óľa
,".'l. A jegvĺőkť).nyv feĺvéte|ękoľ jelenlévl $aenĺéÍyekĺ al uJíĺo* .Bs tagok

c|r. Cziĺta Gabrĺet|a kórĺłése" hogy a l5 fő ł.ésłvé!ae.|:nľ'clsĺthatĺr.e..1eátisan?
ErJiĺsĺ Sándoľ: ].5 f<j bizťosítása az ajántnttev.ő'feiac|ata, l**irä7.;' ::Ánl 

sok ł 15 fű. Javaso|onl aszoleŕjúéstcľvezet|iőla ĺnq;ľlízo székheiye szelJĺlľ i|ĺetékes nĺ.ósá:sĺ]tĺizáóľagos ĺĺĺetetĺcsségéĺ.iä,äi,ľ,'. 
.

Mo|náľ (;yörgy: Mĺért v.an.koľ|átozva a lle|ylség, hogy csak munkäilapoxon van nyiĹvĺl?lllĺĺősÍ Sándor: heĺ:i 5Ü,,9'l nyitva Łaĺtás, megbíńVď *gyezĺ,.etve :igény sfe|.i|rľ a fix nyĺ[vaĺ.affásí iĺ|őhelyĺ.:ti:javíthat.óa sz.eľĺjdéstetvezet.ben, nlíięłäkileíľ;ísbän, 
..'.--....ł-.., ý '..' !','.$':'---: :.-*. ....'/

Mohrár Ĺiyoľgy: Miéń h.avi egyenlŕi oss?egűgk.a l.ť:sz$záłn|ák, neg tr'l<lja Íinarlszírozni .;a l'lyertesaján|aiLcvćÍ a kĺlltségekeľ? . . .- :. ..

1ľ.]ĺ|^ľľľĽ.Vľ:.k.ltt'óge az ajáĺrlattevcĺne|1, pl, eszkozrjk bĺztosíłása, ez"ért elĺĺległet |lizľosĺLullk.
C]ľ. Nagy Adáĺn: úgy javaso|om az eĺő|eg móitérft me.c;hatáľoznĺ, hogy iedezze u' .',ráitiktBiúlnu''
řłĺ:lvaiAkos:javasoíonr,lrcgyaze|c5|egnyégs.zaĺn|abánhgyenólsłá]no|llat.ó

Jegyrőkłinyy|erárva 8:3s peľckď..' .

Me|ĺókk.:ĺ:: egyćniŁlír,álati ĺapok . 
'

jeqyĺ.őkonyvvezetĺj;

ĺtíľá ki ĺjiz.ĺrttság ttl gjaĺ :

knrť.

dľ. Magyar Adrĺcnĺl Ész-xľR rcĺt.

ľ'loivaiÁkos

.dľ' KercnyiGóz-a

. --i Vógh JózseJ János

ii ; :: ,

:.-, i.;::t:,,.., . 
j,,....r,._.

| ż. |.:''. -...,.. rJ '. !. | . | .\. .

rlr. *iÍĺa Gábľiclla

'.';. 's :. .. .l-.. .Ę....\

..'..,'...,.,......,'. :Źď...' :'....
l{o|nár Ĺiyolgy

ngl
Pĺlĺlík .-] aľnłis

t .:I:i

'i
.!t:

ii

'.€:'

i:



tGYt*Nĺ gÍnÁm.ľr mR

4 "ł"ĺegb.íl3si szorzőĺté1!e5télł.ęn ;,Budapest-Józsefuáľos, Magdo|na N€gyeđ Pľogľam lrr.,,{azonosÍtó szám: Kľ9Ľ.-5.-ĺ"ł/B.r2:k-2ôrz) ,,Gl'l6 *:..,;1eľsaaalomĺóĺ.ŕiľeresztett not<fogĺa|koztatása és ľehabilitáęiója|l p5oj9lĺt kére'ŕébáń'.,,ľĺaiłolna Klub a lráirányos he|yzetűnők száľnáľa- szotgált,a$s m'äfu;iryęifs9 a; ilĹtó!ĺŕä.Jäř.iárgyú, ľ<ni. m ieize szeľintł nyíĺtkozbeszerzési e|járás e$áľást rneginä[o reÍhĺvásának e' aoruniäňti.'qe'íár.1.*gi* uer."-'änyu.e.u

Ajánlatkérŕl neve: Józseĺvárogi bnkormányzat (1os2 Budipesę Baross u. 63-67.)

Bíĺá|ó Bizottság tagja: Fa' Ąl fi" ,,l^

Javasolotll a szerződésteĺvezetbő| a megbí'o székhe|ye slerint i||eľékes bľoság kizáľólagos i|letékességét.. 
.toľo|ni.

1 csak munkanapokon tölténő nyitva tar.tast javasolom heti 50 óľa nyitva tartásra móclosítani.
Javasolonr, hogy az e|ő|eg a végszám|ában |egyen elszárno|ható'

1:..':

Az eljárásľ megindító felhÍvást és 'dokumentácłót ebben ą formában javaso|om e|fogadásľa adöntéshozónak'

Dátum; 2oL4, febĺuár a7, .

Aláfuís



gÍnÁLo nrzoľľsÁcr
rroyzőxoľĺvv

1. Aján|atkérő: ]ózsefuárosi önkoľmányzat 1082 Budapest, Baross u. 63-67. 1. em.
10o. táľgyaló

Á kfizbeszerzés tárgya: .,Megbízási szeľződés keľetében ,.Eudapest-Józsefváros, Magdolna
Ne.9ved Progľam .III.' (azonosÍto saĺm: KuoP:5.1.17g-ĺz-t(-zorz) -GZj6.,Társadalomból klrekesztett nők foglatkoztatása és ľehabi|ĺiácioia; piJjett keretében
,,Magdolnä Klub a hátrányos helyzetíĺ nők számáľa.. szotgátbřás meószervezése éśbiztosítása'..É.gyĺ Kbt. III. része sżerint| nyílt e|jáns fethĺvás-ánat és aóŕím;ú"ieEđ'.
véleményezése

2. Időpontl 2014. február a7, o8:o0 óra

3. A jegyzőkönyv felvételekoľ jelenlévłí személyek: a|u|írott BB tagok

dr. Czifra Gabrie|la kérdése, hogy a 15 fő részvéte|e bĺztosítható-e reálísan? i
Erdősi Sándor: t5 fő biztosĺtása az aJán|attevő fe|adata, kockázata, nem sok a 15 fő. Javasolom a
szeaődéstervezetből a meEbíizó szekhe|ye szeľint ĺ||etékes bíros ág kizirő|agos iltetékessegét töro|ni.
Molnár Gyorgy: Miért van koľ|átozva a he|yiség, hogy csak munkJnapokon van ny|tva?
Erdősi Sándor: heti 50 órg nyitva taĺtós, rnegbĺzóva| egyeztetve igény szerini a fix nyitvatartási idő
he|yeťt j a víth atő a szerződésteľvezetbe n, m iĺsza ki ĺeírá sba ń.
Mo|náľ GyÔrgy: Miért havi egyen|ő összegűek a részszám|ák, meg tudja finanszírozni a nyertes
aján|attevő a költségeket?
A|fĺildi György: Van kĺiltsége az aján|attevőnek, pl. eszközôk biztosí.Łása, ezért előĺeget bizhcsítunk.
dĺ. lĺagy'Áoáľ' úry Javasó|om az előleg mértétet meghatározni' ńog' Íďe:zeaz eszkozök kci|tségét.
HorvaiAkos: javasolom, hogy az e|ő|eg a vegszám|ában |egyen elszáńo|ható,

"Jegyzőkönyv |ezárva 8135 perckor

Kmf.
Meĺ|ékĺet: egyéni bíráĺati lapok

jegyzőkönywezető:

Bĺrá|ó Bizottság tagjai:

h:ś... 1..'..\.::'.\..''
Mo|nár György

dr' Magyar Adrienn Ész-rrn Kĺtĺ

-.-Ęz.-,/"',,'< " " "; " " ".' r t" " " "Y'
Horval Akos,/

. rl'

Per|ik Tamás



EGYÉNI nÍnÁnrr ĺ.np

A "Megbjzgsi szerződés keretében .,Budapest.Józseńłáros, Magdo|na Negyed Progľam trl.,,
(azonosÍtó szám: KMoP.5.1.1IB-L2-b.2ĺL2) ,s2't6 - ,,ľársaoaloľnbói kirekesztett nők
foglalkoztatása ós ľehabilitácłója', pľojekt keľetében 

'Magdotna 
Klub a hátrányos helyzetĺi

nők számára,, szo|gáltatiás megsze-ľveiése és biztosíŕásař tárgyú. Kbt. ItI. része szerĺntí nyí|t
kozbcszcrzlási eljáĺás eĺjáľást megindító felhívásának és dokulltentáciÚjálrak ismél.elt vélelnényezése

AJánlatkérő neve: Józsefváľosi Önkoľmányzat (1082 Budapest, Baross u. 63-67.)

Bírá|ó Bizottság tagja: ťl y v^ v,(4 , 'Á\.t ,,-i-t
Javasolom a szeződésteruezetből a megbízo székhe|ye szerint i|letékes bíroság kĺzáró|agos iĺletékességét
törolni.

A csak munkanapokon tofténő nyłtva tartást javasolom hetł 50 óra nyitva tartásra modosítani.
Javaso|orn. hogy az e|ő|eg a vegszám|ában ĺegyen elszámo|ható.

Az e,!j9rás! meglndĺló felhívást és dokumenÉciót ebben a formában javaso|om elfogadásra a
dönteshozónak,

Dátum: 2014, febľuár 07' -4/7.7-)
A|áí.ás



L. qL. ołe ĺU ll teŁ

KÖ ZBE;ZERZÉ S I Énrp s Íľo
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja

ELJÁRÁsT MEGINuÍľo FELHÍvÁs

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

; []Epítésiberuházás

[ ] Arubeszerzés

[x] Szolgáltatás megrendelés

l t]Epítésikoncesszió
. [] Szolgáltatásikoncesszió

I. SZAKASZ: AJÁNLATKERO

I.1) NÉv , cÍľr És KAPcsolArrłnľÁsr ľoľr(ox)

Hivatalos nóv: Józsefváľosi onkormánvzat

Postai cím:
Baľoss l. 63-67.

Váľos/I(iizség
Budapest

Postai irányítőszámz
1082

Oľszág:
Magyarország

Kapcsolattartásĺ pont(ok) :

Címzettz đr. Balla Katalin

Telefon:
+36 14592123

E -m ai I : b allakata@jozs efu aro s. hu Fax: +36 3136696

Inteľnetcím(ek) (adott esetben)
Az ajźlnLatkérő á|ta|ános címe (URL):

A felhasználói oldal címe (JRL):

További infoľmáció a következő címen szerezhetőbe:
[ ] A fent említett kapcsolattaľtási pont(ok)
x kt az A.I mellékletet



A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszer,esl
rendszeľre vonatkozók is) a következo címen szerezlretők be:

[ ] A fent említett kapcsolattaľtási pont(ok)
x] Egyéb (talrce kt az A.II mellékletet

Az ajěn|atokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címľe ell 6enyujtani:
[ ] A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
4tgyéb (takse ki ąz A.III mellékleteĐ

I.2.) Az łĺÁľr,łrranŐ rÍpusł

I.3.) F.o ľnvÉxnľĺysÉc

I.3. 1) Kr,^ł,sszlrus AJÁNLATxÉnox

I.3.2) Kö zszoĺeÁr.ľ,ł.ró łĺÁľr,łrxÉnix

|) Gáz- és hőenergia termelése,
szźllítźsa é s elo sztása

I Villamos energia

[ ] Ftildgáz és kőolaj feltrĺľása és
kiteľme1ése

[ ] Szén és más szilard tine|őanyag
fe|tar ás a és kitermelése

[ ] Vasúti szolg ltatások

[ ] Váľosi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz
szolgáltatasok

[ ] Kikötői tevékenységek

[ ] Repülőtéri tevékenységek

[ ] Kĺlzponti szinttĺ [ ] K<izszolgáItatő

[x] Regionális/helyi szintíi [ ] Támogatottszervezet [Kbt. 6. $ (1)
bekez és g) pontl

[ ] K<izjogi szervezet [ ] Egyéb

I x] Altalanos közszolgáltatások [ ] Lakásszolgáltatás és kĺizösségi rekĺeáció

[] Honvédelem [] Szociálisvédelem

[ ] Közrend és biaonság [ ] Szabadidő, kultura és vallás

[] Kömyezetvédelem [] oktatás

|] Gazdasági és pénzĹigyek [] Egyéb (nevezze meg):



L ]víz

[ ] Postai szolgáltatások

[ ] Eeyéb (nevezze meg):

I. 4.) Beszeľzés más ajánlatkéľők nevében
Az ajźnlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi abeszeruésĺ [ ] igen [x] nem
(Igen válasz esetén, ezelcre az ajánlatkérőlcre vonatl<nzóan további infor ációkat az A.

mellékletben adhat

II. SZAKÁSZz AsZERlZ'oDÉs ľÁncyĺ.

II.1) MncuATÁRoZÁs

il.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:

Megbízási szerződés keretében ,,Budapest-Józsefuĺĺľos, Magdolna Negyed Pľogľam III.''
(azonosító szźlm: KMoP-5.l .ItB-I2-k-20I2) ,,G2l6 _,,Tĺíľsadalomból kiľekesztett nők
foglalkoztatása és rehabilitációjď'pľojekt keretében,,Magdolna Klub a hátľányos
he|yzetllnőkszźtmźlrď'szo|gá|tatásmegszervezéseésbiĺosítása

II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye
(Csak azt a kategóriát válassza _ építési beruházós, árubeszerzés vagł szolgáltatás
megrendelés -, amelyik leginlrabb megfelcl a szerződés vąg/ a közbeszerzés(ek)
tórgłónak)

[ | Arubeszerués [x] Szotgáltatás megľendelés

[ ] Kivitelezés

| ] Tervezés és kivitelezés

[ ] Kivitelezés' báľmilyen
eszkozze|,mődon, az
ajźnlatkér ő által meghat át ozott
kĺivetelményeknek
megfelelően

[ | Épftésĺ koncesszió

[ ] Adásvétel

flLízing
[ ] Bérlet

[ ] Részletvétel

[ ] Ezek
kombinációja

SzolgáItatási kategória szźtma:24

(az I-27' szolgźltatósi kategór

[ ] Szolgáltatásĺ koncesszió

A teljesítés helye: Budapest, VIII. kerĺilet
NUTS-kód: HU101

II.1.3) Kőzbeszerzésre, keľetmegállapodásra és dinamikus beszerzési ľendszeľre
(DBR) vonatkozó ĺnfoľmációk

[x] A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul

[ ] A hiľdetmény keretmegá||apodás megkötésére inĺnyul



[ ] A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) Iétrehozásátaiľrĺnyul

II. 1.4) Keľetmegállapodásra vonatkozó info rmác iők (ado tt e s et b e n)

[ ] Keretmegállapodás több ajánlattevővel

A teľvezett keretmegállapodás résztvevőinek
száma

VAGY

(ado t t e s e t b e n) maximális létszáma

[ ] Keretmegállapodás egy
ajánlattevővel

A keretmegállapodás ĺdőtartama: Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok) ban:

A ktĺzbeszeľzéseknek a keľetmegáIlapodás teljes időtaľtamáľa vonatkozó becsůilt
tisszéľtéke (cs ak számokkal)

Becsült érték áfanélktil: Pénznem:

VAGY:

és között Pénznem:

A keretmegállapodás alapjźnmegkötendó szerzódések éľtéke és gyakorisága (ha ismert):

il.1.5) A szerződés meghatá rozásaltárg,a

Megbízási szerződés keľetében ,,Budapest-Józsefuláros, Magdolna Negyed Progľam III.''
(azonosító szźtm KMOP-S.1.IĺB-|2-k-20|2) ,,G2l6 _ ,,Tiĺľsadalomból kirekesztett nők
foglalkoztatása és ľehabilitációjď' projekt keretében ,,Magdolna Klub a hátnínyos
he|yzetílnokszźtmata''szo|gáItatásmegszeľvezéseésbiztosítasa.

II.1.6) Ktiziis Közbeszerzésĺ Szĺí'jegyzék (CPV)

Fő szőjegzék Kĺegészítő szőjegzék (adott esetben)

85312510-7
Foglalkozási
ľehabilitációs
szolgáltatások

Fő tárgĺ

Kiegészítő tárgr(ak)

II.t.7) Részekre töľténő aján|attéte| (a részelcre vonatkozó részletes információk
megadásához a B' melléklet szüluég szerint tÓbb példányban is haszruźlható)

[ ] igen [x] nem

(Igen válasz esetén) Az ajźtn|atok benyujthatók (csak eglet jelöljön be):



II. 1.8.) Y á|tozatoha (alternatív aj ánlatok) vonatkozó ĺnfo rmácĺók
Elfogadhatőkvá|tozatok (alternatív ajánlatok) [| igen [x] nem

II. 2) SznxzŐnÉs SzERINTI MENN YISÉG

II.2.l) Teljes mennyiség vagy érték (valamennyirészt, meghosszabbítást és opciót
beleéľťve)

(adott esetben, csak számokkal)

Megbízási szetződés keretében,,Budapest-Józsefulíros, MagdolnaNegyed Program
[I.'' (azonosító szám: KMOP-S. 1 .| lB-I2-k-20 12),,GLI 6 _,,Táľsadalomból
kirekesztett nők foglalkoztatásaés rehabilitáciőja,' projekt keretében,,Magdolna Klub
a hátľányos he|yzetíi níĺk szźlmźrď, szo|gá|tatás megszeľv ezése és biztosítása.

Ajĺĺnlatkérő a ,,Magdolna Klub a hźttźnyos helyzetű nók szémáľď, szolgá|tatás alatt
egy olyan komplex szo|gáltatást éľt' amely a Magdolna-negyedben jelentős szźrrlban
élő, séľĺilékeny táľsadalmi csoportokhoz tartoző nők (pl. fogvataľtásból szabadultak,
psziclltétfrai betegek, szenvedélybetegek, hajléktalanok, mélyszegénységben élők,
prostituáltak, stb.) mentálhigiénés gondozását és munkaeľőpiacra töľténő
visszavezetését valósítja meg foglalkoztatási rehabilitáciő segítségével. A szolgáltatást
a kliensek szźtmźlra térítésmentesen kell biztosítani. A rehabilitáció megvalósítása
érdekében a szo|gá|tatás soľán Ajánlattevő közösségi tereket a|akit ki, az alábbi
funkciók ę||étására:

- a munkaerőpiacról kiszorult ĺí3kszámélrarehabilitációs foglalkoztatás biztosítása,

- lakossági keľtrész múvelése,

- pszicho-szociális rehabilitáció,

- közĺis fózés, élelmiszertaľtósítás, étkezés.

Ajánlattevőnek k<itelezően kell vá||a|rua 15 iigyfél rendszeres részvéte|ét a
szo|gźltatásokon. Rendszeres részvételnek számít, ha az iigyfél legalább 20 alkalommal
(kĺilĺinbclző napokon) igénybe veszi a nyujtott szolgáitatások valamelyikét.

Ajanlattevő által kötele zően biztosítandó szolgáltatások:

1 .) Rehabilitációs foglalkoztatás

A tevékenység célcsopoľtjanak megfelelően, olyan nők toborzása és bevonása a
progľamba, akik munkaerő-piaci éľtelemben véve teljesen esélytelenek _ képzettség
nélkiiliek, 55 év felettiek, évek őta munkanéIkĹiliek, GYES-ľőI visszatéľőek,



egészségkárosodottak, stb. Számukĺa a szükségleteknek megftleltien te'műves
foglalkozásokat (vaĺľás, szcivés, stb), valamint tematikus csopoľtbeszélgetéseket
taľtanak.

Kĺitelező nyilvános közösségi esemény:
2 db helyi vásaron, bemutatón, vagy kiállításon való részvétel

2.) Lakossági keľtrész mtĺvelése, teľmények hasznosítása

Az önkormányzat źL|taltérítésmentesen biztosított telken növénýeľmesztésre alkalmas
kert kialakítása, akeľtrészben zöldségek teľmesztése, a termések tartósításának
elsajátítása, valamint közös főzések, és étkezések során töľténő felhasználása.

Kötelező nyilvĺĺnos közösségi esemény:
2 db helyi köztisségi rendezvény megtaľtása vagy részvétel ilyen típus eseményen

3.) Pszicho-szociális ľehabilitáció

Az egyéni szfüségleteh're a|apozo|t, hosszú távú pszicho-szociális rehabiliĹíció és
gondozás keretében az alábbi feladatokat kell ellátni:

. problémaelemzés' pľoblémamegoldás

- személyes célok meghatálrozásának elősegítése

- a v áItoztatźsra motiváló tényezok feltaľása

- pľoblémamegoldó beszélgetések

- készségfejlesztés

- az életvitellel kapcsolatos tréningek szervezése vagy közvetítése

. az óne||źttásr a való képess ég javítźsa és fenntartása

. pszicho-szociális rehabilitáció

. a munkźůloz valő hozzájutás segítése: munkavállalási tanácsadás: álláskereső
klubfoglalkozás

- a szabadidő szervezett eltöltésének segítése

- szabadidő cinsegítő csopoľtok, tálmogatő hźůózatok szerveződésének segítése

- tanácsadás, infoľmációnyujtás az egészségügyi, szociĺĺlis, gyeľmekvédelmi
ellátások és szolgáltatások, valamint a foglalkoztatási, oktatasi, lakhatási lehetősések
igénybe vételéľől

. szociális és kommunikációs kompetencia fejlesztése.



4.) Mentális gondozás

A szo|gőitatást igénybe vevő személyek lelki egészségének ápolása, karbantaľtása) az
állapofukból fakadó negatív személyiségjegyek megvál|toztatása,pozitiv szemlélet,
motiváció és érzelmi állapot kialakítasa érdekében kifejtett tevékenységek.

5.) Szociális problémakezelés

Problémaelemzés, problémamegoldás, a személyes célok meghatározásźnaksegítése'
aváItoztatźlsľa motiválő tényezőkfe|térása, a betegség járulékos ártalmainak, kaľos
következményeinek csökkentése.

6.) Egészségugyi ellátas és kapcsolódó tevékenységek szewezése

A kliensek egészségi állapotĺĺnak figyelemmel kísérése, egészséges életmód
folytatásanak osztöluése. Megfelelő egészségugyi szo|gá|tatásokhoz valő hozzáiutás
biztosítása' valamint

. pszichoedukáció - felvilágosítás a betegségről, s kezelésró|, a korai figyelmezteto
tĺinetekĺől'

. gyógyszer-compliance gyógyszerszedési hajlandóság segítése
infoľmációnyújtással,

- oľvosi, vagy egyéb tenĺpiás kezelésben, szo|gáItatásban való ľészvétel ĺjsztönzése.

7.) Megkereső programok szeľvezése

Az e||źtźsra szoruló személyek eléľése éľdekében _ infoľmációnyújtás, kapcsolatépítés
és kapcsolattartás az ellátási területen fellelhető szociális és egészségügyi ellátást
nyujtó szo|gá|tatőkkal, civil, áLlani és egyhźai szervezetekkel.

8.) Tanácsadás, infoľmációs szolgálat

A klienseket érintő eseményekľől, kĺizérdekű fudnivalókról infoľmáció szo|gáltatása a
kiépített és folyamatosan füssített adatbazisből. Sziikség szerint igyintézés az
egészségügyi és államigazgatási szerveknél, egyéb szociális, és képzési
intézmény eknél _ a kliens źi|ap otźnak, életvitel ének me gfel elő en.

9.) További felađatok

- A tevékenységnek helyet adó közĺjsségi ter nyitva tartásának biztosítása' hétfőtől
péntekig, napi 8 órában.

- 1 fó szakmai koorđinátor és 3 fő szociális munkás bizosítása.



Havi ľendszerességgel orvos és pszichológus bizos itása az intézménybell.

Biaonsági őr a|ka|mazása, a munkatarsak, a résztvevők, a helyiség és
felszerelések védelme éľdekében.
Kötelező szakmai ęseménv:

a berendezések'

ldb a szakmai közvélemény számźra szervezett renđezvény megszervezése és
lebonyolítása.

Ąánlattevő a szolgáltatást az Önkoľmanyzat á|ta| térítésmentesen biztosított,
Budapest-Józsefuiíľos, Magdolna Negyedben talá|hatő t|6 négyzetméteres
helyiségben látja e|. A helyiség a Magdolna utca 47. szźtm alatt ta|á|ható, felújított,
bútorozatlan, eszkĺĺzĺikkel nem felszeľelt. A helyiség heti 50 őrában a hét minden
napjĺĺn nyitva van sziikség szerint'

A rezsikĺiltségek közül az elektromos áram, a gá!z, a víz-, és csatornadíj, valamint a
szemétszáI|ítás költségeit Ąanlatkérő ťlnanszitozza, az egyéb költségek az
Aj ránlattevőt terhelik.

20|4. július 0l és 20|4. augusztus 0l. napja kĺizĺltt ajźn7attevő az e|okészito
munkálatok e|végzésére kĺiteles (eszkĺizbeszetzés, munkataľsak felvétele, paľtneľek
összegyűjtése). A szo|gźltatás megvalósításźrabiztosított helyiség źúadásánaktervezett
időpontja 20|4. augusztus 01. A szoLgźltatźst a helyiség átadását kĺivető l0
munkanapon belülmeg kell kezdeni.

Ajĺínlattevőnek pá|yźzatábarl be kell mutatnia a részletes projektteľvet, annak
költségvetését és a projekt végére eléľni kívánt, a tervezett eredményeket bemutató
indikátorokat (output és eredmény indikátoľok).

Becsült érték áfa nélkül : 25.67 6.1 64 Pénznem: HUF

VAGY:

és kcizött Pénznem:

II,2.2) Vételi jogľa (opciĺíľa) vonatkozó infoľmáció (adott esetben)

Vételi jog (opció): [ ] igen [X ] nem

(I ge n v ál a s z e s e t é n) A vétel i j o g me ghatźr ozása:

(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásanakteruezet|ideje:

II.2.3) Meghosszabbításľa vonatkozó infoľmációk (adott esetben)

Aszerződés meghosszabbítható: [| ĺgen [x] nem

A lehetséges meghosszabbításokszźtma (ha ismert).. vag)/: és között

(ha ismert) Az árubeszeruésre vagy a szolgéůtatás megrendelésľe inányuló
5 szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése:



hónapban: vagł napban: (a szerződés meglrĺ;tésétől számĺną

II.3) A sZERzóDÉs IDóTARTAMA vAGY A BEFEJEzÉs rr.łrÁnror.lľ

A (tervezett) időtaľtam hónapban:
VAGY:
Kezdés 2014.július 1. (év/hó/nap)
Befeiezés 2015. máius 30. Gv/hól,

vagl napban: (a szerződés megkatésétől számína)

III. SZAKASZ : JoGI, GAZDASÁGI, pnľzÜcyr ns ľruszaKl INFoRMÁcrór
ilI.t) A sznnzóoÉssnl KÁPCsoLAros rnr,ľÉTELEK

ilI. 1. 1) A szerződést biztosító mellékkłitelezettségek z (adott e s etb en)

Késedelmi kötbéľ: 50.000 Ft/nap.

Meghiúsulási kötbér: nettó teljes (l l havi) megbízási díj 20%-a.

Hibás teljesítési kötbér: alkalmanként a nettó havi megbízási díj 20%o-a,

Előleg-visszaťlzetési biztosíték: előleg igénylése esetén nyeľtes ajźnlattevő köteles az
igényelt előleg összegének megfelelő méľtékii, Ajánlatkéľő javára sző|ő, a Kbt. 126. $ (6)
bekezdés a) pontjában foglaltak szerinti előleg-visszaťlzetési biztosítékot renđelkezésre
bocsátani, legkésőbb az előIegbekérő benyujtásanak időpontj áig.

III.|.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek éslvagy hivatkozás a vonatkozó jogszablílý
ľendelkezésekľe: (adott esetbeĐ
Az aján|attéte|, a szerzódés, és a kiťrzetések pénzneme: ľIUF.

Ąánlatkéľő maximum nęttő 2 millió forint előleget biztosít. Az eLő|eg igénylése nem
kitelező . Az e|ő|e g a v é gsztm|áb aĺ szźtmolandó el.
Az ellenszolgáltatás az igazo|t teljesítést kĺjvetően Ajĺínlattevő áIta| havi egy
alkalommal benyujtott számlaa|apjanátutalássalkerĹilkiegyenlítésre - a Kbt. 130. $ (1i,
(5)-(6) bekezdései' valamint a Ptk. 292lB.s (l) bekezdése szerint - a száĺrlla
kézhezvételétíĺI számított 30 napon beliil.

Ajĺĺnlattevő a teljesítésigazolások a|apjan havi egy, a 1l hónapos megvalósítási
idtĺszakra eső, havonta az ajźn|atában vá||a|t havi megbízási díjjal mege gyező összegű
szélm|a benyujtasáľa jogosult a tárgyhőt követő hónap 15. napjáig. A megvalósítási
időszak és egyben az els(j lęszźm|źvhatőhőnap kezdete 2014.07.0|.
A teljesítésigazolással igazolt utolsó szźlm|a benyújtásanak hatáľideje:20|5. május 30.
napja.

Ajanlatkérő nevében az előre meghatélrozott formáfumú teljesítésigazolást, a
Projektmegvalósító Szewezet vezetője, a Jőzsefvźtosi Családsegítő és Gyeľmekjóléti
Központ (továbbiakban JCsGyK) intézményvezetoje (kapcsolattaľtó) a taryyhavi
teliesítést követő 15 belül állítia ki, az utolsó havi teliesítésről szóló isazo\ást



f0|5. május 30-ig állítja ki. A teljesítésigazolás aszám|aelváIaszthatatlan ľéśá

A szerzodés finanszírozása az Eutőpai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarorszźlg
költségvetése foľrásaiból töľténik utófinanszírozássa|. Ajantatkérő a szeruőđés alapjan
az źůtala teljesített ellenszolgáltatast _ a megbízási díj ĺisszegét - a ,,Budapest-
Józsefuĺíros, Magdolna Negyed Program III.'' (Azonosító szám: KMoP-s.l .I.lB-Iz-k-
2012-000|) megvalósítasa érdekében megkötött Tlímogatźsi szerződésből szźrmaző
foľrás(ok) terhére kívrĺnja elszámolni.

Az Aján|attevő a kiállított szám|a mellé ktiteles csatolni a nyújtott szo|gáItatźtsokkal
kapcsolatos részletes szakmai beszĺĺmolót. A besziímoló tételesen tarta|mazza a
megtartott programok, foglalkozások bemutatásétt, az Ajĺĺnlattevő áIta| biztosított
eszközök fe|haszná|ásának bemutatását, a részvéte|t igazo|ő _ a szo|gá|tatás je|Iegéhez
alkalmazkodó, sztikség esetén váiasztott neveket tarta|maző _ va|őjában anonim_
j elenléti íveket, illetve anoniľn statisztikfü at.

A teljesítésigazo|ás, a számla benyujtásanak rendjét Ajĺánlatkérő Képvisető-testületének
65/2013. (II.27.) száműhatátozatának l1. pontjában elfogadott és a I89l20|3. N.22.)
számű határozattal módosított, a ,,Magdolna Negyed Pľojekt III. megvalósításában
tésztvevőszeľvezetekegyĹittmfü ĺldésirendszere,,szabá|yozza.

Iranyadó j ogszabályok:
4l20I1. (I. 28.) Koľmányrendelet a 2007-2013 pľogramozási időszakban az Elxőpai
Regionális Fejlesztési Alapból, az Eurőpai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból
származő tĺĺmogatások fe|haszná|źlsanak rendjéľől. (Ajanlatkéľői költségelszámolás
esetében alkalmazandó)
20tl. évi CXCV. törvény (Ál't.), 368/20Il. (XII.3l.) Koľm. rendelet (ł"'.)
Ajanlatkéľő a kiťlzetés soľiĺn az Adőzás rendjéről sző|ő 2003. évi XCII. törvény (a
további akban : Aľt. ) 3 6 l A. $ -ában fo glaltakat telj es k<iľbe n alka|mazza.
Ptk. 292/B.$ (1) bekezdés
Kbt. 130.6 (1). í5)-í6

III.l.3) A kĺizcjs ajźn|atottevő nyeľtesek általlétľehozandó gazdasźryitársaság,illetve jogi
személy: (ađott esetben)

Ajránlatkéľő nem teszi lehetővé projekttĺĺrsaság létreho zását.

III.1.4) Egyéb kiiltinleges feltételek (adou esetben) [| igen [x] nem

(Igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása:

III.2) RÉszvÉrnI,l FELTÉTELEK

III.2.I) Az aján|attevőlrészvételľe jelentkező személyes helyzetére vonatkozĺĺ adatok
(|uzárő okok), ideéľtve a szakmai és cégnyilvántaľtásokba ttiľténő bejeryzésľe
vonatkozó előíľásokat is (adott e s etben)



| Ąz airínlatkérő által előíľt kizáľó okok és a megkĺjvetelt igazolási mód:
I

|!, ďjľ,?:ban nem lehet ajánlattevő' a|vá"||a|kozó, és nem vehet részt az alkalmasság

|igazo|ásáb$ olyT gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56. $ (l) bekezdés a)-k) pontjainď<,

lt9.vá9b.á a Kbt. 57. $ (l) bekezdés a)-đ), valamint Í) pontjĺĺnak hatá|ya.a|źttartozik. Az
I 

eljĺáľásban nem lehet ajánlattevo, aki.a Kbt. 56. $ (2) bekezdésének hatáIya alátartozik.
I

I A megkövetelt igazolási móđ:
I

| 
łjj{lattev<ĺ vonatkozásábarl: a 3t0/20I1. (X[. 23.) Koľm. rendelet 12. $-a a|apján az

I 
ajanlattevőnek ajánlatában nyilatkozatot kell benyújtania, hogy nemtartozik a fenti h'lzarő

| :!:k-!"á|ya a|á, valamint a Kbt. 56. $ (1) bekezdés k) pont kc) pontját a3|0/20t1. (xII.

|23.).K:ľ'11'..rendelet 
2. $ Đ pont ib) alpontja és a4. $-Đ poni lc) ňpontjában foglaltak

I 
szennt Kell rgazolrua.

I 
Alvállalkozó és alkalmasság igazo|ásáraigénybe vett más szervezetvonatkozásában:

l 
- +jT'"t,evő a Kbt. 58. $ (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően ajźn|atában csak

I 
nyilatkozni köteles aľról, hogy a szerz(5dés teljesítéséllez nem vesz igényie a Kbt. 56. $

|(1) bekezdése szerinti klzárő okok hatálya a|á eső alválla|kozőt, vi|amint az á|ta|ä|
alkalmasságának igazo|ásźra igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 56. $ (1 l

bekezdése) szeľinti kizań okok hatálya alá. 
I

- Ajĺĺnlattevő a3t}lłLll. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. $ alapjan sajátvá|asztása szerint: 
Ia) saját nyilatkozatot nyrijt be aľról, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 57. $ (1) bekezdés I

a)-d)' valamint f) pontja szerinti kizátő okok hatálya a|á eso a|váI|alkozói, valamint I

az źita|a alkalmasságának igazo|źsźra igénybe vett más szervezet nem taĺtozik a I

Kbt.57. $ (l) bekezdés a)-đ), valamint f) pontja szerinti |<lzźrő okok hatálvaaW"|vasy 
I

b) az e|jarásban megielölt alvállalkoző nyi|atkozatźú- a meg nem jelöltek're aza) pont I

szerinti nyi|atkozat mellett -, valamint az a|ka|masság igazolásáľa igényb" u.ít111a. I

szervezet nyi|atkozatát is benyujthatja anól, hogy a szervezet nem tartozik a Kbt. I

57. $ (1) bekezđés a)-d), valamint f) pontja szerinti kizarő okok hatálya alá. 
I

III.2.2) Gazdasági és pénzĺigyi alkalmassáę (adott esetben)

Az alkalmasság megítéléséhez sziikséges
adatok és a megkövetelt igazolási mód:

P/1) 
^ 

Kbt. 55. $ (1) bekezdésének d)
pontja és a 3|0/2011 (XII. 23.) Koľm.
rendelet 14. $ (1) bekezdés c) pontja alapján
köteles csatolni az eloző íiz|eti év - általanos
forgalmi adó nélkül szźlmított teljes
aľbevételéľől szóló nyilatkozatźú attő|
ftiggően, hogy az aján|attevő mikor jĺitt
létre, illetve mikor kezdte meg
tevékenységét, amennyiben ezek az adatok
rendelkezésre állnak.

Ha az ajźn|attevł| az alkalmassági
feltételben előíľt iratta| (árbevételrő| sző|ő

Az alkalmasság
minimumktĺvetelménye(i) :

PĺL) Alkalmatlan az ajĺínlattevő
amennyiben az e|őzł5 izLeti évben nem
rendelkezik összesen minimum nettó 5
millió forint teljes aľbevétellel.



nyi|atkozat), azért nem rendelkezik. meĺ
olyan jogi foľmában műk<jdik, amely
tekintetében az árbevételről szóló
nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e
ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági
követelmény és igazolási mód helyett
bĺírmely, az aján|atk&íS á|tal megfelelőnek
tekintett egyéb nyilatkozattal vagy
dokumentummal igazo|llatja pénzugyi és
gazdasági alkalmasságát. Az érintett
ajźnlattevo k'legészító tájékoztatás kérése
soriĺn köteles a|átátmasztarli, hogy olyan jogi
foľmában műkĺidik, amely tekintetében az
arbevételről szóló nyi|atkozat benyújtása
nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e
ponttal kapcsolatban e|iĺírt alkalmassági
követelmény és igazolási mód he|yett az
alkalmassá g igazo|ásanak ajáĺllatk&ÍS á|ta|
elfogadott módjáľól. (3l0l20tl. CXII. 23.)
Korm. rendelet 14. $ (3) bekezdés).

Ajanlattevő (k<izös ajźn|attevok) u előírt
alkalmassági követelményeknek a Kbt. 55. $
(4) bekezďésében foglaltaknak megfelelően
egyĹittesen felehetnek meg, illetve bármely
más szeľvezet (vagy személy) kapacitásaľa
tiámaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 55. $(5)-(6) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően.
Amennyiben ajánlattevő az alkalmassági
kövętelményeknek báľmely más szeľvezet
(vagy személy) kapacitáséna tiĺmaszkodva
kíván megťelelni ' tlgy ajźnlattevő
alkďmasságát a Kbt. 55. $ (5)-(6)
bekezdései szerint köteles igazolni.

Amennyib e n aj źtnlattev ł5 a P l 1) alkalmas sági
feltétel szerinti alkalmasságát más szcwezet
(vagy szemé|y) kapacitásána támaszkodva
igazo|ta' a Kbt. 55. $ (6) bekezdés c) pontja
szerinti kezességvállalásról sző|ő
nyi|atkozatot eredeti vagy hiteles másolati
példĺánybaĺr kéť iik csatolni.

III.2.3) Míĺszaki, ĺIletve szakmaĺ alkalmasság (adott esetben1

Az alkalmasság megítéléséhez szfüséges
adatok és a megkövetelt igazolási mód:

Az ajanlattevő csatolj a:

Az alkalmasság
minimumkĺivetelménye(i) :

Alkalmatlan az ajźn|atteÝő, ha nem
rendelkezik:



n{/1) A 3|0/20|1. CXII.23.) Koľm. ľendelet
15. $ (3) a) pontja a|apjáĺ az eljárást
megindító felhívás feladásanak időpontjától
visszafelé számított három évben (36
hónapban) teljesített legielentősebb
szo|gźitatźlsainak i smeľtetés e.

A310/2011. (XII.23.) Korm. rendeler 16. g
(5) bekezdése szerinti
referencianyi|atkozatnaVigazolásnak
legalább a következőket kell tarta|maznia:

. a szolgá|tatás tźtrgyát, tarta|mźnak
ľĺivid ismeľtetését oly módon, hogy
az alkalmassági
minimumkövetelményeknek tĺiĺénő
megfelelés egyértelmiĺen
me gá||apítható legyen,

o a teljesítés idejét (kezdete évlhő _
|ezáĺźsa év lhő) és helyét;

. a szeruőđést kötő másik fél
megielĺilését;

. az ellenszolgáltatás ĺisszegét, a saját
telj esítés %-os mértékét

o nyilatkozatot aľról, hogy a teljesítés
az e|í5írásoknak és a szerződésnek
megfelelően tĺirtént-e

Amennyiben a szolgá|tatás megrenđelésre
vonatkozó refeľencia közĺjs ajĺánlattevőkľe
vonatkozik, és a referenciaigazo|ás nem
á||íthatő ki az egyes ajźn|attev(5k á|ta|
teljesítettszolgźĺItatźtsokelkĹilönítésével,úgy
az ajźnlatkérő a referencia igazolást, vagy
ĺy i|atko zatot báľmelyik, a telj e síté sben ľészt
vett ajánlattevő részérő| az ismeľtetett
szo|gá|tatźts egésze tekintetében kĺjteles
elfogadni, feltéve, hogy a teljesítés a köztis
ajĺínlattevők egyetemleges
felelősségvźi|a|ása mellett töľtént, és az
igazo|ást benyujtó ajźnlattevł5 álta| végzett
teljesítés aĺźnya elérte a |S%o-ot.

MJz) A Rendelet 15. $ (3) bekezdés d)
pontja alapjan azoknak a szakembereknek
(szewezeteknek) a megnevezésével,
képzettségfü, szakmai tapasztalat:uk
ismeľtetésével, akiket be kívĺĺn vonni a
teljesítésbe; valamint csatolja a
szakembeľek minden oldalon saiźt kezíi|

M/1) az eljáľást megindító felhívás
feladásának időpontjától visszafelé
szźtmítotí hrĺrom évben (36 hónapban)
cisszesen 24 hónap a célcsopoľt
(sérülékeny taľsadalmi csopoľtokhoz
tartoző nők) kcirében végzett szociális
munkát vagy mentálhigiénés
tevékenységet vagy rehabilitációs
szo|gá|tatást taĺta|mazó összesen legalább
2 millió Ft éľtékű ľeferenciával.

l\{/2) nem ľendelkezik :

- legalább 1 Íő szociális munkás
végzettségu, összesen |egalább 2
év (24 hónap) a célcsopoľt
(séľĹilékeny tĺĺľsadalmi
csopoľtokho z tartoző nők) kĺirében
végzett szociális murkában
szerzett szakmai vezetői
gyakorlattal rendelkező
munkatárssal.

- legalább 2 fő szociális munkás
végzetĺségu, személvenként
ĺisszesen legalább 2 év (24 hónap)
a célcsopoľt (sérülékeny társadalmi
csopoľtokh oz tartoző nők) köľében
végzet1 szociális munkában
szerzett gyakorlattal rendelkező
munkatáľssal.



a|áirt öné|etrajzát és rendelkezésre á||ási
nyi|atkozatźú, valamint a végzettséget,
igazo|ő dokumentumokat egyszenĺ
másolatban.
Ajanlattevő (közĺis aján|aÍtevők) az e|(5irt
alkalmassági követelményeknek a Kbt. 55. $
(4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően
felehetnek ileg, illetve bĺĺľmely más
szervezet (vagy személy) kapacitásĺíľa
támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 55. $(5)-(6) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően.
Amennyiben ajźnlattevő az alkalmassági
kĺivetelményeknek báľmely más szervezet
(vagy személy) kapacitására télmaszkodva
kívan megfelelni, úgy ajrínlattevő
alkalmasságát a Kbt. 55. $ (5)-(6)
bekezdései szeľint ktĺteles igazo|ni,

III.2.4) x'enntaľtott szerződésekľe vonatkozĺí információk (adou esetb en)

A szerződés védett foglalkoztatőkszámáľafenntaľtott [ ] igen [x] nem

Aszeruődés a Kbt. I22. s (9) bekezdése szerint fenntaľtott [] Ígen [x] nem

III. 3) SzolcÁr,rATÁs MEGRENDELÉsÉRE rnÁľyuĺ.ó szERzóDÉsEKRE voľĺ.rrozó
KÜLoNLEGES FELTETELEK

Iv. SZAKASZ: ELJÁRÁS

ľ.1) Az nr,ĺlĺnr(s ľ.łĺrÁĺĺ,

III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségľe) vonatkozó infoľmáciĺík
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van ktitve [ | ĺgen

[X] nem

(Igen válasz esetén) A vonatkoző jogszabályi renđelkezésretortęnő hivatkozás:

III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében szeméIyesen kiizľeműktidő szeméIyek

Aszervezeteknek közölniiik kell a szolgá|tatás teljesítésében személyesen kĺizľeműködő
személyek nevét és képzettségét

xl rgen I lnem

ry.t.l) Az e|járás fajtája



Klasszikus aj ánlatkérők Kozszolgéitató aj anlatkérők
A Kbt. Második Részében meghatfuozott
szabá|yokszerintieljáľásaza|ábbiakszeľint:

A Kbt. Második Részében megllatátozott
szabályok szeľinti eljarás az a|ábbiak
szerint:

[x] Nyílt

I J Meghívásos

[ ] Gyorsított meghívásos, alkalmazásźnak
indokolása:

[ ] Veľsenypárbeszéd

[ ] Hiľdetmény kozzétételével induló
targyaláso s' a|ka|mazás ának indokolás a :

[ ] Gyorsíto tt tar gy alásos, alkalmazásának
indokolása:

[ ] Keretmegállapodás os, az eljáľás etső
részében nyílt

[ ] Keretmegállapodáso\ az eljarás első
részében meghívásos

[ ] Keľetmegállapodáso\ azeljĺíľás első
ľészében hirdetménnyel inđuló tĺáľgyalásos

[ ] Keretmegállapodáso\ azeljĺĺrás első
ńszében hiľdetmény nélküli táľgyalásos

[ ] Nyílt

[ ] Meghívásos

[ ] Hirdetm ény közzétételével induló
tiĺľgyalásos

[ ] Keretmegállapodásos, az e|jźnás első
részében nyílt

[ ] Keľetmegállapodásos, az eljárás első
ľészében meghívásos

[ ] Keretmegállapodásos, az eljźtás első
részében hirdetménnvel induló
tárgyalásos

[ ] Keretmegállapodásos, azeljĺáľás első
részében hiľđetmény nélküli tiíľgyalásos

Iv.1.2) Az ajńn|attételľe vary ľészvételľe felhívandó;elenilĺezĺľ letszĺma vury
keľetszám a (m e ghív ĺźs o s é s t ár gl al ás o s e lj ár á s, v er s e nyp ár b e s z é d)
A gazdasági szereplők tervezett szźlma
ĺĺAGY:
TervezeĺIminimum és ( adott esetben) maximális |étszáma
A je|entkezőkszőlmźnakkor|źúozásáravonatkozőgbjektívszempontok:
rv.1.3) Az aján|atÚevők |étszámńnak cstikkentése a táľryalás vagy a 

"e".eoypĺ"bes""dsoľán (t ár g,, aI ás o s e lj ĺźr ás, v er s e nyp ór b e s z é d)
Igénybe vettek tĺibbfordulós eljáĺást annak éľdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtĺáľgyalandó ajánlatok szálmáú: I l igen I l nem

Iv. 2) ÉnľÉxnl,ÉSl szEMPoNToK

Iv.f.1) Értételosĺ szempontok (csak a megfelelőt jetötje meg)

[] A legalacsonyabb összegĺĺ ellenszolgáItatás

VAGY

[xl Az iisszességében legelőnyiisebb ajánlat a ktivetkező részszempontok alapján

Részszempont Súlvszrám

l nettó havi megbízási dij (FI[JF) 0,80



2 aptoje|<tidőszak a|att a szolgáltatást
rendszeresen (legalább 20 alkalommal)
igénybevevők vállalt szárna, a k<jtelező 15

Íő felett (fő)

0,10

3 a projekthez kapcsolĺiĺlĺi nyilvános
közösségi események vállalt száma, a
kötelező 4 eseményen kívül (alkalomban
megadva, maximálisan 10 alkalom)

0,10

IY .2.2) Elektronikus áľIej tés ľe vonatkozó ĺnfo ľmációk
Elektronikus árlejtés fognak alkalmaznĺ [ | ĺgen [x] nem

(Igen váIasz esetén, ha szülrséges) További iďoľmációk az elektronikus ĺĺrlejtésről:

Iv.3) AoľĺľrszTRATÍv INFoRMÁcIóK

Iv.3.1) Az aján|atkéľő által az aktáhozľendelt hĺvatkozásĺ szám (adott esetben)

Iv.3.2) Az adott szeľződésľe vonatkozĺóan soľ keľůilt korábbi közzététe|re [ ] igen [x]
nem

(Igen válasz esetén ttjltse ki a megfelelő rovatolrat)

[ ] Eljáľást megindító' illetve meghirdető felhívás

A hiľdetmé ny szźtma a Kł5zbeszerzési Éľtesítőben: l (KE-szóm/évszám)

A hirdetmény kozzététe|ének dátuma : (év/hó /nap)

[ ] Egyéb korábbi közzététe| (adott esetben)

A hiľdetmé ny szźma a Kozbeszęrzési Éľtesítőben: / (KÉ-s z óm/évs zóm)

A hirdetmény kozzétételének c|átuma: (év/hó/nap)

A hiľdetmény számaa Közbeszerzési Éľtesítőben: l (KE-szám/évszám)

A hirdetméĺy kozzétételének dátuma: (év/hó/nap)

Iv.3.3) A dokumentácĺó és a kiegészítő iratokvary ismeľtetők beszezésének
feltételei (adou esetben)

A dokument źrciő- b eszer zé sének hatáľi dej e
Dátum: 2014...... ftv/hól,

A dokumentáciőértfizetlikell [x] igen [ ] nem

(Igenválasz esetén, csak szómokkal) Aľ:25.400 Pénznem: HUF



Afizetésfeltételeiésmódja:Afizetésfeltételeiésmod
25.400 HUF, melyet kizaľőIag a Kbt. |24. s () bekezđése szerinti szervezetnek kell az
ajrĺnlatkérő, dokumentációban megadott bankszámlájźra źtuta|ással teljesíteĺĺ. Az átutalás
közlemény rovatába a ,,Dokumentáció _ Józsefuaros - Magdolna Klub'' hivatkozást
sztikséges feltiintetni. Magyaroľszágon kívĺil, egyéb EU-tagállamból töľténő utalás esetén a
nettó <isszeg utalandó. Készpétues ťrzetés nem lehetséges!

Iv.3.4) Aj ánlattételi vary ľészvételi határidő
Dátum: 2014.:..;;, ...,.- (év/hó/nap ) Időpont: 10:00

Iv.3.5) Az aján|attételi felhívás megkĺildése a kiváIasztott jelentkezők
részére (r é smét eli felhívós esetén)

Dźfilrn: (év/hó/nap)

Iv.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatolq illetve részvételi jelentkezések
benyújthatók

I] Az EU báľmely hivatalos nyelve

|] Az EU kĺivetkezőhivata|os nyelve(i):

[ ] Egyéb:

[x] Magyar

Iv.3.7) Az aján|ati ktitiittség mĺnimális időtartama (kivéve résmételifethívás esetén)

-ig (év /hó/nap )
VAGY

Aziđőtartanhónapban: vaglnapbaĺl:30 (az ajánlattételi hatĺźridő lejártótól szómína)

IV.3.8) Az ajánlatok vagy ľészvételi felhívás esetén a ľészvételÍ jelentkezések
felbontásának feltételei

201ďrĹ @v/hó/nap) Időpont: 10:00

Hely: 1026 Budapest, Pasaréti út 83.; Ész-rľn Kft. lebonyolító szęrvezettźrgya|ő
helyisége.

AzajźnlatoVrészs,éte|i jelentkezések felbontásanjelenlétre jogosult személyek [x] igen [ |
nem

(igen válasz esetén) További infoľmációk a jogosultakról és a bontási eljrĺľásról: A bontási
e|jźlrás soľán ajénlatkérő a Kbt. 62. $ (1-4), (6-7)bekezdései szerint jár eI.

v. SZAKASZ: KIEGú;szÍľ o INFoRMÁCIoK

v.1) A közbeszerzés ĺsmétlődő jetlegéľe vonatkozó Ínfoľmációk (adott esetben)

Akozbeszerzés ismétlődő jellegtĺ [ | ĺgen [x] nem

( I ge n v ál a s z e s e t é n) A to vábbi hirdetmény ek kozzétételének tew ezett idej e :



V.2) Európaĺ Uniós alapokľa vonatkozó információk
A szerződés EurópaÍ Unĺós alapokból finanszíľozott projekttel és/vagy pľogrammal
kapcsolatos
[xl igen [] nem
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy pľogram(ok)ra:

',Budapest-Józsefuároso 
Magdolna Negyed Pľogľam III.'' (azonosító szám: KMoP.

5.L.1 tB -12-k-20 I 2-000 1)

V.3) TovÁBBI INFoRMÁclóx (adott esetben)

v.3.1) A tárryalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő áita| e|őírt alapvető
szabályaĺ, az e|ső tárgralás ĺdőpontja: (ha az eljórás tárglalásoý

v.3.2.1) A dokumentáció megvásárlása, átvétele vary elektľonikus úton ttiľténő
eléľése az eljáľásban valĺí részvéte|feltétele? (adott esetben) [x] ĺgen [ | nem

v.3.2.2) A dokumentácĺó és a kiegészítő iratok, vagy ismeľtető rendelkezésľe
b ocs átásával kapcsolatos további infoľmá ciőkz (ado t t e s e tb e n)

Az ajánlati dokumentáctő ajánlattevő vagy az aján|atban megielölt alvállalkoző á|ta|i
átvétele az e|játásban való részvéte| feltétele. Az ajěn|ati dokumentáció másra át nem
ruházhatő. A dokumentáciő áwehető személyesen az Ész.xpn Kft. (1026 Budapest,
Pasaréti út 83.) lebonyolító szervezet titkarságán munkanapokon 9.00 - 15.00 közotĺ,
valamint az aján|attételi határidő |ejártanak napjén 9.00-10.00 őráig; illetve az ajźn|atkérő
a dokumentációt elektľonikus úton is rendelkezésre bocsátja. A dokumentáció
rendelkezésre bocsátásához az alábbi adatokat szfüséges megadnia a lebonyolító
szewezet ľendelkezéséľe: a dokumentációt átvevő cég neve és székhelye' ađőszźlma, a cég
nevében kapcsolattaľtásľa kijelölt személy neve, telefon- és fax szźtma, e-mail címe. A
dokumentiíció másra át nem nJházhatő és nem publikálható. Közös aján|at esetén
elegendő egy dokumentáció áwétele

v.3.3.1) Az iisszességében legelőnytisebb ajánlat kĺválasztásának értékelésĺ
szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szeľĺnti taľtalmĺ elemeinek
éľtékelése során adható pontszám alsó és felső hatáľa: 1-10

v.3.3.2) 
^z 

iisszességében legelőnyösebb ajánlat kĺválasztásának értékelési
szempontja esetén a módszeľ (módszerek) ismeľtetése, amel|ye| az ajántatkéľő
megadja azY.3.3.1) pont szerintĺ ponthatáľok ktizötti pontszámot:

Az 1. részszempont a fordított arányosítás módszeľe szerint Kozbeszerzési
Hatóság útmutatoja (amely aKozbeszerzési Éľtesítő 20|2. évi 61. számában;Z}I}.
június 1. napjánjelent meg) III. fejezet A. 1. ba) pont alapjrín keriil értékelésre. A
pontszám számítása során a|ka|mazarlđó képlet: Pontszĺĺm:legkedvezőbb ajánlati
elem / vizsgźůt ajan|ati elem x (a maximális adható pontszĺím _ a minimális adható
pontszám) + l. Ajĺánlatkérő a legkedvezőbb (Iegalacsonyabb) ajánlati taľtalmi
elemľe a maximális, a többi ajźnlatra pedig aľányosan kevesebb pontszámot, đe
|egalább a minimális pontszám ot adja.

^ 
2.. 3. módszere szerint Kozbeszeruési



Hatóság útmutatója (amely a Kózbeszerzési 2012. évi 61. szźlmában:2IlL.
június 1. napjĺĺn jelent meg) III. fejezet A. 1. bb) pont alapján kerĹil éľtékelésre. A
pontszám számítása során a|ka|mazarldó képlet: Pontszám : vizsgá|t aján|ati elem /
legkedvezőbb ajrínlati elem x (a maximális adható pontszétm _ a minimális adható
pontszám) + 1. Ąanlatkérő a legkedvezőbb (legmagasabb) ajĺĺnlati taľtalmi elemĺe
a maximális, a tcibbi ajźn|atrapedig aľányosan kevesebb pontszĺímot, de legalább a
minimális pontszámot adja.

A 4. részszempont tekintetében a 10 fő vagy az emél az ajźnlatkérőnek kedvezőbb
ajanlattevői vállalást ajánlatkétő egyarént az adhatő maximális pontszámmal
értékeli.

Az 5. részszempont tekintetében a 10 alkalom vagy az enné| az ajánlatkéľőnek
kedvezőbb ajanlattevői vállalást ajful|atkérĺ| egyaúnt az adható maximális
pontszámmal értékeli.

Ajanlatkérő a pontszámokat _ töľt éľték esetén - két tizedesjegyľe kerekíti.
A fenti módszerręl éľtékelt egyes taľtalmi elemekĺe adott értékelési pontszámot az
ajánlatkérő megszorozza az eljrĺrást megindító felhívásban meghatiĺľozott
súlyszámm a|, a szotzatokat pedi g aj ĺĺnlatonként ö s szeadj a.
Az az ajźn|at az összességében legelőnyĺlsebb, amelynek az összpontszátma a
legnagyobb.

v.3.4) A III.2.2) és a III.2.3) szeľinti feltételek és ezek e|őirt igazo|ási módja a
minősített ajánlattevők hĺvatalos jeryzékébe tőrténő felvétel feltételét képező
mĺnősítési szempontokhoz képest szĺgorűbbak

[xl igen [| nem

Igen válasz esetén azon alkalmassági ktivetelmények (III.2.2. és III.2.3. pont)
megieltilése, amelyek a mĺnősített ajánlattevők hivatalos jeryzékébe történő fe|vétel
Íe|téte|ét képező mĺnősítésĺ szempontokhoz képest szigoľribbak: P/1. és WI., W2
feltételek.

v.3.5) Az aján|ati biztosítékľa vonatkozó előírásokz (adott esetben) Ajanlatkérő jelen
kozbeszeruésieljarásbannemír1ae|őajźn|atibiztosítéknytl1tását.

V.3.6. Az eljáľás a Kbt. 40. s (3).(4) bekezdése alapján keľül megindításľa: [ | Ígen
[x] nem

V.4) Egyéb informácĺĺík

I. Az ajén|atnak tarta|mazĺlta kell az ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 60. $ (3) és (5)
bekezdésre, Kbt. 40. $ (1) bekezdés a) és b) pontjáľa. Nemleges taľtalommal is
csatolandóak a nyilatk ozatok.

2. Formai előíľások: az ajźn|atot ajánlattevőknek nem elektronikus úton kell a jelen
felhívásban és a dokumentációban meghatározott tafia|m| és a formai
kĺivetelményeknek megfelelően elkészítenie és benyújtania:
. az ajánlat eredeti péIdányát zsinórral, |apozhatőan össze kell frĺzni, a csomót

matricával az aján7at első vagy hátsó lapjĺához rögzíteni, a matncát le kell
bé|yegezni, vagy az ajźnIattevő Észérő| erre jogosu|tnak a|á kell írni, úgy hogy a

illetőles az alźńrás lesalá része amatricán lesven:



3.

4.

5.

6.

. az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdőđjön és oldalanké"t@
a szöveget vagy szźtmokat vagy képet lrlrta|maző oldalakat számozni, az Ĺires
oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kelĹ de lehet
szátmozni. Az aján|atkérő az ettől kismétékben eltérő számozást (pl. egyes
oldalaknál a/A,lB oldalszám) is elfogad, haatarta|omjegyzékb"n-"{y"s iĺatok
helye egyértelműen azonosítható és az iľatok neiyěie egyéľtehřtĺen lehet
lrivatkozni. Az ajánlatkérő a kisméľtékben hiányos siimozást jogosult
kiegészíteni, ha ez az aján|atban való tájékoződása' illetve az ajariłtra valő
hivatkozása éľdekében szĹikséges;

. az ajrĺnlatnak az e|ején taľtalomjegyzéket kell taľtalmaznia, mely alapjón az
ajánlatban szereplő dokumentumok olđal szám a|apj anmegtalálhatóak;. az ajźn|atot zźtt csomagolásban, egy eredeti papíľ alapű és kettő az eredetivel
mindenben megegyezó elektronikus másolati példanyban kell beadni, elektronikus
adathordozón (CD, DVD, pendrive), jelszó nélküi olvasható .paŕ fileban. ĺ.z
elektronikus példány és az eredeti papír alapú példany közötti 

"lte'e' 
esetén a

papír alapú eređeti pé|dány azirźnyadő.
. az aján|atbarl lévő, minden dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell imia az

adott gazdźůkodó szervezetnéI eľre jogosult(ak)nak vagy otyaň személynek, vagy
személyeknek aki(k) erľe a jogosultizémély(eĘtől írás]os feíhatalmazĺsi taptat;. az ajarúat minden olyan oldalát, amelyen - az ajźn|at beadása előtt - móáosítást
hajtottak végre, az adott dokumentumot a|áírő személynek vagy személyeknek a
módosításn á| is kézjeggyel kell el|źtni;

o v zárt csomagon ,,Ajźn|at _ Józsefuaros - Magdolna Klub'', valamint: ,,Csak
kijzbeszerzési eljĺĺľás során, az ajálúattételi hatlíridő lejaľtakoľ bontható fel!''
megj elcilést kell feltiintetni.

Az aján|atokat írásban és zártarl' a felhívás által megielölt kapcsolattaľtási pontban
megadott címľe közvetlenül vagy postai úton kell benyujtani az aján|attéteľ Ĺatáľidő
Iejártáĺg. A postĺĺn feladott ajánlatokat az ajén|atkéro ósak akkór tekinti hataridőn
beliil benyújtottnak, ha annak kézhęzryételére az ajánlattéte|i hatfuiđĺ' |ejártát
mege|őzóen soľ kerül. Az ajánlat' illetvę az azza| kapôsolatos postai küldemények
elvesztéséből eredő kockźzat az ajźnlattevőt terheli.
A hiĺĺnypótlást Ąánlatkérő a Kbt. 67. $ szerint biztosítja. Ajánlatkérő nem rendel el
újabb hiánypótlást' ha ajźn7attevő a hianypótlása sorrĺn Ĺorábban nem szereplő
gazdasági szereplőt von be az e|jarásba és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne
szfü séges az űjabb hiánypótlás.
Az ajźn|athoz csatolni kell :

- az ajánlattevő, az a|vá|Ia|koző, az a|ka|masság igazo|ásźha bevont (kapacitást
nyujtó) gazdasági szereplő cégtregyzésre jogosult, nyilatkozatot' đokňätumot
a|éirő képviselő aláírási címpéldĺányát vagy alźirás minieiat. Amennyiben az ajźn|at
cé gi egyzésre j o gosult ak á|ta| meghatalm azott(ak) a|áítisáv aI keľüí benyúj tásľa, a
teljes bizonyító eľejiĺ magánokiratba foglalt meghatalmazásnak tarta|maźnia kell a
meghatalm azott a|áír ás mintáj át is.
A Kbt. 36. $ (3) bekezdése alapjźn
dokumentumok egyszerű másolatban is
ettől eltéľően ľendelkezik.

a jelen felhívásban előírt igazolások és
benyujthatóak, kivéve, ahol a jogszabźúy

7. Ajĺĺnlatkérő a Kbt. I22. s (5) bekezdése vonatkozźsábarl, ahjegészítő tájékoztatás
esetében ésszeríĺ időnek tekinti az ajánlattételi hatĺĺridő |ejártft mege|őző harmadik
munkanapot (tájékoztatiís megküldésére), feltéve, hogy á kérdéseř és kérések az
aján|attéte|i hatĺĺľidő |ejártát mege|őző ötödik munkanapig megérkeznek
aiáriatkérőhi5z. Aián|atkér(i nem vállal felelősséeet azért. ha esv saz'dasÁgi szeľenlő



8.

9.

10.

11.

a dokumentációt nem vźitottaki és kiegészítő tájék
meg azoÍt elérhetőségeit, melyekĺe a kiegészitÍ| tajékońatás megadását váľja és
ezá"|tal Ajánlatkérő nem képes a tájékoztatás célszemé|yhez töftéňő megküldésére
(vagy téves címľe kiildi meg atájékoztatást).
Fordítás: az aján|atban valamennyi igazo|ást és dokumentumot magyar nyelven kell
benýjtani. Az ajźn|atkéró - a Kbt. 36. $ (3) bekezdése a|apjan - u ',é- małyar
nyelven benyújtott dokumenfumok ajanlattevő általi felelős fordítását is köteles
elfogadni.
Ajánlatkérőtő| a benyujtott ajánlatok, egyéb dokumentumok nem igényelhetők
vissza, azokat ajánlatkérő bizalmasan keze|i és a Kbt. 34. $ (2) bekezđese a|apjan
łSrzimeg.
Az aján|atkérő e|őiqa, hogy az aján|attevók tájékoződjanak a munkavállatók
védelmére és a munkafeltételekľe vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a
teljesítés helyén és a szerződés teljesítése soľiĺn meg kell felelni (rut. sł. g;.-
Irányadő Jog: A jelen eljaľást meginđító felhívásban nem szabźiyozott kéľdések
vonatkozásában a kozbeszeruésről szóló 20|I. évi CVil. tĺĺľvény és végrehajtási
rendeleteinek előírásai szeľint kell eljámi.
Aszerzőđések teljesítésének kezdő időpontja a II.3. pontban megielölt időpont.
Ajĺánlatkérő tájékoztatja az ajźnlattevőket, hogy azeljĺíľás folyaman a kapcsolattartás
és a különbĺjző dokumenfumok (kiegészítő tájékoztatás, bontási jegyzőkĺinyv stb.)
megküldése elsősorban fokozott biztonságú elektronikus aláíľással ěĺlatott e-mailen
töľténik.
Áľfolyamok: Az ajrínlattétel soľiĺn a ktil<ĺnbĺiző đevizáI< forintra ttirténő
áfiszámításánźi az ajźn|attev(5nek a referenciiĺk tekintetében a teljesítés napján,
arbevétel esetében a targyév utolsó napjźn, egyéb esetben az etjarást megĺńłĺto
felhívás feladásának napján érvényes Magyaľ Nemzeti Bank áltł meghatźrozott
devizaárfo|yamokat kell alkalmaznia. Amennyiben valamely devizát_a Magyar
Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizáĺa az ajźnlattevő saját kĺizponti b*tju
źita| az e|jarźstmegindító felhívás feladásának napján éľvényes ĺĺrfolyarnon szźtmitott
euró ellenérték kerül átszźlmításra a fentiek szerint. Ätszámítás esetén az
Ajánlattevőnekközölniekellaza|ka|mazottiĺľfolyamot.

15. Azajarůatkérő felhívja azajénlattevők figyelmét, hogy aKbt.37. $ (4) bekezdésében
foglaltakra tekintettel a hirdetményben megielölt hataľidők a hiidetmeny feladását
kĺivető napon kezdődnek

|6. Az eljárás eredményéről szóló éľtesítés: Ajánlatkérő a Kbt. szabáIyai énelmében
eľedményhirdetést nem taľt, ajźnLattevőket a Kbt' 77. E Q) bekezdése szerint írásban
éľtesíti az eljźttás eredményérő|, az összegezés megküIdésével.

17. Kozos ajan|attéte| esetén a kĺizös ajźnLattevők a Kbt.25. $-ban meg]latározottak
szerint kötelesek eljámi.

I8. Az ajźn|attevő az ajanlatban kĺjteles csatolni a kapacitásait rendelkezésére bocsátó
szervezet nyilatkozatát arľő|, hogy a szeruődés teljesítéséhez szfüségęs erőforrások a
szerzőđés teljesítésének időtaľtama a|att rendelkezésre fognak ĺllni. 6ut. 55.$ (5)
bekezdés).

19. A Kbt. 126, $ (5) bekezdése a|aplán az előIeg visszaťlzetési biztosíték határidőre
tĺirténő rendelkezésľe bocsátásárő| az aján|attevőnek az aján|atbannyi|atkoznia kell.

12.

13.

14.
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Hivatalos név:
Ész-rpR rn.

Postai cím:
Pasaréti út 83.

Város/I(łizség
Budapest

Postai irányítőszámz
1026

országz
HU

Kapcsolattartási pont(ok) :

Címzettz
Ze|enay Kĺisztina

Telefon:
061788893 1

E-mail:
titkarsag@eszkeľ.eu

Fax:
0617896943

Internetcím (URL):

A. MELLÉKLET
TovÁBBI cÍľrEr ns rĺ.pcSoLATTARTÁsr poNľox

I) TovÁľnr nronľĺÁcIó.ł xovnľxnzó cÍľlnxnľ Bs x,ą.pcsor,,łrr,tnrÁSl PoNToKoN
szľnBzRnró ľp

II) CÍľĺnx És xĺ.pcsoĺ.a.rľ.ł,nľÁsl PoNToK' AHoNNAN A DoKUMEľľÁcli És a, xrncÉ szlľő
IRAToKBEszpnnzrĺnľóx

III) CÍľĺox És xapcsol,,trľ.tRtÁsl PoNToK' AHovA,ł,z,łĺÁľr,,tľorcłľ/nps zvÉ,rnĺl
JELENTKEzÉsnxoľ KELL BENYÚJTAIII

Hivatalos név:
Ész-rpn rľt.

Postaĺ cím:
Pasaľéti út 83. titkársás

Város/I(özség
Budapest

Postaĺ Íľányítószám:
r026

oľszág:
HU

Kap csolat tartási p ont(ok) :

Címzettz
Ze|enav Kľisztina

Telefon:
061788893 I

E-maĺl:
titkarcag@eszker.eu

Fax:
0617896943

Inteľnetcím (URL):

Hivatalos név:
Ész-rpn rcn.



Postai cím:
Pasaľéti út 83. titkárság

Váľos/Kiizség
Budapest

Postaĺ ĺľányítószám:
r026

országz
HU

Kapcsolattaľtásĺ pont(ok) :

Címzettz
Zelenay Krisztina

Telefon:
061788893 I

E-maĺl:
títkarsag@eszker.eu

X'ax:
06t7896943

Inteľnetcím (URL):

IĐ A nĺÁsrr AJÁNLATKEnó cÍnĺu, AMELY NEvÉBEN Az AJÁNLAľxÉno A BESzERZÉsT
vÉ,Gz|

Hivatalos név:

Postai cím:

Váľos/I(tizség Postai ĺľányítószám: oľszág:
-- (^z A. melléklet IV) szakasza sziikség szerint tĺibb példányban is használható) -
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ALAPINFonMÁcrór ł xözgeszenzÉsr ruÁnÁsnól

Az Aján|atkérő, Budapest Főváros- VIII. Kerü|et Józsefuárosi onkormányzat nevében ezenne|
fe|kérem, hogy a Közbeszeęési Énesítőben KÉ-..--.,/2o14. ikatószáńon kozzétett e|járást
megindíto felhí.vás, va|amint a dokumentációban |eíltak szerint tegye meg aján|atat a je|en
kozbeszerzés tá rg yá t képező fela d atok me gva | ós ítá sá ra .

Aján|atkérőre vonatkozó információk:
Név: Józseńĺárosi önkormányzat
Cím: 1082 Budapest, Baross u.63-67,
Telefon : 06-L I 459-21-23
Fax: 06-1/313-6696
E-mail : ballakata@jozsefuaros. hu

Az eljárás típusa:
Kbt. Harmadik Rész, nemzeti eljárásrend szerinti nyí|t közbeszerzési eljárás (Kbt. 121. 5 (1)
bekezdés b) pontja szerinti e|járás).

E|iárás nve|ve:
Jelen közbeszezési e|járás kizárólagos hivatalos nye|ve a magyar. Az aján|atkérő a nem magyar
nye|ven benyújtott dokumentumok aján|attevő álta|i fe|e|ős fordítását is e|fogadja.

Az e|járás targya:
,,Budapest-Józsefuáros, Magdo|na Negyed Program III.'' (azonosĺtó szám: KMOP-5.1.1lB-L1-k-
2012) ,,G2ĺ6 - ,jlársada|omból kirekesztett nők foglalkoztatása és rehabi|itációja', projekt
keretében ,,Magdo|na K|ub a hátrányos he|yzetű nők számára,' szo|gá|tatás megszeruezése és
biztosítása

A szeződés időtartama:
2014-07.07- 201s. 05. 30.

A közbeszezésben résztvevők köre:
A nyílt eljárás o|yan, egy szakaszń| á|lő kozbeszerzési e|járás, ame|yben minden érdekelt
gazdasági szerep|ő aján|atot tehet. Azok a szeľvezetek vagy szemé|yet akik az e|járást megindíto
fe|hÍvás, va|amint a hozzá taftozó dokumentációban leíńak a|apján benyújtott éruényes ajánlatuk
a la pjá n a szerződés te|jesítésére a l ka l masa k.

Egyéb rende|kezések:
Amennyiben az e|járást megindító fe|hívás és jelen dokumentáció kozott el|entmondás merül fo|,
űgy az e|járást megindĺEó fe|hÍvásban közö|teket kell méruadónak tekinteni.

Az eljárás során fe|merÜ|ő, az e|járást megindíto fe|hívasban és je|en dokumentációban nem
szabá|yozott kérdések tekintetében a közbeszezésekről szó|ó 2011. évi cvffi. toruény és
végrehajtási rendeletei az irányadóak.
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1. A DOKUMENTACIO TARTALMA

1.1. A dokumentáció a következő részekből á||:

1. xöľtĺ: ruÁnÁsľ MEGINDÍTó FELHÍvÁs
2. rölrĺ: Úrmur-aĺo nz ÉnorrELT GAzDAsÁcr szEREPLőx nÉszÉne
3. röľrľ: szenzőoÉs.TERvEzET
4. xöleľ: łrÁľloľr IGAzoLAs. És ľvrurxozłľurľľÁx
5. röľrĺ: ľtÚszAxr l.eÍnÁs

Ĺ.2. Jelen dokumentáció nem mindenben ismétli meg az eljárást megindíto fe|hívásban
fog|a|takat, a dokumentáció az e|járást megÍndíLró fe|hívással együtt keze|endő. Ac
aján|attevők kizáró|agos kockázata, hogy gondosan megvizsgá|jár'á ootumentációt és
annak minden kiegészítesét ame|y' eset|eg az ajánlati ĺaőszát a|att kerril kibocsátásra,
valamint hogy megbízhatő információkat szerezzenek be minden o|yan korÜ|mény éś
köte|ezettség vonatkozásában, amely bármĺlyen módon is befolyásfuhat;a az ajánbt
természetét vagy je| |emzőit.

1.3. Az aján|attevőknek a dokumenÉcióban kozö|t információkat biza|mas anyagként ke||
keze|niÜt ame|yről harmadik fé|nek semmiféle rész|etet ki nem szo|gáltathatnät, hacsar e
harmadik fél n91ľś*ĺt É: nvújt be ajánlatot az ajánlattev(5 számárá a munka egy részére
vonatkozóan (a|válla.lkoző), .vagy az a|ka|masság igazo|ásában részt vesz a 

-gäzdasági

szereplő. Sem a dokumentációt, sem annak réśzeit vagy máso|atait nem lenlt másra
felhaszná|ni, mint aján|attéte|re és az abban |eílt szolgáltatáśok cé|jára.

2, KIEGÉSZÍTő ĺruÉroałľÁs
2.1. Bármely ..gazdasági.szerep|ő, aki jelen közbeszerzési eljárásban ajánlattevő tehet - a

megfe|e|ő. aján|attétel érdekében - az eljárást meginoíto felhÍvásban, va|amint a
dokumentációban.foglaltakkal kapcso|atban írásban kięészítő (éftelmezőj Éjékoztatási
kérhet az ajánlatkérőtő| vagy az á|tala meghatározott szeŇezettől..

2.2. Ajánlatkérő a Kbt. tLf. s (5) bekezdése vonatkozásában, a kiegészítő tájékoztatás
esetében ésszerű időnek tekinti az aján|attéte|i határidő l.ejanat 

.me1e|(5ző 
harmadik

munkanapot (tajékoztatás megküldésére), fe|téve, hogy a-kérdések-és kérések az
aján|attételi határidő |ejáŕat mqe|őző ötödik munkanapĺglmegérkeznek ajánlatkérőhoz.

2.3. Bármely gazdasági szereplő kiegészítő tájékoztatást a következő kapcso|attaftasi pontokon
szerezhet:

Ész.rrn xĺt
1026 Budapest, Pasaľéti út 83.
E-mail : titkarsag@eszker,eu

Fax: O6-t/789-69-43

2.4. Ajánlatkérő nem vá|la| fe|e|ősséget azért, ha egy gazdasági szerep|ő a dokumentációt nem
vá|totta ki és kie.gés1!.tő tajékort{ás kérés keriteben neň adja meg a'on elérnetősetěit,
me|yekre a kiegészítő.tájékoztatás megadását váqa, és ezá|ta| n;áňbttérő nem tépěs á
tajékoztatás cé|szemé|yhez töfténő megküldéséŕe. (vagy téveś címre k|.i|di mäg a
tájékoztatást).



2.7.

A kiegészítő tájékoztatás te|jes tafta|mát hozzáférhetővé ke|| tenni, illetve meg kell kü|deni
valamennyi gazdasági szerepĺő részére, amely érdek|ődését az eljárás iránt az
ajánlatkérőné| jelezte' A kiegészÍtő tájékoztatást a gazdasági szerep|ők azonos fe|téte|ek
mel|ett.kapjákmeg ír.ásban, te|efax útján és e-mai|ben a dokumentáció megvásár|ása vagy
a kérdésfe|tevés során feltüntetett te|efaxszámra és e-mail címre. A kiegészíľő tájékozhtás
akkor minősü| kézbesítettnek, ha a gazdasági szerep|ő a kiegészítő_tá;étoztátást akár
te|efax, email, vagy akár szemé|yes kézbesí|és útján megkapta, vagy szabá|yszerű értesítes
me||ett nem vette át.

A kiegészÍtő tájékoztatások kézhezvételét az aján|attevőknek ha|adékta|anu| vissza ke||
igazo|niuk' A kiegészítő tájékoztatások kézhezvéte|e visszaigazo|ásának e|mu|asztása
esetén az ajánlattevő nem hivatkozhat arra, hogy a kiegészítő t{erczatásokat nem kapta
meg ' hiányta|anu| határidőre. Kérjük a Tiszte|t Ajántattevőket, hogy a váhsżok
megérkezésérő| a o6-u789-69-43-es faxszámra Vagy a titkarsag@eszker.éu e-mai| címre
kü|djenek visszajelzést!

A- gazdasági szereplő kizárólagos fe|e|őssége, hogy o|yan te|efax-elérhetőséget vagy e-mail
címet adjon meg, amely a megkü|dendő dokumentumok fogadására zą őíában áĺkalmas.
U-gYancsak a gazdasági szereplő fe|e|őssége, hogy a szeruezeti egységén belül a kiegészítő
tájékoztatás időben az aĺajogosulthoz kerü|jön.

HEtYszÍNI BEJÁRÁs És xolĺzulľÁcró

Ajánlatkérő he|yszíni bejárást jelen e|járás során nem taft.

Ajánlatkérő konzultációt jelen e|járás során nem taft.

Az A'ÁNHToK BENYÚJTÁSA

Az aján|attevőnek a Kbt.-ben, az eljárást megindító felhĺvásban, i||etve jelen
dokumentációban meghatározott taftaImi és formai követelmények maradéktalan
figye|embevéte|ével és az előílt köte|ező okiratot dokumentumok, nyi|atkozatok (a
továbbiakban egyÜttesen : me||ékletek) becsatolásával ke|| aján|atát benyújtania.

Aján|atkérő az ajánlattétel megkonnyítése érdekében az iratmintákat és a
szeződésteľvezet (vagy szeződéses fe|tételek) szövegét e-mai|-en is megkÜldi a
dokumentációt megvásár|ók részére, azza|, hogy elsőd|egesen a nyomtatoft fórmában
átadott dokumentáció taftaIma tekintendő irányadónat és aiánlattérő semmifé|e
fe.|e|ős-séget nem vá||al az elektronikus iratok sérü|ésébő|, megróngá|ódásábó| fakadó
károkéft' Aján|attevő kĹi|ön kérésére (p|. e-mai| cím hiányábanJ az e|ektronikus
dokumentumokat CD-n is rende|kezésre bocsátja aján|atkérő. Je|en dokumentáció nem
mindenben ismét|i meg az eljárást megindíLró fe|hÍvásban fog|altakat ezért hangs(llyouuk,
hogy az aján|attéte|i dokumentáciő az e|járást megindíto fe|hÍvással együtt reželeńoő. nz
e|járást megindíto felhÍvás és a dokumentáció rendelkezéseinek eset|ěges e||entmondása
esetén a fe|hívásban szerep|ők az irányadóak. A dokumentáció papír.a|apú és e|eKronikus
változala-közül a papíra|apÚ az irányadó. Aján|attevő kötelezettségét képezi - az eljárást
megindíto fe|hÍvás és je|en dokumentáció gondos áttanu|mányozását követően _ az
ezekben fog|a|t valamennyi e|őírás, formai követe|mény, kikötés, a beszerzés tárgyára
vonatkozó specĺfikáció betartása, va|amint a kiegészítő (értelmező) tájékozt.atás_kérésre
ado$ aján|atkérői válaszok figye|embevéte|e. Aján|attevő köte|es az e|járást megindíLl.ó
fe|hÍvásban, a dokumentációban és aján|atkérő álta| _ a teljesítésse| kapcsohtban -
szolgáltatott minden információ pontosságáró| meggyőződni.

3.

3.1.

3.2.

4.

4.1.



4.7.

Formai előír.ások: az aján|at9t aján|attevőknek nem elektronikus úton kel| a jelen
felhĺvásban és a dokumentációban meghatározott tafta|mi, és a formai kovete|ménv.,ĺá"ŕ
megfe|e|ően elkészítenie és benyújtaniá:
- az ajánlat eredeti példányát zsinórra|, lapozhatóan össze ke|| fíjzni, a csomót

matricáva| az aián|at első vagy hátsó |apjához rĘzilteni, a matricát le kelí bélyegezni'
vagY. az aján|attevő részérő| erre jogosultnak á|á keĺl írni, úgy hogy a ĺal,ĺeďza,,
i|lető|eg az a|áírás legalább ęy része a matricán |egyen;- az aján|at o|dalszámozása eggye| kezdődjön és o|đahnként növekedjen. E|egendő a
szövęet vagy számoka! vagy képet tafta|mazó o|dalakat számozni, az tires o|da|akat
nem ke||, de |ehet. A címlapot és hát|apot (ha vannak) nem ke||, de |ehet számozni.
Az aján|atkérő az ettől kismértékben e|térő számozást (pl. egyeś olda|akná| a ĺi, ĺe
o|dalszám) is e|fogad, ha a tartalomjegyzékben az egyěs irator helye egyéfteimiĺän
azonosítható é? 9, iratok. helyére egyéľtelműen bhét hivatkozni. Az aiánbtkérő a
kismértékben hiányos számozást jogosu|t kiegészíteni, ha ez az a;áńlatnan va|ó
tájékozodása, i||etve az aján|atra va|ó hivatkozáša érdekében szÜkégeś;- az- ajánlatnak az-. e|ején taftalomjegyzélet kell tańa|maznia, ňe|ý ahpján az
aján|atban szerep|ő dokumentumok olda|szám a|apján megtalá|hátóak;,- az aján|atď zaft csomagolásban, egy eredeti papíř ahpú ?s kettő az eredeti ajántati
példány képo|vasó készülékke| készu|t .CD--re vagy ovľj-re ílt e|ektronirus peuáńvát,
je|szó né|kü| o|vasható .pdf formátumú fáj|(ok)Ďan kell beadni, az eredeti aián|atoń
meg ke||jelölni, hogy az az eredeti;

- az aján|atban lévő, minden dokumentumot (nyilatkozatot) a végén a|á ke|| írnia az
adott gazdá|kodó szeruezetné| erre jogosu|t(ak)nak vagy o|yaň szemé|ynet vagy
szemé|yeknek aki(k) erre a jogosu|t személy(ek)tő| ír.ásos fe|ha.ta|mazást kápbk;- az aján|at minden olyan o|da|át amelyen : az aján|at beadása előtt - ňooósítast
hajtott9\ vĄJre, az adott dokumentumot a|áír.ó śzemélynek vagy szemé|yeknek a
módosításnál is kézjęgye| ke|| e||átni;

- a zárt csomagon .'Aján|at - Józsefuáros - Magdo|na K|ub',, valamĺnt: ,,Csak
közbeszezési eljárás során, az ajánlattételi határidő |ejártakor bontható fel!,'
megjelölést kel| fe|tüntetni.

Az ajánlat nem tarta|mazhat betoldásokat törléseket és átír.ásokat, az ajántattevő á|tal
e|követett hibák sztikéges korrekcióinak kivéte|éVel, amely esetben ezen Ŕorrekciókat az
aján|atot aláíro szemé|ynet vagy személyeknek kézjegyükkä ke|| e||átni.

Az aján|atokat írásban és záftan, a felhÍvás á|ta| megje|ö|t kapcso|attaftási pontban
megadott címre közvet|enü| vagy postaĺ úton ke|| benýú;16ni ai aján|attéte|i ilatárĺdő
lej9rtáig' .Ą postán, futárral feladott, Vagy személyeśeń rézoesített a;ańńtomt az
aján|atkérő csak akkor tekinti határidőn be|tií benyú;tofunat ha annak kézńezvéte|ére az
ajánlattéte|i határidő- lgj9ftaig sor kerü|. łe' a1anĺai, illetve az azza| kapcso|atos postai
kü|demények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terhe|i.

Az aján|atok benyújtásának helye és határideje:

Ész-reR xĺt
1026 Budapest, Pasaréti út 83. Titkárság

határideje : 2oĹ4....., 1o.o0 óra

Szemé|yes |eadás esetén.kérjüt. hogy aján|ataikat munkanapokon 09-15 óra kozött adják
le, az aján|attéte|i határidő lejáftának napján 9-10 óráig!

Az. aján|atokat ajánlatkérő érkezteti, aki biztosítja, hogy az ajánlatok taŕalma a fe|bontás
időpontjáig senki számára se vá|hasson hozzáférhetővđ..



4.9. Ha je|en dokumentáció ajánlott igazolás- és nyĺ|atkozatminta alka|mazását íąa e|ő, ez
esetben a 4. kötetben talá|ható vonatkozó iratmintát kérjÜk |ehetőség szerint fe|használni
és megfe|elően kitö|tve az ajántathoz mel|éke|ni.
Az. aján|ott igazo|á.s- és nyi|atkozatminta he|yett annak taftalmilag mindenben megfe|elő
más okirat is me||éke|hető (pl. referencja nyi|atkozat esetén). łz a]anláttévo raaoišeóđul
taftozĺk az ajánlatban közölt adatok és nyi|atkozatot va|ámint á becsato|t lgazoÉšók,
okiratok taftaImának valodiságáért.

4.10. Az aján|at e|őkészíteséve|, összeállításáva| és benyújtásáva|, vagy azajánlathoz szr;kéges
információk meq-szezéséve| kapcso|atos mu|asztáś ŕovetrezmeŕyei a;aňutevőt terhelik."Az
aján|at elkészítéséve|, benyújtásá.va| és egyébként a kozbeszezési efárásban való
részvéte||e| kapcsolatban fe|merü|ő ko|tségekôt az aján|attevor ńaguk viselik és ezek
részben vagy ęészben történő megtérítéśére az aján|atkérő n.' Ř.itul"zhető. Minden
olyan adat információ beszeaése, - amely ajánlatuk elkészítéséhez és a szeződéses
köte|ezettségek e|vá||alásahoz szÜkégeser - saJát ko|tségÜkre és saját fe|e|ősségürie ái
Ajá n |attevők fe|adata.

4.11. Aján|atkérő az. aj.qnlat. benyújtását követően nem veszi figyelembe ajánlattevőnek _ apontos információk hiányára hivatkozó - aján|at mooosítására vonatkozó kérelmét. Az
ajánlathoz szükéges. pontos és egyeľtelmú információk beszezését szobaija a-iul.n
dokumentációban részletezett tájékozĽatás-kérés lehetősége. Ajánlattevőńek _ ajogszabá|yi rendelkezések betańása mellett az ajáilatéŕeli felhÍváśban, ;
dokumentációban és -az aján|attevők kérdésire adott vá|asiokban meghatározottaknak
megfe|e|ően kel| az aján|atot elkészítenie.

4.12. Az. aján|atban kozölt információk kizáró|.ag ezen közbeszezési eljárás eredményének
megá l la píta sa keretében kerü | nek fel haszná láJra.

5. nÉszn'lÁľ LATTÉTEI, ILLEwE ľtiegvÁLľo z^TÚ n:Áľ HrľÉrrl ľľleľősÉoe
5.1. Ajánlatkérő a részaján|at-tétel |ehetőségét nem biztosítja.

5.2. Az ajánlattevők je|en e|járásban többvá|tozatú (alternatÍv) aján|atot nem tehetnet az ilyen
ajánlatokat ajánlatkérő érvényte|ennek nyi|vánítja, 

. 
tékintettet arra, hogy n'"'

összehason|íthatóak a többi aján|attal.

6. rözös ruÁľuľrÉľrl
6.1. Tobb gazdasági szerep|ő közosen is tehet ajánlatot. A közös ajánlattevők kötelesek maguk

közu| q.y, a kozbeszezési e|járásban a kozös aján|attevők nevében eljárni jogóš;lt
képvise|őt megje|ĺi|n i.

6.2, Közos ajánlatot tevő nyertesek á|ta|. |étrehozandő gazdasági társaság, ĺ||etve jogi személy
létrehozását ajánlatkérő nem teszi lehetővé.

6.3. A kozös aján|attevők csopotjának képvise|etében tett minden nyi|atkozatnak egyéfte|műen
taĺta|maznia kell a közos aján|attevők megje|ölését.

6.4. Ahol a Kbt. az aján|atkérő számára az aján|attevők értesÍtését írja e|ő, va|amint a kiegészítő
tájékoztatás meoad999 tKbt 4-5..5], a ńiánypót|ás [Kbt. 67. 5],.a felúiÉgosíL|ás rrut. oz. šjés indoko|ás [K-bt 69-70: $] kérésó esetében az ajánlatkérőä.kozos áiáńluň*oknek szó|ó
ýfesítés-ét tájékoztatását, illewe fe|hívasát a közos ajánlattevől. neuenéń L6erni jogosu|t
képviselőnek kü|di meg.
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6.5. Amennyiben az ajánlatkérő aján|ati biztosíték nyújtását [Kbt. 59. 9] írja e|ő, a közös
aján|attevőknek a biztosítékot e|egendő egyszer rendelkezésre oocsámńiuk. Az aján|ati
kötöttségnek bárme|yik közos aján|attevő részérő| töľtént megséľtése [59. 

-s 
ĺ+l

bekezdése] esetén a bĺztosíték az aján|atkérőt illeti meg!

6.6. A közös ajánlattevőka szerz&és teljesítéséértaz aján|atkérő fe|é egyetemlegesen fe|e|nek.

6.7. ptr. 
9gY közös aján|atot benyújtó gazdasági szerep|ő(k) szemé|yében az ajánĺattéte|i

határidő |ejárta után vá|tozás nem kovetkezhet be.

6.8. Ha. e-9y gazdasági szerep|ő a közbeszezés értékének huszonöt száza|ékát meghaladó
méŕékben fog közvetlenrj| részt venni a szerződés - részaján|at-téte|i |ehetőség biíosítasa
esďén egy részre vonatkozó szerződés - te|jesítésében, 

-akkor 
nem |ehet afu3|blkozónak

minősíteni, hanem az aján|atban és a szerződés te|jesítése során közos ajánlattevőként kell,
hogy szerepeljen. Egy gazdasági szereplőnek a szerz&és te|jesítésébén való részvéte|e
arányát az határozza meg, hogy mi|yen arányban részesü| a belzezés tárgyának á|talános
forga lm i adó né| kül számított e||enértékébő|.

6.9. Amennyiben !ci!b gazdasagi szerep|ő közösen tesz aján|atot a kozbeszerzési e|járásban,
akkor az ajánlathoz csato|niuk ke|| az erre vonatkozó megá||apodást.
A kozös ajá n |attevők megá | |a podásá nak tarta I maznia ke|| :- a je|en kozbeszezési e|járásban közos aján|attevők nevében eljárni (továbbá

ka pcso|atta ftasra ) jogosu |t képvise|ő szeruezet meg nevezését;- a szerződés leljesítesééft egyetem|eges fele|ősségvá||alást minden tag részérő|;- ajánlatban vá||a|t köte|ezettségek és a munka megosztásának ismetétését a tagok és a
vezető kozött;

- a szám|ázás rendjét.

7. Üzurr TIToK vÉDELME
7.1. Az aján|attevő azaján|atában, va|amint a 69-70. $ szerinti indokolásban e|kÜlönített módon

elhe|yezgtt, üzleti titkot [Ptk. 81. s (2) bekezdése] taĺta|mazó iratok nvilvanossaľa
hozata|át megtilthatja' Az Üz|eti titkot tafta|mazó iratokat úgy ke|l etkészíteni, hogy azoi a
Ptk. 81.s (3). bekezdésére figyelemme| kizárőlag olyan információkat taftalńázzanat
ame|yek nyi|vánosságra hozata|a az uzleti tevékenység végzése szempontjábo| aránytalan
sére|met okozna, továbbá, hogy azok ne taftalmazak áz aÉbbiakat:

- az aján|attevő nem tilthatja m.eg nevénet címének (székhelyénet |akóhe|yének),
valamint olyan ténynet informácĺónat megoldásnak vagy adatnak (a továbbiakbań
együtt: adat) a nyi|vánosságra hozata|át ame|y éftékelési szempont alapján éftékelésre
kerü|, de az ezek a|apjáu| szo|gáló - a Kbt. 80. s (3) bekezdés hatálya aiá nem tartozó -
részinformációt a|apadatok ((7y kü|öncisen az árazott kö|tségvetés) nyilvánosságra
hozata |át megtilthatja ;- nem korlátozható Vagy nem tiltható meg üzleti titokra hivatkozássa| o|yan adat
nyi|vánosságra hozata|a, amely a közérdekű adatok nyilvánosságára és a roźéroeruől
nyi|vános adatra vonatkozó, kü|ön töruényben meghatározott adatszo|gá|tatási és
tájékoztatási kote|ezettség alá esik. A k(lzbeszerzési e|járás alapján mękotött szerződés
en ged ménye zést kizárő rende| kezése nem m i nősrj | üz|eti titokna k.

7.2. Ajánlatkérő nem vá||al fe|e|ősséget az tjz|eti titoknak taftotĽ információt iratok harmadik
személyek (kÜ|önösen..más ajánlattevőt gazdasági szerep|ők) általi megismeréséért,
amennyiben aján|attevő az Üz|eti titkot [Ptk. 81. 5 (2) bekezdése] tarta|mazó iratokaĺ
ajánlatában nem elktilönített módon, Vagy ú9y he|yezi e|, hogy ázok taĺta|maznak a
fentiekben megje|o|t információkat is.

8. n,rÁľurr xöĺöľrsÉc



Az ajánlati kotottség időtartama: 30 nap (az ajántattéteti határÍdő |ejártátóI számítva).

9. Az A'ÁNHToK FELBoNľÁsł

9.1. Az ajánlatokat taľta|mazó iratok felbontásának he|ye és ideje:

Ész-rrn rĺt
' 
o'Tľ:j;ľ:ř| 

!ä''Ľ : lT3ľ;3''u
g.2. Az aján|atok felbontásáná| csak az ajánlatké rő, az ajánlattevőt va|amint az á|taluk

meghívott szemé|yet továbbá . a közbeszerzésńez táńogatásban, részesĹilo a:anńtťoio
esetében - a kÜ|ön jogszabályban meghatározott szeruek 

-képviselői, 
va|amint šzemélyek

lehetnek jelen.

9.3. Az .ajánlatok felbontásakor ismertetni !e|| az ajánlattevők nevét címét (székhelyét
lakóhe|yét), va|amint azokat a fpbb, számszerűsĺ[neto adatokat, amelýer az éftéke|ési
szempont (részszempontok) a|apján éftékelésre kerü|nek.

9.4. Az ajánlatkérő az aján|atok bontásának megkezdésekor, az aján|atok felbontása előtt
közvetlenti| ismefteti a közbeszerzés _ a 18. $ (2) bekezdésének alka|mazása né|kü|
számított - becsü|t éľtékét és a szeęffiés teljesítésěh.ez renoe|kezésre álló anyagi fedezet
összegét

9.5. Ha az.. ajánlatok. bontá.9á1 egy - ott jelen lévő - személy kéri, az aján|at ismeftetését
követően azonnal |ehetővé kell tenni, hogy betekinthessen a fe|o|vasólap.ba.

9.6. A határidő után beérkezett ajánlat csomag.olása az aján|attevő szemé|yének megá||apí1Ésa
cé|jábó| bontható fel, ame|yrő| külön jegyzókonyvet ká| fe|venni.

10' Az A'ÁNLAToK EtBÍRÁńsA

10.l. Az ajánlatok elbírrálása során az ajántatkérőnek meg ke|| vizsgá|nia, hogy az ajánlatok
megfele|nek-e az eljárást megindít-ló fe|hí'vásban, a dokumentaćioojn, va|amint a
jogsza bá lyokba n meg hatá rozott fe|tételekn ek.

10.2. Az. ajánlatkérő 
Ę1itel99 megá||apítanĺ, hogy me|y aján|atok éruényte|enet és hogy Van-e

olya1 ajá-nlattev.ő, akit az eljárásból ki ke|l zárni. Az ajánlatok tétebs áwizsgálášá sóráň
megá.|la.pításra kerülnek az ajánlatok eset|eges éĺvényte|enÍtésére ,ugi už ajánlattevő
kizárására okot adó körÜlmények.

10.3. Az éruényes aján|atokat az eljárást megindíto fe|hívásban męhatározott éftéke|ésĺ
szempont alapján, valamint a Kbt. 77-73. $-okban, az e|járást ňegindíto fe|hívásbań,
továbbá a je|en dokumentációban fog|a|takra tékintettel kell đltéke|ni. 

-

10.4. Az aján|atkérő az aján|atokat a |ehető |egrövidebb időn be|Ül kite|es etbírálni, az etbír.á|ást
o|yan időtaŕam a|att kell elvégezn.le, hogy az ajánlattevőknek az eljárást lrcźarő dĺintésről
va|ó éftesítésére az aján|ati kotöttség renńá||ása älaft sor kerüljon.

10.5. Az ajánlatkérő indokolt esetben aZ aján|ati kötottség |ejártanak időpontiát mege|őzően
felkérheti az aján|attevőket a; 6 további
fenntartására, az.aján|ati kötöttség kiterjesztése ázonban nem háhdhjqa meg az a;ánĚtĺ
kQ!ĺittség |ejártanak eredeti időpontjától számított 60 napot. Ámenńyileń az
ajánlattevő az aján|atkéľő á|ta! megadott határidőben n.ň nyilatkozit úgv těli



tekinteni' hogy ajánlatát az aján|atkéń áltat megjetölt időpontig fenntaÉja.
Amennyiben valame|yik aján|attevő aján|atát nem taľtja fenn, az ajánlati kötöttség
|ejáĺtanak eredeti időpontját követően az e|járás további részében az éľtéke|és soráň
ajánlatát figye|men kívü| ke|l hagyni.

10.6. pű. aján|atkérő koteles az osszes ajánlattevő számára azonos fe|téte|ekke| biztosítani a
hiánypót|ás |ehetősegét valamint az aján|atokban ta|á|ható, nem egyételmű kije|entéset
nyi|atkozatot igazolások taftalmának tisztázása érdekében az aján|attevőktő| fe|úiÉgosítást
kérni. A hiánypót|ás és felvilágosítás kérésre vonatkozó szábáryokat a Kbt. ěl. 5-a
tartalmazza.

10.7. Mindaddig, amíg bárme|y aján|attevő számára hiánypotlásra Vagy felvi|ágosítas nyújtására
határidő van fo|yamatban, az ajántattevő póto|hat o|yan hiányókat, ańeýekre néałe az
ajánlatkérő nem hívta fel hiánypót|ásra.

10.8. Az aján|atkérő az éftéke|és szempontjábo| |ényeges ajánlati e|emek taftalmát mega|apozó
adatokat, va|amint indokolást köte|es ír.ásban kérni és errő| a kérésről a többi ajáńbttevőt
egyidejűleg, írásban éĺtesÍteni, ha az aján|at a megkötni tervezett szerződis tárgyára
figyelemme| arányüa|anu| a|acsony árat tafta|maz bárme|y o|yan, az e||enszo|gáltatásra
vonatkozó összeg tekintetében, ame|y öná||óan étéke|ésre kerĹi|.
Az ár aránYta|anu| a|acsony voltának megíEé|ésekor az ajánlatkérő korábbi tapasztatataira, a
közbeszezést mege|őzően végzett piaďelmérés eredményére Vagy a közbeszezést
mege|őzően a becsü|t érték meghatározásához felhaszná|t egyéb adatókra ke|| figyelemme|
|enni. Kote|es az 9jánlatkérő a fentieket a|ka|mazni kü|önösen akkor, ha az áián|atban
fog|alt e||enszo|gáltatás tobb mint húsz százalékkal eltér a közbeszeaés . az
e||enszo|gá|tatás öná||óan értékelésre kerü|ő valamely e|eme esetén az adott elemre eső _
Kbt.18. $ (2) bekezdésének a|ka|mazása né|kü| számított becsü|t é]téktő|.
Az irreá|is aján|ati e|em (el|enszo|gáltatás) miatti indoko|ás kérés szabá|yait a Kbt. 69. $-a
tartalmazza.
Amennyiben az megbÍási díj mega|apozottságáről szóló döntés meghozata|ához az
szÜkéges, az aján|atkérő összehasonlítás céljábol a tobbi ajánlattevőťő| is kérhet be
meghatározott ajánlati e|emeket mega|apozó adatokat.

11' nz ÉnvÉľYEs AJÁNLATox ÉnľÉxEtÉsE

11.|. Ad aján|atok éftékelési szempontja az összességében |ege|őnyösebb aján|at a következő
részszempontok a |apjá n :

Részszempont Sú|yszám
1. nettó havi megbÍzasidíj (HUF) 0,8
2. a pĄektidőszak a|att a szolgáltatást rendszeresen
1legáÉn.o 20 a|ka|ommal) igénřbe;é'őŔ vá|la|t száÁa, a 0,1

kötelező 15 fő felett (fő)

3. a projekthez kapcso|ódó nyilvános kozösségiesemények
vá||alt száma, a kote|ező 4 eseményen kÍvÜl (a|kalomban 0,1
megadva, maximá|isan 10 alkalom)

Az éftékelés során adható pontszám a|só és fe|ső határa: 1-10 pont.
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Az t. részszempont a foľdított 9rá1vosítás módszere szerint Kozbeszerzési Hatóság
útmutatója (amely a Közbeszeaési Étesítő 2012. évi 61. számában; 2Ot2. június i
napjá.n. jelent.me9) III' fejezet A. 1. ba) pont alapján kerü| éĺtékelésre. A fiontszám
számítása során a|kalmazandó képĺet: Pontszám = bókedvezőbb aján|ati e|em'l vizsgált
aján|ati e|em x (a maximá|is adható pontszám - a minimálĺs adńató pontszám) i t.
Aján|atkérő a |egkedvezőbb (|ega|acsonyabb) aján|ati taľtatmi e|emre a mäximális, á tobbi
ajánlatra pedig arányosan kevesebb pontszámot, de |ega|ább a minimális pońtszámot
adja.

Az e||enszolgáltatást nettó havi megbízási dljban ke|| megdnĺ!

A 2., 3. részszempont az egyenes- arányo9ítás módszere szerint Közbeszerzési Hatóság
útmutatója (ame|y a Kozbeszezési Étesítő 2OĹ2. évi 61. számában;l}Ĺ2. június i
napjá1' jelent 

-meg) III. fejezet A. 1. bb) pont aĺapján kerül értékelésre. A pontszám
számítása során a|kalmazandő kép|et: Pontszám = viżsgá|t aján|ati e|em / legkädvezőbb
aján|ati e|em x (a maximális adható pontszám - a minimális adható pontšzám) + ĺ.
Aján|atkérő a legkedvezőbb (|egmagasabb) ajánlati tafta|mĺ elemre a mäximális, á tooni
aján|atra pedig arányosan kevesebb pontszámot, de |ega|ább a minimális pońtszámot
adja.

A 4. részszempont tekintetében a 10 fő vagy az enné| az aján|atkérőnek kedvezőbb
aján|attevői vá||a|ást ajánlatkérő egyaránt az adható maximá|is pôntszámma| értékeli.

Az 5. részszempont tekintetében a 10 alka|om vagy az enné| az ajánlatkérőnek kedvezőbb
ajánlattevői vá||a|ást aján|atkérő egyaránt az adható maximá|is póntszámma| éftéke|i.

Aján|atkérő a pontszámokat - tört érték esetén - két tizedesjegyre kerekíti.
A fenti módszerre| éftéke|t egyes tafta|mi elemekre adott éruéke|ési pontszámot az
ajánlatkérő me{szorozza az- ajánlattéte|i felhívasban is meghatározott sú|yszámmat, a
szozatokat pedig aján|atonként összeadja.
Az az aján|at az osszességében legelőnyösebb, ame|ynek az összpontszáma a legnagyobb.

t2. EREDM ÉNYHIRDETÉ' összEcEzÉs Az A'ÁNLAToK ELBÍRÁusÁnol

12.1. Az aján|atkérő. koteles az ajánlattevőt írásban tajékoztatni az etjárás eredményérő|, az
e|járás eredményte|enségérő|, az aján|attevő kizárásárő|, a szeĺződés teljesftéśére ialó
aIkaImat|anságának megál|apítasáró|, ajánlatának egyéb okbó| történt éruényte|enné
nyÍlvánítasáról, valamint ezek rész|etes indokáról, az eriő| hozott döntést követően ä bnető
leghamarabb, de legkésőbb három munkanapon be|ül.

l2.2. Ad ajánlatkérő az ajánlatok e|bír.álásának befejezésekor külön jogszabályban meghatározott
minták szerint .í.ásbeli összegezést köte|es készíteni az ajánlatokrő|. Az aiáňhtkérő az
ajánlatok e|bír.á|ásának- befejezésekor a fenti tájékoztatast az ĺrásbe|i öiszegezésnek
minden aján|attevő részére egyidejíĺleg, te|efaxon Vagy e|ektronikus úton torténő
megkü|déséve| teljesítĺ.

12.3. Az aján|atkérő -az aján|atok elbírrá|ásáró| készített írásbeli összegezést az aján|attevők
részére torténő .megkü|désétől számított huszadik napig egy a|ka|ommál jogosult
módosítani, szÜkég esetén az éĺvényte|ensegről szó|ó tájékoztaÉlt visszavonni, tŃá-oná a
már megkotött szeződéstől elállni, il|eWe amennyiben a teljesíEés megkezdése miatĽ az
eredeti. á||apot nem á|lítható helyre, a szerz(ńést azonna|i hatál|ya| íe|mondani, ha az
eredmény megküldését követően észle|i, hogy az eredmény (eredményte|ensé9)
töruényséľtő vo|t és a módosítas a töruényséftést oruosolja. nz ajánlätréro a ńooosĺtđtí



írásbe|i összegezést köte|es faxon vagy e|ektronikus úton haladékta|anul, egyidejű|eg az
összes ajá nlattevőnek meg kü |deni.

13. ELőZETES VITARENDEZÉS

13.1. A Kbt. 79. $ (1) bekezdése szerinti e|őzetes vitarendezési kére|met az atábbi címre ke||
benyrijtani:

Ész.ren rtt
1026 Budapest Pasaréti út 83. Titkárság

E.ma i! : titkarsag@eszkeľ.eu
Fax: 06-1/7A9-69-49

l3.2. A kére|mezőnek az aján|atkérőhöz benyújtott kére|mében (a továbbiakban: előzetes
vitarendezési kére|em) -meg kell je|ö|nie az írásbeti összegezés vagy egyéb dokumentum,
u.asv e|járási cse|ekmény jogséľtőnek taftott e|emét, tóvábbá á. téřámező javas|atát,
észrevéte|ét, va|amint az á||áspontját a|átámasztó adatokat, tényeket, továbĹá a, a,t
a|átámasztó dokumentumokra - ha vannak i|yenek - hivatkoznia kell.
Az előzetes vitarendezési eljárás szabályait a Kbt. 79. $-a taftalmazza.

13.3. Amennyiben valamely aján|attevő a rendelkezésére á|ló határidőben e|őzetes vitarendezési
kére|met nyt1jlott be az aján|atok bontását követően tońént eljárási cselekménnyel,
ke|etkezett dokumentumma|. kapcso|atban, az ajánlatkérő a kéráem benyú;tásátói a
válaszának megküldése napját követő tíz napos időtartam |ejártaig akkor sem'kotneti meg
a szerz&ést - ha részajánlat tétele lehetséges vo|t a beszezés éiintett részére vonatkozó
szeződést - ha eddig az időpontig a szerz1déskĺitési moratórium egyébként |ejárna.

l4. AszĘPzőoÉs urcxorÉsr És TEUESÍTÉSE

14.1. Eredmén.yes kozbeszerzési eljárás a|apján a szeĺzffiést a nyeńes szeruezette| (személ|ye|) -
kozös aján|attétel gsgtén a nyertes szeruezetekke| (személyekke|) - kel| ľasbaň megkötnía
közbeszezési e|járásban kozölt végleges feltéte|et szeződéstervezet és ajánlat
tafta lmá na k megfele|ően

14.2. A szeződésnek taľta|maznia kel| - az e|járás során a|ka|mazott éftéke|ési szempontra
tekintette| - a nyeftes ajánlat azon e|emeit, ame|yek éftéke|ésre kerü|tek.

14,3. pę. aján|atok elbírálásáról szóló ír.ásbeli összegezésnek az aján|attevők részére töńént
megkü|dése napjától a .nyeftes ajánlattevő és a második Égkedvez(5bb aján|atot (ha
ajánlatkérő hirdetett második helyezettet) tett aján|attevő ajánlati kötffisége további
harminc nappal meghosszabbodik.

14.4. Az aján|atkérő köte|es szerződéses fe|téte|ként előírni, hogy:. a nyeftes ajánlattevő nem fizet, i||etve számol e| a szerződés te|jesítésével
összefüggésben o|yan kö|tségeket, melyek az 56, $ (1) bekezdés k) pontja szerinti
feltéte|ekn.ek nem megfe|e|ő társaság tekintetében mertilnek fel, és ńelyer a nyeftes
ajá n |attevő adókoteles jövede| mének csökkentésére a I ka l masa k;. a szerződés te|jesítésének te|jes időtaftama a|att tulajdonosi szerkezetét az
aján|atkérő .s1ámára megismerhetővé teszi és az a|ábbiakbań rész|etezett ügyletekről
az ajánlatkérőt haĺadékta|anu| éftesíti.

14.s. Az' ajánlatkérőként szeaődő fél jogosult és egyben köteles a szeĺződést fe|mondani - ha
szt]kséges o|yan határidővel, ame|y lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata
ellátásáról gondoskodni tudjon - ha:



. a nyerte9 aján|attevőben kozvetetten Vagy közvet|entil Zĺo/o-ot megha|adó tu|ajdoni
részesedést szerez. va|ame|y- otyan jogi szemé|y vagy jogi .'"ńelyi*ggěi-ň";
rende|kező gazdaségi társaság, ame|y nem fete| meg.aż śo. s (1)'beiězdés k)
pontjában meghatározott fe|tételeknek.. a nyeľte9 ajánlattevő közvetetten vagy közvetlenĹi| 25%.ot meghaladó tu|ajdoni
részesedést szerez. va|ame|y o|yan 1ogi szemé|y vagy jogi 

''ul'áyi'ągái-ňě;rende|kező gazdasági társaságban, ame|y nem feiel még áz-s6. 5 (li be-liezdés k)
pondában meghatározott te|tételeknek.

Je-|en pontban említett fe|mondás esgtén a nyeftes ajánlattevő a szeződés megszűnése
e|őtt má r teljesített szo| gá ltatá s szeęődésszeríÍ pénzbá i e| |enéĺtékére jogosu |t.

t4.6. A kü|fö|di adói||etőségű nyeftes aján|attevő köte|es a szerződéshez arra vonatkozó
meghatalmazást csatolni, hogy az i|letősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság
közvet|enÜl b€szę1.g26g1 a nyeftes aján|attevőre vonatkozó aoátokat az.őrszá,1óĹ Ŕoióiĺ.
jogsegé|y igénybevéte|e né|kül.

14.7. A kozbeszeaési szeződést a közbeszezési eljárás a|apján nyeftes ajánlattevőként
szerzffiő fé|nek, illetv-e közösen aján|atď tevőknek, Vagy -'ha a, á;ĺnntreŕo guioakoáó
szeruezet |étrehozásának köte|ezettségét e|őírrta vagy 

.azt 
lehetővé tette - a nyeftes

aján|attevő (ajánlattevők). kizáró|agos iészesedéséve|lékehozott gazoáltooó szeĺveáhek
(a továbbiakban : projekttársaság) kel| te|jesítenie.

14.8. 
^z 

aján|attevőként szeződő fél te|jesítésében köteles közreműkodni az olyan a|vá|lalkozó
és szakember, ame|y a közbeszezési e|járásban részt vett az aján|attevőiĺralmasságáńuk
igazo|ásában. Az ajánlattevő kote|es -az aján|atkérőnek a telieśítrés során minden oiyan -
akár a korábban megjelolt a|vál|a|kozó he|ýett igénybe venni ŕÍvánt - a|vá||alkozó bevonását
bejelenteni, amelyet az ajánlatában nem ňevezett meg és a beje|entéssel eóýtitt
nyi|atkoznia kell arról is, hogy az álta|a igénybe venni kíváňt afuállalkozo nem á|l a ńzarő
okok hatá|ya a|att.

15. ľruÉrozľnrÁsT NYÚJTó szERvEzETEK

15.1. Aján|atkĘrő a Kbt. 54.5 (1) bekezdése a|apján e|(5ífia, hogy azajánlattevő tájékozodjon a
munkavá|la|ók védelmére és a munkafe|tételekre vonatí<ozó ó|yan kötebźettségékőĹ
ame|yeknek a teljesÍtés he|yén és a szeződés te|jesítése során meg ke|| fe|elni. A
tájékoztatást az il|etékes szeruek ingyenesen teszik eÉrhetővé.

15.2. Ajánlatkérő az a|ábbiak szerint 9.dja meg azon szeruezeteknek (hatóságoknak) a nevét és
címét (elérhetőségét), amelyeKől az aiánlattevő męfetelő tájéioztatáít rapńat:

Budapest Főváľosi Kormá nyh ivata t M unkavédel mi és M unka ügyi Szakigazgatási
Szeruének Munkavéde|mi Fe|ĺigye|ősége
1132 Budapest Visegrádi u. 49.
Postacím: 1438 Budapest Pf. 520.
tel: 06-1-323-3600
fax: 06-1-323-3602
E-mail : budapestfu-kh-mmszsz@ommf.gov. hu

Budapest Fővá rosi Koľmányhivata| M u nkavédelmi és M unka ügyi Szakigazgatási
Szeruének Munkaügyi Fe|ügyelősége
1132 Budapest, Visęrádi u. 49.



Postacím: 1438 Budapest Pf. 520.
tel: 06-1-323-3600
fax: 06-1-3f3-3602
E-mai| : budapestfu-kh-mmszsz(ôommf.gov. hu
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MEGBIZASI SZERZODES

Budapest Főváros VIII. Kerület Józseńrárosi önkormányzat (székhe|y: 1082 Budapest,
Baross u. 63-67., adószám: 157357Ĺ5-2-42, törzsszám: 735715, bankzám|aszám: 141ooooo-
102L3949-60000009 statisztikai szám: Ĺ57357L5-84II-32Ĺ-01, képviseli: Dr. Kocsis Máté
po|gármester) ( továbbiakban : Mqbíző),

másrészről (székhe|y: .........................., képvise|i:
.., Cg.| ....., adőszárn: .....'....... ..........),

mint Megbízott (továbbiakban Megbízott) kozott az alább megjelö|t he|yen és időben a kovetkező
taftalommal.

I. Előzmények:

Megbízó a f07t. évi CVIII. töľvény (továbbiakban) Kbt. 121.5 (1) bek b) pontja a|apján nyí|t
közbeszeaési eljárást folytatott |e f0t4. évben ,,MegbÍzási szeződés keretében ,,Budapest.
Józsefuáros, Magdolna Negyed Program III.,'(azonosíto szám: KMOP-S.1.1lB-t2-k-2oL2) ,,G2l6 _

Jársada|ombó| kirekesztett nők fog|alkoztatása és rehabi|itációja,, projekt keretében ,,Magdolna
K|ub a hátrányos he|yzetű nők számára,, szolgáltatás megszeľvezése és biztosÍtása',
megnevezéssel.

Az e|járásban nem lehetett részajánlatot tenni, így az a közbeszerzés tárgyának egészére
vonatkozik.

Aĺz e|járás vonatkozásában a nyeftes ajánlattevő a Megbízott lett ígY a Kbt. vonatkozó
szakaszainak megfe|elően a Fe|ek a szolgá|tatás te|jesítése érdekében az a|ábbi szeaődést kötik.

Megbízó rögzíti, hogy a Ptk' 685.5 a|apján szerződő hatóságnak minősti|.

II. A szeződés tárgya

Megbízo mqbízza Megbízottat, hogy je|en szeződés, il|. a közbeszerzési e|járás, továbbá a
vonatkozó pályázat, és az azza| kapcsolat Támogatási szerz&és irataiban fogla|taknak
megfele|ően az alábbi feladatokat lássa e|.

Megbízott a megbízást e|fogadja.
A Megbízott fe|adatait képezi az űn. ,,Magdo|na K|ub a hátrányos he|petű nők számára,,

szo|gáltatás nyújtása az a|ábbi részfeladatokka|, me|ynek tafta|mát a közbeszenési eljárás
fe|hívása, il|. dokumentációja taŕa|mazza:

a) Rehabilitációs foglaIkoztatás,
b) Lakossági keftrész műve|ése, termények hasznosítása,
c) Pszicho-szociális rehabiIitáció,
d) Mentális gondozás,

e) Szociá|is prob|émakeze|és,



í) EgészségĹigyi e||átás és kapcso|ódó tevékenységek szeruezése,
9) Megkereső programok szervezése,
h) Tanácsadás, információs szolgá|at,
i) közosségitér műkodtetése (technikai és szemé|yzeti fe|téte|ek biztosítása)j) ĺega|ább e9Y, d szakmai kozvé|emény számára szeruezett rendezvény megszeruezése

és |ebonyo|ítása
k) a közbeszezési e|járást megĺndító fe|hĺvásban fogla|t további fe|adatok teljesítése

Megbízott kije|enti, hogy az ellátandó fe|adatot és feltételeit te|jes körűen megismerte és a
szerz&és teljesí|ésére képes.

Megbízott jogosult a te|jesíEésbe a Kbt., továbbá a kozbeszezési e|járásban tett nyi|atkozatai
szerint, a Kbt. definíciója szerinti alválla|kozókat (értve ez a|att a teljesítési segédeket
is)(továbbiakban: alvá|la|kozó) bevonnĺ. A jogszerűen igénybe vett a|vá||alkozókért Megbízott
akként fe|e|, mintha a tevékenységet maga vĄ]ezte volna e|, m(9 a jogosu|at|anu| bevont
a|vá||a|kozók esetében fe|e| mindazon hátrányos következményekéft iS, ame|yek ezen
alválla|kozók bevonása né|kü| nem következtek vo|na be.

III. A szerződés tafta|ma

Megbízott feladatának ellátása során az vonatkozó jogszabályot közbeszezési, pá|yázati
dokumentumok figyelembe véte|ével köteles eljárni.

Megbízottat eredményfe|elősség terhe|i a közösségi tér |étrehozása és műkodtetése, továbbá az
érintetteknek nyújtandó szo|gáltatások szerződésszerű teljesítése vonatkozásban, de a
szo|gáltatás eredményességének vonatkozásában nem, kivéve az a|ábbi ajánlatában tett
megajá nlások vonatkozásá ba n :

a projektidőszak alatt a szo|gáltatást
rendszeresen (lega|ább 20 a|kalommal)
igénybevevők válla|t száma, a kötelező 15 fő
fe|ett (fő)

.....'........fő

a projekthez kapcso|ódó nyi|vános kozösségi
események vál|alt száma, a köte|ező 4
eseményen kíVü| (a|ka|omban megadva,
maximálisan 10 aIkalom)

.................a1ka|om

Ezzel egyÜtt szerződésszegően teljesít a Megbízott, ha teljesítés egyénként azéľt nem sikeres,
meft annak színvona|a nem fe|e|t meg a szakmai kovetelményeknek, szeződéses
e|őír.ásoknak.

A szerz&ésben fog|a|t te|jesítési időszak: 2oI4. 07. 01. napjától 2015. 05. 30. napja, me|yek
szigorú (fix ) határnapok' A szigorú (fix) határnapok fogatmáva| és jogkövetkezményeive| a
fe|ek tisztában vannak.

Fentiek alól kivétel a közosségi tér működtetése, me|y feladatot Megbízott a MegbÍzó á|ta| a
Megbízott biftokába adandó helyisĄ7csopoń biftokba adásátó| számított 10 munkanapon
be|ü|i kezdésse| 2015. 05. 30. napjáig köte|es e||átni'

Megbízott a fenti időszakban köteles a szolgá|tatásokat nyújtani és a kapcso|ódó fe|adatokat
e||átni.

Megbízott kote|es a az érintettek á||apotának megfelelő szo|gáltatásokat nyújtani a fenti korben.



Megbízott kote|es a szolgá|tatássa| kapcso|atos eszközot berendezési és fe|szerelési tárgyak
biztosítására azza|, hqy ezek Megbízott tu|ajdonát képezĺk azza|, hogy ez nem vonatkozik
azon Vagyontárgyakra, me|yek a szolgá|tatás te|jesítése során e|használásra kerü|tek.

Megbízó az a|ábbĺ ingat|anokat ill. feltételeket biztosítja a Megbízottnak a szolgá|tatás
e|látásához:
közösségi tér: Budapest-Józsefuáros, Magdo|na Negyedben talá|ható 116 négyzetméteres
he|y|ség. A hélyiség a Magdo|na utca 47. szám a|att található, fe|újĺtott, bútorozatlan,
eszkozökkel nem felszere|t. A helyiség heti 50 órában a hét minden napján nyitva van
szükség szerint.

|akossági keŕrészhez te|ek biztosĹÉsa (.......'. ...........) alatt.
Fenti helyiségeke,t i||. terü|etet a MegbÍzo e||enérték né|kü| biztosítja a Megbízottnak (biftoklás,

haszná|at) a szerzffiés hatálya a|att (kivéte| 9. pontban fogla|tak), azza|, hogy Megbízott
köte|es a szeĺződés megszűnésével a fenti he|yiséget és tertj|etet saját ingóságaitó| kiürítve a
Megbízó biĺtokába adni. Megbízott már most hozzájáru| ahhoz, hogy amennyiben a fenti
határidőig ingóságaitó| a terü|etet, i||. helyiséget nem Üríti ki, a MębÍzo azt a Megbízott
ko|tségére és veszé|yére kiürítse azza|, hqy Megbízott nem felel az ezze] kapcso|atban
ke|etkezett semminemű káréft' egyben Megbízott lemond a fenti esetre mindenfé|e
bi Éokvede| mi igényéről.

Megbízó a he|yiség vonatkozásában a rezsiko|tségek kozü| az elektromos áram, a gáz, a víz-, és
csatornadfj, va|amint a szemétszállítas ko|tsegeit viseli, az egyéb kö|tsegek Megbízót terhelik.
Megbízó nem köthet o|yan szeaődést a helyiség vonatkozásában, me|y a jelen szeződés
bármely módon va|ó megszűnése esetén - a megszíínés napjával - nem megszűntethető,
minden további e||enéfték fizetés nélkü|. Amennyiben mégis i|yen szeződést köt Megbízott
köte|es a megszíĺntetésse| kapcso|atban fe|merü|ő va|amennyi kÓ|tseg vise|ésére. Ennek
e|maradása esetén a MegbÍzó á|tal a Megbízó he|yett megfizetett bárme|y költség a megbízási
dfba beszámítható a Kbt. 130.s (6) a|apján. Erre nézve a kötbér beszámítására vonatkozó
szabá|yok megfe|e|ően alkaImazandóak.

Megbíző felel az á|ta|a vagy az érdekében eljáró harmadik szemé|yek á|tal a helyiségekben, ill.
terti|etben, annak a MegbÍzo tu|ajdonában á||ó berendezési és felszere|ési tárgyaiban
keletkezett va|amennyi káréft' va|amint azért a károkéń, ame|yeket a szolgá|tatást igénybe
vevők azért okoznak, mert a Mębízott fe|ügyeleti (különösen megfe|e|ő biztonsagi őr)
köte|ezettségeit nem szak-, i||. szerződésszerűen teljesítette. Ennek e|maradása esetén a
Megbíző á|ta| a Megbíző he|yett megfizetett bárme|y költség a megbÍzási dffba beszámĺtható a
Kbt. 130.5 (6) alapján. Erre nézve a kotbér beszámítasára vonatkozó szabá|yok megfe|elően
aIkalmazandóak.

Megbízó el|enszo|9á|tatásra a jelen szeződésben fog|a|t fetadatok e||átásáét kizárő|ag a
Megbízótó|jogosu|t. A résztvevőktől ellenszo|gáltatás semmifé|e címen nem követe|hető, il|. a
részvételt ettől függővé tenni nem |ehet.

A fog|a|kozásokat a fentiek szerit MegbÍzott Józsefuáros terü|etén kote|es biztosítani - kivéve, ha
a kü|ső he|yszín ezt indoko|ja.

Megbízott tudomásu| veszi, hogy a szerződés e||enszo|gá|tatásának ťlnanszírozása pályázati
forrásbo| töfténik. Ennek megfele|ően Megbízott köte|es a pályázat (támogató) e|őír.ásainak
ma radékta |an beta ftásá ra.

Aszerződés akkor tekinthető te|jesítettnek, ha a szerz(ńésszerűen megvalósított szolgáltatásokró|
a Megbízott benyújt a Megbízónak minden o|yan dokumentációt a szük{7es
pé|dányszámban, ame|yre őt a jelen szeződés, továbbá a támogató a Megbízót köte|ezi.
Szerződésszerű te|jesÍtés esetén a Megbíző képvise|ője te|jesítésigazo|ást állít ki. Hiányos
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dokumentáció esetén teljesÍtésigazolás nem adható ki, és szám|a nem á||ítható ki. A
te |j es ítés i g a zolás részszá m lá n ké nt kerti I kiá | l íľá s ra .

Megbízott köte|es minden o|yan dokumentáció e|készítésére, naprakész vezetésére, me|yet
jogszabá|y, vagy jelen szeződés e|őír.

Megbízott köteles a fogla|kozások során a projekt nyi|vánosságra vonatkozó kovete|ményeinek
betartására, azaz a fogla|kozás he|yszínén, hirdetményein és kiosztásra kerü|ő anyagain a
hivatalos logók és a támogatás tényének megje|enítésére.

Megbízott akadá|yoztatása esetén (értve eza|att a vis maior esetét) köte|es errő|, annak
felmerü|ését követően ha|adéĺ<ta|anu| éftesíteni a Megbízót.

Megbízott köte|es a tevékenységek során megfe|e|ő képzettséggel és gyakorlattal rende|kező és
számú személy biztosítására a dokumentáció rende|kezései szerint.

Megbízott köte|es 1 fő szakmai koordinátor és 3 fő szociá|is munkás biztosítására. Megbízott havi
rendszerességgel köte|es oÍvos és pszichológus biztosítására az intézményben.

IV. A Megbízási díj és annak megfizetése

A je|en szeződésben meghatározott fe|adatok hiány-, és hibamentes te|jesítése esetén a Megbízó
havi......'................,-Ft+ ĺłfa, azaz .................havĺ forint+Áfa 

'.gbí'á'idfat koteles megfizetni Megbízott fe|é a te|jes szolgá|tatás vonatkozásában.
A megbízási df magánban fogla|ja az e||átandó fe|adatokka| kapcsolatban fe|merülő va|amennyi

díjat és kci|tséget továbbá a hasznot. Mqbíző nem jogosult a megbízási dljon felü| további
igények Megbízóva| szemben töfténő érvényesítésére. A korábban rĘzíiett szabá|yok alapján
Megbízott a résztvevőktő| semmifé|e jogcímen fizetési kötelezettséget nem követe|het.

Az aján|attéte|, a szez&és, és a kifizetések pénzneme: HUF.
Megbíző maximá|isan - a Megbízott igényeinek męfe|elően - 2 mĺ||ió forĺnt e|őleget biztosít. Az

e|ő|eg igény|ése Megbízott részérő| nem köte|ező. Pe, e|őleg a végszámlában számo|andó e|.
Az. e|ő|eg rendelkezésre bocsátásának feltétele e|ő|eg.visszafizetési biztosítek nyújtása
Megbízott á|ta| a Megbízó részére a Kbt. 126.5 (6) a) bek szerint. A biztosít|ék
szolgáltatásának határideje az e|ő|egbekérő benyújtásának időpontja. Az e|őleg-visszafizetési
biztosítéknak az e|őleg te|jes elszámo|ásáig ke|| hatá|yban |ennie.
Ha a biztosítek adására a bankgarancia formáját válasĄa a Megbízott, a bankgarancia
nyi|atkozat eredeti pé|dányát a Mębízónak át kell adnia. Megbíző kizárőlag olyan
bankgarancia nyi|atkozatot köteles e|fogadni, amelyben a bank vá||a|ja, hogy amennyiben a
Megbíző aľó| tájékoztatja, miszerint a Megbízott bárme|y okbó| nem tett e|eget szeződésben
fogla|t - biztosĺtékka| biztosított - kötelezettségeinet úgy Mqbízott helyett a MegbÍzo e|ső
fe|szó|ítására átuta|ja a bankgaranciábo| a MegbÍzo álta| megje|o|t összeget a Megbízó
bankszám|ájára. A bankgaranciában rogzíteni ke||, hogy a bank a szolgá|tatást nem vitatja,
|emond a szo|gá|tatás visszautasítására, visszatartására, annak vitatására vagy beszámít.lására
vonatkozó va|amennyi jogárő| továbbá arró| is, hogy Megbízottnak a jeĺen szerződésből vagy
azza| kapcsolatban, illetve más jogviszonybó| eredĘ a Megbízóva| szembenĺ követeléseit
érvényesítse.

A banki készfizető kezességre a fentĺek megfe|e|ően a|ka|mazandóak.

A biztosít'tási szerződés a|apján kiá||ított készfizető kezessé9vá||a|ást taftalmazó
kötelezvénnye| torténő biztosítás-nyújtására a fentiek megfele|ően alka|mazandóak.

18



Megbízott a Megbízó javára te|jesí|endő biztosí1-rékot a
Megbízó..... számú fizetési számlájára torténő
uta|ássa| is tudja te|jesíteni, me|ynek feltéte|e, hogy a határidőig a Megbízó számláján
jóváír.ásra kerü|jön a teljes összeg.

Megbízó a teljesítésigazolások a|apján havi egy, a 11 hónapos megva|ósítasi időszakra esĘ
havonta azonos összegíĺ szám|a benyújtására jogosult a tárgyhót követő hónap 15. napjáig. A
megva|ósítási időszak és egyben az e|ső leszám|ázható hónap kezdete 2ol4.o7.oL.

A teljesíLiésigazolással igazo|t utolsó szám|a benyújtásának határideje: 2015. május 30. napja.
Megbízott nevében az előre meghatározott formátumú te|jesítésigazolást, a ProjeKmegva|ósíto

Szeľvezet vezetője, a Józsefuárosi Csa|ádsegítő és Gyermekjó|éti Központ (továbbiakban
JcsGyK) intézményvezetője (kapcsolattańó) a tárgyhavi te|jesítést követő 15 napon be|ü|
á||ítja ki, az uto|só havi teljesítesrő| szó|ó igazo|ást 2015. május 30-i9 á||ítja ki. A
te|jesítésigazo|ás a szám|a e|választhatat|an része.

Megbízott a kiá||Ított számla mellé köteles csato|ni a nyújtott szo|9á|tatásokka| kapcso|atos
rész|etes szakmai beszámo|ót. A beszámoló téte|esen taŕa|mazza a megtaftott programot
fog|a|kozások bemutatását, a Megbízott á|ta| biztosított eszközök fe|használásának
bemutatását, a részvéte|t igazo|ó - a szo|gá|tatás je||egéhez alka|mazkodó, szÜkég esetén
vá|asztott neveket tafta|mazó valójában anonim- je|en|éti íveket i||etve anonim
statisztikákat.

A te|jesÍtésigazo|ás, a szám|a benyújtásának rendjét Megbíző Képvise|ő-testü|etének 6512013.
(\I.27.) számú határozatának 11. pontjában elfogadott és a L89ĺ2oL3. (v.zL.) számú
határozattial modosÍtott, a ,,Magdo|na Negyed Projekt III. megva|ósításában résńvevő
szeruezetek együttmíĺkodési rendsze re,, szabályozza.

A megbízási dff szám|ában rĘzített része az igazo|t te|jesítést követően Megbízott á|tal havi ęy
alka|omma| benyújtott szám|a a|apján átuta|ással kerÜl kiegyen|ítésre - a Kbt. 13o. 5 (1), (5)-
(6) bekezdései, va|amint a Ptk' 292lB.s (1) bekezdése szerint - a szám|a kézhezvételétő|
számított 30 napon be|ül.

Késede|mes megfizetés estén a Megbízott a Ptk. 301/8.$ szerinti késede|mi kamatra jogosult.

V. A szeződés időtaltama' megszĺĺnése

Je|en szeződést fe|ek 2014. jú|ius 01. napjától a te|jesítésig kotik. 2014. jú|ius OL. és 2OĹ4.
augusztus 01. napja kozött megbízott az e|őkészítő munkálatok e|végzésére koteles
(eszközbeszerzés, munkatársak felvéte|e, paĺtnerek összegyűjtése). A szo|gáltatás
megva|ósítására biztosított he|yiség átädásának teruezett időpont1a 2074. augusztus 01. A
szolgá|tatást a he|yiseg átadását követő 10 munkanapon be|Ĺil meg ke|l kezdeni.

Szerződő fe|ek jelen szeződést rendes fe|mondássa| nem jogosu|tak megszűntetni.
Bármelyik szerz&ő fé| jogosult je|en szeződést írásbe|i nyi|atkozatával azonna|i hatá||ya|

fe| monda ni (a tová bbiakba n : rendkívüli fe|mondás).
A rendkívüli felmondás jogát szerződő fe|ek súlyos szerződésszegés esetén, kÜ|onösen az a|ábbi

esetekben gya korolhatjá k:

Megbíző részéről:

1) ha a Megbízott olyan mulasztást követ e|, amely a pá|yázati forrás
(támogatás) |ehívhatóságát (akár részben is) kizárja vagy veszé|yezteti,

2) ha a Megbízott dokumentálási köte|ezettségét nem te|jesíti.



3) titoktartási köte|ezettségét a Megbízott megszegi.
4) Megbízott a véghatáridőt nem tartja be,
5) jogerős fe|számo|ási, vége|számo|ási e|járás indu| Megbízott e|len, vagy

tor|ik a cegjegyzékbő|, vagy bárme|y o|yan nyilvántaĺtásból, amely
jogképességét mega |a poua.

6) bárme|y feladatát nem, Vagy nem megfele|ő minősęben v{7zi e|,
Megbízott részéről:

1) A MębÍzó a részszám|ák megfizetéséve| - megintést követően - 60
napon tú|i késede|embe esik.

Megbízó köteles fe|mondani a szeződést ha
a. Megbízottban koaletetten Vagy közvet|enü| Z1o/o-ot megha|adó

tulajdoni részesedést szerez va|amely o|yan jogi szemé|y vagy
jogi szemé|yiségge| nem rende|kező gazdasági társaság, amely
nem felel meg a Kbt. 56. 5 (1) bekezdés k) pontjában
meghatározott fe|téte|eknek. Ennek érdekében a szeződés
teljesítésének te|jes időtaftama a|att Mębízott tu|ajdonosi
szerkezetét a MegbÍzo számára megismerhetővé teszi és a Kbt.
125.5 (5) bekezdés szerinti |.igyletekről a Megbízót
ha |adélGala nul étesíti.

b. Megbízott közvetetten Vagy köalet|enri| Z1o/o-ot megha|adó
tu|ajdoni részesedést szerez va|amely o|yan jogi személy vagy
jogi szemé|yiséggel nem rendelkező gazdasági társaságban,
ame|y nem fe|e| meg a Kbt. 56. $ (1) bekezdés k) pontjában
meghatározott feltételeknek. Ennek érdekében a szenődés
te|jesítésének te|jes időtańama a|att Megbízott a Kbt. 125.5 (5)
bekezdés szerinti ügyletekrő| a Megbízót haladékta|anu| éftesÍti.

Ebben az esetben a Megbízott a már teljesített szolgá|tatások
e||enéftékére jogosult.

A rendkívüli fe|mondás a|kalmazása előtt- amennyiben erre |ehetőség van és nem isméte|t Vagy a
szeĺződés i|l. a támogatás te|jesíthetőségét kizáró szeĺződésszegés töftént - a sére|met
szenvedett fé| kote|es a másik fél figye|mét a szerződésszerű te|jesítésre megfe|e|ő határidő
tűzéséve| fe|hívni:

A szezffiés teljesítés nétkÜ|i megszűnése esetén a fe|ek a megszűnés hatá|yosu|ásának napján
kötelesek egymással elszámo|ni'

VI. Szerződési biztosítékot felelősség i sza bá tyok

Megbízott késedelmi kotbér megfizetésére kötetes, ha o|yan okbó|, amiéľt felelős bármely
határidőhoz kötott szo|gá|tatással késedelembe esik. A késede|mĺ kötbér méftéke 5o.ooo.-
Ft/nap, minden megkezdett késedelmes naptári napra. A késede|mi kotbér minden egyes
késede|mes szolgáltatás után megfizetendő. A késede|mi kotbér maximum 5oo.0oo Ft. A
késedelmi kotbér maximum elérése esetén MegbÍzo jogosu|t a je|en szerződést azonna|i
hatállyaI felmondani.

Megbízott meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles, ha a szerződés te|jesítese a Megbízottnak
felróható módon hiúsul meg, ide értve azt az esetet is, ha a MegbÍzonak felróható okból a



szerződést a Megbízó azonnali hatá|lya| felmondja. A meghiúsu|ási kotbér méruéke a nettó
te|jes (11 havi) megbízási díj Zoo/o.d.

Megbízott hÍbás te|jesítesĺ kötbér megfizetésére köte|es, ha az aján|atában vál|a|t eredményeket
nem te|jesíti, vagy azt nem igazo|ja. Az hibás te|jesíŁési kotbér a nem te|jesített vá||alásonként
a nettó havi megbízási dff 20-o/o-a.

A Megbízó a kötbérkövetelését írrásbe|i fe|szólítas útján éruényesítheti, me|ynek a Megbízott
kote|es 8 naptári napon be|ü| maradéktalanul e|eget tenni. Amennyiben a Megbízott a felhívás
kézhezvéte|ét követő 3 napon belü| érdemi - indok|ással és bizonyítékokka| a|átámasztott _
kimentést nem tesz, akkoľ a kötbérkovete|és a Megbízott részérő| e|ismeftnek tekinthető és
ezze| beszámíthatóvá vá|it a Kbt. 130.5 (6) bek. feĺtéte|einek teljesÜlése esetén.

Megbízó kovete|heti a fentieken tú| fe|merri|ő kárát (ide értve a nem vagyoni kár miatti igényeket
is). I|yen kárnak tekintendő különösen amennyiben a Megbízott magatartása Vagy mu|asztása
miatt a támogatást nem, Vagy nem te|jes körűen fo|yósítják.

VII' Egyéb szabályok

Megbízott kije|enti, hogy a fe|adat ellátásához szükséges személyi és tárgyi fe|tételekke|
rende|kezit i||etőleg teljesítési segédek (értve ez a|att a Kbt. alvá||a|kozó fogalmát)
bevonásáva| azt a Megbízott te|jesíteni tudja.

Fe|ek kijelentit hogy a tevékenysegük során a tudomásukra jutott üz|eti titkot megőzik. Üz|eti
titokként definiálnak mĺnden o|yan adatot, me|y jelen szeződés keretein be|ü| a másik fé||el

kapcsolatban a tudomásukra jut. Kivételt képez ez alól azon adatok összessége, amely a Kbt.
vagy más jogszabá|yok szerint nyi|vános adatnak minősü|'

A titoktaftasi köte|ezettség megszegésébő| eredő kárért az ezéĺt fe|elő fé| káŕérítési
köte|ezettség ge| ta rtozi k.

Felek titoktaftasi kotelezettsége kĺterjed a munkavá|la|óikra, va|amely po|gári jogi szeződés
alapján munkavégzésre irányu|ó jogviszony, Vagy más jogviszony a|apján a fé||el

kapcso|atban |évő egyéb személyekre is. Ezen szemé|yek magataĺtasáéń a titoktaftasi
köte|ezettség viszony|atában az érintett fé|, mĺnt saját magatartasáért fele|.

Nem minősü|het üz|eti titoknak mindazon adat vagy informácĺó, ame|yet jogszabá|y Vagy a
támogatási szerz&és, i||etve egyéb dokumentum az Üzleti titok köréM| kizár.

Felek kifejezetten rogzítit hogy a szo|gá|tatást igénybe vevőkre vonatkozó adatok - amennyiben
je|en szeződés vagy jogszabá|y másként nem rende|kezik - titoknak minősti|net me|yre a
fenti szabá|yok megfe|e|ően a|ka|mazandóak azza|, hogy Megbízott felel mindazon károkéft is,
amely az igénybe vevőre háram|ott a titoktaftási köte|ezettség megséruése miatt.

Felek jognyi|atkozataikatkizárő|ag írásban, az átvéte| he|yét és idejét azonosítható módon igazo|ő
módon tehetik meg éruényesen. A fe|ek a fentieken értĺk az e|ektronikus |eve|ezés (e-mai|)
formáját ĺs.

Fe|ek képvise|etére fiognyilatkozat téte|ére) az ott megjelölt eset|eges korlátozásokka| az a|ábbĺ
szemé|yek jogosu|tak kizáró|agosan:
- Megbízó részérő|:

- Név, beosztás:
- E|érhetőségei:

ill. a Megbízó székhe|ye: .................
- Jognyi|atkozat téte| eset|eges kor|átozása, a kor|átozás köre:

szeęffiés modosítására irányu|ó nyi|atkozatot nem tehet
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Megbízott részérő|:

- Név' beosztás:
- E|érhetőségei:

székheIye
il|etőleg a Megbízott

- Jognyi|atkozat tétel esetleges korlátozása, a korlátozás kore: ---
A szeződés módosítására kizárólag a Kbt. 132.$ szerinti esetekben és módon van |ehetőség.
Felek megá||apodnak abban, hogy amennyiben a szerzffiés bárme|y pontja kógens jogszabá|yba

ütkozne, Vagy a kozbeszezési e|járás kote|ező éruényű dokumentumának tafta|máva|
e||entétes lenne, akkor a szerződés fentieket sértő rende|kezése he|yébe - minden további
jogcse|ekmény, így kü|önösen a szerződés módosítása nélkÜl - a megséftett kote|ező érvényű
jogszabá|yi rende|kezés vagy kozbeszerzési dokumentumi rende|kezés kerÜĺ. Fentieket ke||

megfe|elően a|kalmazni akkor is, ha va|ame|y kogens jogszabály akként rende|kezit hogy
valame|y rende|kezése a szerződés része (vagy a szerződésben szövegszerűen szerepe|nie
kell) és azt szövegszerűen a szerződés nem taŕa|mazza (az adott rende|kezés a szerződés
részét képezi).

Felek megállapodnak abban, hogy a Megbízott nem fizet, il|etve számo| el a szerződés
teljesítéséve| összefúggésben olyan kö|tségeket, me|yek a Kbt. 56. s (1) bekezdés k) pontja
szerinti fe|tételeknek nem megfele|ő társaság tekintetében merü|nek fe|, és me|yek a
Meg bízott adóköteles jovede| mének csökkentésére a I ka I masa k.

Aszerz&és és annak dokumentumainak nye|ve a magyar.
A fe|ek megállapodnat amennyiben a szeződésse| kapcsolatos vitás kérdések tisztázása nem

jár eredménnye|, úgy a Po|gári Perrendtaftásró| szó|ó I95f. évi Iľ. toruény szerint
hatáskorrel és i||etékességgel rende|kező bírrósághoz fordulnak.

A Szerződésben nem szabá|yozott kérdésekre a Kbt, a Po|gári Törvénykönpĺ és a - beszezés
tárgya szerint - vonatkozó jogszabá|yok rende|kezései az irányadók.

Jelen szezďlés2014.jú|ius 01. napján |ép hatá|yba.

Je|en szeződés e|vá|aszthatat|an részét képezi - kü|ön fizikai csatolás né|kü| is - a közbeszerzési
e|járás te|jes iratanyaga.

Je|en megá|lapodást a felet mint akaratukkal mindenben megegyezőt, közös e|o|vasás és kozos
éĺte| mezést kovetően jóváha gyólag a |áírta k.

Budapest,

Megbíző Megbízott

Ellenjegpem:

pénzügyi ellenjegyző
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1. számú mellék|et

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

oldaIszám

1. Taĺta|omjegyzék (1. sz' me||ék|et)

2. Fe|o|vasó |ap (2.Ĺlz.2. sz. me||ék|et)

3.-Aján|attevőinyilatkozat(Kbt.40.s(1)bekezdésa;ésry
és (il bekezdésre (3/A. számú me||ék|et)

4. Aján|attevői nyilatkozat a|ka|masság igazolására ĺgénybe vett rnas szervezet
vonatkozásában (3/C. számú me||éklet)
Kapacitást nyújtó szeruezet igénybevéte|e esetén a Kbt. 55. 5 (5)-(6) bekezdés
szerinti nyi|atkozatokat i||etve dokumentumokat az aján|athoz csato|ni
szükéges!

5. N\T|áTKOZAT az erőforrások rendelkezésre ál|ásáról (3/B. számú mel|éklet)

I. FEJEZET: xrzÁnó oKoKKAt KAPCSoLATBAN ELőÍRT NYILATKoZATo|('
IGAZOTASOK

Nyi|atkozat a kizárő okok fenn nem ál|ására vonatkozóan aján|attevő,
a|vá||alkozó és az alkalmasság igazo|ásában részt vevő más szervezet
vonatkozásában (4. sz. me||ék|et)

A Kbt. 56. 5 (1) bekezdés k) pont kc) alpontja tekintetében az ajánlattevő
nyi|atkozata arró|, hogy o|yan társaságnak minősti|-e, me|yet nem jegyeznek
szabályozott tőzsdén vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek; ha az
aján|attevőt nem jegyzik szabá|yozott tőzsdén, akkor a pénżmosásró| szó|ó
töľvény 3. 5 r) pontja szerint definiá|t va|amennyi tény|eges tulajdonos
nevének és á|landó |akóhe|yének bemutatását tafta|mazó nyi|atŔozatot
sztikéges benyújtani; amennyiben a pénzmosásró| szóló toruény 3. 5 r)
pontja szerinti tény|eges tulajdonos nincsen, a vezető tisztségvise|ők nevének
és ál|andó lakcímének fe|tüntetése (4. sz. me|lék|et)

il. FEJEZET: GAzDAsÁGr És pÉľzÜevr ALKALMAssÁecnl
KAPcso LATBAN E LőÍ RT NYI tATKo zEÍ o}' IGAzo LAsoK
P/1. Csatolja a 310ĺ2011. (KI. 23.) Korm. rende|et 14. 5 (1) bekezdés c) ponqa
alapján a fe|hívás feladását mege|őző uto|só |ezáÉ tizleti év te|jes _ általános
forga|mi adó né|kü| számított - te|jes árbevéte|érő| szóló nyilatkozata, attó| fü99ően,
hogy az aján|attevő mikor jött |étre, i||etve mikor kezdte meg tevékenýségét,
amennyiben ezek az adatok rendelkezésre á||nak. (5. számú mel|éklet)

ilI. FEJEZET: u(lszel<l, ILLETVE SZAKMAI ALKALMAssÁecłl
KAPcso LATBAN E tÓÍ RT NYI LATKo AT o.s IGAzo LAsoK
M/1 Mutassa be a 37012077.OcI. 23.) Korm. rende|et 15. s (3) bekezdés a; porltja
alapján az e|járást megindíto felhívás fe|adásátó| visszafe|é számított három év
teljesítéseit, kü|önösen a közbeszerzés tárgyára vonatkozó referenciáit (6. sz.
me||éklet). Az ismeftetéshez csato|ni kell a 3I0|2o1L. (XII' 23.) Korm. rende|et 16. $(5) bekezdésében meghatározott nyilatkozatot vagy igazo|ást. A
referencianyi|atkozatbó| vagy referenciaigazolásbó| minden alkaImassági fe|tétel
teljesri|ésének ki ke|l derü|nie
M|z.-Aján|attevő a370ĺ20IL. (Xil. 23.) Korm. rende|et 15. s (3) bekezdés d) pontja
alapján csato|ja:

- a szakemberek bevonására, ismeftetésére vonatkozó aiánlattevői nvilatkozat'
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ame|ybő| derÜ|jön ki, hogy mely szakembeft mely pozícióra je|ö|i az aján|attevĘ
(7. számű mel|éklet)
- a szakember minden olda|on saját kezű|eg aláíft onéletĘza o|yan
rész|etezettséggel, hogy abbo| egyérte|műen derü|jön ki az MlŁ. pontban előílt
alka|massági feĺtétel(ek) teljesü|ése; (8. számú me||ék|et)
- vegzettséget igazo|ó dokumentumok egyszerű máso|ata;
- a szakember á|tal aĺáíĺt rende|kezésre á||ási nyi|atkozat. (9. számú me|lék|et)
- más tagá||amban szezett jogosu|tság esetében a kü|dő vagy származási
országban szeaett, a fentiekkel egyenéftékű jogosu|tságot igazo|ó dokumentum
maqyar nvelvű fordítása.

IV. FEJEZET: AZ A'ANLATTETELI FELHIVASBAN ELOIRT EGYEB
NYI LATKOZATO r(, IGAZO LASO K

1. A|áírásĺ címpé|dány/a|áírrási minta

2.A cégkivonatban nem szereplő kötelezettségválla|ók esetében a cĄ7jegyzésre
jogosu|t szemé|ytől származő, ajánlat a|áír.ására vonatkozó (a

meghata|mazott a|áír.ását is tartaImazó) ír.ásos meghatalmazás te|jes
bizonyíto eĘű magánokĺratba fogla|va (9. sz. melléklet)

3. Konzorciumi megá||apodás (közös aján|attéte| esetén)

4. Az Aján|attevő nyi|atkozata Kbt. 126. 5 (5) bekezdése alapján a Kbt. 126. 5 G)
bekezdése szerinti biztosíték határidőre történő rende|kezésre bocsátásáról.
(11. számú mellék|et)

v. FEJEZET: Üzlrn TITKoTTARTALMAZó rnaror (ADoTT ESETBEN) öná||ó

me||ék|etben

vI. FEJEZET: M łrÁľI.nľľevó ÁI.rł BEcsAToLNI xÍvÁnľ
DOKUM ENTUMOK (ADOTT ESETBEN)
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2.1. számri me|!éklet

FELoLvAsótAp

(öná l ló ajá n lattétel esetén)

1. Ajánlattevő
Név:

E-mail:

1 nettó havi megbízásidf (HUF) -Ft

2. a projektidőszak alatt a
szolgá|tatást rendszeresen (|ega|ább
20 alkalommal) igénybevevők vá||alt
száma, a köte|ező 15 fő felett

fő

3. a projekthez kapcsolodó nyi|vános
közösségi események vál|a|t száma,
a kote|ező 4 eseményen kíVti|
(maximá|isan 10 alkalom)

alkalom

l Ke|tezés (he|ység, év, hónap, nap)

(cegjegyzésre jogosu |t vagy sza bá|yszerűen
meghata lmazott képvĺselő a lá ír.ása)

2. Ajánlattétel táryya: ,,Budapest-Józsefuáros, Magdo|na Negyed Pľogram rII.,,
(azonosító szám: KMOP.S.I.í.lB.í-2.k.2oL2),,G2ĺ6 .,'Táľsádalomból
kirekesztett nők foglalkoztatása és rehabititációja,, projelc keretében
,,Magdo|na Klub a hátrányos helyzetű nők számára,, szo|gáltatás megszervezése
és biztosítása

3' Aján|at:
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2.2. számú melléklet

FELotvAsótAp

(közös ajá nlattéte| esetén)

t. Aján|attevői konzorcium

Név:

Székhe|ye:

Tagok adatai (néV, székhely):

2. Ajánlattéte! táĺgya: ,,Budapest-Józseńláros, Magdolna Negyed Program rII.',
(azonosÍtó szám: KMOP.S.1,uB-í.2.k-2ot,2) ,,G2l6 ''Társada|ombó!kirekesztett nők fog|alkoztatása és rehabiIitációja', projekt keretében
,'Magdolna Klub a hátrányos helyzetíi nők számára,, szo|gáltatás megszeruezése
és biztosítása

3' Ajánlat:

1 nettó megbÍzasidÚ (HUF) ,- Ft

2 a pĘeKidőszak alatt a
szolgá|tatást rendszeresen (|ega|ább
20 a|ka|ommal) igénybevevők vá||a|t
száma, a köte|ező 15 fő fe|ett

fő

3 a projekthez kapcsolódó nyi|vános
kozösségi események vá||a|t száma,
a kote|ező 4 eseményen kívű|
(maximálisan 10 alka|om)

alkalom

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

(cegjegyzésre jogosu|t vagy sza bá |yszerííen
meghataImazott képvise|ő a|áír.ása)

27



3JA.számú mel|ék|et

A'ANHTI NYITATKOZAT

A|u|írott ...., mint a ........'..... ... (aján|attevő megnevezése)
(aján|attevő székhe|ye), (Ajánlattevőt nyi|vántartó

cégbír.óság neve), (Aján|attevő cégjegyzékzáma) nevében
köte|ezettségvá||a|ásra jogosu|t (tisztseg megjelö|ése), a Józsefuárosi Önkormányzat,
mint Aján|atkérő á|ta| ,,Budapest-Józseńĺáros, Magdolna Negyed Program III."
(azonosító szám: KMoP.5.1.ĹlB.L2-k.2ol2) ,,G2l6. ,,Társadalomból kiľekesztett
nők fog|alkoztatása és ľehabilitációja,, projekt keretében ,'Magdolna KIub a hátrányos
helyzetĺĺ nők számára,, szo|gáltatás megszervezése és biztosÍtása'' tárgyban megindított
közbeszerzési e|já rássa l osszefÚ ggésben.

1. Nyilatkozom a Kbt. 40. $ (1) bekezdés a) pontja alapján, hogy a közbeszerzés tárgyának
a|ábbiakban részeiveI veszek ioénvbe':

2' Nyi|atkozom a Kbt. 40 5 (1) bekezdés b) pontja alapján, hogy a szeęődés te|jesítéséhez a
közbeszezés értékének lOolo-át meghaladó. ménékben az a|ábbi a|vá||a|kozó(ka)t kívánom

az a|ábbi száza|ékos

3. Nyi|atkozom a Kbt. 55. 5 (5) bekezdése a|apján,
szeruezet(ek)et kÍvániuk iqénybe venni.:

hogy alábbi kapacitást nyújtó

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

1 Amennyiben nem kíván igénybe venni, úgy íľja be, hogy 
',Nem 

kíviĺn igénybe venni''
2 Amennyiben nem kíván igénybe venni, úgy írja be, hogy,,Nem kíván igénybe venni''
, Amennyiben nem kíván igénybe venni, úgy írja be, hogy,,Nęm kíván igénybe venni''



A szerződésteruezetben rĘzített, a tárgyi feladat ellátásához szükéges kote|ezettségeĺnket
maradékta|anu| te|jesítjük a Felo|vasó|apon rogzített ár alka|mazásávát. ruýintrozunkl nogv
aján|atunkat az aján|ati kotöttseg beá||tát kovetően az e|járást megindító felńÍvásban mäg;elólt
időpontig fenntaltjuk.

Nyilatkozom, hogy nyeľtességünk esetén a je|en dokumentáció metlék|etét képező
szeződésteryezet megkotését vá||aljuk és azt a szea6désben fog|a|t a feltételekkel teljesítjtjk.

Nyi|atkozom továbbá, hogy
támogatásáró| szóló töruény
vál|a|kozásunk nem taľtozik a
töruény hatá|ya alá5.

válla|kozásunk a kis- és középvá||alkozásokról, fejlődésÜkszerint ....-vá|la|kozásnaka minősü| ĺ
kis- és középvá||alkozásokró|, fej|ődésÜk támogatásá rő| sző|ő

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

lc en
meghataImazott képviselő a|áírása)

a miko-, kis- vagy középvźt||a|kozźs a2O04. évi XXXIV' töľvény meghatározásai szerint - a megfelelĺi vćl|ĺgszt a jogszabá|y
rendelkezéseinek tanulmányozását követően kérjtik megadni.
5 A nem a|ka|mazndő szövegrészt kérjük ttiriilni.



3/B. számri me|léklet

NYITATKOZAT
az erőÍorrások ľendel kezésre áttásáró|

A|ulírott ......., me|yet képvise|: mint kapacitást rendelkezésre
bocsátó szeruezet a közbeszezésekrő| szőtő 2o1'7. évi CVI[. tclruény (rot.; 55. $-ának (5)
bekezdése alapján kije|entem, hogy a Józsefuárosi onkormá nyzat, mint 

-Aján|aÚ.e,o 
altai

,,Budapest-Józsefuáros, Magdolna Negyed Program III.'' (azonosító izám: KMoP.
5.1.1,IB.I2-k.2o12) ,,G2l6 . ''Társadalombó| kirekesztett nők foglalkoztatása és
rehabilitáciőja,, 

- 
projekt keľetében ,,Magdotna Klub a hátrányoš hetyzetíi nők

szĘryára,, szolgá|tatas megszeľvezése és biztosítása,,tárgyban megindított közbeszezési
e|járásban a szerz1dés te|jesíteséhez szükséges alábbi erőforrásóŔ az ajánIaftevő rende|kezésére
fognak állni a szerz&és te|jesítésének időtaľtama a|att:

{Az érintett erőforrások pontos ĺeírása a pénztjgyi és gazdasági, ĺttefue a míÍszakĺés szakmai
aĺkaĺmasság tekĺntetében az ajánlattéteti fethíuás szerint.}

Ke|tezés (helység, év, hónap, nap)

(cégjąyzésre jogosu |t vagy sza bá lyszerűen
meg hata|mazott képvise|ő a láírása)
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3ĺC. számú melléktet
NYILATKOZAT

a Kbt' 55. s (6) bekezdés szeľint

A|u|írott .......:......'........, mint a .............. ... (ajántattevő mqnevezése)
(ajánlattevő székheĺye) (Ajántattevőt ńyĺĺvánaió

cégbĺróság. -neue), (Ajánĺattevő cégjeg,zé|<łzánĄ nevében
köte|ezettségvá||alásra jogosu|t ...............:. (tisztsq megjetciĺése), a-józśeĺvárosi Ćĺnkormányzat,
mint Ajánlatkérő á|tal ,,Budapest.Józseńlárcs, Magdolna Negyed Program irr.;
(azonosító szám: KMOP-S.I.í.lB.t'2.k.2oí-2) ,,G2l6 - .Társadälomból kiľekesÉett
nők foglalkoztatásq és rehabilitáciőla,, projelG keretében,,Magdolna Klub a hátrányos
he|yzetíĺ nők számára,, szo|gáltatás megszervezése és biztosítása ,,tárgyban męindított
közbeszerzési e|já rá ssa | összefü ggésben.
A Kbt. 55. 5 (6) bekezdésének a) pontja a|apján nyi|atkozom, hogy az alka|masság igazolásakor
bemutatott, más szeruezet á|ta| rende|kezésre bocsátott erőforrásokat a szerzffiél teliesítes
során ténylegesen igénybe fogom venni. Ennek módja6:

Kapacitást nyújtó szeruezet megnevezése
(néV, székhely)

Igénybevéte| módja

A Kbt. 55. s (6) bekezdésének b) pontja alapján nyilatkozatom, hogy azon szervezetet, ame|ynek
adatait az alka|masság igazo|ásához felhaszná|om, az a|ábbi módon Vonom be a te|jesíLiés során':

Kapacitást nyújtó szeĺvezet megnevezése
(név' székhe|y)

A mód, ahogy a szerz&és te|jesítése során a
szervezet szakmai tapaszta|ata bevonásra

kerül

A Kbt' 55. 5 (6) bekezdésének c) pontjában fog|alt a|ka|masság igazolására - amennyiben az
aIkalmassági k<ivete|mények nem a te|jesít|éskor ténylegesen rendelkezésre bocsátható
erőforrásokra vonatkoznak - benyújtom a(z)...............,, (akatnasság igazotáaíban részt vevő
szeruezet mqnevezése) nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a Ptk. 274. s (1) bekezdésében
foglaltak szerint kezessĄ7et vá||a| az aján|atkérőt a teljesítésem e|maradásával vagy hibás
te|jesítésemme| összefüggésben ért olyan kár megtérítésére, ame|y más biztosítékok
éruényesítéséve| nem térü|t meg.8

Keltezés (he|ység, év, hónap, nap)

(cegjegyzésre jogosu |t vagy sza bá lyszerűen
meghata|mazott képviselő a|áírása)

5 A megfelelő rész kitöltendő!,A megfelelő rész kittiltęndő!
8A megfelelĺĺ rész kit<iltendő!
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4. számű mellék|et

NYILATKOZAT
a kizárő okok vonatkozásában

A|u|írott mint a(z)
(székheIy:

ńö;l;' ŕö;i;|äř...; il;;il;;i Čj;äffi'*i; ;].ĺ,'ll:TiJ.?Já":tá:, ]ľ.]äl'.'tĺ:
Józsefváľos, Magdolna Negyed Progľam III.'' (azonosító szám: KMOP-S.I.uB-Lz-k-
2oL2) ,,Gzl6 - ,,ľársadalomból kirekesztett nők foglalkoztatása és ľehabi|itációja''
projelG keretében ,'Magdolna Klub a hátrányos he|yzetíĺ nők számára,, szo|gáltatás
megszeruezése és biztosítása,, tárgyban kiírt közbeszezési eljárás során az a|ábbi
nyi|atkozatot teszem a kizárő okok vonatkozásábang:

Az á|ta|am képviselt szervezet nem taftozik
bekezdésében és a Kbt. 57. 5 (1) bekezdés
hata|ya a|á.

I.
a Kbt. s6. 5 (1) a)-k) pontjaiban, Kbt. 56. S (2)
a)-d) és f,) pontjaiban meghatározott kizáró okok

il.
CégÜnk, mint ajánlattevő a szerződés te|jesítéséhez nem vesz igénybe a fenti kizárő okok hatálya
alá eső a|vállalkozóýa|válla|kozókat, illetve á|ta|unk az a|ka|masság igazo|ására igénybe vett más
sze ruezetet/sze ruezete ket.

Iil.
Al u l írott részvétel re jelentkező/ajá n |attevő nyi |atkozom, hogy cégemetlo

- szabá|yozott tőzsdén jegyzik/ szabályozott tőzsdén nem jegyzik.

Amennyiben a céget szabályozott tőzsdén nem jegpit úgyll
- az alábbiakat nyi|atkozom a pénzmosás és a terrorizmus frnanszírozása megetőzésérőt és

megakadáĺyozásáróĺ szóló 2007. évi OOCÜI. töruény 3. s r) pontja szerint definiá|t
valamennyi tény|eges tu|ajdonosró|12:

9 A Kbt' 57. $ (1) bekezdés a)-d), valamint f) pontjában fog|a|tkiztró okokľa vonatko zó nyi|atkozatot az a|vźi|a|koző és az
alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozasában azaján|attevő vil|tszttsa szerint a következők szerint
lehet igazolni:
a) ajánlattevő saját nyi|atkozatot nyújt be (a fentiek szerint - 6. sz. iratminta) arról, hogy nem vesz igénybe a Kbt.
57. s (|) bekezĺ|és a)-ĺ|)' va|amint f) pontja szeľinti kizáľĺí okok hatá|ya a|á eső a|vá||a|kozót, va|amint az á|ta|a
a|ka|masságának igazo|ására igénybe veĺt más szervezet nem tartozik a Kbt. 57. $ (1) bekezdés a)-d), va|amint f)
pontja szerinti |uzáró okok hatá|ya a|á, vagy
b) az eljárásban megielöIt alvá|lalkozó nyi|atkozatát - a meg nem jelölteke az a) pont szerinti nyilatkozat mellett -,
valamint az alkďmasság igazo|ásáĺa igénybe vett más szęÍvezetĺyi|atkozatttt is benyujthatja anól, hogy a szeľvezet nem
tartozik aKbt. 57 . $ (l) bekezdés a)-d)' valamint f) pontja szerinti kizáró okok hatáýa alá'.' Męsfelelő v á|asz a|áhűzandő|

'' Melfelelő v tiasz a|áhiyarldól
12 A pénzmosiĺs és a terrorizmus finanszírozłsa megelőzéséről és megakadá|yozásáró| sző|ó 2007. évi CXXXVI' ttirvény 3. $
r) pontja szerint tényleges tulaidonos:

ra) az a természetes személv. aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezętben közvetlenül
vagy - a Polgáľi Törvénykönyvľől szóló |959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 685/B. $ (3) bekezdésében
meghatarozott módon - közvetve aszavazatijogok vagy a tulajdoni hámyad lega|ább huszonöt szźaa|ékáva| rendelkezik'
ha a jogi személy vagy jogi szemé|yiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság,
amelyre a közösségi jogi szabtt|yozassal vagy az'za| egyęĺéĺtékii nemzetközi előírasokkal össáangban |évő közzététę|i
követelmények vonatkoznak,
rb) az a természetes személy' aki jogi személyben vagy jogi szeméIyiséggel nem rendelkező szeĺvezetben - a Ptk' 685/B.

$ (2) bekezdésében meghatározott - meghatarozó befolyással rende|kezit
rc) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ĺigyleti megbízĺást végrehajtanak,
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neve:

va9y

Vezető tisztségviselő : 
la

á|landó lakóhe|ye:

az alábbiakat nyilatkozom a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása mege|(5zésérőt és
megakadályozásáró| sző|ő 2oo7, évi c}co0/I' torvény 3. $ ra)-rb) pónqa szerinti
természetes szemé|y hiányában az re) pont szerinti tény|eges tun;áonós a 5o9i szemé|y
vagy J9gi-|zemé|yisęgel nem rendelkező szeruezet vezető tiszsđgviselője(;i),-aki(k)neŔ
nevét és á|landó |akóhe|yét az alábbiakban adjuk meg:

, ál|andó |akóhe|ye: 15

ry.
A|ulír.ott aján|attevő nyi|atkozomr hogy a Józsefuárosi Önkormányzat mint Ajánlatkérő álta|
,'Budapest.Józsefuáros, Magdolna Negyed Program III.', (azonosító śzám: KMoP-
5.1'UB.12.k.2oL2) ,,G2ĺ6 - ',Társadalomból kirekesztetľ nők foglalkoztatása és
rehabjlitáciőja,, 

- 
projelG keretében ',Magdotna Klub a hátľányoš helyzetĺĺ nők

s7fryára, szolgá|tatás megszervezése és biztosítása'' tárgyban męindított kozbeszezési
eljárás tekintetében vá||alkozásunkka| szemben nem á|lnak fenň.a Kbt.-bén ľoglult a|ábbi klzárő
okot amelyek szerint nem |ehet aján|attevő

Kbt. 56. $ (2) bekezdés:
- ame|yben kozvetetten vagy közvetlenü| több mint 25olo-os tulajdoni réssze| vagy szavazatijogga| rendelkezik olyan jogi személy Yagy iogi szemé|yis{7gel nem rende|kezó,gazoasáji
társaség, ame|ynek tekintetében az 56. s (ĺl berezdés k) po-n-gĺuan megnátározott fe|téte|ek
fennállnak.

A)* nincs i|yen közvetetten vagy koalet|enü| több mint 25o/o-oS tulajdoni réssze| vagy szavazati
jogga| rendelkező jogi személy vagy jogi személyiségge| nem rende|kéző gazdasági tářśaság.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

(cégjegyzésre jogosu lt vagy sza bá |yszerűen
meghataImazott képvĺse|ő aláír.ása)

B)x van tobb mint Z1o/o-os tulajdoni réssze| Vagy szavazati hányadda| rendetkező gazdaságl
társaság - ame|yet az alábbiakban nevezek meg :.......................

ľd) alapítvrĺnyok esetében az atermészetes személy,
1. aki az a|apíÍvźny vagyona |egalőbb huszonöt sztaa|ékénak a kedvezmény ezett1e, haa leendő kedvezményezetteket
mfu meghatározttk.
2. akinek érdekében az a|apíwányt |étrehoztát illetve működtetik, ha a kedvezményezettęket még nem határoztäk
meg, vagy
3. aki tagsa az a|apitvány kezelő szervén et vagy meghatźsozó befolyĺĺst gyakorol az a|apítvźny vagyonrá.nak legďább
huszonöt szźaa|ékafelett, illetve aza|apítvźny képviseletében eljĘ továbbá

ľe) az rĄ-rb) alpontokban meghatiírozott tęrmészetes személy hianyában a jogi személy vagy jogi szeméIyiséggel nem
rende|kező szeÍvęzet y ęzető tisztségviselóje;

13 szükség esetén bĺĺvíthető!
|a az ĺa)-rb) alpontokban meghatarozott természetes személy hiányában ajogi szeméIy vagy jogi személyiségge| nem
rendelkező szęÍvezet vezető tisztségviselője
15 Szükség esetén bcivíthetĺĺ!

33



a tulajdoni résszel Vagy szavazati hányadda| rende|kező gazdasági társaságra vonatkozóan a Kbt.
56. s (2) bekezdésében hivatkozott kizáró feltéte|ek nem álInak fénn.
Keltezés (helység, év, hónap, nap)

(cegjegyzésre jogosu|t vagy szabá |yszerĺÍen
meghataImazott képviselő a|áírása)

5. sz. melléklet

Nyi|atkozat az áľbevéte! ről

süoĺ201'1. (xII. 23.) Korm' rendelet 14. s (1) bekezdés c) pontja alapján

A|u|írott...... mint a(z).....'......
(székhe|y:...................:.........................) cégjegyzésre jogosu|t/meghäta|mazott rcpviielo:e.
ezennel kije|entem,- loov a(z). mint aján|attevő/közos ajándttevő/- az
alka|masság igazo|ására igénybe vett más szeľvezetl7 az eljárast meqińoító ĺelńvas
megkÜ|désétől visszafe|é számított utolsó üz|eti évben e|éft - Árł nélkül 

''á-'ított - t"5"ś
árbevételrő| az a|ábbiak szerint nyilatkozom :

20l;.

Ke|tezés (he|ység, év, hónap, nap)

lce en
meghatalmazott képviselő a|áírása)

'6 re4fü anyi|atkozatota|áiró személye szeľint a megfelelő részta|áhtt:zĺ'i.,, Anyi|atkozattevő személye szeľint a megfelelő résza|áhúzandó!



( ne.ve,. s...ąé kh ę ! 
ye,

te|éfonśżämä;...

il

Ke|tezés (helység, év, hőnap, nap)

:.. ;

ľidó :] táľgya' i
iśľnéľtetése

Ké4tik a nylJatkozatot alá'.ó szeméľye szeľint a megfeleló részt a|źthuzru,

Á nyilatkozattevő személye szednt a megfeleló sz a|6th(l::aĺdól
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(cégjegyzésre jogosult Vagy szabá|yszer en
meghataImazott képviseló a|áírása)



7. számű melléklet

NYILATKOZAT

a 31o/2011. (xII. 23.) Korm. rendelet 15. 5 (3) bekezdés d) pontja alapján azoknak a
sza kembereknek (szeruezeteknek) és/vagy vezető knek a meg nev ezése,

képzettségiit szakmaitapasztalatuk ismeńetése, akiket be kíván vonni a te|jesÍtésbe

Alu|írott mint a(z)
(székheIy: cégjegyzésre jogosu|t/meghatalmazott

mintképvise|ője ezenne| k.ljelentem, hogy a(z)
aján|attevő/közos aján|aLtevő|az a|ka|masság igazo|ására igénybe vett más szeruezet rende|kezik
az ajá n|attéte| i fe|hÍvasba n meg hatá rozott a lá bbi szakemberekke| :

Ennek igazo|ásaként a nyi|atkozat me||ék|etét képezi:

a szakemberek saját kezű|eg a|áílt szakmai öné|etĘzai, o|yan rész|etezettsé99e|, hogy azok
a|apján az a|kalmasság minimumkövete|ményei között e|őílt feltételek meg|éte
egyéftelm ĹÍen megálla pítható |egyen ;

a szakemberek végzettségét és képzettségét igazo|ó dokumentumot egyszerű máso|atban,

a szakemberek á|ta| aláír.t, rendelkezésre á||ási, va|amint arra vonatkozó nyi|atkozatai, hogy
az e|járásba töfténő bevonásáról tudomássa| bírnat te|jes bizonyÍtó erejű magánokiratba
foglalva.

Keltezés (he|ység, év, hónap, nap)

(cegjegyzésre jogosu|t vagy sza bá lyszerűen
meghataImazott képvise|ő a|áírása)
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8. számú me|lék|et

SZAKMAI öľÉlrĺnłrz

Név:

Születési idő:

A|lampolgárság:

Mettő! meddig (év.év) Intézmény megnevezése / Végzettség

Korábbi projektek ismeÉetése, kezdési és
befejezési időpontiai, szerződés nettó

éftéke

E!!átott funkciók és fe|adatok felsorolása

Mettől meddig (év.év) Munkahely megnevezése l Beosztás
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Egyéb képességek:

Szakéftelem:

Jogosultság elérési útvona|a:

Ke|tezés (he|ység, év, hónap, nap)

(saját kezű a|áír.ás)
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9. számú melléklet

NYIHTKOZAT

a szakember rendelkezésre állásáľól

A|u|írott mint a(z)

szeryezet által ajánlott szakember kije|entem, hogy tudomássa| bírok
arró|, hogy a fenti aján|attevő a ,'Buđapest-Józsefváros, Magdotna Negyed Pľogram IIr.''
(azonos.ltó szám: KMOP.S.I,t'lB-L2-k.zor2),,G2l6 -',Társadalomból kirekesztett
nők fog|alkoztatása és rehabilitációja'' projekt keretében 

',Magdolna K|ub a hátrányos
helyzetű nők számáľa,, szolgáltatás megszervezése és biztosítása,' tárgyban kiírt
közbeszezési e|járás során a teljesítéshez aján|ott.

Kijelentem továbbá, hqy az aján|at nyertessége esetén képes vagyok dolgozni, és do|gozni
kívanok a szeződés teljes ĺdőtaftama során, az aján|atban szerep|ő beosztásban (fe|adatkörben),
me|yre vonatkozóa n a z öné|etrajzomat benyújtotta k.

Nyilatkozatommal kijelentem, hogy nincs más olyan kötelezettségem a fent je|zett időszakra
vonatkozóan, ame|y a je|en szerződésben va|ó munkavĄ;zésemet bármilyen szempontbó|
akadályozná'

Ke|tezés (he|ység, év, hónap, nap)

(sajátkezű a|áírás)

E|őttrint mint tanúk e|őtt:

Aláí.ás:

Név:

Lakcím:

A|áírás:

Név:

Lakcím:
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1o. számú melléklet

MEGHATALMAZÁS

Alulírott ., mint a(z) (székhely:
.......................) ajánlattevő/alválla|kozý az aIka|masság igazo|ására

igénybe vett más szeruezet 2Ĺ cégjegyzésre jogosult képvise|ője ezenne| meghatalmazom

il;;;il,* 
" " 

g ä J 
"ľ 

ľl.ií;" ;.i'#;' ;', ]l i; J3łuĘ;,* .ff ä''.3. ĺ: i l ĺ. ľ'T:
2oĹ2) ,,Gzl6 - ,'Társadalomból kiľekesztett nők fog|atkoztatása és rehabi|itációja''
projekt keretében ''Magdolna Klub a hátrányos he|yzetĺi nők számára,, szo|gáltatás
me9szeruezése és biztosítása,, tárgyú közbeszerzési e|járás kapcsán készített aján|atunkat
aláírásáva| lássa e|.

Keltezés (he|ység, év, hónap, nap)

(mę hata I m azó cqjqyzésre jogosu |t
képviselőjének a |á ír.ása)

(meghata lmazott a |á írása)

Előttün|Ý mint tanúk előtt:

Aláírás:

Név:

Lakcím:

2l A nyilatkozattevő személye szeľint a megfelelő résza|áhinandő!
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11. számú mel!ék|et

NYILATKOZAT

a Kbt. 126. s (5) bekezdés szeľinti e!őleg visszafizetési biztosíték rendelkezésre
bocsátásáról

A|u|írott ...'.......'......, mint a(z)
(székheIy:

jö;;;il üil';;'ä;; ; 
';;*fuáä 

Ö;k;'jffi; ;].l''lETiJ.ä:ä":iáT :ľ.]:'"T:í:
Józsefuáros, Magdo|na Negyed Program III.,, (azonosÍtó szám: KM9P-5.1.uB.L2.k-
2or2) ,,G2l6 - ''Táľsadalombó| kirekesztett nők foglalkoztatása és ľehabi|itációja''
projekt keľetében ,'Magdolna Klub a hátrányos he|yzetű nők számára,, szo|gá|tatás
megszeruezése és biztosítása'' tárgyban kiírt kozbeszezési eljárás során az a|ábbi
nyilatkozatot teszem.

Ezúton
nyilatkozom,hogy

az igényelt e|ő|ęgel megegyező összegű elő|eg visszafizetési biztosítékot |egkésőbb az
előlegbekérő benyújtásának időpontjáig rendelkezésre bocsátom a Kbt. 126.s (6) a) pontjában
foglaltak szerint.

Tudomásu| Veszem' hogy a biztosÍték az aján|attevőként szeződő fé| vá|asztása szerint az előírt
pénzösszegnek az aján|atkérőként szeaődő fé| fizetési szám|ájára töfténő befizetésse| vagy
ba-nkgarancia vagy banki készfizető kezesség biztosí!ásávat, vagy biztosítasi szerz(5dés alap;áń
kiá||ított - készfizető kezességvál|a|ást tartalmazó _ kote|ezvénnye1.te5esíthető.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

(cegjegyzésre jogosu|t vagy szabá |yszerűen
meghataImazott képvise|ő a|áír.ása)
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,,Budapest-Józseńráros, Magdolna Negyed Pľogram lII.,, (azonosító szám: KMoP.
5,L.LĺB.l2.k.2o12) ,,G2l6 - ',Társada|ombó! kirekesztetť nők fogtalkoztatása és
rehabi|itációja'' projekt keľetébe-n ,,Magdolna Klub a hátrányoš hetyzetíi nők
számára,, szolgáltatás megszeľvezése és biztosÍtása

Aján|atkérő a ,,Magdo|na K|ub a hátrányos helyzetű nők számára,, szo|gá|tatás a|att egy o|yan
k9mplex szo|gáltatás! é't, ame|y a Magdolna-negyedben jelentős számban elo, seiűrctóný
társada|mi csopoftokhoz tartoző nők (p|. rogvatartásból śzabadultat pszichiátŕiai oétégél.,
szenvedé|ybeteget hajlékta|anok, mélyszegénységben é|őt prostituáltat.stb.) mentálhigié"r'eś
gondozását és munkaerőplacra történő visszavezetését valósíEja meg foglaikołatĺsi rehaoiĺitáció
segítség-ével. A szolgáltatást a k|iensek számára térítésmentesen těll biztosítani. A rehabilitáció
megva|ósítása érdekében a szo|gá|tatás során Ajánlattevő közössegi tereket a|akít ki, ;';Ébbi
funkciók e||átására:

- 9 mun|aerőpiacró| kiszorult nők számára rehabi|itációs fog|a|koztatás biztosítása,- |akossági keftrész művelése,
- pszicho-szociális rehabilitáció,
- közös főzés, éle|miszeftaľtósítás, étkezés.

Ajánlattevőnek kote|ezően kell vállalnĺa 15 ügyrél rendszeres részvéte|ét a szo|gáltatásokon.
Rendszeres részvéte|nek számit ha az ügyfél |egalább 20 a|ka|omma| (kÜlönböźő napotónj
igénybe veszi a nyújtott szo|gá|tatások va|ame|yikét.

Ajá n lattevő á |ta l kote|ezően biztosíta ndó szolgá |tatások :

1.) Rehabilitációs foglalkoztatás

A tevékenység célcsoportjának. megfele|ően, olyan nők tobozása és bevonása a programba, akik
munkaerő-piaci éfte|em.ben véve teljesen esé|ytelenek - képzettség né|kti|iet 

.55 -éV 
renttieŔ'

évek óta munkané|küliet GYES-ről visszatérőet egészségkároňdottat 
'iu. Számukra á

szükégleteknek megfe|elően kézműves fog|a|kozásokat (varráš, szövés, s15j, va|amint tematikus
csopońbeszélgetéseket tafta nak.
Köte|ező nyilvános közosségi esemény:
2 db he|yi vásáron, bemutatón, Vagy kiá||ításon való résaĺétel

2.) Lakosságĺ keftrész művelése, termények hasznosítása

Az ölkgrmányzat álta| térítesmentesen biztosított te|ken növénytermesztésre alkatmas keľt
kiaĺakítása, a keftrészben zöldségek termesztése, a termések tatósításának e|sajátítása, uálu'ińi
közösfőzéset és étkezések során töfténő fe|használása.
Kötelező nyilvános kozössegi esemény:
2 db he|yi közosségi rendezvény megtaľtása vagy részvéte| i|yen típus eseményen

3.) Pszicho-szociá|is rehabilitáció

Az egyéni sztikségletekre alapozott, hosszú távú pszicho-szociális rehabi|itáció és gondozás
keretében az a|ábbi feladatokat kell e||átni:
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. prob|émaeIemzés, prob|émamegoIdás
- szemé|yes cé|ok meghatározásanak elősegí|ése
- a változtatásra motiváló tényezők feltárása
- problémamego|dó beszé|getések
- készségfej|esztés
- az é|etvite|le| kapcsolatos tréningek szeruezése vagy közvetítése. az one|látásra va|ó képesség javítasa és fenntaftása
- pszicho-szociá|is rehabi|itació
- a munkához való hozzájutás segítése: munkavá||a|ási tanácsadás: á|láskereső k|ubfog|alkozás- a szabadidő szeruezett e|tö|tésének segítése
- szabadidő önsegítő csopoftok, támogató hálózatok szerveződésének segítése- tanácsadás, információnyújtás az egészségĹigyi, szociális, gyermelcvéde|mi el|átások és

szo|gá|tatásot va|amint a fogla|koztatási, oktatási, |akhatási lehetőségek igénybe vételérő|- szociá|is és kommunikációs kompetencia fejlesztése.

4.) Mentá|is gondozás

Ą szo|gáltatást igénybe vevő személyek |e|kĺ egészségének ápotása, karbantaftása, az
á|lapotukból fakadó negatív szemé|yisegjegyek megvá|tozüatása, pozitív szemtélet motiváció és
éze| m i á | la pot kia la kíta sa érdekében kifejtett tevékenységek.

5.) Szociá|is problémakeze|és

Problémae|emzés, prob|émamego|dás, a szemé|yes cé|ok meghatározásának segítése, a
vá|tozŁatásra motiváló tényezők fe|tárása, a betegség járulékos áĺtalmainak, káros
kovetkezményeinek csökkentése.

6.) Egészségi.igyi ellátás és kapcsolódó tevékenységek szeruezése

A kliensek egészségi á||apotának figye|emme| kísérése, egészsĄ;es é|etmod fo|ytatásának
ösztönzése. Megfe|elő egészségÜgyi szo|gá|tatásokhoz va|ő hozzájutás biztosítasa, va|amint

. pszichoedukáció felvilágosítás a betegségrő|, s keze|ésrő|, a korai figye|meztető
tünetekrő|,. gyógyszer-comp|iance - gyogyszerszedési hajlandósag segítése információnyújtással,- olvosi, vagy egyéb terápiás keze|ésben, szo|gáltatásban való részvétel ösztonzése.

7.) Megkereső programok szeruezése

Az e||átásra szoru|ó személyek e|érése érdekében _ információnyújtás, kapcso|atépítés és
kapcsolattartás az e||átási terÜleten fe||e|hető szociális és egészségügyi e||átást nyújtó
szo|gáltatókka|, civil, á]lami és egyházi szeruezetekkel.

8.) Tanácsadás, információs szo|gá|at

A k|ienseket érintő eseményekrő|, közérdekű tudniva|ókról információ szolgá|tatása a kiépített és
fo|yamatosan frissített adatbázisbo|. Szükég szerint ügyintézés az egészségrigyi és
á||amigazgatási szeruekné|, egyéb szociális, és képzési intézményekné| - a k|iens állapótánaę
é|etvite|ének megfele|ően.

9.) További fe|adatok

A twékenységnek he|yet adó közosségi tér nyitva taftásának biztosítása, hétfőtől péntekig, napi
8 órában.
1 fő szakmai koordinátor és 3 fő szociá|is munkás biztosítása.
Havi rendszerességgel oruos és pszicho|ógus biztosítása az ĺntézményben.
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Biztonsági őr alka|mazása, a munkatársat a résztvevőt a he|yiség és a berendezéset
fe|szere|ések válelme érdekében.
Kötelező szakmai esemény:
1db a szakmai közvé|emény számára szeľvezetĽ rendezvény megszeruezése és |ebonyolítása'

Aján|attevő a szo|gá|tatast az onkormányzat álta| térÍtésmentesen biztosított, Budapest-
Józsefuáros, Magdo|na Negyedben talá|ható 116 négyzetméteres helyisegben |átja e|. A helyisóg
a Magdolna utą 47. szám a|att ta|álható, felújított, bútorozatlan, eszközökkel nem fe|szere|t. A
helyiség heti 50 órában a hét minden napján nyitva van szÜksĄ] szerint.

A rezsikoltségek kozü| az e|ektromos áram, a gáz, a víz-, és csatornadíj, valamint a
szemétszál|ítás költségeit Ajánlatkérő finanszírozza, azegyéb ko|tségek az Ajánlattevőt terhelik.

2014. jú|ius 01 és 2014. augusztus 01. napja között ajánlattevő az etőkészíEő munkálatok
e|végzésére köteles (eszközbeszerzés, munkátársak fe|véte|e, paftnerek összegyĹíjtése). Á
szo|gáltatás- megvalósítására biztosított he|yiség átadásának teru'ezett időpontja zorł. áuguśłus
01. A szo|gá|tatást a he|yiség átadását kovető 10 munkanapon be|ü| meg Ŕe|| ŕezdeni.

Aján|attevőnek pá|yézatában be ke|| mutatnia a rész|etes pĘektteruet, annak kci|tségvetését és apoelc vegére e|érni kívánt, a tervezett eredményeket 
-bemutató 

indikátorokat (output és
eredmény indikátorok).
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