
Budapest Főváros VIII. keľület Józsefváros onkormányzat Képviselő-testületének
Yfuośgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottsága /) ą

/ , J..l.. rr. napirend
ELŐTERJEszTÉs

a Váľosgazdálkodási és Pénzügyĺ Bĺzottság 2014. febľuáľ 13-i ütéséľe

Tárgy: Javaslat Budapest, Józsefuáros Magdolna neryed program III. önkormányzatibérhźzfelújítás kivite-
l ezése Keretme gál l apodasos elj árás mrás o d ik szakaszához

,,Vállalkozási szerződés keretében Budapest' Józsefuáľos Magdolna neryed progľam III. önkormányzati
bérhazfe|i$ítás kivitelezése 1. rész''
,,Vállalkozási szerződés keretében Budapest, Józsefuáros Magdolna negyed pľogram III. önkormányzati
b érhazfelt$ itás kivitel ezé se 2. r ész,,
,,Vállalkozĺási szerződés keretében Budapest, Józsefuáros Magdolna negyed program III. önkormányzati
bérhźzťe|iljítás kivitelezése 3. rész''
,,Vállalkozási szerzódés keretében Budapest' Józsefváros Magdolna negyed progľam III. önkoľmányzati
bérhźzfe|i$ítás kivitelezése 5. rész''
,,Vállalkozrási szeľződés keretében Budapest, Józsefváros Magdolna negyed program III. önkoľmányzati
bérhźzfe|iljítás kivitelezése 6. résf '
,,Vállalkoziási szerződés keretében Budapest, Józsefuáľos Magdolna neryed progľam III. önkormányzati
b érhźzfe|t$ítźls kivitel ezés e 8. ľész''

taryyű konzultációs felhívások elfogadására

Előterjesao: dr. MészźtErika a|jegyző
Készítette: Jegyzoi Kabinet, ESZ-KER Kft.
A napiľendet nyilvános Ĺi|ésen kell tárgyalni.
A döntés e I fogadás áho z egy szerĺj sz'av azattöbbs é g szfü s é ges.
Melléklet: l. sz. melléklet bírálati |apok

2. sz. melléklet 6 db konzultációs felhívás

Tĺsztelt Váľosgazdálkodási és Pénzügyi BÍzottság!

I. Előzmények
A Képviselo-testület af85/20lf. (VIII.29.) száműhatfuozatának 1. pontjában úry döntĺitt, hogy a Szociális
célú város-rehabilitációs témáljtl kiemelt projektjavaslatok (Kódszám: KMOP-5.1.I/B-I2) témájú pá|yázaton
résztvesz.
A Képviselo-testiilet a28/2013. (II'06.) száműhatfuozatźban úgy dönt, hogy tudomásul veszi az e|(5tetjesz.
tés mellékletét képzii, a KMOP-5.1 .|ĺB-L2-k-20l2-0001 kódszámú' Magdolna Negyed Pľogram III. (a to-
vábbiakban: MNPIII.) pľojekt megvalósítására létĘött és 2013. januáľ 3O-án a|áirt Támogatĺási Szerzodést
(a továbbiakban: TSZ) és annak mellékleteit.

Az onkorm ónyzat a projckt keľetében 28 db önkoľm ányzati tulajdonban álló épület és 6 db helyiség f€lújÍtá-
sát vál|alta.

A Bizottság a811/f0I3. (uI.19.) száműhatátozatźtban döntött aközbeszerzésekről sző|ő2O|1. évi CVil.
törvény l09. $ (l) bekezdés b) pontjában foglalt kozbeszerzési eljrárás lefolytatĺásráľót.

A Bizottság az 7|07/2013. (x.07.) számű hatfuozatźtban döntött az e|járás eredményérol, mely szerint a
nyeľtes ajánlattevő a MAGDOLNA NEGYED 2013 KONZORCIUM, Konzoľciumvezeto: WEST HLIN-

94ry4 BAU Epítĺíipari Szolgáltató Kft. (205l Biatorbágy Vendel Park, Huber u. l.), Konzorciumi tag:
EPKAR Zrt. (|112 Budapest, Németvölgyi tÍ |46.) közös ajánlattevő.



Az ÖnkormányzaÍ. és a MAGDOLNA NEGYED 2013 KoNZoRcruM között a keľetmegállapodĺás a|áirás-
ra került, mely szerint a keretmegállapodást a Felek clsszesen legfeljebb nettó 1.362.338.233 forint erejéig
kÓtik.

il. A beteľjesztés indoka
Az MNPIII projelct végľehajĺása és lebonyolítása" a páiyázatban szereplo ĺinkormrányzati vá||a|ás teljesítése
érdekében szĹikséges aközbeszptzésekől szőIő20|1. évi CVil. törvény (Kbt.) 110. $ (3) bekezdés b) pont-
ja szeľinti eljáľĺás lefolytatásą aBizottságeľre vonatkozó döntése.
A Kbt. I rc. s (3) bekezdés b) pontja szerint:

,,b) a|09. $ (1) bekezdés b) pontja szeľinti keretmegállapodás esetén konzultációt követő szerzodéskötés-
sel. A konzultációľa szóló felhívrásbanazajánlatkérő felhívja azaján|attevőta keretmegállapodás megkö-
téséľe irányuló közbeszerzési eljárrásban tett aján|ata kiegészítésére, az ajátn|atkérĺjnek a konzultációra
felhívásban kell meghatáĺozmaazokat a kiegészítéseket, amelyeke figyelemme| az ajánlattevĺĺ ajźn|atát
kiegészíti. A konzultrációra felhívásnak taľtalmaznia kell az adottközbeszerzés tátgyána és szerződéses
feltételeire vonatkozó adatokat. Az ajźnlatÍevő a konzultáció során csak a keretmegállapodásban foglal-
takkal azonos vagy annźi az aján|atkérő számźra kedvezĺjbb ajánlatot tehet, a konzulĺáció során tett aján.
|atához az ajźlnlattevő a konzultĺációra felhívásban meghatáľozotthatáridőig kötve van. A konzultáció so-
rán tett aján|at elfogadásáró| vagy elutasításáró| az aján|atkérő a77. $ (2) bekezdésében foglaltak megfe-
lelőalkalmazźsźxa|értesítiazaján|attevć5t.''

III. Tényállási adatok
A Projektmenedzser szervezet @év8 Zľt.) és a Pľojektmegvalósító szervezet (Kisfalu Kft.) összeállította a
konzultációs felhívások miiszaki |efuáĺsátt az a|źbbiak szerint:

,,Vállalkozási szerződés keretében Budapest, Józsefvóros Magdolna negled program III. önkormány-
zati bérhózfelújítĺźs kivitelezése I. rész,
A teljesítés helyei:

- Budapest VIu. Dankó utca7. }ksz: 35300
- Budapest VIII. Dankó utca 16. řIrsz:3531ó
- Budapest VIII. Dankó utca 17 . řksz: 35305
- Budapest VIII. Dankó utca2}.IIrsz:35314
- Budapest VIII. Dankó utca 30. Hrsz:35472
- BudapestVIII. Dobozi utcalT.Hrsz: 35377
- Budapest VIII. Dobozi utca 19. Hrsz:35376

A becsült érték nettó 170.337.434Ft.

,,Vállalkozási szerződés keretében Budapest, Józsefváros Magdolna negłed program III. onkormányzati
bérházfelúj ítás kivitelezése 2. ľész,,
A teljesítés helyei:

- Budapest VIII' Karácsony Sándor utcaL2. }hsz: 35450
- Budapest VIII. Lujzautca2.c.Hrsz: 35365
- Budapest VIII. Lujzautca 8. FIľsz: 35368
- Budapest MII. Lujzautca 15.Iksz: 35443
- BudapestMII. Lujzautca22.Hrsz: 354f4
- Budapest VIII. Lujzautca 30. Ilrsz: 35428
- Budapest VIII. Lujzautca34.Hrsz: 35430

A becsült éľték nettó 163.652.0t4Ft.

,,Vóllalkozási szerződés keretében Budapest, Józsefwźros Magdolna negłed program III. önkormányzati
bérházfelúj ítós kivitelezése 3. rész''
A teljesítés helye:

- Budapest MII. Magdolna utcalZ.Hrsz:35292

A becsiilt éľték nettő266.272.983 Ft.



,,Vóllalkozási szerződés keretében Budapest, Józsefvóros Magdolna negłed program III. onkormányzati
bérhĺźzfelúj ítĺźs kivitelezése 5. rěsz',
A teljesítés helyei:

- Budapest VIII. Bauer Sándoľ utca4. Flrsz: 35087
- Budapest VIII. Bauer Sándor utca 1l. Hľsz:35|28
- Budapest VIII. Kisfuvaľos utca 8. Hrsz:35074
- Budapest MII. Naryfuvaros utca 2.b. Ifrsz:35057

A becsült éľték nettő 61.323.793 Ft.
,,Vállalkozdsi szerződés keretében Budapest, Józsefióros Magdolna negłed program III. onkormónyzati
bérházfelúj ítĺźs kivitelezése 6. rész,,
A teljesítés helyei: 

Budapest VIII. Magdolna utca Z2.Ílrsz:353|1
Budapest VIII. Magdolna utca 44.Hrsz:35374
Budapest MII. Magdolna utca 47.Hĺsz:3542|
Budapest VIII. Szerdahelyi utca 12. Hrsz: 3 5139
Budapest VIII. Szerdahelyiutca 13. Hrsz: 35329
Budapest MII. Szerdahelyi utca 18. [ĺľsz: 35l36

A becsült éľték nettő 142.368.674 FL

,,Wźllalkozási szerződés keretében Budapest, Józsefvóros Magdolna negłed progľam III. onkormányzati
bérhĺźzfelúj ítĺźs kivitelezése 8. rěsz,'
A teljesítés helyei:

- Budapest VIII. Dankó 16. Szociális Információs Iroda
- Budapest MII. Dankó 40. Tehetséggondozó Iroda
- Budapest VIII. Dobozi 23. Csa|ádfejlesztő és interzív családgondozó
- BudapestVIil. Magdolna 47.Kftekesztettnokmenedékhelye
- Budapest VIII. Mátyás téľ 15. Pinceklub
- Budapest MII. Szeľdahelyi 13. Szociátis Mosoda

A becsůilt éľték: nettó 52.988.050 Ft.
A Bíráló Bizottság 20|4. februfu 7-éntartott ülésén tárgya|tameg a konzultációs felhívások terłezetét(l. sz
me|léklet).
A Bírá]ó Bizottság javaslatait, észrevételeit a Projektmenedzser sz,ervezpt elfogadta, melynek a|apjźnazBsz-
Keľ Kft. ĺisszeállította akoĺlzll|tációs felhívás ok Q. sz mellék|et, 6 db).

Iv. Döntés taľtalmának részletes ismeľtetése
Az MNPIII projekt keľetében vállalt kĺĺtelezettségek teljesítése érdekében a Bizottság dönt a konzultációs
felhívásokľól, melynek a|apjźna keľetmegállapodásos eljáľrís második szakaszátmegindítja.

v. A diintés célja, pénziigyi hatása
Fedezete: aTSZ2. szźmű melléklete szerint az onkoľmányzati tulajdonban lévcĺ bérllźnakfelújítrása költsé-
geken, belül a ,,Kivitelezés''. Kĺiltség-besoroliás és számviteli kategória szerint az ,,Epités, felújítás, bovités /
123. Epiiletek, épületrészek, tulajdoni hányadok'' soľ.

VI. Jogszabá|ý kiiľnyezet ismeľtetése
A Bizottság döntése a Képviselő-testĹilet és Szervei Szervezeti és Mtĺködési Szabáiyzatfuő| sző|ő 25/2013.
(v .27 .) önkoľmĺányzati rendelet 4. melléklet 1. 1. pont l . 1.3. alpontj źłn a|apu|, mely szerint a Vĺáľosgazdálko-
dási és Pénzügyi Bizottság dönt kö'zbeszeruési ĺiryekben az e|járás megindítĺásaról, eredmény megállapításá-
tő|,beszeruésiügyekbenazeredménymegáů|apitźsárőL

Kéľemaza|źlbbihatározati javaslatelfogadását.



Hatálrozalti javaslat

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a

,,Vállalkozási szerzodés keretében Budapest, Józsefuáros Magdolna negyed pľogram III. ĺjnkormányzati
bérhźnfe|t$ítás kivitelezése 1. rész''
,,Vállalkoziási szerződés keľetében Budapest, Józsefuáros Magdolna negyed program III. önkormányzati
b érhazfe|iĄitás kivitel ezé se 2. ĺ ész,,
,,Yá,||a|kozźsi szerzodés keľetében Budapest, JózsetÝáros Magdolna negyed pľogram III. önkormányzati
bérhźzfe|tĄít'źls kivitelezés e 3. rész,,

,,Vállalkozási szerződés keretében Budapest, Józsefuáros Magdolna neryed progľam III. önkormányzati
bérhźzfe|i$ítás kivitelezése 5. rész''
,'Vállalkozási szerződés keretében Budapest, Józsefuáros Magdolna neryed proglam III. önkoľmányzati
bérházfe|tĄítás kivitelezése 6. rész''
,,Vállalkoziási szerzodés keretében Budapest, Józsefuáros Magdolna negyed program III. önkormányzati
bérhźzfe|i$itás kivitelezése 8. rész''

tárgyű konzultációs felhívásokat elfogadja az e|őterjesztés me|lékletétképez(5 tartalommal.

Felelős: polgármester
Határidő: f0I4. február |3.

A döntés végľehajtását végző szervez.eti egység: JegyzoiKabine| Ész-Keľ Kft.
A lakosság szé|es körét érintő döntések esetén aze|oterjesztés elokészítőjénekjavaslataaközzététel módjá-
ra: honlapon

Budapest,2ol4. februáľ l0. / ĺÍ, ĺ ^ {}ĺ ŕ{fu,k a?
V är.Mészár Erika /aljegyzo /

rÉszÍľpľrp I JEGY ZoI KÁBINET
LBÍRľł: IEGYao|KABINET
PÉNzÜcyĺ FEDEZETET;cĺ*,. . .?.łhń.*: . . ..{:-- . . .

JoclroNľnoLL: u'|lL.A', r
t, f'^\

ErrĺNorur1. il,łk ,ffi/ ę*kf
,w ť{Wĺ/ .-/

DR. MÉsZÁR ERIKA 
?t,1,é :,.:.ł':,. / ],

ALTEGYZO

ĺŐvÁgłcyľe:
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Ą, a-. RlllclÄlcŁ

B.ÍRńll p.l.zoĺĺsÁeĺ
r rovzőrĺi ľvv

ĺ. Ąiántatkéńr ló;sefr'áľosi öĺłroľmányzat.ĺo82 'Bĺtđap'est| Barcss' u. 63.67" .l. ěm''100.'tárgyą!ó

A közbeszerzéstárgya: ,.VáItalkozási szelződés keretében B-udapest Józsefuáros ftłagdotnangyed program tiz a,nr^e,w,tĺ aeřiiłäřiřĺiěí,kýiteleére- tárgyú, Kbt. Iil.. része.szeŕiňti nyí|t kozbeszerzési eliárás i"8;.konzu|tiácioś]iáhiřśänák véleményezése

2, t.dfipgpę 2oĺ{. .febřüäť''oż. 08:0.o' óra

si.A.JegJző.kt''"nyĺ..fe|v.ételé.ko,rje|ęntév.ő'szemÉĺyekĺ alulílptt BB tago-|ĺ.:

Moinár György: Javaśoloih a szenődráśte*9'1ďh,n. ribzíte1! ,Megrendelö |egyen jogosutt a..nr!.lnkaleni|eten.lévő'kjQ9ľlb:oĺy't. Vál|á|K,azp n'*i"léíŕesi,'räi'Ěleottségdnekmegtö.ĺténtét el|enőrizni.

..|đgyěn a .szeződéĺ;terv,éżétben: sŽankcioná|va, ha nem. taľtja be.a. lakókkal es ä ľłlegrende|ővel va|đ.e9ľrĺĺtm.ĺíkĺ'déśj,: léĺite|ezB.ttsÉj# a ýĺiíiirc'"

.]#'.$'tlf#ľľ;?ľi..ĺäĺäľJ,ľľ'.l. $te;1ben'ełllldĺtoĺi,a;konzultációs'felhíyáso.|pt; febľuáľ tr01!. febrgáľ

tę.g.ľ.zőkönyvle;zárua8'i,'Ío.p.pl.rekor

Ms||éklěil egyénĺ bíráfati lapolĺ

je0Váőkĺinryw*ető:

Bířá ló' Bizottság tagjäi :

ľĺbrvaiÁros

!-4Sl



eeľÉľĺr gÍRÁLAľl.ľEp

A.,,.VáIIaIko2ášÍ.szętződés Réretében. Budap.épt, .uőzłéMrqs lŁIagdÔtpa negy*d .*řogram .III
önkormáą,reti bér.hiázf.etlffis kiuiteleiéi{ ĺeigyú. Kfu' III; r&ze szerinti nyí|t kozbeszeaésie|járás 1.8' konzultációsfehíľásánakvéÉméńve'*"-- ą,,, |\Ýt| ..l. tw4! JéE|t||l!

.Ájánlatľé|ő]-nev,.ęt,tó"żsefváľ.osĺ dĺkormáĺpat{ĺosż nutĺapęstł Bamss u. 63'-67''i}

'gĺrálÉBifotü#Etgg;ą; v ł a ą,fł rs ę ę { ą]Nps

{1ya.1o' 
|o,m' ai .szeľződéstelv'ezetben 

rtiozitęni Meg1ende|ő' lęg..l,..gn jego;utt a munkaterůi|eten ĺévőkjogvišzonyát, Vá|lalkozó beje|entési rĺĺtelěżetségeiněkffiuĺ,t"ntet ellenőriżni.

üegyen :szäÍĺ|łeioná|Y'.ĺ h9' nem tarĘa be a ĺatolĺxal éľ' .al :ľĺęŕenděiőveĺ Ýaló 'eg|yüttműkodésĺkote|ezetbégét a .Vá lla lkozó;

A konzrĺttáe|dsfelhívástg .dokĺłneĺBcĺót a fenfi kięg.ész.í.téselłlĘe.ljavaęo.to.m ę|fogađásľa.
Dáfuľnĺ.20l &bruár 07.

A*ffi: Ęň^ l.bL-ą



EGYÉNI gÍRÁLAľr l.np

A ,,Vállalkozási szerződés keretében Budapest, Józsefuáros Magdolna negyed pľogľam lrr.tinkormányzatÍ bérhĺőztelújÍtłts kiuÍtetezése,, itlrgyĺj, Kbt. ľI. rásze szerintí,nvĺt. roíuąsiee"si
e|já rá s 1 -8. konzu|tációs felh ívásá nak véleményezése

Aján|atkéró neve: Józsefvárosi önkormányzat (1082 Budapest Baľoss u' 63-67.)

Javaso|om a szerződé$eĺv.ezelben rogzíteni Megrende|ő ĺegyen jogosu|t a munkatertileten |évőkjogviszonyát Vá||alkozó bejelentési köteÉzettségeinét megtoftéňĺét ellen?rizni.'

legyen szankcioná|va' ha nem taľtja be a lakókkal és a Megrende|őve| való egyÜttműkodési
kote|ezettsegét a vá||a|kozó

A konzultációs fethÍvást és dokumentációt a fenti kiegészítesekke| javaso|om etfogadásra.

Dátum: 2074. február 07,

/
Aláírás ľ ĺĺĺ /t ,,,ĺL/ " L---'

't-/



EGYÉNI sÍRÁLAĺr t.łp

A ,,VáIlaĺkozási szerződés keretében Budapest, .Ilizsefuáros Magdotna negyed program ilr,önkoľmányzatÍ bérházfelújf,tlős kiuÍtetezése,, tárgyú, Kbt. Iil. rásze szerintĺ.nyílt. roíoesieáesi
e|járá s 1.B. konzu|tá ciós felh ĺvásá nak vé|eményezése

Ąjánlatkérő nevei Józsefrĺáľosi önkoľmányzat(Ío82 Budapest, Baľoss u. 63-67.)

Bíĺ.áló Bizottság tagja: l.,t ot*łv c?#1

Javasolom a szenődésteľvezelben Ęzíteni Megrendelő legyen jogosuĺt a munkaterü|eten |évőkjogviszonyát, Vá|la|kozó beje|entési köte|ězettségeinět megto'téňŕét elleriőnzńi.

Legyen szankcioná|va, ha nem taľtja be a |akókka| és a Megrende|ővel va|ó együttműkodési
köte|ezettségét a Vál|a|kozó.

A konzu|tációs felhiivást és dokumentációt a fenti kiegészítésekkeljavasotom etfogadásľa.

Dátum: 2014. február o7.

!-J*" ĺł1 śaY"
A|áírás



EGYÉNI nÍntĹl"nľr mp

A ,,VállalkozásÍ szerződés keretében Budapest, Józsefuáros Magdolna negyed program fir,
önkormán1nati bérházfelújítĺős RivÍtelezése,, tÁrgyĹl, Kbt. Iil' része szerintĺ-nyílt. koĺbeszezési
eljá rás 1 -B. ko nzu |tációs fel hívásá na k vé|eményezése

Ajánlatkérő neve: Józsefváľosi Qnkormányzat (ro82 BudaPest, Baross u. 63-67.)

Bírá|ó Bizottság tagla: {.4ot..:.r' ąL,")'T?*u'ŕ;( .J f}*..*.t
Javaso|om a szeruődésteruezetben rcigzíteni Megrendelő legyen jogosu|t a munkaterüĺeten |évők
jogviszonyát, Vá||a|kozó bejelentési kote|ezettségeĺnek megtöŕéňtét el|enőrizni.

legyen szankcionálva, ha nem tartja be a lakókka] és a Megrendeĺővel va|ó együttműkodési
köte|ezettségét a Vá||alkozó.

A konzultációs felhívást és dokumentációt a fenti kiegészítésekke|javaso|om elfogadásľa.

Dátum: 2oI4, február 07.

I\,t..; .-\,. ĺ1
A|áírás



EGYÉHI Bŕnáuľllĺp

A ,,VáIlalkozási szenődég.ketetében Budapest Jlőzsefváros Magďolna negyed plogram IIr,
cinkormányzati bérhiłďelújíĺtiős kiviteleaise,, tárgyÚ, .Kbt. Iu. része szerinti nyílt kozbeszeľzési
e|jáĺ'ás 1.8; konzultiíciós fe|hí'ĺiásának.Ýé|eményezĺáse

Ąián|ät*éŕ.'őneve:'Jáźsęńláľosi]önkot'rtáńyuát'(1o8ziBuđapést Eai.o6s,uł 63.67.}

Bíráló Bľżbttság tagjal b P Cz $o-* Ü*Kĺvt-.,ły-
jav.asoiom :a lszerződésteruezetben rĺigzíteni Męrendető legyen l.Wosult. a munkatel'ü|éten, |éVől{
jiĺgvjsz'o.ny,äti.Válĺalkozg.bejelenťésí kötelezeť.tségeinék rnęgtÍĺrľéntet ělleňörizni.

legyen szankcĺoná|va, ha neľĺ. tartja be a nrólĺj|ęll .éé ä MeEŕénde|őÝel való együttmŕíkodési
kĺjte|ezet|łegét a Vá l la I kozó'

A'.konzuitácĺos fe|híýłíst'és'dokumentá.eiót a:fenti kięgészítěsekke'|jąva.so]om 'elfogadásľa.

.;.2014, február 07.
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E6YÉNI aÍRńĽ.ÄTI tAp

A.,,Vállalkoási szerzőďés keretěben iludapst, ilftzsefuárcs Magdolna nqyed program rrr;
tinko,rmáąĺatÍ 

'bérhiízfeűújfrtiłs kÍuitelezése,, tárgyťl, Kbt; IE. része szerinti nyí|t kożbeszęłzési
e|jáľás t'8' konzu|tációs.fe|hívasán.ąk vé|eményęg&p

Ąiá|r|átkéŕ..6 ňéýéi lóz.sefuáŕosi.onlpľmán.y'zat(*p'B Eqdapęślt, ,Batoss..u. .63.6ř.)

Bíŕá[ó'..Bizg[1łág.tagjw J} **- i ľł#. #,{,,ĺ.ĺ..'ę, ű ť,\ď*-
Javasolom ä szeaődésteľvczetben rfuzíteni Męgrende|ő lęryen jĘosu|t a munkaüerü|eten |évők:jogviszonyá$ 'Vá!|alkozó beje|entési ktite|ezettségeinák megtoľtéňŕét'e|bńőrizni.

'Ę9y:h...sz9n'ľ.cioľ'q,!',ę 
hE nem. .taĘFl be .a. |akókkal. .és a 'ľteqrendetőye] való 'ęgyüttmií[<odésĺ

kote|ezettsegét a Vá | la| kozó.

A..koRzrĺlÉcłos:fe|hí'v'ást és dokumentációt.a fenti |ĺięészíťéśe|ĺkEl jävasolom''e|fogädágra.

Dátum; 2014.: február 07,



sÍnÁt-o arzoľlsÁcr
lrcyzőxÖĺłvv

1. AJán|atkérő: Józsefvárosl ĺinkoľmányzat 1082 Budapest, Baross u. 63-67. Í. em.1oo. tárgyató

A közbeszerzés talgya: ,,VállalkozásÍ szerződés keretében Budapest, .Iĺízsefuiłros Magdotnanegyed trcgram ĺlĺ őnkormányzatÍ bérházfetúJ.ĺÉ; 
_iivłtele:,esu- 

$rgvú, 
- 

Ŕoi. 
.llI. 

,e,,uszerĺn ti nyĺlt kĺĺzbeszerzésí e|já rás 1-8. konzu |tácĺos ielń ĺvásrĺ nak ;éň6ń'".é* -

2. IdőponĘ 2ot4. febľuár 07. 08:oo óľa

3' A jegyzőkön1ru fe|véte|ekoľ jeten|évő személyek: atutírott BB tagok

Mo|nár Gyĺirgy: Javaso|om a szerződéste.ĺvęz9be.n rdgzĺtenl Megrende|ő legyen jogosult amunkaterületen ]évők jogviszonyát, Vál|a|kozó beieÍentési ttitebzáttsaqeinek megtÜténĽét ellenőrizní,

Ĺegyen a szetződĺéstervezetben szankđonálva, ha nem tartja be a lakókkal és a Megrendelőve| valóegyü ttműkĺjdési kÖte]ezettségét a Váĺ la|kozó.

łľg|gí 9yör9y D[Á: javaso|om 3 ĺitemben elindítani a konzultációs felhÍvásokat, február 10.|, február77-i és február 24.i indĺtássa|.

Jegyzökönyv tezárva 8:10 perckor

Mel|éklet: egyéni bírá|ati |apok

Jegyzőkonywezető:

Bírá|ó Bizottság tagjal:

Kmf.

dr. Magyar Adrienn Ész.rrR xĺt.
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EGYÉNI gÍnÁLĺľr ĺĺp

A ,,VáIlalkozási szerződés keretében Budapest, .Iózsefváros Magdotna negyed program III.ti bérhiőzfelújítás kÍuÍtetezéśe,, tÄrgy(ll, rĹt. lĺĺ. ,í'ze śieńndĹ.ny?ĺt.rcizoe,zenési
eljá rás 1 -B. konzu|tációs fe| hfvása na k véteményezése

AJán|atkéľö neve: Józsefyárosi önkormányzat (1082 Budapest, Baross u. 63-67.)

Bíráló Bizoťtság tagja: fĹ,,n |J L-1 |. Ä L.,..,.,.,
Javaso|om a szerződésteiv.ezg|b91. rrĘzĺteni Negrenĺeĺő |egyen jogosult a munkaterületen lévőkjogviszonyát, Vá||alkozó beje|entési kötelěze$ségeiněk megtortéňĺĺeĺ ellen-oĺznĺ'

l-.".gy."n szankcioná.|va, ha nem tartja be a |akókka| és a Megrendelővel való egyiittműk<idési
ktite|ezettségeť a Vá| |aĺ kozo'

A konzultációs fe|hńľást és dokumentáclót a fentj kiegészítesekkeljavasotom elfogadásľa.

Dátum: 2a74, február 07.

A|áli'ás



k . tľ QrP Ié llĺeŁ
Konzultációs felhívás

I. kłitet
KoľzulrÁcrónł szóló rrlnÍvÁs

Józsefuárosi ónkormányzat (7082 Budapesfi Baross u, 63-67.)

Budapest Józseńráros Magdolna negYed.Pľogram III. önkormányzati bérházfelújítás

xenrrueoÁlupooÁsos EUÁRÁs MÁsoDIK szAKAszÁHoz

1. rész

Buołpesr
20L4.

I őz seÍv fuo s o nkotmźnv zata

BuđapesqJózsefuáros Magdolna negyed ProgÍam III. önkormányzatbétházfe|íiítás kivitelezése



Konzultációs felhívás

L. Az aján|atkérő és a lebonyo!Ító szervezet neve és címe, telefon. és telefaxszáma,
valamint elektronikus elérhetősége:

Aiánlatkérő:

-

JOZSEFVAROSI O N KORMANYZAT
cím: 1082 Budapest, Baross u.63-67.
Tel: O6-L-459-2I-23
Fax: 06-1-313-66-96
e-mail : ballakata@jozsefuaros.hu

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

2. Hivatkozás a keretmegállapodásos eljárás első részét megindÍtó hirdetményľe és
közzétételének napja:

Józsefuáros onkormánpata, mint Ajánlatkérő ..Keretmegál|apodás Budapest, Józseńĺáros
Magdolna negyed prcgram III. iinkormányzati bérházfelújítás kivite|ezéshez,,
tárgyában közbeszezésĺ e|járást indított. Az eljárás fajtájg keretmegá||apodásos, az e|járás első
részében nemzeti, nyí|t. A Közbeszerzési Eftesítőben a KÉ- 13320ĺ2013 számon 2013.08.02.-án
kozzétett.

3. H ivatkozás a megkötiitt keľetmegál|apodásra:
Az e|járás e|ső részében aján|atkérő az a|ábbi aján|attevőve| kotötte meg a keretmegállapodást (a
tová bbia kban : Keretmegá |la podás) :

MAGDOLNA NEGYED 2013 KoNzoRcIUM (Konzorciumvezďőz West Hungária Bau
ĘnÍtőiparl Szolgáltató Kft. 2051 Biatorbágy Ýendel Paľt Huber u.1 Konzoľěiumi tag:
EPKAR zrt,. ĹLLz Budapest, Németvölgyi út 1a6.)
szerződés azonosÍtó : 509 | 2ot3

4. Az ajánlatkérő álta! jelen szerződéshez ľendelt elnevezés:
,,Vá|laĺkozási szeĺződés keretében Budapest, ]ózsefuáros Magdolna negyed program III.
cinkormánąati bérházfeltijĺtiás kiuiteĺezése 7. rész"

5. Jelen közbeszezés táryya' illető|eg mennyisége:
Tároyl Budapest, Józsefuáros Magdo|na negyed program III. önkormányzati bérházfe|újítás
kivite|ezése 1.

Ajánlatkérő feĺhíuja Ajánlattevőt a keretmqál|apodás megkcitésére irányuló kcjzbeszerzési
eĺjárásfun tett ajánlata klégészítésére, az alábbiak szerint:

BudapestVIII. Dankó utca 7. Hrsz: 35300
A fe|adat az éptilet szabadon ál|ó tíÍzfa|aĺnak hőszigete|ése.
A hőszigete|és teruezett anyaga tab|ásított hőszigete|ő |emez ragasztrĺa és dt.ibelezve. A |ábazati
részeken XPS zártce||ás extruda|t po|isztiro|hab |apot építünk be. A tűzfa|ak üres pad|ástérbe eső
részein a hom|okzatvako|at cserére kerü|. Mind a hőszigete|t, mind a vako|t felü|et
műgyantakötésű gördÜ|őszemcsés vékonyvako|atos fe|tiletképzést kap. Természetesen
e|he|yezésre kerü|nek a szigete|őrendszerhez tańozó indíto és sarok profilok és a szigetelést
|ezárő bádogszerkezetek is.
Me| |élaízmérő fe|szere|és.

| ő zseÍváto s Ö nkotnáĺv zata

Budapest,Józsefr'átos Magdolna negyed pÍogÍam III. önkotmányzaibérházfelűjítás kivitelezése



Konzultációs felhívás

Budapest VIII. Dankó utca 16. hrsz:35316
Pince, ta|ajvizesedés megszÜntetése,

Ala ptest fe| ületszivá rgó |emezes véde|me.

A sze|lőztetett pincetérben az alaptestek kapilláris járataiban injektá|ással megszüntetjük a
talajvíz intenzív fe|szilvodását. Az alaptest mé|ységében a talajvíz szigete|és né|küli falazat me||ő| a
fo|det e|távo|ítjuk és felü|etszivárgó |emezes váJe|emi rendszerre| |átjuk el.

BudapestVIII. Dankó utca 17. Hrsz: 35305

- Utcaĺ hom|okzat felújítás:
Hom|okzatképzés:
Az utcai hom|okzatot az eredeti á|lapotnak megfe|e|ően á||íEjuk he|yre.
Vako|atjavítas e|őtt a hom|okzaton szabadon vezetett kábe|ek a fa|síkba bevésésre kerĹilnek.
A sima és a nrjtázott homlokzatvako|at javításra kerül a meglazu|t, sért.i|t hom|okzati vako|at e|őzetes
Ieveréséve|.
A teljes homlokzati fe|ü|et festése szi|ikát bázisú a|apozóva| és
festékke| készü| színezési javas|at szerinti színek fe|használásáva|.
Az ab|akok körü|i díszes nyí|áskeretek javítasa szükéges. A párkányhúzásokat javítani, poto|ni ke||.
A gipszdíszek pót|ása előzetes mĺntavételezésse| készü|, a kevésbé hiányos díszÍtések he|yszíni
javítássa I késztjlnek.
Párkányok bádogfedése, a könyok|ő bádqozása horgany|emezkíl cserére kerü|nek.
A függőeresz- és a |efo|yó csatornák cserére kerĹilnek.
Az eresz- és homlokdeszkát szintén cseré|jük, az eresz nádazott vakolat he|yreá||ítasa után színezést
a hom |okde szkázat |azú ros fe| ü letkezelést ka p.
Nyí|ászárók
A faszerkezetű ablakok szárnyait cseréljüt a tokszerkezetek szükéges he|yreállÍtásáva| egyLitt.
A beépítésre kerü|ő nyí|ászárók szárnyai helyszíni méretfe|véte| a|apján kerü|nek gyáńasra.
A fakapu javÍtásra, majd mázo|ásra kerü|.
Lábazat:
A |ábazat sérült állapota miatt átépítésre szoru|.

- Függőfo|yosó fe|újítás:

A fő tartószerkezetek megtartásáva| a sérü|t e|emek visszabontásáva| és pótlásával kerÜl fe|újításra
az engedé|yezett tervek szerint.- FőépÜ|et jobb o|da|i belső tíizfal rész|qes átépítése,. Be|ső hom|okzat fe|újĹrás:

A má||ó, sérü|t vako|atfelĹiletek e|távo|ításáva|, vako|atjavÍtássa|, pot|ással és hom|okzatfestéssel.
. Kapualj, |épcsőház fe|újítÉs,

A málló, sérti|t vako|atfe|Ü|etek eltávolításáva|, vako|atjavítással, pót|ássa| és homlokzatfestésse|.
- Elektromosnagyjavítás,kapute|efonrendszerfe|újíľás,
- Gáz alap és fe|szá|ló és fogyasztói vezeték csere az engedélyezett teru szerint,- Víznyomó a|apvezeték csereí szennycsatorna a|apvezeték csere.
- Víznyomó fe|szál|ó és szennylefo|yó vezeték csere komfoftosÍtási lehetőség biztosítássa|.

. Közös wc felújítás,
- Nyí|ászárők rész|eges felújítása, cseréje, kapu fe|újítas' csere- Használaton kívüli pincerekeszek e|bontása, intenzív sze||őzés biztosÍtása, ta|ajvizesedés
megszti ntetése a |a ptest i njektá |á sos váJel me.

BudapestVIII. Dankó utca 2o. Hrsz:353L4
Pi nce i ntenz ív sze||őzés biztosítása, ta |ajvizesedés meg sz Ĺi ntetése.
A zárőfodém je|enlegi fe|tö|tését e|távolítva, fafödém gombamentesítését követően kiegyen|ítő
homokréteget kap, me|yre kerül a szá|as hőszigete|ő tábĺa és az oSB |apos lezárás.

J ózse fu áto s o nko ľ.ĺnáĺy zata
Budapest,Józsefuáĺos Magdolna negyed progtam III. cinkoĺmányzaibérházfe|tĄítás kivitelezése



Konzultációs felhívás

A szel|őztetett pincetérben az a|aptestek kapi||áris járataiban injeKá|ássa| megszüntďjük a talajvíz
i ntenzív fe|sziivodását.

Budapest VIII. Dankó utca 3o. Hrsz:3547f

T űzf a|ak, l ichthofok hőszi gete|ése,

Pi nce i ntenz ív sze||őzés biztosítá sa, ta |ajvizesedés megszü ntetése.

- Je|en teruek szerint a fe|adat az épü|et szabadon á||ó tűzfalainak hőszigete|ése.
A hőszigete|és teruezett anyaga táb|ásított hőszigete|ő |emez ragasztva és dÜbe|ezve. A |ábazati
részeken XPS zártcel|ás extruda|t po|isztiro|hab |apot építtint be. A tíÍzfa|ak Üres pad|ástérbe eső
részein a hom|okzatvako|at cserére kerü|. Mind a hőszigete|t, mind a vako|t felü|et
műgyantakötésű gördü|őszemcsés vékonyvako|atos felü|etképzést kap. Természetesen
e|helyezésre kerü|nek a szigetelőrendszerhez taftozó indíto és sarok profi|ok és a szigete|ést
|ezárő bádogszerkezetek is.
- A sze||őztetett pĺncetérben az a|aptestek kapi||áris járataiban injektálássa| megszüntetjÜk a
ta lajvíz intenzÍv fe|szÍvodását.

BudapestVIII. Dobozi utca 17. Hrsz:35377

Utcaí hom|okzat felújítas,

Hátsó hom |okzat fe| új ítas, hőszigete|ésse|,

Nyí|ászárók rész|eges fe| újítasa, cseréje,

Utcai erké|yek felúj ítas,

v lzgv űjtő puffeftá rozó te|epítése.

Hom|okzatképzés:
Az utcai homlokzatot az eredeti állapotnak megfe|e|ően á||ítjuk helyre'
Vako|atjavítas előtt a homlokzaton szabadon vezetett kábe|ek a fa|síkba bevésésre
kerÜ|nek.
A sima és a nútázott hom|okzatvakolat javításra kerül a meg|azu|t, sérü|t hom|okzati
va ko|at előzetes |everéséve|.
A te|jes homlokzati fe|ü|et festése szi|ikát bázisű a|apozóva| és festékke| készü|
színezési javas|at szerinti színek fe|használásáva|.
Az ab|akok körüli nyí|áskeretek javítása sztikéges. A párkányhúzásokat javíEani, póto|ni
kell.
A gipszdíszek pótlása e|őzetes mintavéte|ezésse| készÜ|, a kevésbé hiányos díszítések
he|yszíni javĺtássa| készÜ|nek.
Párkányok bádogfedése, a könyök|ő bádqozása horgany|emezbő| cserére kerü|nek'
A függőeresz. és a |efo|yó csatornák cserére kerü|nek.
Az eresz- és hom|okdeszkát szintén cseré|jüt az eresz nádazott vako|at he|yreá||Ítása
után színezést a hom|okdeszkázat |azúros fe|ü|etkeze|ést kap.
Nyí|ászárók
A faszerkezetű ab|akok szárnyait cseré|jÜt a tokszerkezetek szüksĄ;es
he|yreá l| ítasávaI együtt.
A beépítésre kerÜ|ő nyílászárók szárnyai helyszíni méretfelvétel a|apján kertj|nek
gyáftasra.
A fakapu javításra, majd mázo|ásra kerü|.
Erké|y
A fe|újításhoz kapcso|ódőan az erkély új vasbeton|emez beépítéséve| he|yreá||ítasra
kerti| az engedé|yezett teru a|apján.
Lábazat:
A |ábazat sérü|t, á||apota miatt átépítésre szoru|.

BudapestVIII. Dobozi utca 19. Hrsz: 35376

J őzsef v áto s o ĺko tmőny zata
Buđapest,Józsefizáĺos Magdolna negyed pÍogÍam III. önkormányzaĺbérházÍeltĄítás kivitelezése



Konzultációs felhívás

Utcai hom|okzat fe| újítás,

v íay űjtő puffeftá rozó te|epí]tése,

T íirta|ak, |ichthofok hőszigetelése,

Homlokzatképzés:
Az utcai homlokzatot az eredeti á||apotnak megfe|e|ően á|lítjuk helyre.
Vako|atjavítás e|őtt a hom|okzaton szabadon vezetett kábe|ek a fa|síkba
bevésésre kerü|nek.
A sima és a nútázott hom|okzatvako|at javításra kerü| a meglazu|t sérÜ|t
hom ĺokzati vakolat e|őzetes leverésével.
A te|jes hom|okzati fe|ület festése szi|ikát bázisú a|apozóval és festékkel készti|
színezési javas|at szerinti színek fe|haszná|ásáva|.
Az ab|akok körü|i nyí|áskeretek javítása szÜkéges. A párkányhúzásokat
javítani, pótolni ke||.

A gipszdíszek pót|ása e|őzetes mintavételezésse| készü|, a kevésbé hiányos
díszítések he|yszíni javítással készülnek.
Pá rká nyok bádogfedése, a könyök|ő bádqozása horga ny|emezből cserére
kerülnek.
A függőeresz- és a lefo|yó csatornák cserére kerü|nek.
Az eresz- és hom|okdeszkát szintén cseré|jüt az eresz nádazott vako|at
he|yreá||ítása után színezést, a homlokdeszkázat |azúros fe|Ületkezelést kap.
Nyílásárók
A faszerkezetíĺ ab|akok szárnyait cseré|jüt a tokszerkezetek szĹiksĄ]es
he|yreá | | Íiásáva I együtt.
A beépítésre kerülő nyí|ászárók szárnyai helyszíni méretfe|véte| a|apján
kerülnek gyártásra.
A fémkapu javításra kertjl a kapu melletti falsértj|és javításáva| együtt.
Lábazat:
A lábazat sérült, állapota miatt átépítesre szoru|.

6. A teljesítés határidejez 2o14. december 31. napja.

7. A teljesítĺés helyei:
- BudapestVIII. Dankó utca 7. Hrsz: 35300
- Budapest VIII. Dankó utca 16. Hrsz:35316
- BudapestVIII. Dankó utca 17. Hrsz: 35305
- BudapestVIII. Dankó utca 2o. Hrsz: 35314
- BudapestVIII' Dankó utca 3o. Hrsz3547f
- BudapestVIIL Dobozi utca 17. Hrsz:35377
- BudapestVIII. Dobozi utca 19. Hrsz:35376

8. Az ellenszoIgáltatás teljesítésének feltételei, illetőleg a vonatkoző jogszabályokra
hivatkozás:

^2073. 
november 11. napján kötott keretmegá||apodásban meghatározottak szerinti

Vá||a|kozó a fe|vett e|ő|eget az I,2,3 részszámlában köteles egyenlő arányban e|számo|ni.

9. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
A 2013. november 11. napján kötött keretmegállapodásban meghatározottak szerinti

10' Annak meghatáľozás, hogy az ajánlattevő tehet.e többváltozatú ajánlatot:
Aján|attevő nem tehet többvá|tozatú aján|atot.

J őzs eÍv áto s t nkotĺľ'ány zata
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11. Annak meghatározáfi| hogy az ajánlattevő a beszerzés tárgyának egy részére
tehet.e ajánlatot:

Ajánlatkérő Érgyi közbeszezési e|járás vonatkozásában nem teszi |ehetővé részaján|at tételét.

L2. Az ajánlat elbírálásának szempontia(i):
Aján|atkérő az ajánlatot az ,,összességében legelőnyösebb aján|at'. e|Ve szerint étéke|i,
tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő az eljárás első szakaszában megjelent felhívásban
ezt kiiIön ľtigzítette (v.4. egyéb információk 18. pont, valamint v.3'3.2. pont)!

13. Aján|attételi határidő' az ajánlattétel nyelve és az ajánlat benyújtásának címe:
Ajá n |attéte| i hatá ridő : 2014.03.07. 10 : 00 óľa
Aián|attéte| nye|ve: magyar
Aján|at benyrjjtásának címe: ESZ-KER Kft. 1026 Budapest, Pasaréti út 83. BBT irodaház

14. Aján|at, felbontásának helye, ideje, az ott jelenlétrc jogosulta k:
He|ye: Esz-KER Kft. 1026 Budapest, Pasaréti út 83. BBT irodaház
Ideje: 2014.03.07. 10:00 ĺĎra

Je|en|étre jogosultak: kozbeszezésekrő| sző]ő 207I, évi CVffi. toruény (a továbbiakban: Kbt.)
62. $ bekezdésben meghatározott szemé|yek

Aján|atkérő az ír.ásbeli konzu|tációt követően tárgya|ást taŕ.
Táryyalás teruezett időpontja: 2oL4. március L2, 17:o0 óra. Helyszíne: 1082
Budapest, Baross u.63-67.3.em. 300 tárgya|ó. Ajánlatkérő az e||enszolgáltatás tekintetében
kíván tárgyalni az aján|attevővel egy tárgya|ási fordu|ó keretében. A targyalás vegén
aján|attevő vegső aján|atot tesz. Az aján|ati kötottség a tárgya|ás befejezéséve| á|l be.

A konzultációt követő tároyalás soľán tett aiánlat elfoqadásáról vaqy e|utasításáró|
az Aiánlatkérő a Kbt' 77. Ę í2) bekezdésében foolaltak meqfelelő alka|mazásával
éÉesíti az Aiánlattevőt'

Ajánlatkérő a konzultáció - és az azt. követő tárgyaĺás eredményérő| írásbe|i összegezést készít. A
Kbt. 124. 5 (8) bekezdés d) pontjára tekintette| a szerz&és az ír.ásbe|i összegezés megküldését
követően - már a Kbt. t24. 5 (6) bekezdésében fogla|t 10 napos moratórium |ete|te e|őtt -
megköthető.

15' A konzu ltáció lefolytatása na k további szabálvai

Felhívjuk ajánlattevő figyelmét a Kbt' 110. 5 (3) bekezdés b) pontjában
foglaltakra, amely szerint Ajánlattevő jelen etjárás soľán a
keretmegállapodásban fog|altakkal azonos vagy ajánlatkéľő számára
kedvezőbb aján|atot tehet. A konzu|tációt követő táľgya!ás befejezésekor

J őzsefv áto s Ö nkotnány zata
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1. eqyosszeqű vá|la|kozói áta|ánvdÍi (nettó Ft) 95
f . regisztrá|t ta ftós á | |áskeresők bevon á sá na k
méftéke (főxmunkanap)
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tett aján|atához az ajánlattevő a konzultációra felhívásban meghatározott
határidőig kötve van

Az aján|at részei és fe|építése a következő |egyen:
o TaÉalomjegyzék. Felolva 

ľ #ĺľ*ľľffiäffi:ů:,::::] ff:.T 
szerinti adatokat

Ajá n |attevő ka pcso|atta rtójá na k neve, e|érhetősége
Az aján|at tárgya

. Atáírás, äłiľití.'nyl meghatalmazáą
C Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő cegjegyzésre jogosul$ának

ajánlatot a|áírő képviselő aláírási címpéldányát vagy aláíľás mintáját.
Amennyiben az aján|at cégjegyzésre jogosu|t'ak á|ta| meghata|mazott(ak)
a|áírásáva| kerül benyújtásra, a te|jes bĺzonyíto eĘű magánokĺratba fog|a|t
meghata|mazásnak tartalmaznia ke|| a meghatalmazott a|áírás mintáját is.

. ArazottköItségvetések

. Pénztigyi és műszaki ĺitemteru

Ajánlatkérő dokumentációt készít jelen efiárásfun. Aján|atkérő az aján|attéte|hez
szükéges iratokat és dokumentumokat a konzu|tációra fe|hÍvassal egybeszerkesztve
kti|di meg az aján|attevő részére.
Az ajánlat eredeti papír a|apú példányát zsinórra|, |apozhatóan össze kel| fíizni, a csomót
matricáva| az ajánlat e|ső vagy hátsó lapjához rĘzíteni, a matricát |e ke|| bé|yegezni,
vagy az aján|attevő részérő| erre jogosu|tnaka|á ke|l írni, ú9y hogy abé|yqző, illető|eg
az a|áírás |ega|ább egy része a matricán |egyen;
Az aján|at o|da|számozása eggye| kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a
szöveget vagy számokat vagy képet tafta|mazó o|dalakat számozni, az üres olda|akat
nem kel|, de |ehet. A címlapot és hát|apot (ha vannak) nem kel|, de |ehet számozni. Az
aján|atkérő az ettő| kisméftékben eltérő számozást (p|. egyes oĺda|akná| a lA, lB
o|da|szám) is elfogad, ha a tafta|omjegyzékben az egyes iratok helye egyéfte|mííen
azonosítható és az iratok helyére egyértelműen lehet hivatkozni. Az ajánlatkérő a
kismértékben hiányos számozást jogosu|t kiegészíteni, ha ez az ajánlatban va|ó
tajékozódása, i||etve az aján|atra va|ó hivatkozása érdekében sztikéges;_ Az aján|atnak az elején tartalomjegyzéket ke|l tafta|maznia, me|y alapján az aján|atban

szerep|ő dokumentu mok olda |szá m a |apjá n megta |á lhatóa k;
_ 

^z 
ajánlatot záft csomago|ásban, egy eredeti papír a|apú pé|dányban és elektronikus

adathordozón ke|| beadni; kérjük az aján|at eredeti pé|dányát te|jes terjede|mében -
e|eKronikus képo|vasó eszköz (scanner) segítségéve| - e|ektronikus adathordozón 3
példányban szíveskedjenek benyújtani (CD.n, DVD.n vagy pendrive-on);

_ pE. ajánlatat tafta|mazó zárt csomagon: .Ajánlat- Vállalkozásĺ szerződés keretében
Budapest, Józsefuáros Magdolna negyed program III. cinkormánpati bérházfeltijítás
kiuĺtelezése I,részi va|amint: ,,Csak kcizbeszeľzési eljárás során, az ajánĺattételi
h a tií ridő lejá fta kor bo n th a tó feĺ !,, mąje|o|ést ke| l feltü ntetn i_ Az aján|atban lévő, minden dokumentumot (nyi|atkozatot) a vegén alá ke|| írnia az adott
gazdá|kodó szeľvezetné| erre jogosult(ak)nak Vagy o|yan szemé|ynet Vagy
személyeknek aki(k) erre a jogosult szemé|y(ek)tő| ír.ásos fe|hata|mazást kaptak;

- Az ajánlat minden o|yan o|da|át ame|yen - az aján|at beadása e|őtt - módosÍtást
hajtottak végre, az adott dokumentumot a|áíró szemé|ynek Vagy szemé|yeknek a
módosításnál is kézjeggye| ke|| e|látni;

- Szemé|yes |eadás esetén kérjÜt hogy aján|ataikat |ehetőség szerĺnt munkanapokon 9-
15 óra között adják |e, az aján|attételi határidő lejáftanak napján 9-10 óráig!

.| ózseÍv áto s Ö rlkotnáĺy zata
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A postai, Vagy futárpostai megkü|désbő| eredő kockázatokat Ajánlatkérő e|hárítja.
Aján|attevő kizáró|agos fe|e|őssége, hogy az aján|ati csomag a megadott határidőig
sérü |ésmentesen beérkezzen.
Aján|atkérő a hiánypot|ás |ehetőségét a Kbt. 67. $-ban foglaltak alapján bĺłosítja.
Aján|atkérő helyszíni bejárást taľt.
Aján|atkérő e|őífia, hogy az aján|attevő tájékozodjon a munkavá||a|ók vále|mére és a
munkafe|tételekre vonatkozó o|yan kotelezettségekrő|, ame|yeknek a teljesíĽés he|yén és
a szerzffiés te|jesítése során meg ke|| fele|nĺ. A tájékoztatást az illetékes szeruek
ingyenesen teszik |ehetővé.

ĺ6. M, ajánlati kiĺtöttség időtaÉama
60 nap, a tárgya|ás befejezésétő| számítva

L7 . A konzu ltációra sző|ő fe| h ívás meg kiildésének na pja : 2014.02.24.

J őzseÍváto s o rlkotmáĺy zata
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TT. kötet

Dokumentáció

Úľuuľłró ľÁľl.łľľevő nÉszÉne

1. A DoKUMeľrÁcró TARTALMA

1.1. A dokumentació a következő részekből á||:

1. xoĺrr: KoNzuLTÁcIóRA FELHÍvÁs

2. xoret: ÚľMuľłľó ruÁnuľrrvő nÉszÉnr

3. rörrľ: szEFzőĐÉsTERvEzET

4. xöľrr: n,rÁľloĺr IGAzoLAs. És ľvrurKozATMINTÁK
+

5. KoTET a uÚszłxl TARTALoM kĺilön pdf file.okban csatolva:A műszaki |eí.ás,
épÍtészeti adat|ap, teru, a téte|es árazatlan kö|tségvetés, szintĘzok , he|yszinrajz és a
fotódokumentáció e|ektronikus adathordozón kerü| átadásra.

2.

2.1.

1.3.

2.2.

2.3.

Je|en dokumentáció nem mindenben ismét|i meg a konzu|tációra felhívasban fog|altakat, a
dokumentáció a konzu|tációra fe|hívással egyritt kezelendő. Az aján|attevő kizárólagos
kockázata, hogy gondosan megvizsgálják a dokumentaciót és annak minden kiegészítését,
(adott esetben), valamint, hogy megbízhatő információkat szerezzenek be minden o|yan
körrilmény és köte|ezettség vonatkozásában, amely bármi|yen módon is befo|yáso|hada az
aján|at természetét vagy jellemzőit.

Az. aján|attevőnek a dokumentációban kozo|t információkat biza|mas anyagként kel|
keze|niüt ame|yrő| harmadik félnek semmiféle rész|etet ki nem szo|gá|tathatnat hacsak e
harmadik fél nem készít és nyújt be aján|atot az ajánlattevő számára a munka egy részére
vonatkozóan (a|vá||a|kozó), vagy az alkalmasság igazolásában részt vesz a gazdasági
szerep|ő. Sem a dokumentációt, sem annak részeit, vagy máso|atait nem |ehet másra
felhaszná|ni, mint aján|attéte|re, és az abban leílt szolgá|tatások cé|jára.

KI EGÉszÍľő ľłrÉxoTATÁs

Ajánlattevő . a megfe|elő aján|attéte| érdekében _ a konzu|tácira fe|hÍvásban, va|amint a
dokumentációban fog|a|takka| kapcso|atban ír.ásban kiegészítő (éfte|mező) tájékozüatást
kérhet az aján|atkérőtő| vagy az általa meghatározott szeruezettől.

Aján|atkérő a Kbt. I22. s (5) bekezdése vonatkozásában, a kiegészítő tájékoztatás
esetében ésszerű időnek tekinti az ajánlattéte|i határidő |ejártat megelőző második napot
(tájékoztatás megkü|désére), feltéve, hogy a kérdések és kérések az aján|attételi határidő
lejá ftat mege|őző ha rmad i k na pi g megérkeznek ajá n |atkérőhciz.

KiegészíĽő tájékoztatást a kovetkező kapcso|attaftasi pontokon szerezhet be Ajánlattevő:

ESZ.KER Kfr.
1026 Budapest' Pasaréti út 83. BBT iľodaház

Telefon: +36 (30) 698-2166

J őzsefv áto s o nko tmźny zata

Budapest,Józsefuáros Magdolna negyed progÍam III. önkormányzaĺbétbázÍe|íĄítás kivitelezése



2.4.

Konzultációs felhívás

2.5.

Fax: *36 (1) 789-6943
Kapcsolattaftó: Zelenay Kriszti na

E-mail : titkarsao@eszker.eu

Aján|atkérő nem vál|al fe|e|ősséget azért, ha kiegészítő tajékoztatás kérés keretében nem
adja meg azon e|érhetőségeit me|yekre a kiegészítő tájékoztatás megadását várja és
ezá|ta| Aján|atkérő nem képes a tájékoztatás cé|szemé|yhez töfténő megkü|desére (vagy
téves címre ktildi meg a tájékoztatást).

A kiegészíkí tájékoztatás teljes tafta|mát hozzáférhetové ke|| tenni, il|etve meg ke|| kü|deni
Aján|attevő részére. A kiegészítő tájékoztatást írásban, te|efax útján és e-mailben a
dokumentáció átvéte|e vagy a kérdésfeltevés során fe|tüntetett te]efaxszámra és e-mail
címre kapják meg.

A kiegészítő tájékoztatások kézhealéte|ét az ajánlattevőknek haladéktalanu| vissza kel|

igazo|nia. Kérjtik a .l-iszte|t Aján|attevőt hogy a vá|aszok megérkezésérő| a
titkarsag@eszker.eu emaiI címre küldjenek visszaje|zést!

Aján|attevő fe|e|őssége, hogy olyan telefax-e|érhetőséget vagy e-mail címet adjon meg,
ame|y a megktildendő dokumentumok fogadására 24 őrában a|kalmas. Ugyancsak a
Aján|attevő felelőssége, hogy a szeruezeti egysegén be|ül a kiegészítő tájékoztatás időben
az arra jogosulthoz kerĹi|jön.

2.7.

2.6.

3. HEtYszÍNI BEJÁRÁs
Aján|atkérő zoii*.il5ę65;..''.,l..ffii'nąp':áń...ĺ.o.]óräi..téDaätteĺ HELYszÍNI gEJÁRAsr TART. Ta|álkozó

helye: 1082 Budapest, Baross u.63-67.

4. Az NÁNLAT BENYÚJTÁsA

4.1. Az aján|attevőnek a Kbt-ben, a konzu|tációra fe|hívasban, i||etve je|en dokumentációban
meghatározott tafta|mi és formai követeĺmények maradékta|an figye|embevéte|éve| és az
előíľt kote|ező okiratot dokumentumot nyi|atkozatok (a továbbiakban együttesen:
me||ék|etek) becsatolásáva| ke|| ajánlatát benyújtania.

4.2. Je|en dokumentáció nem mindenben ismét|i meg a konzu|tációra fe|hÍvásban fog|a|takat,
ezéft hangslI|yozzuk, hogy a dokumentáciő az konzultácóra felhÍvássa| egyritt keze|endő. A
konzultációra fe|hĺvás és a dokumentáció rende|kezéseinek eset|eges e|lentmondása esetén
a konzultációra fe|hívásban szerep|ők az irányadóak. Aján|attevő köte|ezettségét képezi -
konzu|tációra fe|hívás és je|en dokumentáció gondos áttanu|mányozását követően - az
ezekben fog|alt valamennyi e|őírás, formai követe|mény, kikötés, a beszerzés tárgyára
vonatkozó specifikáció betaftása, va|amint a kiegészítő (érte|mező) tájékoztatás-kérésre
adott aján|atkérői vá|aszok figye|embevétele. Aján|attevő köte|es a konzu|tációra
fe|hÍvasban, a dokumentácĺóban és ajánlatkérő á|ta| - a te|jesítésse| kapcso|atban -
szo| g á |tatott m i nden i nformáció pontossá gá rő| meggy őződni.

4.3. Formaielőírások:

. az aján|at eredeti pé|dányát zsinórral, |apozhatóan össze ke|| fíizni, a csomót
matricával az aján|at e|ső vagy hátsó |apjához rogzíteni, a matricát |e kel| bé|yegezni,
vagy az aján|attevő részérő| erre jogosu|tnak alá ke|| írni, úgy hogy a bé|yegző,
i||ető|eg az a|áírás |ega|ább egy része a matricán legyen;

. az aján|at o|da|számozáa eggyel kezdődjön és o|da|anként novekedjen. E|egendő a
szöveget vagy számokat vagy képet tarta|mazó o|da|akat számozni, az üres olda|akat
nem ke||, de |ehet. A címlapot és hát|apot (ha vannak) nem ke||, de |ehet számozni. łe.

I őzseÍváto s Ö ĺlkotmáĺv zata
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ajánlatkérő az ettő| kisméftékben eĺtérő számozást (p|. egyes o|da|akná| a lA, lB
o|da|szám) is e|fogad, ha a tarta|omjegyzékben az egyes iratok helye egyérte|műen
azonosítható és az iratok he|yére egyéfte|műen |ehet hivatkozni. Az aján|atkérő a
kismétékben hiányos számozást jogosu|t kiegészíteni, ha ez az aján|atban va|ó
tájékozódása, i||etve az aján|atra va|ó hivatkozása érdekében szükéges;

az aján|atnak az e|ején (fedőlapot vagy felo|vasó|apot követően) taftalomjegyzéket ke||

tafta|maznia, mely a|apján az aján|atban szerep|ő dokumentumok olda|szám a|apján
megta|á|hatóak;

az aján|atot zárt csomagolásban, egy eredeti, papír a|apú és három e|eKronikus (cd
vagy dvd) máso|ati pé|dányban ke|| beadni

az aján|atban lévő, minden dokumentumot (nyi|atkozatot) a végén a|á ke|| irnia az
adott gazdá|kodó szeruezetné| erre jogosult(ak)nak vagy oĺyan szemé|ynek, vagy
szemé|yeknek aki(k) erre a jogosu|t szemé|y(ek)tő| írásos felhatalmazást kaptak;

az aján|at minden o|yan o|da|át, amelyen - az ajánlat beadása e|őtt - módosítast
hajtottak végre, az adott dokumentumot a|áíró szemé|ynek Vagy szemé|yeknek a
módosításnál is kézjeggye| ke|| ellátni;

Az aján|atat zárt, sérü|ésmentes csomagolásba helyezve ke|| benyújtani. A
csomago|ásnak biztosítani kel|, hogy az aján|at egyes pé|dányai egyritt maradjanat
egyérte|műen |átható |egyen, hogy a csomag |ezárását követően abbó| semmit ki nem
vettet és/vagy abba semmit be nem tettet és a csomago|ás kü|ső felü|etén
megje|ölhetőek |egyenek a következő pontban fe|soro|t adatok;

a zárt csomagon,,Aján|at-,,Váĺlalkozási szetződés keretében Budapest, ]ózsefuáros
Magdoĺna negyed program III. önkormán1,zati bérházfeĺújítiís kĺuĺtelezése I.résż,,
va|amint az ,,Csak közbeszelzési eljárás során, az ajánlattételi hatiĺíridő lejártakor
bontható feĺ !,, mqje|olést ke|| fe|tüntetni.

Az ajánlat nem tafta|mazhat betoldásokat, tör|éseket és átírásokat, az aján|attevő á|ta|
e|követett hibák szÜkĄ;es korrekcióinak kivéte|éve|, amely esetben ezen korrekciókat az
aján|atot a|áír.ó szemé|ynet vagy szemé|yeknek kézjegyükke| ke|| e||átni.

Az aján|atot í'rásban és záŕan, a fe|hÍvás á|ta| megjelo|t kapcsolattaftasi pontban megadott
címre közvet|enül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő |ejáĺtaig. A
postán, futárra| feladott, vagy személyesen kézbesített aján|atot az aján|atkérő csak akkor
tekinti határidőn be|ü| benyújtottnat ha annak kézhezvéte|ére az aján|attéte|i határidő
|ejártaig sor kerü|. Az aján|at, illetve az azza| kapcso|atos postai kü|demények e|vesztésébő|
eredő kockázat az aján|attevőt terhe|i.

4.6. Az aján|at benyújtásának helye és határideje:

ESZ-KER Kft.
Lo26 Budapest, Pasaréti út 83. BBT irodaház

Telefon: +36 (3O) 698-2166
Fax: +36 (1) 789-6943

Ka pcsolatta ftó : Zelenay Kľiszti na i rodavezető
E- ma il : titka rsag@eszker.eu

hatáľideje= 2oL4. március 07. 1o:oo óľa

| óz sefo áro s o nko tnány zata
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4.7. Szemé|yes leadás esetén kérjük, hogy aján|ataikat munkanapokon 9-15 óra kozött adják |e,

az aján|attéte|i határidő |ejáftanak napján 9-10 óráig.
4.8. Az aján|atat aján|atkérő érkezteti, és biztosítja, hogy az aján|at taŕalma a fe|bontás

időpontjáig senki számára se vá|hasson hozzáférhetővé.
4.9. Ha je|en dokumentáció aján|ott igazolás- és nyilatkozatminta alkalmazását íqa e|ő, ez

esetben a 4. kötetben ta|álható vonatkozó iratmintát kérjük fe|használni és megfe|e|ően
kitö|tve az ajánlathoz me|léke|ni.
Az aján|ott igazo|ás- és nyilatkozatminta helyett, annak tafta|mi|ag mindenben megfe|elő
más okirat is me||ékelhető Pc aján|attevő felelősseggel taftozik az aján|atban közölt adatok
és nyilatkozatot va|amint a becsato|t ĺgazo|ásot okiratok tafta|mának va|ódisagáért.

4.10. Ar' aján|at e|őkészítéséve|, összeá||Ításáva| és benyújtásáva|, vagy az aján|athoz sztikéges
információk megszezéséve| kapcso|atos mu|asztás következményei aján|attevőt terhe|ik. Az
ajánlat e|készítésével, benyújtásáva| és egyébként a közbeszezési e|járásban va|ó
részvéte|le| kapcso|atban felmerü|ő kö|tségeket az ajánlattevők maguk vise|ik és ezek
részben vagy egészben töfténő megtérítésére az aján|atkérő nem köte|ezhető. Minden
o|yan adat, információ beszezése, ame|y aján|atuk e|készítéséhez és a szeződéses
köte|ezettségek elvá|la|ásahoz szükĄ;eset saját költségükre és saját fele|ősségükre az
Ajá n |attevők fe|adata.

4.11. Aján|atkérő az ajánlat benyújtását követően nem veszi figye|embe aján|attevőnek - a
pontos információk hiányára hivatkozó - aján|at modosítására vonatkozó kéreĺmét. Az
ajánlathoz sztikéges pontos és egyéfte|mű információk beszezését szo|gá|ja a je|en
dokumentációban rész|etezett tájékoztatás-kérés |ehetősége. Aján|attevőnek a
jogszabá|yi rendelkezések betartása me||ett - az eljárást megindító fe|hí'vásban, a
dokumentációban és az ajánlattevők kérdéseire adott válaszokban meghatározottaknak
megfe|elően ke|| az aján|atot elkészítenie.

4.72. M. ajánlatban közö|t információk kizárólag ezen közbeszezési eljárás eredményének
megá||apítasa keretében kerÜ|nek fe|használásra.

5. nÉszruÁľ uTTÉTEL' ILtEwE ľö ggvÁLľo z^TÚ erÁľ I-łrrÉľeI. unrľősÉer
5.1. Aján|atkérő a részaján|attéte| lehetőségét az eljárás során nem biztosítja.
5.2. Az aján|attevő jelen e|járásban többvá|tozatú (a|ternatív) aján|atot nem tehet, az i|yen

ajá n |atot ajá n |atkérő éruényte|en nek nyi |vá n ítja.

6. Üzlerr TIToK vÉoru.ĺr
6.1. Az aján|attevő az ajánlatában, va|amint a 69-70. $ szerinti indoko|ásban e|ktilönített módon

e|he|yezett, Üz|eti titkot [Ptk. 81. 5 (2) bekezdése] taĺtalmazó iratok nyi|vánosságra
hozata|át megti|thatja. Az üz|eti titkot taftalmazó iratokat úgy kell elkészíteni, hogy azok a
Ptk. 81.5 (3) bekezdésére tekintette| kĺzáró|ag o|yan információkat taftalmazzanat ame|yek
nyĺ|vánosságra hozatala az üzleti tevékenység végzése szempon$ából arányta|an sére|met
okozna, továbbá ne tańa|mazzanaka Kbt.80.$ (2)-(3) bekezdése szerinti elemeket.

6.2. Aján|atkérő nem vá||a| fe|e|ősséget az uz|eti titoknak tartott információt iratok harmadik
szemé|yek (kti|önösen más aján|attevőt gazdasági szereplők) á|ta|i megismerésééft,
amennyiben aján|attevő az üz|eti titkot [Ptk. 81. $ (2) bekezdése] tarta|mazó iratokat
aján|atában nem e|kÜ|önített módon, Vagy úgy helyezi e|, hogy azok taftalmaznak a
fentiekben megje|ö|t információkat is'

7. łrÁľlłn rörciľľsÉc
Az aján|ati kötöttség időtaftama: 60 nap (a tárgya|ás befejezésétől számĺtva),

8. Az A'ÁNLAT FEtBoNTÁsA
8.1. Az ajánlatat taľta|mazó iratok fe|bontásának helye és ideje:

Esz-KER KÍt.
t;026 Budapest' Pasaréti út 83. BBT iľodaház

fszt. tárgyaló

I őzsefvátos oĺlkotnályzata
Budapest,Józsefuáros Magdolna negyed progÍam III. önkormányzaibérházfe|űjítás kivitelezése
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9.2.

Ajánlat fe|bontásának ideje: 201'4. máľcius 7. 1o'oo óra

Az ajánlat fe|bontásáná| csak az aján|atkérő, az aján|attevő, Va|amint az á|ta|uk meghívott
szemé|yet továbbá - a kozbeszerzéshez támogatásban részesü|ő aján|atkérő esetében - a
kü|ön jogszabá|yban meghatározott szervek képvise|ői, va|amint szemé|yek |ehetnek jelen.
Az ajánĺat fe|bontásakor ismeftetni ke|| az aján|attevő nevéą címét (székhe|yét, |akóhe|yét),
va|amint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értéke|ési szempont
(részszempontok) alapján értéke|ésre kertjlnek.
pE' aján|atkérő az ajánlat bontásának megkezdésekor, az ajánlat fe|bontása e|őtt
közvetlent.i| ismefteti a becsü|t éftéket és a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló
anyagi fedezet összegét.
Ha az aján|at bontásán egy - ott je|en |évő - szemé|y kéri, az aján|at ismeftetését követően
azonna| |ehetővé ke|| tenni, hogy betekinthessen a fe|olvasó|apba.
A határidő után beérkezett ajánlat csomago|ása az aján|attevő szeméĺyének megál|apÍtása
cé|jábó| bontható fe|, ame|yrő| ktilön jegyzőkönyvet kell felvenni.

Az A'ÁNHT eLeÍRÁńsł

Az aján|at e|bír.á|ása során az aján|atkérőnek meg ke|| vizsgálnia, hogy az aján|at megfele|-e
az e|járást megindító fe|hí'vásban, a dokumentációban, va|amint a jogszabályokban
meg határozott fe|tételeknek.
Az éľvényes aján|atot az e|járást megindító feĺhÍvásban meghatározott értékelési szempont
a|apján, va|amint a Kbt. 71-73. $-okban, az e|járást megindíto fe|hívásban, továbbá a je|en

dokumentációban fog|a|takra tekintette| ke|| értékelni.
Az aján|atkérő az aján|atot a lehető |egrövidebb időn be|tj| koteles e|bírá|ni, az e|bír.á|ást
o|yan időtańam alatt ke|| e|végeznie, hogy az ajánlattevőnek az eljárást |ezárő döntésrő|
va|ó éľtesítésére az ajánlati kötöttség fennáĺ|ása a|att sor kerĹi|jön.
Az ajánlatkérő indokolt esetben az aján|ati kötottség |eiáĺtanak időpontját mege|őzően
fe|kérheti az aján|attevőkt aján|ataiknak meghatározott időpontig töfténő további
fenntaftására, az aján|ati kötöttség kiterjesztése azonban nem ha|adhatja meg az e|járást
megindíEo kötottség |ejártanak eredeti időpontjátó| számított 60 napot. Amennyiben az
ajánlattev(5 az aján|atkérő álta! megadott határidőben nem nyilatkozit úgy kell
tekinteni, hogy ajánlatát az ajánlatkérő álta| megjelölt időpontig fenntaÉja.
Amennyiben aján|attevő aján|atát nem tatja fenn, az ajánlati kötottség |ejáftanak eredeti
időpontját követően az e|járás további részében az éftéke|és során ajánlatát figyelmen kÍvül
kell hagyni.
A hiánypót|ás és fe|vi|ágosíĽás kérésre vonatkozó szabályokat a Kbt. 67.9-a taftalmazza.
Az aján|atkérő az értékelés szempontjábo| |ényeges e|járást megindító e|emek tafta|mát
megalapozó adatokat, va|amint indokolást köte|es írásban kérni és erről a kérésrő| a többi
aján|attevőt egyidejű|eg, ít.ásban éftesÍteni, ha az ajánĺat a megkötni teruezett szerződés
tárgyára figye|emme| arányta|anul a|acsony árat tafta|maz bárme|y o|yan, az
e||enszo|gá|tatásra vonatkozó összeg tekintetében, ame|y oná|lóan értékelésre kerül.
Az ár arányta|anu| alacsony voltának megíté|ésekor az ajánlatkérő korábbi tapasztalataira, a
közbeszezést mege|őzően végzett piaďe|mérés eredményére Vagy a közbeszezést
mege|őzően a becsĹi|t éfték meghatározásához felhaszná|t egyéb adatokra ke|| figye|emmel
|enni. Köteles az ajánlatkérő a fentieket a|ka|mazni kü|önosen akkor, ha az ajánlatban
fog|alt e||enszolgá|tatás több mint húsz száza|ékka| e|tér a közbeszezés - az
e||enszo|gá|tatás öná||óan éftéke|ésre kerü|ő va|ame|y eleme esetén az adott e|emre eső -
becsti|t éńékétő|.
Az irreális aján|ati e|em (e|lenszolgáltatás) miatti indoko|ás kérés szabá|yait a Kbt. 69. 5-a
tańaImazza.
Ha az aján|atnak az értéke|ési részszempontok szerinti va|ame|yik tafta|mi e|eme
|ehetet|ennek vagy tú|zottan magas Vagy a|acsony méftékűnek' i||etve kirí'voan
aránýa|annak éftéke|t köte|ezettségvá||alást tafta|maz, az aján|atkérő az érintett aján|ati
e|emekre vonatkozó adatokat, va|amint indoko|ást köteles ír.ásban kérni. Az aján|atkérő az

9.3.

| őzseÍváto s o nko tmőnv zata
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9.L.

9.4.

9.5.
9.6.

9.7.

Budapest,Józsefuáros Magdolna negyed PÍogÍam III. önkormányzaibétházfe|tĄítás kivitelezése

13



Koĺrzu]táció s felhívá s

indoko|ás és a rende|kezésére á||ó iratok a|apján kote|es meggyőzffini az aján|ati elemek
megalapozottságáró|, te|jesíthetőségérő|, ennek során az ajánlattevőtő| írásban
tajékoztatást kérhet a vitatott ajánlati e|emekre vonatkozóan.
Az. aján|atkérő koteles éĺvénytelennek nyi|vánítani az ajánlatot, ha nem taŕja
e|fogadhatónak és a gazdasági ésszerűségge| osszeegyeztethetőnek az indoko|ást.

10. AZAJÁNLAT ÉnľÉxrlÉsľ

10.1. Az aján|at éĺtékelési szempontja az összességében |ege|őnyösebb aján|at a fe|hívásban
megadott módszer szerint:

A nettó vá||alkozói díjat egyösszegű átalánvdffban ke|l megadni. Ajánlattevő az egyösszegű
vá||a|kozói áta|ánydfion fe|ül semmi|yen dfiat, ko|tséget nem jogosu|t Ajánlatkérőve|
szemben éľvényesíteni, így a megaján|ott vál|a|kozóĺ átalánydíjnak tarta|maznia kel| minden
dfiat' költséget hasznot, kifizetési igényt.

Aján|atkérő az e|lenszo|gáltatásra vonatkozó 1. értéke|ési részszempontot a
Közbeszezési Hatóság útmutatója az összességében lege|őnyosebb 

'aján|at
kivá|asztása esetén a|ka|mazható módszerekrő| és az aján|at elbír.á|ásáról (KE 2012.
évi 61. szám; 2012. június 1.) ilI.A. l.ba) pontja alapján a fordított arányosítás
módszerével értéke|i o|y módon, hogy a |ega|acsonyabb éfték a |egkedvezőbb és a
|egkedvezőbb tarta|mi e|emre a maximá|is pontot (fe|ső ponthatár) adja, a többi
aján|at taftalmi elemére pedig a |egkedvezőbb tafta|mi e|emhez viszonyítva
fordítottan arányosan számo|ja ki a pontszámokat az a|ábbi kép|et alapján:

P= 1A |egjobb/A vizsgá|t (Pmax-Pmin)]+Pmin

P: a vizsgá|t aján|ati e|em adott szempontra vonatkozó pontszáma

Pmax: a pontská|a fe|sl határa

Pmin: a pontská|a a|só határa

A|egjobb: a |ege|lnyösebb ajánlat tarta|mĺ e|eme

A|egrosszabb: a legellnyte|enebb ajánlat tartalmi e|eme

Avizsgá|t: a vizsgált aján|at tafta|mi eleme;

Ajánlattevő csak magyar forintban (HUF) tehet ajánlatot és a szerződéskötés
valutaneme is csak ez lehet.

A taĺtósan álláskereső szemé|yek fog|akoztatásának mértéke értéke|ési
részszempontot aján|atkérő a Hatóság fent nevezett útmutatójának III. A. lbb)
pontja a|apján az egyenes arányosítás módszeréve| éftéke|i o|y módon, hogy a
legmagasabb é]ték a |egkedvezőbb, és az aján|atkérő a legkedvezőbb tafta|mĺ e|emre
a maximá|is pontot (felső ponthatár) adja, a tobbi ajánlat tafta|mi elemére pedig a
|egkedvezlbb tartalmi e|emhez viszonyítva arányosan számo|ja kĺ a pontszámokat az
a|ábbi kép|et a|apján:

P= [A vizsgá|VA |egjobb (Pmax-Pmin)]+Pmin

I óz sefu áro s o nko tnáĺv zata
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ahol:

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra Vonatkozó pontszáma

Pmax: a pontská|a fe|ső határa

Pmin: a pontskála alsó határa

A|egjobb: a |ege|őnyösebb aján|at tańaImi e|eme

Alegrosszabb: a lege|lnyte|enebb aján|at tartalmi e|eme

Avĺzsgá|t: a vizsgá|t aján|at tarta|mi e|eme

REGISZTRÁLT TARTos (bEGĄLABB 6 ľloľłnrł; Áu.łsxenEső szEMÉlver
FoGLALKoZTATÁSÁNAK M ÉRTÉKE

A nyeftes aján|attevő kote|es a szerzffiés teljesítésébe vá|la|ásának megfe|e|ő számú (fő)
regisztrá|t taftós (|egalább 6 hónapja) á||áskereső szemé|yt bevonni és a szerződésben
meghatározott munkaterr.i|eten foglalkoztatni. A fe|olvasó|apon tájékoztató je||egge| fe| ke||

tĹintetni, hogy aján|attevő hány fő regĺsztrá|t taftós (|ega|ább 6 hónapja) á||áskereső
szemé|yt, i||. hány munkanapon keresztül kíván fog|a|koztatni. Ajánlatkérő a fenti szoęat
eredményeképpen megadott éftéket éĺtéke|i.

Aján|attevő köte|es - a fe|hiivásban męhatározott értéke|ési részszempontnak megfe|elően
. a szerződés te|jesítésébe bevonni kÍvánt regisztrá|t taftós (|egalább 6 hónapja) á||áskereső
szemé|y számát (fő * munkanap) a fe|o|vasó|ap - adott részszempontra vonatkozó -
sorában fe|tüntetni.

Ajánlattevő csak a kerctmegállapodásban foglaltaknál kedvezőbb megajántást
tehet. Az ajánlattevő által az eljáľás első szakaszában megajánlott 4fő*30o
munkanap (12oofő*munkanap) megajánlás valamennyi konzultációra
együttesen éÉendő.

Ajánlatkérő kizáró|ag az egész számú megaján|ást (p|.: 25,26,... 100 fő, és így tovább)
fogadja e|, a törtszámú, il|etve nem főxmunkanapban (p|. o/o-ban) meghatározott, i|letve az
egyszerre tobb e|térő éftéket (pl. 50-60 fő) is tarta|mazó megaján|ást tafta|mazó ajánlat az
éruényte|enseg következményét vonja maga után.

A szerződés te|jesítésébe - a nyertes aján|attevő vá||a|ásáva| összhangban - bevonni kívánt
regisztrá|t taľtós (|ega|ább 6 hónapja) á||áskereső személyeket a szerzffiés időtaľtama alatt
(a vá||alásnak megfe|e|ő munkanap időtańamra), te|jes munkaĺdőben (napĺ 8 órában), a
szeződésben meghatározott munkaterületen fogla|koztatni ke||, e||enkező esetben a
nyeftes ajánlattevő szerződésszegést követ e|, ame|ynek következménye a fe|hÍvasban
e|őílt mértékű hibás teljesítési kötbér éruényesítese' avagy a szerzffiés felmondása és a
meg hi úsu |ási kotbér éruényesítése.

Aján|attevő az ajánlattéte| során vegye figye|embe, hogy Ajánlatkérő a szerződés
megkotésekor, i||eWe teljesítés során e||enőĺzi a regĺsztrá|t taftós (legalább 6 hónapja)
ál|áskereső szemé|yek szeĺz&és te|jesítésébe torténő bevonása érdekében tett vá||a|kozói
intézkedéseket, i||etve a te|jesítésbe történő bevonásukat. Aján|atkérő az e||enőrzés során a
nyertes aján|attevőtő| bekérheti az érintett munkavá||a|ók munkavá|la|ói szerződését, az
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i||etékes munkaÜgyi kozpont érintett munkavál|a|ók nyilvántaftásáva|, regĺsztrációjávaI
kapcso|atos igazo|ásait, továbbá az építesi he|yszíneken az érintett munkavál|a|ók
munkavégzését e||enőrizheti. A vá||alkozói intézkedéseknek és a regisztrált taftós (lega|ább
6 hónapja) á||áskereső szemé|yek szeęődés te|jesÍtése során töfténő a|ka|mazásának
osszhangban ke|| lenniük a felhívásban és a dokumentációban, va|amint a nyeftes
aján lattevő ajá n|atába n fog |a lta kka |.

Az aján|attevőnek lehetőség szerint Budapest VIII. kerü|etében regisztrá|t taftós álláskereső
szemé|yeket ke|| bevonnia a te|jesí|ésbe.

Regisztrált taftós (|ega|ább 6 hónapja) á||áskeresőnek aján|atkérő a konzultáció alapján
megkotendő - e|sőként hatá|yba |épő - vá||a|kozási szerződés hatá|yba |épésének napján
regisztrált tartós (legalább 6 hónapja) á||áskeresőnek minősÜ|ő szemé|yeket tekinti.

11. EREDMÉNYHIRDETÉS, osszEcEzÉs lzruÁľuľ ELBÍRÁńsÁnól

nJ. pE. aján|atkérő köte|es az ajánlattevőt írásban tájékoztatni az eljárás eredményérő|, az
e|járás eredményte|enségérő|, az aján|attevő kizárásáró|, a szerződés te|jesÍtésére va|ó
aIkalmat|anságának megá|lapításáró|, aján|atának egyéb okbó| történt éruényte|enné
nyi|vánításáró|, va|amint ezek rész|etes indokáró|, az errő| hozott döntést követően a |ehető
|eghamarabb, de |egkésőbb három munkanapon be|ü|.

1L.2. ptr. aján|atkérő az aján|at e|bírá|ásának befejezésekor kü|on jogszabá|yban meghatározott
minta szerint írásbeli osszegezést kote|es készÍteni az aján|atró|. Az aján|atkérő az aján|at
e|bírrálásának befejezésekor a fenti tájékoztatást az írásbe|i összegezésnek aján|attevő
részére telefaxon vagy e|ektronĺkus úton torténő megkÜ|déséve| te|jesíti.

tl.s. pe. ajánlatkérő az aján|at e|bírálásáró| készített írásbeli összegezést az ajánlattevő részére
történő megkü|désétő| számíĽott huszadik napig egy a|ka|omma| jogosult módosí|ani,
szükég esetén az éruénytelenségről szóló tájékoztatást visszavonni, továbbá a már
megkötott szeződéstő| e|á|lni, i||etve amennyiben a te|jesítés megkezdése miatt az eredeti
á||apot nem á||ítható he|yre, a szerződést azonna|i hatá||ya| felmondani, ha az eredmény
megkü|dését kovetően ész|e|i, hogy az eredmény (eredményte|enség) töruényséftő vo|t és
a módosítás a törvényséftést orvosolja. Az aján|atkérő a módosított ír.ásbeli összegezést
köte|es faxon vagy e|ektronikus úton ha|adé]<ta|anu|, egyidejű|eg az összes aján|attevőnek
megkü|deni.

L2. ELőZETEs vITARENDtzÉs

t2.1. 
^ 

Kbt. 79. 5 (1) bekezdése szerintie|őzetes vitarendezési kérelmet aza|ábbi címre ke||

benyújtani:

Ész.rrn rn.
1026 Budapest, Pasaľéti út 83. BBT irodaház

Telefon: +36 306982166
Fax: +36 17896943

Kapcsolattaftó: Zelenay Krisztina irodavezető
E.mail : titkarsag@eszkeľ.eu

12.2. 
^ 

kére|mezőnek az aján|atkérőhöz benyújtott kére|mében (a továbbiakban: e|őzetes
vitarendezési kére|em) meg ke|| je|ö|nie az írásbeli összegezés vagy egyéb dokumentum,
vagy e|járási cse|ekmény jogsértőnek tartott elemét, továbbá a kére|mező javas|atát,
észrevéte|ét va|amint az ál|áspontját a|átámasztó adatokat, tényeket, továbbá az aď.
alátámasztó dokumentumokra - ha vannak i|yenek - hivatkoznia ke||. pe. e|őzetes
vitarendezési eljárás szabályait a Kbt. 79.9-a tarta|mazza.
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12.3. Amennyiben ajánlattevő a rende|kezésére ál|ó határidőben e|őzetes vitarendezési kére|met
nyújtott be az aján|at bontását követően töftént e|járási cselekménnye|, keletkezett
dokumentummal kapcsolatban, az aján|atkérő a kére|em benyújtásától a vá|aszának
megktildése napját kovető tíz napos időtaftam |ejáftaig akkor sem kötheti meg a
szeződést, ha eddig az időpontig a szeződéskötési moratórium egyébként lejárna.

13. A vÁLLALKozÁsr szEPz:őDÉs MEGKöTÉse És TEUEsÍTÉsE

B.7. Az- ajánlatkérőként szenődő fé| jogosr.l|t és egyben koteles a keretmegá|lapodást
fe|mondani - ha szükeges o|yan határidőve|, amely |ehetővé teszi, hogy a szeződéssel
érintett feladata el|átásáró| gondoskodni tudjon - ha:. a nyeftes aján|attevőben közvetetten Vagy kozvetlenÜ| Z1o/o-ot meghaladó tu|ajdoni

részesedést szerez valamely o|yan jogi szemé|y vagy jogi szemé|yiséggel nem
rende|kező gazdasági társaság, amely nem fe|e| meg az 56. 9 (1) bekezdés k)
pontjában meghatározott fe|téte|eknek.

. a nyeftes ajánĺattevő kozvetetten vagy közvetlenü| 25olo-ot meghaladó tu|ajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi szemé|y vagy jogi szemé|yiseggeĺ nem
rende|kező gazdasági társaságban, ame|y nem fe|e| meg az 56. s (1) bekezdés k)
pontjában meghatározott fe|téte|eknek.

Je|en pontban em|Ített fe|mondás esetén a nyeńes aján|attevő a keretmegá||apodás
megszűnése e|őtt már te|jesített szo|gá|tatás szerzffiésszerű pénzbeli e||enéftékére jogosu|t
a Kbt. 125.5 (6) bekezdése a|apján.

73.2. A ktj|fÓ|di adói||etőségíĺ nyeftes aján|attevő köteles a szerződéshez arra vonatkozó
meghatalmazást csato|ni, hogy az i||etősége szerinti adóhatóságtó| a magyar adóhatóság
közvet|enül beszerezhet a nyeftes aján|attevőre vonatkozó adatokat az országok közottĺ
jogsegé|y igénybevétele né|kü|.

13.3. A keretmegá||apodást és az az a|apján megkötendő szerz&éseket a közbeszezési e|járás
alapján nyertes aján|attevőként szeződő fé|net i||etve kozosen ajánlatot tevőknek ke||
teljesítenie.

13.4. Az aján|attevőként szeződő fé| te|jesítesében köte|es közreműkodni az o|yan a|vá||a|kozó és
szakember, ame|y a kozbeszerzési e|járásban részt vett az aján|attevő a|kalmasságának
igazolásában. Az aján|attevő kote|es az aján|atkérőnek a te|jesíEés során minden o|yan -
akár a korábban megjelo|t a|vál|a|kozó he|yett igénybe venni kí'vánt - alvá|lalkozó bevonását
beje|enteni, ame|yet az aján|atában nem nevezett meg és a beje|entésse| együtt
nyilatkoznia ke|| arró| is, hogy az álta|a igénybe venni kí'vánt a|vá||a|kozó nem á|| a kizárő
okok hatá|ya a|att.

L4. Aján|atkérő előíąa, hogy az ajánlattevő tájékozódjon a munkavá||a|ók válelmére
és a munkafe|téte|ekre vonatkozó o|yan köte|ezettségekrő|, amelyeknek a teljesítés
he|yén és a szerződés te|jesítése során meg ke|| fe|elni' A tájékoztatást az il|etékes
szeruek ingyenesen teszik lehetővé.

Aján|atkérő az a|ábbiak szerint adja meg azon szeruezetnek (hatóságnak) a nevét és
címét (e|érhetőségét), ame|yektő| az ajánlattevő megfe|elő tájékoztatást kaphat:

Munkavállalók védeIme és a munkafe|tételekre vonatkozó
kötelezettségek Budapest Fővárosi Koľmányhivatal Munkavédelmi és
M unka ügyi Szakigazgatási Szeruének M un kavédelmi Fe! ügyelősége

1132 Budapest, Visegrádi u. 49.Postacím: 1438 Budapest Pf. 520.te|: 06-1-323-3600fax:
06-1-323-3602 E-mail: budapestfu-kh-mmszsz@ommf.gov.hu
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IIL Ktitet

Vállalkozási szeződés

ame|y |étrejött egyrészről Józsefvárosi önkormányzat (székhe|y: 1082 Budapest, Baross u.
63-67., képviseli: dr. Kocsis Máté polgármester, adószám: 757357Ĺ5-2-42, ti5nsszám:735715,
bankszám|aszám: 14100000-1023949-60000009, KSH számje|: 15735715-8411-321.01), mint
Megrende|ő (a továbbĺakban Megrende|ő)'

másrészrő| MAGDOLNA NEGYED 2013 KoNzoRcIUM (Konzorcium vezető: West Hungária
Bau Építőipari Szolgá|tató Kfr. 2051 Biatorbágy Vende| Part Huber u.l Konzorciumi tag: EPIGR
zrt, LII? Budapest Németvö|gyi út 146.) bankszám|aszám: .., képvise|i:

kivite|ezői nyi|vántaftasi azonosíto:

Vä||;;ŕ;;ái ŕö;á.tt;;;|;iiät.;il;.ääitét"|;t;;iť.i. 
mint Vá||alkozó (továbbiakban:

E|őzmények

Megrendelő KÉ-B32ol2oL3, szám a|att megje|ent hirdetménnye| keretmegál|apodás
megkotésére irányu|ó, a közbeszeaésekrő| szó|ő 2071. évi CMII. töruény (a továbbiakban:
Kbt.) ffi. fejezete szerinti nyí|t közbeszerzési e|járást indított ,,Keretmegállapodás Budapest,
Józsefuáros Magdo|na negyed program III. önkormányzati bérházfe|újítas kivite|ezéshez,,
eInevezéssel.

A keretmegál|apodásos e|járás eredményes volt, me|y a|apján egy aján|attevővel kerrilt sor
keretmegá | |a podás megkötésére.

Fe|ek rögzítettét hogy - hivatkozva a Kbt. 109. s (1) bekezdés b) pontjára - hogy a
keretmegá||apodás nem taftalmazza a ki5zbeszeęések megva|ósítasa érdekében megkötendő
egyedi szeződések va|amennyi fe|téte|ét.

Megrendelő ezt kovetően konzultációs eljárást indított, me|ynek során Vá||a|kozó aján|atát
fogadta el a Megrende|ő'

Fe|ek a je|en szeződésben męhatározott fe|adatok ellátására az a|ábbi szeződést kötik.

Megrende|ő k.lje|enti, hogy a Ptk. 685. $ a|apján szerződő hatóságnak minősü|.

1. Megrendelő megrendeli, Vá|lalkozó elvá|la|ja a hivatkozott keretmegállapodásos e|járás
aĺapján indu|t konzu|tációs e|járás iratanyagában (melynek rövid |eĺrását a jelen szerződés t,
sz. mel|ék|ete is tafta|maz) meghatározott tańalmú és mennyiségű munka e|vegzését
ered ményfele|ősségge|.

2. Válla|kozó fe|adata az érintett ingat|an(ok)ban a kozbeszezési műszaki leírás, teru, az
árazat|an költségvetés, a hatályos jogszabá|yot szabványok és szakmai szoloĺányoknak
megfe|e|ően a munká|atok te|jes körű megvalósítása.
Erintett ingatlanok:

a) BudapestVIII. Dankó utca 7. Hrsz: 35300
b) Budapest VIII. Dankó utca 16. Hrsz:35316
c) Budapest VIII. Dankó utca 17. Hrsz: 35305
d) Budapest VIII. Dankó utca 20. Hrsz: 35314
e) Budapest VIII. Dankó utca 30. Hrsz:35472
f,) BudapestVIII. Dobozi utca 17. Hrsz:35377
g) BudapestVIII. Dobozi utca 19. Hrsz:35376
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3. Vá||a|kozó a munkát I. osztá|yú minőségben, határidőre köte|es e|végezni. Vá||a|kozó a
munkavégzés során csak I. osztá|yú anyagokat haszná|hat fe|.

4. A beépített anyagok minőségét igazo|ó dokumentumokat a Válla|kozó az építési tevékenység
során a Megrendelő képvise|őjének köteles bemutatni és az átadás átvéte|i e|járás során
átadni.

5. Fe|ek megá||apodnak abban, hogy a Vá|la|kozó akkor te|jesít hibát|anul, ha a megva|ósult
eredmény kie|égíti az azza| kapcso|atban a jogszabályokban, a támogatási szeződésben
továbbá a je|en szeződésben megfoga|mazott va|amennyi követe|ményt és a|ka|mas a
rende|tetésszerű haszná|atra.

6. Vállalkozó jogosu|t alváĺla|kozó(k) igénybevéte|ére. Az a|vál|a|kozó igénybevéte|éné| a Kbt. és
a je|en szerzffiés megkötéséhez vezető közbeszerzési e|járás rende|kezései irányadóak. Az
a|vá||alkozókka| kötött szeződésekre a Kbt. továbbá a 306l2oL7. (XII.23.) Korm. rende|et
szabá|yai éĺte|emszerűen irányadóak.

7. A Vá||a|koző az igénybe vett a|vá||a|kozóéft (te|jesítési segédért) úgy fe|e|, mĺntha az
a|vállalkozói (teljesítesi segédei) á|ta| végzett munkákat saját maga vegezte vo|na e|. A
jogosu|at|anu| igénybe vett alválla|kozókéft a Ptk. szabá|yai szerint fe|e|.

I. Az ellenszolgáltatás összege, megfizetésének módja' feltételei

1. Vá||a|koző a szerződés teljesítésért vá||alkozői díjrajogosu|t.
2. A vá|la|kozói díj összege .......:..........'...... Ft+Afa l azaz

forint+Afa, me|y átalánydíj' A vá||alkozói dfi tarta|mazza a kivite|ezéshez szükséges közüzemi
kö|tségeket is. A vá||a|kozói díj Ft+AFA támogatás terhére e|számo|ható és

Ft+AFA nem e|számo|ható kö|tséget taftalmaz.
s.ilraITreľtekére,e|számolásáraamindeńkorhatá|yosÁfatorvényrende|kezéseiaz

irányadóak.
4. Fe|ek megá||apodnak abban, hogy több|etmunka és pótmunka e|számo|ására jelen

megá||apodás keretei kozött nincs |ehetőség. Pótmunka felmerrilése esetén Megrende|ő
újabb e|járást fo|ytat |e.

5. Megrende|ő több|etmunkaigényt nem fogad e|. Ezzel kapcso|atban Válla|kozó - mint a
szerződés tárgyával kapcsolatban ke||ő szakéfte|emme| rende|kező jogi szemé|y - jelen
szerződés a|áírásáva| k.lje|enti, hogy a közbeszezési e|járás a|att te|jes métékben
megismefte az elvégzendő fe|adatot és annak körü|ményeit, így kije|enti, hogy az á|ta|a
megajánlott vá|ĺa|kozói dff valamennyi fe|téte| kie|égÍľéséhez szükéges munkára (anyagra,
berendezési és fe|szere|ési tárgyra, stb.) fedezetet nyújt, így többletmunkaigényérő| je|en

szeződéssel fe|tétel né|kÜ| és visszavonhatatlanul |emond. K.lje|enti, hogy az ár-,
árfolyamvá|tozásokkal, továbbá banki, adózási kondíciók változásávaĺ kapcso|atos
kockázatokat fe|méfte, és arra a vál|alkozói df teljes méftékben fedezetet nyújt.

6. A beruházás pénzügyi fedezetét - a támogatás terhére nem elszámo|ható kö|tségek
kivéte|éve| - te|jes egészében a KMOP-S.1.L.lB-tz,,Szociá|ĺs célú város-rehabi|itációs témájú
kiemelt projektjavas|atok,, kódszámú, Budapest-Józsefuáros, Magdo|na.negyed Program III.
e|nevezésű, KMOP-S.1.1lB-Ĺf-k-20L2-0001 azonosíEó szám: projekt keretében e|nyeft
támogatás biztosítja szá||ítoi finanszírozás keretében. Megrende|ő tájékoztatta az e|járás
során a Vá||a|kozót, hogy a támogatás intenzitása: 100o/o-os.

7. A támogatás terhére nem e|számolható kö|tségeket (kaputelefon rendszer kiépítése,
vízgyíijtő puffeftározó te|epítése) a Megrende|ő saját forrásbó| finanszírozza.

8. Megrende|ő a kifizetés során az adőzás rendjérő| szó|ó 2003. évi XCil. toruény 36/A. $-ában
fog|a|takat te|jes körben a|kaImazza.

9. Vá||alkozó legfeljebb a szenődés e|számo|ható összege 3Oolo-ának megfe|e|ő méftékíĺ e|ő|eg
kifizetését kérheti (a munkaterü|et átadását követő 15 napon belü|) a Kbt. 131. s (2)
bekezdése, valamint a 4l20L7. (I.28.) Korm. rendelet 57l^. 5 (3) bekezdése a|apján.
Vá||a|kozónak az e|ő|eg kifizetését követően a hatá|yos jogszabályoknak megfe|e|ő
e|őlegszámlát ke|| kibocsátania. Az előleggel töfténő e|számo|ás részletszabá|yait a központi
koordinációs szeru határozza meg.

I őzsefv ärc s Ö ĺ.lkorĺáĺv zata
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Vá||a|kozó köte|es _ e|ő|eg igénybevétele esetén - a 4l2:otI, (I.28.) Kormányrende|et 5/A.$
(3) bekezdése a|apján aközbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerzffiés e|számolható
osszegének too/o-a és az igénye|t szá|lítói e|ő|eg kĹilonbözetére jutó támogatás összegének
megfe|e|ő métékĹĺ, a Kormány európai uniós források fe|haszná|ásáva| kapcso|atos irányító
hatósági fe|adatok ellátására k.lje|ö|t tagjajavára sző|ő, a Kbt. t26. g (6) bekezdés b)
pontjában, i|letve a 4l20LL. (I.28.) Kormányrende|et 57A 5 (3) bekezdésében fog|a|tak
szerinti e|őleg-visszafizetési biztosítékot rendelkezésre bocsátanĺ, legkésőbb az e|ő|egbekérő
benyújtásá na k időpontjá ĺg.

Az e|ő|eg-visszafizetésĺ biztosítek nyújtása az e|ő|ą rende|kezésre bocsátásanak fe|tétele,
kivéve, ha az igénye|t e|ő|eg osszege nem ha|adja meg a megkötött szerződés e|számo|ható
összegének L}o/o-át.

A gazdasági társaság Vagy nonprofit szeruezet szá||ító cégjegyzésre jogosu|t vezető
tisztségvise|őjének Vagy |egalább S0o/o-os közvet|en tu|ajdonrésszel rende|kező
tulajdonosának, vagy együttesen |ega|ább 50o/o-oS közvetlen tu|ajdonréssze| rende|kező
természetes szemé|y tu|ajdonosainak kezességvá||alása, Vagy garanciaszeruezet á|ta| vá|la|t
kezesség, valamint az Aht. 92. 5 (1) bekezdése szerinti ál|ami kezesség is elfogadható a
szá| | ítói előleg biztosítéka ként.

Vá||a|kozó a fe|vett e|ő|eget az 7,2,3 részszám|ában köte|es egyen|ő arányban e|számo|ni.

10. Megrendelő a vá||a|kozói díjat az igazo|t szerződésszerű teljesÍtést követően átuta|ással,
forintban (HUF) te|jesíti az alábbiak szerint:

- alvá||a|kozó igénybevéte|ének hiányában a Kbt. 130. s (4) bekezdése, Ptk. 292lB,9 (1).(2)
bekezdése

- alvá||a|kozó igénybevétele esetén a 306ĺ20t7. (XII.23.) Korm. rende|et 14. 9 (1)-(3)
bekezdései szerint.

11. Megrende|ő a részszám|ázást az e|járást megindíto fe|hívásban fog|altaknak megfe|elően, a
3061207I. (XII.23.) Korm. rende|et szerint biztosítja azza|, hogy a végszámla
benyújtásának fe|téte|e a hiány-, és hibamentes te|jesítést igazo|ó sikeres átadás-átvéte|i
e|járás befejezése (errő| szó|ó te|jesí|ésĺgazo|ás kiá||ítasa). Vá||alkozási szerződésenként 4
db részszám|a (végszám|ával együtt) nyújtható be a te|jesí|és arányában.

1. részszám|a = 3Oolo-os készültségi foknál nyújtható be a nettó vá||a|kozói díj 30o/o-
árő|,

2. részszámla = 60olo-os késztiltségi fokná| nyújtható be a nettó vállalkozói dÜ újabb
30o/o-árő|,

3. részszám|a = 85o/o-os készÜ|tségi fokná| nyújtható be a nettó vá||a|kozói dff
további f5o/o-árő|.

A hiány- és hĺbamentes műszaki átadás-áwételi e|járás befejezése után a Vá|la|kozó 2
darab vegszám|át köte|es benyrijtani a nettó vál|a|kozói dfi fennmaradő 75o/o-áről: egyet a
támogatás terhére e|számo|ható díjrő|, egyet a támogatás terhére nem e|számolható dfiró|.

A szeződéskötés és a kifizetések pénzneme: HUF.
A pénzügyĺ te|jesítés va|amennyi részszám|a (be|eértve a támogatás terhére e|számolható
díjról kiá||ított végszám|át is) esetén a hiánymentes kifizetésĺ kére|em (értve ez a|att a
szám|át és je|en szerződés szerinti kötelező me||ék|eteit) átvéte|étő| számíLlott 30 nap a|att,
banki átutalássa|, a szá||Ítói finanszírozás szabá|yai szerint torténik. Megrende|ő a
támogatás terhére nem e|számo|ható dfat taŕa|maző végszám|át 30 napon belü| banki
átuta|ással egyen|íti ki.
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A szám|ázás és a kifizetés körében a|ka|mazni ke|| kÜ|önösen az a|ábbi jogszabá|yokat: Aft.
36/A. s, Kbt. 130.5 (4) bekezdés, ftk. f92ĺB. 5 (1)-(2) bekezdés, 306/2011. (XtI.23.)
Korm. rende|et 13. 5 és 14.s (1) bekezdése, továbbá a 4ĺ2017. (I.28.) Korm. rendeIet.
A te|jesítésigazolás kiállítására a műszaki eĺ|enőr jogosult.
Késedelmes fizetés esetén Megrende|ő köte|es a Ptk.ban meghatározott (30UB. $), és a
késedelem időta fta má h oz igazodő mértékű késede| m i ka matot megfi zetn i.

A számlákat a hatá|yos jogszabá|yot i||. a támogatási szerződés rendelkezései szerint ke||

kiá||ítani.

il. Szeződési biztosítékok

Vá||a|kozó késede|mi kötbér megfizetésére köte|es, ha o|yan okbó|, amiéft fe|e|ős a
szeaődésben rögzített határidőt elmu|asĄa. A késede|mi kötbér mértéke a je|en

vá||a|kozási szerzffiésben rögzített nettó e||enszolgá|tatás 0,5 o/o-a|naptari nap (minden
megkezdett naptári napra), de maximum a jelen vá||a|kozási szeződések nettó vá|la|kozói
díjának Aoo/o-a.
Vá||a|kozó hibás teljesítesi kötbér megfizetésére köte|es, ha neki felróhatóan a je|en

szerz&és teĺjes te|jesítési időszaka vonatkozásában nem fog|a|koztatja az á|tala a
kł5zbeszerzés megva|ósÍtására irányu|ó szeződéssel kapcso|atos e|járás során megaján|ott
méńékben a regisztrá|t tartós (|egalább 6 hónapja) á||áskereső szemé|yeket. A hibás
te|jesÍtési kötbér mértéke az űn, szakképzett minimá|bér napi bruttó összege kétszeresének
megfe|e|ő osszeg. Számítasĺ mód: érintett nap x a fentiek szerint nem fog|a|kozbatott
szemé|yek száma Vá||a|kozó a készĘe|entéssel egyidőben továbbá Megrende|ő
fe|hívására a fe|hívást kovető 3 munkanapon belül, i||etve az egyes részszámlák
benyújtásakor - köte|es téte|es kimutatást átadni a Megrende|őnek az általa a je|en

szeződés megkötésére vonatkozó e|járásban tett vonatkozó megajánlás ellenőrizhetősége
érdekében, me|yhez csatolni ke|I a jelenléti í.veket, il|. az azľ., a|átámasztó (regisztrá|t tartós
á||áskereső tényét igazo|ó) dokumentumokat is. Amennyiben Vá||a|kozó nem, Vagy nem
aggá|ymentesen igazo|ja a vá||a|ása te|jesítését akkor nem, Vagy nem aggá|ymentes
igazo|t méftékre is a|ka|mazható a kötbér.
A hibás te|jesĺtési kötbér vonatkozásában regisztrá|t taftós á||áskeresőnek az a szemé|y
minősti|, aki a je|en szerződés te|jesítse során torténő e|ső bevonásakor (munkavégzésre
irányu|ó jogviszony |étrehozásakor) már lega|ább 6 hónapja regisztrá|t ál|áskeresőnek
minősü|.
A Megrende|ő az esetleges kötbér igényét írásbe|i fe|szólítas útján éľvényesíti, me|ynek a
Vá||a|kozó köte|es 8 naptári napon be|ü| maradélGa|anu| e|eget tenni. Amennyiben a
Vá||a|kozó a fenti ĺrat kézhezvéte|ét követő 3 napon be|Ü| magát érdemi indoko|ássa| és azt
a|átámasztó bizonyíEékokkal nem menti ki, akkor a kotbér elismeľtnek tekintendő. A Kbt-
ben fog|a|t beszámítási feltéte|ek (130. 5 (6) bekezdés) te|jesti|ésekor a kötbér a vá||a|kozói

szám|ába beszámítható.
Megrende|ő jogosu|t a kötbéren fe|ti|i kárának éruényesítésére.
Vá||a|kozó a szerződés hibát|an te|jesÍtésének biztosítására va|amennyi beépített do|og, ill.

elvégzett munka vonatkozásában 36 hónap á|talános jótá||ást vá||a|. Vál|a|kozó jótá||ási

köte|ezettsége_ az érintett hibáva| kapcso|atban - megszűnit ha a hiba bizonyíthatóan:
- rende|tetése||enes vagy szakszerűt|en haszná|at
- szándékos rongáĺás vagy erőszakos behatás,
- e|emicsapás,
- szakszerűtlen szerelő vagy javÍtó je||egű beavatkozás,
- a szükéges karbantaftás hiánya miatt kovetkezett be, feltéve, ha a fentieket megalapozó
tényekrő| és körü|ményekrő| a Megrende|ő az átadás-átvéte|i e|járás során kifejezetten
tajékoztatva |ett.
Vá||a|kozó a jótá||ási köte|ezettsége alatt a hiba beje|entésétő| számított 5 napon be|ül
köte|es a javíľást e|kezdenĺ és megfe|e|ő szemé|yi á||ománnya| annak befejezéséig
fo|yamatosan munkát vĄtrezni.
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A jótállási kotelezettség nem érinti a Megrende|őt megillető szavatossági jogokat, és azok
érvényesíthetősegét.
Vá||a|kozó teljes káftérítési kötelezettséget vá|la| jelen szeződésse| kapcso|atosan a neki
felróható károkéft.
Vá||a|kozó te|jesÍtési biztosíték nyújtására vo|t kote|es a Kbt. 126. 5 (6) bekezdés a) pontja
szerint. A Megrende|ő a teljesítési biztosÍtékbó| kie|égítést nyerhet, ha a Vá||a|koző bárme|y
okból nem teljesíti a szerzffiéses köte|ezettségeit. A teljesítési biztosítek méftéke a
szerződés szerinti, tafta|ékkeret és áfa nélkü| számított e||enszo|gáltatás (keretosszeg) 5olo-

a. A biztosítéknak - amennyiben azt nem a Megrende|ő szám|ájára torténő befizetésse|
te|jesítik _ a szerződés te|jesíteséig (a sikeres, hĺány- és hibamentes műszaki átadás-
áwéte|) kell hatályba |ennie.
Válla|kozó jó|te|jesítési biztosítek nyújtására köteles a Kbt. 126. g (6) bekezdés a) pontja
szerint. A Megrende|ő a jó|teljesítési biztosítekbo| kie|égítést nyerhet, ha a Vá||a|kozó általi
teljesítésse| kapcsolatos jótá||ási kötelezettségét nem te|jesíti. A jó|teljesítesi biztosíték
mértéke a szerződés szerinti, tańa|ékkeret és áfa né|kü| számÍtott e|lenszolgá|tatás Solo.a. A
jólte|jesítesi biztosíteknak a te|jesĺ|és időpontjától kezdődően - amennyiben azt nem a
Megrende|ő szám|ájára töfténő befizetésse| te|jesítĺk - a jótállási időszak végéig ke||

hatá|yba |ennie.
A jólte|jesítesi biztosíték a Vá||a|kozó választása szerint nyújtható bankgarancia vagy banki
készfizető kezesség formájában, biztosĺtási szerződés a|apján kiá||ított készfizetői
kezességvá||a|ást taftalmazó kötelezvény formájában, YdgY a Megrende|ő 14100000-
1023949-60000009 számú bankszámlájára torténő te|jesítésse| a Kbt. 126. 5 (6) bekezdés
a) pontja a|apján.
Amennyiben a biztosíték nyrijtására a bankgarancia, banki kézfizető kezesség Vagy a
biztosÍtási szerzffiés formáját vá|asztja a Vá||a|kozó, a bankgarancia/banki készfizető
kezesség/biztosítási szerződés okiratának eredeti példányát a Megrendelőnek határidőben
át kell adni. Megrendelő kizárő|ag o|yan bankgarancia nyilatkozatoýkezességi
okiratoVbiztosítasi szeződéses okiratot köteles elfogadni, ame|yben a banlíbiztosító
vá||alja, hogy amennyiben a Megrende|ő arró| tájékoztatja, miszerint a Vá||a|kozó bárme|y
okbó| nem tett e|eget az érintett szerződésben fog|a|t köte|ezettségeinet úgy a Vá||alkozó
he|yett Megrende|ő első fe|szó|ítasára átuta|ja a bankgaranciábó| az Aján|atkérő á|ta|

megje|olt összeget az Aján|atkérő bankszám|ájára, ill. a biztosítási szerződés alapján a
fentiek szerint fizetést teljesÍE. A bankgarancia okiratban/biztosÍtási szeződésse|
kapcso|atos okiratban (kötvényben) rogzíteni ke||, hogy a banlíbiztosító a szo|gá|tatast
nem vitathatja, lemond a szo|gá|tatás visszautasítására, visszataftására, annak vitatására
vagy beszámítására vonatkozó, Vagy a kifizetés osszegét egyébként bárme|y jogcímen
csökkentő va|amennyi jogáról továbbá arró| is, hogy a Vá||a|kozónak a szeĺződésből vagy
azza| kapcso|atban, il|etve más jogviszonybol eredő, a Megrendelőve| szembeni követeléseit
éruényesÍĽse.
Felek megá||apodnak abban, hogy a keretmegál|apodás a|apján kötendő egyedi
szerz&éseknek az adott Vá||a|kozó á|tali teljesÍtésének határnapja (sikeres átadás-átvétel)
nem ha|adhatja meg a keretmegá||apodás |ejártának időpontját.

In. Teljesítési határideje, a szerződés megszíinése, megszíĺntetése

Je|en szeződést felek a te|jesítésig kötik azza|, hogy a Vá||a|kozó te|jesítési határideje:
2014. december 31.
Fe|ek megá||apodnak abban, hogy fenti határidő, i|l. a közbeszezések megva|ósítására
vonatkozó (eset|eges ütemteľvben) rogzített egyéb határidők ún. szigorú (fix) határidő|q
me|ynek jog következményeive| Fe|ek tisztá ba n va n na k.

Minden, a szeződés te|jesítését akadá|yozó, e| nem hárítható kü|ső körü|mény (vis maior) a
befejezési határidő módosÍtását vonhatja maga után, kivéve, ha bármi|yen
munkaszeruezési (több munkavá||a|ó a|ka|mazása, munkaszeruezés megvá|toztatása, stb.)
e|járássa| mego|dható |ett volna a határidő betaftása. A határidő módosulásához az ok (és
annak fenná||ásának időtaftama) építési nap|óba va|ó bejegyzése és a Megrendelő műszaki
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e||enőrének jóváhagyása szÜkéges. Vál|alkozó kije|enti, hogy a rende|kezésére á||ó
teĺjesítési időszak - figye|embe véve az évszakokkal kapcso|atban felmerülő munkavégzést
á|talában akadá|yozó körü|ményeket is - elégséges a szeződés határidőben történő hiány
és hi bamentes te|jesí|ésére.
Nem eredményezi a teljesítési határidő módosulását az e|hárítható, i||etve a Vá||a|kozó á|tal
ke||ő gondosságga| e|őre |átható okok miatt bekövetkezett késede|em.
Fe|ek a szerződés hatá|yának megszűntetésére a Ptk. vá|la|kozási szerződésre vonatkozó
szabályait rende|ik alkalmazni, hogy a szerződés hatá|ya megszűntethető azonna|i hatállya|,
ha az egyik fé| sú|yos szerződésszegést követ e|.
Súlyos szerződésszegésnek minősül a közbeszezések megva|ósítására vonatkozó
szeződésben ekként meghatározottakon, ill. egyéb sú|yos Vagy ismételt
szerződésszegés(ek)en tú| - kÜ|önösen :

a. Vá||alkozó részérő|
1. a je|en szeződésben a rá irányadó szabá|yok megséńése, me|y a

szerződés határidőre Vagy megfele|ő módon és minőségben való
teljesÍtését veszé|yezteti, i||.

2. együttműkodési, titoktaftási köte|ezettségét a Vál|alkozó megszegi, ide
éftve a teljesÍtéshez szükéges 3. fe|ekke| torténő együttműkodést is,

3. amennyiben megállapíthatóan Vá||alkozó a teljesítés során nem
te|jesíti/nem tudja teljesíteni a fennmaradó munkanapok
figye|embevéte|éve| a taftós á||áskereső fogla|koztatására tett
megaján|ását, és a hibát Megrende|ő írásbe|i fe|szó|ítása e||enére sem
oruosolja,

4. bármilyen olyan magatartást vagy mulasztást tanúsít ame|y a támogatási
összeg egészben tofténő fe|haszná|ását kizá6a, vagy azt veszé|yezteti.

b. Megrendelő részérő|:
1. együttműkodési, titoktaftási kotelezettségét a Megrende|ő megszegi, ide

éftve a teljesítéshez sztikéges 3. fe|ekke| történő együttműkodést is,
2. a szabá|yszerűen benyrijtott szám|át a Megrende|ő határidőben nem fizeti

meg, és ezt |ega|ább 30 napos határidőt taŕa|mazó megintés e||enére sem
te|jesíti.

Fe|ek a fenti joguk gyakor|ása e|őtt _ amennyiben ez tő|ük elvárható - kötelesek a másik
fe|et a szerződésszerű te|jesítésre - megfe|e|ő, |ega|ább 5 napos határidő biztosítasáva| -

írásban felszó|ítanĺ.
Megrende|ő a Kbt. 125. s (5) bekezdése a|apján köte|es fe|mondani a közbeszezések
megva|ósítasá ra vonatkoző szerződést, ha

a. Vá||a|kozóban köałetetten Vagy kozvet|enri| 21o/o.ot meghaĺadó tulajdoni
részesedést szerez va|amely o|yan jogi személy vagy jogi szemé|yiségge| nem
rende|kező gazdasági társaság, amely nem fele| meg a Kbt. 56. 5 (1) bekezdés k)
pontjá ba n meg határozott fe|téte|eknek.

b. Vállalkozó közvetetten vagy köałet|enü| 25%-ot meghaladó tu|ajdoni részesedést
szerez va|ame|y o|yan jogi szemé|y vagy jogi szemé|yiséggel nem rendelkező
gazdasági társaságban, ame|y nem fe|e| meg a Kbt. 56. s (1) bekezdés k)
pontjá ba n meg határozott fe|tételeknek.

Ezen esetekben a Vá|la|kozó a közbeszezések megva|ósítására vonatkoző szenődés
te|jesített szolgá|tatásai utáni e||enszo|9á|tatásra jogosu|t a Kbt. 125. s (6) bekezdése
a|apján.

ry. Munkavégzés

Fe|ek rogzítit hogy Vá||a|kozó fő tańós á||áskereső fog|a|koztatását vá||alta
munkanapon keresztü|.
A munkaterü|etet a Megrende|ő a je|en szerzffiés a|áír.ásáva| egyidejű|eg adja át a
Vá||alkozónak.
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A jelen szerződés aláírását közvet|enü| mege|őzően Vá||a|kozó köte|es bemutatni a
3o6l20t7. (XII.23.) Korm. rend. 9. $-ban meghatározott fele|ősségbiztosításának
fennál|ására vonatkozó iratot. Vál|a|kozó kote|es a biztosÍŁás hatá|yát az érintett szerződés
te|jesíteséig fen nta fta ni.
Vállaĺkozó a kivitelezésse| érintett ingat|anok |akói fiogszerű biľtokosai) vonatkozásában is
köte| es te|jesíten i együttm ű kodési köte|ezetts égét az a | á bbia k szeri nt :

a) Vá||a|kozó tudomásu| veszi, hogy az épület fe|újÍtása során a |akók észrevéte|t tehetnek
a kivitelezésse| kapcsolatban a Megrende|őn keresŻül. A Megrendelő kapcso|attartója a
bér|őkke| va|ó kommunikációban a Józsefuárosi Szociá|is Szo|gá|tató és Gyermekjó|éti
Kozpont Társadalmi Akcĺók Munkacsoportja. A Megrendelő |egkésőbb a munkaterü|et
átadásáig tájékoztatja a Vá|lalkozót a |akossági kapcsolattaftó szemé|yérő|.

b) Vá||a|kozó tudomásul veszi, hogy az épÜ|et (rész) fe|újítása a Magdo|na Negyed
Program keretében |akottan töľténik. Vá||a|kozó köte|es a kivitelezés során figyelembe
venni, hogy az épü|etben a lakók köz|ekedését a műszakilag szükéges méftéket
megha|adóan nem akadá|yozhatják. Vá||alkozó köte|es a |akók ba|esetmentes
koz|ekedését biztosítani a kivite|ezés teljes időtartama a|att. Vá||a|kozó köteĺes mindent
megtenni a lakott épti|etben végzendő fe|adatok gördü|ékeny vegrehajtásáéft.
Megrende|ő kü|ön tájékoztatja Vá||a|kozót a lakókka|töńénő együttműkodésről.

c) Vá||a|kozó minden az épü|eten do|goző munkatársának tájékoztatást kel| kapnia a
munkatertj|eten a|ka|mazandó vise|kedési (munkakezdés, zeneha||gatás, |akókka| va|ó
kommunikáció stb.) rendrő|.

d) Vá||a|kozó köte|es a |akások é|etvite| szerű haszná|atát befo|yáso|ó akadá|yoztatásró|
(víz, gáz, elektromos) véte|ezési szünetérő| 3-5 nappa| hamarabb tájékoztatást adni a
lakók részére köaĺet|enÜ|. A tájékoztatás a |akóházban, jó| |átható he|yen e|he|yezett
írásos doku mentu m kifri g gesztéséve| töftén i k.

e) Amennyiben a Vá||a|kozó harmadszori kísér|etre sem tud bejutnĺ fenti modon va|ó
étesÍtés el|enérre egy adott |akásba, at, azonnal jeleznie ke|| megrende|őnek és az
építesi naplóba ezen tényt rögzíŁenĺ ke||.

Đ A munkakezdést mege|őzően |akógyű|ésen ta|álkoznak a munkavá||a|ók a |akókka|, itt
foga|mazódnak meg az együttműkodés részletes fe|téte|ei, ame|yeket jegyzőkönyvi
formában e|készítve a szerz&és me||é csato|unk.

g) Vá||a|kozó Megbízó képvise|őive| közösen, a munkaterü|et átadását mege|őzően kote|es
a |akók számára tájékoztatást adni a munkavégzés során alka|mazott techno|ógĺákró|,
a munkavégzés menetérő| és várható ütemezéséről. A tájékoztatást Megrende|ő á|ta|

összehĺvott |akógyű|és keretében kel| e|v{7ezni.

h) Vá||a|kozó a fele|ősségéből adódó káft (beázás, vezeték-megrongá|ódás, fa|átszakítás
stb.) köte|es saját kö|tségén elhárítani.

i) Az épÜletfe|újítással érintett munkaterületek átadását követően az épületben talá|ható
bér|eményekrő| Á|hpot-fe|mérési Jegyzőkönyvet ke|| készíteni, me|y az eset|eges - a
fe|újítas során je|entkező -kárbeje|entések ellenőzését szolgá|ja. A bér|eményekbe
va|ó bejutást Megrende|ő köte|es e|őre egyeztetett időpontban megszeruezni. A
társasházi formában műkodő (nem önkormányzati tu|ajdonú) épri|etekben végzendő
építesi-kivite|ezési, vagy fe|újítasi munká|atokkal érintett ingatlanokka| szomszédos, i||.
azokat körü|vevő |akóingatlanokba Megrende|ő köte|es megszeruezni a bejutást. A
Jegyzőkönyrłet Megbízó-, Vá|la|kozó képvise|ője, i|letve a bér|ő kézjegyéve| |átja e|.

Vá||a|kozó vál|a|ja, hogy a te|jesítés során a regisztrá|t taftós (|ega|ább 6 hónapja)
á||áskeresők foglalkoztatasa tekintetében egytittműkodik a Megrende|ővel, a Budapest
Főváros Kormányhivata|áva|, illetve az i||etékes Munkaügyi Kirende|tségge|.
Vállalkozó a kĺvite|ezési munká|atok megkezdésekor építesi nap|ót nyit meg, és azt a
vonatkozó rende|kezések szerint naprakészen vezeti (791ĺ2009. (IX.15.) Korm. rende|et).
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Fe|ek kije|entit hogy tudomással bírnak arró| az e|eKronikus építesi nap|ózásra Vonatkozó
rende|kezések alka|mazandóak. 

^ 
ĹgLlzoog. (IX.15.) Korm. r. szerinti egyszeri be|épési

jelszó: ....... A további, a fentĺ R. á|tal megkövete|t iratot je|en

szezffiés me| |ék|etét képezi k.
7. Fe|ek megá||apítját hogy az átadás-átvétel vonatkozásában a munkaterü|et megfe|elő, ha

a munkavégzés helyére az anyag szállÍtása gépi vagy kézi erőve| megoldható és a
munkavégzés a tényleges munkavégzés he|yén megkezdhető.

8. A Megrende|ő a 79Ll2009. (IX.15.) Korm. rendelet 16. s (1) bekezdés b) pontja a|apján a
te|jesítést m íÍsza ki el |enőr i génybevéte|ével e| |enőzi.

9. A műszaki ellenőr adatai:
Építész: Zsidi Lajos te|: 06 fO 47gg34o
Mózes Lász|ő te|: 06 30 9405955
Lavotta Miklós te|: 06 20 4f97855
Gépész: Zsidi Lajos te|: 06 f0 4799340
Kántor Imre te|: 06 20 2434830
E|eKromos: Darnay János te|: 06 20 9719863
Központi te|efon: 06 1 3141098 FAX: 06 1 3339535

10. Felek rögzítik, hogy a szerződés teljesítése fo|yamatosan |akott ingatlanok vonatkozásában
tofténik. Vá||alkozó nem hivatkozhat ennek okán a fentiek miatt fenná||ó, vagy bekovetkező
semmiféle körü|ményre. Vál|a|kozó munkát csak munkanapokon 8 és 19 óra között
végezhet, műszaki e||enőrrel és |akossági kapcso|attaftóva| ęyeztetve szombaton 8-16 óra
között.

11. A Vá||a|kozó energiaigényét saját maga, a saját ko|tségére köteles biztosítani, arra
Megrendelő nem köte|es. Ugyanúgy nem kote|esek erre az érintett ingat|anok |akói,
lakóközössegei. A fe|újítas során Vál|a|kozó a munkavégzéshez szükéges koztizemi
szo|gá|tatásokat (víz, e|ektromos áram, gáz) o|y módon veheti igénybe, hogy az épÜletben
ta|á|ható szolgáltatói há|ózatra kü|on mérőóra beiktatásáva| köt rá. Az így felhasznált
szolgá|tatás el|entételezését a mérőhe|y adatai a|apján te|jesíti.

tf. 
^ 

munkaterü|et átadását követően a személy-, Va$ýon-, és munkabiztonságró|, a
kornyezetvéde|mi szabályok betartasáró| a Vá||a|kozó köte|es gondoskodni. Válla|kozó fe|e|

a Megrende|ő, il|. harmadik személyek vonatkozásában azok vagyontárgyaiban, é|etében,
testi épségében, il|. egészségében a neki fe|róható módon ke|etkezett hiányokért, i||.
károsodásokéft.

13. Vá||a|kozó köte|es a ke|etkezett hu||adékot a jogszabá|yoknak męfele|ően gyűjteni, és
hivata|os hu||adéklerakó-he|yre szá||ítani, valamint eď' a Megrende|ő fe|é megfe|e|ően
igazolni.

74. pe' eltakarásra kerü|ő munkarészek e|takarása előtt a műszaki e||enőrt közvet|enü| , i||. az
építesi naplón keresztÜ| |ega|ább 1 hétte| korábban éftesítenie kell a Vál|alkozónak. Ennek
e|mu|asztása esetén a Megrende|ő követe|heti, hogy tárják fel az e|takaft munkarészeket
me|ynek kö|tségei a Vá||a|kozót terhe|ik.

15. Megrende|ő előzetesen tájékoztatta Vá||alkozót hogy a kivitelezés során a fe|újítandó
|akóházak mindvégig |akottak |esznet a munkaterületet, építési anyagokat mindvégig
fokozottan őrizni szükĄ;es, me|y Vá||a|kozó fe|adata és kö|tsége.

16. Teljesítésĺ helyek - az érintett munkák viszony|atában -:

h) BudapestVIII. Dankó utca7. Hrsz: 35300
i) Budapest VIII' Dankó utca 16. Hrsz:35316
j) Budapest VIII. Dankó utca 17. Hrsz: 35305
k) Budapest VIII. Dankó utca 20. Hrsz: 35314
|) Budapest VIII. Dankó utca 30. Hrsz:35472
m) Budapest VIII. Dobozi utca 17. Hrsz:35377
n) Budapest VIII. Dobozi utca 19. Hrsz:35376

v. Az átadás.átvétel
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Az átadás-átvéte|i e|járás megkezdésérő| Vá||aĺkozó Megrende|őt kote|es készre je|entés
formájában írásban, a hatá|yos jogszabá|yi rendelkezéseknek megfele|ően értesíteni.
Megrende|ő koteles az átadás-áWételi e|járást 5 munkanapon be|ü| megkezdeni, és a Kbt.
130. 5 (2) bekezdés szerint |efoĺytatni, az ott meghatározott jogkövetkezmények terhe
me||ett. AZ. átadás-átvéte|i eljárás időtaftama 8 [ôP, me|y a teljesítési határidőbe
beIeszámít.
Az eljáráson a fe|ek képvise|ői megvizsgálják a te|jesítést, jegyzőkönylĺet vesznek fe|,

me|yben fe|vezetik az eset|eges hibák és hiányok listáját. A Válla|kozó köte|es a
jegyzőkonyłbe nyi|atkozni a hibák kijavításának határnapjáró|, me|y nem ha|adhatja meg
összességében az 5 munkanapot.
Az átadás-átvéte|i e|járáson a Vá||a|kozó átadja a jótá||ási jegyeket, 3 p|d-ban a

megva|ósulási dokumentációt és megadja a beépÍtett szerkezetet berendezési és
fe|szere|ési tárgyak haszná|ati és karbantańási utasÍtásait va|amint je|en szeződésben és
jogszabá|yban rögzített egyéb iratokat, stb. Ennek hiányta|an te|jesítése a szerződésszeríj
teljesítés fe|tétele.
A fentiek a|apján e|végzett hiánypótlásokról, i||. javításokró| a Váĺ|a|kozó íi.ásban
tájékoztatja a Megrende|őt, aki a tárgyi munkát - megfe|e|őség esetén - átveszi. Ez a

birtokbaadás napja.
A Vá||a|kozó a Ptk. szerinti utófe|ü|vizsgá|ati e|járásban köte|es kozreműködni. Ae.

utófe|ü|vizsgálatot a Megrendelő hMa össze a te|jesítést követő 1 év elte|tét követően.
Vá||a|kozó koteles együttműkodni az érdeke|t szeruekke|, szemé|yekke|, kü|önösen a
szakhatóságokkal.
Amennyiben a te|jesítésbe bevont szakemberek nem rende|keznek magyar nyelvtudássa|, a
szerzffiés teljesÍtésének ideje a|att a szakto|mács fo|yamatos biztosítása Vá||alkozó
köte|ezettsége és kö|tsége, melyet a vál|a|kozói dff tarta|maz. A szerződés teljesítésének
ideje a|att a szaKo|mács fo|yamatos biztosítása Vál|a|kozó kötelezettsége és kö|tsége,
me|yet az vá||a|kozói di:j tafta|maz. Amennyiben Vá||a|kozó a projekt kivite|ezési
munká|atainak teruezésére és kivite|ezésére |étĘött valamennyi építesi és szo|gá|tatási
fe|adatok szeĺződésszerĹĺ tefesítése során, i||etve a jótál|ási időszak alatt a szo|gáltatás
nyújtásához, fe|adatai el|átásához a magyar szakmai nyelv tárgya|óképes ismeretéve| nem
rendelkező szakembeft vesz igénybe' a magyar szakmai nye|v tárgya|óképes ismeretének
hiányából adódó minden következményt, beleértve a szakto|mács, i||etve szakfordÍtás
biztosítását, i||etve mindezek kö|tségét is, minden esetben Vá||a|kozó vise|i. A szakto|mács,
i | |etve sza kford ítás teljes költsége Vál|a I kozót terhe|i.
Fe|ek rogzítit hogy a kivitelezést je|ző táb|ák kihelyezése a kivite|ező fe|adata.
A teljesítés során a Vá||a|kozónak a|ka|maznia kel| az ISo 9001 szerinti bárme|y nemzeti
rendszerben akkreditá|t tanúsÍtó szervezet á|ta| tanúsított Vagy ezze| egyenéĺtékű
minősegbiztosÍtási rendszert vagy azza| qyenéftékű minősębiztosítási intézkedéseket,
va|amint az OHSAS 18001 szerinti bárme|y nemzeti rendszerben akkreditált tanúsíto
szeľvezet álta| tanúsított vagy ezze| egyenéľtékű munkahe|yi egészségvá1e|mi és
biztonságirányiltási rendszeft, Vagy a fenti mĺnőségbiztosítasi, munkahe|yi egészségvéde|mi
és biztonsági irányítasi előírások maradékta|an betaftására vonatkozó az aján|attevő áĺta|
műkodtetett fenti minőségbiztosÍtási, munkahe|yi egészségvéde|mi és biztonsági irányítási
rendszerek taftaImi|ag a fenti szabványok e|őírásainak mindenben megfe|e|ő rendszeń.

W. Kapcsolattaftás,jognyilatkozattétel

Fe|ek kije|entit hogy a tevékenységük során a tudomásukra jutott tjz|eti titkot megőlzik.
Üz|eti titokként definiá|nak minden olyan adatot, me|y jelen szerződés keretein be|ül a
másik félle| kapcsolatban a tudomásukra jut. Kivéte|t képez ez a|ó| azon adatok összessége,
ame|y a Kbt. vagy más jogszabá|yok szerint nyi|vános adatnak minősÜl.
A titoktartasi köte|ezettség megszegéséből eredő kárért az ezért fe|e|ő fél kártérítési
köte|ezettség ge| ta rtozi k.

Fe|ek titolGaftási köte|ezettsége kiterjed a munkavá||alóikra, va|ame|y po|gárijogi szeződés
alapján munkavĄ;zésre irányuló jogviszony, Vagy más jogviszony alapján a féllel
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kapcsolatban lévő egyéb szemé|yekre is. Ezen szemé|yek magatańásáéft a titoktaftási
kötelezettség Viszony|atában az érintett fét, mint saját magataŕasáéft fe|e|.

4. Nem minősü|het üzleti titoknak mindazon adat vagy információ, ame|yet jogszabá|y Vagy a
támogatási szerz&és, illetve egyéb dokumentum az üz|eti titok körébő| kizár.

5. Jelen szeződésse| kapcso|atban joghatá|yos nyi|atkozattételre jogosu|t szemé|yek az
alábbiat akik jognyi|atkozataikat kizárólag írásban, az áwétel idejét igazo|ő módon tehetik
meg érvényesen. Fe|ek ez alatt értik a telefax i|l. az e-mail üzenetek vá|tását, ha annak
átvéte|e igazo|ható, valamint az épÍtési nap|óba az arrajogosu|t álta| tett bejegyzést is:

Megrende|ő ľészéről: dľ. Kocsis Máté po|gál.nlester
1082 Budapest, Baross u.63-67.
A|fö|di György Dlá projektmenedzser
1082 Budapest, Baross u.63-67.
Te|, fax: o6tĺ459ff58

Műszaki e||enőrök: Zsidi Lajos te|: 06 20 4799340
Mózes Lasz|ó te|: 06 30 9405955
Lavotta Mik|ós te|: 06 20 4297855
Kántor Imre te|: 06 20 2434830
DarnayJános te|: 06 2097Ĺ9863
Kozpontitelefon: 06 1 3141098
Fax: 06 1 3339535

Vá||a|kozó részérő|: Tóth Csaba ügyvezető
2051 Biatorbágy Vende| Part Huber u. 1.

Tel: 0696/511350; 0696/511430, illetve
fax: 0696/5L7434; 0696/51 1435

Vá||a|kozó részérő|: Paár Atti|a ügyvezető
2051 Biatorbágy Vende| Part Huber u. 1.

Te|: 0696/511350; 0696ĺ511430, i||etve
fax: 0696/5 II434; 0696/51 1435

Vá||alkozó részérő|: ifi. Szeivo|t István vezérigazgato
1149 Budapest, Egressy út 28.30.
Te|: 06Iĺ 4f23550 i||etve fax: 06tl 4223559

6. Szerz&ő fe|ek je|en szeĺződés teljesítése során köte|esek együttműkodni'
7. Megrende|ő és Vá||a|kozó egymás ír.ásbeli megkereséseire azok kézhezvéte|étő| számítva 2

munkanapon be|til ír.ásban érdemi nyi|atkozatot köte|esek tenni.
8. Megrende|ő képvise|ője jogosu|t a kivite|ezés során bármikor a munka á||ását e|lenőrizni, és

ezek eredményérő| az építési nap|óba bejegyzéseket eszközö|ni.

VII. Zárő és vegyes rendelkezések

1. E szerz&ésben nem szabá|yozott kérdésekben a Ptk. és a Kbt. vonatkozó rende|kezései az
irányadók.

2. Fe|ek megállapodnak abban, hogy a Vá||a|kozó nem fizet, illetve számo| e| a szeződés
teljesítéséve| összefüggésben o|yan koltségeket me|yek a Kbt. 56. s (1) bekezdés k) pontja
szerinti fe|tételeknek nem megfele|ő társaság tekintetében merü|nek fe|, és melyek a
Vá | |a I kozó adókote|es jövedelmének csokkentésére aI ka I masa k.

3. Fe|ek megá||apodnak abban, hogy a szerződés teljesítésének te|jes időtartama alatt
tulajdonosi szerkezetét Vállalkozó a Megrende|ő számára megismerhetővé teszi és a Kbt.
125. s (5) bekezdés szerinti ügy|etekről a Megrende|őt haladékta|anu| éftesíti.

4. Fe|ek eset|eges vitás ügyeiket egyeztetés útján rendezik (mediátor és vá|asztott bí.áskodás
igénybevéte|e nélkül), ennek eredménytelensége esetén a hatáskörre| és illetékességge|
rende| kező bír.óság hoz ford u |na k.

J ózs eft'áro s o nko tmőny zata

Budapest,Józseft'áros Magdolna negyed PÍogÍam III' önkormányzaibérházfe|tĄítás kivitelezése
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5. Jelen szeződés csak a Kbt. 132. 5 a|apján módosítható.
6. Fe|ek megá||apodnak abban, hogy amennyiben jelen szeaődés bármely pontja kógens

jogszabá|yba ütkozne, Vagy a közbeszerzési e|járás köte|ező éruényű dokumentumának
taĺta|máva| ellentétes lenne, akkor je|en szeaődés fentieket sértő rende|kezése helyébe -
minden további jogcselekmény, ígv kü|önösen a szerzffiés módosítása né|kü| - a
megséftett kotelező érvényű jogszabá|yi rende|kezés vagy közbeszeaési dokumentumi
rende|kezés kerti|. Fentieket kel| megfe|e|ően a|ka|mazni, ha va|ameĺy kógens jogszabá|y
akként rende|kezit hogy va|ame|y rendelkezése a szerzffiés része és azt szovegszerűen a
szerzffiés nem taftalmazza (az adott rende|kezés a szeződés részét képezi). Közbeszezési
e|járási dokumentum a|att ke|| éľteni kü|önösen a keretmegá||apodást is.

7. Je|en szeződés ........ megegyező, eredeti példányban készÜlt e|, e|vá|aszthatat|an részét
képezi (megrende|ő pé|dányához csato|va) a közbeszezési e|járás iratanyaga.
Felek rogzÍtit hogy a pénzügyi és műszaki ütemteru módosítása (amennyiben az nem jár
más jelen szeződésben rögzített adat, tény modosításával) nem minősri| a szerződés
módosításának.

8. A szerződés a mindkét fé| a|áírásra és köte|ezettségvá||a|ásra jogosult vezető
ti sztségvi se|őjének (Vá | |a I kozóná | cegszerĺí) a |á ír.ása esetén éruényes.

9. Je|en szeződés az a|áírásának napján lép hatályba.

Fe|ek a szerződést, mint akaratukka| mindenben megegyezőt, e|olvasás és éfte|mezés után,
he|ybenhagyó|ag a láírjá k.

Kelt: Budapest, 2014.

Megrendelő

Ellenjegpem:

pénzügyi e||enjegyző

J őzseÍv áto s o nkotmány zata

Vállalkozó

Budapest,Józsefuáros Magdolna negyed pfogťam III. cinkormányzatbétházÍelújítás kivitelezése
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1. sz me|lék|et

Etlátandó munkák összefogla|ója

BudapestVIII. Dankó utca 7. Hrsz: 35300

A fe|adat az épÜ|et szabadon á||ó tíĺzfa|ainak hőszigete|ése.

A hőszigetelés teruezett anyaga táblásÍtott hőszigete|ő lemez ragasztva és dtibelezve. A |ábazati
részeken XPS záÉcellás extruda|t po|isztiro|hab lapot építunk be. A tűzfalak üres pad|ástérbe eső
részein a hom|okzatvako|at cserére kerü|. Mind a hőszigete|t, mind a vako|t fe|ü|et
műgyantakötésű gördü|őszemcsés vékonyvako|atos fe|ü|etképzést kap. Természetesen
eĺhe|yezésre kerülnek a szigete|őrendszerhez taftozó indíto és sarok profi|ok és a szigete|ést
|ezárő bádogszerkezetek is.

Me| |ékvízmérő fe|szere|és.

BudapestVIII. Dankó utca 16. hrsz:35316

Pince, ta|ajvizesedés megszüntetése,

A|a ptest felÜ |etszĺvá rgó |emezes véde|me.

A sze||őztetett pincetérben az alaptestek kapi||áris járataiban injektá|ássa| megszĹintetjtik a
ta|ajvíz intenzív fe|szívódását. Az alaptest mé|ysęében a ta|ajvíz szigete|és nélkÜ|i falazat mellől a
fö|det e|távo|ítjuk és fe|ri|etszivárgó lemezes vále|emi rendszerre| |átjuk e|.

BudapestVIII. Dankó utca 17. Hrsz:35305

- Utcai homlokzat felújÍtás:

Hom|okzatképzés:

Az utcai hom|okzatot az eredeti á||apotnak megfe|e|ően állítjuk he|yre.

Vakolatjavítás e|őtt a hom|okzaton szabadon vezetett kábe|ek a fa|síkba bevésésre kerü|nek.

A sima és a nútázott hom|okzatvako|at javításra kerül a meg|azult, sérült hom|okzati vako|at e|őzetes
|everéséve|.

A te|jes hom|okzati fe|ü|et festése szi|ikát bázisű a|apozóva| és

festékkel készü| színezési javas|at szerinti színek felhaszná|ásávaĺ.

Az ab|akok körÜ|i díszes nyíláskeretek javítása szükéges. A párkányhúzásokat javÍľani, póto|ni ke||.

A gipszdíszek pót|ása e|őzetes mintavéte|ezésse| készÜ|, a kevésbé hiányos díszítések he|yszíni
javítássa| készÜ|nek.

Párkányok bádogfedése, a könyok|őbádqozása horgany|emezbő| cserére kerÜ|nek.

A fÚggőeresz- és a |efo|yó csatornák cserére kerü|nek.

Pę. eresz- és hom|okdeszkát szintén cseréljüt az eresz nádazott vakolat he|yreá||ítasa után színezést,
a hom lokde szkázat la zú ros fe| ü |etkeze|ést ka p.

J őzseÍváto s o tlkornáĺy zata

Budapest,JózseFĺáros Magđolna negyed pŕogÍam III' ön}ormányzaibérházfe|rl1ítás kivitelezése
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Nyí|ászárók

A faszerkezetű ablakok szárnyait cserélj|.jt a tokszerkezetek szükĄ7es he|yreá||ításával egytjtt.

A beépítésre kerü|ő nyí|ászárők szárnyai helyszíni méretfelvéte| alapján kerülnek gyáŕasra.

A fakapu javításra, majd mázo|ásra kerÜ|.

Lábazat:

A lábazat sérült, á||apota miatt átépítésre szorul.

- Ftlggőfo|yosó fe|újítas:

A fő tartószerkezetek megtaftasáva| a sérĹilt e|emek vĺsszabontásával és pót|ásáva| kerü| fe|újításra
az engedé|yezett teruek szerint.. Főépület jobb o|dali be|ső tűzfa| rész|qes átépítése,
- Be|ső hom|okzat fe|újÍtás:

A má||ó, sérü|t vako|atfe|ü|etek eltávolításával, vako|atjavítással, pótlássa| és hom|okzatfestésse|.
- Kapua|j, lépcsőház fe|újÍtás,

A málló, sérü|t vakolatfelületek e|távo|ításáva|, vako|atjavítássa|, pót|ással és hom|okzatfestésse|.
- E|eKromosnagyjavítás,kapute|efonrendszerfe|újítas,
- Gáz a|ap és fe|szá||ó és fogyasztói vezeték csere az engedé|yezett teľv szerint,
- Víznvomó a|apvezeték csere' szennycsatorna a|apvezeték csere.
- Víznyomó felszá||ó és szenny|efo|yó vezeték csere komfoftosítási |ehetőség biztosítássa|.

. Közös wc fe|újítás,
- Nyílászárókrész|eges felújítása, cseréje, kapu fe|újítás, csere
- Haszná|aton kÍvü|ĺ pĺncerekeszek elbontása, intenzÍv sze|lőzés bÍztosÍEása, ta|ajvizesedés
megszti ntetése a |a ptest i njeKá lá sos váJel me.

Budapest VIII. Dankó utca 20. Hrsz: 35314

Pi nce i ntenz ív sze||őzés biztosítása, ta |ajvizesedés megszü ntetése.

A zárőfodém je|enlegi fe|to|tését e|távo|ítva, fafodém gombamentesÍ!ését kovetően kiegyenlítő
homokréteget kap, me|yre kerü| a szálas hőszigete|ő táb|a és az oSB |apos |ezárás.

A sze||őztetett pincetérben az a|aptestek kapi||áris járataiban injektá|ással megszÜntďjük a
ta|ajvíz intenzív fe| szívodását.

BudapestVIII. Dankó utca 30. Hrsz: 35472

T íizf a|ak, l ichthofok hőszi gete|ése,

Pi nce i ntenzív sze| |őzés biztosítása, ta lajvizesedés megszĹi ntetése.

- Je|en teruek szerint a fe|adat az épü|et szabadon á||ó tűzfa|ainak hőszigete|ése.

J ő zseÍváto s Ö ĺ.lkotmáĺy zata

Budapest,Józsefi.áros Magdolna negyed pfogÍam III. önkormányzaibérházÍe|íl1ítás kivitelezése
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A hőszigete|és tervezett anyaga táb|ásított hőszigete|ő |emez ragasztva és dübe|ezve. A lábazati
részeken XPS záftce||ás extruda|t po|isztiro|hab lapot építtink be. A tíÍzfa|ak üres pad|ástérbe eső
részein a hom|okzaWako|at cserére kerü|. Mind a hőszigete|t, mind a vako|t felüĺet
műgyantakötésű gordü|őszemcsés vékonyvako|atos fe|ti|etképzést kap. Természetesen
elhe|yezésre kerü|nek a szigete|őrendszerhez tartozó indíto és sarok profilok és a szigete|ést
|ezár ő bádogszerkezetek is.

- A sze|lőztetett pincetérben az alaptestek kapi||áris járataiban injektá|ással megszüntetjük a
ta|ajvíz intenzív felszívodását.

Budapest VIII. Dobozi utca 17. Hrsz: 35377

Utcai hom |okzat fe| újÍtás,

. Hátsóhom|okzatfelújítas,hőszigete|ésse|,

- Nyí|ászárók részleges fe|újítása, cseĘe,
. Utcai erké|yek fe|újítás,

- vlzsvíijtő puffeĺtározó te|epítése.

Hom|okzatképzés:

Az utcai hom|okzatot az eredeti á||apotnak megfe|e|ően á||ílľjuk helyre.

Vako|atjavítas e|őtt a hom|okzaton szabadon vezetett kábe|ek a fa|síkba bevésésre
kerü|nek.

A sima és a nútázott hom|okzaWako|at javÍtásra kerü| a meg|azult, sérü|t
hom|okzati vako|at e|őzetes |everéséve|.

A te|jes hom|okzati fe|ü|et festése szĺ|ikát bázisú a|apozóva| és festékke| készü|
színezési javas|at szerinti színek fe|haszná|ásáva|.

Az ab|akok körrili nyí|áskeretek javítása szükéges' A párkányhúzásokat javítani,
póto|ni ke||.

A gipszdíszek pótlása e|őzetes mintavételezésse| készül, a kevésbé hiányos
díszítések he|yszín i javítássa I készü |nek.

Párkányok bádogfedése, a könyök|ő bádogozása horgany|emezbő| cserére
kerÜ|nek.

A fÚggőeresz- és a |efo|yó csatornák cserére kerülnek.

pe. eresz- és hom|okdeszkát szintén cseré|jük, az eresz nádazott vako|at
he|yreá||ítasa után színezést, a hom|okdeszkázat |azúros fe|ü|etkezelést kap.

Nyí|ászárók

A faszerkezetű ab|akok szárnyait cseréljÜt a tokszerkezetek szükéges
helyreál| ítasáva I együtt'

A beépítésre kerü|ő nyí|ászárók szárnyai he|yszíni méretfe|véte| alapján kerÜ|nek
gyáŕasra.

| ő zsetvárc s Ö ĺtkotmźny zata

Budapest,Józsefĺĺátos Magdolna negyeđ pŕogÍam III. önkormányzaibérházfe|a1ítás kivitelezése

31



Koĺrzultációs felhívás

A fakapu javításra, majd mázo|ásra kerü|.

Erkély

A fe|újításhoz kapcsolódőan az erké|y új vasbeton|emez beépítéséve| helyreá||ítasra
kerri| az engedé|yezett terv alapján.

Lábazatz

A |ábazat sérült, á||apota miatt átépítesre szoru|.

BudapestVIII. Dobozi utca 19. Hrsz: 35376

Utcai hom|okzat fe|újítas,

v lzgy íjjtő puffertá rozó te|epítése,

Tíjzf a|ak, I ichthofok hőszigete|ése,

Homlokzatképzés:

Az utcaĺ hom|okzatot az eredeti ál|apotnak megfe|e|ően á||ítjuk he|yre.

Vako|atjavíEás e|őtt a hom|okzaton szabadon vezetett kábe|ek a falsíkba
bevésésre kerü|nek.

A sima és a nútázott hom|okzatvakolat javításra kerÍil a meglazu|t, sérü|t
hom |okzati vakolat előzetes |everéséve|.

A teljes hom|okzati fe|ü|et festése szi|ikát bázisú alapozóval és festékkel
készü| színezésj javas|at szerinti színek felhaszná|ásava|.

Az ab|akok korüli nyí|áskeretek javítása sztikéges. A párkányhúzásokat
javítani, pótolni ke||.

A gipszdíszek pót|ása e|őzetes mintavéte|ezésse| készü|, a kevésbé
h iá nyos d íszítések he|yszíni javítássa I készÜ | nek.

Pá rká nyok bádogfedése, a könyök|ő bádogozása horga ny|emezbő| cserére
kerÜ|nek.

A függőeresz- és a |efolyó csatornák cserére kerü|nek.

Az eresz- és homlokdeszkát szintén cseréljüt az eresz nádazott vako|at
he|yreá||Ítása után színezést, a homlokdeszkázat lazúros fe|ü|etkeze|ést
kap.

Nyílászárók

A faszerkezetű ablakok szárnyait cseré|jük, a tokszerkezetek szüksĄ;es
he|yreá|lítasáva I egyÜtt.

A beépítésre kerü|ő nyílászárók szárnyai he|yszíni méretfe|véte| a|apján

| őzseÍvárc s Önkotmźny zaĺa
Budapest,Józsefizáros Magdolna negyed progÍam III. önkormányzaibérházfe|űjítás kivitelezése
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kerü|nek gyáftásra.

A fémkapu javíEásra kerliĺ a kapu mel|etti fa|sérri|és javításával egyutt.

Lábazat:

A lábazat sértjlt, á||apota miatt átépítésre szoru|.

Tózse fu áro s o ĺkotmfu ĺy zata

Budapest,Józsefuáros Magdolna negyed pÍogÍam III. önkormányzaibétházfelújítás kivitelezése
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Iv. kötet

AjánIott igazo|ás - és nyilatkozatminták

TARTAIoM- És ł KBT. 49. s (2) BEKEZDÉSE SZERINTI IRATJEGrZÉK

J őzseÍv árc s Ö ĺlkotmźny zata

oIdaIszám

Taĺta|omjegyzék

Fe|o|vasó lap (1. sz. me||ék|et)

Aláírási címpé|dány/aláírási minta

A cégkivonatban nem szereplő köte|ezettségvá||a|ók esetében a cégjegyzésre
jogosu|t szeméIytő| származó, ajánlat aláír.ására vonatkozó (a meghata|mazott
a|áír.ását is tarta|mazó) ír,ásos meghata|mazás teljes bizonyító eĘű magánokiratba
fog|alva (2. sz. me|lék|et)

Tételes árazott kö|tségvetés

Pénzügyi és műszaki Ütemteru

Üzrcľr TITKoT TARTALMAzó rnłľoK (ADoTT EsETBEN) öná||ó
me||ék|etben

Az AJÁNtATTrvő ÁlľłL BEcsATotNI rÍvÁnr DoKUMENTuMoK (ADoTT
ESETBEN)

Budapest,JózseFyáros Magdolna negyed pÍogÍam III. önkormányzaibérházÍelújítás kivitelezése
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1. számú mel!éklet
FELolvAsóup

t. Ajánlattevői konzorcium
Név:

SzékheIy:

Telefon:
Fax:

E-mail:
Tagok adatai (név' székhe|y):

Tagok adatai (néV' székhely):

KapcsoIattaľtó

Ajánlattéte| tárgya:
..Vál|alkozási szeęődés keretében Budapest Józsefuáros Magdo|na negyed program III.
on kormá nyzati bérházfe| új íta s kivite|ezése L.r ész,,

Ajánlat:

Keltezés (he|ység, év, hónap, nap)

(cegjegyzésre jogosu lt vagy sza bá |yszerűen

meghataImazott képvise|ő aláír.ása)

J őzsefv áto s o nko tmźny zata

1. egyösszegű vá||a|kozói átalánydĺj (nettó

HUF)

2. regisztrá|t tartós á||áskeresők
fog|a|koztatásának méńéke

........fő x

fő*munkanap

Buđapest,Józsefuáros Magdolna negyed progÍam III. önkoľmányzaibétházfe|űjítás kivitelezése
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2.sz.melIéklet

MEGHATALMAZAS

Alulírott mint a(z)
(székhe|y: ) ajánĺattevő cégjegpésre jogosu|t képvise|ője
ezenne| meghata|mazom (szig.sz.: ; szü|.:

; an.: ; |akcím: 

-), 

hogy a ,Jálla|kozási szerződés
keretében Budapest, Józsefuáros Magdolna negyed program III. önkormányzati
bérházfelújítás kivitelezéshez L.rész,, targyű -konzu|tációra fe|hÍvas keretében-
közbeszezési e|járás kapcsán készített aján|atunkat a|áír.ásáva| |ássa el, he|yettem és nevemben
e|jáĺva nyilatkozatot tegyen, jogokat szerezzen és köte|ezettségeket vál|aljon.

Ke|tezés (helység, év, hónap, nap)

( meg hata I m aző cqjąwésre jogosu |t

képviselőjének a|áír.ása)

(meg hata I mazott a |á írása)

Előttünt mint tanúk e|őtt:

Aláír'ás:

Név:

Lakcím:

J ózsefu áro s Ö ĺkoĺnáĺy zata

A|áír.ás:

Név:

Lakcím:

Budapest,Józsefuáĺos Magdolna negyed ptogÍam III. önkormányzaibétbázfe|ŕiítás kivitelezése
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v. kötet

Műszaki leírás

Az ärazat|a n kö ltségvetés kii |ö n fi le- ba n keľii l csato|ásra !

J ő zs efv áto s o ĺkotmáĺy zata

Budapest,Józsefváros Magdolna negyed pĺogĺam III' önkotmányzaibétházfe|tĄítás kivitelezése
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I. kötet
KoľzulrÁcrónn szóló rrunÍvÁs

.úózsefuárost önkormányzat Go82 Budapest, Baross u, 63.67,)

B uda pest, Józsefvá ros M agdol na negy€dt pľog ra m III. ö n koľmá nyzati bé rházfel új ítás

KERETMEGÁLLAPoDÁSoS EUÁRÁS MÁsoDIK szAKAszÁHoz

2. rész

Buołprsl
2014

J őzsefv árc s o nko tmány zata
Budapest,Józseft'áros Magdolna negyed pÍogÍam III. <inkormányzaĺbérházÍe|íýítás kivitelezése



Konzultációs felhívás

Í. Az aján|atkéľő és a lebonyo|Ító szeruezet neve és címe, telefon. és telefaxszámal
valamint eleKronikus e|érhetősége:

Aiánlatké,rő:
JOZSE FVAROSI O N KORMANYZAT
cím: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Tel: O6-L-459-21-f3
Fax: 06-1-313-66-96
e-ma il : ba lla kata@jozsefuaros. h u

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

2. Hivatkozás a keretmegáIlapodásos e|járás első részét megindÍtó hirdetményre és
közzététe!ének napja:

Józsefuáros Önkormányzata, mint Aján|atkérő ..Keretmegátlapodás Budapest, Józsefváros
Magdolna negyed pn'gram III. önkormányzati béľházfe!újÍtás kivitelezéshez''
tárgyában közbeszezési e|járást indított. Az e|járás fajtájg keretmegá||apodásos, az e|járás e|ső
részében nemzeti, nyí|t. A Közbeszerzési EftesíLiőben a KE- 13320/2013 számon 2013.08.02.-án
közzétett.

3. Hivatkozás a megkötött keretmegállapodásra:
Az e|járás e|ső részében aján|atkérő az a|ábbi ajánlattevőve| kötötte meg a keretmegá||apodást (a
továbbiakban : Keretmegá||apodás) :

MAGDOINA NEGYED 2013 KoNzoRcIUM (Konzorcium vezető: West Hungária Bau
ĘRítőipaľi Szolgáltató Kft' 2051 Biatorbágy Vendel Part Hubeľ u.l Konzoľciumi tag:
EPKAR zlt. L1L2 Budapest, Németvölgyi út 1a6.)
szeződés azonosíto: 509 ĺ2013

4. Az ajánlatkéľő á|tal je|en szerződéshez rendelt elnevezés:
,,Váĺĺaĺkozási szerződés keretében Budapest, ]ózsefuáros Magdolna nqyď program III.
cinkormán1ĺzatĺ bérházfehijĺtás kĺuitelezése 2. rész,

5. Jelen közbeszerzés táryya' illetőleg mennyisége:
Tárcv: Budapest, Józsefuáros Magdo|na negyed program III. önkormányzatl bérházfe|újítás
kivite|ezése 2.

Ajánlatkérő feĺhĺu1.a Ajánlattevőt a keretmqá|lapodás megkcitésére irányuló kcjzbeszelzésĺ
efiárásfun tett ajánlata klégészítésére, az aĺábbĺak szerĺnt:

Budapest VIII. Karácsony Sándor utca 22. Hrsz: 35450

Az épület te|jes fe|újíltása megva|ósult, de a tűzfa|ak hőszigetelése elmaradt. Jelen feladat az
e| ma radt hőszígetelés megva |ósítása.
Jelen teruek szerint a fe|adat az éptilet szabadon á||ó tűzfa|ainak hőszigete|ése.
A hőszigete|és teruezett anyaga tablásÍtott hőszigetelő |emez ragaszWa és dübe|ezve. A |ábazati
részeken XPS zártce||ás extruda|t po|isztiro|hab |apot építünk be. A tíÍzfa|ak Üres padlástérbe eső
részein a homlokzaWakolat cserére kerül. Mind a hőszigete|t, mind a vako|t fe|ü|et
míÍgyantakötésű gördÜ|őszemcsés vékonyvako|atos fe|ü|etképzést kap. Természetesen

J őz sefváto s t nkoľĺlźny zata
Buđapest,Józsefuáĺos Magdolna negyed pÍogÍam III. önkormányzaibétházÍe|a1ítás kivitelezése
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e|he|yezésre kerülnek a szigetelőrendszerhez taftozó indító és sarok profi|ok és a szigete|ést
lezárő bádogszerkezetek is.
A zárőfodém je|enlegi fe|to|tését e|távo|ítva, fafodém gombamentesítesét követően kiegyenlítő
homokréteget kap, me|yre kerü| a szá|as hőszigete|ő tab|a és az oSB lapos |ezárás.

Budapest VIII. Lujza utca 2.c. Hrsz: 35365

8 |a kás vízórafe|szere|és
Az épÜ|et 10 |akásábó| az anyagi he|yzetük miatt kettő bérlő rende|kezik mellé|ołízmérőve|. Je|en
projektben nyo|c |akást szere|ünk fe| vízórávaI

BudapestVIII. Lujza utca 8. Hrsz: 35368

17 lakás vízőra fe|szere|és,
Utcai hom|okzat fe|újÍtás,

Kapute|efon te|epítés
Bejárati kapu fe|újítás,

Az épü|et 22 |akásábő| az anyagi he|yzetÜk miatt öt bér|ő rende|kezik me||é|gízmérőve|. Je|en
projektben 17 lakást szere|Ünk fe| vÍzoráva|.
Az utcai hom|okzat az eredeti á||apotnak megfe|e|ően kertj| fe|újításra.

Az épület bejárati kapuja rossz műszaki á|lapotú. 170 x 390 cm
Fe|ü|vi|ágító ab|akzárny, egyedi méretíÍ, fé|köríves |egyáĺtasa meg|évő kaputokba, he|yszínen
fe|vett pontos méret szerint; 170 x 90 cm.
Meglévő mindenfé|e nyí|ászárő szerkezet javítása faanyag- és/vagy vasa|atpot|ássa|, 0,0190 m3-
ig, faanyagpót|ássa|, ütköző, záró és szegé|y|écek fe|szere|ése csavarozással. Kapuki|incs és cím
komp|ett pót|ása, cseréje, e|eKronikáva| szere|t hengezár cseréje, fa ajtóba, hosszabbÍEással.
Törött üveg és régi tapasz e|távo|ítása, faszerkezetű nyí|ószárny Üvegezése tapaszrögzítéssel, 4
mm vastagságú síküvegge|, 1,5 m. táblaméretig.
Fafe|ü|etek mázo|ásának e|őkészítő és részmunkái; regi o|ajmázo|ás eltávo|ítása fa nyí|ászárő
szerkezetrő|, |ekaparással (raskettázás), simító tapaszo|ás tagolt fafe|Ü|eten' Fafelü|etek a|ap,-
kétszeri fedőmázolása, zománc lakkozása műgyantabázisú (alkÍd) o|dószeftarta|mú a|apozóva|,
tago|t feltj|eten Trinát a|apozófestét és zománďestét barna.
Betétrács, a b|a krács gyá ĺtása, e| helyezése ka puszá rnyba
600x1200 mm méretben, pár.
Fémszerkezetek rozsdásodás 9át|ó a|ap,- kétszeri fedőmázo|ása, zománc |akkozása
műgyantabázisú (a|kid) o|dószeftafta|mú a|apozóva|, tagoĺt felü|eten Trinát alapozófestét és
zománďestét fekete.
Homlokzatképzés:
Az utcai hom|okzatot az eredetĺ ál|apotnak megfe|e|ően állítjuk helyre.
Vako|atjavítás e|őtt a hom|okzaton szabadon vezetett kábe|ek a fa|síkba bevésésre kerü|nek.
A sjma hom|okzatvako|at és a lcváderes fö|dszinti vako|at javí|ásra kerül a meg|azu|t, sérü|t
hom |okzati vako|at e|őzetes leveréséve|.
A teljes hom|okzati felÜ|et festése szilikát bázisú alapozóval és festékke| készül színezési javas|at
szerinti színek felhaszná|ásával.
Az ablakok körüli díszes nyí|áskeretek javítása sztikéges. A párkányhúzások pót|ását részben
vakolatta|, részben ornamentikávaI szÜkséges javítani, póto|ni.
A gipszdíszek pót|ása e|őzetes mintavéte|ezésse| készü|, a kevésbé hiányos díszítések helyszíni
javítássaI készÜlnek.
Párkányok bádogfedése, a könyok|ő bádqozása horganylemezből cserére kerü|nek.
A függőeresz. és a lefolyó csatornák cserére kerü|nek.
Az eresz- és homlokdeszkát szintén cseréljüt az eresz nádazott vakolat he|yreá||í|ása után
színezést, a hom |okde szkázat |azú ros fel ti |etkezelést ka p.

Nyílászárók
A faszerkezetíĺ ab|akok szárnyait cseré|jÜt a tokzerkezetek szükéges helyreá||ításáva| együtt.

J őzseÍv áto s o nko tmány zata
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A beépítésre kerü|ő nyílászárők szárnyai he|yszíni méretfe|véte| alapján kerü|nek gyáftasra.
A fa kapu rossz ál|apotú, cserére kerü| a tokszerkezetének javítasáva| és a kapu me||etti fa|sértilés
javĺtásávaI együtt.
Lábazat:
A műkő |ábazat sérü|t, állapota miatt átépítésre szoru|.
A lakók biztonsága érdekében szükéges a fe|újÍtása és kapute|efon-rendszer te|epítése.

Budapest VIľ' Lujza utca 15. Hrsz: 35443

- 9 |akás vízóra feĺszerelés,
. Utcai hom|okzat felújítas,
- Kaputelefonrendszer kiépítés,
. Bejárati kapu fe|újítas,

Az épü|et 17 |akásábol az anyagi helyzetük miatt 8 bér|ő rende|kezik mel|ékvízmérőve|. Je|en
projektben 9 |akást szere|ünk fe| vízóráva|.

Az utcai hom|okzat az eredeti á|lapotnak megfe|e|ően kerü| fe|újítasra.

Az épüĺet bejárati kapuja rossz műszaki á||apotú. I72 x 4I0 cm
A nyí|ászárő szerkezet javítása faanyag- és/vagy vasa|atpót|ássa|, 0,0190 m3-ig,
faanyagpot|ással, útköző, zárő és szegély|ecek felszere|ése csavarozássa|. Kapuki|incs és cím
komp|ett pótlása, cseĘe, e|ektronikáva| szere|t hengezár cseĘe, fa ajtóba, hosszabbítássa|.
Törott Üveg és regi tapasz eltávo|ítása, faszerkezetíj nyí|őszárny üvegezése tapaszrögzítésse|, 4
mm vastagságú síküveggel, 1,5 m. táb|améretig.
Fafe|Ü|etek mázo|ásának e|őkészÍtő és részmunkái; regi o|ajmázolás e|távo|í|ása fa nyílászárő
szerkezetrő|, lekaparássa| (raskettázás), simító tapaszo|ás tago|t fafe|ületen. Fafelü|etek a|ap,-
kétszeri fedőmázo|ása, zománc |akkozása műgyantabázisú (a|kid) oldószeľtafta|mú a|apozóva|,
tagolt felületen Trinát alapozófestét és zománcfestét barna.
Betétrács, ab|akrács gyáftása, elhelyezése kapuszárnyba 600x1200 mm méretben, pár.
Homlokzatképzés:
Az utcai hom|okzatot az eredeti á|lapotnak megfe|e|ően á|lítjuk he|yre.
Vako|atjavítás előtt a hom|okzaton szabadon vezetett kábe|ek a fa|síkba bevésésre kerü|nek.
A sima homlokzatvako|at és a |ołáderes, fö|dszinti vako|at javításra kerü| a meglazu|t, sérült
hom|okzati vakolat e|őzetes |everéséve|.
Az eme|eti téglaburkolat javítása után tisztításra, mosásra kerü|.
A tég|afelÜ|et csiszo|ni, átfestenĺ nem szabad!
A teljes hom|okzati fe|Ü|et festése szi|ikát bázisú a|apozóva| és festékke| készü| színezési javas|at
szerinti színek fe|használásáva|.
Az ab|akok körü|i díszes nyí|áskeretek javÍtása szükséges. A párkányhúzások pótlását részben
vako|atta|, részben ornamentikávaI szüksĄ;es javítani, póto|ni.
A gipszdíszek pot|ása előzetes mintavéte|ezésse| készü|, a kevésbé hiányos díszítések helyszíni
javítássaI lesznek he|yreá|lítva. A főpárkányi konzo|díszek te|jesen hiányoznat pot|ásuk
megtörténik.
Párkányok bádogfedése, a könyök|ő bádqozása horganylemezbő| cserére kerü|nek.
A függőeresz- és a lefolyó csatornák cserére kerÜ|nek.
Az eresz- és hom|okdeszkát szintén cseré|jüt az eresz nádazott vako|at helyreá||ítasa után
színezést, a hom |okde szkázat lazú ros fe| ü |etkezelést ka p.

Nyílászárók
A faszerkezetű ab|akok szárnyait cseréljük, a tokzerkezetek szÜkséges helyreá||Ításáva| együtt.
A beépíttésre kerü|ő nyí|ászárók szárnyai he|yszíni méretfelvéte| a|apján kerü|nek gyártásra.
A fa kapu rossz ál|apot(l, szárnya cserére, tokszerkezete javításra kerü|.
A haszná|aton kívüli üz|ethe|yiség e|deszkázott poftáljának felújítása is megtöfténik.
A hom|okzaton |evő pinceablakok he|yett |ame||ás pinceszel|őzők kerülnek beépítésre.
Lábazat:
A mészkő |ábazat sérĺi|t, á||apota miatt átépítesre szoru|.

J őz seÍv áto s o nkotmźny zata
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A lakók bĺztonsága érdekében sztikĄ7es a felújítasa és kapute|efon-rendszer telepítése.

Budapest VIII. Lujza utą 22. Hrsz: 35424

- E|ektromos nagyjavítás, kaputelefon rendszer fe|újítás,
. Utcai homlokzat felújí|ás,
- Gáz a|ap és felszál|ó és fogyasztói vezeték csere'
- Víznyomó a|apvezeték csere, szennycsatorna a|apvezeték csere,
- Víznyomó fe|szá||ó és szennylefo|yó vezeték csere komfoftosítási

|ehetőség biztosÍtássa |,

- Közös wc fe|újítás,
- A|aptest fe|ü|etszivárgó |emezes véde|me,

- vízgyűjtő puffeĺtározó te|epítése,

- Udvari burko|at felújítas.
Az elavu|t e|ektromos vezetékrendszer fe|újÍtásáva| megszűnik a há|ózat gyakori tú|terhe|tsége,
vezetékégéseĘ a rendszer így megfelel a szabvány szerinti érintésvéde|mi előírásoknak.(KLESZ)

Az utcai homlokzat az eredeti á||apotnak megfe|e|ően kerül felújításra.
Homlokzatképzés:
Az utcai hom|okzatot az eredeti á||apotnak megfe|e|ően á||ítjuk helyre.
Vako|atjavÍtás előtt a homlokzaton szabadon vezetett kábelek a fa|síkba bevésésre kerü|nek.
A sima hom|okzatvako|at javításra kerü| a meg|azu|t, sérrilt hom|okzati vako|at előzetes
leveréséve|.
A te|jes homlokzati fe|Ü|et festése szi|ikát bázisú a|apozóva| és festékke| készü| színezésijavas|at
szerinti színek fe|haszná|ásáva|.
Párkányok bádogfedése, a könyök|ő bádogozása horganylemezbő| cserére kert]lnek.
A függőeresz- és a lefo|yó csatornák cserére kerü|nek.
Az eresz- és hom|okdeszkázatot a korábbi tetőfe|újítashoz kapcso|ódóan már kicseré|ték.
Nyí!ászárók
A faszerkezetű ab|akok szárnyait cseré|jüt a toKzerkezetek szükéges he|yreá||ítasáva| egytitt.
A beépítésre kertjlő nyí|ászárők szá rnyai he|yszíni méretfe|véte|
alapján kerü|nek gyáftasra.
A fém kapu rossz á||apotú, szárnya cserére, tokszerkezete javításra kerü|.
Lábazat:
A vörös mészkő |ábazat sérü|t, állapota miatt átépítésre szoru|.
A menetes gyakran szivárgő és korrodá|t vezetékhá|ózat cseréjéve| a rendszer megfe|e| a műszaki
biztonsági e|őírásoknak. (2003. évi XLil w. 22.s (7)
A régi ó|omnyomó, kőagyag, eternit |efolyóvezeték háĺózat cseréjéve| megszíĺnnek a gyakori
csőrepedések, fodémázásot víze|folyások.
A közös wc-k fe|újítasával a mĹĺszaki|ag nem komfońosítható |akások bér|őinek is,,komfoftosabb,'
korülményeket biztosítunk. MegújuInak a vezetékrendszeret víztakarékos berendezéseket
szerelünk fe|, megszűnnek az évek óta nem használt berendezések.
Az a|aptest mé|ysegében a ta|ajvíz szigetelés né|külĺ fa|azat me||ől a fo|det e|távo|ítjuk és
felrj|etszivárgó |emezes váJe|emi rendszerre| |átjuk el.
Az épü|et udvarába te|epített víz puffer tároző kivá|tja a vízhá|őzatbó| vett, locso|ásra szánt
vízmennyiséget.
A víz és csatorna a|apvezetékek cseréjéve| az udvar is új burko|atot kap.

Budapest VIil. Lujza utca 30. Hrsz:35428

- Tető felújÍtás,
- Zárőfödém megerősítés, tetőtéri hőszigete|és,
- FÜggőfo|yosó csere,

J óz sefu áro s o nko tmáĺv zata
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- Utcai homlokzat fe|újí|ás,
- Haszná|aton kívüli pincerekeszek elbontása, intenzÍv sze||őzés

biztosÍ!ása, ta |ajvizesedés megszüntetése.

A rossz á||apotú tető új cserépfedést kap és a bádogos szerkezetek is cserére kerülnek, a
tetőszerkezet szÜkseg szerint - statikai szaĺvélemény szerint -megerősítést kap. A fa zárófodém
statikai terv a|apján szintén megerősíiésre kerü|.
A zárófödém je|enlegi fe|töltését eltávolítva, fafodém gombamentesítését kovetően kiegyen|ĺtő
homokéteget kap, melyre kerti| a szálas hőszigetelő tábla és az oSB lapos |ezárás.
A dúco|t függőfo|yosó te|jes cserére kerĹi|.
Az utcai hom|okzat az eredeti á||apotnak megfelelően kerü| fe|rijÍtásra.
Homlokzatképzés:
Az utcai hom|okzatot az eredeti á||apotnak megfe|elően á||ítjuk he|yre.
Vako|atjavítás e|őtt a hom|okzaton szabadon vezetett kábelek a falsíkba bevésésre kerülnek.
A sima homlokzatvako|at és a kváderes, fö|dszinti vako|at javításra kerü| a meg|azu|t, sérü|t
hom |okzati vako|at e|őzetes |everésével.
A teljes hom|okzati fe|ü|et festése szi|ikát bázisú a|apozóval és festékkel készü| színezés|javaslat
szerinti színek fe|haszná|ásáva|.
Az ab|akok körüli díszes nyíláskeretek javítasa szükséges. A párkányhúzások pót|ását részben
vakolattal, részben ornamentikáva| szükséges javítani, póto|ni.
A gipszdíszek potlása előzetes mintavételezésse| késztil, a kevésbé hiányos díszítések he|yszíni
javítássaI lesznek he|yreá||ítva. A főpárkányi konzo|díszek hiányoznat pot|ásuk megtörténik.
Párkányok bádogfedése, a könyok|ő bádogozása horganylemezbő| cserére kerü|nek.
A függőeresz- és a |efo|yó csatornák cserére kerü|nek.
Az eresz- és hom|okdeszkát szintén cseré|jüt az eresz nádazott vako|at he|yreá||í|ása után
színezést, a hom |okde szkázat |azú ros fel ü |etkeze|ést ka p.

Nyílásáľók
A faszerkezetű ab|akok szárnyaĺt cseré|jüt a tokszerkezetek szükéges helyreá||ításáva| együtt.
A beépĺtésre kerü|ő nyí|ászárók szárnyai he|yszíni méretfe|véte| alapján kertilnek gyáftásra.
A fémkapu rossz á||apotú, szárnya cserére, tokzerkezete javÍtásra kerü|.
Lábazat:
A mészkő |ábazat sérü|t, á||apota miatt javításra szoru|.
A szel|őztetett pincetérben az aĺaptestek kapi||áris járataiban injektá|ássa| megszÜntetjük a
ta |ajvíz intenzÍv fe|szívodását.

Budapest VIil. Lujza utca 34. Hrsz: 35430

Cserére kerü| a te|jes tetőhéja|ás, |écezés, bádogos szerkezetet cserép, valamint az ereszaljak
deszkázata' A tetőszerkezet szüksĄ; szerint megerősítése e||észü|.

6. A teljesÍtés határideje: 2014. decembeľ 31.

7. A teljesítés helyei:
- Budapest VIII. Kaľácsony Sándor utca 22. Hrsz: 35450
- Budapest VIIL Lujza utca 2.c. Hrsz: 35365
- BudapestVIII. Lujza utca 8. Hrsz: 35368

- Budapest VIil. Lujza utca 15. Hrsz:35443
- BudapestVIII. Lujza utca 22. Hrsz:35424
- BudapestVIII. Lujza utca 30. Hrsz:35428
- BudapestVIIL Lujza utca 34. Hrsz: 35430

8. Az ellenszolgáltatás teljesÍtésének feltételei' illető|eg a vonatkozó jogszabályokra
hivatkozás:

Tózsefu áĺo s Ö nkoĺmáĺv zata
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A 2013. november 11. napján kötött keretmegállapodásban meghatározottak szerinti

9. A szeződést biztosító me|lékköte|ezettségek:
A 2013. november 11. napján kotött keretmegá||apodásban meghatározottak szerinti

10. Annak meghatározáa, hogy az ajánlattevő tehet.e többvá|tozatú aján|atot:
Aján|attevő nem tehet többvá|tozatú aján|atot.

11. Annak meghatáľozős, hogy az ajánlattevő a beszerzés tárgyának egy részére
tehet.e ajánlatot:

Aján|atkérő tárgyi közbeszezési e|járás vonatkozásában nem teszi |ehetővé részajánlat téte|ét.

12. Az ajánlat e|bírálásának szempontia(i):
Aján|atkérő az aján|atot a ..összességében legelőnyösebb ajánlat'' elve szerint éruéke|i.,
tekintettel arra, hogy Ajántatkérő az e|járás első szakaszában megjelent felhívásban
ezt kĺiliin ľögzítette (V.a. egyéb információk 18. pont' valamint v.3.3.2. pont)!

A nettó vá||a|kozói dfiat címenkénti (te|jesíEési he|yszínenkénti) bontásban is meg kell adni, de
ajánlatkérő az egyösszegű nettó vá||aIkozói áta|ánydfiat értékeli.

13. Ajánlattételi határidő' az ajánlattétel nyelve és az ajánlat benyújtásanak címe:
Aiánlattéte|i határidő: 2oL4. március 7. 1o:3o óľa
Aĺán|attéte| nve|ve: magyar
Aián|at benyújtásának címe: ESZ-KER Kft. 1026 Budapest, Pasaréti út 83. BBT irodaház

14. Ajánlat, felbontásának helye, ideje, az ott jeten!étre jogosultak:
He|ye: ESZ-KER Kft. 1026 Budapest Pasaréti rit 83. BBT irodaház
Ideje: 2oÍ4. március 7. 1o:3o óra

Jelen|étre jogosu|tak: kclzbeszeęésekrő| sző|ő 2071. évi CVIII. töruény (a továbbiakban: Kbt')
62. $ bekezdésben meghatározott szemé|yek

Aján|atkérő az írásbe|i konzultációt követően tárgya|ást tań.
Tárgyalás teruezett időponlia: f014, március 12. 18:00 óra. He|yszíne: 1082 Budapest
Baross u. 63-67. l.em. 100 tárgya|ó. Aján|atkérő az e||enszo|9áltatás tekintetében kíván
tárgya|ni az ajánĺattevővel egy tárgya|ási fordu|ó keretében. A tárgya|ás végén aján|attevő
végső aján|atot tesz. Az ajánlati kotöttség a tárgyalás befejezésével á|| be.

A konzultációt követő táľoya|ás során tett aiánlat elfoqadásáró| vaov elutasításáról
az Aiánlatkérő a Kbt' 77. 6 í2) bekezdésében foolaltak meofelelő alkalmazásával
étesíti az Aiánlattevőt'

Aján|atkérő a konzultáció - és az a*, követő tárgya|ás eredményérő| írásbeli összegezést készít. A
Kbt, I24.5 (8) bekezdés d) pontjára tekintette| a szerződés az írásbeli összegezés megkÜ|dését
követően _ már a Kbt. If4. g (6) bekezdésében fog|alt 10 napos moratórium |ete|te e|őtt -
megkothető.

T óz sefu áro s Ö nko ĺĺnáĺy zata

Ertéke|ési részszempontok Súlyszám

1. eqvösszeoű vá| |a| kozói átalá nvdíi (nettó Ft) 95
2. regisfrrá|t taftós á||áskeresők bevonásának
méftéke (főxmunkanap)
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15. A konzultáció lefo|ytatásá na k további szabályai

Felhívjuk aján|attevő figye|mét a xbt. 11o. s (3) bekezdés b) pontiában
foglaltakra, amely szerint Ajánlattevő je|en eljárás soľán a
keretmegállapodásban foglaltakkal azonos vagy ajánlatkérő számára
kedvezőbb ajánlatot tehet. A konzultációt követő tárgyalás befejezésekor
tett aján|atához az ajánlattevő a konzultációra feIhívásban meghatározott
határidőig kiitve van

Az aián|at részei és fe|épÍĽése a következő leoyen:
. TaÉalomjegyzék
. Felolvasólap, ame|y tafta|mazza a Kbt. 60. s (6) bekezdése szerinti adatokat

Az aján|attevő neve, székhe|ye,
Az aján|attevő te|efonszám, te|efaxszám, e-mai| cím
Ajá n lattevő ka pso|atta ftójá na k neve, e|érhetősége
Az aján|at tárgya
Ajánlata

. Aláíľási címpéldány/ meghatalmazás,

. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő cegjegyzésre jogosultjának
ajánlatot a|áírő képviselő a!áírási címpéldányát vagy aláírás mintáját.
Amennyiben az ajánlat cégjegyzésre jogosu|tak álta| meghata|mazott(ak)
a|áíi'ásáva| kerü| benyújtásra, a te|jes bizonyíto eĘű magánokiratba fog|a|t
meghatalmazásnak taftaImaznia ke|| a meghataImazott a|áírás mintáját is.

. Árazott köItséguetések

. Pénziigyi és míÍszakÍ ĺitemteru

A1ánlatkérő dokumentácl;ót készít jelen eljárásban, Ajánlatkérő az ajánlattételhez
szükséges iratokat és dokumentumokat a konzu|tációra fe|hívással egybeszerkesztve
kÜ|di meg az aján|attevő részére'
Az aján|at eredeti papír a|apú pé|dányát zsinórra|, |apozhatóan össze kell fíjzni, a csomót
matricáva| az ajánlat e|ső vagy hátsó |apjához rögzíteni, a matricát le ke|| bélyegezni,
vagY az aján|attevő részéről erre jogosu|tnak alá ke|| írni, ú9y hogy a bé|yqző, i||ető|eg

az a|áírás |ega|ább egy része a matricán legyen;
Az aján|at o|dalszámozása eggye| kezdődjön és oĺda|anként növekedjen. E|egendő a
szöveget vagy számokat vagy képet tafta|maző o|da|akat számozni, az üres o|da|akat
nem ke||, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kel|, de |ehet számozni. Ac.

aján|atkérő az ettő| kisméftékben eltérő számozást (p|. egyes o|dalakná| a lA, lB
o|da|szám) is e|fogad, ha a tafta|omjegyzékben az egyes iratok helye egyérte|műen
azonosítható és az iratok helyére egyéne|műen lehet hivatkozni. Az aján|atkérő a
kismértékben hiányos számozást jogosu|t kiegészíteni, ha ez az aján|atban va|ó
tájékozódása, i||etve az aján|atra va|ó hivatkozása érdekében szükéges;
Az aján|atnak az elején tarta|omjegyzéket ke|l tafta|maznia, me|y a|apján az ajánlatban
szerep|ő dokumentumok o|dalszám a|apján megtalálhatóak;
Az aján|atot záft csomago|ásban, egy eredeti papír alapú pé|dányban és e|ektronikus
adathordozón kell beadni; kérjük az aján|at eredeti példányát te|jes terjede|mében -
e|eKronikus képolvasó eszköz (scanner) segítségével - e|ektronikus adathordozón 3
példányban szíveskedjenek benyújtanĺ (CD-n, DVD-n vagy pendrive.on);
Az ajánlatat taĺtalmaző zárt 6omagon: ,,Ajánlat- VáIlalkozási szetződés keretében
Budapest, ]ózsefuáros Magdoĺna negyed program III, cinkormányzati bérházfelújĺüís
kivitelezése 2.részi va|amint: ,,C,sak kcjzbeszerzési eljárás során, az ajánlattéte|ĺ
h a tĺí ridő lejá fta ko r b o n th a tó fe l !,, mqje|o | ést ke l l fe ltri n tetn i

Az aján|atban |évő, minden dokumentumot (nyi|atkozatot) a végén alá kel| írnia az adott
gazdá|kodó szeruezetné| erre jogosu|t(ak)nak vagy o|yan szemé|ynet Vagy
személyeknek aki(k) erre a jogosu|t szemé|y(ek)től írrásos fe|hata|mazást kaptak;

T óz sefi'áto s o ĺko tĺĺráĺv zata
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Az aján|at minden olyan o|da|át, amelyen - az aján|at beadása eĺőtt - módosíEást
hajtottak végre, az adott dokumentumot aláírró szemé|ynek Vagy szemé|yeknek a
módosításnál is kézjeggyel ke|| e||átni;
Személyes |eadás esetén kérj|'jt hogy aján|ataikat |ehetőség szerint munkanapokon 9-
15 óra között adják |e, az aján|attéte|i határidő |ejártanak napján 9-10:30 őráig
A postai, vagy futárpostai megküldésbő| eredő kockázatokat Aján|atkérő elhárítja.
Aján|attevő kizáró|agos fe|e|őssége, hogy az aján|ati csomag a megadott határidőig
sérüĺésmentesen beérkezzen.
Ajánlatkérő a hiánypot|ás |ehetőségét a rot. 67. $-ban fog|a|tak a|apján biztosítja.
Ajánĺatkérő helyszíni bejárást tart.
Ajánlatkérő e|őíqa, hogy az aján|attevő tájékozodjon a munkavá||alók védelmére és a
munkafe|téte|ekre vonatkozó olyan kote|ezettségekrő|, ame|yeknek a te|jesÍtés helyén és
a szerz&és te|jesíľése során meg kel| fe|e|ni' A tájékoztatást az illetékes szeruek
i ngyenesen teszi k |ehetővé.

16. Az ajánlati kötöttség időtańama
60 nap, a tárgyalás befejezésétő| számítva

17 . A konzu ltációra sző|ő fel h ívá s meg kü Idésének na pja : 2014.02.2 4.

J őzseÍv áto s o tlkotmáĺy zata
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1.

1.1.

II. kätet

Dokumentáció

Úľľt uľłľó n"lÁľ uľľevő nÉszÉnr

A DoKUMEľľÁclo TARTALMA

A dokumentáció a következő részekbő| á||:

1. xöľrľ: KoNzuLTÁcIoRA FELHÍvÁs

2. xorrt: Úľuurłľó ruÁľlłľľevő nÉszÉnr

3. xöler: szERzőDÉsTERvEzET

4. roľrĺ: n,rÁľloľr IGAzoLAs. És ľvrHľKozłľMrNrÁx
+

5. roľrr a uĺiszłrl TARTALoM kütön pdf file.okban csatolva:A mííszaki |eírás,

építészeti adat|ap, tery a tételes árazat|an költségvetés, szintĘzok , he|yszinĘz és a
fotódokumentáció e|eKronikus adathordozón kerü| átadásra.

t'.2. Je|en dokumentáció nem mindenben ismétlĺ meg a konzultációra felhÍvásban fogla|takat a
dokumentáció a konzu|tációra felhívássa| együtt kezelendő. Az aján|attevő kizárólagos
kockázata, hogy gondosan megvizsgá|ják a dokumentációt és annak minden kiegészítését,
(adott esetben), valamint hogy megbízhatő információkat szerezzenek be mĺnden o|yan
körülmény és köte|ezettség vonatkozásában, amely bármilyen módon is befo|yásolhatja az
aján|at természetét vagy je||emzőit.

1.3. Az ajánlattevőnek a dokumentációban közölt információkat biza|mas anyagként ke||

kezelniüt ame|yről harmadĺk fé|nek semmiféle rész|etet ki nem szo|gá|tathatnat hacsak e
harmadik fé| nem készít és nyújt be aján|atot az aján|attevő számára a munka egy részére
vonatkozóan (a|vá||a|koző), vagy az a|ka|masság igazo|ásában részt vesz a gazdasági
szerep|ő. Sem a dokumentációt, sem annak részeit, vagy másolataĺt nem lehet másra
fe|használni, mint aján|attételre, és az abban |eílt szo|gá|tatások cé|jára.

2. KIEGÉsZÍTő ľłrÉrozľłľÁs

2.1. Aján|attevő - a megfe|e|ő aján|attéte| érdekében - a konzu|tácira fe|hívásban, va|amint a
dokumentációban fog|a|takka| kapcso|atban ír.ásban kiegészĺltő (értelmező) tájékoztatást
kérhet az aján|atkérőtő| vagy az áĺta|a meghatározott szeruezettő|.

2.2. Aján|atkérő a Kbt. LZf. 5 (5) bekezdése vonatkozásában, a kiegészítő tájékoztatás
esetében ésszerű időnek tekinti az aján|attételi határidő |ejáftát mqe|őző második napot
(tajékoztatás megkü|désére), fe|téve, hogy a kérdések és kérések az aján|attételi határidő
|ejáftat mege|őző harmadik napig megérkeznek aján|atkérőhöz.

2.3. KiegészíEő tájékoztatást a kovetkező kapcso|attaftasi pontokon szerezhet be Aján|attevő:

ESZ.KER Kft.
1026 Budapest' Pasaréti út 83. BBT irodaház

J őzseÍv árc s t nkotmány zata
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2.4.

Konzultációs felhívás

2.5.

Telefon: +36 (30) 698-2166
Fax: +36 (1) 789-6943

Kapcsolattaftó: Zelenay Krisztina
E.mail : titkaľsag@eszker.eu

Ajánlatkérő nem vá||a| fele|ősséget azért, ha kiegészíEő tájékoztatás kérés keretében nem
adja meg azon e|érhetőségeit, me|yekre a kiegészítő tájékoztatás megadását várja és
ezáltal Aján|atkérő nem képes a tájékoztatás cé|szemé|yhez történő megküldésére (vagy
téves címre kü|di meg a tájékoztatást).

A kiegészítő tájékoztatás te|jes tafta|mát hozzáférhetővé ke|| tenni, illetve meg ke|| kü|deni
Aján|attevő részére. A kĺegészítő tájékoztatást írásban, te|efax útján és e-mai|ben a
dokumentáció átvéte|e Vagy a kérdésfeltevés során fe|ttjntetett telefaxszámra és e-mai|
címre kapják meg.

A kiegészítő tájékoztatasok kézhezvéte|ét az aján|attevőknek haladéKa|anul vissza ke|l
igazo|nia. Kérjük a Tjszte|t Aján|attevőt, hogy a válaszok megérkezéséről a
titkarsag(ôeszker.eu emaiI címre kü|djenek visszaje|zést!

Ajánlattevő felelőssége, hogy o|yan te|efax.e|érhetőséget vagy e-mai| címet adjon meg,
ame|y a megkÜ|dendő dokumentumok fogadására 24 őrában alka|mas. Ugyancsak a
Ajánlattevő fe|e|őssege, hogy a szeruezeti egysegén be|ü| a kięészítő tájékoztatás időben
az arra jogosulthoz kerüljön.

HELYSZÍNI BEJÁRÁS
Ajánlatkérő zoĺ4..'.fěÜřui,ěr z6, ĺäÉjań...Í.o.il.ótäi'.kezoéttéi HELYszÍNI gEJÁRAsr TART.
Ta|álkozó he|ye: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.

Az AIÁNLAT BENYÚJTÁSA

Az aján|attevőnek a Kbt.ben, a konzu|tációra felhívásban, i||eWe jelen dokumentációban
meghatározott taŕalmi és formai kovetelmények maradékta|an figyelembevéte|ével és az
e|őíft köte|ező okiratot dokumentumot nyi|atkozatok (a továbbiakban együttesen:
me||ék|etek) becsato|ásával ke|l aján|atát benyújtania.

Je|en dokumentáció nem mindenben ismét|i meg a konzultációra fe|hívásban fog|a|takat,
ezéft hangsĹl|yozzuk, hogy a dokumentáciő az konzu|tácóra felhÍvással együtt keze|endő. A
konzu|tációra fe|hívás és a dokumentáció rende|kezéseinek eset|eges e||entmondása esetén
a konzu|tációra felhÍvásban szerep|ők az irányadóak. Aján|attevő kötelezettségét képezi _
konzu|tácĺóra felhívás és jeĺen dokumentáció gondos áttanulmányozását követően - az
ezekben fog|a|t va|amennyi előír.ás, formai kovete|mény, kikötés, a beszezés tárgyára
vonatkozó specifikáció betaftása, va|amint a kiegészÍĽő (értelmező) tájékoztatás-kérésre
adott aján|atkérői vá|aszok figye|embevéte|e. Aján|attevő köte|es a konzu|tációra
fe|hívásban, a dokumentációban és aján|atkérő álta| - a teljesítéssel kapcso|atban -
szo| gá |tatott m ĺ nden i nformáció pontossá gá ról meggyő ződni.

Formai e|őírások:

. az aján|at eredeti pé|dányát zsinórra|, lapozhatóan ossze ke|| fíizni, a csomót
matricáva| az ajánlat e|ső vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát |e ke|| bé|yegezni,
vagY az aján|attevő részérő| erre jogosu|tnak a|á ke|| írni, úgy hogy a bélyegző,
i||etőleg aza|áírás legalább qy része a matricán |egyen;

. az aján|at o|da|számozása eggye| kezdődjön és olda|anként növekedjen. Elegendő a
szoveget vagy számokat vagy képet tafta|mazó o|dalakat számozni, az üres o|da|akat
nem ke||, de |ehet. A címlapot és hát|apot (ha vannak) nem ke||, de lehet számozni. Az

2.6.

2.7.

J őzsefváto s o nko tmáĺy zata

3.

4.

4.1.

4.2.

4.3.
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aján|atkérő az ettő| kismértékben eltérő számozást (p|. egyes o|da|aknál a lA, ĺB
o|da|szám) is elfogad, ha a tańa|omjegyzékben az egyes iratok helye egyéfte|műen
azonosÍtható és az iratok he|yére egyéfte|műen lehet hivatkozni. Az aján|atkérő a
kismértékben hiányos számozást jogosu|t kiegészíteni, ha ez az aján|atban va|ó
tájékozódása, i||etve az aján|atra va|ó hivatkozása érdekében szÜkséges;

. az aján|atnak az e|ején (fedőlapot vagy fe|o|vasólapot kovetően) taftalomjegyzéket kel|

tarta|maznia, me|y a|apján az aján|atban szerep|ő dokumentumok olda|szám a|apján
megtaĺálhatoak;

. az aján|atot záft csomagolásban, egy eredeti, papír aĺapú és három eleKronikus (cd
vagy dvd) máso|ati pé|dányban ke|| beadni

. az aján|atban lévő, minden dokumentumot (nyi|atkozatot) a végén a|á ke|| írnia az
adott gazdálkodó szeruezetnél erre jogosu|t(ak)nak vagy o|yan szemé|ynet vagy
szemé|yeknek aki(k) erre a jogosu|t szemé|y(ek)tő| írásos fe|hataImazást kaptak;

. az aján|at minden o|yan o|da|át, amelyen - az ajánlat beadása e|őtt - módosÍtást
hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró szemé|ynek Vagy szemé|yeknek a
módosításná| is kézjeggye| ke|| e||átni;

o Az aján|atat záĺt, sérÜ|ésmentes csomago|ásba he|yezve ke|| benyújtani. A
csomago|ásnak biztosítani ke||, hogy az aján|at egyes pé|dányai együtt maradjanat
egyérte|műen látható legyen, hogy a csomag |ezárását követően abból semmit ki nem
vettek, éýagy abba semmĺt be nem tettet és a csomagolás kü|ső felü|etén
megje|ö|hetőek |egyenek a következő pontban felsoro|t adatok;

. a zárt csomagon ,,Aján|at-,,Váĺĺalkozási szerződés keretében Budapest, ]ózsefuáros
Magdolna negyed program III, cinkormányzatĺ berházfelújĺtĺás kiviteĺezése 2. résż,,
va|amint az ,,Gak kcjzbeszerzési eĺjárás során, az ajánlattéteĺi hatiĺáridő lejáłtakor
bontható fel!,, mqje|olést ke|| feltüntetni.

Az aján|at nem taĺtalmazhat beto|dásokat, tör|éseket és átírásokat, az aján|attevő álta|
e|követett hibák szükĄ;es korrekcióinak kivéte|éve|, ame|y esetben ezen korrekciókat az
aján|atot a|áír.ó személynet vagy szemé|yeknek kézjegyükkel ke|| e||átni.

Az ajánlatat írásban és zártan, a fe|hĺvás á|ta| megje|o|t kapcso|attaftási pontban megadott
címre közvet|enü| vagy postai úton ke|l benyújtani az aján|attéte|i határidő |ejártaig. A
postán, futárra| fe|adott, vagy szemé|yesen kézbesített aján|atat az aján|atkérő csak akkor
tekinti határidőn belü| benyújtottnat ha annak kézhezvéte|ére az aján|attéte|i határidő
lejáftaig sor kerü|. Az aján|at, illetve az azza| kapcsolatos postai kü|demények e|vesztésébő|
eredő kockázat az aján|attevőt terhe|i.

Az ajánlat benyújtásának he|ye és határideje:

Ész-ren rn.
1026 Budapest Pasaréti út 83. BBT irodaház

Telefon: +36 (30) 698-2166
Fax: +36 (1) 789-6943

KapcsolattaÉó: Zelenay Krisztina irodavezető
E-mai ! : titkarsag@eszker.eu

határidejel2ot4. máľcius o7. 1o:30 óra

4.7. Személyes |eadás esetén kérjü|Ý hogy aján|ataikat munkanapokon 9-15 óra között adják |e,

az aján|attéte|i határidő |ejáftanak napján 10:30 őráig,

J ózsefu áro s Ö nkotnáĺy zata
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4.8. Az aján|atat aján|atkérő érkezteti, és biztosítja, hogy az ajánlat tarta|ma a felbontás
időpontjáig senki számára se válhasson hozzáférhetővé.

4.9. Ha je|en dokumentáció aján|ott igazo|ás- és nyilatkozatminta a|ka|mazását íia e|ő, ez
esetben a 4. kötetben ta|á|ható vonatkozó iratmintát kérjük fe|használni és megfe|e|ően
kitöltve az ajánlathoz me||ékelni.
Az ajánlott igazo|ás- és nyilatkozatminta he|yett, annak tarta|mi|ag mindenben megfe|e|ő
más okirat is me||éke|hető Fe, aján|attevő fe|e|ősségge| tartozik az aján|atban közö|t adatok
és nyilatkozatot va|amint a becsatolt igazo|ásot okiratok taftalmának va|ódiságáéft.

4.70. p,z. aján|at előkészíteséve|, összeá||Ításáva| és benyújtásáva|, vagy az aján|athoz szükéges
információk megszezéséve| kapcso|atos mu|asztás kovetkezményei aján|attevőt terhe|ik. Az
aján|at e|készítéséve|, benyújtásava| és egyébként a közbeszerzési eljárásban va|ó
részvétel|e| kapcso|atban felmerülő ko|tségeket az aján|attevők maguk vise|ik és ezek
részben vagy egészben történő megtérítesére az ajánlatkérő nem kote|ezhető. Minden
o|yan adat, információ beszeaése, ame|y aján|atuk e|készítéséhez és a szeződéses
köte|ezettségek e|vá||alásához szükségeset saját kö|tségükre és saját felelősségükre az
Ajá nlattevők fe|adata.

4.11. Aján|atkérő az aján|at benyújtását kovetően nem veszi figye|embe aján|attevőnek - a
pontos információk hĺányára hivatkozó - aján|at módosÍtására vonatkozó kére|mét. Az
ajánlathoz szÜkéges pontos és egyértelmű információk beszezését szo|gálja a je|en
dokumentációban rész|etezett tájékoztatás-kérés |ehetősége. Aján|attevőnek a
jogszabá|yi rende|kezések betaftása me||ett - az e|járást megindíto felhívásban, a
dokumentációban és az aján|attevők kérdéseire adott vá|aszokban meghatározottaknak
megfe|e|ően ke|| az aján|atot e|készítenie.

4.12. pE. aján|atban kozölt információk kizáró|ag ezen közbeszezési e|járás eredményének
megá | |apítása keretében kerÜ | nek fe|haszná |ásra.

5. nÉszruÁľHTTÉTEL, ILIETVE röggvÁLrozATÚ ruÁľHrrÉĺrl rcľleľősÉce
5.1. Aján|atkérő a részaján|attéte| |ehetőségét az e|járás során nem bĺztosítja.
5.2. Az aján|attevők je|en e|járásban tobbváltozatú (a|ternatÍv) ajánlatot nem tehetnet az ilyen

aján|atat aján|atkérő éruényte|ennek nyi|vánítja, tekintette| arra, hogy nem
összehasonlíthatóak a tobbĺ aján|atta|.

tizI.eľr TIToK vÉorlMe
Az aján|attevő az aján|atában, va|amint a 69-70. $ szerinti indoko|ásban e|kü|onített modon
e|he|yezett, üz|eti titkot [Ptk. 81. 5 (2) bekezdése] taĺta|mazó iratok nyi|vánosságra
hozatalát megti|thatja . Aa úz|eti titkot tarta|mazó iratokat úgy ke|| e|készíteni, hogy azok a
Ptk. 81. 5 (3) bekezdésére tekintette| kizárő|ag o|yan információkat taftalmazzanat
ame|yek nyilvánosságra hozata|a az üz|eti tevékenység végzése szempontjábo| arányta|an
sérelmet okozna, továbbá ne tartalmazzanak a Kbt. 80. s (2)-(3) bekezdése szerinti
elemeket.
Aján|atkérő nem vá||a| felelősséget az tiz|eti titoknak taftott információk, iratok harmadik
szemé|yek (kü|önösen más aján|attevőt gazdasági szereplők) á|ta|i megismerésééft,
amennyiben aján|attevő az üz|eti titkot [Ptk. 81. 5 (2) bekezdése] taftalmazó iratokat
ajánlatában nem e|kü|önített módon, Vagy úgy he|yezi e|, hogy azok tarta|maznak a
fentiekben megje|o|t információkat is.

n,rÁľurr xoroľľsÉc
Az ajánlati kötöttség időtaftama: 60 nap (a tárgyalás befejezésétőĺ

Az AJÁNLAT FEtBoNTÁsA
Az ajánlatat tafta|mazó iratok fe|bontásának he|ye és ideje:

Esz.KER KÍt.
1026 Budapest Pasaréti út 83. BBT iľodaház

J őz sef v äto s Ö nkotnźny zata
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9.
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8.6.

fszt. tárgyaló
Ajánlat felbontásának ideje: 201'4. március 07. 1o:3o óra

Az aján|at fe|bontásáná| csak az ajánlatkérő, az ajánlattevőt va|amint az á|ta|uk meghívott
szemé|yet továbbá - a közbeszezéshez támogatásban részesü|ő aján|atkérő esetében - a
külön jogszabá|yban meghatározott szeĺvek képviselői, va|amint szemé|yek |ehetnek je|en.

Ar, aján|at felbontásakor ismeftetni ke|| az aján|attevők nevét, címét (székhe|yét
|akóhelyét), va|amint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az éftéke|ési
szem pont (részszem pontok) a|a pján érLéke|ésre kel ü | nek.
pr' aján|atkérő az aján|at bontásának megkezdésekor, az aján|at fe|bontása e|őtt
közvet|enÜ| ismerteti a becsü|t éľtéket és a szeződés te|jesítéséhez rendeĺkezésre á||ó
anyagi fedezet összegét.
Ha az aján|at bontásán egy - ott jelen lévő - szemé|y kéri, az aján|at ismeftetését követően
azonna| lehetővé ke|| tenni, hogy betekinthessen a fe|o|vasó|apba.
A határidő után beérkezett aján|at csomago|ása az ajánlattevő szemé|yének megá||apítása
céljábó| bontható fe|, ame|yről külön jegyzőkönwet ke|| felvenni.

Az AJÁNLAT rlgÍRÁńsn
Az aján|at e|bír.á|ása során az aján|atkérőnek meg kell vizsgá|nia, hogy az aján|at megfele|-e
az e|járást megindító fe|hĺvásban, a dokumentációban, va|amint a jogszabá|yokban
meghatározott fe|téte|eknek.
Az aján|atkérő köte|es megá||apítani, hogy me|y aján|at éruénytelen, és hogy van-e o|yan
aján|attevő, akit az e|járásbo| ki ke|| zárni. AZ, aján|at téte|es átvizsgálása során
megá|lapításra kerü|nek az aján|at eset|eges érvényte|enÍtésére vagY az ajánlattevő
kizárására okot adó körü|mények.
Az éruényes aján|atot az e|járást megindÍtó fe|hÍvásban meghatározott értéke|ési szempont
a|apján, valamint a Kbt. 7L-73. $-okban, az eljárást megindító fe|hívásban, továbbá a je|en

dokumentációban fog|a|takra tekintettel ke|| éftéke|ni.
Az ajánlatkérő az aján|atot a |ehető |egrövidebb időn be|ü| köteles e|bírá|ni, az e|bírá|ást
olyan időtaftam a|att ke|l e|végeznie, hogy az aján|attevőnek az eljárást |ezárő döntésrő|
való éftesítésére az aján|ati kotöttség fennállása a|att sor kerü|jön.
Az aján|atkérő indokolt esetben az aján|ati kötöttséo |ejáftanak időpontiát mege|őzően
fe|kérheti az aján|attevőket ajánlataiknak meghatározott időpontig tofténő további
fenntartására, az aján|ati kötöttseg kiterjesztése azonban nem haladhatja meg az e|járást
megindíľó kötöttség |ejártanak eredeti időpontjátó| számított 60 napot. Amennyiben az
ajánlattevő az aján|atkéľő által megadott hatáľidőben nem nyilatkozit ú9y kell
tekinteni, hogy aján|atát az ajánlatkéľő á|tal megjelölt időpontig fenntaÉja.
Amennyiben va|ame|yik ajánlattevő aján|atát nem tatja fenn, az aján|ati kotöttség
|ejáftanak eredeti időpontját követően az e|járás további részében az értéke|és során
aján|atát figye|men kívü| keĺl hagyni.
Az aján|atkérő köte|es biztosítanĺ a hiánypot|ás |ehetőségét, va|amint az ajánlatban
ta|á|ható, nem egyéfte|mű kije|entéset nyi|atkozatok, igazolások tarta|mának tisztázása
érdekében az aján|attevőktő| fe|vi|ágosítást kérni. A hiánypót|ás és fe|vi|ágosítás kérésre
vonatkozó szabá|yokat a Kbt. 67. 5-a tafta|mazza.
Mindaddig, amíg hiánypót|ásra vagy felvi|ágosítás nyújtására határidő van fo|yamatban, az
aján|attevő potolnat olyan hiányokat, ame|yekre nézve az aján|atkérő nem hívta fe|

hiánypót|ásra.
Az aján|atkérő az értéke|és szempontjábo| |ényeges eljárást megindíto e|emek tarta|mát
mega|apozó adatokat, va|amint indokolást köte|es ír.ásban kérni, ha az aján|at a megkötni
teĺvezett szerzffiés tárgyára figye|emmel arányta|anu| alacsony árat tafta|maz bárme|y
o|yan, az e||enszolgá|tatásra vonatkozó osszeg tekintetében, ame|y öná||óan értéke|ésre
kerüĺ.
Az ár aránYta|anu| alacsony voltának megíté|ésekor az aján|atkérő korábbi tapaszta|ataira, a
kozbeszezést mege|őzően végzett piaďe|mérés eredményére Vagy a kozbeszezést

9.6.
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mege|őzően a becsri|t éfték meghatározásához felhaszná|t egyéb adatokra ke|| figye|emmel
|enni. Köteles az ajánlatkérő a fentieket a|ka|mazni kü|onösen akkor, ha az aján|atban
foglalt e||enszolgá|tatás több mint húsz százalékka| e|tér a közbeszezés - az
e||enszo|gá|tatás öná||óan értéke|ésre kerü|ő va|amely eleme esetén az adott elemre eső -
becsĹi|t éftékétő|.
Az irreá|is aján|ati elem (el|enszo|gáltatás) miatti indoko|ás kérés szabá|yaĺt a Kbt. 69. 5-a
taľtaImazza.

9.9. Ha az aján|atnak az éľtérelési részszempontok szerinti va|ame|yik tafta|mi eleme
lehetet|ennek vagy tú|zottan magas Vagy alacsony mértékĹínet il|eWe kiľÍvóan
arányta|annak értéke|t kote|ezettsé9vá||a|ást taftalmaz, az aján|atkérő az érintett aján|ati
elemekre vonatkozó adatokat, va|amint indoko|ást köteles ír.ásban kérni. Az aján|atkérő az
indokoĺás és a rende|kezésére á||ó iratok a|apján köte|es meggyőzffini az aján|ati e|emek
megalapozottságárő|, teljesÍthetőségérő|, ennek során az aján|attevőtő| ír.ásban
tájékoztatást kérhet a vitatott aján|ati e|emekre vonatkozóan'
Az ajánlatkérő köteles éruénytelennek nyilvánÍtani az aján|atot, ha nem tartja
e|fogadhatónak és a gazdasági ésszerűségge| összeegyeztethetőnek az indoko|ást.

10. łz ÉnvÉľrlYEs AJÁNuľ ÉnľÉĺELÉsE

10.1. pę. aján|at éftéke|ési szempontja az összess{;ében |egelőnyosebb aján|at a fe|hÍvásban
megadott módszer szerint:

A nettó vá||a|kozói dffat egyösszegű áta|ánydíjban ke|| megadni. Aján|attevő az
egyosszegű vá|la|kozói áta|ánydÚon fe|ü| semmi|yen dĺiat, ko|tséget nem jogosult
Aján|atkérővel szemben éruényesíteni, így a megaján|ott vál|a|kozói áta|ánydíjnak
tafta|maznia ke|| minden dffat, kö|tséget, hasznot, kifizetési igényt.

Ajánlatkérő az e||enszo|gá|tatásra vonatkozó 1. éftéke|ési részszempontot a
KözbeszezésÍ Hatóság útmutatója az osszességében lege|őnyösebb ,aján|at
kiválasztása esetén a|ka|mazható módszerekrő| és az aján|at e|bír.álásáró| (KE 2012.
évi 61. szám; 2012. június 1.) ilI.A. l.ba) pontja alapján a fordított arányosítás
módszeréve| éftéke|i o|y módon, hogy a |ega|acsonyabb érték a |egkedvezőbb és a
|egkedvezőbb tarta|mi e|emre a maximá|is pontot (felső ponthatár) adja, a többi
aján|at taftalmi e|emére pedig a |egkedvezőbb tarta|mi e|emhez viszonyítva
fordítottan arányosan számo|ja ki a pontszámokat az a|ábbi kép|et alapján:

P= lA-lcgjQbblAtlzsgé.lt (Pmax-Pmin)] + Pmi n

ahol

P: a vizsgá|t aján|ati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma

Pmax: a pontská|a fe|sl határa

Pmin: a pontská|a a|só határa

A|egjobb: a lege|lnyösebb ajánlat tafta|mi eleme

A|egrosszabb: a |ege|lnyte|enebb aján|at tartaImi e|eme

Avizsgá|t: a vizsgált ajánlat taľta|mi e|eme;

Ajánlattevő csak magyar forintban (HUF) tehet aján|atot és a szerzffiéskötés
valutaneme is csak ez lehet.

J óz sefu áro s Ö ĺ.lko tĺrráĺy zata
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A taftósan á||áskereső személyek foglakoztatásának mértéke éftéke|ési
részszempontot aján|atkérő a Hatóság fent nevezett útmutatójának III. A. lbb)
pontja alapján az egyenes arányosítás módszeréve| éftéke|i oly módon, hogy a
legmagasabb érték a legkedvezőbb, és az aján|atkérő a legkedvezőbb taľtaĺmi e|emre
a maximális pontot (fe|ső ponthatár) adja, a tobbi aján|at taftalmi e|emére pedig a
|egkedvezlbb taftalmi elemhez viszonyítva arányosan számo|ja ki a pontszámokat az
alábbi kóplct alapján:

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

ahol:

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma

Pmax: a pontská|a felső határa

Pmin: a pontskála a|só határa

A|egjobb: a lege|őnyösebb aján|at tarta|mĺ e|eme

A|egrosszabb: a lege|ĺnyte|enebb aján|at tańalmi eleme

Avizsgá|t: a vizsgált aján|at tafta|mi e|eme

REGISZTRÁLT TÄRTóS (L,EGĄLABB 6 ľlóľłrrł; ÁI.usrrneső SZEMÉLYEK
FoG LALKoZTATÁSÁNAK M ÉRTÉKE

A nyeftes aján|attevő köte|es a szerződés te|jesítésébe vá||a|ásának megfe|e|ő számú (fő)
regisztrá|t tartós (|egalább 6 hónapja) álláskereső személyt bevonni és a szeęődésben
meghatározott munkaterületen fogla|koztatni. A felolvasólapon tájékoztató jel|eggel
fel kell tiintetni, hogy ajánlattevő hány fő regisztľált taftós (legalább 6 hónapja)
á|Iáskereső személy! il!. hány munkanapon keľeszti,il kíván foglalkoztatni.
Ajánlatkéľő a fenti szozat eľedményeképpen megadott éftéket éÉékeli.

Aján|attevő kote|es - a fe|hÍvasban meghatározott étéke|ési részszempontnak megfe|e|ően
- a szerződés te|jesítésébe bevonni kÍvánt regisztrá|t tartós (|ega|ább 6 hónapja) á||áskereső
szemé|y számát (fő * munkanap) a felolvasó|ap - adott részszempontra vonatkozó -
sorában feltüntetni.

Ajánlattevő csak a kerctmegállapodásban foglaltaknál kedvezőbb megaján|ást
tehet. Az ajánlattevő által az eljárás első szakaszában megajánlott 4fő*3o0
munkanap (1200fő*munkanap) megaján!ás valamennyi konzultációra
egyiittesen éÉendő.

Aján|atkérő kizárólag az egész számú megaján|ást (p|.: f5, 26, ... 100 fő, és így tovább)
fogadja e|, a törtszámú, i|letve nem főxmunkanapban (p|. %-ban) meghatározott, illetve az
egyszerre több e|térő éĺtéket (p|. 50-60 fő) is tarta|mazó megajánlást taŕa|mazó aján|at az
éľvénytelenség következményét vonja maga után.

J óz sefu áro s o nko ĺĺnáĺry zata
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A szeződés te|jesítésébe - a nyeľtes aján|attevő vá||a|ásáva| összhangban - bevonnĺ kÍvánt
regisztrá|t tartós (|egalább 6 hónapja) á||áskereső személyeket a szerződés időtaftama a|att
(a vá||a|ásnak megfe|elő munkanap időtaftamra), teljes munkaidőben (napi 8 órában), a
szeződésben meghatározott munkatertj|eten fog|alkoztatni ke|l, ellenkező esetben a
nyeftes aján|attevő szeĺződésszqést követ e|, amelynek kovetkezménye a fe|hĺvásban
e|őílt méÍtékű hibás te|jesítési kotbér éruényesÍtése' avagy a szeződés fe|mondása és a
meghi úsu |ásĺ kotbér éruényesítése.

Ajánlattevő az aján|attéte| során Vegye figye|embe, hogy Aján|atkérő a szeződés
megkötésekor, i||etve te|jesítés során e||enőrzi a regisztrált tartós (|egalább 6 hónapja)
á||áskereső szemé|yek szeaődés te|jesítésébe torténő bevonása érdekében tett vá||alkozói
intézkedéseket, illetve a te|jesÍtésbe töfténő bevonásukat. Aján|atkérő az e||enőnés során a
nyeftes aján|attevőtő| bekérheti az érintett munkavállalók munkavá||a|ói szerzffiését, az
i||etékes munkaügyi központ érintett munkavá|lalók nyi|vántartásáva|, regisztrációjával
kapcso|atos igazo|ásait, továbbá az építesi he|yszíneken az érintett munkavá||a|ók
munkavégzését e||enőrizheti. A vá||a|kozói intézkedéseknek és a regisztrá|t taftós (|ega|ább
6 hónapja) á||áskereső személyek szerződés te|jesítése során töfténő a|ka|mazásának
összhangban ke|| |ennĺük a felhÍvásban és a dokumentációban, valamint a nyertes
ajá nlattevő ajá nlatába n fog |a |ta kka |.

Az aján|attevőnek |ehetőség szerint Budapest VIII. kerü|etében regisztrá|t tartós álláskereső
szemé|yeket kell bevonnia a te|jesítésbe.

Regisztrá|t tartós (|ega|ább 6 hónapja) á||áskeresőnek ajánlatkérő a konzultáció a|apján
megkötendő . e|sőként hatá|yba |éw - vá||a|kozási szerződés hatályba |épésének napján
regisztrá|t tartós (|ega|ább 6 hónapja) á||áskeresőnek minősü|ő személyeket tekintĺ.

1 1. EREDMÉNYHIRDETÉą összEc EzÉs lzłrÁľ Iĺľ ELBÍRALAsÁnól

tl.l. Atr. aján|atkérő köte|es az aján|attevőt ír.ásban tájékoztatni az e|járás eredményérő|, az
eljárás eredményte|enségérő|, az aján|attevő kizárásáró|, a szerződés te|jesÍĽésére va|ó
a|ka|mat|anságának megá||apÍtásáról, aján|atának egyéb okbó| töftént éruényte|enné
nyilvánítasáról, va|amint ezek részletes indokáról, az errő| hozott döntést követően a |ehető
|eghamarabb, de |egkésőbb három munkanapon belü|.

7l.2. 
^z 

aján|atkérő az aján|at e|bír.á|ásának befejezésekor külön jogszabá|yban meghatározott
minta szerint ír.ásbeli osszegezést köteles készíteni az aján|atró|. Az aján|atkérő az aján|at
e|bírá|ásának befejezésekor a fenti tájékoztatást az írásbe|i osszegezésnek aján|attevő
részére te|efaxon vagy e|eKronikus úton torténő megkü|déséve| teljesíti.

n3. Az. aján|atkérő az aján|at elbírá|ásáró| készített ír.ásbe|i összegezést az aján|attevő részére
történő megkü|désétől számÍľott huszadik napig egy a|ka|ommal jogosu|t módosítani,
szükség esetén az éruényte|enségrő| szó|ó tájékoztatást visszavonni, továbbá a már
megkötött szerződéstő| e|á||ni, illetve amennyiben a te|jesítés megkezdése miatt az eredeti
á||apot nem állítható helyre, a szerződést azonna|i hatá|lya| fe|mondani, ha az eredmény
megkü|dését követően ész|e|i, hqy az eredmény (eredményte|ensé9) toruénysétő vo|t és
a módosítas a töruényséftést otvoso|ja. Az ajánlatkérő a módosított írásbe|i összegezést
köteles faxon vagy elektronikus úton ha|adéKa|anu|, egyidejű|eg az összes aján|attevőnek
megkü|deni.

L2. EtőzETEs vITARENDEZÉS

12.L. 
^ 

Kbt. 79. $ (1) bekezdése szerinti előzetes vitarendezési kére|met az a|ábbi címre ke||

benyújtani:

J óz sefu áĺo s o nkotmány zata
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Ész.xrn xĺt.
Ĺ026 Budapest, Pasaréti út 83. BBT irodaház

Telefon: +36 306982166
Fax: +36 L7896943

Ka pcsolatta ftó : Ze|enay Kri szti na i ľodavezető
E.mail : titkaľsag@eszker.eu

12.2. 
^ 

kére|mezőnek az ajánlatkérőhöz benyújtott kére|mében (a továbbiakban: e|őzetes
vitarendezési kére|em) meg ke|| je|olnie az írásbe|i összegezés vagy egyéb dokumentum,
vagy e|járási cse|ekmény jogséľtőnek taftott e|emét, továbbá a kérelmező javas|atát,
észrevéte|ét, va|amint az á|láspontját a|átámasztó adatokat, tényeket, továbbá az at.
alátámasztó dokumentumokra - ha vannak i|yenek - hivatkoznia ke||. Ar. e|őzetes
vitarendezési e|járás szabá|yait a Kbt. 79. $-a tarta|mazza.

12.3. Amennyiben aján|attevő a rendelkezésére ál|ó határidőben e|őzetes vitarendezési kére|met
nyújtott be az aján|at bontását követően tortént e|járási cselekménnye|, ke|etkezett
dokumentumma| kapcso|atba\ az ajánlatkérő a kére|em benyújtásátó| a válaszának
megkü|dése napját követő tíz napos időtartam |ejártaig akkor sem kötheti meg a
szeaődést, ha eddig az időpontig a szerződéskötési moratórium egyébként lejárna.

13. A vÁLLALKoásr szEPz;őDÉs MEGKöTÉsr És TEuEsÍTÉsE

73.l. ptr. ajánlatkérőként szeződő fé| jogosult és egyben köte|es a szeaődést felmondani - ha
szükséges o|yan határidőve|, amely |ehetővé teszi, hogy a szeződésse| érintett fe|adata
e||átásáró| gondoskodni tudjon - ha:
. a nyeftes ajánlattevőben köatetetten vagy közvet|ent]| 21o/o-ot megha|adó tu|ajdoni

részesedést szerez va|ame|y o|yan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem
rende|kező gazdasági társaság, ame|y nem felel meg az 56. 5 (1) bekezdés k)
pontjában meghatározott fe|téte|eknek.

. a nyertes ajánlattevő közvetetten vagy kozvet|enü| 25olo-ot megha|adó tu|ajdoni
részesedést szerez valame|y o|yan jogi szemé|y vagy jogi szemé|yiségge| nem
rendelkező gazdasági társaságban, amely nem fele| meg az 56. s (1) bekezdés k)
pontjában meghatá rozott fe|téte|eknek.

Jelen pontban em|ített fe|mondás esetén a nyertes ajánlattevő a szerz&és megszűnése
e|őtt már teljesített szo|gá|tatás szerződésszerű pénzbe|i e||enéftékére jogosu|t a Kbt. 125.

5 (6) bekezdése a|apján.
13.2. 

^ 
kü|földi adói||etőségű nyeftes aján|attevő köte|es a szerződéshez arra vonatkozó

meghatalmazást csato|ni, hogy az i||etősége szerinti adóhatóságtó| a magyar adóhatóság
közvetlenüĺ beszerezhet a nyeftes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közotti
jogsęé|y igénybevéte|e né|kü|.

13.3. 
^ 

keretmegá||apodást és az az alapján megkötendő szerződéseket a közbeszerzési e|járás
a|apján nyertes aján|attevőként szeződő félnet i||etve közösen aján|atot tevőknek ke||

te|jesítenie.
13.4. Az ajánlattevőként szeződő félte|jesítesében köte|es közremĹĺkodni az o|yan a|vá||alkozó és

szakember, amely a kozbeszerzési e|járásban részt vett az ajánlattevő alkalmasságának
igazo|ásában. Az ajánlattevő köte|es az aján|atkérőnek a teljesítés során minden o|yan -
akár a korábban megje|ö|t a|vá||alkozó he|yett igénybe venni kívánt - a|vá||a|kozó bevonását
bejelenteni, ame|yet az ajánlatában nem nevezett meg és a beje|entésse| együtt
nyi|atkoznia ke|| arról is, hogy az á|ta|a igénybe venni kí'vánt a|vá||a|kozó nem á|| a klzárő
okok hatá|ya a|att.

Ĺ4, Ajánlatkérő e|őíqa, hogy az aján|attevő tájékozodjon a munkavá||alók véde|mére
és a munkafe|tételekre vonatkozó o|yan kötelezettségekről, amelyeknek a te|jesítés
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helyén és a szerződés te|jesÍtése során meg ke|| fe|e|ni. A tájékoztatást az i||etékes
szeruek ingyenesen teszik |ehetővé.

Aján|atkérő az a|ábbiak szerint adja meg azon szeruezetnek (hatoságnak) a nevét és
címét (elérhetőségét), ame|yeKő| az ajánlattevő megfe|e|ő tájékoztatást kaphat:

Munkavállalók védelme és a munkafe|tételekre vonatkozó
kötelezettségek: Budapest Fővárosi Kormányhivata! Munkavédelmi és
M un ka ügyi Szakigazgatási Szeruének M u n kavédelmi Fel ügye|ősége

1132 Budapest, Visegrádi u. 49.Postacím: 1438 Budapest Pf. 520.te|: 06-1-323-3600fax:
06-1-323-3602 E-mail: budapestfu-kh-mmszsz@ommf.gov.hu
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TTI. Kötet

Vá l lal kozási szerződés

ame|y |étrejott egyrészrő| Józsefvárosi önkormányzat (székhe|y: 1082 Budapest, Baross u.
63-67., képvise|i: dr. Kocsis Máté polgármester, adószám: 15735775-2-42, tt5rzsszám.. 7357L5,
bankzám|aszám: 14100000-1023949-60000009, KSH számjel: 15735715-8471-32l-07), mint
Megrende|ő (a továbbiakban Megrendelő),

másrészrő| MAGDOLNA NEGYED 2013 KoNzoRcIUM (Konzorcium vezető: West Hungária
Bau Építőipari Szo|gáltató Kft. 2051 Biatorbágy Vendel Park, Huber u.l Konzorciumi tag: Éprcłn
zrt. IItz Budapest, Németvö|gyi út 146.) bankzám|aszám: .., képvise|i:

kiviteIezői nyi|vántaftási azonosÍtó:
mint Vá||alkozó (továbbiakban:

ü;| |; iŕ;i ŕüätt äl.. l;i i,ät ;ö; ä äÉt"Ět ;;il.;Ł.

Előzmények

Megrende|ő rÉ-sszo1zots. szám a|att megjelent hĺrdetménnye| keretmegál|apodás
megkotésére irányu|ó, a közbeszezésekrő| szó|ő 201L. évi CMII. töruény (a továbbiakban:
Kbt.) ilI. fejezete szerinti nyílt közbeszezési e|járást indított ,,Keretmegállapodás Budapest,
Józsefuáros Magdo|na negyed program III. onkormányzati bérházfe|újítás kivite|ezéshez,'
e|nevezésse|.

A keretmegá||apodásos e|járás eredményes vo|t, me|y a|apján egy aján|attevőve| kerü|t sor
keretmegá | |apodás megkötésére.

Fe|ek rögzítettét hogy - hivatkozva a Kbt. 109. s (1) bekezdés b) pontjára - hogy a
keretmegá||apodás nem tafta|mazza a közbeszerzések megva|ósítása érdekében megkötendő
egyedi szeaődések va|amennyi feltéte|ét.

Megrende|ő ezt követően konzultációs eljárást indított, me|ynek során Vállalkozó aján|atét
fogadta el a Megrende|ő.

Fe|ek a je|en szeaődésben meghatározott fe|adatok e||átására az a|ábbi szeződést kotik.

Megrende|ő kije|enti, hogy a Ptk. 685. $ a|apján szerződő hatóságnak minősÜ|.

1. Megrendelő megrendeli, Válla|kozó e|vá||a|ja a hivatkozott keretmegá||apodásos e|járás
a|apján indu|t konzultációs eljárás iratanyagában (melynek rövid leír.ását a je|en szeződés 1.
sz. me||ék|ete is taŕalmazza) meghatározott taŕa|mú és mennyiségű munka e|végzését
ered ményfeIe|ősségge|.

2. Vá||a|kozó fe|adata az érintett ĺngatlan(ok)ban a közbeszerzési műszaki leírás, teru, az
árazatlan kö|tségvetés, a hatá|yos jogszabályot szabványok és szakmai szoloĺányoknak
megfe|elően a munká|atok te|jes korű megvalósítása'
a) Erintett ingatlanok:
b) Budapest VIII' Karácsony Sándor utca22. Hrsz: 35450
c) Budapest VIil. Lujza utca 2. c. Hrsz:35365
d) Budapest VnI. Lujza utca 8. Hrsz: 35368
e) Budapest VIil' Lujza utca 15. Hrsz:35Ą43
í) Budapest VIil. Lujza utca 22. Hrsz:35424
g) Budapest VIil. Lujza utca 30. Hrsz: 35428
h) Budapest VIil. Lujza utca 34. Hrsz: 35430

| őzsefv ár o s Ö ĺlkoľ.ĺnánv zaĺa
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3. Vál|a|kozó a munkát I. osztá|yú minőségben, határidőre köte|es e|végezni. Vá||a|kozó a
munkavégzés során csak I. osztályú anyagokat használhat fe|.

4. A beépített anyagok minősegét igazo|ő dokumentumokat a Vá||a|kozó az építési tevékenység
során a Megrendelő képvise|őjének koteles bemutatni és az átadás áwételi e|járás során
átadni.

5. Fe|ek megá||apodnak abban, hogy a Vállalkozó akkor te|jesít hibátlanul, ha a megva|ósuĺt
eredmény kie|egíti az azza| kapcsolatban a jogszabá|yokban, a támogatási szeződésben
továbbá a jelen szerz&ésben megfoga|mazott va|amennyĺ követe|ményt és a|ka|mas a
rende|tetésszerű haszná|atra.

6. Vá|la|kozó jogosult a|vá||a|kozó(k) igénybevéte|ére. Az a|vál|a|kozó igénybevételéné| a Kbt. és
a jelen szerződés megkotéséhez vezető kozbeszerzési e|járás rendeĺkezései irányadóak. pc.

a|vá||a|kozókka| kotott szeződésekre a Kbt. továbbá a 306ĺ2oĹI. (XII.23.) Korm. rende|et
szabá|yai éľte|emszerűen irányadóak.

7. A Válla|koző az igénybe vett a|vá||a|kozóéĺt (teljesítési segédért) úgy fele|, mintha az
a|vá||a|kozói (teljesítesi segédei) á|ta| végzett munkákat saját maga vĄ;ezte vo|na e|. A
jogosu|at|anu| igénybe vett a|váĺĺa|kozókéĺt a Ptk. szabá|yai szerint fe|e|.

I. Az ellenszolgáltatás összege, megfizetésének módja' feltéte|ei

1. Vá||a|koző a szerz&és te|jesítéséft vá||a|kozói dfra jogosu|t.
2. A vál|alkozői díj összege címenként az a|ábbi:

BudapestVIII.KarácsônySándorutca22.Hrsz:35450:Aválla|kozóidíj-rt+ÁrĄ
azaz ......... ..... forint+Afa.
Budapest VIil. Lujza utca 2.c. Hrsz: 35365: A vá||a|kozói díj F|+ĺłFA, azaz

BudapestVIil.Lujzautca8.Hrsz:35368:Aválla|kozóidíj-Ft+ÄFA,azaz
""";"""""
Ft+AFA, azaz .,,...... ..... forint+Afa saját forrás terhére e|számo|ható
költséget taftalmaz.
Budapést VIil. Lujza utca 15. Hrsz: 35Ą43: A vá|la|kozói díj F|+ĺłFA, azaz

................. forint+Áfatámoqatásterhéree|számo|hatóés
Ft+AFA, azaz ......... ..... forint+Afa saját forrás terhére e|számo|ható
költséget taftalmaz.
Budapést VIII. Lujza utca 22. Hrsz: 35424: A vál|a|kozói dfi F|+ĺłFA, azaz

Ft+AFA, azaz ......... ..... forint+Afa saját forrás terhére elszámo|ható
koltséget taftalmaz'
Budapést VIII. Lujza utca 30. Hrsz: 35428: A válla|kozói dÍj FI+ĺłFA, azaz

összegben a 2007. évi CĐ(/II. töĺvény I42. 5-a alapján a fordított adőzás hatá|ya alá
taĺtozó, építesi engedé|y kote|es munkát tarüa|maz, amely a|apján Ft Afa
összeget a Megrende|ő fizet a NAV számára.
Budapest VIII. Lujza utca 34. Hrsz: 35430: A vá||a|kozói dff F|+ÍłFA, azaz

''...'........... forint+Áfa.
Va|amennyi címhez taftozó vá||a|kozói dÚ áta|ánydĺ, ami taftalmazza a kivite|ezéshez
szükséges közüzemi ko|tségeket is.

3. Az Áď métékére, elszáňolására a míndenkor hatá|yos Áfa toruény rende|kezései az
irányadóak.

4. Fe|ek megállapodnak abban, hogy több|etmunka és pótmunka e|számo|ására je|en
megá|lapodás keretei között nincs |ehetőség. Pótmunka felmerü|ése esetén Megrende|ő
újabb ki5zbeszerzési eljárást fo|ytat |e.

5. Megrende|ő tobb|etmunkaigényt nem fogad e|. Ezzel kapcsolatban Vá||a|kozó - mint a
szerződés tárgyáva| kapcso|atban kellő szakéftelemme| rende|kező jogi személy - jelen

Józsefu áĺo s o ĺ-lkotmáĺy zata
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szerződés a|áírrásáva| k.ljelenti, hogy a kozbeszeŻési e|járás a|att te|jes méftékben
megismeĺte az e|végzendő fe|adatot és annak korü|ményeit, így kijelenti, hogy az á|ta|a
megaján|ott vá||alkozói dff va|amennyi fe|tétel kie|égítéséhez szükséges munkára (anyagra,
berendezési és felszere|ésĺ tárgyra, stb.) fedezetet nyújt, így több|etmunkaigényérő| je|en
szeződéssel fe|téte| né|kÜl és visszavonhatat|anu| lemond. K.lje|enti, hogy az ár-,
árfo|yamvá|tozásokkal, továbbá banki, adőzási kondíciók vá|tozásáva| kapcsolatos
kockázatokat fe|méfte, és arra a vá||a|kozói díj te|jes méftékben fedezetet nyújt.

6. A beruházás pénzugyi fedezetét - az i\fa, va|amint a saját forrás terhére e|számolható
kö|tségek kivéte|ével . te|jes egészében a KMOP.5,L.L,|B_I? ,,Szociális cé|ú város-
rehabiĺitációs témájú kieme|t projektjavas|atok,'kódszámú, Budapest-Józsefuáros, Magdolna-
negyed Program III. elnevezésű, KMOP-5.1.UB-12-k-20Ĺ2-0001 azonosító szám: projeK
keretében e|nyeft támogatás biztosítja szállítoi finanszírozás keretében. Megrende|ő
tájékoztatta az e|járás során a Vá||aĺkozót, hogy a támogatás intenzitása: 100o/o-os.

7. A támogatás terhére nem e|számo|ható koltsegeket (áfa, és kapute|efon rendszer kiépítése,
vízgyíijtő puffeftározó telepítése) a Megrende|ő kö|tségvetési forrásbo| finanszírozza.

8. Megrende|ő a kifizetés során az adőzás rendjérő| szó|ó 2003. évi XCII. töruény 36/A. $-ában
fog|a|takat te|jes körben a|kaImazza.

9. Vá||a|kozó |egfe|jebb a szerz&és e|számo|ható összege 30%-ának megfe|e|ő méftékű e|ő|eg
kifizetését kérheti (a munkaterÜ|et átadását követő 15 napon be|ü|) a Kbt. 131. s (2)
bekezdése, va|amint a 4|2011. (I.28.) Korm. rendelet 57ĺ^. s (3) bekezdése alapján.
Vá||a|kozónak az e|őleg kifizetését követően a hatá|yos jogszabá|yoknak megfele|ő
elő|egszám|át ke|| kibocsátania. Az elő|egge| töfténő elszámo|ás rész|etszabá|yait a központi
koordinációs szeru határozza meg.

10. Válla|kozó koteles - e|őleg igénybevéte|e esetén - a 41201.Ĺ. (I.28.) Kormányrende|et
57ĺ^.5 (3) bekezdése a|apján a közbeszezési eljárás eredményeként kotött szenődés
e|számo|ható összegének lOolo-a és az igénye|t szá||ítoi e|őleg kri|önbozetére jutó támogatás
összegének megfe|e|ő métékű, a Kormány európai uniós források fe|haszná|ásával
kapcso|atos irányíto hatósági fe|adatok e||átására k.ljelo|t tagjajavára sző|ő, a Kbt. 126. s (6)
bekezdés b) pontjában, i||etve a 4l201I. (I.28.) Kormányrendelet 5ZA 5 (3) bekezdésében
fog|a|tak szerinti e|ő|eg-visszafizetési biztosÍtékot rende|kezésre bocsátani, legkésőbb az
e|ő|egbekérő benyújtásának időpontjáig.

Az e|ő|eg-visszafizetési biztosíték nyújtása az e|ő|eg rende|kezésre bocsátásának feltétele,
kivéve, ha az igénye|t e|ő|eg összege nem ha|adja meg a megkötött szerzffiés e|számo|ható
osszegének Llo/o-át,

A gazdasági társaság Vagy nonprofit szeruezet szá||íto cégjegyzésre jogosu|t vezető
tisztségviselőjének vagy |ega|ább SOo/o-os közvet|en tulajdonréssze| rendelkező
tu|ajdonosánat vagy együttesen |ega|ább 50o/o-oS kozvet|en tulajdonréssze| rende|kező
természetes szemé|y tu|ajdonosainak kezességva||a|ása, vagy garanciaszeĺvezet álta| vá|la|t
kezesség, valamint az Aht. 92. 5 (1) bekezdése szerinti állami kezessĄ; is elfogadható a
szál|ítoi elő|eg biztosítéka ként.

Vál|a|kozó a felvett e|ő|eget az !, 2,3 részszám|ában köte|es egyen|ő arányban e|számolni.

11. Megrende|ő a válla|kozói díjat az igazo|t szerződésszerű te|jesítést követően átutaĺással,
forintban (HUF) te|jesíti az a|ábbiak szerint:

- a|válla|kozó igénybevéte|ének hiányában a Kbt. 130.5 (4) bekezdése, Ptk. 292ĺ8.5 (1)-(2)
bekezdése

. alválla|kozó igénybevéte|e esetén a 306lfo11. (XII.23.) Korm. rende|et 14. 5 (1)-(3)
bekezdései szerint.

t2. Megrende|ő a részszám|ázást az e|járást megindíto fe|hÍvásban fog|a|taknak megfe|e|ően,
a 306l207t. (XII.23.) Korm. rendelet szerint biztosítja azzal, hogy a végszám|a
benyújtásának fe|téte|e a hiány-, és hibamentes te|jesítést igazo|ó sikeres átadás-átvételi
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eljárás befejezése (errő| szó|ó teljesítésigazo|ás kiá|lítása). Vá||alkoző 4 db részszámla
(végszámlával együtt) benyújtására jogosu|t a támogatás terhére elszámo|ható kö|tségekől
a teljesítés arányában. Vá||alkozó kote|es címek szerinti megbontásban téte|es szám|át
kiál|ítani.

t. részszám|a = 307o-os készti|tségi fokná| nyújtható be a nettó vá||a|kozói díj 30o/o-árő|,

2. részszám|a = 60o/o-os készü|tségi fokná| nyújtható be a nettó vá||alkozói díj újabb 30o/o-
árő|,

3. részszám|a = 85o/o-os készÍ.iltségĺ fokná| nyújtnató be a nettó vál|a|kozói díj további 25olo.
áról.

Válla|kozó köte|es a saját forrás terhére e|számo|ható kö|tségekről (Budapest VIil' Lujza utca
8. Hrsz: 35368, Budapest VIII. Lujza utca 15. Hrsz: 35443, Budapest VIil. Lujza uta 2f.
Hrsz:35424) 1 db szám|át kiál|ítanĺ.

A végszámla a hiány- és hibamentes műszaki átadás-átvéte|i e|járás befejezése után
nyújtható be a nettó vá||a|kozói df fennmaradő tĺo/o-árő|.

13. A szeződéskotés és a kifizetések pénzneme: HUF.
74, 

^ 
pénzügyi te|jesítés va|amennyi részszám|a (be|eértve a támogatás terhére nem

elszámolható dffró| kiá||ított szám|át is) esetén a hiánymentes kifizetési kére|em (értve ez
alatt a szám|át és je|en szerződés szerinti kote|ező me|lék|eteit) átvéte|étő| számÍtott 30 nap
aĺatt, banki átutaÉlsal töľténik. Megrendelő a szám|a Áĺa tanalmát egyenes adózás esetén a
Vá||a|kozónat fordított adózás esetén NAV-nak fizeti meg. Ezt követően Megrende|ő a
szállítoi finanszírozás szabá|yai szerint továbbítja a szám|át a Pro Regio Nkft-nek. Megrendelő
a saját forrás terhére e|számolható díjat tartalmazó szám|át 30 napon be|Ü| banki átuta|ással
egyen|íti ki.

15. A szám|ázás és a kifizetés körében a|ka|mazni ke|| kü|önosen az a|ábbi jogszabá|yokat:
Art. 36/A. 5; Kbt. 130. 5 (4) bekezdés, Ptk. 292ĺ8. s (1)-(2) bekezdés, 3o6|20Lt. (XII.23.)
Korm. rende|et 13. 5 és 14. s (1) bekezdése, továbbá a 4ĺ20LL. (I.28.) Korm. rendelet.

16. A te|jesíitésigazolás kiá||ítasára a míÍszaki e||enőr jogosu|t.
t7. Késedelmes fizetés esetén Megrendelő koteles a Ptk-ban meghatározott (301/8. $), és a

késedeĺem időta fta má h oz igazodő mértékű késede| m i ka matot megfizetn i.

18. A szám|ákat a hatá|yos jogszabá|yot i||. a támogatási szerzffiés rende|kezései szerint ke||

kiál|ítani.

II. Szeződési biztosíhékok

1. Vá||a|kozó késede|mĺ kötbér megfizetésére kote|es, ha o|yan okM|, amiéft fe|e|ős a
szeződésben rĘzített határidőt elmulasztja. A késede|mĺ kötbér méftéke a je|en vá||a|kozási
szerz&ésben rĘzített nettó e||enszo|gá|tatás o,5 o/o-a|naptári nap (minden megkezdett
naptári napra), de maximum a jelen vá||alkozási szeződések nettó vá||a|kozői díjának 20o/o-

a.
2. Válla|kozó hibás teljesítési kotbér megfizetésére köte|es, ha neki fe|róhatóan a jelen

szerződés te|jes teljesítési időszaka vonatkozásában nem fog|a|koztatja az á|ta|a a
kozbeszerzés megvalósítására irányu|ó szeződésse| kapcsolatos e|járás során megaján|ott
méftékben a regisztrá|t taŕós (|ega|ább 6 hónapja) álláskereső személyeket. A hibás
teljesítési kötbér mértéke az űn. szakképzett minimá|bér napi bruttó összege kétszeresének
megfelelő összeg. Számítási mód: érintett nap x a fentiek szerint nem fogla|koztatott
szemé|yek száma Vá||a|kozó a készĘe|entésse| egyidőben továbbá Megrende|ő
felhilvására a fe|hívást követő 3 munkanapon be|Ĺi|, i||etve az egyes részszám|ák (be|eértve a
végszám|át is) benyújtásakor köte|es tételes kimutatást átadni a Megrendelőnek az á|ta|a a
je|en szezffiés megkötésére vonatkozó e|járásban tett vonatkozó megajánlás
e||enőrizhetősége érdekében, melyhez csato|ni ke|| a je|en|éti íveket, i||. az azt a|átámasztó
(regisztrá|t taĺtós álláskereső tényét igazo|ó) dokumentumokat is. Amennyiben Vá||a|kozó
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nem' Vagy nem aggá|ymentesen igazo|ja a vá||a|ása te|jesítését, akkor nem, Vagy nem
aggálymentes igazo|t méftékre is a|kalmazható a kotbér.

3. A hibás te|jesítési kötbér Vonatkozásában regisztrá|t taftós á||áskeresőnek az a szemé|y
minőstil, akĺ a jelen szeződés te|jesítse során töfténő e|ső bevonásakor (munkavégzésre
irányu|ó jogviszony |étrehozásakor) már |ega|ább 6 hónapja regisztrá|t á||áskeresőnek
minősül.

4. A Megrende|ő az eset|eges kötbér igényét írásbe|i fe|szó|ítás ú$án éruényesíti, me|ynek a
Vállalkozó köte|es 8 naptári napon be|tjl maradékta|anu| e|eget tenni. Amennyiben a
Vá||alkozó a fenti irat kézhezvételét követő 3 napon be|ü| magát érdemi indoko|ássa| és azt
a|átámasztó bizonyítékokka| nem menti ki, akkor a kotbér e|ismeftnek tekintendő. A Kbt-ben
fog|a|t beszámítási fe|tételek (130. 5 (6) bekezdés) teljesü|ésekor a kötbér a vá|la|kozói
számlába beszámítható.

5. Megrende|ő jogosu|t a kotbéren fe|ü|i kárának éľvényesítésére.
6. Vá||a|kozó a szerződés hibátlan te|jesítésének biztosÍtására va|amennyi beépített do|og, i||.

e|végzett munka vonatkozásában 36 hónap álta|ános jótállást vá||al. Vá||a|kozó jótál|ási
kötelezettsége _ az érintett hibáva| kapcso|atban - megszűnik, ha a hiba bizonyíthatóan:

- rendeltetése||enes vagy szakszerűtlen használat
- szándékos rongá|ás vagy erőszakos behatás,
- e|emicsapás,
- szakszerűt|en szerelő vagy javíto je||egű beavatkozás,
- a szüksĄ;es karbantartás hiánya miatt következett b€, fe|téve, ha a fentieket
mega|apozó tényekrő| és körü|ményekről a Megrende|ő az átadás-átvéte|i e|járás során
kifejezetten tájékoztatva |ett.

7. Vá||a|kozó a jótá||ási köte|ezettsége a|att a hiba beje|entésétő| számított 5 napon be|ü|
köteles a javítást e|kezdeni és megfeleĺő szemé|yi á||ománnyaI annak befejezéséig
folyamatosan munkát vĄ;ezni.

8. A jótállási köte|ezettség nem érinti a Megrende|őt megi||ető szavatossági jogokat és azok
éruényesíthetősegét'

9. Vál|a|kozó te|jes káftérítésĺ köte|ezettséget vá||a| je|en szeződésseĺ kapcso|atosan a neki
fe|róható károkéft.

l0.Vá||alkozó te|jesítési biztosíĽék nyújtására vo|t köte|es a Kbt. 126. s (6) bekezdés a) pontja
szerint. A Megrende|ő a te|jesíĽési biztosítékbo| kielégítést nyerhet, ha a Vá||alkozó bárme|y
okbó| nem teljesíti a szerződéses kote|ezettségeit. A teljesÍtési biztosÍték mértéke a szerződés
szerinti, taŕa|ékkeret és áfa nélkti| számÍtott e||enszolgá|tatás (keretösszeg) So/o-d. A
biztosítéknak - amennyiben azt nem a Megrende|ő szám|ájára tofténő befizetésse| teljesítik -
a szerződés te|jesítéséig (a sikeres, hiány- és hibamentes műszaki átadás-átvéte|) ke||

hatá|yba |ennie.
11. Válla|kozó jó|te|jesítési biztosíték nyújtására köte|es a Kbt. 126. s (6) bekezdés a) pontja

szerint. A Megrende|ő a jólte|jesí|ési biztosítékbol kie|égÍtést nyerhet, ha a Vá|la|kozó á|talĺ
te|jesí]tésse| kapcso|atos jótá||ási köte|ezettségét nem te|jesíti. A jó|teljesítési biztosítek
météke a szerz&és szerinti, tańalékkeret és áfa né|kü| számÍtott e||enszo|gáltatás Solo-a. A
jó|te|jesítesi biztosíteknak a te|jesítés időpontjátó| kezdődően - amennyĺben azt nem a
Megrende|ő szám|ájára töfténő befizetésse| te|jesítĺk - a jótá||ási időszak végéig ke|| hatá|yba
lennie.

12, A jó|te|jesítesi biztosíték a Vá||a|kozó vá|asztása szerint nyújtható bankgarancia vagy banki
készfizető kezessĄ7 formájában, biztosítási szerződés alapján kiállított készfizetői
kezességvá||a|ást taŕa|mazó kötelezvény formájában, vagY a Megrendelő 14100000-
1023949-60000009 számú bankszám|ájára torténő te|jesítéssel a Kbt. 126. 5 (6) bekezdés a)
pontja a|apján.

13. Amennyiben a biztosíEék nyrijtására a bankgarancia, banki kézfizető kezesség Vagy a
biztosítási szerződés formáját vá|asĄa a Vá||a|kozó, a bankgarancia/banki készfizető
kezesség/biztosítási szerződés okĺratának eredeti pe|dányát a Megrende|őnek határidőben át
ke|| adni. Megrende|ő kizárő|ag olyan bankgarancia nyi|atkozatoýkezességi
okiratot/biztosítási szeaődéses okiratot kote|es elfogadni, ame|yben a bank/biztosíto vá||alja,
hogy amennyiben a Męrende|ő arrő| tájékoztatja, miszerint a Válla|kozó bárme|y okbó| nem
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tett e|eget az érintett szeződésben fog|a|t kötelezettségeinet úgy a Vá|lalkozó he|yett
Megrendelő e|ső fe|szó|ítasára átuta|ja a bankgaranciábol az Aján|atkérő á|ta| megjelö|t
összeget az Ajánlatkérő bankszám|ájára, i||. a biztosítási szerződés alapján a fentiek szerint
fizetést te|jesít. A bankgarancia okiratban/biztosítasi szerződésse| kapcso|atos okiratban
(kotvényben) rogzÍteni ke||, hogy a banlíbiztosító a szo|gáltatást nem vitathatja, |emond a
szo|gáltatás visszautasÍtására, visszatańására, annak vitatására Vagy beszámítására
vonatkozó, vagy a kifizetés összegét egyébként bárme|y jogcímen csökkentő va|amennyi
jogáróltovábbá arró| is, hogy a Vá||alkozónaka szerződésbő| vagy azza| kapcso|atban, i||etve
más jogviszonybó| eredő, a Megrende|őve| szembeni követe|éseit érvényesítse.

L4. Fe|ek megállapodnak abban, hogy a keretmegá||apodás a|apján kötendő egyedĺ
szeződéseknek az adott Válla|kozó á|ta|i te|jesítésének határnapja (sikeres átadás-átvéte|)
nem ha|adhatja meg a keretmegállapodás lejártanak időpontját.

In. TeIjesítési határideje, a szerződés megszíinése, megszíĺntetése

1. Jelen szerz&ést fe|ek a te|jesítésig kötik azza|, hogy a Vá||alkozó te|jesítési határideje: 2014.
december 31.

2. Fe|ek megá||a@nak abban, hogy fentĺ határidő, i||. a közbeszezések megvalósítására
vonatkozó (eset|eges ütemteruben) rogzített egyéb hataridők ún. szigorú (fix) határidőt
me|ynek jogkövetkezményeive| Felek tisztában vanna k.

3. Minden, a szeę&és te|jesítését akadá|yozó, e| nem hárítható kü|ső korü|mény (vis maior) a
befejezési határidő modosítását vonhatja maga után, kivéve, ha bármilyen munkaszeruezési
(több munkavállaló a|kalmazása, munkaszervezés megváĺtoztatása, stb.) e|járássaI
megoldható |ett vo|na a határidő betaftása. A hataridő modosu|ásához az ok (és annak
fennállásának időtanama) építési nap|óba va|ó bejegyzése és a Megrendelő műszaki
el|enőrének jóváhagyása szükéges. Vá||aIkozó kije|enti, hogy a rendelkezésére álló teljesítésĺ
időszak - figye|embe véve az évszakokka| kapcsolatban fe|merü|ő munkav{7zést á|ta|ában
akadá|yozó körü|ményeket is - e|égséges a szerződés határidőben történő hiány és
hi ba mentes teljesítésére.

4. Nem eredményezi a te|jesítési határidő modosu|ását az e|hárítható, i||eWe a Vá||a|kozó á|ta|

ke||ő gondosságga| e|őre |átható okok miatt bekovetkezett késedelem.
5. Fe|ek a szerződés hatá|yának megszűntetésére a Ptk. vá||alkozási szeződésre vonatkozó

szabályait rende|ik a|ka|mazni, hogy a szerződés hatá|ya megszűntethető azonna|i hatá||yal,
ha az egyik fé| sú|yos szerződésszegést kovet e|.

6. Súlyos szeződésszegésnek minősü| a kozbeszezések megva|ósítására vonatkozó
szezfuésben ekként meghatározotbakon, i||. egyéb sú|yos Vagy isméte|t
szerz&ésszegés(ek)en tú| - kĹi|onösen :

a. Vá||a|kozó részérő|
1. a je|en szeződésben a rá irányadó szabá|yok megsértése, me|y a szerződés

határidőre Vagy megfe|elő módon és minőségben vaĺó te|jesítését
veszélyezteti, i||.

2. egyĹittműkodési, titoktaftási kote|ezettségét a Vál|a|kozó megszegi, ide éftve
a te|jesítéshez szükéges 3. felekke| töfténő együttműködést is,

3. amennyiben megá||apíthatóan Vá||alkozó a te|jesítés során nem teljesÍti/nem
tudja te|jesíteni a fennmaradó munkanapok figye|embevéte|éve| a tańós
á|láskeresők fog|a|koztatására tett megaján|ását, és a hibát Megrende|ő
írásbe|i fe|szó|Ítása e||enére sem oruoso|ja,

4. bármilyen o|yan magataftast vagy mulasztást tanúsít ame|y a támogatási
osszeg egészben töfténő fe| haszná |ás át kizáqa, v agy aď, veszé|yezteti'

b. Megrende|ő részérő|:
1. együttmíÍkodési, titoktaftási köte|ezettségét a Megrendelő megszegi, ide

éftve a te|jesítéshez szükséges 3. fe|ekke| történő együttműkodést is,
2. a szabályszerűen benyrijtott szám|át a Megrende|ő határidőben nem fizeti

meg, és ezt |ega|ább 30 napos határidőt tafta|mazó megintés e||enére sem
te|jesíti.
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7. Fe|ek a fenti joguk gyakor|ása előtt - amennyiben ez tőlÜk e|várható _ köte|esek a másik
felet a szeęődésszerű te|jesítésre _ megfe|elő, |egalább 5 napos határidő biztosításával -

írásban fe|szó|ítani.
8. Megrende|ő a Kbt. 125. s (5) bekezdése a|apján köteles fe|mondani a kozbeszezések

megva |ósítá sá ra vonatko ző szerzffiést, ha
a. Vállalkozóban közvetetten Vagy köaletlenÜ| fío/o-ot megha|adó tu|ajdoni

részesedést szerez va|ame|y o|yan jogĺ szemé|y vagy jogi szemé|yiségge| nem
rende|kező gazdasági társaság, ame|y nem fe|el meg a Kbt. 56' 5 (1) bekezdés k)
pontjába n meg határozott feltételeknek.

b. Vá||a|kozó közvetetten vagy kozvet|enü| 25olo-ot meghaladó tu|ajdoni részesedést
szerez va|ame|y o|yan jogi szemé|y vagy jogi személyiségge| nem rende|kező
gazdasági társaságban, amely nem fe|e| meg a Kbt. 56. 5 (1) bekezdés k)
pontjában meghatározott fe|téte|eknek.

a kozbeszezések megvalósítására vonatkozó szerz&és
e||enszolgáltatásra jogosult a Kbt. 125. 5 (6) bekezdése

IV. Munkavégzés

1. Fe|ek rogzítik, hogy Vá||a|kozó....fő taftós álláskereső fog|alkoztatását vá||a|ta
.....munkanapon keresztÜ|.

2. A munkaterületet a Megrende|ő a je|en szeę(ńés aláír.ásáva| egyidejű|eg adja át a
Vállalkozónak.

3. A je|en szerzffiés a|áírását köałetlenü| megelőzően Válĺalkozó köteles bemutatni a 306/2011.
(XII.23.) Korm. rende|et 9. $-ban meghatározott feIe|ősségbiztosítasának fenná||ására
vonatkozó iratot. Vá||a|kozó kote|es a biztosítás hatá|yát az érintett szerződés te|jesÍtéséig
fenntaftani.

4. Vá||a|kozó a kivitelezésse| érintett ingat|anok lakói fiogszerű biftokosai) vonatkozásában is
köteles te|jes ÍEen i együttm ű kodési kote|ezettségét az a |á bbia k szeri nt:

a) Vá||a|kozó tudomásu| veszi, hogy az épü|et felújítása során a |akók észrevéte|t
tehetnek a kivite|ezésse| kapcso|atban a Megrende|őn keresztü|. A Megrende|ő
kapcso|attartója a bér|őkke| va|ó kommunikációban a Józsefuárosi Szociá|is Szo|gá|tató
és Gyermekjó|éti Központ Társadaĺmi Akciók Munkacsoportja. A Megrende|ő legkésőbb
a munkaterÜ|et átadásáig tajékoztatja a Vá||aIkozót a |akossági kapcso|attaftó
szemé|yérő|.

b) Vá||a|kozó tudomásu| veszi, hogy az épü|et (rész) felújítasa a Magdo|na Negyed
Program keretében |akottan történik. Vá|la|kozó köte|es a kivite|ezés során figye|embe
venni, hogy az épü|etben a |akók koz|ekedését a mĹíszakilag szükéges méľtéket
meghaladóan nem akadá|yozha$ák. VállaIkozó köte|es a |akók ba|esetmentes
közlekedését biztosÍtani a kivite|ezés te|jes időtartama a|att. Vá||a|kozó köte|es mindent
megtenni a lakott épÜ|etben végzendő feladatok gördĹi|ékeny vegrehajtasáéft.
Megrende|ő kÜ|on tájékoztatja Vá|laIkozót a |akókkal torténő egyÜttműkodésről.

c) Vá||alkozó köteles a |akások é|eWite| szerű haszná|atát befo|yáso|ó akadá|yoztaÉsró|
(víz, gáz, e|eKromos) véte|ezésĺ szünetérő| 3-5 nappal hamarabb tájékoztatást adni a
lakók részére köaĺetlenül. A tájékoztatás a |akóházban, jó| látható helyen e|he|yezett
ír.ásos doku mentu m kifüggesztéséve| toftén i k.

d) Amennyiben a Vá||alkozó harmadszori kísér|etre sem tud bejutni fenti módon va|ó
éftesítés e||enérre egy adott |akásba, azt azonna| je|eznie ke|| megrende|őnek és az
építesi naplóba ezen tényt rogzítenÍ ke||.

e) A munkakezdést mege|őzően |akogyű|ésen talá|koznak a munkaválla|ók a |akókka|, itt
foga|mazódnak meg az együttműkodés rész|etes fe|téte|ei, ame|yeket jegyzőkonyvi
formában e|készítve a szerzffiés me|lé csato|unk.

f) Vá||alkozó Megrendelő képvise|őive| közösen' a munkaterü|et átadását mege|őzően
köte|es a lakók számára tájékoztatást adni a munkavégzés során a|ka|mazott

J őzsefv árc s Ö nko ĺĺnány zata
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technológiákróĺ, a munkavégzés menetérő| és várható Ĺitemezésérő|. A tájékoztatást
Megrendelő á|ta| összehÍvott |akógyű|és keretében kell elvégezni.

g) Az épü|etfeĺújítas.sa| érintett munkaterü|etek átadását követően az épü|etben ta|á|ható
bérleményekről A||apot-fe|mérési Jegyzőkonyvet ke|l készíteni, mely az eset|eges - a
fe|újítás során je|entkező .kárbeje|entések e||enőzését szo|gá|ja. A bérleményekbe
va|ó bejutást Megrendelő köte|es e|őre egyeztetett időpontban megszeruezni. A
társasházi formában műkodő (nem önkormányzati tu|ajdonú) épületekben végzendő
építési-kivite|ezési, vagy fe|újítasi munká|atokka| érintett ingat|anokka| szomszédos, i||.

azokat körü|vevő |akóingat|anokba Megrende|ő köte|es megszeruezni a bejutast. A
Jegyzőkönyvet Megrende|ő-, Vál|a|kozó képvise|ője, i|letve a ber|ő kézjegyével |átja el.

5. Válla|kozó vá||a|ja, hogy a te|jesítés során a regisztrá|t taľtós (legalább 6 hónapja)
ál|áskeresők fogla|koztatása tekintetében együttműködik a Megrendelővel, a Budapest
Főváros Kormányhivatalával, i|letve az i|letékes Munkaügyi Kirendeltséggel.

6. Vá|lalkozó a kivite|ezési munká|atok megkezdésekor építesi nap|ót nyit meg, és azt a
vonatkozó rende|kezések szerint naprakészen vezeti (I9u2009. (IX.15.) Korm. rende|et).
Fe|ek k.ljelentit hogy tudomással bírnak arrő| az elektronikus építesi nap|ózásra vonatkozó
rendelkezések a|kalmazandóak. 

^ 
t97ĺ2009. (IX.15.) Korm. r. szerinti egyszeri be|épesi

je|szó: ....... A további, a fenti R. álta| megkövetelt iratot jelen
szerz&és me| |ék|etét képezi k.

7. Felek megá||apítját hogy az átadás-átvéte| vonatkozásában a munkaterület megfelelő, ha a
munkavégzés he|yére az anyag szállítása gépĺ Vagy kézi erőve| megoldható és a
munkavégzés a tény|eges munkavégzés he|yén megkezdhető.

8. A Megrendelő a L9Ll2oo9. (IX.15.) Korm. rendelet 16. 5 (1) bekezdés b) pontja a|apján a
teljesítést műszaki e||enőr igénybevéte|éve| e||enőzi.

9. A műszaki e||enőr adatai:
Építész:
Zsidi Lajostel: 06 20 4799340
Lavotta Mik|ós tel: 06 20 4297855
Mózes Lász|ő te|: 06 30 9405955
Gépész: Zsidi Lajos te|: 06 20 4799340
Kántor Imre te|: 06 20 2434830
EleKromos: Darnay János te|: 06 20 97Ĺ9863
Kozponti telefon: 06 1 3141098 FAX: 06 1 3339535

10. Fe|ek rögzítit hogy a szerződés te|jesítése fo|yamatosan |akott ingat|anok
vonatkozásában tofténik. Vá||a|kozó nem hivatkozhat ennek okán a fentiek miatt fenná||ó,
vagy bekövetkező semmĺfé|e körü|ményre. A munkavégzés rendjérő| Fe|ek a bér|őkkel
egyeztetve a munkaterÜ|et átadás-átvételekor á||apodnak meg, ame|ynek rész|eteit az
átadás-átvéte|i jegyzőkonyvben rĘzítenek'

11. A Válla|kozó energiaigényét saját maga, a saját ko|tségére köte|es biztosítani, arra
Megrende|ő nem köte|es' Ugyanúgy nem köte|esek erre az érintett ingat|anok lakói,
lakóközossegei. A fe|újĺtás során Vá||alkozó a munkavégzéshez szükséges közüzemi
szo|gá|tatásokat (víz, e|ektromos áram, gáz) o|y módon veheti igénybe, hogy az épületben
ta|álható szo|gá|tatói há|ózatra kü|ön mérőóra beiktatásáva| kot rá. Fu így fe|haszná|t
szo|gá|tatás e||entéte|ezését a mérőhe|y adatai a|apján te|jesíti.

72. A munkaterü|et átadását követően a szemé|y-, Vô$ýon-, és munkabiztonságró|, a
környezetvá1elmi szabá|yok betaftasáró| a Vállalkozó köte|es gondoskodni. Vá||alkozó fe|el a
Megrende|ő, i||. harmadik szemé|yek vonatkozásában azok vagyontárgyaiban, életében, testi
épségében, i||. egészségében a neki fe|róható módon ke|etkezett hiányokéft, i||.

károsodásokéft.
13. Vá||alkozó köte|es a keletkezett hu||adékot a jogszabá|yoknak megfelelően gyűjteni, és

hivata|os hu|ladék|erakó-helyre szá||ítani, va|amint ezt a Megrende|ő fe|é megfelelően
igazolni.

L4. Az e|takarásra kerri|ő munkarészek e|takarása e|őtt a műszaki e||enőft közvet|enü|, i||' az
építési nap|ón keresztü| |ega|ább 1 hétte| korábban éĺtesítenie kel| a Vá||alkozónak. Ennek

] őz seÍv äto s Ö ĺ.lkotmány zata
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e|mu|asztása esetén a Megrendelő követe|heti, hogy tárják fe| az e|takaĺt munkarészeket
melynek ko|tségei a Vá||a|kozót terhe|ik.

15. Megrende|ő e|őzetesen tájékoztatta Vál|a|kozót hogy a kivite|ezés során a fe|újítandó
|akóházak mindvegig |akottak |esznet a munkaterü|etet, építesi anyagokat mindvegig
fokozottan őrizni sztjKĄ7es, me|y Vál|a|kozó fe|adata és ko|tsége.

16. Te|jesĺtési helyek - az érintett munkák viszonylatában -:

i) Budapest VIII. Karácsony Sándor utca 22. Hrsz: 35450
j) Budapest VIil. Lujza utca 2.c. Hrszt 35365
k) Budapest VIil. Lujza utca 8. Hrsz: 35368
l) Budapest VIII. Lujza utca 15. Hrsz:35443
m)Budapest VIil. Lujza utca 22. Hrsz:35424
n) Budapest VIII. Lujza utca 30. Hrsz: 35428
o) Budapest VIII. Lujza utca 34. Hrsz:35430

v. Az átadás.átvéte|

1. Az átadás-átvéte|i e|járás megkezdésérő| Vá||a|kozó Megrendelőt koteles készre je|entés
formájában írásban, a hatá|yos jogszabá|yi rende|kezéseknek megfe|e|ően éftesíteni.
Megrende|ő köte|es az átadás-átvéteIi eljárást 5 munkanapon be|Ül megkezdeni, és a Kbt'
130. 5 (2) bekezdés szerint |efo|ytatni, az ott meghatározott jogkövetkezmények terhe
me|lett. Az átadás-átvéteĺi eljárás időtartama 8 nap, me|y a te|jesítési határidőbe beleszámít.

2. Az eljáráson a fe|ek képviselői megvizsgálják a teljesítést, jegyzőkonyvet vesznek fel,
me|yben fe|vezetik az eset|eges hibák és hiányok |istáját' A Vá||a|kozó köteles a
jegyzőkönyłbe nyi|atkozni a hibák k.ljavítasának határnapjáró|, me|y nem ha|adhatja meg
összességében az 5 munkanapot.

3. Ađ' átadás-átvéte|i e|járáson a Vá||a|kozó átadja a jótá||ási jegyeket, 3 p|d-ban a
megva|ósu|ási dokumentációt és megadja a beépített szerkezetet berendezési és fe|szere|ési
targyak haszná|ati és karbantartási utasítasait va|amint je|en szeződésben és jogszabá|yban
rögzített egyéb iratokat, stb. Ennek hiányta|an te|jesítése a szerződésszerű teljesítés
feItéteIe.

4. A fentiek a|apján elvégzett hiánypótlásokró|, i||. javítasokról a Vá||a|kozó ír.ásban tájékozüatja
a Megrende|őt, aki a tárgyi munkát - megfe|e|őség esetén - áweszi. Ez a biftokbaadás
napja.

5. A Vá||alkozó a Ptk. szerinti utófelü|vizsgá|ati e|járásban köte|es közreműkodni. Az
utófelü|vizsgá|atot a Megrende|ő hírĺja ossze a teljesÍlést követő 1 év e|te|tét követően.

6. Válla|kozó köte|es együttműkodni az érdeke|t szeruekke|, szemé|yekke|, kri|önösen a
szakhatóságokka|.

7. Amennyiben a teljesítésbe bevont szakemberek nem rende|keznek magyar nye|vtudássa|, a
szerződés te|jesítésének ideje a|att a szakto|mács fo|yamatos biztosítása Vá||a|kozó
köte|ezettsége és koltsége, me|yet a vá||alkozói díj tarta|maz. Aszeĺződés te|jesítésének ideje
alatt a szaKo|mács folyamatos biztosí|ása Vá||a|kozó köte|ezettsége és költsége, me|yet az
vá||alkozói díj tarta|maz. Amennyiben Vá||a|kozó a projekt kivitelezési munká|atainak
teruezésére és kivite|ezésére |étrejött valamennyi építési és szo|gá|t'atási fe|adatok
szerz&ésszerű teljesítése során, i||eľve a jótállási időszak alatt a szo|gá|tatás nyújtásához,
fe|adatai ellátásához a magyar szakmai nye|v tárgya|óképes ismeretével nem rende|kező
szakembeft vesz igénybe, a magyar szakmai nye|v tárgya|óképes ismeretének hĺányábo|
adodó minden kovetkezményt, be|eértve a szalGo|mács, i||etve szakfordÍtás biztosítását,
illetve mindezek kö|tsegét is, minden esetben Vá||a|kozó vise|i. A szaKo|mács, il|eWe
sza kford ítás te|jes költsége Vá l |a I kozót terhel ĺ.

8. Fe|ek rązítik, hogy a kivite|ezést je|ző táb|ák kĺhe|yezése a kivite|ező fe|adata.
9. A te|jesíĽés során a Válla|kozónak alka|maznia ke|| az ISo 9001 szerinti bármely nemzeti

rendszerben akkreditá|t tanrisíto szeruezet á|ta| tanúsított Vagy ezze| egyenéftékű
minőségbiztosítási rendszeft vagy azza| egyenéftékű minőségbiztosítási intézkedéseket,
va|amint az OHSAS 18001 szerinti bármely nemzeti rendszerben akkreditá|t tanúsíto
szeruezet á|ta| tanúsított Vagy ezze| egyenéftékű munkahe|yi egészségvéde|mi és
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biztonságirányítasi rendszeft, Vagy a fenti minőségbiztosítasi, munkahe|yi egészségvédelmi
és biztonsági irányítasi e|őírások maradé|ca|an betaľtására vonatkoző az aján|attevő á|ta|

műkodtetett fenti minősegbiztosÍtási, munkahe|yi egészségvédelmi és biztonsági irányĺtási
rendszerek taftaImi|ag a fenti szabványok e|őírásainak mindenben megfe|e|ő rendszeľt.

VI. Kapcsolattaftás, jognyilatkozattétel

1. Fe|ek kije|entit hogy a tevékenységük során a tudomásukra jutott üz|eti titkot megőzik.
Üzleti titokként definiá|nak minden olyan adatot, me|y je|en szeződés keretein belĹi| a másik
fél|e| kapcso|atban a tudomásukra jut. Kivéte|t képez ez alól azon adatok összessége, amely
a Kbt. vagy más jogszabá|yok szerint nyilvános adatnak minősü|.

2. A titoktaftási köte|ezettség megszegéséből eredő káréft az ezért fe|e|ő fé| káftérítesi
köte|ezettségge| ta ftozi k.

3. Fe|ek titolGańási köte|ezettsége kiterjed a munkavá||a|óĺkra, va|ame|y po|gári jogi szeződés
a|apján munkavégzésre irányu|ó jogviszony, Vagy más jogviszony a|apján a fé||el
kapcso|atban lévő egyéb szemé|yekre is. Ezen személyek magataftásáéĺt a titoktartási
köte|ezettség viszony|atában az érintett fé|, mint saját magataŕasáéft fe|e|.

4. Nem minősü|het Üz|eti titoknak mindazon adat vagy információ, ame|yet jogszabá|y vagy a
támogatási szerzffiés, i||etve egyéb dokumentum az üz|eti titok körébő| kizár.

5. Je|en szeaődésse| kapcso|atban joghatályos nyi|atkozattételre jogosu|t szemé|yek az
a|ábbiat akik jognyi|atkozataikat kizárólag írásban, az áwéte| idejét igazo|ó módon tehetik
meg éruényesen. Fe|ek ez a|att éľtik a te|efax i||. az e-mai| tizenetek vá|tását, ha annak
átvéte|e igazo|ható, valamint az épí|ési nap|óba az arrajogosu|t á|ta| tett bejegyzést is:

Megrende|ő részérő|: dr. Kocsis Máté po|gármester
1082 Budapest, Baross u.63-67.
A|fö|di György Dl.A projeKmenedzser
1082 Budapest, Baross u.63-67.
Tel, fax: 06L14592258

Műszaki e||enőrok: Zsidi Lajos te|: 06 20 4799340
Mózes l.asz|ó te|: 06 30 9405955
Lavotta Miklós te|: 06 20 4297855
Kántor Imre te|: 06 20 2434830
DarnayJános te|: 06 209719863
Központitelefon: 06 1 3141098
FAX: 06 1 3339535

Vál|alkozó részérő|.. Tóth Csaba ügpĺezető
2051 BiatorbágyVende| Part Huber u. 1'
Tel: 0696/511350; 069615LL430, illetve
fax: 0696/5 tt434i 0696/5 1 1435

Vá||a|kozó részérő|: Paár Atti|a ügyvezető
2051 Biatorbágy Vendel Part Huber u. 1.

Tel: 0696/51 1350; 06961 5LL430, illeWe
fax: 0696/5 IL434; 0696/51 1435

Vállalkozó részérő|: ifi. Szeivo|t István vezérigazgatő
1149 Budapest, Egressy út 28-30.
Te|: 06Ĺ| 4223550 i||etve fax: 06L l 4223559

6. Szerződő feĺek jelen szerződés te|jesíĽése során kote|esek együttmíÍkodni.
7. Megrende|ő és Vá||a|kozó egymás ír.ásbe|i megkereséseire azok kézhezvéte|étő| számítva 2

munkanapon be|ü| írásban érdemi nyi|atkozatot kotelesek tenni.
8. Megrende|ő képviselője jogosu|t a kivite|ezés során bármikor a munka á||ását e||enőrizni, és

ezek eredményérő| az építési nap|óba bejegyzéseket eszkozölni.
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VII. Zárő és vegyes rendelkezések

I. E szerződésben nem szabá|yozott kérdésekben a Ptk. és a Kbt. Vonatkozó rende|kezései az
irányadók.

2. Fe|ek megál|apodnak abban, hogy a Vál|a|kozó nem fizet, i||etve számo| e| a szeződés
te|jesítésével osszefüggésben o|yan kö|tségeket, melyek a Kbt. 56. s (1) bekezdés k) pontja
szerinti fe|téte|eknek nem megfe|e|ő társaság tekintetében merÜlnek fel, és me|yek a
Vá | |a I kozó adóköte|es jövede| mének csökkentésére a I ka I ma sa k.

3. Felek megá||apodnak abban, hogy a szerzffiés te|jesítésének te|jes időtaftama alatt
tuĺajdonosi szerkezetét Vá||a|kozó a Megrende|ő számára megismerhetővé teszi és a Kbt.
125. 5 (5) bekezdés szerinti ügy|etekrő| a Megrende|őt ha|adéktalanu| értesíti.

4. Felek eset|eges vitás tigyeiket egyeztetés útján rendezik (mediátor és vá|asztott bĺráskodás
igénybevéte|e né|kü|), ennek eredményte|ensége esetén a hatáskörre| és i||etékességge|
rendelkező bírósághoz ford u lna k.

5. Je|en szerződés csak a Kbt. 132. $ alapján módosítható.
6. Fe|ek megá||apodnak abban, hogy amennyiben jelen szezó:dés bárme|y pontja kógens

jogszabá|yba ütkozne, Vagy a közbeszerzési eljárás kote|ező éruényű dokumentumának
tafta|mával e||entétes |enne, akkor je|en szerződés fentieket séftő rende|kezése he|yébe -
minden további jogcselekmény, így kĹi|önosen a szerz&és módosítása né|kü| - a megséftett
kötelező érvényű jogszabályi rende|kezés vagy közbeszerzési dokumentumi rende|kezés
kertjl. Fentieket ke|l megfe|e|ően alka|mazni, ha va|ame|y kógens jogszabály akként
rende|kezit hogy va|ame|y rendelkezése a szeĺzffiés része és azt szovegszerűen a szerződés
nem tafta|mazza (az adott rende|kezés a szerződés részét képezi). Ki5zbeszerzési eljárási
dokumentum a|att ke|| érteni kü|önosen a keretmegá||apodást is.

7. Je|en szerzffiés ........ megegyező, eredeti példányban készü|t e|, elvá|aszthatat|an részét
képezi (megrende|ő példányához csato|va) a kilzbeszerzési eljárás iratanyaga.

8. Felek rögzítit hogy a pénzÜgyi és műszaki ütemteru módosíitása (amennyiben az nem jár
más je|en szeződésben rögzített adat, tény módosÍtásával) nem minősü| a szeződés
módosításának.

9. A szerződés a mindkét fé| aláírásra és köte|ezettségvá||alásra jogosu|t vezető
ti sztségvi se|őjének (Vá | |a I kozón á| cégszerí3) a |á ír.ása esetén éľvényes.

10. Je|en szezffiés az a|áírásanak napján |ép hatályba.

Fe|ek a szerződést, mĺnt akaratukka| mindenben megegyezőt, e|o|vasás és éfte|mezés után,
helybenhagyó|ag a |á írjá k.

Kelt: Budapest,2074.

Megrendelő

Ellenjegyzem:
pénzügyi e||enjegyző

Tóz sefu áro s o ĺlko tmáĺlv zata

Vá|laIkozó
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1. sz melléklet

Ellátandó munkak ö sszefoglalój a

Budapest VIII. Kaľácsony Sándoľ utca 22. Hrcz: 35450
Az épÜlet te|jes fe|újítása megvalósu|t de a tűzfa|ak hőszigetelése e|maradt. Je|en feladat az
e| ma radt hőszígete|és megva |ósítása.
Je|en teruek szerint a feladat az épÜ|et szabadon ál|ó tűzfa|ainak hőszigete|ése.
A hőszigetelés teruezett anyaga táb|ásított hőszigetelő |emez ragasztva és dÜbe|eaĺe. A |ábazati
részeken XPS záftcellás extruda|t po|isztiro|hab lapot építünk be. A tűzfa|ak tjres pad|ástérbe eső
részein a hom|okzatvako|at cserére kerü|. Mind a hőszigetelt, mind a vako|t fe|ü|et
műgyantakotésű gördti|őszemcsés vékonyvako|atos fe|tiletképzést kap. Természetesen
elhelyezésre kerü|nek a szigetelőrendszerhez taftozó indíto és sarok profilok és a szigetelést
|ezár ő bádogszerkezetek is.
A zárőfodém je|en|egi fe|tö|tését e|távo|ítva, fafodém gombamentesÍtését követően kiegyenlítő
homokréteget kap, me|yre kerri| a szá|as hőszigete|ő táb|a és az oSB |apos |ezárás.

Budapest VIil. Lujza utca 2.c. Hrsz: 35365
8 |akás vízórafe|szere|és
Az épti|et 10 |akásábol az anyagi he|yzettik miatt kettő bér|ő rende|kezik me||ékrĺízmérőve|. Je|en
projeKben nyo|c |akást szere|Ünk fel vízőráva|

Budapest VIil. Lujza utca 8. Hrsz: 35368
17 |akás vízőra fe|szere|és,

Utcai hom|okzat fe| rij Ítás,

Kapute|efon te|epítés

Bejárati kapu felújítás,
Az épület 22 |akásábő| az anyagi he|yzetrik miatt öt bér!ő rende|kezik me||élcvízmérőve|. Je|en
projektben 17 |akást szerelünk fel vízóráva|.
Az utcai hom|okzat az eredeti á||apotnak megfe|e|ően kerü| felújítasra.
Az épü|et bejárati kapuja rossz műszaki á||apotú. 170 x 390 cm
Fe|ü|vi|ágÍtó ab|aKzárny, egyedi méretű, fé|körÍves |egyáftasa meglévő kaputokba, he|yszínen
fe|vett pontos méret szerint; 170 x 90 cm.
Meg|évő mindenfé|e nyí|ászárő szerkezet javÍtása faanyag- és|vagy vasalatpótlássa|, 0,0190 m3-
ig, faanyagpotlássa|, Ütköző, zárő és szegé|y|écek felszerelése csavarozássa|. Kapukilincs és cím
komp|ett pót|ása, cseréje, elektronikávaI szere|t hengezár cseréje, fa ajtóba, hosszabbítássa|.
Torött üveg és régi tapasz e|távo|ítása, faszerkezetű nyí|ószárny üvegezése tapaszrögzÍtéssel, 4
mm vastagságú síküvegge|, 1,5 m. táb|améretig.
Fafe|tj|etek mázo|ásának előkészítő és részmunkái; régi o|ajmázo|ás eltávo|ítása fa nyí|ászárő
szerkezetrő|, |ekaparássa| (raskettázás), simító tapaszo|ás tago|t fafe|ü|eten. Fafeltiletek alap,-
kétszeri fedőmázo|ása, zománc |akkozása műgyantabázisú (a|kid) o|dószeftańa|mú alapozóvaĺ,
tagoĺt fe|ti|eten Trinát a|apozófestét és zománďesték, barna.
Betétrács, a b|a krács gy ártása, e| helyezése ka puszá rnyba
600x1200 mm méretben, pár.
Fémszerkezetek rozsdásodás gátló a|ap,- kétszeri fedőmázo|ása, zománc lakkozása
műgyantabázisú (a|kid) o|dószeftafta|mú a|apozóva|, tago|t fe|ü|eten Trinát alapozófestét és
zománďestét fekete.
Homlokzatképzés:
Az utcai hom|okzatot az eredeti állapotnak megfele|ően ál|ítjuk he|yre.
Vako|atjavítas előtt a hom|okzaton szabadon vezetett kábe|ek a fa|síkba bevésésre kerti|nek.
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A sima hom|okzatvakolat és a lołáderes foldszintĺ Vakolat javÍ|ásra kerü| a meg|azu|t, sérü|t
homlokzati Vakolat e|őzetes |everésével.
A te|jes hom|okzati fe|Ĺi|et festése szi|ikát bázisú alapozóva| és festékke| készül színezési javas|at
szerinti színek felhaszná|ásáva|.
Az ab|akok korü|i díszes nyí|áskeretek javítása szükéges. A párkányhúzások pótlását részben
vako|attal, részben ornamentikávaI szükséges javítani, póto|ni.
A gipszdíszek pot|ása e|őzetes mintavéte|ezésse| készrj|, a kevésbé hiányos díszítések he|yszíni
javítássa l késztj |nek.
Párkányok bádogfedése, a konyöklő bádogozása horgany|cmczbő| cscrórc kcrü|nck.
A fÜggőeresz- és a |efo|yó csatornák cserére kerülnek.
Az eresz- és hom|okdeszkát szintén cseré|jt.ik, az eresz nádazott vako|at he|yreá||ítása után
színezést a hom lokde szkázat |azú ros fe| Ü | etkezelést ka p.

Nyílászárók
A faszerkezetű ablakok szárnyaĺt cseré|jüt a tokszerkezetek szÜkéges helyreá||ításáva| egytitt.
A beépítésre kerü|ő nyí|ászárőkszárnyai helyszíni méretfe|véte| a|apján kerü|nek gyáftasra.
A fa kapu rossz á||apotú, cserére kertil a tokszerkezetének javítasával és a kapu me||etti fa|sérü|és
javítasávaI együtt.
Lábazat:
A míÍkő |ábazat sérü|t, á||apota miatt átépítésre szoru|.
A |akók biztonsága érdekében szÜkéges a fe|újítasa és kapute|efon-rendszer te|epíEése.

BudapestVIII. Lujza utca 15. Hrsz:35443
- 9 |akás vÍzóra fe|szere|és,

- Utcai hom|okzat fe|újíEás,
. Kaputelefonrendszer kĺépítés,
- Bejárati kapu fe|újítas,

Az épti|et 17 |akásábó| az anyagi he|yzetük miatt 8 bér|ő rende|kezik me|lélgízmérővel. Je|en
pĘektben 9 |akást szerelünk fe| vízóráva|.

Az utcai hom|okzat az eredetĺ á||apotnak megfeĺe|ően kerü| fe|újítasra.

Az épü|et bejárati kapuja rossz műszaki á|lapotú. t72x4I0 cm
A nyí|ászárő szerkezet javítása faanyag- és/vagy vasa|atpót|ással, 0,0190 m3-ig,
faanyagpotlássa|, ütköző, zárő és szegé|y|ecek felszere|ése csavarozással. Kapuki|incs és cím
komplett pótlása, cseréje, e|ektronikáva| szere|t hengeaár cseréje, fa ajtóba, hosszabbítással.
Törött tiveg és refoi tapasz eltávolítása, faszerkezetű nyí|ószárny üvegezése tapaszrögzítésse|, 4
mm vastagságú síküvegge|, 1,5 m. táblaméretig.
Fafe|ü|etek mázo|ásának e|őkészítő és részmunkáí; régi o|ajmázolás e|távo|ítása fa nyí|ászárő
szerkezetrőĺ, |ekaparással (raskettázás), simító tapaszo|ás tago|t fafe|ületen. Fafe|ü|etek a|ap,-
kétszeri fdőmázo|ása, zománc |akkozása műgyantabázisú (a|kid) o|dószeftaĺta|mú a|apozóva|,
tago|t fe|ü|eten Trinát a|apozófestét és zománcfesték, barna.
Betétrács, ab|akrács gyáftása, e|helyezése kapuszárnyba 600x1200 mm méretben, pár.
Homlokzatképzés:
Az utcai homlokzatot az eredeti ál|apotnak megfe|e|ően á||ítjuk he|yre.
Vako|atjavÍtás e|őtt a hom|okzaton szabadon vezetett kábe|ek a fa|síkba bevésésre kerÜ|nek.
A sima hom|okzatvako|at és a lołáderes, fö|dszinti vako|at javításra kerü| a meglazu|t, sérü|t
hom |okzati vako|at előzetes |everéséve|'
Az eme|eti tég|aburkolat javítása után tisztításra, mosásra kerü|.
A tégĺafe|ület csiszolnĺ, átfesteni nem szabad!
A teljes hom|okzati fe|ü|et festése szilikát bázisú a|apozóva| és festékke| készül színezési javaslat
szerinti színek felhaszná|ásáva|.
Az ab|akok körti|i díszes nyí|áskeretek javítása szükéges. A párkányhúzások pót|ását részben
vako|atta|, részben ornamentikávaI szükĄ7es javítani, póto|ni.

J őzseÍváto s o nko tĺrríny zata

Budapest,Józsefuáros Magdolna negyed ptogÍam III. önkoĺmányzaibérházfelúiítás kivitelezése

32



Konzu]tációs felhívás

A gipszdíszek pót|ása előzetes mintavéte|ezésse| készü|, a kevésbé hiányos díszítések helyszíni
javítással |esznek helyreá||íWa. A főparkányi konzo|díszek te|jesen hiányoznak, pot|ásuk
megtöfténik.
Párkányok bádogfedése, a könyök|ő bádogozása horgany|emezből cserére kerrj|nek.
A függőeresz- és a lefolyó csatornák cserére kerü|nek.
Az eresz- és homlokdeszkát szintén cseréljüt az eresz nádazott vako|at he|yreálĺítasa után
színezést, a hom |okde szkázat |azú ros fel ü |etkeze|ést ka p.
Nyí|ászárók
A faszerkezctű ablakok szárnyait cscró|jük, a tokszcrkczctck szriksógcs hclyrcállítasáva| cgyütt.
A beépítésre kerü|ő nyí|ászárók szárnyai he|yszíni méretfe|vétel a|apján kerülnek gyáńásra.
A fa kapu rossz á||apotű, szárnya cserére, tokszerkezete javításra kerü|'
A haszná|aton kÍvüli üz|ethe|yiség e|deszkázott portá|jának fe|újÍtása is megtöfténik.
A hom|okzaton levő pinceablakok he|yett |ame|lás pinceszeĺ|őzők kerülnek beépítésre.
Lábazat:
A mészkő lábazat sérü|t, állapota miatt átépíľésre szorul.

A lakók biztonsága érdekében szükéges a fe|újítása és kapute|efon-rendszer te|epítése.

Budapest VIII. Lujza utca 22. Hrsz; 354f4. E|ektromosnagyjavítás,kapute|efonrendszerfelújítás,
. Utcai homlokzat felújítas
. Gáz a|ap és fe|szá||ó és fogyasztói vezeték csere,
. Yíznvomó a|apvezeték csere, szennycsatorna alapvezeték csere.
- Víznyomó felszá||ó és szennylefolyó vezeték csere komfoftosÍtási

|ehetőség biztosÍtássa |,

. Közös wc fe|újítás,

. A|aptest fe|tiletszivárgó |emezes védelme

. Vízgyűjtő puffeftarozó te|epítése,

. Udvari burko|at felújítas,

Az e|avu|t e|ektromos vezetékrendszer fe|újításáva| megszűnik a há|ózat gyakori túlterhe|tsége,
vezetékégéset a rendszer így megfe|el a szabvány szerinti érintésvéde|mĺ e|őírásoknak.(KLESZ)

Az utcai hom|okzat az eredeti á||apotnak megfelelően kerÜl fe|újítasra.
Hom!okzatképzés:
Az utcai hom|okzatot az eredeti á||apotnak megfele|ően á||ítjuk he|yre.
Vakolatjaví!ás e|őtt a hom|okzaton szabadon vezetett kábelek a fa|síkba bevésésre kerti|nek.
A sima homlokzatvakolat javításra kerü| a meg|azult sérü|t hom|okzati vako|at előzetes
Ieveréséve|.
A teljes homlokzati fe|ü|et festése szi|ikát bázlsű a|apozóva| és festékkel készü| színezési javas|at
szerinti színek fe|haszná|ásával.
Párkányok bádogfedése, a könyök|ő bádogozása horgany|emezből cserére kerÜ|nek.
A függőeresz- és a lefolyó csatornák cserére kerü|nek.
Az eresz- és hom|okdeszkázatot a korábbi tetőfe|újítashoz kapcsolodóan már kicseré|ték.
NyíIászárók
A faszerkezetű ab|akok szárnyait cseré|jüt a tokzerkezetek szükéges he|yreállítasával együtt.
A beépítésre kerÜlő nyí|ászárók szárnyai helyszíni méretfelvéte|
alapján kerü|nek gyátásra.
A fém kapu rossz á||apotú, szárnya cserérą tokszerkezete javításra kerü|.
Lábazat:
A vörös mészkő lábazat sérü|t, á||apota miatt átépítesre szoru|.
A menetes gyakran szivárgő és korrodált vezetékhá|ózat cseréjéve| a rendszer megfe|el a műszaki
biztonsági e|őír.ásoknak. (2003. évi XLII töruény 22. s ę))
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A régi ólomnyomó, kőagyag, eternit lefo|yóvezeték há|ózat cseréjével megszűnnek a gyakori
csőrepedéset födémá zások, vízelfo|yások.
A közös wc-k fe|újítasáva| a műszaki|ag nem komfoftosítható lakások bér|őinek is,,komfoftosabb,'
körü|ményeket biztosítunk. Megújulnak a vezetékrendszeret víztakarékos berendezéseket
szere|t.ink fe|, megszűnnek az évek óta nem használt berendezések.
Az a|aptest mélységében a ta|ajvíz szigete|és né|kti|ĺ fa|azat me|lő| a foldet e|távo|ítjuk és
fe|ü|etszivárgó |emezes válelemi rendszerre| |átjuk e|.
Az épü|et udvarába telepÍEett víz puffer tároző kiváltja a vízhá|őzatból vett, |ocsolásra szánt
vízmennyisé9et.
A víz és csatorna a|apvezetékek cseréjéve| az udvar is új burko|atot kap.

BudapestVIII. Lujza utca 30. Hrsz: 35428
Tető fe|újÍtás,

Zárófodém megerősítés, tetőtéri hőszigete|és,

Friggőfolyosó csere,

Utcai homlokzat fe| újíĽás,

Haszná|aton kívü|i pincerekeszek elbontása, intenzív sze||őzés biztosíEása,

talajvizesedés megszü ntetése,

A rossz á||apotú tető új cserépfedést kap és a bádogos szerkezetek is cserére kerü|net a
tetőszerkezet szükég szerint - statikai sza]Üélemény szerint -megerősítést kap. A fa zárófodém
statikai teru alapján szintén megerősítésre kerül.
A zárőfodém jelen|egi felto|tését e|távolítva, fafodém gombamentesítését kovetően kiegyen|ítő
homokréteget kap, me|yre kerü| a szá|as hőszigete|ő tábla és az oSB lapos |ezárás.
A dúco|t függőfolyosó te|jes cserére kerü|.
Az utcai homlokzat az eredeti á||apotnak megfe|e|ően kerü| fe|újításra.
Homlokzatképzés:
Az utcai hom|okzatot az eredeti á||apotnak megfe|e|ően á||ítjuk he|yre.
Vako|atjavÍtás e|őtt a hom|okzaton szabadon vezetett kábeĺek a falsíkba bevésésre kerü|nek.
A sima hom|okzatvako|at és a loĺáderes, foldszinti vako|at javításra kerül a meg|azu|t sérü|t
hom|okzati vako|at előzetes |everéséve|.
A te|jes hom|okzati fe|ület festése szi|ikát bázisú a|apozóval és festékke| készÜ| színezési javas|at

szerinti színek felhaszná|ásáva|.
Az ablakok korü|i díszes nyíláskeretek javÍtása szükséges. A párkányhúzások pót|ását részben
vakolatta |, részben ornamenti káva I szü kséges javítani, póto|ni.
A gipszdíszek pot|ása előzetes mintavéte|ezésse| készü|, a kevésbé hiányos díszítések helyszíni
javítássa| |esznek he|yreá||ítva. A főpárkányi konzo|díszek hiányoznat pot|ásuk megtörténik.
Párkányok bádogfedése, a könyök|ő bádogozása horgany|emezbő| cserére kerü|nek.
A fÚggőeresz- és a |efo|yó csatornák cserére kerÜ|nek.
Az eresz- és hom|okdeszkát szintén cseré|jük, az eresz nádazott vakolat helyreá||ítása után
színezést, a hom |okde szkázat |azú ros fe| ü |etkezelést ka p.

Nyí|ászárók
A faszerkezetíÍ ablakok szárnyait cseré|jüt a tokszerkezetek szĹikséges he|yreá||ításával együtt.
A beépĺtésre kerti|ő nyí|ászárók szárnyaĺ he|yszíni méretfelvétel a|apján kerü|nek gyáftásra.
A fémkapu rossz állapotú, szárnya cserére, tokszerkezete javításra kerül.
Lábazat:
A mészkő lábazatsérü|t, á||apota mĺatt javításra szoru|.
A sze|lőztetett pincetérben az a|aptestek kapi||áris járataiban injektá|ássa| megszrintďjük a
talajvíz intenzÍv fe|szívodását.

Budapest VIil. Lujza utca 34. Hrsz:.35430
Cserére kerü| a teljes tetőhéja|ás, |écezés, bádogos szerkezetet cserép, va|amint az ereszaljak
deszkázata. A tetőszerkezet szükég szerint megerősítése e|készü|.

J óz sefo áĺo s o ĺkotmány zata

Budapest,Józseft.áros Magdolna negyed PÍogÍam III. önkormányzaibérházfe|íjítás kivitelezése



Konzu]tációs felhívás

ry. kötet

Ajánlott igazolás - és nyilatkozatminták

TARTALoM. És ł KBT.49. s (2) BEKEZDÉSE SZERINTI IRATJEGYZÉK

J őz sefv áto s t nkoĺ:rráĺy zata

oIdalszám

Taftalomjegyzék

Felo|vasó lap (1. sz. mel|ék|et)

A|áírási címpé|dá nyla |á ír.ási minta

A cégkivonatban nem szerep|ő koteĺezettségvá||a|ók esetében a cégjegyzésre
jogosult szemé|ytől származő, aján|at aláír.ására vonatkozó (a meghatalmazott
a|áírását is taftalmazó) írásos meghata|mazás te|jes bizonyíto eĘű magánokiratba
fog|a|va (2. sz. mel|éklet)

Téte|es ár azoLt kö|tsegvetés

Pénzügyi és műszaki ütemteľv

Üzrcľr TITKoT TARTALMAZó IRAToK (ADoTT EsETBEN) öná||ó
mel|ék|etben

Az A'ANlÁTTEvo ALTAL BEcsAToLNI KIVANT DoKUMENTUMoK (ADoTT
ESETBEN)

Budapest,Józsefráĺos Magđolna negyed pÍogÍam III. <inkormányzaĺbétházfe|tĄítás kivitelezése
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Konzultációs felhívás

1. számú mel!ék|et
FELOLVASOLAP

(közös aján|attétel esetén)
1. Ajánlattevő! konzorcium

Név:

Székhe|y:

Telefon:
Fax:

E-mail:
Tagok adatai (név, székhe|y):

Tagok adatai (néV, székhe|y):

Kapcso|attaftó neve:

2. Ajánlattéte| táryya:
..Vá||a|kozási szeződés keretében Budapest, Józsefuáros Magdo|na negyed program III.
ön kormá nyzati bérházfe| új ítás kivite|ezése 2.rész,,

3. Ajánlat:

(cégjegyzésre jogosu|t vagy szabá|yszerűen

meghatalmazott képvise|ő a|áírása)

1 ajánlatkéró az egyösszegiĺ nettó vállalkozói áta|ánydijat értékeli

J őzseÍváto s Ö nkotmány zata

1' egyösszegíĺ vá||a|kozói átalánydíj
(nettó HUF) az alábbi bontásban

nettó ...ttttt' Ft, azaz
nettó '.........foľint1

Bllr|anesľ VITT Karácsonv S l. )). Hrąz:35450
npftÁ trt ezaz nolllá

Budapest VIil. Lujza utca 2.c. Hrsz: 35365

Budapest VIII. Lujza utca 8. Hrsz: 35368

Budapest VIII. Lujza utca 15. Hrsz:35443

Budapest VIil. Lujza utca 2f. Hrsz: 35424

Budapest VIII. Lujza utca 30. Hrsz;35428

Budapest VIII. Lujza utca 34. Hrsz: 35430
forint

f. regĺsztrá|t taĺtós álláskeresők
fog|a Ikoztatásá nak mértéke

.......fő x .........munkanap

főxmunkanap

Ke|tezés (he|ység, év, hónap, nap)

Budapest,Józsefuáros Magdolna negyed progÍam III. ön}ormányzatlbétházfe|a1ítás kivitelezése
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2.sz.me|léklet

MEGHATALMAZAS

A|u|írott mint a(z)
(székheIy: ) aján|attevő cégjegyzésre jogosu|t képvise|ője
ezennel meghatalmazom

; an.: ; |akcím: , hogy a ,,Vállalkozási szeződés
keretében Budapest, Józsefrláros Magdo|na negyed pľogram III. önkormányzati
bérházfelújítás kivitelezéshez 2.rész,, tárgyű -konzultációra fe|hívás keretében-
közbeszerzésĺ e|járás kapcsán készített aján|atunkat a|áír.ásáva| |ássa e|, he|yettem és nevemben
e|járva nyi|atkozatot tegyen, jogokat szerezzen és köte|ezettségeket vá||aljon.

Ke|tezés (he|ység, év, hónap, nap)

( meg hata I m aző cąjegyzésre jogosu |t

képviselőjének alá írása)

(meg hata I mazott a |á írása)

Előttünk, mint tanúk e|őtt:

A|áírás:

Név:

l-akcím:

Tózsefuáros onkormánvzata

A|áírás:

Név:

Lakcím:

Budapest,Józsefuáĺos Magdolna negyeđ pĺogram III. önkormányzaĺbétházfe|a1ítás kivitelezése
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Konzultációs felhívás

V. kłitet

Míĺszaki |eírás

Küliin fi|e.ban kerül csatolásra!

J őzsefváto s o nkotmáĺy zata

Budapest,Józseft'átos Magdolna negyed pÍogÍam III. önkormányzaibérházfe|ÍĄítás kivitelezése
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