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1. Az ajánlatkérő és a tebonyotító szervezet neve és címe, te|efon. és telefaxszáma,
valamint e|ektronikus elérhetősége:

Aián|atkérő:

-

JOZSE FVAROSI O N KORMANYZAT
cím: 1082 Budapest, Baross u.63-67.
Tel: 06-I-459-2l-23
Fax: 06-1-313-66-96
e-mai | : ba I la kata@jozsefuaros. h u

Lebonvo! Ító 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 etjárás első részét megindÍtó hirdetményre és
közzététe|ének napja:

Józsefuáros Önkormányzata, mint Aján|atkérő ..Keretmegátlapodás Budapest, Józsefváľos
Magdo|na negyed p]ogram III. önkormányzati bérházfelújÍtás kivitelezéshez''
tárgyáoan kozbe{zeęési eljárást indított. Aa e|járás fajtájg keretmegál|apodásos, az e|járás e|ső

részéoen nemzeti, nyí|t. A Kozbeszezési Étesítőben a KÉ- 13320120Ĺ3 számon 2013.08.02.-án
közzétett.

3. Hivatkozás a megkötött keretmegá|lapodásra:
Az eljárás e|ső részében ajánlatkérő az a|ábbi aján|attevőve| kötotte meg a keretmegá|lapodást (a

továbbiakban : Keretmegá ||a podás) :

MAGDoLNA NEGYED 2013 KoNzoRcIUM (Konzorcium vezető: West Hungáľia Bau

Ępítőipari Szolgáltató Kft' 2051 Biatorbágy Vende| Part Huber u.1 Konzoľciumi tag:
Éprnn zft.1ĹL2 Budapest, Németvölgyi út 1a6.)
szeęffiés azonosító : 5 09/20 1 3

4. Az ajánlatkéľő áttat jelen szeződéshez rcndelt elnevezés:
,,Váĺlalkozásĺ szerződés keretében Budapest, ]ózsefuáros Magdolna negyed program III,
cinkormányzati bérházfe|újĺtás kÍviteĺezése 3, rész"

5. Jelen közbeszerzés táĘya, illetőleg mennyisége:
Tárqv: Budapest, Józsefuáros Magdo|na negyed program III. önkormányzati bérházfelújítas
kivite|ezése 3.

Ajántatkérő fethíuja Ajántattevőt a keretmqátlapodás megkcitésére irányuĺó kcjzbeszerzésĺ

eljárásban tett ajánĺata kÍegészítésérą az aĺábbiak szerint:

Budapest VIII. Magdolna utca L2, Hrsz: 35292
- Tető felújítas, Zárőfödém megerősítés, hőszigetelés,
. FÍ.iggőfo|yosó csere,
. Pinceĺ és II. emeleti közös wc. tég|abo|tozat acé|taftóinak megerősítése, pincesze||őzés

biztosítása,
- Kéményf;ejek be|ső szigetelése,
. Utcai hom|okzat fe|újítás, kapufe|újítás,
. Be|ső hom|okzat fe|újíltás
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- Kapua|j, lépcsőház fe|újítas,

- Nyí|ászárók részleges fe|rijítása, cseréje, kapu fe|újítas' csere
- E|eKromos nagyjavítás, kaputelefon rendszer felújítás,
- Gáz a|ap és felszálló és fogyasztói vezeték csere'

- Víznyomó a|apvezeték csere, szennycsatorna a|apvezeték csere.
- Víznyomó fe|szá||ó és szenny|efo|yó vezeték csere komfoftosítási |ehetőség biztosÍŁássa|.

- Közös wc fe|újítás,
. A|aptest fe|Ĺiletszivárgó |emezes véde|me

- Udvari burko|at fe|újítas,
- Haszná|aton kívü|i pincerekeszek elbontása, intenzív sze||őzés biztosítása, ta|ajvizesedés

megszüntetése,

A rossz á||apotú tető rij |écezést, cserépfedést kap és a bádogos szerkezetek is cserére kerĹi|net
a tetőszerkezet szükég szerint - statikai szalołé|emény szerint -megerősÍEést kap. A fa

zárőfödém statikai teru a|apján szintén megerősítésre kerti|.

A már évtizedekkel ezelőtt |őttbetonna| megerősÍtett fÜggőfo|yosó te|jes cseréjét végeuuk
engedé|yezett teru a|apján.

A dúco|t pince és a II. emeleti kwc födém szintén megerősÍtésre kerül.

A kéményfejek átépítéséve| a gázuzemĹÍ járatok be|ső szigete|ése is e|készÜ|.

Az utcai hom|okzat az eredeti á||apotnak megfe|e|ően kerri| fe|újításra.
Homlokzatképzés:
Az utcai hom|okzatot az eredeti ál|apotnak megfele|ően á||ítjuk he|yre.
Vako|atjavítás e|őtt a hom|okzaton szabadon vezetett kábe|ek a fa|síkba bevésésre kerĹilnek.

A sima homlokzatvako|at és a kváderes, foldszinti vako|at javításra kertjl a meglazu|t sérült
hom|okzati vakolat előzetes |everésével. A hom|okzaton |evő indás futónövényzet e|távo|ítandó,

a|atta a vako|at he|yreá||ítandó.
A te|jes hom|okzati fe|Ĺi|et festése szilikát bázisű a|apozóva| és festékke| készül színezési javas|at

szerinti színek fe|haszná|ásáva|.
Az ablakok korü|i díszes nyí|áskeretek javítása szükséges. A párkányhúzások pót|ását részben

vakolatta|, részben ornamentikávaĺ sztikséges javítani, póto|ni.

A gipszdíszek potlása előzetes mintavétetezésse| készü|, a kevésbé hiányos díszítések he|yszíni
javítássa| |esznek he|yreá||íWa. A főpárkányi konzo|díszek te|jesen hiányoznat pot|ásuk

megtoĺténik.
Párkányok bádogfedése, a könyök|ő bádqozása horgany|emezffi| cserére kerü|nek.

A függőeresz- és a lefo|yó csatornák cserére kerü|nek.
pc ěíesz- és hom|okdeszkát szintén cseré|jüt az eresz nádazott vakolat he|yreá||ítasa után

színezést, a hom |okde szkázat |azú ros fe| ü |etkeze|ést ka p.

Nyí!ászárók
A faszerkezetű ab|akok szárnyait cseré|jüt a tokszerkezetek szükéges he|yreá||ításáva| együtt.
A beépítésre kerü|ő nyí|ászárók szárnyai helyszíni méretfe|vétel a|apján kerülnek gyátasra.
A fa kapu rossz á||apotú, szárnya cserére, tokszerkezete javÍiásra kerü|.

Az e|őlépcsőkben levő e|zárt pinceĺ sze||őzőrácsok pót|ásra kerti|nek.

Lábazat:
A műkő |ábazat sérü|t á||apota miatt átépítesre szoru|.
Vakolatjavítássa|, szinezésse|, nyílászárók sztjkségszerinti javÍtásáva|, cseréjéve| felrijítast kap a
kapua|j és az udvari hom|okzat is.

Az etavu|t e|eKromos vezetékrendszer fe|újítasával megszűnik a há|ózat gyakori túlterhe|tsége,
vezetékégéset a rendszer í9y megfe|e| a szabvány szerinti érintésvédelmi előírásoknak(KLESZ).
Kapute|efonrendszer kiépítésre kerül.
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A menetes gyakran szivárgő és korrodá|t Vezetékhálózat cseréjéVe| a rendszer megfele| a műszaki

biztonsági e|őí'rásoknak. (2003. éviXLil tV. 22.s (7)
A régi đomnyomó, kőagyag, eternit |efo|yóvezeték hálózat cseréjével megszűnnek a gyakori

csőrepedések, födémá zások, víze|fo|yások.
A kozös wc-k fe|újításáva| a műszaki|ag nem komfortosítható |akások bér|őinek is ,,komfoftosabb',
körü|ményeket biztosítunk. Megújulňak a vezetékrendszeret víztakarékos berendezéseket

szere|tjnk fe|, megszűnnek az évek óta nem haszná|t berendezések.
Az a|aptest máýsegében a ta|ajvíz szigetelés né|kĹi|i fa|azat mellő| a foldet e|távo|ítjuk és
felü|etszivárgó lemezes vále|emi rendszerre| |átjuk e|.

A víz és csatorna alapvezetékek cseréjéve| az udvar is új burkolatot kap.

A sze||őztetett pincetérben az a|aptestek kapi||áris járataiban injekta|ássa| megszüntďjĹik a

ta|ajvíz intenzÍv fe|szÍvodását.

6. A teljesítés határidejez 2oL4. december 31.

7. A teljesítés he|ye:
- Budapest VIII. Magdolna utca L2,Hrsz:3529f

8. Az e||enszolgáltatás teljesítésének fettéte|ei, illetőleg a vonatkoző jogszabá|yokra
hivatkozás:

A 2013. november 11. napján kotött keretmegállapodásban meghatározottak szerinti

9. A szerződést biztosÍtó me||ékkötelezettsé9ek:
A 2013. november 11. napján kötött keretmegá||apodásban meghatározottak szerinti

10. Annak meghatározás, hogy az ajánlattevő tehet.e többvá|tozatri aján|atot:
Ajá n |attevő nem tehet tobbvá |tozatú ajá n |atot.

11. Annak meghatározáa, hogy az ajánlattevő a beszeľzés tárgyának egy részére
tehet-e aján|atot:

Aján|atkérő tárgýi kozbeszezési e|járás vonatkozásában nem teszi |ehetővé részajánlat téte|ét.

L2. Az ajánlat e|bírálásanak szempontja(i):
Aján|atkérő áz aján|atot a ''összességében legelőnyösebb ajánlat'' e|Ve szerint éftéke|i.,

tékintettel aľľa, hogy Aján|atkérő az e|járás első szakaszában megjelent felhívásban
ezt külön rögzítette! (v.4. egyéb információk 18. pont, valamint v.3.3.2. pont)!

13. Ajánlattéte|i határidő, az ajánlattétel nyetve és azajánlat benyújtásának címe:
Aiá n |attéte|i hatá ridő : 2014.02.28. 10 : 00 óra
Aján|attéte| nyelve: magyar
njenlat nenyujusanar ćíine: Ész-reR Kft. 1026 Budapest Pasaréti út 83. BBT irodaház

14. Ajá n lat' fel bontá sá na k helye, i deje, az ott. jelen!Ég" jogosu lta k:

tle|ye: Ész-rrn Kft. 1026 Budapest, Pasaréti út 83. BBT irodaház

Ideje: 2014.02.28. 10:00 óľa

Jelenlétre jogosu|tak: ki5zbeszerzésekrő| sző|ő 201I. évi CMII. töĺvény (a továbbiakban: Kbt.)

62. $ bekezdésben meghatározott szemé|yek

őzsefvátos Önkormán

Étéke|ési részszempontok Sú|yszám

1. eqvösszeqű vá | la I kozói áta |ányd íj (nettó Ft) 95
2. r egisďr ált ta ĺtós á l láskeresők bevoná sá na k

mértéke (főxmunkanap)
5

@a negyed progÍam III. önkormányzaibérházÍe|ÍĄítás kivitelezése



Konzultációs felhívás

Aián|atkérő az írásbe|i konzultációt kovetően tárgyalást tart.
TäĘya|ás te-rueżétđ- iáőpontjá:.IfOL4, m!ýpi-uś 04. tz:oo.óŕáiilHe|yszíne: 1082 Budapest,
gäŕósś ú. os-ol. i.em' ioo táŕgyaló. Ajánlatkérő az ellenszo|gáltatas tekintetében kÍván

tárgyalni az aján|attevővel egy targyalási fordu|ó keretében. A tárgyalás végén aján|attevő

veđśő aján|atď tesz. Azajánlati kötöttség a tárgya|ás befejezésével ál| be.

A konzultációt ktivető tárovalás befeiezésekor tett aiánlat e|fooadásáró| vao!
a Kbt. zz. q (z) bekezdésében foqlaltak meofelelő

alka|mazásával értesíti az Aiánlattevőt.

Aján|atkérő a konzu|tácĺó - és az azt. kovető tárgya|ás eredményéľő| ír.ásbe|i összegezést készít. A
rw. pé.5 (8) bekezdés d) pontjára tekintettel a szerz&és az í.ásbe|i összegezés megküldését
kovetően ] má' a Kbt. t24: s (o1 nerezoésében fog|alt 10 napos moratórium letelte e|őtt -
megkothető.

15. A konzultáció tefo|rrtatásának további szabályai

FethÍvjuk ajánlattevő figyelmét a Kbt. 11o. s (3) bekezdýs b) pontjában
foglaltakra, amety šżerint Aján|attevő jelen eljárás- soľán a
teretmegáilapodásban fogla|takkal azonos vagy ajánlatkérő számáľa
kedvezőbb ajánlatot tehet. A konzuttációt követő tárgyalás befeje'ĺsekor
tett aján|atáńoz az ajántattevő a konzultációra felhívásban meghatározott
határidőig kötve van

Az aiánlat részei és fe|építése a következő |egyen:
o Taftalomjegyzék
o Felo|vasólap, ame|y taftalmazza a Kbt. 60. 5 (6) bekezdése szerinti adatokat

Az aján|attevő neve, székhe|ye,
Az aján|attevő te|efonszám, te|efaxszám, e-mai| cím
Ajá n |attevő ka pcso|atta rtójá na k neve, elérhetős{7e
Az aján|at tárgya
Ajánlata

. Aláírási címpéldány/ meghatalmazás,

. lłz ajánlathoz csaĺolni ke|! az aján|attevő cegjegyzésre. jogosultjá'nak
ajánĺatot a|áirő képviseIő a!áíľási címpéldányát vagy aláírás mintáját.
Amennyiben az ajánlat cégjegyzésre jogosu|tak á|ta| meghata|mazott(ak)

a|áírásáva| kerü| benyújtásra, a teljes bizonyító eĘű magánokiratba fog|alt

meghatalmazásnak taftaImaznia ke|| a meghataImazott a|áírás mintáját is.

. Árazottktiltségvetések

. PénziigyÍ és mííszaki iitemteru

Ajánĺatkérő dokumentációt készít jeten el1árásban, Aján|atkérő az aján|attéte|hez

sztikséges iratokat és dokumentumokat a konzu|tációra fe|hÍvássa| egybeszerkesztve

küldi meg az aján|attevő részére.
Az aján|at eređeti papír a|apú pé|dányát zsinórra|, lapozhatóan össze ke|| fíizni, a csomót
matřicava| az ajánht e|ső vagy hátsó |apjához rogzítenĺ, a matricát |e ke|| b-é|yegezni,

vagY az ajánlattevő részérő| eľe jogosu|tnak alá ke|| írni, ú9y hogy a bé|Yegző, i||ető|eg

az atáírás lega|ább egy része a matricán legyen;
Az aján|at óuaszáńozása eggye| kezdődjön és o|da|anként növekedjen. Elegendő a

szoveget vagy számokat vagy képet taftalmazó olda|akat számoznĺ, az Üres o|da|akat

nem ke||, oďíenet. A cím|apot és hátlapot (ha vannak) nem ke||, de |ehet számozni. Fc
ajánlatkérő az ettől kismértékben eltérő számozást (p|. egyes o|da|akná| a lA, lB

ózsefuáros onkormán
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o|da|szám) is e|fogad, ha a taľtalomjegyzékben az egyes iratok he|ye egyéfte|műen
azonosítható és az iratok helyére egyéľte|mííen lehet hivatkozni. Az ajánlatkérő a
kisméftékben hiányos számozást jogosu|t kiegészíteni, ha ez az aján|atban va|ó
tájékozódása, i||etve az aján|atra való hivatkozása érdekében szükséges;
Az ajánlatnak az e|ején tafta|omjegyzéket ke|| taĺta|maznia, mely alapján az ajánlatban

szerep|ő doku mentu mok o|da |szá m alapjá n megta|á |hatóa k;

Az aján|atot záń csomago|ásban, egy eredeti papír a|apú pé|dányban és e|ektronikus
adathordozón ke|| beadni; kérjük az aján|at eredeti példányát te|jes terjede|mében -
e|ektronikus képo|vasó eszkoz (scanner) segítségével - e|ektronikus adathordozón 3
példánvban szíveskedjenek benyújtani (CD-n, DVD-n vagy pendrive-on);
Az aján|atat tartalmaző zárt csomagon: ,Ajánlat- Vállalkozási szetződés keretében
Budapest, Józsefuáros Magdoĺna negyed program III, tinkormányzati bérházfelújítás
kivitelezése 3,részi va|amint: ,,Gak kcjzbeszeĺzésĺ ejárás során, az ajánlattéteĺi
h a tá rĺ dő ĺe1á fta ko r b o n th a tó fe l !,, mqje|o ĺést ke | | fe ltÜ ntetn i

Az aján|atban |évő, minden dokumentumot (nyi|atkozatot) a végén a|á ke|l írnia az adott
gazdálkodó szeruezetné| erre jogosu|t(ak)nak Vagy o|yan szemé|ynet Vagy
személyeknek aki(k) erre a jogosu|t szemé|y(ek)től ír.ásos fe|hatalmazást kaptak;

Az aján|at minden o|yan olda|át, ame|yen - az aján|at beadása e|őtt - módosítást
hajtottak végre, az adott dokumentumot a|áír.ó személynek Vagy szemé|yeknek a
módosításnál is kézjeggyel ke|l e||átni;
Szemé|yes |eadás esetén kérjüt hogy ajánlataikat |ehetőség szerint munkanapokon 9-
15 óra kozött adják le, az aján|attéte|i határidő |ejártának napján 9-10 óráig!
A postai, vagy futárpostai megkü|désbő| eredő kockázatokat Aján|atkérő e|hárítja.
Aján|attevő kizárólagos fe|e|őssége, hogy az aján|ati csomag a megadott határidőig
sérülésmentesen beérkezzen.
Ajánlatkérő a hiánypot|ás lehetőségét a Kbt. 67. $-ban fog|aĺtak a|apján biztosí$a.
Ajánlatkérő helyszíni bejárást taŕ'
Ajánlatkérő e|őíia, hogy az aján|attevő tájékozodjon a munkavá||a|ók véde|mére és a
munkafe|téte|ekre vonatkozó olyan köte|ezettségekrő|, amelyeknek a te|jesÍtés he|yén és
a szerzffiés te|jesítése során meg ke|| fe|e|ni. A tájékoztatást az ilĺetékes szeĺvek
i ngyenesen teszik |ehetővé.

t:6, Az ajánlati kötöttség időtatama
60 nap, a tárgyalás befejezésétől számítva

17, A konzu ltáció ra sző|ő fel h ívás meg kii ldésének na pja : 2oL4. Íebruár 17 .
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Budapest,Józsefuáros Magdolna negyeđ pÍogÍam III. onkormányzaĺbétházfe|ÍĄítás kivitelezése



Konzultációs felhívás

II. ktitet

Dokumentáció

ÚľMuľłĺo ruÁľl.łľrevó nÉszÉne

1. A DoKuMEľrÁcró TARTALMA

1'1. A dokumentáció a következő részekbő| ál|:
1. xöĺer: KoNzuLTÁcIoRA FELHÍvÁs

2. xoĺEľ: ÚĺMurłľó łrÁľuľrrvő nÉszÉnr

3. xöľrr: szEPzőDÉsTERvEzET

4. xöľtľ: ruÁľI.oľĺ IGAzońs. És ľvruĺKozATMINTÁK
+

5. KöTET a ľtÚszłrr TARTALoM kütön pdf file.okban csatolva:A műszaki |eír.ás,

építészeti adat|ap, terv, a téte|es árazat|an költségvetés, szintĘzok, he|yszinrajzés a
fotódokumentáció e|ektronikus adathordozón kerül átadásra.

1.z. Je|en dokumentáció nem mindenben ismét|i meg a konzu|tációra fe|hÍvasban fog|a|takat, a
dokumentáció a konzu|tációra fe|hívással együtt keze|endő. Az aján|attevő kizáró|agos
kockázata, hogy gondosan megvizsgá|ják a dokumentációt és annak minden kiegészítését,
(adott esetben), va|amint, hogy megbízható információkat szerezzenek be minden o|yan
körtilmény és köte|ezettség vonatkozásában, ame|y bármi|yen módon is befo|yáso|hatja az
ajánlat természetét vagy je||emzőit.

1.3. pc aján|attevőnek a dokumentációban közölt információkat bizalmas anyagként ke|l

keze|niüt amelyrő| harmadik fé|nek semmifé|e rész|etet ki nem szo|gá|tathatnat hacsak e
harmadik fé| nem készít és nyújt be ajánlatot az aján|attevő számára a munka egy részére
vonatkozóan (alválla|koző), vagy az a|ka|masság igazolásában részt vesz a gazdasági
szereplő. Sem a dokumentációt, sem annak részeit, vagy máso|atait nem lehet másra
fe|használni, mint aján|attéte|re, és az abban |eírt szo|gá|tatások céljára.

2. xrecÉszÍľő rn,lÉxoanľÁs

2.I. Aján|attevő - a megfe|e|ő aján|attéte| érdekében - a konzultácira fe|hiivásban, va|amint a

dokumentációban fog|a|takka| kapcso|atban írásban kiegészítő (éfte|mező) tajékoztatást
kérhet az aján|atkérőtől vagy az általa meghatározott szeruezettő|.

2.2. Aján|atkérő a Kbt. tŁz. 5 (5) bekezdése vonatkozásában, a kiegészítő tájékoztatás
esetében ésszerű időnek tekinti az ajánlattételi határidő |ejártat megelőző második napot
(tájékoztatás megkü|désére), fe|téve, hogy a kérdések és kérések az aján|attéte|i határidő
|ejá ftat mege|őző ha rmad i k na pig megérkeznek ajá n |atkérőhoz.

2.3. Kiegészítő tájékoztatást a következő kapcso|attaľtási pontokon szerezhet be Aján|attevő:

ESZ.KER Kft.
t;026 Budapest' Pasaréti út 83. BBT irodaház

Telefon: +36 (30) 698-2166
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Fax: +36 (1) 789-6943
Kapcsolatta ftó: Zelenay Krisztina

E-mail : titkarcaq@eszker.eu

2.4. Aján|atkérő nem vá|lal fe|e|ősséget azért, ha kiegészítő tájékoztatás kérés keretében nem
adja meg azon elérhetőségeit, me|yekre a kiegészítő tájékoztatás megadását várja és
ezá|ta| Aján|atkérő nem képes a tájékoztatás cé|személyhez történő megkü|désére (vagy
téves címre küldi meg a tájékoztatást).

2.5. A kiegészítő tájékoztatas teĺjes taftalmáthozzáférhetővé ke|| tenni, i||etve meg kell küldeni
Aján|attevő részére. A kiegészítő tájékoztatást írásban, telefax útján és e-mai|ben a
dokumentáció átvéte|e Vagy a kérdésfe|tevés során feltrintetett te|efaxszámra és e-mai|
címre kapják meg.

2.6. A kiegészítő tájékoztatások kézhezvételét az aján|attevőknek haladékta|anu| vissza ke|l

igazo|nia. Kérjük a llszte|t Ajánlattevőt hogy a válaszok megérkezésérő| a
titka rsa g(ôeszker. eu ema i I cím re kri ldjenek visszajelzést !

2.7. Aján|attevő fe|előssege, hogy o|yan te|efax-e|érhetősé9et vagy e-mai| címet adjon meg,
amely a megkü|dendő dokumentumok fogadására 24 őrában a|kalmas. Ugyancsak a
Aján|attevő fe|e|őssége, hogy a szeruezeti egysegén belti| a kiegészÍtő tájékoztatás időben
az arra jogosu|thoz kerÜ|jon.

3. HELYSZÍNI BEJÁRÁS
Aján|atkérő ż0ĺ4'.'ŕebrüái,i|żo|,...,nďíián 

'10 
óraĺ].,kéżdétté-ĺ nrlvszÍľĺI eEJÁMsT TART. Ta|álkozó

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

4. AzAJÁNIATBENYÚJTÁSA

Az aján|attevőnek a Kbt-ben, a konzu|tációra felhÍvásban, i||etve je|en dokumentációban
meghatározott taftalmi és formaĺ követelmények maradékta|an figye|embevéte|ével és az
előírt köte|ező okiratot dokumentumot nyi|atkozatok (a továbbiakban egyÜttesen:
me||ékletek) becsato|ásávaI ke|| ajánlatát benyújtania.

Jelen dokumentáció nem mindenben ismét|i meg a konzu|tációra fe|hívásban fog|a|takat,
ezéft hangsű|yozzuk, hogy a dokumentáciő az konzu|tácóra fe|hÍvassa| együtt keze|endő. A
konzu|tációra felhívás és a dokumentáció rende|kezéseinek eset|eges e||entmondása esetén
a konzu|tácĺóra fe|hÍvasban szerep]ők az irányadóak. Aján|attevő kÓte|ezettségét képezi -
konzultációra fe|hívás és jelen dokumentáció gondos áttanu|mányozását kovetően _ az
ezekben fog|alt valamennyi e|őírás, formaĺ követelmény, kikotés, a beszerzés tárgyára
vonatkozó specifikáció betartása, va|amint a kiegészítő (éfte|mező) tájékozbtás-kérésre
adott aján|atkérői vá|aszok figye|embevéteĺe. Aján|attevő köte|es a konzu|tácĺóra
fe|hĺvásban, a dokumentációban és ajánlatkérő által - a teljesĺtéssel kapcso|atban _
szolgáltatott minden információ pontosságáról meggyőződni.

Formai e|őír.ások:

. az aján|at eredeti pé|dányát zsinórra|, |apozhatóan össze kell fűzni, a csomót
matricáva| az aján|at e|ső vagy hátsó lapjához rĘzíteni, a matricát |e ke|| bé|yegezni,
vagY az ajánlattevő részérő| erre jogosu|tnak alá kel| írni, úgy hogy a bé|yegző,
i||etőleg az a|áírás |egalább egy része a matricán legyen;

. az aján|at olda|számozása eggye| kezdődjön és o|da|anként növekedjen. E|egendő a
szoveget vagy számokat vagy képet taftalmazó olda|akat számozni, az üres o|da|akat

| őzs eÍváto s Ö nko tmány zata
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nem kell, de |ehet. A címlapot és hát|apot (ha vannak) nem ke||, de |ehet számozni. Az
ajánlatkérő az ettő| kisméftékben e|térő számozást (pl. egyes o|dalakná| a lA, lB
o|da|szám) is elfogad, ha a taftalomjegyzékben az egyes iratok he|ye egyéĺtelműen
azonosítható és az iratok helyére egyéfte|műen |ehet hivatkozni. Az ajánĺatkérő a
kisméftékben hiányos számozást jogosu|t kiegészíteni, ha ez az aján|atban való
tájékozódása, i||etve az ajánlatra va|ó hivatkozása érdekében szükséges;

. az aján|atnak az e|ején (fedő|apot vagy fe|o|vasó|apot követően) tafta|omjegpéket ke||

taľta|maznia, me|y a|apján az aján|atban szerep|ő dokumentumok o|da|szám a|apján
megta|á|hatóak;

. az aján|atot záft csomagoĺásban, egy eredeti, papír a|apú és három e|eKronikus (cd
vagy dvd) máso|ati példányban ke|| beadni

. az aján|atban |évő, minden dokumentumot (nyi|atkozatot) a végén a|á ke|| írnia az
adott gazdálkodó szeruezetné| erre jogosu|t(ak)nak vagy olyan szemé|ynet vagy
szemé|yeknek aki(k) erre a jogosu|t személy(ek)től ír.ásos fe|hata|mazást kaptak;

. az ajánlat minden olyan o|da|át, ame|yen - az ajánlat beadása előtt - módosítást
hajtottak v{7re, az adott dokumentumot a|áÍró személynek Vagy személyeknek a
mfuosításná| is kézjeggyel ke|| e|látni;

o Az aján|atat zárt, sérü|ésmentes csomagoĺásba he|yezve ke|| benyújtani. A
csomago|ásnak biztosítani ke||, hqy az aján|at egyes pé|dányai együtt maradjanat
egyérte|műen |átható |egyen, hogy a csomag |ezárását követően abbó| semmit ki nem
vettet éslvagy abba semmit be nem tettet és a csomago|ás kü|ső felü|etén
megje|ö|hetőek |egyenek a következő pontban felsorolt adatok;

. a záft csomagon ,,Aján|at-,,Vállaĺkozásĺ szelződés keretében Budapest, ]ózsefuáros
Magdoĺna negyed program III. önkormányzatĺ berházfelújítás kivitelezése 3.résż,,
va|amint az ,,Csak kozbeszelzési el1árás során, az ajánlattéteĺi határidő lejártakor
bontható fel !,, mqje|ö|ést ke|| fe|tüntetni.

Az aján|at nem tafta|mazhat betoldásokat, tör|éseket és átĺrásokat az aján|attevő á|tal
elkövetett hibák szüksĄ7es korrekcióinak kivételéve|, amely esetben ezen korrekciókat az
aján|atot aláíró szemé|ynet vagy személyeknek kézjegyÜkkel ke|| e||átni.

Az aján|atat írásban és záftan, a fe|hiivás á|tal megje|ö|t kapcsolattaftási pontban megadott
címre közvetlenÜ| vagy postai úton ke|| benyújtani az aján|attéte|i határidő lejáĺtáig. A
postán, futárra| fe|adott, vagy szemé|yesen kézbesített aján|atat az aján|atkérő csak akkor
tekinti határidőn be|Ü| benyújtottnat ha annak kézheałéte|ére az ajánlattéte|i határidő
lejáftáig sor kerü|. Az aján|at, i||etve azazza| kapcso|atos postai kü|demények elvesztésébő|
eredő kockázat az aján|attevőt terhe|i.

Az ajánlat benyújtásának he|ye és határideje:

ESZ.KER Kft.

';026 
Budapest, Pasaréti út 83. BBT irodaház

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

Ka pcsolatta ftó : Zelenay Kriszti na i rodavezető
E-ma i ! : titkarsag@eszker.eu

határideje:2o14. február 28. 1o óľa
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4.7. Szemé|yes leadás esetén kérjüt hogy aján|ataikat munkanapokon 9-15 óra kozött adják |e,

az ajánlattételĺ határidő |ejáĺtanak napján 9-10 óráig.
4.8. Az aján|atat aján|atkérő érkezteti, és biztosítja, hogy az aján|at tafta|ma a fe|bontás

időpontjáig senkĺ számára se vá|hasson hozzáférhetővé.
4.9. Ha je|en dokumentáció ajánlott igazolás- és nyi|atkozatminta alka|mazását íąa e|ő, ez

esetben a 4. kotetben ta|á|ható vonatkozó iratmintát kérjük fe|haszná|ni és megfe|elően
kitö|tve az aján|athoz me||ékelni.
Az aján|ott igazo|ás- és nyi|atkozatminta he|yett, annak tarlalmi|ag mindenben megfe|elő
más okirat is me||éke|hető Fd aján|attevő fe|e|őssegge| taftozik az aján|atban közö|t adatok
és nyi|atkozatot valamint a becsato|t igazo|ásot okiratok tartalmának valódiságáéft.

4.10. pE, ajánlat e|őkészítéséve|, összeá||ításával és benyújtásáva|, vagy az ajánlathoz szükéges
információk megszezéséve| kapcsolatos mu|asztás következményei aján|attevőt terhe|ik. Az
aján|at e|készítéséve|, benyújtásáva| és egyébként a kozbeszezési eljárásban va|ó
részvétellel kapcso|atban felmerü|ő költségeket az ajánlattevők maguk vise|ik és ezek
részben vagy egészben töfténő megtérítésére az aján|atkérő nem kötelezhető. Minden
olyan adat, információ beszeaése, ame|y aján|atuk e|készíteséhez és a szezfuéses
kotelezettségek e|vá|lalásához szüKégesek, saját költségükre és saját fe|e|ősségükre az
Ajá n|attevők fe|adata.

4.11. Aján|atkérő az aján|at benyújtását követően nem veszi figye|embe aján|attevőnek - a
pontos információk hiányára hivatkozó _ aján|at modosítására vonatkozó kére|mét. Az
ajánlathoz szükséges pontos és egyérte|mű információk beszezését szolgá|ja a je|en

dokumentációban részletezett tájékoztatás-kérés |ehetősége. Aján|attevőnek a
jogszabályi rende|kezések betańása me||ett - az e|járást megindító fe|hÍvásban, a
dokumentációban és az aján|attevők kérdéseire adott válaszokban meghatározottaknak
megfe|elően ke|| az aján|atot e|készítenie.

4.12. 
^z 

aján|atban kozölt információk kizárő|ag ezen közbeszerzésĺ e|járás eredményének
megá | |apítasa keretében kerÜ | nek fe| haszná lásra.

5. nÉszruÁľ LATTÉTEL, ILLEwE ľöggvÁLĺo z^TÚ A'ÁN LATTÉľel ľľl rľősÉae
5.l. Aján|atkérő a részaján|attéte| |ehetőségét az e|járás során nem biztosítja'
5.2. Az ajánlattevők jelen e|járásban többvá|tozatú (a|ternati1v) ajánlatot nem tehetnek, az ĺ|yen

aján|atat aján|atkérő éruényte|ennek nyi|vánítja, tekintette| arra, hogy nem
összehason|Íthatóak a többi ajánlatta|.

6. Üzurr TIToK VÉDELME
6.l. Az aján|attevő az aján|atában, va|amint a 69-70. $ szerinti indokoIásban e|kÜlönített modon

e|he|yezett, üz|eti titkot [Ptk. 81. 5 (2) bekezdése] tańa|mazó iratok nyilvánosságra
hozata|át megti|thatja. Az Üz|eti titkot tafta|mazó iratokat úgy ke|| e|készíEeni, hogy azok a
Ptk. 81.s (3) bekezdésére tekintettel kizáró|ag o|yan információkat tafta|mazzanat ame|yek
nyi|vánosságra hozata|a az üz|eti tevékenység végzése szempontjából arányt'a|an sére|met
okozna, továbbá ne tańa|mazzanaka Kbt.80.9 (2)-(3) bekezdése szerinti e|emeket.

6.2. Aján|atkérő nem vá||a| fele|ősséget az üz|eti titoknak taĺtott információk, iratok harmadik
szemé|yek (kü|önösen más aján|attevőt gazdasági szerep|ők) á|ta|i megismerésééft,
amennyiben ajánlattevő az üz|eti titkot [Ptk. 81. s (2) bekezdése] tafta|mazó iratokat
aján|atában nem e|kü|önített módon, Vagy úgy helyezi el, hogy azok tafta|maznak a
fentiekben megje|o|t információkat is'

7. łrÁnuĺr xöĺöľľsÉc
Az aján|ati kotöttség időtaftama: 60 nap (a tárgyalás befejezésétőlszámĺtua),

8. Az A'ÁNLAT FEtBoNTÁsA
8.1. Az aján|atat tafta|mazó iratok fe|bontásának helye és ideje:

Ész.ren xn.
Lo26 Budapest Pasaľéti út 83. BBT irodaház
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8.5.

8.6.

9.

9.1.

8.2.

8.3.

8.4.

9.2.

9.3.

9.4.

9.6.

9.7.
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9.5.

fszt. tárgya|ó
Ajánlat fe|bontásanak ideje: 2oí4. február 28. 10 óra

Az aján|at fe|bontásáná| csak az aján|atkérő, az aján|attevőt va|amint az álta|uk meghÍvott
szemé|yet továbbá - a kozbeszerzéshez támogatásban részesülő aján|atkérő esetében - a
kt.i|on jogszabá|yban meghatározott szeruek képvise|ői, va|amint személyek |ehetnek jelen.
pc aján|at fe|bontásakor ismeftetni kell az aján|attevők nevét, címét (székhe|yét
|akóhelyét), va|amint azokat a főbb, számszeríĺsÍthető adatokat, ame|yek az éftéke|ési
szempont (részszempontok) a|apján éľtéke|ésre kerü|nek.
pc aján|atkérő az aján|at bontásának megkezdésekor, az aján|at fe|bontása e|őtt

közvetlentj| ismeńeti a becsÜ|t éftéket és a szerződés te|jesítéséhez rende|kezésre á||ó
anyagi fedezet osszegét.
Ha az ajánlat bontásán egy - ott je|en |évő - szemé|y kéri, az aján|at ismeftetését követően
azonnal |ehetővé kel| tenni, hogy betekinthessen a fe|olvasó|apba.
A határidő után beérkezett aján|at csomago|ása az ajánlattevő szemé|yének megál|apítása
cé|jábó| bontható fe|, ame|yrő| kü|ön jegyzőkönpłet ke|| fe|venni.

Az AJÁNLAT rI.gÍRÁúsł

Az aján|at e|bír.á|ása során az aján|atkérőnek meg kel| vizsgá|nia, hogy az aján|at megfe|e|-e

az e|járást megindító fe|hÍvásban, a dokumentációban, va|amint a jogszabá|yokban

meg hatá rozott fe|tételeknek.
Az aján|atkérő köteles megá|lapĺtani, hogy me|y aján|at érvényte|en, és hogy van-e o|yan

aján|attevő, akit az eljárásbol ki ke|| zárni. pa. ajánlat tételes átvizsgá|ása során
megá||apításra kerÜ|nek az aján|at eset|eges érvénytelenítésére vagy az aján|attevő
kizárására okot adó körü|mények.
Az éruényes aján|atot az e|járást megindÍtó fe|hívasban meghatározott éftéke|ési szempont
a|apján, va|amint a Kbt. 7L-73. $-okban, az e|járást megindító fe|hívásban, továbbá a jeĺen

dokumentációban foglaltakra tekintette| kell értéke|ni.
Az ajánlatkérő az aján|atat a |ehető |egrovidebb időn be|Üĺ köte|es e|bírá|ni, az e|bír.á|ást

o|yan időtaftam a|att keĺ| e|végeznie, hogy az aján|attevőknek az e|járást |ezárő dontésrő|
va|ó étesítésére az aján|ati kotöttség fenná||ása a|att sor kerüljön.
Az aján|atkérő indoko|t esetben az aján|ati kötöttség lejáŕanak időpontiát mege|őzően
fe|kérheti az ajánlattevőket aján|ataiknak meghatározott időpontig töńénő további
fenntaftására, az aján|ati kötottség kiterjesztése azonban nem ha|adha$a meg az e|járást
megindíto kötöttség |ejártanak eredeti időpontjátó| számÍtott 60 napot. Amennyiben az
ajánlattevő az ajánlatkérő áltat megadott hatáľidőben nem nyilatkozit úgy kell
tekinteni, hogy ajánlatát az ajánlatkéľő á|tal megjelö|t időpontig fenntaÉja.
Amennyiben valame|yik aján|attevő aján|atát nem tatja fenn, az aján|ati kötöttség
|ejáftanak eredeti időpontját kovetően az e|járás további részében az éftéke|és során
aján|atát figye|men kiivĹi| kell hagyni.
Az aján|atkérő köteles biztosítani a hiánypotlás |ehetőségét va|amint az aján|atban
ta|á|ható, nem egyéńe|mű k.lje|entéset nyi|atkozatot igazo|ások taftalmának tisztázása
érdekében az aján|attevőtő| fe|vĺ|ágosÍľást kérni. A hiánypót|ás és fe|vi|ágosítás kérésre
vonatkozó szabá|yokat a Kbt. 67. $-a tafta|mazza.
Mindaddig, amíg hiánypót|ásra vagy felvi|ágosítás nyújtására határidő van fo|yamatban, az
aján|attevő potolhat o|yan hiányokat, ame|yekre nézve az aján|atkérő nem hĺvta fe|

hiánypót|ásra.
Az aján|atkérő az értéke|és szempontjábó| |ényeges eljárást megindító elemek tafta|mát
megalapozó adatokat, va|amint ĺndoko|ást köte|es ír.ásban kérni, ha az aján|at a megkotni
teruezett szerződés tźrgyára figye|emme| arányta|anu| alacsony árat tafta|maz bárme|y

olyan, az e|lenszolgá|tatásra vonatkozó összeg tekintetében, amely öná||óan értékelésre
kerül.
Az ár arányta|anul a|acsony vo|tának megíté|ésekor az aján|atkérő korábbi tapaszta|ataira, a

közbeszezést mege|őzően végzett piaďelmérés eredményére Vagy a közbeszezést
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mege|őzően a becsült éĺték meghatározásához fe|haszná|t egyéb adatokra kel| figye|emme|
|enni. Köte|es az aján|atkérő a fentieket a|ka|mazni kü|önösen akkor, ha az aján|atban
fog|alt e|lenszo|gáltatás több mint húsz száza|ékka| e|tér a közbeszezés - az
e||enszo|gá|tatás öná||óan éftéke|ésre kerü|ő va|ame|y e|eme esetén az adott e|emre eső -
becsü|t éftékétől.
Az irreá|is aján|ati e|em (el|enszo|9áltatás) miatti indoko|ás kérés szabá|yait a Kbt' 69. $-a
taftalmazza.

9.9. Ha az aján|atnak az éĺtéke|ési részszempontok szerĺnti va|ame|yik taľtaĺmi e|eme
|ehetet|ennek vagy tú|zotLan magas Vagy a|acsony mértékűnek, i||etve kirívóan
arányta|annak értéke|t köte|ezettségvá|la|ást tafta|maz, az ajánlatkérő az érintett aján|ati
eĺemekre vonatkozó adatokat, va|amint indoko|ást köte|es ír.ásban kérni. Az aján|atkérő az
indoko|ás és a rende|kezésére ál|ó iratok a|apján kote|es meggyőződni az aján|ati e|emek
megalapozottságárő|, te|jesíthetőségérő|, ennek során az aján|attevőtő| ír.ásban
tajékoztatást kérhet a vitatott aján|ati e|emekre vonatkozóan.
Az aján|atkérő köteles éĺvényte|ennek nyi|vánítani az aján|atot ha nem tatja
elfogadhatónak és a gazdasági ésszerűségge| összeegyeztethetőnek az indoko|ást.

10. łz ÉnvÉľYEs AJÁNLAT ÉnrÉxrlÉse

tD.l. Aű. aján|at éftékelési szempontja az összessĄ;ében |ege|őnyösebb aján|at a fe|hÍvásban
megadott mfuszer szerint:

A nettó vá||alkozói díjat egyösszegű áta|ánydfiban kel| megadni. Aján|attevő az
egyosszegű vá||alkozói áta|ánydfion fe|Ü| semmi|yen dffat, kö|tséget nem jogosu|t
Ajánlatkérőve| szemben éruényesÍľeni, ígv a megaján|ott vá||a|kozói áta|ánydfrnak
tafta|maznia ke|| minden díjat, kö|tséget, hasznot, kifizetési igényt.

Aján|atkérő az e||enszolgá|tatásra vonatkozó 1. értéke|ési részszempontot a Közbeszezési
Hatóság útmutatója az összességében |ege|őnyösebb .ajánlat kiválasztása esetén
a|ka|mazható módszerekrő| és az aján|at e|bír.á|ásaról (KE 2012. évi 61. szám; f0L2.
júnĺus 1.) ilI.A. 1.ba) pontja a|apján a fordÍtott arányosítás módszeréve| éftékeli o|y
módon, hogy a |ega|acsonyabb éfték a |egkedvezőbb és a |egkedvezőbb taĺtalmi e|emre a
maximá|is pontot (fe|ső ponthatár) adja, a többi aján|at tarta|mi e|emére pedig a
|egkedvezőbb taftalmi e|emhez viszonyítva fordítottan arányosan számo|ja ki a
pontszámokat az a|ábbi kép|et a|apján:

P= 1A legjobb/A vizsoá|t (Pmax-Pmin)]+Pmin

ahol

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

Pmax: a pontská|a fe|sl határa

Pmin: a pontská|a alsó határa

A|egjobb: a |ege|lnyösebb aján|at tafta|mi e|eme

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

Avizsgá|t: a vizsgá|t ajánlat tafta|mi e|eme;

Aján|attevő csak magyar forintban (HUF) tehet aján|atot és a szerződéskötés va|utaneme
is csak ez lehet.
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A tartósan á||áskereső személyek fog|akoztatásának mértéke éĺtékelési részszempontot
ajánlatkérő a Hatóság fent nevezett útmutatójának III. A. lbb) pontja a|apján az egyenes
arányosíLás módszeréveĺ éľtékeli o|y módon, hogy a |egmagasabb érték a |egkedvezőbb,
és az aján|atkérő a |egkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár)
adja, a többi ajánlat taĺta|mi eIemére pedig a legkedvezlbb taftalmi e|emhez viszonyítva
arányosan számolja ki a pontszámokat az a|ábbi kép|et a|apján:

P= [A vizsgá|UA leoiobb (Pmax-Pmin)]+Pmin

ahol:

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

Pmax: a pontská|a fe|ső határa

Pmin: a pontská|a alsó határa

A|egjobb: a |ege|őnyosebb ajánlat tartalmi e|eme

Alegrosszabb: a |ege|lnytelenebb aján|at taftaImi e|eme

Avizsgá|t: a vĺzsgá|t aján|at tańa|mi eleme

11. REGISTRÁIT TARTóS (LEGAIABB 6 ľlóľłnrł; ÁI.usxenrső
szEM ÉLYE K FoG LALKoäATÁsÁľłx u ÉnľÉ rr

A nyeĺtes ajánlattevő köte|es a szerződés te|jesítésebe vá||a|ásának megfele|ő számú (fő)
regisztrált taftós (|ega|ább 6 hónapja) ál|áskereső szemé|yt bevonni és a szerződésben
meghatározott munkaterti|eten fog|a|koztatni. A fe|olvasó|apon tájékoztató jel|egge| fe|

ket| tĹintetni, hogy ajánlattevő hány fő regisztrá|t taftós (|ega|ább 6 hónapja) á||áskereső
személyt, i||. hány munkanapon keresztü| kíván fog|a|koztatni. Ajánlatkérő a fenti szorzat
ered ményeképpen megadott éruéket éftéke|i.

Aján|attevő koteles a fe|hívásban meghatározott értéke|ési részszempontnak
megfe|e|ően - a szerződés teljesítesébe bevonni kÍvánt ręisztrá|t taftós (lega|ább 6
hónapja) á||áskereső szemé|y számát (Íő * munkanap) a fe|o|vasólap - adott
részszempontra vonatkozó - sorában fe|tüntetni'

Ajánlattevő csak a keretmegátlapodásban foglaltaknál kedvezőbb megajánlást
tehet. Az ajánlattevő áItat az eljárás első szakaszában megajánlott 4fő*300
munkanap (12o0fő*munkanap) megajánlás va|amennyi konzu|tációra
egyĺittesen étendő.

Aján|atkérő ?'lzáró|ag az ąész szám(l megajánlást (p|.: 25,26,... 100 fő, és így tovább)
fogadja el, a tortszámú, il|etve nem főxmunkanapban (p|. o/o-ban) meghatározott, i||etve

az egyszerre több eltérő éftéket (p|. 50-60 fő) is tafta|mazó megajánlást taftalmazó
ajánlat az éruényte|enség következményét vonja maga után.

A szerződés te|jesítésébe - a nyeftes ajánlattevő vá|la|ásáva| osszhangban - bevonni
kiivánt regisztrá|t tartós (|egalább 6 hónapja) á||áskereső szemé|yeket a szeęődés
időtaĺtama a|att (a vá||alásnak megfe|e|ő munkanap időtaftamra), te|jes munkaidőben
(napi 8 órában), a szeződésben meghatározott munkaterüĺeten fog|a|koztatni kel|,
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e||enkező esetben a nyeftes aján|attevő szeruődésszegést követ €|, amelynek
következménye a felhiivásban e|őílt mértékíÍ hibás te|jesítési kotbér éruényesítése' avagy
a szerződés fe|mondása és a meghiúsulási kötber éĺvényesítése.

Ajánlattevő az ajánlattéte| során Vegye figye|embe, hogy Aján|atkérő a szerződés
megkötésekor, i||etve te|jesítés során e||enőrzi a regisztrá|t tartós (|ęa|ább 6 hónapja)
álláskereső szemé|yek szerződés te|jesítésébe történő bevonása érdekében tett vá||alkozói
intézkedéseket, i||etve a te|jesítésbe töfténő bevonásukat. Aján|atkérő az e||enőzés során
a nyeftes aján|attevőtő| bekérheti az érintett munkavá||a|ók munkaválla|ói szerződését, az
il|etékes munkaĹigyi központ érintett munkavál|a|ók nyi|vántaftásáva|, regisztrációjáva|
kapcso|atos igazo|ásait, továbbá az építesi he|yszíneken az érintett munkavá|lalók
munkavégzését e||enőrizheti. A vá|ĺaIkozói intézkedéseknek és a regisztrált taĺtós
(lega|ább 6 hónapja) á||áskereső szemé|yek szerződés te|jesítése során történő
a|kalmazásának összhangban ke|| |ennirik a fe|hívásban és a dokumentációban, valamint a
nyeftes aján |attevő ajá nlatába n fogla |ta kka |.

pE. aján|attevőnek |ehetőség szerint Budapest VIil. kerti|etében regisztrá|t tartós
á||áskereső szemé|yeket kel| bevonnia a te|jesítésbe.

Regisztrá|t tartós (|egalább 6 hónapja) á||áskeresőnek aján|atkérő a konzu|táció a|apján
megkotendő - elsőként hatá|yba |épő - vá|la|kozási szeĺződés hatályba |épésének napján
regisztrá|t tartós (|ega|ább 6 hónapja) álláskeresőnek minősÜ|ő szemé|yeket tekinti.

L2. EREDM É NYHI RDETÉs, összEc EzÉs Azł.rÁľ lĺr ELBÍ RÁtAsÁnól

12.l. Az aján|atkérő köte|es az aján|attevőt í'rásban tájékoztatni az e|járás eredményérő|, az
e|járás eredményte|enségérő|, az ajánlattevő V'lzárásáró|, a szerződés te|jesítésére va|ó
aIkaImat|anságának megá||apĺtásáró|, aján|atának egyéb okbó| töĺtént éruényte|enné
nyilvánítasáró|, va|amint ezek rész|etes indokáró|, az errő| hozott döntést követően a lehető
|eghamarabb, de legkésőbb három munkanapon belü|.

12.2. Az aján|atkérő az ajánlat e|bírálásának befejezésekor kti|on jogszabá|yban meghatározott
minta szerint ír.ásbe|i osszegezést koteles készÍ|eni az aján|atró|. Az aján|atkérő az aján|at
e|bír.á|ásának befejezésekor a fenti tájékoztatást az írásbe|i összegezésnek aján|attevő
részére te|efaxon vagy e|ektronikus úton töfténő megkti|désével teljesíti.

|2.3. M. aján|atkérő az ajánlat e|bír.á|ásáról készített írásbeli összegezést az aján|attevő részére
torténő megkü|désétől számított huszadik napig egy alka|ommal jogosu|t módosítani,
szÜkég esetén az éruénytelenségrő| szó|ó t.ájékoztatást visszavonni, továbbá a már
megkötött szerz&éstől e|á||ni, i||eťve amennyiben a te|jesítés megkezdése miatt az eredeti
á||apot nem ál|ítható he|yre, a szeződést azonna|i hatá||ya| fe|mondani, ha az eredmény
megkü|dését követően ész|e|i, hqy az eredmény (eredménytelenség) töruényséftő volt és
a módosítás a töruényséftést oruoso|ja. Az aján|atkérő a módosított ír.ásbe|i összegezést
köte|es faxon vagy e|eKronikus úton ha|adékta|anu|, egyidejű|eg az összes aján|attevőnek
megkü|deni.

13. ELőZETEs VITARENDEZÉs

Ít.1. A Kbt. 79. $ (1) bekezdése szerinti e|őzetes vitarendezési kére|met az a|ábbicímre ke||

benyújtani:

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

Telefon: +36 306982166
Fax: +36 Ĺ7896943
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Kapcso|attaÉó: Zelenay Kriszti na irodavezető
E-mail : titkarsag@eszker,eu

13.2. 
^ 

kére|mezőnek az aján|atkérőhöz benyújtott kére|mében (a továbbiakban: e|őzetes
vitarendezési kérelem) meg ke|| je|o|nie az ír.ásbe|i összegezés vagy egyéb dokumentum,
vagy e|járási cselekmény jogséftőnek taftott elemét, továbbá a kérelmező javas|atát,
észrevéte|ét, va|amint az á||áspontját a|átámasztó adatokat, tényeket, továbbá az azt
alátámasztó dokumentumokra - ha vannak i|yenek - hivatkoznia ke||. pű. e|őzetes
vitarendezési e|járás szabályait a Kbt. 79. $-a tarta|mazza,

ľl.3. Amennyiben aján|attevő a rendelkezésére á||ó határidőben e|őzetes vitarendezési kére|met
nyújtott be az aján|at bontását kovetően töľtént e|járási cse|ekménnye|, ke|etkezett
dokumentummal kapcso|atban, az ajánlatkérő a kére|em benyújtásátóĺ a vá|aszának
megkü|dése napját kovető tíz napos időtaľtam |ejártáig akkor sem kotheti meg a
szerződést, ha eddig az ĺdőpontig a szerződéskötési moratórium egyébként |ejárna.

L4, A vÁLLAtKoásr szEPzőDÉs MEGKöTÉst És TEuEsÍTÉsE

t4.1. pú. aján|atkérőként szeződő fél jogosult és egyben köte|es a válla|kozási szeződést
fe|mondani - ha szükséges o|yan határidőve|, ame|y |ehetővé teszi, hogy a szeaődéssel
érintett fe|adata e||átásáró| gondoskodni tudjon - ha:
. a nyeĺtes aján|attevőben koałetetten Vagy közvet|enti| 21o/o-ot megha|adó tu|ajdoni

részesedést szerez va|amely o|yan jogi szemé|y vagy jogi szemé|yĺségge| nem
rende|kező gazdasági társaság, ame|y nem fe|e| meg az 56. s (1) bekezdés k)
pontjában meghatározott fe|tételeknek.

. a nyeŕes aján|attevő közvetetten vagy köaĺet|enti| L1o/o-ot megha|adó tu|ajdoni
részesedést szerez va|ame|y o|yan jogi szemé|y vagy jogi személyiségge| 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 nyeftes aján|attevő a váI|a|kozási szeződés
megszűnése e|őtt már te|jesíĽett szolgáltatás szeződésszeríi pénzbeli ellenértékére jogosu|t
a Kbt. 125.s (6) bekezdése a|apján.

!4.2. 
^ 

kü|fö|di adói||etőségű nyeftes ajánlattevő köte|es a szerződéshez arra vonatkozó
meghata|mazást csatolni, hogy az i||etősége szerinti adóhatóságtó| a magyar adóhatóság
közvet|enül beszerezhet a nyeftes aján|attevőre vonatkozó adatokat az országok közötti
jogsegé|y igénybevéte|e né|kü|.

L4.3. 
^ 

keretmegá||apodást és az az a|apján megkotendő szeződéseket a közbeszezésĺ e|járás
a|apján nyeftes aján|attevőként szerződő fé|net il|etve közösen aján|atot tevőknek kell
te|jesÍtenie.

14.4. ptr. aján|attevőként szeződő fé| te|jesítesében köteles közreműkodni az olyan alvá||a|kozó és
szakember, ame|y a közbeszerzési eljárásban részt vett az aján|attevő alka|masságának
igazo|ásában. Az aján|attevő köte|es az ajánlatkérőnek a te|jesítés során minden o|yan -

akár a korábban megje|ö|t a|vá||alkozó helyett igénybe venni kí'vánt - a|vá||alkozó bevonását
beje|enteni, ame|yet az aján|atában nem nevezett meg és a bejelentéssel együtt
nyi|atkoznia kell arró| is, hogy az álta|a igénybe venni kĺvánt a|vá||a|kozó nem ál| a kizárő
okok hatálya a|att.

15. Aján|atkérő e|őírja, hogy az aján|attevő tájékozódjon a munkavá||a|ók véde|mére
és a munkafe|téte|ekre vonatkozó olyan kote|ezettségekrő|, amelyeknek a te|jesÍtés
he|yén és a szerződés te|jesÍtése során meg ke|| fe|e|ni. A tájékoztatást az i||etékes
szeruek ingyenesen teszik |ehetővé.

I őzseÍv áto s Önkormánvzata
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Aján|atkérő az a|ábbiak szerint adja meg azon szeruezetnek (hatóságnak) a nevét és
címét (e|érhetőségét), ame|yektőĺ az aján|attevő megfe|e|ő tájékoztatást kaphat:

Munkavál|alók véde|me és a munkafeltételekre vonatkozó
köte|ezettségek: Budapest Fővárosi Kormányhivatal MunkavédeImi és
M u nka ügyi Szakigazgatási Szeruének M unkavédel mi Fel ügyelősége

1132 Budapest, V|segrádl u. 4g.PostäcÍm: 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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III. Kötet

Vá l lal kozási szerződés

ame|y |étrejott egyrészrő| Józsefuáľosi önkormányzat (székhe|y: 1082 Budapest, Baross u.
63-67., képvise|i: dr. Kocsis Máté po|gármester, adószám: Ĺ5735775.2-42, törzsszám: 7357Ĺ5,
bankszám|aszám: 14100000-1023949-60000009, KSH számjel: 757357L5-847t-32I-o1), mint
Megrende|ő (a továbbiakban Megrendelő),

másrészrő| MAGDOLNA NEGYED 2013 KoNzoRcIUM (Konzorcium vezető: West Hungária
Bau ÉpÍtőipari Szolgá|tató Kft. 2051 Biatorbágy Vende| Park, Huber u.l Konzorciumi tag: Éprłn
zrt. tL12 Budapest Németvö|gyi út 146.) bankzám|aszám: .., képviseli:

kiviteIezői nyiIvántaľtási azonosíto:

üä|l;ŕ;i.ŕá;ät;;;|;iiät.;ö; ä;.iäÉ."|il iliĹ,Ł. 
mint Váĺla|kozó (továbbiakban:

Előzmények
Megrendelő l<É-tsszo1zots. szám a|att megjebnt hirdetménnye| keretmegá||apodás
megkötésére irányu|ó, a közbeszezésekrő| sző|ő f077. évi CVIil. törvény (a továbbiakban:
Kbt.) ilI. fejezete szerinti nyílt közbeszerzési e|járást indított ,,Keretmegá||apodás Budapest,
Józsefuáros Magdolna negyed program III. onkormányzati bérházfe|újítas kivite|ezéshez,,
e|nevezésse|.

A keretmegállapodásos eljárás eredményes volt, me|y alapján egy aján|attevőve| kerü|t sor
keretmegá| |a podás megkötésére.

Felek rĘzítettét hogy hivatkozva a Kbt. 109.5 (1) bek. b) pon$ára hogy a
keretmegá||apodás nem tarta|mazza a kozbeszerzések megvalósítása érdekében megkötendő
egyedi szeződések valamennyi feltéteĺét.

Megrende|ő ezt kovetően konzu|tációs e|járást indított, me|ynek során Vá||alkozó aján|atét
fogadta el a Megrendelő.

Felek a je|en szeződésben meghatározott feladatok e||átására az a|ábbi szeződést kötik.

Megrende|ő kije|enti, hogy a Ptk. 685.s a|apján szenődő hatóságnak minősü|.

1. Megrende|ő megrendeli, Vá||a|kozó e|vá||a|ja a hivatkozott keretmegá||apodásos e|járás
alapján indult konzu|tációs eljárás iratanyagában (me|ynek rovid |eírását a je|en szerz(ńés
1. sz. mellék|ete is tańalmazza) meghatározott taftalmú és mennyiségű munka elvegzését
eredményfe|e|ősségge|.

f. Vá||a|kozó fe|adata az érintett ingat|an(ok)ban a kozbeszerzési műszaki |eírás, terv, az
árazat|an ko|tsegvetés, a hatályos jogszabá|yot szabványok és szakmai szoloĺányoknak
megfe|e|ően a munkálatok teljes korű megva|ósítasa.

Érintett ingat|anok: Budapest VIII. Magdo|na utca L2. Hrsz:35292

3. Vá||alkozó a munkát I. osztá|yú minőségben, határidőre köte|es e|végezni. Vá|la|kozó a
munkavégzés során csak I. osztá|yú anyagokat haszná|hat fel.

4. A beépített anyagok minősegét igazo|ő dokumentumokat a Vá||alkozó az építesi
tevékenység során a Megrendelő képvise|őjének kote|es bemutatni és az átadás átvételi
e|járás során átadni.

J őzsefv fu o s o ĺkotmäĺy zata
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Fe|ek megállapodnak abban, hogy a Vá||a|kozó akkor teljesít hĺbát|anul, ha a megva|ósu|t
eredmény kie|égÍti az azza| kapcso|atban a jogszabá|yokban, a támogatási szeződésben
továbbá a je|en szeződésben megfoga|mazott valamennyi kovete|ményt és a|ka|mas a
rende|tetésszerű haszná ĺatra.

Vá||a|kozó jogosu|t a|válĺalkozó(k) igénybevéte|ére. Az a|vá||a|kozó igénybevételénél a Kbt.
és a je|en szerződés megkötéséhez vezető kozbeszerzési e|járás rende|kezései irányadóak.
Az alvá||a|kozókka| kötott szeződésekre a Kbt. továbbá a 306ĺ2011. (XII.23.) Korm.
rende|et szabá|yai éfte|emszerűen irányadóak.

A Vál|a|koző az igénybe vett alválla|kozóéft (teljesíiési segédéľt) úgy fe|e|, mintha az
a|vá||a|kozói (te|jesÍtési segédei) á|ta| végzett munkákat saját maga vegezte volna e|. A
jogosu|at|anu| ĺgénybe vett a|vállalkozókért a Ptk. szabá|yai szerint felel.

I. Az ellenszolgáltatás összege, megfizetésének módja' feltételei

Vá||a|kozó a szerződés te|jesíltéséft vá||alkozói díjra jogosu|t.

A vá||a|kozói díj összege .. rt+Ára, azaz

ätä : :. . . - . . . : : :.' . . . ii ä;;;ö il j1ľJ'.^!i 3,äx,'i:l3 ľ*ł ľ-l1'.BĽ :'':ffj".'Ť''#'ijů
adőzás hatá|ya a|á tartozó, építési engedé|y köte|es munkát tafta|maz, ame|y a|apján

Ft Afa osszeget a Megrende|ő fizet a NAV számára.

A vá||alkozóidíj tańa|mazza a kivite|ezéshez szükéges közüzemi kö|tségeket is.

pę. ĺłfa méftékére, e|számo|ására a mindenkor hatá|yos Ára töruény rende|kezései az
irányadóak.

Felek megá||apodnak abban, hogy tobb|etmunka és pótmunka e|számo|ására je|en
megá|lapodás keretei között nincs |ehetőség. Pótmunka fe|merü|ése esetén Megrende|ő
újabb közbeszezési e|járást fo|ytat |e.

Megrendelő többletmunkaigényt nem fogad e|. Ezze| kapcso|atban Vá|la|kozó - mint a
szerzffiés tárgyával kapcsolatban ke||ő szakéfte|emme| rende|kező jo1i szemé|y - je|en

szerződés a|áír.ásáva| kijelenti, hogy a kozbeszezési e|járás alatt te|jes mértékben
megismefte az e|végzendő fe|adatot és annak körĹi|ményeit, így kije|enti, hogy az á|ta|a
megaján|ott válla|kozói dfi va|amennyi feltétel kie|égítéséhez szlikĄ7es munkára (anyagra,
berendezési és fe|szerelési tárgyra, stb.) fedezetet nyújt, így több|etmunkaigényérő| je|en

szeződésse| fe|tétel nélkril és visszavonhatatlanu| |emond. K.lje|enti, hogy az ár-,
árfolyamvá|tozásokka|, továbbá banki, adózási kondíciók változásával kapcso|atos
kockázatokat fe|méfte, és arra a vállalkozói díj te|jes méftékben fedezetet nyújt.

A beruházás pénzügyi fedezetét - az iłfa összegének kivéte|éve| - te|jes egészében a
KMOP-S.1'1.lB-12 ,,Szociá|Ís célú város-rehabilĺtációs témájú kieme|t projeKjavaslatok,'
kódszámú, Budapest-Józsefuáros, Magdolna-negyed Program III. elnevezésű, KMOP-
5,I.LlB-L2-k-2012-0001 azonos,ĺto szám: projekt keretében e|nyeft támogatás biztosítja
szá||ítói finanszírozás keretében. Megrende|ő tájékoztatta az e|járás során a Vá||a|kozót,
hogy a támogatás ĺntenzitása: 100o/o-os.

pe. Íłra összegét a Megrende|ő saját forrásból ťlnanszírozza.

Megrendelő a kifizetés során az adőzás rendjérő| sző|ő 2oo3. évi XCII. töruény 36/A' 5-
ában fog|a|takat te|jes korben a|ka|mazza.

Vá||a|kozó |egfe|jebb a szerződés e|számo|ható osszege 30%-ának megfelelő méftékű
e|ő|eg kifizetését kérheti (a munkaterü|et átadását kovető 15 napon be|ü|) a Kbt. 131. s (2)
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bekezdése, Va|amint a 4ĺfol7. (I.28.) Korm. ende|et 57l^. s (3) alapján. Vá||a|kozónak az
e|ő|eg kifizetését követően a hatályos jogszabá|yoknak megfe|elő e|ő|egszám|át ke|l
kibocsátania. Az e|ő|egge| töfténő elszámo|ás részletszabá|yaĺt a központi koordinációs
szeru határozza mep.

10. Vá||a|kozó köte|es - elő|eg igénybevéte|e esetén - a 4ĺ20It. (I.28.) Kormányrende|et
57|^.s (3) bekezdése alapján a kozbeszezési eljárás eredményeként kötott szerzffiés
elszámo|ható osszegének lOolo-a és az igénye|t szá||ítói e|ő|eg ktjlönbözetére jutó támogatás
osszegének megfe|e|ő mértékĺí, a Kormány európai uniós források fe|használásávaI
kapcso|atos irányíto hatósági fe|adatok e||átasára kfie|ölt tagjajavára sző|ő, a Kbt. 126. s (6)
bekezdés b) pontjában, il|etve a 4l2o1L. (I.28.) Kormányrende|et 5ZA 5 (3) bekezdésében
fog|altak szerinti elő|eg-visszafizetési biztosítékot rende|kezésre bocsátani, |egkésőbb az
elő|egbekérő benyújtásának időpontjáig.

Az e|őleg-visszafizetési bĺztosíték nyújtása az e|ő|eg rendelkezésre bocsátásának fe|téte|e,
kivévą ha az igényelt eĺő|eg összege nem ha|adja meg a megkötött szerződés e|számo|ható
összegének 10o/o-át.

A gazdasági társaság Vagy nonprofit szeruezet szállíto cégjegyzésre jogosu|t vezető
tisztségvise|őjének Vagy |ega|ább 50o/o-oS közvet|en tu|ajdonréssze| rende|kező
tu|ajdonosánat vagy együttesen legalább 50o/o-os közvetlen tulajdonréssze| rende|kező
természetes szemé|y tu|ajdonosainak kezességválla|ása, Vagy garanciaszeruezet álta| vá||alt
kezesség, va|amint az Aht. 92. s (1) bekezdése szerinti állami kezesség is e|fogadható a
szá | | ítoi e|ő|eg biztosítéka ként.

Vá|la|kozó a felvett e|ő|eget az L,2,3 részszám|ában kote|es egyen|ő arányban e|számolni.

11. Megrende|ő a válla|kozói díjat az igazolt szerződésszerű te[esí!ést követően átutalással,
forintban (HUF) te|jesíti az a|ábbiak szerint:

- a|vá||a|kozó igénybevéte|ének hiányában a Kbt. 130.s (4) bekezdése, Ptk.292lB.5 (1)-(2)
bekezdése
. alvá||a|kozó igénybevéte|e esetén a 306l20LI. (XII.23.) Korm. rende|et 14. 5 (1)-(3)
bekezdései szerint.

Megrende|ő a részszám|ázást az e|járást megindíto felhÍvásban fog|a|taknak megfe|e|ően, a
306/2011. (XII.23.) Korm. rende|et szerint biztosí$a azza|, hogy a végszámla
benyújtásának fe|téte|e a hiány-, és hibamentes teljesÍtést igazo|ó sikeres átadás-átvéte|i
e|járás befejezése (errő| sző|ő te|jesítésigazolás kiá||Ítása). Vál|a|koző 4 db részszámla
(végszámlával együtt) benyújtására jogosu|t a te|jesítés arányában :

1.részszám|ä = 3Oo/o-os készü|tségi fokná| nyújtható be a nettó válla|kozói díj30o/o-árő|,
2. részszám|a = 60olo-os készü|tségi fokná| nyújtható be a nettó vá||alkozói dlj újabb 30o/o-

árő|,
3. részszám|a = 85o/o-os készÜ|tségi foknáĺ nyújtható be a nettó vá||a|kozói dÚ további
25o/o-árő|.
A végszám|a a hiány- és hibamentes műszaki átadás-áwételi e|járás befejezése után
nyújtható be a nettó vál|alkozói dfi fennmaradő tío/o-árő|.

A szeződéskötés és a kifizetések pénzneme: HUF.

A pénzügyi te|jesítés va|amennyi részszám|a (be|eértve a támogatás terhére nem
e|számolható díjró| kiá||ított szám|át is) esetén a hiánymentes kifizetési kére|em (értve ez
a|att a szám|át és je|en szerződés szerinti kote|ező mellék|eteit) átvéte|étő| számított 30 nap
alatt, banki átutaÉssa| töľténik. Megrende|ő a számla Áĺa tata|mát egyenes adőzás esetén
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a Vá||a|kozónak, fordított adózás esetén NAV-nak fizeti meg. Ezt követően Megrendelő a
szá||ítói finanszírozás szabá|yai szerint továbbítja a számlát a Pro Regio Nkft-nek.

15. A szám|ázás és a kifizetés körében alka|mazni ke|| kü|onösen az a|ábbijogszabályokat: Aľt.
36/A. 5; Kbt. 130. 5 (a) bekezdés, Ptk. f92ĺB. s (1)-(2) bekezdés, 306l20t1. (XII.23.)
Korm. rendelet 13. s és 14.s (1) bekezdése, továbbá a 4ĺ20II. (I.28.) Korm. rendelet.

16. A te|jesítésigazo|ás kiállítasára a mĹĺszakie||enőr jogosu|t.

17. Késede|mes fizetés esetén Megrende|ő köte|es a Ptk-ban meghatározott (301/8. $), és a
késede|em időta fta má h oz igazodő mértékű késede| m i ka matot megfizetn i.

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

kiá||ítani'

II. Szerződési biztosÍtékok

1. Vá||a|kozó késedelmi kötbér megfizetésére köte|es, ha o|yan okbó|, amiéft fe|e|ős a
szeződésben rögzített határidőt e|muĺasztja. A késede|mi kötbér mértéke a je|en
vá||a|kozási szeaődésben rögzített nettó e||enszo|gáltatás o,5olo-a|naptári nap (minden
megkezdett naptári napra), de maximum a je|en vá||a|kozási szeződések nettó vá||a|kozói
díjának 2oo/o-ä.

2. Vá||a|kozó hibás te|jesÍtési kötbér megfizetésére köteles, ha neki fe|róhatóan a je|en
szerződés te|jes te|jesítési időszaka vonatkozásában nem fog|a|koztatja az á|ta|a a
kozbeszerzés megva|ósítására irányu|ó szeződéssel kapcso|atos e|járás során megaján|ott
méftékben a regisztrá|t taftós (|ega|ább 6 hónapja) á||áskereső szemé|yeket. A hibás
te|jesítési kotbér méftéke az űn. szakképzett minimá|bér napi bruttó összege kétszeresének
megfe|elő osszeg. Számítasi mód: érintett nap x a fentiek szerint nem fog|a|koztatott
szemé|yek száma Vá||a|kozó a készĘe|entésse| egyidőben továbbá Megrende|ő
fe|hÍvására a fe|hÍvást követő 3 munkanapon belü|, , ĺ||eWe az egyes részszám|ák (be|eérWe
a végszámlát is) benyújtásakor - köte|es téte|es kimutatást átadni a Megrende|őnek az
általa a je|en szeződés megkotésére vonatkozó eljárásban tett vonatkozó megajánlás
e|lenőrizhetősége érdekében, me|yhez csatolni ke|| a je|en|éti íveket, il|. az aď, a|átámasztó
(regisztrált tartós álláskereső tényét igazoló) dokumentumokat is. Amennyiben Vá||a|kozó
nem, Vagy nem aggálymentesen igazo|ja a válla|ása te|jesítését akkor nem' Vagy nem
aggálymentes igazo|t métékre is a|ka|mazható a kötbér.

3. A hibás te|jesÍtési kötbér vonatkozásában regisztrá|t taftós á||áskeresőnek az a szemé|y
minősü|, akĺ a jelen szeęődés te|jesítse során töfténő első bevonásakor (munkavĄ;zésre
irányuló jogviszony |étrehozásakor) már |ega|ább 6 hónapja regisztrá|t á|láskeresőnek
minősü|.

4. A Megrendelő az esetleges kotbér igényét írásbeli felszó|ítás útján éruényesíti, me|ynek a
Vá||a|kozó köte|es 8 naptári napon belül maradékta|anul e|eget tenni. Amennyiben a
Vál|a|kozó a fenti irat kézhezvéte|ét követő 3 napon be|ri| magát érdemi indokolással és azt
alátámasztó bizonyítékokka| nem menti ki, akkor a kötbér e|ismeftnek tekintendő. A Kbt-
ben fog|a|t beszámítási fe|téte|ek (130.s (6) bek.) teljesü|ésekor a kötbér a vá|ĺa|kozói
szá m|á ba beszámítható.

5. Megrende|ő jogosu|t a kötbéren fe|tili kárának érvényesÍtésére.

6. Vál|a|kozó a szeződés hibát|an te|jesítésének biztosítasára va|amennyi beépített dolog, ill.
elvégzett munka vonatkozásában 36 hónap á|ta|ános jótá||ást vá||a|. Vál|aĺkozó jótá||ási

kötelezettsége _ az érintett hibával kapcso|atban - megszíÍnit ha a hiba bizonyíthatóan:

- rende|tetése||enes vagy szakszerűt|en haszná|at

J ózseÍv áto s o ĺlko tmáĺy zata
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- szándékos rongá|ás Vagy erőszakos behatás,
- e|emicsapás'
- szakzeríít|en szere|ő vagy javító je||egű beavatkozás,
- a szükséges karbantartás hiánya miatt következett be, feltéve ha a fentieket
mega|apozó tényekről és korĹilményekrő| a Megrendelő az átadás-átvéte|i e|járás
során kifejezetten tájékoztatva |ett.

Vá||alkozó a jótá||ási kötelezettsége a|att a hiba beje|entésétő| számított 5 napon be|ri|

koteles a javítást e|kezdeni és megfe|e|ő személyi ál|ománnya| annak befejezéséig
folyamatosan munkát végeznl.

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

Vá||a|kozó te|jes kártérítési köte|ezettséget vá||al je|en szeződésse| kapcso|atosan a neki
felróható károkéft.

Vá||a|kozó te|jesítési biztosÍték nyújtására vo|t köte|es a Kbt. 126. 5 (6) bekezdés a) pontja
szerint. A Megrende|ő a te|jesítesi biztosítékból kie|égĺtést nyerhet, ha a Vá||a|kozó bárme|y
okbó| nem teĺjesíti a szerz&éses köte|ezettségeit. A teljesítési biztosíľék méftéke a
szerződés szerinti, tarta|ékkeret és áfa né|kü| számított el|enszo|gá|tatás (keretösszę)
So/o-a. A biztosítéknak - amennyiben azt nem a Megrende|ő szám|ájára töfténő befizetésse|
te|jesítik _ a szeĺzffiés te|jesítéséig (a sikeres, hiány- és hibamentes műszaki átadás-
átvétel) ke|| hatályba |ennie.

Vá||a|kozó jó|te|jesÍiési biztosítek nyújtására kote|es a Kbt. 726. s (6) bekezdés a) pontja
szerint. A Megrende|ő a jólte|jesítési biztosítekbol kie|égítést nyerhet ha a Vá||a|kozó á|ta|i

te|jesÍtésse| kapcsolatos jótállási kötelezettségét nem te|jesíti. A jó|teljesítési biztosíték
méftéke a szerződés szerinti, taftalékkeret és áfa né|kül számÍľott e||enszo|gáltatás 50/o-a. A
jó|te|jesítesĺ biztosítéknak a te|jesítés időpontjátó| kezdődően - amennyiben azt nem a
Megrendelő szám|ájára történő befizetéssel teljesítik - a jótá||ási időszak végéig ke||

hatályba |ennie.

A jó|te|jesítesi biztosítek a Vá||a|kozó vá|asztása szerint nyújtható bankgarancia vagy banki
készfizető kezesség formájában, biztosÍtási szerződés a|apján kiá||ított készfizetői
kezességvá||a|ást taftalmazó kote|ezvény formájában, vagy a Megrende|ő 14100000-
1023949-60000009 számú bankzám|ájára történő te|jesítésse| a Kbt. 126. s (6) bekezdés
a) pontja a|apján.

Amennyiben a biztosíték nyújtására a bankgarancia, banki kézfizeú kezesség Vagy a
biztosítasi szerzffiés formáját választja a Vá||a|kozó, a bankgarancia/banki készfizető
kezesség/biztosĺtási szerződés okiratának eredeti pé|dányát a Megrendelőnek határidőben
át ke|| adni' Megrende|ő kizárő|ag o|yan bankgarancia nyi|atkozatot/kezességi
okiratot/bĺztosítási szeződéses okiratot köte|es e|fogadni, amelyben a banlíbiztosító
vá|la|ja, hogy amennyiben a Megrende|ő arrő| tájékoztatja, miszerint a Válla|kozó bárme|y
okbó| nem tett eleget az érintett szeződésben fog|a|t köte|ezettségeinet úgy a Vá||a|kozó
he|yett Megrende|ő e|ső fe|szó|ĺtására átutafia a bankgaranciábó| az Aján|atkérő álta|
megje|ö|t összeget az Aján|atkérő bankszám|ájára, i||. a biztosítási szerzffiés a|apján a
fentiek szerint fizetést teljesít. A bankgarancia okiratban/biztosítási szeződésse|
kapcso|atos okiratban (kotvényben) rögzíteni ke||, hogy a banlíbiztosíĽo a szo|gá|tatást
nem vitathatja, |emond a szo|gá|tatás visszautasítására, visszataftására, annak vitatására
vagy beszámítására vonatkozó, Vagy a kifizetés összegét egyébként bárme|y jogcímen
csökkentő va|amennyi jogáról továbbá arró| is, hogy a Vá||a|kozónak a szeĺződésbő| vagy
azza| kapcso|atban, il|etve más jogviszonybo| eredő, a Megrende|őve| szembeni koveteléseit
éruényesítse.

| őzsefv áto s Ö nkotnáĺv zata
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f.

3.

14. Fe|ek megá||apodnak abban, hogy a keretmegá||apodás a|apján kotendő egyedi
szerződéseknek az adott Vá||a|kozó á|ta|i te|jesítésének határnapja (sikeres átadás-átvéte|)
nem ha|adhatja meg a keretmegá||apodás lejártanak időpontját.

IlI. Teljesítési hatáľideje, a szerződés megszíĺnése, megszíintetése

1. Je|en szeződést fe|ek a teljesítésig kötik azzal, hogy a Vá||alkozó te|jesíEési határideje:
2014. december 31.

Felek megá||apodnak abban, hogy fenti határidő, i||. a kozbeszezések megva|ósítására
vonatkozó (esetleges ütemteruben) rogzített egyéb határidők ún. szigorú (fix) határidőlę
me|ynek jogkovetkezményeive| Fe|ek tisztában vannak.

Minden, a szerződés teljesÍtését 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, munkaszervezés megvá|toztatása, stb.)
e|járássa| mego|dható lett volna a határidő betaftása. A határidő modosu|ásához az ok (és
annak fenná||ásának időtaftama) építesi nap|óba való bejegyzése és a Megrende|ő műszaki
e||enőrének jóváhagyása szükéges. Vá||a|kozó kije|enti, hogy a rende|kezésére á|ló
te|jesítési időszak - figye|embe véve az évszakokkal kapcsolatban fe|merü|ő munkavégzést
á|ta|ában akadályozó korü|ményeket is - e|égséges a szeződés határidőben torténő hiány
és hibamentes te|jesítésére.

Nem eredményezi a te|jesítési határidő módosu|ását az elhárítható, i||etve a Vá|lalkozó á|ta|

ke|lő gondossággal e|őre látható okok miatt bekövetkezett késede|em.

Fe|ek a szerződés hatá|yának megszűntetésére a Ptk. vá||alkozási szerzffiésre vonatkozó
szabá|yait rende|ik a|ka|mazni, hogy a szerződés hatá|ya megszűntethető azonna|i hatá||yal,
ha az egyik fé| sú|yos szerződésszegést követ e|.

Sú|yos szerzffiésszqésnek minősÜ| a kozbeszezések megva|ósítására vonatkozó
szeaô1désben ekként meghatározottakon, i||. egyéb sú|yos Vagy ismételt
szerződésszegés(ek)en tú | - ktj |önösen :

a. Vál|a|kozó részérő|
1. a je|en szeződésben a rá irányadó szabá|yok megséftése, mely a
szerződés határidőre vagy megfe|e|ő módon és minőségben va|ó teljesíEését
veszé|yezteti, i||.
2. egyÜttműkodési, titoktańási köte|ezettségétaVá||a|kozó megszegi,
ide éńve a teljesítéshez szükéges 3. fe|ekke| történő együttműkodést ĺs,

3. amennyĺben megá||apíthatóan Vá||a|kozó a teljesítés során nem
teljesíti/nem tudja te|jesíteni a fennmaradó munkanapok figyelembevéte|éve|
a taftós á||áskeresők foglalkoztatására tett megaján|ását, és a hibát
Megrende|ő írásbeli fe|szólítása e||enére sem oruoso|ja,
4. bármi|yen o|yan magataftást vagy mu|asztást tanúsít, ame|y a
támogatási összeg egészben tofténő felhaszná|ását kizáqa, Vagy aď,
veszé|yeztetĺ.

b. Megrendelő részérő|:
1. együttműkodési,titoktaftásikote|ezettségétaMegrendelőmegszegi,
ide éftve a teljesítéshez szükséges 3. fe|ekkeltöfténő együttmíĺkodést is,
2. a szabá|yszerűen benyújtott szám|át a Megrende|ő határidőben nem
fizeti meg, és ezt |ega|ább 30 napos határidőt tafta|mazó megintés e|lenére
sem te|jesÍti'
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Felek a fenti joguk gyakor|ása e|őtt - amennyiben ez tő|ük elvárható - kotelesek a másik

fe|et a szerződésszerű teljesíEésre - megfe|elő, |ega|ább 5 napos határidő biztosításával -

írásban fe|szó|íani.

Megrendelő a Kbt. 125. s (5) bekezdése a|apján koteĺes fe|mondani a közbeszezések
megva|ósítására vonatkozó szeződést, ha

a. Vá||a|kozóban közvetetten Vagy kozvet|enri| 2ío/o-ot megha|adó tu|ajdoni
részesedést szerez va|ame|y olyan jogi szemé|y vagy jogi szemé|yiségge| nem
rende|kező gazdasági társaság, amely nem fe|e| meg a Kbt. 56. 5 (1) bekezdés
k) pontjába n meg hatá rozott fe|téte|eknek.
b. Vá||a|kozó kozvetetten vagy köaĺet|enĺil 25o/o-ot megha|adó tu|ajdoni
részesedést szerez va|ame|y o|yan jogi személy vagy jogi személyiségge| nem
rende|kező gazdasági társaságban, amely nem fe|e| meg a Kbt. 56. s (1)
bekezdés k) pontjá ba n meg hatá rozott feltételeknek.

Ezen esetekben a Vál|alkozó a közbeszezések megvalósíitására vonatkoző szeęődés
te|jesített szolgá|tatásai utáni e||enszo|gá|tatásra jogosu|t a Kbt. 125. 5 (6) bekezdése
a|apján.

IV. Munkavégzés

Fe|ek rĘzítit hogy Vá||alkozó ..... fő tartós á||áskereső fog|a|koztatását válla|ta
munkanapon keresztÜ|.

A munkaterületet a Megrende|ő a jelen szeződés aláírásával egyidejű|eg adja át a
Vál|aIkozónak.

A je|en szeęődés a|áírását közvet|enül mege|őzően Vá||a|kozó köte|es bemutatni a
306120II. (XII.23.) Korm. rend. 9. $-ban meghatározott fe|e|őssegbiztosÍtásának
fennállására vonatkozó iratot. Vá||alkozó kote|es a biztosítás hatá|yát az érintett szerződés
te|jesíteséig fen nta rta ni.

Vá||a|kozó a kivitelezésse| érintett ingat|anok |akói fiogszerĹĺ birtokosai) vonatkozásában is
köteles te|jesíteni együttműkodési köte|ezettségét az a|ábbiak szerint:

a) Vá||alkozó tudomásu| veszi, hogy az épület fe|újítasa során a |akók észrevéte|t tehetnek
a kivitelezésse| kapcso|atban a Megrende|őn keresztÜl. A Megrende|ő kapcso|attaftója a
bér|őkke| va|ó kommunikációban a Józsefoárosi Szociá|is Szo|gá|tató és Gyermekjó|éti
Központ Társada|mi Akciók Munkacsopoftja. A Megrende|ő |egkésőbb a munkaterü|et
átadásáig tájékoztatja a Vá||a|kozót a |akossági kapcso|attaĺtó személyéről.

b) Vá||a|kozó tudomásu| veszi, hqy az épü|et (rész) fe|újítasa a Magdolna Negyed Program
keretében |akottan töfténik. Vá||alkozó koteĺes a kivitelezés során figye|embe venni, hogy
az épÜ|etben a |akók közlekedését a műszaki|ag szükéges méftéket meghaladóan nem
akadá|yozhatják. Vá||a|kozó kote|es a |akók ba|esetmentes köz|ekedését biztosítani a
kivite|ezés te|jes időtartama alatt. Vá||alkozó köte|es mindent megtenni a lakott épü|etben
végzendő fe|adatok gördü|ékeny vé9rehajtásáért. Megrende|ő kü|on tájékoztatja Vá||a|kozót
a lakókka| tońénő egyt.ittműködésrő|.

c) Vá||a|kozó köte|es a lakások é|etvite| szerű használatát befo|yásoló akadá|yoztatásró|
(víz, gáz, elektromos) véte|ezési szünetérő| 3-5 nappa| hamarabb tájékoztatást adni a lakók
részére közvetlenü|. A tájékoztatás a |akóházban, jól |átható he|yen e|he|yezett ír'ásos

doku mentum kifüggesztésével töńénik.

d) Amennyiben a Váĺla|kozó harmadszori kísér|etre sem tud bejutni fenti módon va|ó
éftesítés ellenérre egy adott |akásba, azt azonna|je|eznie ke|| megrende|őnek és az építési
nap|óba ezen tényt rĘzíbni ke||.
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e) A munkakezdést mege|őzően |akógyű|ésen ta|á|koznak a munkavá||a|ók a |akókka|, itt
foga|mazódnak meg az egyÜttműködés rész|etes fe|téte|ei, ame|yeket jegyzőkönyvi
formában e|készítve a szerződés me||é csato|unk.

f) Vá||a|kozó Megrende|ő képviselőive| kozosen' a munkaterü|et átadását mege|őzően
köte|es a |akók számára tájékoztatást adnĺ a munkavégzés során alka|mazott
techno|ógiákról, a munkavégzés menetérő| és várható ütemezéséről. A tájékoztatást
Megrende|ő á|ta| összehívott |akógyű|és keretében ke|| elvégezni.

g) A,z épüĺetfelújítássa| érintett munkaterü|etek átadását követően az épü|etben ta|á|ható
bérleményekről A|lapot-fe|mérési Jegyzőkönyvet ke|| készíteni, mely az eset|eges - a
fe|újítás során jelentkező -kárbejelentések ellenőzését szolgá|ja' A bér|eményekbe va|ó
bejutást Megrende|ő köteles e|őre egyeztetett időpontban megszeruezni. A társasházi
formában működő (nem önkormányzati tulajdonú) éptiletekben végzendő építési-
kivite|ezési, vagy fe|újítasi munká|atokkal érintett ingat|anokka| szomszédos, iĺl. azokat
korrilvevő |akóingat|anokba Megrende|ő kote|es megszeruezni a bejutást. A Jegyzőkonyvet
Megrende|ő-, Vá||a|kozó képvise|ője, i|letve a bér|ő kézjegyével látja el.

5. Vá||a|kozó vá||a|ja, hogy a teljesítés során a regisztrá|t taftós (|ega|ább 6 hónapja)
á||áskeresők fog|a|koztatása tekintetében egytittműkodik a Megrende|ővel, a Budapest
Főváros Kormányhivata|áva|, i|letve az i||etékes MunkaÜgyi Kirende|tségge|.

6. Vá||a|kozó a kivite|ezési munkálatok megkezdésekor építesi nap|ót nyit meg, és azt a
vonatkozó rende|kezések szerint naprakészen vezeti (79Iĺ2009. (IX.15.) Korm. rendelet).
Fe|ek kije|entik, hogy tudomássa| bírnak arrő| az e|eKronikus építesi naplózásra vonatkozó
rende|kezéseket a|ka|mazandóak. 

^ 
t9Lĺ2009. (IX.15.) Korm. r. szerinti egyszeri belépési

je|szó: ....... A további, a fenti R. á|ta| megkovete|t iratot je|en

szeĺződés me| |ékletét képezi k.

7. Fe|ek megá||apítját hogy az átadás-átvéte| vonatkozásában a munkaterü|et megfe|elő, ha
a munkavégzés he|yére az anyag szá||ítása gépi vagy kézi erőve| mego|dható és a
munkavégzés a tény|eges munkavégzés he|yén megkezdhető.

8. A Megrende|ő a t9Ll2009. (IX.15.) Korm. rende|et 16. 5 (1) bekezdés b) pontja a|apján a
teljesítést műszaki e||enőr igénybevéte|éve| e||enőzi.

9. A mĹÍszaki e||enőr adatai:

Építesz:
Zsidi Lajos tel: 06 f0 4799340
Mózes Lász|ő te|: 06 30 9405955
Lavotta Mik|ós te|: 06 fo 4f97855
Gépész: Zsidi Lajos te|: 06 20 4799340
Kántor Imre te|: 06 f0 2434830
E|ektromos: Darnay János tel: 06 20 9719863
Kozponti telefon: 06 1 3141098 FAX: 06 1 3339535

10. Fe|ek rögzítit hogy a szerzffiés te|jesítése fo|yamatosan lakott ingat|anok vonatkozásában
töńénik. Vá||a|kozó nem hivatkozhat ennek okán a fentiek miatt fennálló, vagy bekovetkező
semmifé|e körü|ményre. A munkavégzés rendjérő| Fe|ek a bér|őkke| egyeztetve a
munkaterület átadás-átvéte|ekor á||apodnak meg, ame|ynek rész|eteĺt az átadás-átvételĺ
jegyzőkönryben rĘzÍ|enek.

11. A Vá||alkozó energĺaigényét saját maga, a saját kö|tségére kote|es biztosítani, arra
Megrendelő nem köte|es. Ugyanúgy nem köte|esek erre az érintett ingat|anok |akói,
lakóközösségei.
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L2. 
^ 

munkaterü|et átadását követően a szemé|y-' Vagyon-' és munkabĺztonságró|, a
környezetváJe|mi szabá|yok betaľtasáró| a Válla|kozó köte|es gondoskodni. Vá||a|kozó feleĺ
a Megrende|ő, ĺl|. hannadik szemé|yek vonatkozásában azok vagyontárgyaiban, életében,
testi épségében, i||. egészségében a neki felróható módon ke|etkezett hiányokéľt, i|ĺ.

károsodásokéĺt.

13. Vá|la|kozó köteles a ke|etkezett hu||adékot a jogszabá|yoknak megfe|e|ően gyíÍjteni, és
hivata|os hu||adék|erakó-he|yre szá||ítani, valamint ezt a Megrende|ő fe|é megfe|e|ően
igazolni.

74. 
^z 

e|takarásra kerülő munkarészek e|takarása e|őtt a műszaki e||enőft kozvetlenü|, ill. az
épíltési nap|ón keresztü| lega|ább 1 héttel korábban éftesítenie kel| a Vá||alkozónak. Ennek
e|mu|asztása esetén a Megrende|ő követelheti, hogy tárják fe| az e|takaft munkarészeket,
me|ynek kö|tségei a Vá||a|kozót terhe|ik'

15. Megrende|ő előzetesen tájékoztatta Vá||a|kozót, hogy a kivite|ezés során a fe|újítandó
|akóházak mindvegig lakottak lesznet a munkaterü|etet, építesi anyagokat mindvégig
fokozottan őrizni szĹikéges, me|y Vál|a|kozó fe|adata és költsége.

16. Te|jesítési he|ye: Budapest VIII. Magdolna utca 12. Hrsz:35292

V. Az átadás-áwétel

1. Az átadás-átvéte|i e|járás megkezdéséről Vál|a|kozó Megrende|őt kote|es készre je|entés
formájában írásban, a hatá|yos jogszabályi rende|kezéseknek megfe|e|ően éftesíteni.
Megrende|ő köte|es az átadás-átvéte|i e|járást 5 munkanapon belü| megkezdeni, és a Kbt.
130. s (2) bekezdés szerint lefo|ytatni, az ott meghatározott jogkövetkezmények terhe
mel|ett. Az átadás-átvéte|i eljárás időtaftama 8 [äP, meĺy a te|jesítési határidőbe
beleszámít.

2. Az e|járáson a fe|ek képvise|ői megvizsgálják a te|jesítést, jegyzőkönyłet vesznek fel,
me|yben fe|vezetik az eset|eges hibák és hiányok |istáját. A Vál|a|kozó köteles a
jegyzőkonpbe nyi|atkozni a hibák kijavításának határnapjáró|, me|y nem ha|adhatja meg
osszességében az 5 munkanapot.

3. pű. átadás-átvételi eljáráson a Vál|a|kozó átadja a jótá||ási jegyeket, 3 p|d-ban a
megvalósu|ási dokumentációt és megadja a beépített szerkezetet berendezési és
fe|szerelési tárgyak haszná|ati és karbantartási utasításait, va|amint je|en szeződésben és
jogszabá|yban rögzített egyéb iratokat, stb. Ennek hiányta|an te|jesítése a szerződésszeríj
te|jesítés feltéte|e.

4. A fentiek a|apján e|vegzett hiánypót|ásokró| i||. javÍtásokró| a Vá||a|kozó írásban tájékoztatja
a Megrendelőt, aki a tárgyi munkát - megfe|e|őség esetén - átveszi. Ez a biftokbaadás
napja.

5. A Vá||a|kozó a Ptk. szerinti utófelÜ|vizsgá|ati eljárásban köte|es közremíÍkodni. Az
utófe|ü|vizsgá|atot a Megrende|ő hÍvja ossze a te|jesítést követő 1 év e|teltét követően.

6' Vá||alkozó kote|es együttmíÍkodni az érdekelt szervekke|, szemé|yekke|, különösen a
szakhatóságokka|.

7. Amennyiben a te|jesÍtésbe bevont szakemberek nem rende|keznek magyar nyelvtudással, a
szerződés te|jesítésének ideje a|att a szakto|mács fo|yamatos biztosítása Vá|la|kozó
köte|ezettsége és költsege, me|yet a vá||alkozói dÜ tarta|maz, A szeęfués te|jesítésének
ideje alatt a szaktoĺmács fo|yamatos biztosítasa Vá|la|kozó kotelezettsége és kö|tsége,
me|yet az vá||alkozói dĺ tafta|maz. Amennyiben Válla|kozó a projekt kivite|ezési
munká|atainak tervezésére és kivite|ezésére |étĘött va|amennyi építesi és szo|gá|tatási

| őzsefv áto s Ö nkotmány zata
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fe|adatok szerzffiésszeríÍ teljesíŁése során' ĺ||etve a jótállási időszak a|att a szolgáltatás
nyújtásához, fe|adatai e||átásához a magyar szakmai nyelv tárgya|óképes ismeretével nem
rende|kező szakembeft Vesz igénybe, a magyar szakmai nyelv tárgya|óképes ismeretének
hiányábó| adodó minden következményt, be|eéftve a szakto|mács, i||etve szaKordÍtás
biztosÍtását, i||etve mindezek ko|tségét is, minden esetben Vá|la|kozó vise|i. A szakto|mács,
i l letve sza kford ítá s te|jes kö|tsége Vá | |a I kozót terhe| i.

Fe|ek rogzítit hogy a kivite|ezést je|ző táb|ák kihe|yezése a kivite|ező feladata.

A te|jesítés során a Vál|a|kozónak alkalmaznia ke|| az ISo 9001 szerinti bárme|y nemzeti
rendszerben akkredĺtá|t tanúsíŁó szeľvezet á|ta| tanúsított Vagy ezze| egyenértékű
minősegbiztosíĽási rendszeft vagy azza| qyenéĺtékĹÍ minősegbiztosíiási intézkedéseket,
valamint az OHSAS 18001 szerinti bárme|y nemzeti rendszerben akkreditá|t tanúsíEó
szeruezet á|ta| tanúsÍtott Vagy ezze| egyenéftékű munkahe|yi egészségvéde|mi és
biztonságirányíEási rendszeft, Vagy a fenti minőségbiztosítasi, munkahe|yi egészségvále|mi
és biztonsági irányítási előír.ások maradékta|an betaľtására vonatkozó az aján|attevő álta|
műkodtetett fenti minősegbiztosítási, munkahe|yi egészségvéde|mi és biztonsági irányítasi
rendszerek tartaImi|ag a fenti szabványok e|őír.ásainak mindenben megfe|e|ő rendszeÉ'

Kapcsolatta ftás' jognyilatkozattéte|

Fe|ek kije|entit hogy a tevékenységük során a tudomásukra jutott tjz|eti titkot megőzik.
Üz|eti titokként definiá|nak minden o|yan adatot, me|y je|en szeződés keretein belü| a
másik fé||e| kapcso|atban a tudomásukra jut. Kivéte|t képez eza|ő| azon adatok osszessége,
ame|y a Kbt. vagy más jogszabá|yok szerint nyilvános adatnak minősÜ|.

A titoktańasi köte|ezettség megszegésebő| eredő kárért az ezért feĺe|ő fé| káftérítési
köte|ezettséggel ta rtozik.

Fe|ek titoktartási köte|ezettsége kiterjed a munkavá||a|óĺkra, va|ame|y poĺgárijogi szeződés
a|apján munkavĄ7zésre irányu|ó jogviszony, Vagy más jogviszony a|apján a fé||e|

kapcsolatban |évő egyéb szemé|yekre is. Ezen szemé|yek magataftásáért a titoktaftasi
kotelezettség viszony|atában az érintett fé|, mint saját magataľtásáért fele|.

Nem mĺnősü|het üzleti titoknak mindazon adat vagy információ, ame|yet jogszabá|y Vagy a
támogatási szerzffiés, i||eWe egyéb dokumentum az üz|eti titok korébő| kizár.

Je|en szeződéssel kapcso|atban joghatá|yos nyi|atkozattéte|re jogosu|t szemé|yek az
a|ábbiat akik jognyi|atkozataikat kizárólag írásban, az átvéte| idejét igazo|ó módon tehetik
meg éľvényesen. Fe|ek ez a|att értik a te|efax i||. az e-mai| üzenetek vá|tását, ha annak
átvéte|e igazo|ható, valamint az építési nap|óba az arrajogosult á|ta| tett bejegyzést is:

Megrendelő részéről: dr. Kocsis Máté po|gármester
1082 Budapest, Baross u.63-67.
A|fo|di Gyorgy DlÁ projeKmenedzser
1082 Budapest, Baross u.63-67.
Te|, fax: 06Iĺ4592258

Míĺszaki e||enőrök: Zsidi Lajos tel: 06 20 4799340
Mózes Lasz|ó tel: 06 30 9405955
Lavotta Mik|ós te|: 06 20 4297855
Kántor Imre te|: 06 20 2434830
DarnayJános te|: 06 z097t9863
Központi te|efon: 06 1 3141098
FAX: 06 1 3339535

Vá||a|kozó részéről.. Tóth Csaba ügyvezető

J óz sefu áro s o ĺ.lko tmáĺy zata
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2051 Biatorbágy Vende| Part Huber u. 1.
Tel : 0696/511350; 069615Lt430, illetve
fax: 0696/5 1.1434; 0696/51 1435

Vá||a|kozó részérő|: Paár Attila ügyvezető
2051 Biatorbágy Vendel Park, Huber u. 1.
Tel: 0696/511350; 069615Lt430, illetve
fax: 06961 5IĹ434; 0696/5 1 1435

Vá|la|kozó részérő|: ifi. Szeivo|t István vezérigazgatő
1149 Budapest, Egressy út 28-30.
Tel: o6Lĺ 4f23550 i||etve fax: 06tl 4223559

Szenffiő felek je|en szeĺződés te|jesítése sorá n köte|esek együttm ű kod n i'

Megrendelő és Vá||alkozó egymás írásbeli megkereséseire azok kézhezvéte|étő| számÍEva 2
munkanapon be|ü| írásban érdemi nyi|atkozatot köte|esek tenni.

Megrende|ő képvise|ője jogosu|t a kivite|ezés során bármikor a munka ál|ását e||enőrizni, és
ezek eredményérő| az építési nap|óba bejegyzéseket eszközö|ni.

Zárő és vegyes rendelkezések

E szeződésben nem szabá|yozott kérdésekben a Ptk. és a Kbt. vonatkozó rendelkezései az
irányadók.

Fe|ek megá||apodnak abban, hogy a Vá||alkozó nem fizet, i||etve számo| e| a szeződés
teljesítéséve| osszefüggésben o|yan költségeket, me|yek a Kbt. 56' 5 (1) bekezdés k) pontja
szerinti feltéte|eknek nem megfe|elő társaság tekintetében merülnek fe|, és me|yek a
Vá | la I kozó adóköteles jovede| mének csökkentésére a l ka I masa k.

Felek megá||apodnak abban, hogy a szerződés te|jesítésének teljes időtaftama a|att
tu|ajdonosi szerkezetét Vá||a|kozó a Megrende|ő számára megismerhetővé teszi és a Kbt.
125. 5 (5) bekezdés szerinti tigyletekrő| a Megrendelőt ha|adéKa|anu| éftesíti.

Fe|ek eset|eges vitás ügyeiket egyeztetés útján rendezik (mediátor és vá|asztott bír.áskodás
igénybevéte|e né|ktil) , ennek eredményte|ensége esetén a hatáskörre| és il|etékességgeĺ
rende|kező bírróság hoz fordu I nak.

Jelen szeződés csak a Kbt. 132. 5 a|apján módosítható.

Felek megá||apodnak abban, hogy amennyiben je|en szeződés bárme|y pontja kogens
jogszabályba ütközne, Vagy a közbeszeaési e|járás köte|ező éruényű dokumentumának
tafta|máva| e||entétes |enne, akkor je|en szerződés fentieket séftő rende|kezése he|yébe -
minden további jogcse|ekmény, így kĹi|önösen a szerzffiés módosítása nélkül - a
megséftett köte|ező éruényű jogszabá|yi rendelkezés vagy közbeszezési dokumentumi
rende|kezés kerü|. Fentieket ke|| megfe|e|ően a|kalmaznĺ, ha va|ame|y kógens jogszabály
akként rendelkezit hogy valamely rende|kezése a szerzffiés része és azt szövegszeríien a
szerződés nem tafta|mazza (az adott rende|kezés a szerzffiés részét képezi). Kozbeszerzésĺ
e|járási dokumentum a|att ke|| érteni kü|önösen a keretmegá||apodást is.

Je|en szeződés ........ mqegyező, eredeti példányban készü|t e|, e|vá|aszthatat|an részét
képezi (megrende|ő példányához csatolva) a közbeszezési e|járás iratanyaga.

Fe|ek rĘzítit hogy a pénzügyi és műszaki ütemteru módosítása (amennyiben az nem jár
más je|en szerződésben rĘzített adat, tény modosításáva|) nem minősü| a szeaődés
modosításának.

J óz sefuáĺo s Ö ĺkotnáĺv zzĺa
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9. A szeĺződés a mindkét féĺ a|áírásra és köte|ezettségvá||a|ásra jogosu|t Vezető
tisztségviselőjén ek (Vá | |a I kozóná | cégszerű) a lá ĺrása esetén é ruényes.

10. Je|en szerződés az a|áírásának napján |ép hatályba.

Fe|ek a szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, e|o|vasás és éne|mezés után,
helybenhagyó|ag a lá írjá k.

Kelt: Budapest, 2014.

Megrendelő

Ellenjegyzem:

pénzügyi e||enjegyző

Tóz sefu áro s Ö nkotmány zata
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1. sz me||ék|et

El|átandó munkák összefog|a|ója

Budapest Vlll. Magdolna utca 1f. Hrsz: 35ZgZ
. Tető fetújítás, Zárófödém megerősítés, hőszigetelés,
- Függőfotyosó csere,
. Pincei és ll. emeleti közös wc. tégtaboltozat acéltartóinak megerősítése, pinceszellőzés

biztosítása,
- Kéményfu96ę belső szigetelése,
- Utcai homlokzat fetújítás, kapufelújítás,
- Be[ső homlokzat fetújítás,
- Kapualj, tépcsőház fetújítás'
- Nyítászárók részleges fetújítása, cseréje, kapu fetújítás, csere,
- Etektromos nagyjavítás, kaputelefon rendszer fetújítás,
- Gáz alap és fetszáttó és fogyasztói vezeték csere,

- Víznyomó alapvezeték csere, szennycsatorna alapvezeték csere'
- Víznyomó fetszáttó és szennylefolyó vezeték csere komfortosítási tehetőség biztosítással,

- Közös wc fetújítás,
- Alaptest felületszivárgó lemezes védelme,

- Udvań burkolat fetújítás,
- Használaton kívÜti pincerekeszek elbontása, intenzív szellőzés biztosítása, talajvizesedés

megszĹintetése.
A rossz áttapotú tető új lécezést, cserépfedést kap és a bádogos szerkezetek is cserére
kerülnek, a tetőszerkezet szükség szerint - statĺkai szalcvélemény szerĺnt -megerősítést
kap. A fazárófödém statikai terv atapján szintén megerősítésre kerül.
A már évtizedekkel ezelőtt lőttbetonnal megerősített fÜggőfotyosó teljes cseréjét végezzijk
engedélyezett terv atapj án.
A dúcott pince és a ll. emeleti kwc födém szintén megerősítésre kerÜl.
A kéményfejek átépítésével a gázĺizemű járatok belső szigetelése is etkészüt.
Az utcai homlokzat az eredeti állapotnak megfetelően kerÜl fetújításra.
Hom[okzatképzés:
Az utcai homlokzatot az eredeti állapotnak megfelelően áttítjuk helyre.
Vakotatjavítás etőtt a homlokzaton szabadon vezetett kábetek a falsíkba bevésésre
kerü[nek.
A sima homlokzatvakolat és a kváderes, fĺildszinti vakolat javításra kerül a meglazult,
sérütt homlokzati vakolat előzetes leverésével. A homlokzaton levő indás futónóvényzet
eltávolítandó, alatta a vakolat hetyreáttítandó.
A tetjes homlokzati fetütet festése szitikát bázisú alapozóval és festékket késziit színezési
j avaslat szeń nti színek felhasználásával.
Az abtakok körĺ.iti díszes nyíláskeretek javítása szÜkséges. A párkányhúzások póttását

részben vakolattal, részben ornamentikával szljkséges javítani, pótolni.

7 őzseÍváto s Ö ĺkotmánv zata
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A gipszdíszek póttása előzetes mintavételezéssel készÜ[, a kevésbé hiányos díszítések
helyszíni javítássat lesznek hetyreáttítva. A főpárkányi konzoldíszek tetjesen hiányoznak,
póttásuk megtörténÍk.
Párkányok bádogfedése, a könyciktő bádogozása horganytemezből cserére kerÜlnek.
A fĹiggőeresz- és a lefolyó csatornák cserére kerÜlnek.
Az eresz- és homtokdeszkát szintén cseréljĺik, az eresz nádazott vakolat hetyreáttítása után
színezést, a h om lokde szkázat lazú ros fe [ü letkeze tést ka p.

Nyílászárók
A faszerkezetű ablakok szárnyait cserétjĹik, a tokszerkezetek szükséges hetyreáttításávat
egyĺ.itt.
A beépítésre kerĹitő nyítászárók szárnyai helyszíni méretfelvétel atapján kerÜlnek
gyártásra.
A fa kapu rossz állapotú, szárnya cserére, tokszerkezete javításra kerüt.
Az etőtépcsőkben levő elzárt pinceĺ sze\lőzórácsok póttásra kerÜlnek.
Lábazat:
A műkő lábazat sérÜtt, áttapota miatt átépítésre szorul.
Vakotatjavítással, szinezéssel, nyílászárók szĹikségszerinti javításávat, cseréjévet fetújítást
kap a kapuatj és az udvari homlokzat is.
A,z elavult elektromos vezetékrendszer fetújításávat megszĹinik a hátózat gyakori

túlterheltsége, vezetékégések, a rendszer így megfetel a szabvány szerintÍ érintésvédetmi
előírásoknak(KLÉSZ). Kaputetefonrendszer kiépítésre kerÜt.

A menetes gyakran szivárgó és korrodált vezetékhátózat cseréjével a rendszer megfelel a
műszaki biztonsági előírásoknak. (2003. évi XL!l örvény z?.. s (7\ bekezdés)
A régĺ ólomnyomó, kőagyag, eternit lefolyóvezeték hátózat cseréjével megszűnnek a
gyakori csőrepedések, födémázások, vízetfolyások.
A köztis wc-k fetújításávat a műszakilag nem komfortosítható takások bértőinek is
,,komfortosabb'' kłirÜlményeket biztosítunk. Megújutnak a vezetékrendszerek, víztakarékos
berendezéseket szerel[ink fel, megszűnnek az évek óta nem használt berendezések.
Az alaptest métységében a talajvíz szigetelés nétküti falazat mettőt a f<itdet ettávotítjuk és
fetületszivárgó lemezes védelemi rendszerret tátjuk et.

A víz és csatorna alapvezetékek cseréjével az udvar is új burkolatot kap.

A szellőztetett pĺncetérben az alaptestek kapittáris járataiban injektátással megszÜntetjÜk
a talajvíz intenzív fetszívódását.
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IV.kötet

Ajánlott igazolás - és nyilatkozatminták

TARTALoM- És a KBT.49. 5 (2) BEKEZDÉSE SZERINTI IRATJEGrZÉK

T óz sefu áro s o ĺko tmőnv zata

oIdalszám

Tartalomjegyzék

Fe|o|vasó |ap (1. sz. me||éklet)

A|á írási címpéldá ny/alá ír.ási minta

A cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvá||alók esetében a cégjegyzésre
jogosu|t szemé|ytő| származő, aján|at aláír.ására vonatkozó (a meghatalmazott
aláírrását is tafta|mazó) írásos meghata|mazás te|jes bizonyí|ó eĘű magánokiratba
fog|a|va (2. sz. mel|ék|et)

Téte|es árazott kö|tsegvetés

Pénzĺigyi és műszaki ütemteru

Üzlerr TITKoT TARTALMAZó I RATo K (ADoTT Es ETB E N ) oná||ó
me||ékletben

Az AJÁNLATTevő ÁI.ľnL BEcsAToLNI KÍvÁNT DoKuMENTuMoK (ADoTT
ESETBEN)

Budapest,JózseFĺáĺos Magdolna negyed pfogÍam III. önkoĺnányzaibétházÍe|ĺl1ítás kivitelezése
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1. számú mellék|et
FELoLvAsol.łp

1. Ajánlattevői konzorcium
Név:

SzékheIy:

Telefon:
Fax:

E-mail:
Tagok adatai (név, székhe|y):

Tagok adatai (név' székhe|y):

Kapcso|attaľtó neve:

2. Ajánlattétel tárgya:
..Vá||a|kozási szerződés keretében Budapest, Józsefuáros Magdo|na negyed program III.
ö n ko rm á n y zatĺ bérházf e| új íta s kivite I ezése 3.r ész,,

3. Ajánlat:

Ke|tezés (he|ység, év, hónap, nap)

(cegjegyzésre jogosult vagy sza bá lyszerĹĺen

meghataImazott képviselő a|áírása)

J ózseft'áro s Önkotmánvzata

1. egyösszegű (áta|ányáras) áraján|at
(nettó HUF)

f. regisztrá|t taftós á||áskeresők
fog |a I koztatásá na k méftéke

....,...fő x .........munkanap

főxmunkanap

Budapest,Józsefuáros Magdolna negyed pÍogÍam III. önkormányzaibérházfe|íĄítás kivitelezése
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2.sz.mel|ékIet

MEGHATALMAZÁS

AItl|írott mint a(z)
(székheIy: ) aján|attevő cégjqyzésre jogosu|t képvise|ője
ezennel meghatalmazom

; an.: ; |akcím: 

-), 

hogy a ''Vállalkozási szerződés
keretében Budapest Józseńráros Magdolna negyed program III. önkormányzati
bérházfe!újítás kivitelezéshez 3.rész,, targyú -konzu|tációra fe|hívás keretében-
közbeszenési eljárás kapcsán készített ajánlatunkat a|áír.ásával |ássa el, he|yettem és nevemben
e|járua nyilatkozatot tegyen, jogokat szerezzen és kötelezettségeket vá||aĺjon.

Ke|tezés (he|ység, év, hónap, nap)

(meg hata I m aző cegjqyzésre jogosu |t

képviselőjének a |á írása)

(meg hata I mazott a |á ír.ása)

Előttünt mint tanúk e|őtt:

Aláír.ás:

Név:

Lakcím:

J őzseÍv árc s t nkottnáĺy zata

Aláírrás:

Név:

Lakcím:

JJ

Budapest,Józsefuáros Magdolna negyed pÍogÍam III. önkormányzaĺbérházfe|íi1ítás kivitelezése



Konzu]tációs felhívás

Iv. kötet

Műszaki leírás

Kĺilön fi|e.ban kerÜl csatolásra!

J óz sefu áĺo s Ö nkotmźny zata
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I. kötet
KoľzulľÁcrónn szóló rrlľÍvÁs

ilźzsefuárosi ónkonnán|lzat (7082 Budapest, Baross u, 63-67)

Budapest, Józsefváľos Magdo|na ne9Yed,Pľo.9ram III. önkormányzati béľházfelújítás

KERETMEGÁLLAPoDÁSoS EuÁRÁs MÁsoDIK szAKAszÁHoz

5. rész

BUDAPEST
20L4
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1. Az ajánlatkérő és a lebonyolító szervezet neve és címe, telefon. és telefaxszáma,
valamint elektronikus elérhetősége:

Aián|atkérő:

-

JOZSE FVAROSI ON KORMANYZAT
cím: 1082 Budapest, Baross u.63.67,
Tel: O6-t-459-f7-23
Fax: 06-1-313-66-96
e-ma il : ba llakata @jozsefua ros. hu

Lebonvol ító 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 keľetmegállapodásos eljárás első részét megindító hiľdetményre és
kiĺzzétételének na pja :

Józsefuáros onkormánpata, mint Aján|atkérő ..Keľetmegállapodás Budapest, Józsefuáros
Magdolna negyed prcgram III. önkormányzati bérházfelújítás kivitelezéshez,,
tárgyában közbeszerzési eljárást indÍtott. Az e|járás fajtáją keretmegá||apodásos, az eljárás első
részében nemzeti, nyí|t. A Közbeszerzési Eĺtesítőben a KE-13320ĺ20L3 számon 2013.08.02.-án
közzétett.

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

MAGDOLNA NEGYED 2ot3 KoNzoRcIUM (Konzorcium vezetől West Hungária Bau

ĘRítőipari Szolgá|tató Kft. 2051 Biatorbágy Vende! Part Huber u.1 Konzorciumi tagl
ĚPKAR zrt. LLLŁ Budapest, Németvölgyi tit 146')
szerzffiés azonosíto : 509 l 20t3

4. Az aján|atkérő á!ta!jelen szeruődéshez rendelt elnevezés:
,,Vállaĺkozásĺ szeľződés keretében Budapest, Józsefuáros Magdolna negyed program III.
cinkormányzatĺ bérházfeĺújĺtĺís kivitelezése 5. rész,

5. Jelen közbeszeľzés táĘya, illető|eg mennyisége:
Tároy: Budapest Józsefuáros Magdo|na negyed program III. önkormányzati bérházfe|újítás
kivite|ezése 5.

Ajánlatkérő felhlry:a Ajánlattevőt a keretmqáIlapodás megkcitésére irányu|ó kcizbeszerzési
eljárásfun tett ajánlata kiegészĺtésére, az alábbĺak szerint:

BudapestVIII. BauerSándor utca 4. Hrsz: 35087

A zárőfödém je|en|egi fe|toltését e|távo|ítva, fafodém gombamentesítését követően kiegyen|Ítő
homokréteget kap, me|yre kerül a szálas hőszigete|ő táb|a és az oSB |apos |ezárás'

A sze|lőztetett pincetérben az a|aptestek kapi||áris járataiban injektá|ással megszüntďjÜk a
ta |ajvíz intenzív fe|szÍvodását.

BudapestVIII. BaueľSándor utca 11. Hrsz: 35128

J őzseÍv árc s o nko tmány zata
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La káscsatolások teruek a lapjá n :

A bér|őve| rendelkező fö|dszint L4. számú, 23 m2, egy szobás, komfot né|kü|i |akás és a foldszint
11. sz. üres 20 m2 komfot né|kü|i takás műszaki egyesítéséve| 43 m2 tertj|etű komfoĺtos |akás
kialakítható ki.

A szintén bér|őve| rende|kező fö|dszint 10. számú, 22mf , egy szobás, komfot né|kÜ|i |akás és a
fö|dszint Ĺf. sz. rjres 20 m2 komfot nélkÜli |akás műszaki egyesíiésével42 m2 területű komfortos
|akás kialakítható ki.

A szintén bér|őve| rendelkező földszint 3. számű, 22 m2, egy szobás, komfot nélkÜ|i |akás és a
fö|dszint 5. sz. Üres 2! m2 sztikség|akás míÍszaki egyesÍtéséve| 42 mz területű komfortos |akás
kia|akítható ki.

Bejérati kapu fe|újítasa:
Meglévő mindenféle nyí|ászárő szerkezet javítása faanyag- és|vagy vasa|atpot|ással, 0,0190 m3-
ig, faanyagpotlássa|, Ütköző, zárő és szegé|y|écek fe|szerelése csavarozássa|. Kapuki|incs és cím
komp|ett pót|ása, cseréje, e|eKronikáva| szere|t hengezár cseréje, fa ajtóba, hosszabbÍtássa|.

Fafe|ületek mázo|ásának e|őkészítő és részmunkái; regi o|ajmázolás e|távo|ítása fa nyí|ászárő
szerkezetről, |ekaparássa| (raskettázás), simíto tapaszo|ás tago|t fafe|ti|eten. Fafelü|etek a|ap,-
kétszeri fedőmázolása, zománc |akkozása műgyantabázisú (a|kid) o|dószeńartalmú alapozóva|,
tago|t fe|ü|eten Trinát a|apozófestét és zománďesték, barna.

Ka pute|efon rendszer kiépítés.

Hat |akásban vízóra fe|szere|és

He|yiségek kialakítása

Az összevonásra kerülő lakások he|yiségkia|akítasai biztosí$ák a komfoftos komfortfokozatú

|akáskritérium előír.ásait megfe|e|ő lakószoba, konyha, fűrdő és me||ékhelyiségek biztosítasáva|.

Budapest VIII. Kisfuvaľos utca 8. Hrsz:35074

Tűzfa |a t lĺchthofok hőszigete|ése,
Utcai hom|okzat fe|újítás,

La ká scsato|ás komfońosítá ssa l : f sz.7 . -f sz.8.

- Je|en tervek szerint a fe|adat az épület szabadon á||ó tűzfa|ainak hőszigete|ése.
A hőszigete|és teruezett anyaga táb|ásított hőszigete|ő |emez ragasztva és dübe|ezve. A |ábazati
részeken XPS záftce||ás extruda|t po|isztiro|hab |apot építtink be. A tűzfa|ak tires pad|ástérbe eső
részein a hom|okzatvako|at cserére kerü|. Mind a hőszigete|t mind a vako|t feltj|et
műgyantakötésű gördĹi|őszemcsés vékonyvakolatos fe|ületképzést kap. Természetesen
elhelyezésre kerü|nek a szigete|őrendszerhez taftozó indító és sarok profi|ok és a szigete|ést
|ezárő bádog szerkezetek is.
- Az utcai hom|okzat az eredeti á||apotnak megfe|e|ően kerü| fe|újítasra.
Az, épÜ|et utcai hom|okzatát ér|ntő teľvezett beavatkozások során az utcai hom|okzat
rekonstrukciója, va|amĺnt az utcai nyí|ászárók á||apottó| fÜggően cseréje, javítása töfténik meg az
alábbiak szerint:
Homlokzatképzés:
Az utcai homlokzatot az eredeti állapotnak megfe|e|ően á||ítjuk he|yre.
Vako|atjavítas előtt a homlokzaton szabadon vezetett kábe|ek a fa|síkba bevésésre kerü|nek.
A sima és a nútázott homlokzatvako|at javításra kerü| a meg|azu|t, sérÜ|t hom|okzati vako|at
e|őzetes |everésével.
A teljes hom|okzati fe|tj|et festése szi|ikát bázisű alapozóva| és festékke| készü| színezési javas|at

szerinti színek fe|haszná|ásával.
Az ab|akok korÜ|i nyí|áskeretek javítása szükéges. A párkányhúzásokat javítani, póto|ni ke||.

A gipszdíszek potlása e|őzetes mintavéte|ezéssel készti|, a kevésbé hiányos díszítések he|yszíni
javítássaI készü|nek.

J óz sefu áro s o nko tmáĺv zata
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Párkányok bádogfedése, a könyök|ő bádogozása horgany|emezbő| cserére kerÜĺnek.
A friggőeresz- és a lefolyó csatornák cserére kerülnek.
Az eresz. és hom|okdeszkát szintén cseré|jük, az eresz nádazott Vako|at he|yreállítasa után
színezést, a hom |okde szkázat lazú ros fe| Ĺi letkeze|ést ka p.

Nyílászárók:
A faszerkezetű ab|akok szárnyait cseréljüt a tokszerkezetek szükseges he|yrea||ítasáva| egyĹitt.
A beépítésre kerü|ő nyí|ászárók szárnyai he|yszíni méretfe|véte| alapján kerÜ|nek gyáftásra.
A kapu a hom|okzat felújíÉsáva| egyĹitt javításra kerü|.
Lábazat:
A |ábazat sérü|t, á||apota miatt javítasra szorul.
- Az összevonásra kertj|ő lakások he|yiségkialakításai biztosítják a komfoftos komfortfokozatú
|akáskritérium e|őír.ásait, megfe|e|ő lakószoba, konyha, fűrdő és me||ékhelyiségek biztosításáva| a
tervnek megfeĺelően.

Budapest VIII. Nagyfuvaľos utca 2.b. Hrsz: 35057

Utcai homlokzat fe|újítás

Az utcai homlokzat az eredeti állapotnak megfe|e|ően kerti| fe|újítasra.
Homlokzatképzés:
Az utcai homlokzatot az eredeti állapotnak megfe|e|ően állítjuk he|yre.
Vakolatjavítas e|őtt a hom|okzaton szabadon vezetett kábe|ek a falsíkba bevésésre kerü|nek.
A sima hom|okzatvako|at és a lwáderes, fö|dszinti vako|at javításra kerü| a meg|azu|t, sérij|t
hom |okzatĺ va kolat eĺőzetes |everésével.
A teljes hom|okzati fe|ü|et festése szilikát bázisú a|apozóva| és festékke| készü| színezésijavas|at
szerinti színek felhasználásával.
Az ab|akok korü|i díszes nyí|áskeretek javÍtása szükéges. A párkányhúzásokat javítani, poto|ni
kell.
A gipszdíszek pót|ása előzetes mĺntavéte|ezésse| készül, a kevésbé hiányos díszÍtések he|yszíni
javítassa| |esznek he|yreá||ítva.
Párkányok bádogfedése, a könyök|ő bádqozása horgany|emezbő| cserére kertjlnek.
A függőeresz- és a lefo|yó csatornák cserére kerü|nek.
Az eresz- és hom|okdeszkát szintén cseré|jtit azeresz- és a homlokdeszkázat |azúros
fe|Ü|etkeze|ést kap.
Nyí!ászárók:
A faszerkezetű ab|akok szárnyait cseré|jüt a tokzerkezetek szükéges he|yreállítasával együtt. A
beépítésre kerü|ő nyi|ászárókszárnyai helyszíni méretfe|vétel a|apján kerülnek gyáftásra.
A fa kapu rossz á||apotű, szárny- és tokzerkezete javí]Eásra kerü|.
A hom|okzaton levő pinceablakok he|yett |ame||ás pincesze||őzők kerü|nek beépítésre.
Lábazat:
A mészkő |ábazat sérült a kőĺapburkolat rögzítése sérü|t, a |apok kifordu|tak, á||apotuk miatt
átépítésre szorulnak

6. A teljesítés hatáľidejez 2oL4. december 31.

7. A teljesítés helyei:
- BudapestVIII. Bauer Sándoľ utca 4. Hrsz: 35087
. BudapestVIII. BaueľSándor utca 11. Hrsz: 35128
- Budapest VIII. Kisfuvaros utca 8. Hrsz: 35074
. BudapestVIII. Nagyfuvaľos utca 2.b. Hrsz:35057

8. Az ellenszolgáltatás teljesíhĺsének fe|tételei, illetőleg a vonatkozó jogszabá|yokľa
hivatkozás:

A 2013. november 11. napján kötött keretmegállapodásban meghatározottak szerinti
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9. A szeruődést biztosÍtó mellékkötelezettségek:
A 2013. november 11. napján kotött keretmegá|lapodásban meghatározottak szerinti

10. Annak meghatározáa, hogy az ajánlattevő tehet.e többváltozatú ajánlatot:
Ajá n |attevő nem tehet tobbvá |tozatú ajá n |atot.

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

Aján|atkérő targyi ki}zbeszerzési e|járás vonatkozásában nem teszi |ehetővé részaján|at téte|ét.

L2. Az ajánlat elbírálásának szemponlia(i):
Aján|atkérő az ajánlatot a ''összességében |egelőnyösebb ajánlat'' e|Ve szerint értékeli.,
tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő az eljárás első szakaszában megjelent felhívásban
ezt küIön rögzítette! (V.4. egyéb információk 18. pont' vatamint v.3.3.2. pont)!

A nettó válla|kozói díjat címenkénti (te|jesÍtési he|yszínenkénti) bontásban is meg kell adni, de
aján|atkérő az egyösszegíi nettó vá||a|kozói áta|ánydffat éftéke|i.

13. Aján|attételi határidő' az ajánlattéte| nyelve és az ajánlat benyújtásának címe:
Aĺán|attéte|i határidő: 2014. február 21. 10:o0 óra
Aján|attéte| nye|ve: magyar
Aján|at benyújtásának címe: ESZ-KER Kft. 1026 Budapest, Pasaréti út 83. BBT irodaház

14. Ajánlat' felbontásá nak helye, ideje' az ott jelenlétre jogosultak:
Helye: ESZ-KER Kft. 1026 Budapest Pasaréti út 83. BBT irodaház
Ideje: 2oL4. február 21. 1o:0o óra
Je|en|étre jogosu|tak: közbeszerzésekről sző|ő 20LI. évi CVIil. töruény (a továbbiakban: Kbt.)
62. $ bekezdésben meghatározott szemé|yek

Aián|atkérő az ír.ásbe|i konzu|tációt követően tárqvalást taft.
Táryyalás teruezett időpontja: 2oL4. fěbľuár 25. 1olo0 óľa. Helyszíne: 1082
Budapęst'.'.Bai.eiss u. 63-67,1.em. 10-"0lffr9Ya|ó. Aján|atkérő az e||enszo|gá|tatás tekintetében
kíván tárgya|ni az aján|attevővel egy tárgyalási fordu|ó keretében. A tárgya|ás végén
aján|attevő vegső ajánlatot tesz. Az aján|ati kötöttség a tárgyalás befejezéséve| á|| be.

A konzultációt követő tároyalás befejezésekor tett aiánlat elfooadásáról vaoy
elutasításáról az Aián|atkérő a Kbt. 77. Ę (2) bekezdésében foolaltak meofele|ő
al ka l mazásáva! éÉesíti az Aiá nlattevőt.

Aján|atkérő a konzu|táció _ és az aď. kovető tárgya|ás eredményérő| írásbe|i összegezést készít. A
Kbt. I24.5 (8) bekezdés d) pontjára tekintette| a szerzffiés az ír.ásbe|i osszegezés megkü|dését
kovetően - már a Kbt. L24. s (6) bekezdésében fog|a|t 10 napos moratórium |ete]te előtt -
megköthető.

J ő zseÍv fu o s Ö ĺ.lkotnány zata

Ertéke|ési részszemoontok Sú|yszám

1. eqvösszeqű vá|la|kozói átalánvdíi (nettó Ft) 95
2. regisńrá|t taftós álláskeresők bevonásának
mértéke (fő*munkanap)
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15. A konzu ltáció lefolytatásá na k további szabályai

Felhívjuk ajánlattevő figyelmét a Kbt. 11o. s (3) bekezdés b) pontjában
fog|altakra, ame|y szerint Ajántattevő jelen eljárás során a
keretmegá|lapodásban fogla|takkal azonos vagy ajánlatkérő számára
kedvezőbb ajánlatot tehet. A konzultációt követő táryya|ás befejezésekor
tett ajánlatához az aján|attevő a konzultációra fe|hívásban meghatározott
határidőig kötve van

Az ajánlat részeĺ és felépítése a következő |egyen:
. Taftalomjegyzék
. Felolvasólap, amely tarta|mazza a Kbt. 60. 5 (6) bekezdése szerinti adatokat

Az ajánlattevő neve, székhelye,
Az ajánlattevő teĺefonszám, te|efaxszám, e-mail cím
Ajá n |attevő ka pcso|atta ftójá na k neve, e|érhetős{; e
Az ajánlat tárgya
Aján|ata

. A|áírási címpéldány/ meghatalmazás,

. Az ajánlathoz csatolni kelt az ajánlattevő egjegyzésre jogosultjának
ajánlatot a|áírő képviselő a|áírási címpéldányát vagy aláírás mintáját.
Amennyiben az aján|at cégjegyzésre jogosu|tak á|ta| meghata|mazott(ak)
aláírásáva| kerü| benyújtásra, a te|jes bĺzonyító eĘű magánokiratba fog|a|t
meghata|mazásnak tafta|maznia kell a meghataImazott a|áír.ás mintáját is.

. ÁrazottköItségvetések

. PénzíigyÍ és műszakÍ iitemteru

Ajánlatkérő dokumentáciot készlt 1élen ejárásban, Aján|atkérő az ajánlattéte|hez
szükéges iratokat és dokumentumokat a konzu|tációra fe|hÍvással egybeszerkesztve
kü|di meg az ajánlattevő részére.
Az aján|at eredeti papír alapú pé|dányát zsinórra|, |apozhatóan össze ke|| fíizni, a csomót
matricáva| az aján|at első vagy hátsó lapjához rĘzíteni, a matricát |e ke|| bé|yegezni,
vagY az aján|attevő részérő| erre jogosu|tnak a|á ke|| írni, úgy hogy a bé|yegző, il|ető|eg

az a|áírás |ega|ább egy része a matricán legyen;
Az aján|at o|da|számozása eggyel kezdődjön és o|da|anként növekedjen. E|egendő a
szöveget vagy számokat vagy képet taftalmazó olda|akat számozni, az üres olda|akat
nem ke||, de lehet. A címlapot és hát|apot (ha vannak) nem ke||, de lehet számozni. Au
aján|atkérő az ettő| kismértékben e|térő számozást (p|. egyes o|dalakná| a lA, lB
o|da|szám) is e|fogad, ha a taftalomjegyzékben az egyes iratok helye egyéfte|műen
azonosítható és az iratok he|yére egyéfte|műen |ehet hivatkozni. Az aján|atkérő a
kisméftékben hiányos számozást jogosult kiegészíteni, ha ez az aján|atban va|ó
tájékozódása, illetve az aján|atra va|ó hivatkozása érdekében szükéges;
Az aján|atnak az e|ején taĺtalomjegyzéket kelĺ taĺta|maznia, me|y a|apján az aján|atban

szerep|ő doku mentu mok o|da |szá m a |apján megta |á | hatóak;

Az aján|atot zárt csomago|ásban, egy eredeti papír a|apú pé|dányban és e|ektronikus
adathordozón ke|| beadni; kérjük az aján|at eredeti pé|dányát te|jes terjede|mében -
e|eKronikus képo|vasó eszköz (scanner) segÍtségével - eleKronikus adathordozón 3
példányban szíveskedjenek benyújtani (CD-n, DVD-n vagy pendrive-on);
Az aján|atat tańa|maző zárt 6omagon: ,,Ajánlat- Vállalkozási szerződés keretében
Budapest, ]ózsefuáros Magdoĺna negyed program III, cinkormányzati bérházfelújítĺís
kĺviteĺezése S,rész,, va|amint: ,,Gak kozbeszelzési eljárás során, az aján|attéteĺi
ha tá rĺdő lejá fta kor bo n tha tó feĺ !,, mąjelölést ke| | fe|tü ntetn i

Az aján|atban |évő, minden dokumentumot (nyi|atkozatot) a végén a|á ke|| írnia az adott
gazdálkodó szeruezetné| erre jogosu|t(ak)nak Vagy o|yan személynet Vagy
személyeknek aki(k) erre a jogosu|t szemé|y(ek)tő| ír.ásos fe|hata|mazást kaptak;

I óz sefu áľo s o ĺ.lko tĺľránv zaa
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Az aján|at minden olyan o|da|át, ame|yen - az aján|at beadása e|őtt - módosítást
hajtottak végre, az adott dokumentumot a|áíró személynek Vagy személyeknek a
módosításná| is kézjeggye| ke|| e||átni;
Személyes leadás esetén kérjük, hogy aján|ataikat lehetőség szerint munkanapokon 9-
15 óra kozött adják le, az ajánlattéte|i határidő |ejártanak napján 9-10 óráig!
A postai, vagy futárpostai megkü|désbő| eredő kockázatokat Ajánlatkérő elhárítja.
Aján|attevő kizáró|agos fe|e|őssége, hogy az aján|ati csomag a megadott határidőig
sérti |ésmentesen beérkezzen.
Ajánlatkérő a hiánypót|ás |ehetőségét a rbt. 67. $-ban fogla|tak a|apján biztosítja.
Aján|atkérő he|yszíni bejárást taft.
Aján|atkérő e|őíqa, hogy az aján|attevő tájékozodjon a munkavá||a|ók véde|mére és a
munkafeltételekre vonatkozó o|yan köte|ezettségekrő|, ame|yeknek a te|jesítés helyén és
a szerződés te|jesítése során meg ke|| fe|e|ni. A tájékoztatást az i||etékes szeruek
ingyenesen teszik lehetővé.

L6. Az ajánlati kötöttség időtaÉama
60 nap, a tárgyalás befejezésétő| számÍEva

L7.Akonzu|tációra sző|ő felhívás megküldésének napjal 2oL4. február 10.

I őzseÍv aro s o ĺ.lko tmánv zata
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1.

1.1.

TI. ktitet

Dokumentáció

Úľuuľnĺo n:Áľuľľevő nÉszÉnr

A DoKUMEľľÁcró TARTAIMA

A dokumentáció a kovetkező részekbő| á|l:
1. xöľeľ: KoNzuLTÁcIóRA FELHÍvÁs

2. xöľrĺ: Úľuuĺłró ł,rÁľHĺrrvő nÉszÉnr

3. xĺiľrr: szERzőDÉsTERvEzET

4. xöľrr: a,rÁľloĺľ IGAzoLAs. És ľvrurKozATMINTÁK
+

5. KóTET a uÚsznxl TARTAIoM kĺilön pdf file.okban csatotva:A míĺszaki |eírás,

építészeti adat|ap, tery a tételes árazat|an kö|tségvetés, szintĘzok, helyszinĘz és a
fotódokumentáció e|eKronikus adathordozón kerü| átadásra.

Jelen dokumentáció nem mindenben ismét|i meg a konzultációra fe|hÍvásban fogla|takat, a
dokumentáció a konzu|tációra felhÍvássa| együtt kezelendő. Az ajánlattevő kizáró|agos
kockázata, hogy gondosan megvizsgá|ják a dokumentációt és annak minden kiegészÍtését,
(adott esetben), va|amint, hogy megbízhatő információkat szerezzenek be minden olyan
körülmény és kote|ezettség vonatkozásában, ame|y bármi|yen módon is befo|yáso|hatja az
ajánlat természetét vagy je||emzőit.

Az aján|attevőnek a dokumentációban közö|t információkat biza|mas anyagként ke||

kezelnĺüt ame|yrő| harmadik félnek semmifé|e részletet ki nem szolgáltathatnat hacsak e
harmadik fél nem készít és nyújt be ajánlatot az aján|attevő számára a munka egy részére
vonatkozóan (a|vá||alkoző), vagy az a|ka|masság igazo|ásában részt vesz a gazdasági
szerep|ő. Sem a dokumentációt, sem annak részeit, vagy másolatait nem |ehet másra
fe|haszná|ni, mint aján|attételre, és az abban |eírt szo|gáltatások cé|jára.

KIEG ÉszÍTő ľłr ÉxoanľÁs

Aján|attevő - a megfe|e|ő aján|attéte| érdekében - a konzu|tácira fe|hívásban, va|amint a
dokumentációban fog|a|takka| kapcso|atban írásban kiegészítő (érte|mező) tajékoztatást
kérhet az aján|atkérőtől vagy az á|ta|a meghatározott szeĺvezettől.

Ajánlatkérő a Kbt. I22. s (5) bekezdése vonatkozásában, a kiegészítő tajékoztatás
esetében ésszerű ĺdőnek tekinti az aján|attételi határidő |ejártát mege|őző második napot
(tájékoztatás megkü|désére), fe|téve, hogy a kérdések és kérések az aján|attéte|i határidő
|ejá ftát mege|őző ha rmad i k na pig megérkeznek ajá n |atkérőhoz.

Kiegészítő tájékoztatást a következő kapcso|attaŕasi pontokon szerezhet be Ajánlattevő:

ESZ.KER Kft.
1026 Budapest Pasaréti út 83. BBT iľodaház

J óz sefu áto s Ö ĺlkotmáĺy zata
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Telefon: +36 (30) 698-2166
Fax: +36 (1) 789-6943

Ka pcsolattaftó : Zelenay Kriszti na
E-mail : titkarsao@eszker.eu

2.4. Aján|atkérő nem vállal fe|e|ősséget azéĺt, ha kiegészítő tájékoztatás kérés keretében nem
adja meg azon e|érhetőségeit, me|yekre a kiegészítő tájékoztatás megadását várja és
ezáltal Aján|atkérő nem képes a tájékoztatás célszemé|yhez torténő megkü|désére (vagy
téves címre kü|di meg a tájékoztatást).

2.5. A kiegészítő tájékoztatás te|jes taftalmáthozzáférhetővé ke|| tenni, illetve meg ke|| kü|deni
Ajánlattevő részére. A kiegészÍtő tájékoztatást írásban, te|efax útján és e-mailben a
dokumentáció átvéte|e Vagy a kérdésfe|tevés során fe|tüntetett te|efaxszámra és e-mai|
címre kapják meg.

2.6. A kiegészítő tajékoztatások kézhezvéte|ét az aján|attevőknek haladékta|anu| vissza ke||

igazo|nia. Kérj|.ik a Tiszte|t Ajánlattevőt, hogy a válaszok megérkezésérő| a
titkarsag@eszker.eu emai| címre kÜ|djenek visszajelzést!

2.7. Aján|attevő fe|előssége, hogy olyan te|efax-e|érhetőséget vagy e-mai| címet adjon meg,
ame|y a megkü|dendő dokumentumok fogadására f4 őrában a|kalmas. Ugyancsak a
Aján|attevő fe|e|őssége, hogy a szeruezeti egységén be|ü| a kiegészítő tájékoztatás időben
az arra jogosu|thoz kerü|jön.

3. HELYsZÍNI BEJÁRÁS
Ajánlatkérő 2oL4. februáľ 18. napján 1o órai kezdette| HELYSZÍNI gE]ÁRAsT TART.
Talá|kozó he|ye: 1082 Budapest Baross u. 63-67.

4. Az A'ÁNIÁT BENYÚJTÁSA

4.2.

Az aján|attevőnek a Kbt-ben, a konzu|tációra fe|hĺivasban, i||etve je|en dokumentációban
meghatározott taftalmi és formai követe|mények maradé|Galan figyelembevéte|éve| és az
előírt köte|ező okiratot dokumentumot nyi|atkozatok (a továbbiakban együttesen:
me|lékletek) becsato|ásávaI kel| ajánlatát benyújtania.

Je|en dokumentáció nem mindenben ismét|i meg a konzu|tációra fe|hÍvásban fog|a|takat
ezéft hangsű|yozzuk, hogy a dokumentáciő az konzu|tácóra felhÍvássa| együtt keze|endő. A
konzultációra fe|hÍvás és a dokumentáció rende|kezéseinek eset|eges e||entmondása esetén
a konzu|tációra fe|hilvásban szerep|ők az irányadóak. Aján|attevő köte|ezettségét képezi -
konzu|tációra fe|hÍvás és je|en dokumentáció gondos áttanu|mányozását követően - az
ezekben fog|a|t va|amennyĺ előírás, formai követe|mény, kikötés, a beszerzés tárgyára
vonatkozó specifikáció betaftása, va|amint a kiegészítő (értelmező) tájékoztatás_kérésre
adott ajánlatkérői vá|aszok figye|embevétele. Aján|attevő koteles a konzultációra
fe|hÍvásban, a dokumentációban és aján|atkérő á|ta| - a teljesítésse| kapcsolatban -
szo| gá |tatott m i nden i nform áció pontossá gá r ó| meggyőződni.

Formai e|őí.ások:

. az aján|at eredeti pé|dányát zsinórra|, |apozhatóan össze ke|| fíizni, a csomót
matricáva| az aján|at első vagy hátsó |apjához rogzíteni, a matricát |e ke|| bé|yegezni,
vagY az ajánlattevő részérő| erre jogosu|tnak a|á kel| írni, úgy hogy abé|yegző,
i|letőleg az a|áírás lega|ább egy része a matricán |egyen;

. az aján|at o|dalszámozása eggye| kezdődjön és o|da|anként növekedjen. Elegendő a
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szöVeget Vagy számokat vagy képet taŕa|mazó o|da|akat számozni, az tires o|da|akat
nem kell, de lehet. A cím|apot és hátlapot (ha vannak) nem kel|, de |ehet számozni. Aę.

ajánlatkérő az ettő| kisméĺtékben eltérő számozást (p|. egyes o|da|akná| a lA, lB
olda|szám) is e|fogad, ha a tarta|omjegyzékben az egyes iratok he|ye egyéľte|míĺen
azonosítható és az iratok he|yére egyértelműen |ehet hivatkozni. Az ajánlatkérő a
kisméftékben hiányos számozást jogosu|t kiegészíteni, ha ez az aján|atban va|ó
tájékozódása, i||eWe az aján|atra való hivatkozása érdekében szrikéges;

. az aján|atnak az elején (fedő|apot vagy felo|vasóĺapot kovetően) tarta|omjegyzéket ke||

tafta|maznia, me|y alapján az ajánlatban szerepĺő dokumentumok oldalszám aĺapján
megtalá|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 ajánlatban |évő, minden dokumentumot (nyi|atkozatot) a végén aĺá ke|| írnia az
adott gazdá|kodó szeruezetnél erre jogosu|t(ak)nak vagy olyan személynet vagy
szemé|yeknek aki(k) erre a jogosu|t szemé|y(ek)tő| ír.ásos fe|hata|mazást kaptak;

. az aján|at minden o|yan o|da|át amelyen - az aján|at beadása e|őtt - módosítást
hajtottak vĄ7re, az adott dokumentumot aláÍró szemé|ynek Vagy szemé|yeknek a
módosításná| is kézjeggye| ke|| e||átni;

o pę aján|atat zárt, sértilésmentes csomago|ásba helyezve ke|| benyújtani. A
csomago|ásnak biztosítani ke||, hogy az aján|at egyes példányai együtt maradjanat
egyéfte|míÍen |átható |egyen, hogy a csomag |ezárását követően abbóĺ semmit ki nem
vettet és/vagy abba semmit be nem tette|ę és a csomago|ás kü|ső fe|ületén
megje|ö|hetőek |egyenek a következő pontban fe|sorolt adatok;

. a záft csomagon ,,Aján|at-,,Vállaĺkozásĺ szerződés keretében Budapest, ]ózsefuáros
Magdolna negyed program III. cinkormányzati berházfelújítás kĺvitelezése S.résż,,
va|amint az ,,Gak kcizbeszelzési e|járás során, az ajánĺattéteĺi hatĺírĺdő lejártakor
bontható fe|!,, mąje|o|ést ke|| fe|tüntetni.

Az aján|at nem taftalmazhat betoldásokat tör|éseket és átír.ásokat, az aján|attevő álta|
e|követett hibák szükéges korrekcióinak kivéte|ével, amely esetben ezen korrekciókat az
aján|atot aláíro szemé|ynet vagy személyeknek kézjegyÜkke| ke|| ellátni'

Az aján|atat írásban és zártan, a felhívás á|tal megjelölt kapcso|attaftási pontban megadott
címre közvetlenĹi| vagy postai úton ke|| benyújtani az aján|attéte|i határidő |ejáftaig. A
postán, futárra| feladott, vagy szemé|yesen kézbesített aján|atat az aján|atkérő csak akkor
tekinti határidőn be|Ü| benyújtottnat ha annak kézhezvéte|ére az aján|attételi határidő
|ejártaig sor kerti|. Az ajánlat, i||etve az azza| kapcso|atos postai kü|demények e|vesztésébő|
eredő kockázat az aján|attevőt terhe|i.

Az ajánlat benyújtásának he|ye és határideje:

ESZ-KER Kft.
1026 Budapest, Pasaréti út 83. BBT irodaház

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

Ka pcsolatta Éó : Zelenay Kľiszti na i rodavezető
E-mail : titka rsag @eszker.eu

hatáľideje= 2oí.4' február 21. 1o óra

J óz sefo áro s o nkotnány zata
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4.7. Személyes |eadás esetén kérjÜt hogy aján|ataikat munkanapokon 9-15 óra közott adják |e,

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

időpontjáig senki számára se vá|hasson hozzáférhetővé.
4.9. Ha je|en dokumentáció ajánlott igazolás- és nyi|atkozatminta a|ka|mazását íia e|ő, ez

esetben a 4. kötetben talá|ható vonatkozó iratmintát kérjük fe|haszná|ni és megfe|e|ően
kitö|tve az ajánlathoz me||ékelni.
Az aján|ott igazolás- és nyi|atkozatminta helyett, annak tarta|milag mindenben megfe|e|ő
más okirat is melléke|hető Az aján|attevő fe|elősséggel taftozik az ajánlatban közö|t adatok
és nyi|atkozatok, va|amint a becsato|t igazo|ásot okiratok taľtaImának va|ódisagáéft.

4.1o. pe. aján|at e|őkészítéséve|, osszeá||ításáva| és benyújtásával, vagy az aján|athoz szüksĄ;es
információk megszezéséve| kapcsolatos mu|asztás következményei aján|attevőt terhe|ik. Az
aján|at e|készítéséve|, benyújtásáva| és egyébként a közbeszezési e|járásban va|ó
részvétel|el kapcso|atban felmerü|ő ko|tségeket az aján|attevők maguk vise|ĺk és ezek
részben vagy egészben tofténő megtérítésére az ajánIatkérő nem kötelezhető. Minden
o|yan adat, információ beszezése, amely aján|atuk elkészítéséhez és a szeződéses
köte|ezettségek e|vá||a|ásahoz szükségesek' saját ko|tségt.ikre és saját fe|e|ősségükre az
Ajá n Iattevők feladata.

4.11. Ajánlatkérő az ajánlat benyújtását követően nem veszi figye|embe ajánlattevőnek _ a
pontos információk hiányára hivatkozó - ajánlat modosítására vonatkozó kére|mét. Az
aján|athoz szükéges pontos és egyéfte|mű információk beszezését szo|gá|ja a je|en

dokumentációban részletezett tájékoztatás-kérés |ehetősége. Aján|attevőnek a
jogszabá|yi rende|kezések betartása me||ett - az e|járást megindíto felhÍvásban, a
dokumentációban és az aján|attevők kérdéseire adott vá|aszokban meghatározottaknak
megfe|elően keĺ| az aján|atot elkészítenie.

4.12. pc ajánlatban kozolt információk kizárólag ezen közbeszerzési e|járás eredményének
megá | |a pítása keretében kerü | nek felhaszná lásra.

5. nÉszruÁľ LATTÉTEL' ILLETvE ľoggvÁLro z^TÚ łrÁľ urĺÉľel lenrľósÉor
5.1. Aján|atkérő a részaján|attéte| |ehetőségét az e|járás során nem biztosítja.
5.2. Az aján|attevők je|en e|járásban többvá|tozatú (a|ternatív) aján|atot nem tehetnek, az i|yen

ajánlatat aján|atkérő éruényte|ennek nyi|vánítja, tekintettel arra, hogy nem
osszehason|íthatóak a többi aján|attal.

ĺizmľr TIToK vÉorułe

Az ajánlattevő az aján|atában, va|amint a 69-70. $ szerinti indoko|ásban elkülönített modon
e|he|vezett, üzleti titkot [Ptk. 81. 9 (2) bekezdése] tarta|mazó iratok nyi|vánosságra
hozata|át megti|thatja. Az üz|eti titkot tarta|mazó iratokat úgy kell elkészíteni, hogy azok a
Ptk. 81.5 (3) bekezdésére tekintettel kizáró|ag o|yan információkat tafta|mazzanak, ame|yek
nyi|vánosságra hozata|a az Üz|eti tevékenység végzése szempontjábó| arányüalan sérelmet
okozna, továbbá ne tafta|mazzanaka Kbt.80.$ (2)-(3) bekezdése szerinti e|emeket'
Aján|atkérő nem vál|a| fe|e|ősséget az üz|eti titoknak tartott információk, iratok harmadĺk
szemé|yek (kü|önösen más aján|attevőt gazdasági szerep|ők) á|tali megismerésééft,
amennyiben aján|attevő az t]z|eti titkot [ftk. 81. 5 (2) bekezdése] tafta|mazó iratokat
aján|atában nem elkti|onÍtett módon, Vagy ú9y he|yezi el, hogy azok tafta|maznak a
fentiekben megje|ö|t információkat is.

łrÁľlnľr xöröľľsÉc
Az aján|ati kötöttség időtaftama: 60 nap (a tárgyalás befejezésétől számífua),

Az A'ÁNHT FELBoNTÁSA
Az aján|atat tafta|mazó iratok fe|bontásának he|ye és ideje:

| őzsetv źĺo s o nkotmáĺy zata
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8.5.

8.6.

9.

9.1.

8.2.

8.3.

8.4.

9.3.

9.4.

9.5.

Konzultációs felhívás

9.2.

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

fszt. tárgya|ó
Ajánlat fe|bontásának ideje: 2ot4. február 21. 1o óra

Az aján|at fe|bontásáná| csak az ajánlatkérő, az aján|attevőt va|amint az á|ta|uk meghÍvott
szemé|yet továbbá - a közbeszezéshez támogatásban részesü|ő aján|atkérő esetében - a
kü|ön jogszabá|yban meghatározott szeľvek képviselői, va|amint személyek |ehetnek je|en.

AE. aján|at felbontásakor ismertetni ke|| az aján|ättevők nevét, címét (székhe|yét
lakóhe|yét), va|amint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, ame|yek az értéke|ési
szempont (részszempontok) alapján éľtéke|ésre kerülnek.

^z 
aján|atkérő az ajánlat bontásának megkezdésekor, az aján|at fe|bontása e|őtt

közvetlenül ismefteti a becsü|t éftéket és a szeződés teĺjesĺtéséhez rende|kezésre á|ló
a nyagi fedezet osszegét.
Ha az aján|at bontásán egy - ott jelen lévő - személy kéri, az aján|at ismeftetését követően
azonna| |ehetővé ke|| tenni, hogy betekinthessen a felo|vasó|apba.
A határidő után beérkezett aján|at csomagolása az aján|attevő szemé|yének megá||apítasa
cé|jából bontható fe|, ame|yről külön jegyzőkonyvet ke|| fe|venni.

Az A'ÁNLAT rlgÍRÁńsĺ
Az aján|at e|bírrá|ása során az aján|atkérőnek meg ke|l vizsgá|nĺa, hogy az aján|at megfe|e|-e
az e|járást megindító fe|hívásban, a dokumentációban, va|amint a jogszabá|yokban
meghatá rozott fe|téte|eknek.
Az aján|atkérő köte|es megá||apítani, hogy mely ajánĺat éruénytelen, és hogy van-e o|yan
aján|attevő, akit az e|járásbo| ki kel| zárnl pE. aján|at tételes átvizsgá|ása során
megál|apításra kerü|nek az aján|at eset|eges érvényte|enítésére vagY az aján|attevő
kizárására okot adó körü|mények.
Az éruényes aján|atat az e|járást megindító fe|hÍvásban meghatározott éftékelési szempont
a|apján, va|amint a Kbt. 7t-73. $-okban, az e|járást megindító fe|hívásban, továbbá a je|en

dokumentációban fog|a|takra tekintettel ke|| értéke|ni.
Az aján|atkérő az aján|atat a |ehető |egrovidebb időn be|ü| köte|es e|bír.á|ni, az e|bír.á|ást
o|yan időtaftam alatt kel| elvégeznie, hogy az ajánlattevőknek az eljárást |ezárő dontésről
va|ó étesítésére az aján|ati kötöttség fenná||ása alatt sor kerü|jön.
Az aján|atkérő indokolt esetben az aján|ati kötöttség |ejártának időpontját meoe|őzően
fe|kérheti az ajánlattevőket aján|ataiknak meghatározott időpontig tofténő további
fenntaftására, az ajánlati kötöttség kiterjesztése azonban nem ha|adhatja meg az e|járást
megindíto kötöttség |ejártanak eredeti időpontjátó| számított 60 napot. Amennyiben az
ajánlattevő az aján|atkérő által megadott határidőben nem nyilatkozit úgy kell
tekinteni, hogy ajánlatát az ajánlatkéľő által megje!ö|t időpontig fenntaľtja.
Amennyiben aján|attevő ajánlatát nem tatja fenn, az aján|ati kötöttség |ejáftanak eredeti
időpontját követően az e|járás további részében az éftéke|és során aján|atát figye|men kívü|
kell hagyni.
Az ajánlatkérő kote|es biztosítani a hiánypot|ás |ehetőségét, valamint az aján|atban
ta|á|ható, nem egyérte|mű kije|entéset nyilatkozatok, igazo|ások tafta|mának tisztázása
érdekében az aján|attevőktől fe|vi|ágosítást kérni. A hiánypót|ás és felvi|ágosítas kérésre
vonatkozó szabá|yokat a Kbt. 67.9-a tafta|mazza.
Mindaddig, amíg hiánypót|ásra vagy fe|világosítás nyújtására határidő van fo|yamatban, az
aján|attevő poto|hat o|yan hiányokat, amelyekre nézve az aján|atkérő nem hĺvta fe|

hiánypót|ásra.
Az ajánlatkérő az értéke|és szempontjábo| |ényeges e|járást megindíto elemek tarta|mát
mega|apozó adatokat, valamint indoko|ást köteles írásban kérni és errő| a kérésrő| a többi
aján|attevőt egyidejíĺ|eg, írásban éftesíteni, ha az aján|at a megkötni teruezett szerződés
tárgyára figye|emme| aránytalanu| alacsony árat tafta|maz bármely olyan, az
e||enszo|gá|tatásra vonatkozó összeg tekintetében, ame|y oná||óan értékelésre kerül.

] őzsefv árc s o nkotmáĺy zata
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Az ár arányLa|anul a|acsony Vo|tának megíté|ésekor az aján|atkérő korábbi tapaszŁalataira, a
közbeszezést mege|őzően vegzett piaďe|mérés eredményére Vagy a közbeszezést
mege|őzően a becstjlt éfték meghatározásához fe|haszná|t egyéb adatokra ke|| figye|emme|
|enni. Köte|es az ajánlatkérő a fentieket alka|mazni kü|önösen akkor, ha az aján|atban
fog|a|t e||enszolgáltatás több mint húsz száza|ékka| eltér a kozbeszezés - az
ellenszo|gáltatás oná||óan értéke|ésre kerülő valame|y e|eme esetén az adott e|emre eső -
becsü|t értékétől.
Az irreális aján|ati e|em (e||enszo|9á|tatás) miatti indoko|ás kérés szabályait a Kbt. 69. $-a
taŕaImazza.

9.9. Ha az aján|atnak az éftéke|ési részszempontok szerinti va|amelyik tafta|mi eleme
|ehetet|ennek vagy túlzottan magas Vagy a|acsony méftékűnek, i||etve kĺrívoan
aránytalannak éftéke|t köte|ezettségválla|ást tarta|maz, az aján|atkérő az érintett ajánlati
elemekre vonatkozó adatokat, valamint indoko|ást köteles írásban kérni. Az aján|atkérő az
indoko|ás és a rende|kezésére álló iratok a|apján koteles meggyőzffini az aján|ati e|emek
megalapozottságárő|, te|jesíthetőségérő|, ennek során az aján|attevőtől Írásban
tájékoztatást kérhet a vitatott aján|ati e|emekre vonatkozóan.pc aján|atkérő kote|es éĺvénytelennek nyi|vánítanĺ az aján|atot, ha nem tarľja
e|fogadhatónak és a gazdasági ésszerűséggel összeegyeztethetőnek az indoko|ást.

10. łz ÉnvÉľYEs A'ÁNLAT ÉnrÉxrlÉsr

10.l. 
^z 

aján|at értéke|ési szempontja az összességében lege|őnyösebb aján|at a fe|hívásban
megadott módszer szerint:

A nettó vá||a|kozói dfiat egyösszegíí átalánydffban kel| megadni. Aján|attevő az egyösszegű
vá||a|kozói áta|ánydfon fe|ü| semmi|yen dfiat, kö|tséget nem jogosult Ajánlatkérőve|
szemben éruényesíteni, így a megaján|ott vá||a|kozói áta|ánydfinak tafta|maznia ke|| minden
díjat' kö|tséget, hasznot, kifizetési igényt.

Aján|atkérő az e||enszo|gá|tatasra vonatkozó 1. éftéke|ési részszempontot a Kozbeszezési
Hatóság útmutatója az összességében legelőnyösebb aján|at kivá|asztása esetén
alka|mazható módszerekrő| és az aján|at e|bírrálásáró| (KE 20L2. évi 61. szám; 2012. június
1.) ilI.A. l.ba) pontja a|apján a fordított arányosítás módszeréve| értékeli o|y módon, hogy
a |egalacsonyabb éfték a legkedvezőbb és a legkedvezőbb tarta|mĺ e|emre a maximá|is
pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat taftalmi elemére pedig a |egkedvezőbb
tafta|mi e|emhez viszonyítva fordíEottan arányosan számo|ja ki a pontszámokat az a|ábbi
kép|et alapján:

P= [A |eqjobb/A vizsoá|t (Pmax-Pmin)]+Pmin

ahol

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

Pmax: a pontskála felsl határa

Pmin: a pontská|a a|só határa

Alegjobb: a |ege|lnyösebb ajánlat tartalmi e|eme

A|egrosszabb: a |ege|rnytelenebb aján|at tarta|mi eleme

Avizsgá|t: a vizsgá|t aján|at tafta|mi e|eme;

I ózsefu áto s Ö nkotmźnv zata

Budapest,Józsefr.áĺos Magđolna negyed pÍogÍam III. ön}ormányzaibéńázfe|ÍĄítás kiviteIezése

t3



Konzultációs felhírás

Aján|attevő csak magyar forintban (HUF) tehet ajánlatot és a szerzffiéskötés
valutaneme is csak ez lehet.

A taftósan á||áskereső szemé|yek fog|akoztatásának méftéke értékelési
részszempontot ajánlatkérő a Hatóság fent nevezett útmutatójának III. A. 1bb)
pontja a|apján az egyenes arányosítás módszeréve| éftéke|i o|y modon, hogy a
|egmagasabb érték a |egkedvezőbb, és az aján|atkérő a |egkedvezőbb tarta|mi elemre
a ntaximá|is pontot (fe|ső ponthatáľ) adja, a tobbi aján|at taŕalmi e|emére pedig a
|egkedvezlbb tarta|mi e|emhez viszonyíWa arányosan számo|ja ki a pontszámokat az
a|ábbi kép|et alapján:

P= ÍA vizsgálVA legiobb (Pmax-Pmin)]+Pmin

ahol:

P: a vizsgált ajánĺati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma

Pmax: a pontská|a felső határa

Pmin: a pontská|a alsó határa

A|egjobb: a |egelőnyösebb aján|at taftalmi eleme

A|egrosszabb: a |ege|lnyte|enebb aján|at tafta|mi eleme
Avizsgá|t: a vizsgá|t aján|at tafta|mi e|eme

REGIsZTRÁLT TARTóS (trc4ńss 6 nóľłrrł1 ÁlńsľrnEső szEMÉlvex
FoGHLKoZTATÁSÁNAK M ÉRTÉKE

A nyeftes aján|attevő köte|es a szerződés te|jesítésébe vállalásának megfe|e|ő számú (fő)
regisztrá|t tartós (|egalább 6 hónapja) á||áskereső szemé|yt bevonni és a szerzffiésben
meghatározott munkaterü|eten fogla|koztatni. A fe|olvasó|apon tájékoztató je||egge| fe| ke|l
tüntetni, hogy aján|attevő hány fő regisztrált tartós (legalább 6 hónapja) á||áskereső
szemé|yt, i||. hány munkanapon keresztti| kÍván fog|a|koztatni. Aján|atkérő a fenti szoĺzat
ered ményeképpen megadott éftéket értékeli.

Aján|attevő kote|es - a fe|hívásban meghatározott értéke|ési részszempontnak megfe|elően
- a szeęődés teljesítésébe bevonni kÍvánt regisztrá|t taftós (|ega|ább 6 hónapja) á||áskereső
szemé|y számát (fő * munkanap) a fe|o|vasó|ap - adott részszempontra vonatkozó -
sorában fe|tüntetni.

Ajánlattevő csak a kerctmegá||apodásban foglaltaknál kedvezőbb megajánlást
tehet. Az ajánlattevő álta! az eljárás első szakaszában megajánlott 4fő*30o
munkanap (12oofő*munkanap) megaján!ás valamennyi konzultációra
együttesen é*endő'

Aján|atkérő kizárő|ag az egész számú megaján|ást (pl.: 25, 26, '.. 100 fő, és így tovább)
fogadja e|, a törtszámú, ĺ||etve nem főxmunkanapban (pl. o/o-ban) meghatározott, i||etve az
egyszerre tobb eltérő értéket (p|. 50-60 fő) ĺs tartalmazó megajánlást tarta|mazó aján|at az
éruénytelenség következményét vonja maga után.

J ózsefu áro s Ö ĺkotmáĺy zata 1.4
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A szerződés teljesítésébe - a nyeftes aján|attevő válla|ásával összhangban - bevonni kívánt
regisztrált taľtós (|ega|ább 6 hónapja) ál|áskereső szemé|yeket a szerződés időtartama a|att
(a vá|lalásnak megfele|ő munkanap időtaľtamra), te|jes munkaidőben (napĺ 8 órában), a
szeződésben meghatározott munkaterületen fog|a|koztatni ke||, e||enkező esetben a
nyeftes aján|attevő szenődésszegést követ e|, ame|ynek következménye a fe|hÍvásban
e|őírt méftékíĺ hibás teljesítési kötbér éruényesĺtése, avagy a szerz&és fe|mondása és a
meg hi úsu|ási kötbér éruényesÍtése.

Ajánlattevő az aján|attéte| során Vegye flgyelembe, hogy AJán|atkérő a szerződés
megkotésekor, illetve te|jesÍtés során e||enőrzi a regisztrált tartós (|egalább 6 hónapja)
á||áskereső szemé|yek szerzffiés te|jesÍtésébe tofténő bevonása érdekében tett vá||alkozói
intézkedéseket, i||eWe a te|jesítésbe tońénő bevonásukat. Aján|atkérő az ellenőzés során a
nyertes aján|attevőtől bekérheti az érintett munkavá||alók munkaválla|ói szeĺz&ését, az
i||etékes munkarigyi központ érintett munkavá|la|ók nyilvántaftásával, regisztrációjáva|
kapcso|atos igazo|ásait továbbá az építési he|yszíneken az érintett munkavá||alók
munkavégzését e||enőrizheti. A vá||a|kozóĺ intézkedéseknek és a regisztrált taÉós (|egaĺább
6 hónapja) á||áskereső szemé|yek szerződés teljesítése során töfténő a|ka|mazásának
osszhangban kel| |enniük a fe|hÍvasban és a dokumentációban, valamint a nyertes
aján|attevő aján|atában fog|altakka|.

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

Regisztrá|t taftós (|ega|ább 6 hónapja) á||áskeresőnek aján|atkérő a konzultáció a|apján
megkötendő - elsőként hatá|yba |épő - vá||alkozási szeĺződés hatá|yba |épésének napján
regisztrált taľtós (|ega|ább 6 hónapja) álláskeresőnek mĺnősülő szemé|yeket tekinti.

1 1. EREDM ÉNYHIRDETÉs, osszec EzÉs 
^zn,rÁľ 

ur ELBÍRÁńsÁnol

tl.l. pE, aján|atkérő köte|es az aján|attevőt írásban tájékoztatni az e|járás erďményérő|, az
e|járás eredményte|enségérő|, az ajánlattevő kizárásárő|, a szerződés te|jesíEésére va|ó
a|ka|mat|anságának megállapítasáró|, aján|atának egyéb okból történt éruényte|enné
nyi|vánítasáró|, valamint ezek részletes indokáró|, az errő| hozott döntést követően a lehető
leghamarabb, de |egkésőbb három munkanapon belü|.

1l.2. pr. ajánlatkérő az aján|at e|bírálásának befejezésekor kü|ön jogszabályban meghatározott
minta szerint ír.ásbeli összegezést köte|es készíteni az aján|atró|. Az aján|atkérő az aján|at
elbírá|ásanak befejezésekor a fenti tájékoztatást az írásbeli összegezésnek aján|attevő
részére te|efaxon vagy e|ektronikus úton történő megkÜ|déséve| teljesíti.

tL.s. pc. aján|atkérő az aján|at e|bí.á|ásáró| készíEtt írrásbeli összegezést az aján|attevő részére
tofténő megkü|désétő| számított huszadik napig egy a|kalommal jogosu|t módosítani,
szükég esetén az éľvényte|enségrő| szó|ó tájékoztatást visszavonnĺ, továbbá a már
megkötött szerződéstő| e|állni, i||etve amennyiben a te|jesítés megkezdése miatt az eredeti
á||apot nem á||ítható he|yre, a szeęődést azonna|i hatá||ya| fe|mondani, ha az eredmény
megkü|dését követően ész|e|i, hogy az eredmény (eredménytelenség) töľvénysértő vo|t és
a módosítás a törvényséftést oruoso|ja. Az ajánlatkérő a modosított írásbe|i osszegezést
kote|es faxon vagy e|ektronĺkus úton ha|adékta|anu|, egyidejű|eg az összes aján|attevőnek
megküldeni.

L2. ELőZETEs vITARENDEZÉs

|2.L. 
^ 

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

benyújtani:
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Kapcsolattaftó: Zelenay Kriszti na irodavezető
E-mai I : titka rsag@eszker.eu

t2.2. 
^ 

kére|mezőnek az ajánlatkérőhöz benyújtott kérelmében (a továbbiakban: e|őzetes
vitarendezési kérelem) meg ke|l jelö|nie az ír.ásbeli összegezés vagy ęyéb dokumentum,
vagy eljárási cselekmény jogséftőnek taľtott e|emét, továbbá a kérelmező javaslatát,
észrevéte|ét, valamint az á|láspontját a|átámasztó adatokat, tényeket, továbbá az aď,
a|átámasztó dokumentumokra - ha vannak i|yenek - hivatkoznia ke||. pE. előzetes
vitarendezési e|járás szabá|yait a Kbt. 79.3-a tarta|mazza.

12.3. Amennyĺben ajánlattevő a rende|kezésére á||ó határidőben előzetes vitarendezési kére|met
nyújtott be az aján|at bontását követően töftént e|járási cse|ekménnye|, keletkezett
dokumentumma| kapcso|atban, az aján|atkérő a kérelem benyújtásátó| a vá|aszának
megkü|dése napját követő tíz napos időtaftam |ejáftaig akkor sem kötheti meg a
szerz&ést, ha eddig az időpontig a szerződéskötési moratórium egyébként lejárna.

13. A vÁLLALKoásI szEP;zőDÉs MEGKöTÉsr És TEUEsÍTÉsE

13.l. pE' ajánlatkérőként szeződő fél jogosult és egyben köte|es a vál|a|kozási szeződést
fe|mondani - ha szükséges o|yan határidővel, ame|y |ehetővé teszi, hogy a szeződéssel
érintett fe|adata el|átásáró| gondoskodni tudjon _ ha:
. a nyeftes ajánlattevőben köaletetten vagy közvet|enü| fío/o-ot megha|adó tu|ajdoni

részesedést szerez va|ame|y o|yan jogi szemé|y vagy jogi szemé|yisĄ7ge| nem
rende|kező gazdasági társaság, ame|y nem fe|e| meg az 56. s (1) bekezdés k)
pontjában meghatározott fe|tételeknek.

. a nyeftes aján|attevő közvetetten vagy közvet|enti| 21o/o.ot meghaladó tu|ajdoni
részesedést szerez va|ame|y o|yan jogi szemé|y vagy jogi szemé|yiséggel 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|ÍEett felmondás esetén a nyeftes ajánlattevő a vá||a|kozási szeruődés
megszűnése előtt már te|jesÍtett szolgá|tatás szeződésszeríi pénzbe|i e||enéľtékére jogosult
a Kbt. 125. 5 (6) bekezdése a|apján.

L3.2. 
^ 

külfö|di adói||etőségű nyeftes aján|attevő köte|es a szerződéshez arra vonatkozó
meghata|mazást csato|ni, hogy az i||etősége szerinti adóhatóságtó| a magyar adóhatóság
közvetlenül beszerezhet a nyeftes aján|attevőre vonatkozó adatokat az országok közotti
jogsegé|y igénybevéte|e né|kü|.

13.3. 
^ 

keretmegá||apodást és az az a|apján megkötendő szerzffiéseket a közbeszezési eljárás
a|apján nyeftes aján|attevőként szerződő félnet i||etve közösen ajánlatot tevőknek ke||

te|jesítenie.
13.4. ptr' aján|attevőként szez<ídő fé| te|jesítésében kote|es közreműkodni az o|yan a|vállalkozó és

szakember, ame|y a közbeszerzésl e|járásban részt vett az ajánlattevő alka|masságának
igazolásában. Az aján|attevő kote|es az aján|atkérőnek a te|jesítés során minden o|yan -

akár a korábban megje|ö|t a|válla|kozó he|yett igénybe venni kívánt - a|vá||alkozó bevonását
beje|enteni, ame|yet az aján|atában nem nevezett meg és a beje|entésse| együtt
nyi|atkoznia ke|| arró| is, hogy az á|ta|a igénybe venni kívánt alvá||a|kozó nem á|| a kizárő
okok hatá|ya a|att.

t4, Aján|atkérő e|őíqa, hqy az aján|attevő tájékozodjon a munkavá||alók védelmére
és a munkafe|téte|ekre vonatkozó o|yan köte|ezettségekrő|, ame|yeknek a te|jesíEés
he|yén és a szenődés te|jesítése során meg ke|ĺ fe|e|ni. A tájékoztatást az i|letékes
szeruek Íngyenesen teszik |ehetővé.

I őzsefv áto s Ö nkotmźnv zata
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Ajánlatkérő az a|ábbiak szerint adja meg azon szeruezetnek (hatóságnak) a nevét és

címét (e|érhetőségét), ame|yeKő| az aján|attevő megfe|e|ő tájékoztatást kaphat:

Munkavál|alók véde|me és a munkafeltételekre vonatkozó
kötelezettségek; Budapest Fővárosi Kormányhivata! Munkavéde|mi és
M unkaügyi Szakigazgatási Szeruének M unkavédelmi Feliigyelősége

1132 Budapest, Visegrádi u. 49.Postacím: 1438 Budapest Pf. 520.tel: 06-1-323-3600fax:

06-1-323-3602 E-mail : budapesttu-kh-mmszsz@ommf.gov.hu

l őzseÍv áto s Ö nkotmáĺy zata
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III. Ktitet

Vállalkozási szerződés

ame|y |étrejott egyrészrő| Józseńráľosi önkormányzat (székhe|y: 1082 Budapest, Baross u.

63-67., képvise|i: dr. Kocsis Máté po|gármester, adószám: L57357I5-f-4f, törzsszám:7357L5,
bankszám|aszám: 14100000-1023949-60000009, KSH számjel: 15735715-84LĹ-32L-0L), mint
Megrendelő (a továbbiakban Megrendelő),

másrészrő| MAGDOLNA NEGYED 2013 KoNzoRcIUM (Konzorcium vezető: West Hungária
Bau Építőĺpari Szo|gáltató Kft. 2051 Biatorbágy Vende| Park, Huber u.1 Konzorciumi tag: EPKAR
zrt. LL72 Budapest, Németvö|gyi út 146.) bankzám|aszám: .., képvise|i:

kivite|ezői nyi|vántaftási azonosíto:

üä||;ŕäi.ŕá)áttä,..l;iiät ;;ö äältä."|il ilibŁ. 
mint Vá||a|kozó (továbbiakban:

Előzmények

Megrende|ő rÉ-sszolzots' szám a|att megje|ent hirdetménnye| keretmegá|lapodás
megkötésére irányu|ó, a közbeszezésekrő| szó|ó 2011. évi CVI[. töľvény (a továbbiakban:
Kbt.) il. fejezete szerinti nyílt közbeszezési eljárást indított ,,Keretmegá||apodás Budapest,
Józsefuáros Magdo|na negyed program III. önkormányzati bérházfelújítas kivĺte|ezéshez',
e|nevezéssel.

A keretmegá||apodásos eljárás eredményes volt, me|y alapján egy aján|attevőve| kerü|t sor
keretmegá| |a podás meg kötésére.

Fe|ek rĘzítettét hogy - hivatkozva a Kbt. 109. s (1) bekezdés b) pontjára - hogy a
keretmegá||apodás nem tańa|mazza a közbeszezések megva|ósítása érdekében megkötendő
egyedi szezó1dések va lamen nyi fe|téte|ét.

Megrende|ő ezt követően konzu|tációs e|járást indított, me|ynek során Vá||a|kozó aján|atét
fogadta e| a Megrende|ő.

Felek a je|en szeaődésben meghatározott fe|adatok e||átására az a|ábbi szeződést kötik.

Megrendelő k.lje|enti, hogy a Ptk. 685.s a|apján szerződő hatóságnak minősü|.

1, Megrende|ő megrende|i, Vál|alkozó e|vá||a|ja a hivatkozott keretmegá|lapodásos e|járás
a|apján indu|t konzu|tációs e|járás iratanyagában (me|ynek rövid |eírását a je|en szerződés
1. sz. me||ék|ete is tarta|mazza) meghatározott tafta|mú és mennyiségű munka e|vegzését
ered ményfeIelősségge|.

2. Vá||a|kozó fe|adata az érintett ingatlan(ok)ban a közbeszeęési műszaki |eírás, terv, az
árazat|an kö|tségvetés, a hatáĺyos jogszabá|yot szabványok és szakmaĺ szololányoknak
megfelelően a munká|atok te|jes körű megva|ósÍtása.

Érintett ingat|anok:

a) Budapest VIII. Bauer Sándor utca 4. Hrsz: 35087

T óz sefu áro s Ô nko ĺĺnárry zata
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b) Budapest VnI. Bauer Sándor utca 11. Hrsz: 35128
c) Budapest VnI. Kisfuvaros utca 8. Hrsz:35074
d) Budapest VIII. Nagyfuvaros utca 2.b. Hrsz: 35057

Vá||a|kozó a munkát I. osztá|yú minősĄ;ben, határidőre köteles elvégezni. Vá||a|kozó a
munkavégzés során csak I. osztályú anyagokat használhat fel.

A beépített anyagok minősegét igazo|ő dokumentumokat a Válla|kozó az építesi
tevékenység során a Megrende|ő képviselőjének kote|es bemutatni és az átadás átvéte|i
eljárás során átadni.

Felek megá||apodnak abban, hogy a Vá|la|kozó akkor teljesít hibát|anu|, ha a megva|ósult
eredmény kie|égíti az azzal kapcso|atban a jogszabályokban, a támogatási szeződésben
továbbá a je|en szeződésben megfoga|mazott va|amennyi kovetelményt és a|ka|mas a
rende|tetésszerű haszná |atra.

Vá||a|kozó jogosult a|vá||a|kozó(k) igénybevéte|ére. Az a|vá||a|kozó igénybevéte|éné| a Kbt.
és a je|en szerzffiés megkötéséhezvezető közbeszerzési e|járás rende|kezései irányadóak.
Az a|vá||a|kozókka| kötött szeződésekre a Kbt. továbbá a 3o6l20LL. (XII.23.) Korm.
rende|et szabá|yai éfte|emszerűen irányadóak.

A Vállalkoző az igénybe vett a|vál|a|kozóéft (teljesítesi segédéft) úgy fe|el, mintha az
a|vá||a|kozói (te|jesítesi segédei) á|ta| végzett munkákat saját maga vĄ7ezte vo|na e|. A
jogosu|at|anu| igénybe vett a|válla|kozókéft a Ptk. szabályai szerint fe|e|.

I. Az ellenszolgáltatás összege, megfizetésének módja' feltételei

Válla|kozó a szeződés te|jesítéséft váĺla|kozói díjra jogosult.

A vá||a|kozói dfi összege címenként az a|ábbi:

Budapest VIII. Bauer Sándor utca 4. Hrsz: 35087: A vá||a|kozői díj Ft+ÁFA,
azaz .,.,,.,,,....rr....rr..rr. ..... forint+Áfa.

Budapest VIII. Bauer Sándor utca 11. Hrsz: 35128: A vá|la|kozői díj Ft+ÁFA,
azaz forint+Áfa támogatás terhére elszámo|ható és

rt+ÁrĄ azaz ......... ..... forint+Áfa saját forrás terhére
elszá mo| ható kö|tséget ta ŕa I maz.

::::::::.:]11..1l]li*.::T..:#.'ľ.1Íä:,o.Avá||a|kozóid|j-Ft+ĺłFA,azaz
BudapestVIII.Na9yfuvarosutca2.b.Hrsz:35057:Avál|alkozóid|j-Ft+ÁFA,
azaz......... ..... forint+Áfa.

Va|amennyi címhez taftozó vá||alkozói dÚ áta|ánydff, ami tafta|mazza a kivite|ezéshez
szükséges közÜzemi kö|tségeket is.

n ĺłfa méńékére, e|számo|ására a mindenkor hatá|yos Áĺa töruény rende|kezései az
irányadóak'

Felek megál|apodnak abban, hogy tobb|etmunka és pótmunka e|számolására je|en

megá||apodás keretei között nincs |ehetőség. Pótmunka felmerü|ése esetén Megrende|ő
újabb kozbeszerzési e|járást fo|ýat le.

Megrende|ő több|etmunkaigényt nem fogad e|. Ezze| kapcso|atban Válla|kozó - mint a
szerzffiés tárgyáva| kapcso|atban kellő szakéfte|emme| rende|kező jogi szemé|y - je|en

J ózsefu áro s o nkotmáĺy zata
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szerzués a|áírásáva| k.lje|enti, hogy a kozbeszezésĺ e|járás a|att te|jes méftékben
megismefte az e|v&3zendő fe|adatot és annak körtilményeit, így k.ljeĺenti, hogy az á|tala
megaján|ott vá||a|kozói dfi va|amennyi feltéte| kielégíteséhez sztikĄ7es munkára (anyagra,
berendezési és felszere|ési tárgyra, stb.) fďezetet nyújt, így több|etmunkaigényéről je|en
szeződéssel fe|téte| né|kül és visszavonhatatlanul |emond. Kijelenti, hogy az ár-,
árfo|yamvá|tozásokka|, továbbá banki, adózási kondíciók vá|tozásával kapcso|atos
kockázatokat felméfte, és arra a vá||a|kozóĺ dfr teljes méftékben fedezetet nyújt.

6. A beruházás pénzügyi fedezetét _ az Afa, valamint a saját forrás terhére elszámo|ható
kol|ségek kivéte|éve| - te|jes egészében a KMOP-S.1'.Ĺ.lB-L2 ,,Szt.lciá|is cé|ú várĺrs-
rehabi|itácĺós témájú kieme|t projektjavas|atok', kódszámú, Budapest-Józsefuáros,
Magdo|na-negyed Program III. e|nevezésíí, KMOP-S.t.LĺB-Lf-k-zO12-0001 azonosíto szám:
projeK keretében e|nyeĺt támogatás biztosítja szá||ítoi finanszírozás keretében. Megrendelő
tajékoztatta az e|járás során a Vá||a|kozót, hogy a támogatás intenzitása: 100o/o-os.

7. A támogatás terhére nem e|számo|ható ko|tségeket (áfa, és kapute|efon rendszer
kiépítese, ) a Meg rendelő ko|tségvetési forrásból finanszírozza.

Megrende|ő a kifizetés során az adőzás rendjérő| szóló 2003. évi XCII. töruény 36/A. 5-
ában fog|altakat te|jes körben alka|mazza.

Vá||a|kozó legfe|jebb a szerződés elszámolható összege 3Oo/o-ának megfe|e|ő mértékű
e|ő|eg kifizetését kérheti (a munkaterri|et átadását követő 15 napon be|ü|) a Kbt. 131. s (2)
bekezdése, va|amint a 4l20I1. (I.28.) Korm. rende|et 57ĺ^.s (3) bekezdése alapján.
Vá||a|kozónak az e|őleg kifizetését kovetően a hatá|yos jogszabá|yoknak megfe|e|ő
előlegszámlát ke|| kibocsátania. Az e|ő|eggel tofténő e|számolás rész|etszabályait a kozpontĺ
koordinációs szerv határozza meg.

10. Vál|a|kozó kote|es _ elő|eg igénybevéte|e esetén - a 4lflLt. (I.28.) Kormányrende|et
57l^.s (3) bekezdése a|apján a kozbeszerzési e|járás eredményeként kötött sze'z:ffiés
e|számo|ható összegének lOolo-a és az igénye|t szá||Ítói elő|eg kü|önbozetére jutó támogatás
összegének megfe|e|ő mértékĹĺ, a Kormány európai unĺós források felhaszná|ásával
kapcsolatos irányíto hatósagi fe|adatok e|látására kije|ö|t tagjajavára sző|ő, a Kbt. 126. 5 (6)
bekezdés b) pontjában, i||etve a 4l201L. (I.28.) Kormányrendelet 57A 5 (3) bekezdésében
fogla|tak szerinti e|ő|eg-visszafizetési biztosítekot rende|kezésre bocsátani, |egkésőbb az
e|ő|egbekérő benyújtásának időpontjáig.

Az előleg-visszafizetési biztosíEék nyújtása az e|ő|q rendelkezésre bocsátásának feltéte|e,
kivéve, ha az igénye|te|őleg osszege nem ha|adja meg a megkötött szerződés e|számo|ható
összegének tDo/o-át.

A gazdasági társaság Vagy nonprofit szeruezet szá||íto cégjegyzésre jogosu|t vezető
tisztségvise|őjének Vagy |ega|ább SOo/o-os közvet|en tulajdonrésszel rende|kező
tu|ajdonosánat vagy együttesen |egalább 500/o-os közvet|en tu|ajdonrésszel rende|kező
természetes szemé|y tu|ajdonosainak kezességvá|lalása, Vagy garanciaszeruezet á|ta| vá||a|t
kezesség, va|amint az Aht. 92. 5 (1) bekezdése szerinti ál|ami kezessĄ; is e|fogadható a
szá |lítói előleg biztosíteka ként.

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

11. Megrende|ő a vá|la|kozói díjat az igazo|t szenődésszerű te|jesítést kovetően átuta|ássa|,
forintban (HUF) te|jesíti az a|ábbiak szerint:

J óz sefu áĺo s o tlko ĺĺĺáĺv zata
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- a|vá||alkozó igénybevéte|ének hiányában a Kbt' 130. 5 (4) bekezdése, Ptk. 292ĺ8.5 (1)-
(2) bekezdése,

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

Megrendelő a részszámlázástaz e|járást megindÍtó fe|hívásban foglaltaknak megfe|e|ően, a
3o6lfott. (XII.23.) Korm. rende|et szerint biztosíEja azza|, hogy a végszám|a
benyújtásának fe|téte|e a hiány-, és hibamentes te|jesítést igazoló sikeres ámaás-áwételi
e|járás befejezése (errő| szóló teljesÍtésigazo|ás kiá||ítasa). Vál|a|koző 4 db részszám|a
(végszámláva| együtt) benyújtására jogosu|t a támogatás terhére elszámo|ható ko|tsegekrő|
a te|jesí|és arányában. Vá||alkozó köte|es címek szerinti megbontásban tételes szám|át
kiá||ítani.

l.részszám|ä = 300/o-os késztjltségi foknál nyújtható be a nettó vá||alkozói díj 30o/o-

árő|,
2. részszám|a = 600/o.os készÜ|tségi fokná| nyújtható be a nettó vá||a|kozóĺ dÚ újabb
30o/o-árő|,
3. részszám|a = 850/o-os készü|tségi fokná| nyújtható be a nettó vál|alkozói díj további
f\o/o-árő|.

Válla|kozó köte|es a saját forrás terhére e|számolható kö|tségekről (Budapest VIII. Bauer
Sándor utca 11. Hrsz: 35128) 1 db szám|át kiá||ítani.

A végszám|a a hiány- és hibamentes műszaki átadás-átvéte|i e|járás befejezése után
nyújtható be.

A szeződéskötés és a kifizetések pénzneme: HUF.

A pénzügyi te|jesítés va|amennyi részszám|a (be|eértve a támogatás terhére nem
elszámo|ható dĺiró| kiá|lított számlát is) esetén a hiánymentes kifizetési kére|em (értve ez
alatt a szám|át és je|en szeęődés szerinti kotelező me||ék|eteit) áwéte|étő| számított 30 nap
alatt, banki átutaÉssal tofténik. Megrende|ő a szám|a Ára taľtalmát egyenes adőzás esetén
a Vá||a|kozónat fordított adózás esetén NAV-nak fizetĺ meg. Ezt kovetően Megrende|ő a
szál|ítói finanszírozás szabá|yai szerint továbbítja a szám|át a Pro Regio Nkft-nek.
Megrende|ő a saját forrás terhére e|számo|ható dĺat taĺta|mazó szám|át 30 napon be|ül
banki átuta|ássa| egyen|íti ki.

A szám|ázás és a kifizetés körében a|ka|mazni ke|| kü|önösen az a|ábbi jogszabá|yokat: Aft.
36/A. 5; Kbt. 130. 5 (a) bekezdés, Ptk. 292lB. s (1)-(2) bekezdés, 306ĺ20II. (XII.23.)
Korm. rendelet 13. 5 és 14. s (1) bekezdése, továbbá a 4l20tL. (I.28.) Korm. rende|et.

A te|jesítésigazo|ás kiá||Ítására a műszaki ellenőr jogosu|t.

Késede|mes fizetés esetén Megrende|ő köte|es a Ptk-ban meghatározott (30UB. 5), és a
késede |em időta rta má h oz igazodő mértékű késede| m i ka matot megfizetn i.

A szám|ákat a hatá|yos jogszabá|yot i||. a támogatási szeĺződés rende|kezései szerint kel|
kiá||ítanÍ.

II. Szerződési biztosítékok

Vá||a|kozó késede|mi kötbér megfizetésére köte|es, ha o|yan okbó|, amiéń fe|elős a
szeződésben rögzített határidőt e|mu|asztja. A késede|mi kötbér mértéke a jelen
vá||a|kozási szeződésben rögzített nettó ellenszo|gá|tatás 0,5o/o-a|naptári nap (minden
megkezdett naptári napra), de maximum a jelen vállalkozási szeződések nettó vá||a|kozói
díjának 20o/o-a.

I óz se fu áĺo s Ö nkotmáĺv zata
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Vá|ĺalkozó hibás te|jesítési kötbér megfizetésére köte|es, ha neki fe|róhatóan a jelen
szerzués teljes te|jesí|ési időszaka Vonatkozásában nem fog|a|koztatja az álta|a a
közbeszerzés megva|ósí]tására irányuló szeződésse| kapcso|atos eljárás során megajánlott
méftékben a regisztrált taĺtós (|ega|ább 6 hónapja) á||áskereső személyeket. A hibás
te|jesÍtési kötbér mértéke az,űn, szakképzett minimálbér napi bruttó osszege kétszeresének
megfe|e|ő összeg. Számítási mód: érintett nap X a fentiek szerint nem fog|alkoztatott
szemé|yek száma Vá||alkozó a készĘe|entéssel egyidőben továbbá Megrende|ő
fe|hiivására a fe|hÍvast kovető 3 munkanapon be|Ül, illetve az egyes részszám|ák (be|eértve
a végszám|át is) benyújtásakor - koteles téte|es kimutaLást átadni a Meglendelőnek az
á|ta|a a je|en szeződés megkötésére vonatkozó eljárásban tett vonatkozó megaján|ás
e||enőrizhetősége érdekében, me|yhez csato|ni ke|| a je|enléti íveket, i|l. az at' a|átámasztó
(regisztrá|t taftós á||áskereső tényét igazoló) dokumentumokat is. Amennyiben Vá||alkozó
nem' Vagy nem aggá|ymentesen igazo|ja a vá||a|ása teljesítését, akkor nem' Vagy nem
aggá|ymentes igazolt méftékre is aIkalmazható a kötbér.

A hibás te|jesítési kötbér vonatkozásában regisztrá|t tartós á|láskeresőnek az a személy
minősül, aki a je|en szerződés teljesítse során töfténő e|ső bevonásakor (munkavĄ7zésre
irányuló jogviszony |étrehozásakor) már |ega|ább 6 hónapja regisztrá|t á|láskeresőnek
minősül.

A Megrende|ő az eset|eges kötbér igényét írásbe|i fe|szó|ítas útján éruényesíti, melynek a
Vá||alkozó köte|es 8 naptári napon be|ü| maradéktalanu| e|eget tenni. Amennyiben a
Vá||a|kozó a fenti irat kézhezvéte|ét követő 3 napon be|ü| magát érdemi indokoĺássa| és azt
a|átámasztó bizonyíĽékokka| nem menti ki, akkor a kotbér e|ismeftnek tekintendő. A Kbt-
ben fog|a|t beszámíEási fe|téte|ek (130. s (6) bekezdés) te|jesü|ésekor a kötbér a vá||a|kozói
szám |á ba beszá m ítható.

Megrende|ő jogosu|t a kötbéren fe|ri|i kárának éruényesítésére.

Vá||a|kozó a szerződés hibát|an teljesítésének biztosítasára va|amennyi beépített do|og, i||.

e|végzett munka vonatkozásában 36 hónap á|ta|ános jótá||ást vá||a|. Vá||a|kozó jótállási
kote|ezettsége _ az érintett hibáva| kapcso|atban - megszűnit ha a hiba bizonyíthatóan:

- rendeltetése||enes vagy szakszerűt|en haszná|at
. szándékos rongá|ás vagy erőszakos behatás,
- elemi csapás,
- szakszerűt|en szere|ő vagy javĺtó je||egű beavatkozás,
- a szükséges karbantaftás hiánya miatt kovetkezett be, feltéve ha a fentieket

mega|apozó tényekrő| és körü|ményekről a Megrende|ő az átadás-átvéte|i e|járás során
kifejezetten tájékoztaWa |ett.

7. Vá||alkozó a jótá||ási köte|ezettsége alatt a hiba beje|entésétő| számított 5 napon be|ti|

kote|es a javÍtást e|kezdeni és megfele|ő szemé|yi á||ománnya| annak befejezéséig
folyamatosan munkát végezni.

A jótá||ásĺ kotelezettség nem érinti a Megrende|őt megi|lető szavatossági jogokat, és azok
éruényesÍthetősegét.

Váĺ|a|kozó te|jes káftérítési köte|ezettséget vá||a| je|en szeződéssel kapcso|atosan a neki
fe|róható károkért.

Vá||alkozó te|jesítési biztosíték nyújtására vo|t köteles a Kbt. 726. s (6) bekezdés a) pontja
szerint. A Megrende|ő a te|jesítesĺ biztosí|ékbó| kielégítést nyerhet, ha a Vá||aĺkoző bárme|y
okbó| nem teljesÍti a szerzffiéses köte|ezettségeit. A te|jesítési biztosíték méftéke a
szerződés szerinti, tafta|ékkeret és áfa nélkü| számított e||enszolgá|tatás (keretosszeg)
So/o-a. A biztosíteknak - amennyiben azt nem a Megrendelő szám|ájára töfténő befizetésse|
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te|jesítik _ a szerződés teljesíteséig (a sikeres, hiány- és hibamentes műszaki átadás-
átvétel) ket| hatá|yba lennie.

11. Vá||a|kozó jó|te|jesítési biztosíték nyújtására kote|es a Kbt. 126. s (6) bekezdés a) pontja
szerint. A Megrende|ő a jó|te|jesítési biztosítekbol kie|égÍtést nyerhet, ha a Vállalkozó á|ta|i
teljesítésse| kapcsoĺatos jótá||ási kote|ezettségét nem te|jesíti. A jó|te|jesítési biztosíték
méftéke a szerződés szerinti, tafta|ékkeret és áfa nélktj| számított e||enszo|9á|tatás 50/o-a. A
jó|te|jesítési biztosíteknak a te|jesítés időpontjátó| kezdődően - amennyiben azt nem a
Megrendelő számlájára történő befizetésse| teljesítik . a jótállási időszak végéig kell
hatá|yba lennie.

12. A jó|teljesítési biztosíték a Vá||a|kozó választása szerint nyújtható bankgarancia vagy banki
kászfizětő kezesség formájában, biztosítási szeződés- a|apján riállÍtott kéÉfizetői
kezességvá|lalást tafta|mazó köte|ezvény formájában, Vagy a Megrendelő 14100000-
1023949-60000009 számú bankszám|ájára tofténő teljesítésse| a Kbt. 126. s (6) bekezdés
a) pontja aĺapján.

13. Amennyiben a biztosíték nyújtására 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 pe|dányát a Megrende|őnek határidőben
át ke|| adni. Megrende|ő kizárő|ag o|yan bankgarancia nyi|atkozatot/kezességi
okiratot/biztosítasĺ szeaődéses okiratot köte|es e|fogadni, ame|yben a banlýbiztosí|ó
vá|lalja, hogy amennyiben a Megrende|ő arró| tájékoztatja, miszerint a Vá||a|kozó bárme|y
okbó| nem tett e|eget az érintett szeződésben fog|alt kotelezettségeinet úgy a Vá|la|kozó
he|yett Megrende|ő e|ső felszólítására átuta|ja a bankgaranciábó| az Aján|atkérő álta|
megjelö|t összeget az Ajánlatkérő bankzám|ájára, i||. a biztosítási szerzffiés a|apján a
fentiek szerint fizetést te|jesít. A bankgarancia okiratban/biztosítasi szeződéssel
kapcso|atos okĺratban (kotvényben) rĘzíteni ke||, hogy a banlíbiztosíto a szo|gá|tatást
nem vitathatja, lemond a szo|gáltatás visszautasítására, visszataftására, annak vitatására
vagy beszámítására vonatkozó, Vagy a kifizetés összegét egyébként bármely jogcímen
csokkentő va|amennyi jogáró| továbbá arró| is, hogy a Vállalkozónak a szerződésbő| vagy
azza| kapcsolatban, i||eWe más jogviszonybol eredő, a Megrendelőve| szembeni koveteléseĺt
éruényesÍtse.

14. Fe|ek megá|lapodnak abban, hogy a keretmegállapodás a|apján kotendő egyedi
szeaődéseknek az adott Vá||a|kozó álta|i teljesítésének határnapja (sikeres átadás-átvéte|)
nem ha|adhatja meg a keretmegá||apodás |ejártának időpontját.

ilI. TeljesÍtési határideje, a szerződés megszűnése, megszűntetése

Je|en szeaődést fe|ek a te|jesítésig kötik azza|, hogy a Vállalkozó te|jesítési határideje:
2014. december 31.

Fe|ek megá|lapodnak abban, hogy fenti határidő, il|. a közbeszeaések megva|ósítására
vonatkozó (eset|eges iitemteľvben) rogzített egyéb határidők ún. szigorú (fix) határidőt
me|ynek jogkövetkezményeive| Felek tisztában vannak.

Minden, a szerződés teljesítését akadályozó, e| nem hárítható kü|ső körtilmény (vis maior) a
befejezési határidő módosítását vonhatja maga után, kivéve, ha bármi|yen
munkaszeruezési (több munkaválla|ó a|ka|mazása, munkaszeruezés megváltozt'atása, stb')
e|járássa| mego|dható |ett vo|na a hataridő betaŕasa. A határĺdő módosulásához az ok (és
annak fennál|ásának időtaftama) építesĺ nap|óba va|ó bejegyzése és a Męrendelő műszaki
el|enőrének jóváhagyása szükséges. Válla|kozó kijelenti, hogy a rende|kezésére álló
te|jesítési időszak - figye|embe véve az évszakokkal kapcso|atban felmerü|ő munkavégzést
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á|ta|ában akadá|yozó körü|ményeket is - e|égseges a szeruődés határidőben tofténő hiány
és hibamentes te|jesítésére.

Nem eredményezi a te|jesítési határidő módosu|ását az e|hárítható, i||etve a Vál|a|kozó álta|
ke||ő gondosságga| előre |átható okok miatt bekovetkezett késede|em.

Felek a szerződés hatályának megszűntetésére a Ptk. vá||a|kozási szerződésre vonatkozó
szabá|yait rende|ik a|kalmazni, hogy a szeĺződés hatá|ya megszűntethető azonnali hatá||ya|,
ha az egyik fé| sú|yos szerződésszegést követ e|.

Sú|yos szeĺződésszegésnek minősü| a közbeszezések megva|ósítására vonatkozó
szeződésben ekként meghatározottakon, i|l. egyéb súlyos Vagy ismételt
szerzffiésszegés(ek)en túl - kÜIönosen :

a. Vá||a|kozó részérő|
1. a jelen szerzffiésben a rá irányadó szabá|yok megséftése, mely a szeződés

határidőre Vagy megfe|e|ő mfuon és minőségben va|ó te|jesítését
veszé|yezteti, i||'

2, együttműkodési, titoktaftási köte|ezettségét a Vá||a|kozó megszegi, ide éftve
a teljesítéshez szükéges 3. fe|ekke| tofténő együttműködést is,

3. amennyiben megá||apíthatóan Vá||alkozó a te|jesítés során nem te|jesíti/nem
tudja te|jesíteni a fennmaradó munkanapok figye|embevéte|éve| a tartós
á||áskeresők fog|a|koztatására tett megaján|ását, és a hibát Megrende|ő
ír.ásbe| i fe|szól ítása e| |enére sem oruoso|ja,

4, bármi|yen o|yan magataĺtást vagy mu|asztást tanúsít, amely a támogatási
összeg egészben töfténő fe| haszná |ás át kizáqa, va gy azt veszé|yezteti.

b. Megrende|ő részérő|:
1. egytittműkodési, titoktaftási kötelezettségét a Megrende|ő megszegi, ide

éftve a te|jesÍtéshez szükéges 3. fe|ekkeltörténő együttműkodést is,
2. a szabá|yszerűen benyújtott számlát a Megrende|ő határidőben nem fizeti

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

Felek a fenti joguk gyakor|ása e|őtt - amennyiben ez tő|Ük e|várható - kÓte|esek a másik
fe|et a szerződésszerĹĺ teljesítésre - megfe|elő, |ega|ább 5 napos határidő biztosítasáva| -
írásban fe|szó|ítanĺ.

Megrendelő a Kbt. 125. 5 (5) bekezdése a|apján köte|es fe|mondani a közbeszezések
megva lósításá ra vonatko ző szerződést, ha

a' Vá|la|kozóban közvetetten vagy közvet|enti| 25o/o-ot megha|adó tu|ajdoni
részesedést szerez va|ame|y o|yan jogi szemé|y vagy jogi személyiséggel nem
rende|kező gazdasági társaság, ame|y nem felel meg a Kbt. 56. 5 (1) bekezdés k)
pontjában meghatározott fe|téte|eknek.

b. Vá||a|kozó közvetetten vagy koalet|enÜ| 25olo-ot megha|adó tu|ajdoni részesedést
szerez valame|y o|yan jogi szemé|y vagy jogi szeméĺyiségge| nem rende|kező
gazdasági társaságban, amely nem fe|e| meg a Kbt. 56. s (1) bekezdés k)
pontjában meghatározott fe|tételeknek.

Ezen esetekben a Válla|kozó a közbeszezések megvalósÍtására vonatkozó szerződés
te|jesített szo|gá|tatásai utáni el|enszolgá|tatásra jogosu|t a Kbt. 125.5 (6) bekezdése a|apján.

IV. Munkavégzés
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1. Fe|ek rogzítik, hogy Vál|alkozó fő taftós á||áskereső fog|a|koztatását vá||a|ta
munkanapon keresztü|.

2. 
^ 

munkaterületet a Megrende|ő a jelen szerz&és a|áír.ásáva| egyidejű|eg adja át a
Vá||aIkozónak.

3. A je|en szeęődés aláírását közvet|enü| mege|őzően Vá||aĺkozó köte|es bemutatni a 306l2o1t.
(XII.23.) Korm. rende|et 9'$-ban meghatározott fe|elősségbiztosíLásának fenná||ására
vonatkozó iratot. Vá||alkozó koteles a biztosÍtás hatá|yát az érintett szerződés te|jesítéséig
fenntaľtani.

4. Vá||a|kozó a kivite|ezéssel érintett ingatlanok |akói fiogszerű bĺftokosai) vonatkozásában is
köte|es teljesíten i együttm ű kodési kote|ezetts égét az a |á bbia k szeri nt :

a) Vá||a|kozó tudomásu| veszi, hogy az épü|et felújítasa során a |akók észrevéte|t tehetnek
a kivitelezéssel kapcso|atban a Megrende|őn keresztĹi|. A Megrende|ő kapcso|attaftója a
bér|őkke| va|ó kommunĺkációban a Józsefuárosi Szociá|is Szo|gáltató és Gyermekjó|éti
Kozpont Társadalmi Akciók Munkacsopotja. A Megrendelő |egkésőbb a munkaterü|et
átadásáig tájékoztatja a Válla|kozót a |akossági kapcso|attańó szemé|yérőĺ.

b) Válla|kozó tudomásu| veszi, hogy az épület (rész) fe|újítasa a Magdo|na Negyed
Program keretében lakottan tofténik. Vá||a|kozó kote|es a kivite|ezés során figyelembe
venni, hogy az épü|etben a |akók köz|ekedését a műszaki|ag szÜkséges mértéket
megha|adóan nem akadá|yozhatják. Vá|laIkozó kote|es a |akók ba|esetmentes
köz|ekďését biztosítani a kivitelezés te|jes ĺdőtartama alatt. Válĺa|kozó köte|es mindent
megtenni a |akott épü|etben vegzendő feladatok gördü|ékeny végrehajtásáért.
Megrende|ő kü|on tájékoztatja Vál|a|kozót a |akókka| történő együttműködésrő|.

c) Vál|a|kozó köte|es a |akások é|etvite| szerű haszná|atát befo|yáso|ó akadá|yoztatásról
(víz, gáz, e|eKromos) vételezési szünetérő| 3-5 nappal hamarabb tájékoztatást adni a
|akók részére kozvetlenü|. A tájékoztatás a lakóházban, jó| |átható he|yen e|he|yezett
ír.á sos doku mentu m kifüggesztéséve| toftén i k.

d) Amennyiben a Vá|la|kozó harmadszori kísérletre sem tud bejutnĺ fenti módon va|ó
éftesíĽés e||enérre egy adott |akásba, azt azonna| je|eznie kell megrende|őnek és az
épiltési nap|óba ezen tényt rögzíteni ke||.

e) A munkakezdést mege|őzően |akógyű|ésen talá|koznak a munkavá|la|ók a |akókka|, ĺtt
foga|mazódnak meg az együttműkodés részletes fe|téte|ei, ame|yeket jegyzőkönwi
formában e|készí|ve a szerződés mel|é csato|unk.

f)Vál|a|kozó Megrende|ő képvise|őive| közösen, a munkaterü|et átadását mege|őzően
köte|es a lakók számára tájékoztatást adnĺ a munkavĄ7zés során a|ka|mazott
technológiákról, a munkavégzés menetérő| és várható Ütemezéséről. A tájékoztatást
Megrende|ő á|tal összehÍvott |akógyĹÍ|és keretében ke|| e|végezni.

g) Az épü|etfe|újítássa| érintett munkaterü|etek átadását követően az épü|etben ta|á|ható
bér|eményekrő| A||apot-felmérési Jegyzőkönyvet ke|| készíteni, me|y az eset|eges - a
fe|rijítas során jelentkező -kárbeje|entések ellenőzését szo|gá|ja. A bérleményekbe való
bejutást Megrende|ő köte|es e|őre egyeztetett időpontban megszeruezni. A társasházi
formában mĹíkodő (nem onkormánpati tulajdonú) épü|etekben végzendő építesi-
kivite|ezési, vagy fe|újítasi munká|atokka| érintett ingatlanokka| szomszédos, ĺ||. azokat
korri|vevő |akóingat|anokba Megrendelő köte|es megszeruezni a bejutást. A
Jegyzőkonryet Megrende|ő-, Vá||a|kozó képviselője, i|letve a bér|ő kézjegyével |átja e|.

5. Válla|kozó vá||a|ja, hogy a te|jesíĽés során a regisztrá|t tańós (|ega|ább 6 hónapja)
á||áskeresők fogla|koztatása tekintetében egyĹittmĹĺködik a Megrendelővel, a Budapest
Főváros Kormányhivataláva|, i||etve az illetékes Munkaügyi Kirende|tsé99e|'
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6. Válla|kozó a kiviteĺezési munká|atok megkezdésekor építesi nap|ót nyit meg' és azt a
Vonatkozó rendelkezések szerint naprakészen vezeti (l9Ll2009. (IX.15.) Korm. rende|et).
Fe|ek k.ljelentit hogy tudomássa| bírnak arrő| az e|eKronikus épÍtési naplózásra vonatkozó
rendelkezések alkalmazandóak. 

^ 
Ĺ9u20o9. (IX.15.) Korm. r. szerinti egyszeri be|épési

jelszó: ....... A további, a fenti R' álta| megkövete|t iratot je|en
szerződés mel |ék|etét képezĺ k.

7. Fe|ek megállapítják, hogy az átadás-átvétel vonatkozásában a munkatertilet megfele|ő, ha
a munkavégzés he|yére az anyag száĺlítasa gépi vagy kézi erőve| megoldható és a
munkavégzés a tény|eges munkavégzés he|yén megkezdhető.

8. A Megrende|ő a t9I/2009. (IX.15.) Korm. rende|et 16. s (1) bekezdés b) pontja alapján a
teljesítést mííszaki e||enőr igénybevéte|ével e||enőzi.

9. A műszaki e||enőr adatai:

Építesz:
Zsidi Lajos tel: 06 f0 4799340
Mózes László te|: 06 30 9405955
Lavotta Mik|ós te|: 06 20 4?97855
Gépész: Zsidi Lajos te|: 06 z0 4799340
Kántor Imre te|: 06 20 2434830
E|eKromos: Darnay János te|: 06 20 9779863
Központi te|efon: 06 1 3141098 FAX: 06 1 3339535

10. Fe|ek rögzítik, hogy a szerzffiés te|jesítése folyamatosan |akott ingatlanok vonatkozásában
tofténik. Vá||a|kozó nem hĺvatkozhat ennek okán a fentiek miatt fenná||ó, vagy bekovetkező
semmifé|e körülményre. A munkavégzés rendjéről Fe|ek a bér|őkke| egyeztetve a
munkaterü|et átadás-átvéte|ekor á||apodnak meg, ame|ynek rész|eteit az átadás-átvételi
jegyzőkönyvben rĘzítenek.

11' A Vál|a|kozó energiaigényét saját maga, a saját kö|tségére köteles biztosítani, arra
Megrende|ő nem kote|es. Ugyanúgy nem kote|esek erre az érintett ingat|anok |akói,
Iakókozössegei.

72. 
^ 

munkaterti|et átadását követően a szemé|y-, Va$ýon., és munkabiztonságró|, a
környezetvéde|mi szabá|yok betaftasáró| a Vá||a|kozó köte|es gondoskodni. Válla|kozó fele|
a Megrende|ő, ill. harmadik szemé|yek vonatkozásában azok vagyontárgyaiban, életében,
testi épségében, i||. egészségében a neki fe|róható módon ke|etkezett hiányokért' i||.

károsodásokéft.

13. Vá||alkozó koteĺes a ke|etkezett hu||adékot a jogszabá|yoknak megfe|e|ően gyűjteni, és
hivata|os hulladék|erakó-he|yre szállítani, valamint ezt a Megrende|ő fe|é megfelelően
igazolni.

!4. pE. e|takarásra kerti|ő munkarészek eltakarása e|őtt a műszaki e||enőft közvetlenü| , i||. az
építesi nap|ón keresztül ĺega|ább 1 hétte| korábban éftesítenie ke|| a Vá||a|kozónak. Ennek
e|mu|asztása esetén a Megrende|ő követelheti, hogy tárják fel az eltakaľt munkarészeket,
me|ynek kö|tségei a Vá||a|kozót terhelik.

15. Megrende|ő e|őzetesen tájékoztatta Vá||a|kozőt, hogy a kivitelezés során a felújítandó
lakóházak mindvegig |akottak |esznet a munkaterü|etet építesi anyagokat mindvegig
fokozottan őrizni szüksĄ;es, mely Vá||a|kozó feladata és költsége.

16. Teljesítési he|yei, ahol a vonatkozó munkákat meg ke|| va|ósÍtani:

e) BudapestVIil. Bauer Sándor utca 4. Hrsz: 35087

J ózsefu áro s o nko tmáĺy zata
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Q Budapest VIil. Bauer Sándor utca 11. Hrsz: 35128
g) Budapest VIil. Kisfuvaros utca 8. Hrsz:35074
h) Budapest VIII. Nagyfuvaros utca 2.b. Hrsz:35057

v. Azátadás.átvétel

Az átadás-áwételi e|járás megkezdésérő| Válĺalkozó Megrendelőt köte|es készre je|entés
formájában írásban, a hatá|yos jogszabályi rendelkezéseknek megfe|e|ően éftesíteni.
Megrendelő köteles az átadás-átvételi e|járást 5 munkanapon be|Ĺi| megkezdeni, és a Kbt.
130. 5 (2) bek. szerint |efolytatni, az ott meghatározott jogkövetkezmények terhe mel|ett.
Az átadás-átvételĺ eljárás időtaftama 8 nap, mely a te|jesítési hataridőbe be|eszámít.

Az eljáráson a fe|ek képvise|őĺ megvizsgálják a te|jesÍĽést, jegyzőkonyvet vesznek fe|,
me|yben fe|vezetik az eset|eges hibák és hiányok |istáját. A Vá||alkozó köte|es a
jegyzőkönylbe nyi|atkozni a hibák kijavításának határnapjáró|, me|y nem ha|adhatja meg
összességében az 5 munkanapot.

AE. átadás-átvéte|i e|járáson a Vá||alkozó 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 karbantartási utasítÉsait, va|amint jelen szeződésben és
jogszabá|yban rögzített egyéb iratokat, stb. Ennek hiányta|an te|jesítése a szeęődésszerŰ
te|jesítés fe|tétele'

A fentiek a|apján elvégzett hiánypót|ásokró|, i||. javÍtásokró| a Vá||a|kozó írásban
tajékoztatja a Megrende|őt akĺ a tárgyi munkát - megfelelőség esetén - átveszi. Ez a
bińokbaadás napja.

A Vá||a|kozó a Ptk. szerinti utófe|Ü|vizsgá|ati eĺjárásban köte|es kozreműködni. pÝ.

utófe|ü|vizsgá|atot a Megrende|ő hívja ossze a te|jesÍtést követő 1 év e|te|tét követően.

Vá||a|kozó köte|es együttműködni az érdeke|t szeruekke|, szemé|yekkel, kü|önösen a
szakhatóságokkal.

Amennyiben a te|jesÍtésbe bevont szakemberek nem rende|keznek magyar nyelvtudással, a
szerz&és te|jesítésének ideje a|att a szaKolmács fo|yamatos biztosítása Vá|la|kozó
köte|ezettsége és kö|tsege, me|yet a vá||a|kozói dfj tafta|maz. A szeęődés te|jesítésének
ideje alatt a szaKolmács fo|yamatos biztosítása Vá|la|kozó kötelezettsége és kö|tsége,
me|yet az vá|la|kozói dĺ tafta|maz. Amennyiben Vá||a|kozó a projeK kivitelezési
munkálatainak teľvezésére és kivitelezésére |étĘött va|amennyi építesi és szo|gá|tatási
fe|adatok szerződésszerű te|jesítése során, i||etve a jótá||ási időszak a|att a szolgá|tatás
nyrijtásához, feladatai el|átásához a magyar szakmai nye|v tárgya|óképes ismeretéve| nem
rende|kező szakembeft vesz igénybe' a magyar szakmai nye|v tárgyalóképes ismeretének
hiányábó| adodó minden következményt, be|eértve a szakto|mács, i||eWe szakfordítás
biztosÍtását, i||etve mindezek kö|tségét is, minden esetben Válla|kozó viseli. A szakto|mács,
i | |etve sza kford ítás te|jes koltsége Válla |kozót terheli.

Fe|ek rogzÍtilq hogy a kivite|ezést je|ző táb|ák kihe|yezése a kivite|ező fe|adata.

A te|jesítés során a Vá||alkozónak a|ka|maznia ke|| az ISo 9001 szerinti bárme|y nemzeti
rendszerben akkreditá|t tanúsító szeruezet á|tal tanúsított Vagy ezze| egyenéftékű
minősegbiztosítási rendszeft vagy azzal ąyenéftékű minőségbiztosítási intézkedéseket,
valamint az OHSAS 18001 szerinti bárme|y nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító
szeruezet á|ta| tanúsított Vagy ezze| egyenértékű munkahe|yi egészségvéde|mi és
biztonságirányítási rendszeft, Vagy a fenti minőségbiztosíĽási, munkahelyi egészségvéde|mi
és biztonsági irányítasi előírások maradéktalan betaftasára vonatkoző az aján|attevő á|ta|

J ő zsefvát o s o ĺkotmáĺy zata
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működtetett fenti minősegbiztosítási, munkahe|yi egészségvédelmi és biztonsági irányítási
rendszerek taftaImilag a fenti szabványok előírásainak mindenben megfe|e|ő rendszeft.

VI. Kapcso|attańás, jognyilatkozattéte|

Fe|ek kije|entit hogy a tevékenysegük során a tudomásukra jutott üzleti titkot megőzik.
Üzleti titokként definiá|nak minden o|yan adatot, me|y je|en szeęődés keretein be|íi| a
másik fé||e| kapcsolatban a tudomásukra jut' Kivéte|t képez ez aló| azon adatok osszessége,
ame|y a Kbt. vagy más jogszabá|yok szerint nyi|vános adatnak minősül.

A titoktartasi kotelezettség megszegésébő| eredő kárért az ezéft fe|e|ő fél káftérítesi
kotelezettség ge| ta ftozi k.

Fe|ek titoktaftási kötelezettsége kiterjed a munkavá||a|óikra, va|ame|y po|gárijogi szeződés
a|apján munkav{7zésre irányuló jogviszony, Vagy más jogviszony a|apján a fé|lel
kapcso|atban |évő egyéb szemé|yekre ĺs. Ezen személyek magataftásáéľt a titoktaftási
kotelezettség viszonylatában az érintett fé|, mint saját magatartasáért fele|.

Nem minősülhet üz|eti titoknak mindazon adat vagy információ, ame|yet jogszabá|y vagy a
támogatási szerződés, i||etve egyéb dokumentum az üz|eti titok körébő| kizár.

Je|en szeződésse| kapcso|atban joghatá|yos nyi|atkozattéte|re jogosu|t személyek az
a|ábbiat akik jognyilatkozataikat kizáró|ag írásban, az átvéte| idejét igazo|ó módon tehetik
meg éruényesen' Fe|ek ez a|att értik a te|efax, i||. az e-mai| üzenetek váltását, ha annak
áwéte|e igazo|ható, va|amint az építésĺ nap|óba az arrajogosu|t á|ta| tett bejegyzést is:

Megrendelő részérő|: dr. Kocsis Máté po|gármester
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
A|fo|di György Dlá projektmenedzser
1082 Budapest Baross u.63-67.
Tel, fax: 06t14592258

Műszaki e||enőrok:

Vá|la|kozó részérő|:

Zsidi Lajos tel: 06 20 4799340
Mózes Lász|ó tel: 06 30 9405955
Kántor Imre te|: 06 20 2434830
DarnayJános te|: 06 2097Ĺ9863
Központi te|efon: 06 1 3141098
FAX: 06 1 3339535

Tóth Csaba ügyvezető
2051 Biatorbágy Vende| Part Huber u. 1.

Te|: 0696/511350; 0696ĺ5LL430, i||etve
fax: 0696/5 IL434; 06961 5LL435
Paár Atti|a tigyvezető
2051 Biatorbágy Vendel Part Huber u. 1.

Tel: 0696/51 1350; 0696ĺ5t1430, illeWe
fax: 0696/5 LL434; 0696ĺ 51'1435
ifi. Szeivo|t István vezérigazgatő
1149 Budapest Egressy út 28-30.
Te|: 0611 4223550 i||etve fax: 06Lĺ 4223559

Szerződő fe|ek je|en szerződés te|jesítése során köte|esek együttmĹÍködni.

Megrende|ő és Válla|kozó egymás írásbeĺi megkereséseire azok kézhealéte|étő| számíwa 2
munkanapon belti| ír.ásban érdemi nyilatkozatot köte|esek tenni.

T ózsefu áro s o nko ĺrnánv zata
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8. Megrendelő képviselője jogosu|t a kivite|ezés során bármikor a munka á||ását e||enőrizni, és
ezek eredményérő| az építési nap|óba bejegyzéseket eszközö|ni.

Zárő és vegyes rendelkezések

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

2. Fe|ek megál|apodnak abban, hogy a Vá||alkozó nem fizet, i||eWe számo| e| a szeződés
te|jesítéséve| összeftiggésben o|yan kö|tségeket, melyek a Kbt. 56. s (1) bekezdés k) pontja
szerinti fe|téte|eknek nem megfe|elő társaság tekintetében merü|nek fel, és me|yek a

Vá | |a I kozó adókote|es jövede| mé nek csökkentésére a I ka I masa k.

3. Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés te|jesítésének te|jes időtaftama alatt
tu|ajdonosi szerkezetét Vá||a|kozó a Megrende|ő számára megĺsmerhetővé teszi és a Kbt.
125. 5 (5) bekezdés szerinti ügy|etekről a Megrendelőt ha|adékta|anu| éŕesíti.

4. Felek eset|eges vitás ügyeiket egyeztetés útján rendezik (mediátor és vá|asztott bíráskodás
igénybevéte|e né|ktil) , ennek eredményte|ensĄ;e esetén a hatáskörrel és i||etékességgel
rende|kező bír.ósághoz fordu I na k.

5. Je|en szeződés csak a Kbt. 132. 5 alapján módosítható.

6. Felek megá||apodnak abban, hogy amennyiben je|en szeződés bárme|y pontja kogens
jogszabályba ütkozne, Vagy a közbeszerzési e|járás kötelező éwényŰ dokumentumának
taŕa|mával e||entétes |enne, akkor je|en szeződés fentieket sértő rende|kezése helyébe -
minden további jogcse|ekmény, ísy kü|önösen a szerz&és módosítása né|kü| - a
megsértett köte|ező érvényű jogszabá|yi rendelkezés vagy közbeszezési dokumentumi
rendelkezés kerüĺ. Fentieket ke|| megfe|e|ően alka|mazni, ha va|ame|y kógens jogszabá|y

akként rendelkezit hogy va|amely rende|kezése a szerződés része és art szövegszerűen a
szeęődés nem taftalmazza (az adott rende|kezés a szeződés részét képezi). Közbeszezési
e|járási dokumentum a|att ke|| éŕeni ktilönösen a keretmegá||apodást is.

7. Je|en szeződés ........ megegyező, eredeti pé|dányban készÜ|t e|, e|vá|aszthatat|an részét
képezi (megrende|ő pé|dányához csatolva) a kozbeszerzési eljárás iratanyaga'

8. Fe|ek rĘzítit hogy a pénzÜgyi és műszaki Ütemteru módosÍtása (amennyiben az nem jár
más je|en szeződésben rogzített adat, tény modosÍtásáva|) nem minősÜ| a szerződés
módosításának.

9. A szerz&és a mindkét fél a|áír.ásra és köte|ezettségválla|ásra jogosu|t vezető
tisztségvise|őjének (Vá | |a l kozón á| ďqszeríi) a |á ír.ása esetén éruényes.

10. Jelen szez&és az a|áírásának napján lép hatályba.

Felek a szerződést, mint akaratukka| mindenben megegyezőt, e|o|vasás és éfte|mezés után,

he|ybenhagyó|ag a|á írják.

Kelt: Budapest, 2014.

Megrendelő

Ellenjegyzem:

pénzugyi e||enjegyző

J őzsefv áto s o ĺko tĺrrőny zata
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1. sz me|lék|et

E||átandó munkák összefog|alója

BudapestVIII. BaueľSándor utca 4. Hrsz: 35087
A zárőfödém je|enlegi fe|tö|tését e|távolítva, fafodém gombamentesÍiését követően kiegyen|ítő
homokréteget kap, me|yre kerĹi| a szá|as hőszigetelő táb|a és az oSB |apos |ezárás.

A sze||őztetett pincetérben az alaptestek kapi||áris járataiban injeKá|ással megszÜntďjük a

talajvíz intenzív fe|szÍvódását.

BudapestVIII. BauerSándoľ utca 11. Hrsz: 35128

Lakáscsato|ások teruek a|apján:

A bér|őve| rendelkező fö|dszint L4. számú,23 m2, egy szobás, komfot nélkü|i |akás és a fo|dszint

11. sz. üres 20 m2 komfot nélkÍj|i |akás műszaki egyesítéséve| 43 m2 terü|etű komfoftos |akás

kia|akítható ki.

A szintén bér|őve| rende|kező fö|dszint 10. számú, 22m2, egy szobás, komfot né|kü|i |akás és a
fö|dszint Ĺ2. sz. üres 20 m2 komfot né|kü|i lakás műszaki egyesítésével 42 m2 terti|etű komfoftos

|akás kia|akítható ki.

A szintén bér|őve| rende|kező földszint 3. számú, 2f m2, egy szobás, komfot né|kÜ|i |akás és a
fö|dszint 5. sz. üres fI m2 szükéglakás műszaki egyesítéséve| 4f m2 terü|etíí komfoftos lakás

kia|akítható ki.

Bejérati kapu fe|újítása :

Meg|évő mindenfé|e nyí|ászárő szerkezet javítása faanyag- és/vagy vasa|atpot|ássa|, 0,0190 m3-

ig, faanyagpotlássa|, titköző, zárő és szegé|ylécek fe|szere|ése csavarozássa|. Kapukilincs és cím

komp|ett pót|ása, cseréje, e|ektronikávaI szere|t hengezár cseréje, fa ajtóba, hosszabbítássa|.

Fafelületek mázo|ásának e|őkészítő és részmunkái; régi o|ajmázolás e|távo|ítása fa nyí|ászárő

szerkezetrő|, |ekaparássa| (raskettázás), simító tapaszo|ás tagolt fafe|ü|eten. Fafeltj|etek alap,-

kétszeri fedőmázo|ása, zománc |akkozása műgyantabázisú (a|kid) o|dószertafta|mú a|apozóva|,

tagolt fe|Íi|eten Trinát a|apozófestét és zománďestét barna.

He|yiségek kialakítása
Az osszevonásra kerülő |akások he|yiségkia|akításai biztosítják a komfoftos komfortfokozatú

lakáskritérium e|őírrásait, megfe|e|ő |akószoba, konyha, fűrdő és me||ékhe|yiségek biztosÍtásával.

Budapest VIII. Kisfuvaros utca 8. Hrsz:.35074
Tíizf a|ak, lichthofok hőszigete|ése,

Utcai hom ]okzat felújítás,

La káscsatolás komfortosÍtássa | : f sz.7 . -f sz.8.

- Je|en tervek szerint a feladat az épület szabadon ál|ó tűzfalainak hőszigete|ése.

A hőszigete|és teruezett anyaga táb|ásított hőszigete|ő lemez ragasztva és dübe|ezve. A |ábazati

részeken XPS záĺtce||ás extruda|t po|isztiro|hab lapot építrink be. A tűzfa|ak üres padĺástérbe eső

részein a hom|okzatvako|at cserére kerti|. Mind a hőszigete|t, mind a vakolt fe|ület

műgyantakötésű gördÜ|őszemcsés vékonyvako|atos felü|etképzést kap. Természetesen

T óz se f váro s o ĺ.lkotnáĺy zata

Budapest,Józseŕyáros Magdolna negyed pÍogÍam III. önkormányzaibérházÍe|ÍĄítás kivitelezése
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elhelyezésre kerÜ|nek a szigete|őrendszerhez taftozó indító és sarok profi|ok és a szigete|ést
|ezárő bádogszerkezetek is.
- Az utcai hom|okzat az eredeti á||apotnak megfe|e|ően kerti| felújítasra.
Az épü|et utcai hom|okzatát érintő teruezett beavatkozások során az utcai hom|okzat
rekonstrukciója, va|amint az utcai nyí|ászárók á||apottó| függően cseréje, javÍtása toľténik meg az
alábbiak szerint:
Homlokzatképzés:
Az utcai hom|okzatot az eredeti állapotnak megfele|ően á||ítjuk he|yre.

Vako|atjavítas e|őtt a hom|okzaton szabadon vezetett kábe|ek a fa|síkba bevésésre kerülnek.
A sima és a nútázott hom|okzatvako|at javításra kerĹi| a meg|azu|t sértllt homlokzati vako|at
e|őzetes leveréséve|.
A te|jes hom|okzati fe|ü|et festése szi|ikát bázisú alapozóva| és festékke| készül színezési javas|at

szerinti színek felhaszná|ásáva|.

Az ablakok körü|i nyí|áskeretek javítasa szükéges. A párkányhúzásokat javítani, pótolni ke||.

A gipszdíszek pótlása előzetes mintavéte|ezésse| készüĺ, a kevésbé hiányos díszíEések he|yszíni
javítássaI készü|nek.

Párkányok bádogfedése, a könyok|ő bádogozása 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||ítasa után
színezést, a hom lokde szkázat |azú ros fe| ü |etkeze|ést ka p.

Nyílászárók:
A faszerkezetű ab|akok szárnyait cseré|jük, a tokszerkezetek szükĄ7es helyreá||Ítasával együtt.

A beépÍtésre kerü|ő nyí|ászárók szárnyai he|yszíni méretfelvéte| a|apján kerü|nek gyártásra.

A kapu a homlokzat fe|újításáva| egytitt javí]tásra kerĹi|.

Lábazat:
A |ábazat sérü|t á||apota miatt javításra szoru|.
- Az összevonásra kerü|ő |akások he|yiségkia|akítasai biztosĺtják a komfoftos komfortfokozatú
lakáskritérium e|őírásait, megfele|ő |akószoba, konyha, fiÍrdő és me||ékhelyiségek biztosításáva| a

terunek megfele|ően.

BudapestVIII. Nagyfuvaros utca 2,b. Hrsz: 35057

Utcai hom|okzat fe|újítás,

Az utcai hom|okzat az eredeti á||apotnak megfe|elően kerül fe|újítasra.
Homlokzatképzés:
Az utcai hom|okzatot az eredeti á||apotnak megfe|elően ál|ítjuk he|yre.

Vako|atjavítás e|őtt a hom|okzaton szabadon vezetett kábelek a fa|síkba bevésésre kerÜlnek.

A sĺma hom|okzatvako|at és a loĺáderes, fö|dszinti vakolat javításra kerü| a meg|azult, sérü|t

hom |okzati vakolat e|őzetes |everéséve|.

A teljes homlokzati fe|ü|et festése szi|ikát bázisú a|apozóva| és festékke| készül színezési javas|at

szerinti színek fe|haszná|ásáva|.

Az ab|akok körü|i díszes nyí|áskeretek javítása szÜkséges. A párkányhúzásokat javítanĺ, poto|ni

kell.

A gipszdíszek pot|ása e|őzetes mintavéte|ezésse| készü|, a kevésbé hiányos díszítések he|yszíni
javítássa | |esznek he|yreá llÍVa.
Párkányok bádogfedése, a könyök|ő bádogozása horgany|emezbő| cserére kerülnek.

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

Az' eresz- és hom|okdeszkát szintén cseré|jtit az eresz- és a hom|okdeszkázat |azriros

felü|etkeze|ést kap.

Józsefuáros tn.kormánvzara
Budapest,Józsefuáros Magdolna negyed pÍogÍam iII. önkormányzaibétházÍe|tĄítás kivitelezése
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Nyílászaľók:
A faszerkezetű ab|akok szárnyait cseréljük, a tokszerkezetek szükĄ7es helyreá||ítasáva| egy|.itt. A
beépítésre kerü|ő nyíĺászárók szárnyai he|yszíni méretfelvéte| a|apján kerü|nek gyáńasra.
A fa kapu rossz á|lapotú, szárny- és tokszerkezete javításra kerü|.

A hom|okzaton |evő pinceablakok helyett lame||ás pincesze||őzők kerü|nek beépÍtésre.

Lábazat:
A mészkő |ábazat sérÜ|t, a kőlapburkolat rögzítése sérü|t, a |apok kifordultat á||apotuk miatt

átépírésre szoruInak

J óz sefu áro s o nkotmány zata
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Iv. kötet

Ajánlott igazo|ás - és nyilatkozatminták

TARTALoM- És ł KBT. 49. 5 (2) BEKEZDÉSE SZERINTI IRATJEGYZÉK

oIdaIszám

Tafta|omjegyzék

Fe|o|vasó lap (1. sz. mel|ék|et)

Aláírási címpé|dány/a|áír.ási minta

A cégkivonatban nem szerep|ő köte|ezettségvá||a|ók esetében a cégjegyzésre
jogosu|t szemé|ytől származő, aján|at a|áír.ására vonatkozó (a meghataĺmazott
a|áírását is tafta|mazó) írásos meghatalmazás te|jes bizonyíto eĘű magánokiratba
fog|a|va (f. sz. me||ék|et)

Téte|es árazott kö|tségvetés

Pénztjgyi és műszaki ritemteru

Üzleľr TITKoT TARTALMAzó rnnľoK (ADoTT EsETBEN) öná||ó
me||ék|etben

Az A'ÁNLATTevő ÁlľłL BEcsAToLNI xÍvÁľr DoKUMENTuMoK (ADoTT
ESETBEN)

| ózsefvárc s Ö ĺlkotmáĺv zata
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1. számú mellék|et
FELOLVASOLAP

1. Aján|attevői konzorcium

Név:

Székhe|y:

Telefon:

Tagok adatai (név, székhe|y):

Tagok adatai (név, székhe|y):

Kapcsolattartó neve:

2. Aján|attételtárgya:
..Vá||a|kozási szerződés keretében Budapest, Józsefuáros Magdo|na negyed program III.
ön kormá nyzati bérházfe| új ítas kivite|ezése 5.rész,,

3. Ajánlat:

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

(cegjegyzésre jogosu|t vagy szabá|yszerűen

meghataImazott képvise|ő a|áírása)

' ajrĺnlatkéľő az egyösszegĺĺ vállalkozói áta|ćnydijatértéke|i

1 őzsef v áto s onkormánvzata

1. egyösszegíi vállalkozói áta|ánydíj
l(nettó HUF) az alábbi bontásban

nettó Ft azaz nettó

Budapest VIII. Bauer Sándor utca 4. Hrsz:

35087

Budapest VIII. Bauer Sándor utca 11. Hrsz:

3s128

Budapest VIII. Kisfuvaros utca 8. Hrsz: 35074

Budapest VIII. Nagyfuvaros utca 2.b. Hrsz:

35057

nettó ........ ..'........, Ft azaz nettó
......forint

nettó Ft- azaz nettó

Ft azaz nettó

Ft, azaz nettó

f. regisztrált tartós á||áskeresők

fog |alkoztatásána k mértéke

.....fő x .........munkanap

főxmunkanap

Budapest,Józsefuáĺos Magdolĺa negyed PÍogÍam III. önkormányzaĺbétházfe|ÍĄítás kivitelezése
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2.sz.melléklet

MEGHATALMAZÁS

A|ulírott mint a(z)
(székhely: ) aján|attevő cégjegyzésre jogosu|t képvise|ője
ezennel meghatalmazom (szig.sz.: ; szril.:

; an.: ; |akcím: , hogy a ,'Vállalkozási szeződés
keretében Budapest Józsefváros Magdolna negyed pľogľam III. önkormányzati
bérházfe|újítás kivitelezéshez S.rész,, tárgyú -konzultációra fe|hiivas keretében.
kiłzbeszerzési eljárás kapcsán készített ajánlatunkat a|áír.ásáva| |ássa e|, he|yettem és nevemben
eljárua nyilatkozatot tegyen, jogokat szerezzen és kötelezettségeket vá||a|jon.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

( meg hata l m aző cqjqyzésre jogosu lt

képvise|őjének a lá ír.ása)

(meg hataI mazott a |á írása)

Előttünt mint tanúk e|őtt:

A|áírás:

Név:

Lakcím:

J őzsefu áto s Ö rlkotnány zata

A|áír.ás:

Név:

Lakcím:

Budapest,Józseŕĺáĺos Magdolna negyed pÍogÍam III. önkotnáĺyzaibétházÍe|tĄítás kivitelezése
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v. kötet

Míiszaki leírás

Kĺilön fi!e-ban kerĺi| csatolásra!

| őzsefv áto s o nkotmány zata
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