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1. Az aján|atkérő és a lebonyolÍtó szervezet neve és címe, telefon. és
telefaxszáma, va|amint elektronikus elérhetősége:

AiánIatkérő:

-

JOZSEFVAROSI ON KORMANYZAT
cím: 1082 Budapest' Baross u.63-67.
Tel: 06-t-459-fl-f3
Fax: 06-1-313-66-96
e-mai | : ba llakata @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 eljárás első részét megindÍtó hirdetményľe
és közzétételének napja:

Józsefuáros onkormányzata, mint Aján|atkérő ..Keľetmegá|tapodás Budapest,
Józseńráľos Magdolna negyed program III. önkormányzati béľházfelújítás
kivitelezéshez'' tárgyában közbeszezési e|járást indÍtott. pE, eljá1ás fajtaja
keretmegá||apodásos, az e|járás e|ső részében nemzeti, nyí|t. A Közbeszezési Éftesítőben a
KE- 13320 l 201 3 szá mon 20 13. 08. 02. -á n közzétett.

3. Hivatkozás a megkötött keretmegállapodásra:
Az e|járás első részében ajánlatkérő az a|ábbi ajánlattevőve| kötötte meg a keretmegá|lapodást
(a továbbiakban: Keretmegá||apodás):

MAGDoLNA NEGYED 2013 KoNzoRcIUM (Konzorcium vezetől West Hungária Bau
Építőipaľi Szolgáltató Kft. 2051 Biatorbágy Vendet Part Huber u.l Konzoľciumi
tag: EPI(AR zft. t't,Lz Budapest, Németvölgyi ft 1a6.)
szerződés azonosíitó : 509 l 2013

4. Az ajánlatkéľő átta!jelen szerződéshez rendelt elnevezés:
,,Vállalkozásĺszeződés keretében Budapest, Jőzsefuáros Magdoĺna negyed program III,
cinkormá nyzati bérházfelújítás kĺuÍteĺezése 6, rész"

5. Jelen közbeszezés táryya' illetőleg mennyisége:
Tárqy: Budapest, Józsefuáros Magdolna negyed program III. onkormányzati bérházfelújÍtás
kivite|ezése 6.

Ajánlatkérő felhíry.a Ajánlattevőt a keretmegáĺlapodás megkcitésére irányuló kcjzbeszerzési
eljárásfun tett a1ánlata kiegészĺtésére, az alábbiak szerint:

Budapest VIII. Magdolna utca 22. Hrsz: 35311
Cserére kerü| a te|jes tetőhéja|ás, |écezés, bádogos szerkezetet cserép, valamint az eresza$ak
deszkázata.

Budapest VIII. Magdolna utca 44. Hrsz:35374
- Utca ĺ hom |okzat fel új ítÉs, tíizf a|ak, I ichthofok hőszigete|ése,

- Lépcsőházfestés

Az utcai hom|okzat az eredeti ál|apotnak megfele|ően kerĹi| fe|újítasra.
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Homlokzatképzés:
Az utcai hom|okzatot az eredeti á||apotnak megfele|ően állítjuk he|yre.
Vako|atjavítás e|őtt a hom|okzaton szabadon vezetett kábe|ek a falsíkba bevésésre kerü|nek.
A nútázott homlokzatvako|at javításra kerü| a meglazu|t, sérÜ|t hom|okzati vakolat e|őzetes
leveréséve|.
A te|jes hom|okzati felü|et festése szi|ikát bázisű alapozóva| és festékke| készü| színezési
javas|at szerinti színek fe|haszná|ásáva|.
Az ab|akok körü|i nyí|áskeretek javítása szükéges.
A gipszdíszek pót|ása e|őzetes mintavéte|ezéssel készü|, a kevésbé hiányos díszítések he|yszíni
javítássaI lesznek he|yreá||ítva.
A kapu mel|etti sérü|t oszlopdísz he|yreá|lítasra kerü|.
Párkányok bádogfedése, a könyök|őbádogozása horgany|emezbő| cserére kerü|nek.
A függőeresz- és a lefolyó csatornák cserére kerü|nek.
Az eresz- és homlokdeszkát szintén cseré|jĹit az eresz- és a hom|okdeszkázat |azúros
feĺületkeze|ést kap.
Nyílászárók:
A faszerkezetű ab|akok szárnyait cseré|jtit a tokszerkezetek szükéges helyreá||ításáva|
egyÜtt.
A beépítésre kerülő nyí|ászárók szárnyai he|yszíni méretfe|véte| a|apján kerü|nek gyáftasra.
A fa kapu rossz á|lapotű, szárnya és tokszerkezete javításra kerü|.
Az e|ő|épcsőkben |evő fémsze||őzők he|yett új pincerácsok kerü|nek beépÍtésre.
Lábazat:
A műkő lábazat sérü|t á||apota miatt átépítésre szorul.
Jelen teruek szerint a feladat az épĹi|et szabadon á||ő tíizfalainak hőszigete|ése.
A hőszigete|és teruezett anyaga táb|ásítoB hőszigete|ő |emez ragasztva és dübe|ezve. A
lábazati részeken XPS záľtce||ás extruda|t polisztiro|hab |apot építĹink be. A tűzfalak tires
pad|ástérbe eső részein a hom|okzatvakolat cserére kertil. Mind a hőszigete|t, mind a vakolt
fe|Ü|et műgyantakötésű gordü|őszemcsés vékonyvako|atos fe|ü|etképzést kap. Természetesen
e|he|yezésre kerü|nek a szigetelőrendszerhez taftozó indító és sarok profi|ok és a szigetelést
lezárő bádog szerkezetek is.
A |épcsőház új festést kap.

Budapest VIII. Magdolna utea 47. Hrsz: 35421
-Ka pute|efon rendszer te|epítése

-Utca i hom |okzat fe| új ítása,

-Bejárati kapu fe|újĺtás.

Az utcai hom|okzatot eredeti á|lapotában állítjuk he|yre, az eredeti pinceablakok megnyitásáva|
a pinceszel|őzés biztosítására. A hom|okzati ab|akok műszaki á||apotukbol eredően fe|újítast,
cserét igényelnek.

Az épü|et bejárati kapuja rossz műszaki á||apota miatt nem zárhatő, a |akók biztonsága
érdekében szükéges a fe|újítása és kapute|efon-rendszer te|epítése.

BudapestVIII' Szeľdahe|yi utca 12. Hrsz: 35139

- Utcai hom|okzat felújítas,

Az utcai hom|okzat az eredeti á||apotnak megfe|elően kerül felújításra.

Homlokzatképzés:
Az utcai hom|okzatot az eredeti állapotnak megfe|e|ően á|lítjuk he|yre.
Vakolatjavítás e|őtt a homlokzaton szabadon vezetett kábelek a falsíkba bevésésre kerü|nek.
A hom|okzatvako|at javításra kerül a meg|azu|t, sérült hom|okzati vako|at e|őzetes leveréséve|.
A teljes hom|okzati fe|ü|et festése szi|ikát bázisű a|apozóval és festékkel készü| színezési
javasĺat szerinti színek fe|haszná|ásáva|.
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Az ab|akok kört]|i díszes nyí|áskeretek javítása szükséges. A párkányhúzásokat javítani, póto|ni
kell.
A gipszdíszek pót|ása e|őzetes mintavéte|ezésse| készül, a kevésbé hiányos díszítések he|yszíni
javítássa| |esznek he|yreá|lítva. A főpárkányi konzoldíszek teljesen hiányoznat pót|ásuk
megtöľténik.
Párkányok bádogfedése, a konyök|ő bádogozása horganylemezbő| cserére kerü|nek.
A függőeresz- és a lefo|yó csatornák cserére kerü|nek.
Azeresz- és hom|okdeszkázatot szintén cseré|jÜt azeresz nádazott vako|at helyreá||ítasa után
színezést, a hom|okdeszkázat |azriľos fe|Ü|etkezelést kap.
Nyílászárók:
A faszerkezetű ab|akok szárnyait cseré|jüt a tokszerkezetek szükéges he|yreá||ításáva|
együtt. A beépítésre kerÜ|ő nyí|ászárők szárnyai he|yszíni méretfe|véte| a|apján kerü|nek
gyáftasra.
A fémkapu javításra kerül.
A hom|okzaton levő pinceablakok helyett |amel|ás pincesze||őzők kerü|nek beépítésre, a
pincelejáró fém ajtó javításáva| együtt.
Lábazat:
A műkő |ábazat sérü|t, á||apota miatt átépítésre szorul.

Budapest VIII. Szerdahelyi utca 13. Hrsz: 35329

. Utcai hom|okzat fe|újÍtás,

' Tíizfa|ak, lichthofok hőszigete|ése,

. La káscsato|ás komfoftosítással : I.em. 9.a. -I.em. 1 0.

Az utcai hom|okzat az eredeti á|lapotnak megfe|e|ően kerü| fe|újítasra.
Homlokzatképzés:
Az utcai hom|okzatot az eredeti ál|apotnak megfele|ően á||ítjuk he|yre.
Vakolatjavítás e|őtt a hom|okzaton szabadon vezetett kábelek a fa|síkba bevésésre
kerülnek.
A sima hom|okzatvakolat és a lołáderes, fo|dszinti vako|at
javÍtásra kerü| a meg|azu|t, sérü|t hom|okzati vako|at e|őzetes
leverésével.
A te|jes hom|okzati felület festése szilikát bázisú alapozóval és festékkel készü|
színezési javas|at szerinti színek felhaszná|ásáva|.
Az ab|akok körü|i díszes nyí|áskeretek javÍtása szükéges. A gipszdíszek pótlása
előzetes mintavéte|ezésse| készül, a kevésbé hiányos díszÍtések helyszíni javÍtással
|esznek helyreá|lítva.
Párkányok bádogfedése, a konyöklő bádqozása horgany|emezbő| cserére kerü|nek.
A fÜggőeresz- és a |efolyó csatornák cserére kerĹilnek.
Az eresz- és homlokdeszkát szintén cseré|jüt az eresz nádazott vakolat he|yreá||Ítása
után színezést, a hom|okdeszkázat lazúros fe|ü|etkeze|ést kap.
Nyílászárók:
A faszerkezetű abĺakok szárnyait cseré|jtit a tokzerkezetek szükéges
he|yreá ll ításáva l együtt.
A beépítésre kerü|ő nyílászárók szárnyai he|yszíni méretfelvéte| a|apján kerü|nek
gyáftásra.
A fa kapuszárny- és tokszerkezete javÍtásra kerül.
A hom|okzaton |evő pinceablak helyett lamel|ás pincesze||őző kerü| beépítésre.
Lábazat:
A míÍkő lábazat sérü|t, á||apota miatt átépítésre szoru|.
Je|en teruek szerint a fe|adat az épĹi|et szabadon á||ó tĺízfa|ainak hőszigetelése.
A hőszigete|és teruezett anyaga táb|ásított hőszigete|ő |emez ragasztva és dtibe|ezve.
A |ábazati részeken XPS záftce||ás extruda|t po|isztiro|hab |apot építünk be. A tíĺzfalak
üres padlástérbe eső részein a hom|okzatvako|at cserére kerü|. Mind a hőszigetelt,
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mind a Vako|t fe|tllet műgyantakötésű gördülőszemcsés vékonyvakolatos fe|tiletképzést
kap. Természetesen e|helyezésre kerü|nek a szigete|őrendszerhez tartozó indÍtó és
sarok profilok és a szigete|ést |ezárő bádogszerkezetek is.

A bérlővel rende|kező I. eme|et 10. számú, 30 m2, egy szobás, fé|komfot |akás és az I.
eme|et 9/a. sz. üres 8 m2 szükéglakás műszaki egyesítéséve| 38 m2 terti|etű
komfoľtos |akás kia|akítható ki

HelyÍségek kia Ia kítiáę
Az osszevonásra kerü|ő |akás he|yiségkialakításai biztosítják a komfoltos komfortfokozatú
|akáskritérĺum e|őírásait, megfe|elő lakószoba, konyha, fűrdő és mellékhe|yisegek bĺztosítasáva|.

Budapest VIII. Szeľdahelyi utca 18. Hrsz: 35136
Utcai hom|okzat fe|újÍtás,

Be|ső hom|okzat fe|rijÍtás,

Kapua lj, |épcsőház felújítas,
E|eKromos na gyjavítás, ka putelefo n rendszer fe| új ítas,
Gáz alap és felszál|ó és fogyasztói vezeték csere'
Víznyomó a |a pvezeték csere' szen nycsatorna a |a pvezeték csere.
Víznyomó felszá||ó és szenny|efolyó vezeték csere komfoftosítási |ehetőség biztosítássa|.
Közös wc fe|újÍiás,

Haszná|aton kÍvü|i pincerekeszek e|bontása, intenzív sze|lőzés biztosítása, ta|ajvizesedés
negszüntetése,

Az utcai hom|okzat az eredeti á||apotnak megfe|e|ően kerü| feĺújításra.
Homlokzatképzés:
Az utcai homlokzatot az eredeti á||apotnak megfe|e|ően á|lítjuk he|yre.
Vako|atjavítás előtt a homĺokzaton szabadon vezetett kábe|ek a fa|síkba bevésésre kerÜlnek.
A sima homlokzaWako|at és a lwáderes, fö|dszinti vako|at javításra kerül a meg|azult, sért.i|t
hom |okzati va ko|at e|őzetes |everéséve|.
Az eme|eti tég|aburkolat javítása után tisztítasra, mosásra keri'i|.
A tég|afelü|et csiszo|ni, átfesteni nem szabad!
A te|jes hom|okzati felület festése szi|ikát bázisú a|apozóva| és festékke| készü| színezésijavas|at
szerinti színek fe|használásávaĺ.
Az ab|akok körti|i díszes nyí|áskeretek javítása szükséges. A párkányhúzások pót|ását részben
vako|atta|, részben ornamentikávaI szükéges javítani, póto|ni.
A gipszdíszek pótlása e|őzetes mintavételezéssel készĹi|, a kevésbé hiányos díszítések he|yszíni
javítássa| |esznek he|yreá|lítva. A főpárkányi konzo|díszek hiányoznat potlásuk megtöfténik.
Párkányok bádogfedése, a könyoklő bádogozása horganylemezből cserére kerü|nek.
A fÜggőeresz- és a lefo|yó csatornák cserére kerü|nek.
Az eresz- és hom|okdeszkát szintén cseréljtit az eresz nádazott vako|at he|yreá||ítasa után
színezést, a hom |okde szkázat |azú ros fe| ü |etkeze|ést ka p.
Nyílászárók:
A faszerkezetű ab|akok szárnyaĺt cseréljüt a tokszerkezetek szükseges he|yrea|lítasávaI együtt.
A beépítésre kerü|ő nyí|ászárőkszárnyai helyszíni méretfe|véte| a|apján kertilnek gyáftásra.
A fa kapu rossz á||apotú, szárnya cserére, tokszerkezete javításra kerü|.
A használaton kívti|ĺ üz|ethe|yiség e|deszkázott pofta|jának fe|újÍtása is megtöľténik.
Az üz|etbejárat fe|etti e|őtető e|bontása javaso|t.
Lábazat:
A műkő lábazat sérĹi|t, állapota miatt átépÍtésre szoru|.
Vakolatjavítássa|, szinezésse|, nyí|ászárók szĹikégszerinti javításáva|, cseréjéve| fe|újítast kap a
kapua|j és az udvari hom|okzat is.

Az e|avult e|eKromos vezetékrendszer fe|újíEásáva| megszíjnik a há|ózat gyakori tú|terhe|tsége,
vezetekégéset a rendszer így megfelel a szabvány szerinti érintésvéde|mi e|őírásoknak
(KLEsz). A kapute|efonrendszeft is kiépítjük.
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A menetes gyakran szivárgó és korrodá|t gáanezetékhálózat cseréjéve| a rendszer megfe|el a
műszaki biztonsági e|őír.ásoknak. (2003. évi XLil trt.22.s (7))

A régi ó|omnyomó, kőagyag, eternit lefo|yóvezeték há|ózat cseréjéve| megszűnnek a gyakori
csőrepedéset födémázásot víze|folyások.

A közos wc-k fe|újítasava| a műszakilag nem komfoftosítható |akások bérlőinek is
,,komfortosabb'' körülményeket biztosítunk. Megújulnak a vezetékrendszeret víztakarékos
berendezéseket szere|ünk fel, megszűnnek az évek óta nem használt berendezések.

A sze|lőztetett pincetérben az a|aptestek kapĺ||áris járataiban injeKálással megszüntetjük a
ta |ajvíz intenzív fe|szívodását.

6. A teljesítés határidejez 2oĹ4. december 31.

7. A teljesítés helyei:
- BudapestVIII. Magdolna utca 22. Hrsz: 35311
- Budapest VIII. Magdolna utca 44. Hrsz:35374
- Budapest VIII. Magdolna utca 47. Hrsz:3542L
- Budapest VIII. Szeľdahelyi utca L2. Hrsz:35139
- BudapestVIII. Szerdahelyi utca 13. Hrsz: 35329
- Budapest VIII. Szeľdahelyi utca 18. Hrsz: 35136

8. Az ellenszolgáltatás teljesÍtésének feltételei, illetőleg a vonatkozó
jogsza bá lyokra hivatkozás:

A 2013. november 11. napján kötött keretmegá||apodásban meghatározottak szerinti

9. A szerződést biztosító me|lékkötelezettségek:
A 2013. november 11. napján kötött keretmegá|lapodásban meghatározottak szerinti

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

11. Annak meghatározáa, hogy az aján|attevő a beszerzés táľgyának egy
részére tehet.e ajánlatot:

Aján|atkérő tárgyi közbeszezési e|járás vonatkozásában nem teszi |ehetővé részaján|at tételét.

12. Az ajánlat elbíľálásának szempontja(i):
Aján|atkérő az aján|atot a ..tisszességében |egelőnyösebb ajánlat'' elve szerint éftéke|i.,
tekintettel arra, hogy Aján|atkérő az etjárás első szakaszában megjelent
felhívásban ezt kü!ön ľögzítette! (v.4. egyéb információk 18. Follt, va|amint
V.3.3.2. pont)!

A nettó vá||alkozói dfiat címenkénti (te|jesítési helyszínenkénti) bontásban is meg kell adni, de
aján|atkérő az egyösszegíĺ nettó vá||a|kozói áta|ánydljat éftékeli.

13. Ajánlattételi határidĘ az aján|attétel nyelve és az ajánlat benyújtásának címe:
Aĺánlattételi határidő: 2oí'4. febľuár 28. 1o:3o óra

J óz seŕĺáĺo s Ô ĺlko ľ'ĺnáĺv zaĺa

Ertéke|ési részszempontok Sú|yszám

1. eqyösszeoű vál|a|kozói átalánvdíĺ (nettó Ft) 95
2. regisztrá|t tartós á||áskeresők bevonásának
méftéke (főxmunkanao)

5
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Aján|attéte| nyelve: magyar
Aján|at benyújtásának címe: ESZ-KER Kft. 1026 Budapest, Pasaréti út 83. BBT irodaház

14. Ajá n lat' fe| bontása nak he|ye' ideje' az ott jelenlétre jogosu lta k:
Helye: ESZ-KER Kft. 1026 Budapest, Pasaréti út 83. BBT irodaház
Ideje: 2ot4. február 28. 1o:3o óra
Je|en|étre jogosu|tak: közbeszerzésekrő| sző|ő 201L. évi CMII. töruény (a továbbiakban:
Kbt.) 62. $ bekezdésben meghatározott szemé|yek

Aján|a!ké( az írásbeli konzu|tác!ót kovetően tárgya|ást tart.
Tá''''1gy'a|ás. teryezett .ĺdőpońľia:.,2014'. .márc!üs,,0.4' 

. 18:00' óra. .He|yszíne: 1082
Budapest, Baross u. 63-67. l.em. 100 tárgya|ó. Aján|atkérő az e||enszo|9á|tatas
tekintetében kÍván tárgya|ni az aján|attevőve| egy targya|ási fordu|ó keretében. A tárgya|ás
végén aján|attevő vegső aján|atot tesz. Az aján|ati kötottség a tárgya|ás befejezéséve| á|l
be.

A konzu|tációt követő tárqvalás befeiezésekor tett aiánlat e|fooadásáról vaov
elutasításáróI az Aián|atkérő a Kbt. 77. Ę (2) bekezdésében foqlaltak meqfelelő
alkalmazásával éftesíti az Ajánlattevőt.

Aján|atkérő a konzu|táció - és az aď, követő tárgya|ás eredményéről ír.ásbe|i összegezést
készít. A Kbt. t24. s (8) bekezdés d) pontjára tekintette| a szerzffiés az írásbe|i összegezés
megkü|dését követően - már a Kbt. !24. s (6) bekezdésében fogĺalt 10 napos moratórium
|ete|te e|őtt - megköthető.

15. A konzultáció |efo|ytatásának további szabálva i

Felhívjuk ajánlattevő figyelmét a Kbt. 11o. s (3) bekezdés b) pontjában
foglaltakra, amely szeľint Ajánlattevő je|en eljárás során a
keretmegállapodásban foglaltakkal azonos vagy ajánlatkérő számáľa
kedvezőbb ajánlatot tehet. A konzultációt követő tárgyalás befejezésekor
tett ajánlatához az ajánlattevő a konzultációra felhívásban meghatáľozott
határidőig kötve van

Az aján|at részei és fe|épíEése a kovetkező |egyen:
. Tafta|omjegyzék
. Fe|olvasólap, amely tafta|mazza a Kbt. 60. s (6) bekezdése szerinti adatokat

Az ajánlattevő neve, székhe|ye,
Az ajánlattevő telefonszám, telefaxszám, e-mai| cím
Ajá n |attevő ka pcso|atta ftójá na k neve, elérhetősĄ7e
Az aján|at tárgya
Aján|ata

. A!áíľási címpéldány/ meghatalmazáą

. Az ajánlathoz csato|ni kell az aján|attevő cégjegyzésre jogosuItjának
ajánlatot a|áírő képvise!ő aláírási címpéldányát vagy aláírás mintáját.
Amennyiben az aján|at cégjegyzésre jogosu|tak által meghata|mazott(ak)
a|áírásáva| kerü| benyújtásra, a te|jes bizonyíto eĘĺÍ magánokiratba foglalt
meghata|mazásnak taŕaImaznia kel| a meghataImazott aláíi.ás mintáját is.

. Árazott köItségvetések

. PénzÍigyÍ és műszaki ljtemteru

J óz sefu áro s o nkotmáĺv zata
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Aján|atkérő dokumentáciot készĺt jeĺen efr.árásban. Aján|atkérő az aján|attéte|hez
sztikséges iratokat és dokumentumokat a konzu|tációra fe|hĺvássa| egybeszerkesztve
kti|di meg az ajánlattevő részére.
Az ajánlat eredeti papír a|apú pé|dányát zsinórral, |apozhatóan össze ke|| fűzni, a
csomót matricáva| az aján|at e|ső vagy hátsó |apjához rogzíteni, a matricát |e ke|l
bélyegezni, vagY az aján|attevő részérő| erre jogosu|tnak a|á kel| írni, úgy hogy a
bé|yegző, i||ető|eg az aláírás |egalább egy része a matricán |egyen;
Az aján|at oldalszámozása eggyel kezdődjön és o|da|anként novekedjen. E|egendő a
szoveget vagy száľllokal vagy képeL LarLahnazó cl|da|akal száľlclzrti, az üres o|da|akat
nem ke||, de |ehet. A cím|apot és hát|apot (ha vannak) nem ke||, de |ehet számozni.
Az ajánlatkérő az eltő| kismértékben e|térő számozást (p|. egyes olda|akná| a ĺA, lB
olda|szám) is e|fogad, ha a taľta|omjegyzékben az egyes iratok helye egyéĺte|míÍen
azonosítható és az iratok he|yére egyérte|műen |ehet hivatkozni. Az aján|atkérő a
kisméľtékben hiányos számozást jogosu|t kiegészíbni, ha ez az ajánlatban va|ó
tájékozódása, i||etve az ajánlatra való hivatkozása érdekében szükséges;
Az aján|atnak az e|ején tafta|omjegyzéket ke|| tafta|maznia, meĺy a|apján az
ajá n latba n szerep|ő dokumentu mok o|dalszá m a lapján megta lá | hatóa k;

Az ajánlatot zárt csomagolásban, egy eredeti papír a|apú példányban és e|ektronikus
adathordozón ke|| beadnĺ; kérj|.jk az aján|at eredeti pé|dányát te|jes terjede|mében -
e|ektronikus képo|vasó eszköz (scanner) segítségéve| - e|ektronikus adathordozón 3
példányban szíveskedjenek benyújta ni (CD-n, DVD-n vagy pendrive-on);
Az aján|atat taftalmazó zárt aomagon: ,A1ánlat- Válĺaĺkozásĺ szeľződés keretében
Budapest, Józsefuáros Magdolna negyd program III. önkormányzati bérházfelújítás
kĺuiteĺezése 6,rész,i va|amint: ,,Gak kcizbeszelzési eljárás során, az a1ánĺattéteĺi
h a tĺí ridő l e1á rta ko r bo n th a tő fe l !,, mqje|o| ést ke l l fe ltü ntetn i

Az aján|atban |évő, minden dokumentumot (nyi|atkozatot) a végén a|á ke|l írnia az
adott gazdá|kodó szeruezetnéĺ erre jogosult(ak)nak vagy olyan szemé|ynet vagy
személyeknek aki(k) erre a jogosu|t személy(ek)tő| írásos fe|hata|mazást kaptak;

Az aján|at minden o|yan o|da|át ame|yen - az aján|at beadása e|őtt - módosítÉst
hajtottak végre, az adott dokumentumot aláírró szemé|ynek vagy szemé|yeknek a
módosításná| is kézjeggyel kel| e||átni;
Szemé|yes leadás esetén kérjük, hogy aján|ataikat |ehetőség szerint munkanapokon
9-15 óra között adják |e, az aján|attéte|i hataridő lejáftanak napján 9-10:30 őráig|
A postai, vagy futárpostai megkü|désből eredő kockázatokat Aján|atkérő e|hárítja.
Aján|attevő kizáró|agos fe|előssége, hogy az aján|ati csomag a megadott határidőig
sértilésmentesen beérkezzen.
Aján|atkérő a hiánypot|ás |ehetőségét a Kbt. 67. $-ban fog|a|tak a|apján biztosítja.
Aján|atkérő he|yszíni bejárást nem taľt.
Aján|atkérő e|őíąa, hogy az aján|attevő tajékozódjon a munkaválla|ók vále|mére és a
munkafe|téte|ekre vonatkozó oĺyan kote|ezettségekrő|, ame|yeknek a te|jesítés
helyén és a szerződés te|jesítese során meg ke|| fe|elni. A tájékoztatást az illetékes
szeruek ingyenesen teszik lehetővé.

L6. Az ajánlati kötöttség időtańama
60 nap, a tárgya|ás befejezésétől számítva

17.Akonzultációra sző|ő felhívás megkĺildésének napja: 2014. február 17.

I őzseÍváto s o ĺlko tmánv zata
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1.

1.1.

II. kötet

Dokumentáció

ÚľMurłro ruÁľl.łľľevő nÉszÉne

A DoKUMEľľÁcró TARTALMA

A dokumentáció a következő részekbő| á||:

1. xöľrľl KoNzuLTÁcIoRA FELHÍvÁs

2. röľrľ: Úrmuľłĺo ĺrÁľuľľevő nÉszÉne

3. röler: szepzőoÉsTERvEzET

4, xöľrľ: ruÁľlorr IGAzońs- És nvrHľKozATMINTÁK
+

5. KöTET a tĺĺiszłxl TARTALOM küliin pdf file.okban csatolva:A műszaki
|eírás, építészeti adat|ap, terv, a téte|es árazat|an költségvetés, szintĘzok,
he|yszinĘz és a fotódokumentáció eleKronikus adathordozón kerül átadásra.

Je|en dokumentáció nem mindenben ismét|i meg a konzultációra fe|hívásban fogla|takat
a dokumentáció a konzu|tációra fe|hÍvássa| együtt kezelendő. Az ajánlattevő kizáró|agos
kockázata, hogy gondosan megvizsgálják a dokumentációt és annak mĺnden
kiegészítését, (adott esetben), va|amint, hogy megbízhatő információkat szerezzenek be
minden o|yan körülmény és kote|ezettség vonatkozásában, ame|y bármi|yen módon is
befolyáso|hat1a az ajánlat természetét vagy jellemzőit.

Az aján|attevőnek a dokumentációban közölt információkat biza|mas anyagként ke||

keze|niüt ame|yrő| harmadik fé|nek semmifé|e rész|etet ki nem szolgá|tathatnat hacsak
e harmadik fé| nem készít és nyújt be aján|atot az aján|attevő számára a munka egy
részére vonatkozóan (a|vá||a|kozó), Va9Y az alkalmasság igazolásában részt vesz a
gazdasági szereplő. Sem a dokumentációt, sem annak része\t, vagy máso|atait nem
|ehet másra fe|használni, mint aján|attéte|re, és az abban leíft szoĺgá|tatások céljára.

KIEGÉsZÍTő ľłrÉxoałrÁs
Aján|attevő - a megfe|elő ajánlattéte| érdekében - a konzu|tácira fe|hilvásban, va|amint a
dokumentációban fog|a|takkal kapcsolatban írásban kiegészítő (érte|mező) tájékoztatást
kérhet az aján|atkérőtő| vagy az á|ta|a meghatározott szervezettő|.

Aján|atkérő a Kbt. 122. s (5) bekezdése vonatkozásában, a kiegészÍtő tájékoztatás
esetében ésszerű időnek tekinti az aján|attételi határidő lejáŕat mege|őző második
napot (tájékoztatás megkü|désére), fe|téve, hogy a kérdések és kérések az aján|attéte|i
határidő |ejáftát mege|őző harmadik napig megérkeznek aján|atkérőhöz.

Kiegészítő tájékoztatást a következő kapcsolattaftasi pontokon szerezhet be Aján|attevő:

ESZ.KER Kft.
1026 Budapest, Pasaréti út83. BBT irodaház

J óz sefu áro s o nkotmíny zata
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2.5.

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

Ka pcsolatta ftó: Zelenay Kriszti na
E-mail : titkarsaq@eszker.eu

Aján|atkérő nem vá||a| fe|e|ősséget azért, ha kiegészítő tájékoztatás kérés keretében
nem adja meg azon elérhetőségeit, melyekre a kięészítő tájékoztatás megadását várja
és ezálta| Aján|atkérő nem képes a tájékoztatás cé|szemé|yhez töfténő megkü|désére
(vagy téves cílrlre küldi nleg a LajékoztatásL).

A kiegészítő tájékoztatás teljes tafta|mát hozzáférhetővé ke|| tenni, i||etve meg ke||

kü|deni Aján|attevő részére. A kiegészítő tájékoztatást írásban, te|efax útján és e-
mai|ben a dokumentació átvétele vagy a kérdésfeltevés során fe|tüntetett telefaxszámra
és e-mai|címre kapják meg.

A kiegészítő tájékoztatások kézhealéte|ét az ajánĺattevőknek haladékta|anu| vissza ke||

igazo|nia. Kérjük a Tjszte|t Ajánlattevőt, hogy a vá|aszok megérkezésérő| a
titka rsa g (ôeszker. eu ema i I cím re kti ldjenek visszaje|zést!

Aján|attevő fe|e|őssege, hogy o|yan te|efax-e|érhetőséget vagy e-mai| címet adjon meg,
ame|y a megkü|dendő dokumentumok fogadására 24 órában a|ka|mas. Ugyancsak a
Aján|attevő fele|őssége, hogy a szeruezeti egységén be|Íj| a kiegészítő tájékoztatás
időben az arrajogosu|thoz kertiljon.

HELYSZÍNI BEJÁRÁS
Aján|atkérő z..0-íffiffiruái ż0.l' ňäpjáń'., iikédéttěj HELYszÍNI gEJÁMSr TART.
Ta|á|kozó he|ye: 1082 Budapest, Baross u.63-67.

2.7.

4. Az AJÁNHT BENYÚJTÁSA

Az ajánlattevőnek a Kbt-ben, a konzultációra fe|hívásban, i||etve jelen dokumentációban
meghatározott tarta|mi és formai követe|mények maradékta|an figyelembevételéve| és
az e|őírt köte|ező okiratot dokumentumot nyilatkozatok (a továbbiakban együttesen:
me||ék|etek) becsato|ásávaI ke|| aján|atát benyújtania.

Jelen dokumentáció nem mindenben ismétli meg a konzu|tációra fe|hívásban fogla|takat,
ezéft hangsĹl|yozzuk, hogy a dokumentáciő az konzultácóra fe|hÍvással együtt keze|endő.
A konzu|tációra felhÍvás és a dokumentáció rende|kezéseinek eset|eges el|entmondása
esetén a konzu|tációra fe|hívásban szerep|ők az irányadóak. Aján|attevő kote|ezettségét
képezi _ konzultációra fe|hÍvás és je|en dokumentáció gondos áttanulmányozását
kovetően - az ezekben fog|a|t va|amennyi előírás, formai kovete|mény, kĺkotés, a
beszezés tárgyára vonatkozó specifikáció betartása, valamint a kiegészítő (éľte|mező)
tájékoztatás-kérésre adott aján|atkérői vá|aszok figye|embevétele. Aján|attevő köte|es a
konzu|tációra felhívásban' a dokumentációban és aján|atkérő á|tal - a te|jesítésse|
ka pcso|atba n - szo| gá |tatott m i nden i nformáció pontossá gá rő| mągy őződni.

Formai e|őírások:

. az ajánlat eredeti pé|dányát zsinórra|, lapozhatóan össze kell fíizni, a csomót
matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát |e ke||

bé|yegezni, vagY az aján|attevő részérő| erre jogosu|tnak a|á ke|| írnĺ, úgy hogy a
bé|yąző, i||etőleg az a|áírás legalább egy része a matricán |egyen;

. az aján|at oldalszámozása eggye| kezdődjön és oldalanként növekedjen. E|egendő a

Iózseft'áros Önkormánvzata

2.6.
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szöVeget Vagy számokat Vagy képet tafta|mazó oldalakat számozni, az üres
o|dalakat nem ke||, de lehet. A cím|apot és hátlapot (ha vannak) nem kel|, de |ehet
számozni. Az aján|atkérő az etto| kisméftékben e|térő számozást (p|. egyes
o|dalakná| a lA, lB o|da|szám) is e|fogad, ha a tarüa|omjegyzékben az egyes iratok
helye egyéĺte|műen azonosítható és az iratok he|yére egyérte|műen lehet
hivatkozni. Az ajánlatkérő a kismértékben 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 (fedő|apot vagy felolvasóĺapot követően) taľta|omjegyzéket
ke|| tańa|maznia, me|y alapján az aján|atban szereplő dokumentumok o|dalszám
a|apján megta|á|hatóak;

. az ajánlatot zárt csomago|ásban, egy eredeti, papír a|apú és három e|eKronikus (cd
vagy dvd) máso|ati példányban ke|| beadni

. az aján|atban |évő, minden dokumentumot (nyilatkozatot) a végén aĺá kell írnia az
adott gazdá|kodó szeruezetné| erre jogosu|t(ak)nak vagy olyan személynet vagy
személyeknek aki(k) erre a jogosu|t szemé|y(ek)tő| írásos fe|hata|mazást kaptak;

. az ajánlat minden o|yan olda|át amelyen - az aján|at beadása e|őtt - módosítást
hajtottak végre, az adott dokumentumot a|áíró szemé|ynek vagy szemé|yeknek a
módosításná| is kézjeggye| ke|| e|látni;

C Az aján|atat zárt, sérülésmentes csomago|ásba helyezve ke|| benyújtani. A
csomago|ásnak biztosítani ke||, hogy az ajánlat egyes pé|dányai együtt maradjanat
egyéfte|műen |átható |egyen, hogy a csomag |ezárását követően abból semmĺt ki
nem vettet és/vagy abba semmit be nem tettet és a csomagolás kÜ|ső feĺÜ|etén
megjelo|hetőek |egyenek a következő pontban felsoro|t adatok;

. a záft csomagon ,Ąján|at-,,Váĺĺaĺkozási szetződés keretében Budapest, Józsefuáros
Magdolna negyed program III, cinkormányzatĺ berházfeĺújíÉs kivitelezése 6,résf,,
va|amint az ,,Gak kcizbeszelzési eljárás során, az ajánlattételi hatiíridő lejártakor
bon tha tó fel !,, mqje|ö|ést ke| | fe|tüntetn i.

Az ajánlat nem taŕa|mazhat beto|dásokat, tor|éseket és átĺrásokat, az aján|attevő á|ta|
elkovetett hibák sztiksĄ;es korrekcióinak kivéte|éve|, amely esetben ezen korrekciókat
az aján|atot a|áír.ó szemé|ynet vagy személyeknek kézjegyĺikkel ke|| el|átni.

Az aján|atat ír.ásban és zártan, a felhívás á|ta| megje|o|t kapcso|attańási pontban
megadott címre közvet|enü| vagy postai úton ke|| benyrijtani az ajánlattéte|i határidő
|ejáftaig. A postán, futárra| fe|adott, Vagy szemé|yesen kézbesített aján|atat az
ajánIatkérő csak akkor tekinti határidőn belti| benyújtottnat ha annak kézhezvéte|ére az
ajánlattéte|i határidő |ejártáig sor kerü|. Az ajánlat il|eWe az azza| kapcso|atos postai
kü|demények e|vesztéséből eredő kockázat az aján|attevőt terhe|i.

Az ajánlat benyújtásának he|ye és határideje:

Ész.xrn xn.
t:026 Budapest, Pasaľéti út 83. BBT irodaház

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

Ka pcsolatta Éó : Zelenay Kľiszti na i ľodavezető
E-mai! : titkarsag @eszker.eu

határidejel2oL4, február 28. 10:3o óra

I őzsefv áto s o nko ĺĺnáĺy zata

4.4.

4.5.

4.6.

Budapest,Józsefuáĺos Magđolna negyeđ pÍogÍam III. önkormĺínyzaibétházfe|íĄítás kivitelezése

11



Konzu]tációs felhívás

4.7. Szemé|yes ]eadás esetén kérj|.it hogy aján|ataikat munkanapokon 9-15 óra között adják
|e, az aján|attéte|i határidő lejártanak napján 10:30 óráig.

4.8. Az aján|atat ajánlatkérő érkezteti, és biztosítja, hogy az aján|at taľt:|ma a fe|bontás
időpontjáig senki számára se válhasson hozzáférhetővé.

4.9. Ha je|en dokumentácĺó aján|ott igazolás- és nyi|atkozatminta alka|mazását íqa 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||éke|ni.
Az aján|ott igazolás- és nyilatkozatminta he|yett, annak tafta|mi|ag mindenben megfe|e|ő
nlás okiľat is me||éke|helő fu aján|aLtev(í ĺ.e|e|ősségge| taltozik az ajánla|.ban kozo|L
adatok és nyi|atkozatot Va|amĺnt a becsato|t igazo|ásot okiratok tartalmának
valodiságáért.

4.10. Aú. aján|at e|őkészítéséve|, összeá||ításáva| és benyújtásáva|, vagy az aján|athoz
szÜkséges információk megszezéséve| kapcsolatos mu|asztás következményei
ajánlattevőt terhe|ik. Az aján|at e|készítéséve|, benyújtásáva| és egyébként a
közbeszezési e|járásban va|ó részvéte||e| kapcso|atban fe|merülő kö|tségeket az
aján|attevők maguk viselik és ezek részben vagy egészben történő megtérítésére az
aján|atkérő nem köte|ezhető. Minden o|yan adat, információ beszezése, ame|y aján|atuk
elkészíteséhez és a szeződéses köte|ezettségek elvá||a|ásához szükĄ7eset saját
kö|tségükre és saját fele|ősségükre az Aján|attevők feladata.

4.1l. Aján|atkérő az aján|at benyújtását követően nem veszi figye|embe aján|attevőnek - a
pontos informácĺók hiányára hivatkozó - aján|at modosítására vonatkozó kére|mét. Az
aján|athoz sztikséges pontos és egyéne|mű információk beszeaését szo|gá|ja a jelen
dokumentációban rész|etezett tájékoztatás-kérés |ehetősége. Ajánlattevőnek a
jogszabályi rendeĺkezések betaftasa me||ett _ az e|járást megĺndíto felhívásban, a
dokumentációban és az aján|attevők kérdéseire adott vá|aszokban meghatározottaknak
megfe|e|ően kell az aján|atot e|készítenie.

4.72. pe. aján|atban közö|t információk kizárő|ag ezen közbeszeęési e|járás eredményének
megá | |apítasa keretében kerÜ |nek fe| haszná |ásra.

5. nÉszn:Áľ LATTÉTEL' ILLEwE röggvÁt.ľo zľtTÚ łrÁľ uľľÉľel ľĺeľősÉcr
5.1. Aján|atkérő a részaján|attéte| |ehetőségét az e|járás során nem bĺztosítja.
5.2. Az aján|attevők je|en e|járásban többvá|tozatú (alternatív) aján|atot nem tehetnet az

i|yen aján|atat aján|atkérő éruényte|ennek nyi|vánítja, tekintette| arra, hogy nem
összehason|íthatóak a többi aján|attal.

6. Üzuľr TIToK vÉoruĺr
6.1. Az aján|attevő az aján|atában, valamint a 69-70. $ szerinti indoko|ásban e|különített

módon e|he|yezett, üz|eti titkot [Ptk. 81. 5 (2) bekezdése] tartalmazó iratok
nyi|vánosságra hozata|át megtilthatja. Az üz|eti titkot tafta|maző iratokat úgy kell
e|készíEeni, hogy azok a Ptk. 81.5 (3) bekezdésére tekintettel kizárő|ag oĺyan
információkat taľtalmazzanat ame|yek nyi|vánosságra hozatala az úz|eti tevékenység
végzése szempontjábó| arányta|an sére|met okozna, továbbá ne tafta|mazzanak a
Kbt.80.s (2)-(3) bekezdése szerinti e|emeket'

6.2. Aján|atkérő nem vá||a| fe|elősséget az üz|eti titoknak taľtott információt iratok harmadik
szemé|yek (kĹilönösen más aján|attevőt gazdasági szerep|ők) á|ta|i megismerésééft,
amennyiben aján|attevő az üz|eti titkot [Ptk. 81. 5 (2) bekezdése] tańa|mazó iratokat
aján|atában nem e|kü|önített módon' Vagy ú9y helyezi el, hogy azok tarta|maznak a
fentiekben megjelö|t információkat is.

7. ł:Áľurr xĺiröľrsÉc
Az aján|ati kötottség időtaftama: 60 nap (a tárgyalás befejezésétől számítua),

J ózsefü áro s o ĺlko tmány zata
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9.

9.1.

9.2.

AZ AJANLAT FETBONTASA

Az ajánlatat tartalmazó iratok felbontasának he|ye és ideje:

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

fszt. tárgyaló
Ajánlat fe|bontásának ideje: 2oĹ4, február 28. 10:3o óra

Az aján|at fe|bontásánál csak az aján|atké rő, az aján|attevőt valamint az á|taluk
meghÍvott szemé|yet továbbá - a közbeszerzéshez támogatásban részesü|ő aján|atkérő
esetében - a kü|ön jogszabá|yban meghatározott szeruek képviselői, va|amint szemé|yek
lehetnek jelen.
Az ajánlat fe|bontásakor ismeftetni ke|| az aján|attevők nevét, címét (székhe|yét,
|akóhe|yét), va|amint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat amelyek az éftékelési
szempont (részszempontok) a|apján éńéke|ésre kerü|nek.
Az ajánlatkérő az aján|at bontásának megkezdésekor, az aján|at fe|bontása előtt
kozvet|enü| ismerteti a becsri|t értéket és a szerződés te|jesítéséhez rende|kezésre álló
anyagi fedezet összegét.
Ha az aján|at bontásán egy - ott je|en |évő - személy kéri, az aján|at ismeftetését
követően azonna| lehetővé kelltennĺ, hogy betekinthessen a fe|o|vasó|apba.
A határidő után beérkezett ajánlat csomago|ása az aján|attevő szemé|yének
megál|apítasa cé|jábó| bontható fe|, ame|yrő| kü|ön jegyzőkönyvet ke|| felvenni.

Az A'ÁNLAT rLgÍRÁLAsn

Az ajánlat elbír.álása során az aján|atkérőnek meg kell vizsgá|nia, hogy az ajánlat
megfe|el-e az e|járást megindíto fe|hívásban, a dokumentációban, va|amint a
jog sza bá |yokba n meg hatá rozott fe|tételeknek.
Az aján|atkérő köteles megá||apítani, hogy me|y aján|at éruényte|en, és hogy van-e
o|yan aján|attevő, akit az eljárásból ki ke|| zárni. Au ajánlat téte|es áwizsgá|ása során
megá||apítasra kerülnek az aján|at eset|eges éruényte|enÍtésére vagY az aján|attevő
kizárására okot adó körÜ|mények.
Az éruényes aján|atat az e|járást megindító fe|hÍvásban meghatározott éŕéke|ési
szempont a|apján, va|amint a Kbt. 7L-73. $-okban, az e|járást megindÍtó fe|hÍvásban,
továbbá a jelen dokumentációban fogla|takra tekintette| ke|| éftékelni.
Az aján|atkérő az ajánlatat a |ehető |egrövidebb időn be|ü| köte|es e|bír'á|ni, az elbír.á|ást
olyan időtańam a|att ke|l e|végeznie, hogy az ajánlattevőknek az eljárást |ezárő
dontésrő| való éftesítésére az aján|ati kötöttség fenná||ása alatt sor kerü|jön.
Az ajánlatkérő indoko|t esetben az ajánlatĺ kötöttség lejáftanak időpontját mege|őzően
fe|kérheti az aján|attevőket aján|ataiknak meghatározott időpontig történő továbbĺ
fenntaftására, az aján|ati kötöttség kiterjesztése azonban nem ha|adhatja meg az
e|járást megindĺto kötöttség lejártanak eredeti időpontjátó| számított 60 napot.
Amennyiben az ajánlattevő az aján|atkérő álta| megadott határidőben nem
nyi|atkozit úgy ketl tekinteni, hogy ajánlatát az ajánlatkérő á|tal megjelölt
időpontig fenntartia. Amennyiben ajánlattevő aján|atát nem tatja fenn, az aján|ati
kötöttség |ejártának eredeti időpontját kovetően az eljárás további részében az éftéke|és
során ajánlatát figye|men kívü| kell hagynĺ.
Az ajántatkérő köte|es biztosítani a hiánypótlás |ehetőségét, va|amint az aján|atban
ta|álható, nem egyéftelmű kijelentéset nyi|atkozatot igazolások tafta|mának tisztázása
érdekében az aján|attevőKő| felvi|ágosítást kérni. A hiánypót|ás és fe|vi|ágosítás kérésre
vonatkozó szabá|yokat a Kbt. 67. s.a tafta|mazza.
Mindaddĺg, amíg hiánypótlásra vagy felvilágosítás nyújtására határidő van fo|yamatban,
az aján|attevő póto|hat o|yan hiányokat, ame|yekre nézve az aján|atkérő nem hÍvüa fe|

hiánypótlásra.

9.3.

9.6.
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9.8. Az aján|atkérő az értékelés szempontjábo| lényeges e|járást megind|to elemek tafta|mát
mega|apozó adatokat, va|amint indoko|ást köte|es ír.ásban kérni és erről a kérésről a
többi aján|attevőt egyidejű|eg, írásban éftesíteni, ha az ajánlat a megkötni teruezett
szerz&és tárgyára figye|emme| arányta|anu| a|acsony árat tafta|maz bárme|y o|yan, az
ellenszo|gá|tatásra vonatkozó összeg tekintetében, ame|y öná||óan éftékelésre kerü|.
Aa' ár arányta|anul a|acsony vo|tának megÍiélésekor az aján|atkérő korábbi
tapasztalataira, a közbeszezést mege|őzően végzett piaďe|mérés eredményére vagy a
közbeszezést mege|őzően a becsÜ|t éŕék meghatározásához fe|haszná|t egyéb
adatokra ke|| figye|emme| |enni. Köte|es az aján|atkérő a fentieket a|ka|mazni külonösen
akkor, ha az aján|atban fogla|t e||enszolgá|tatás tobb mint húsz száza|ékka| e|tér a
kłĺzbeszerzés - az ellenszo|gáltatás oná||óan értékelésre kerti|ő va|ame|y e|eme esetén az
adott e|emre eső - becstj|t értékétő|.
Az irreá|is aján|ati elem (e||enszo|gá|tatás) miatti indoko|ás kérés szabá|yait a Kbt. 69. 9-
a taftalmazza.

9.9. Ha az ajánlatnak az értéke|ési részszempontok szerinti va|ame|yik taľta|mi e|eme
|ehetet|ennek vagy tú|zottan magas Vagy a|acsony méńékűnet ĺl|etve kirÍvoan
aránytalannak éftéke|t köte|ezettségvá||alást taĺta|maz, az aján|atkérő az érintett aján|ati
e|emekre vonatkozó adatokat va|amint indoko|ást köte|es írásban kérni. p,z

aján|atkérőnek errő| a kérésrő| a többi aján|attevőt egyidejűleg, írásban értesítenie ke||.

Az ajánlatkérő az indoko|ás és a rendelkezésére á||ó iratok a|apján kote|es meggyőződni
az aján|ati e|emek megalapozottságáró|, teljesÍthetőségérő|, ennek során az
aján|attevőtő| ír.ásban tájékoztatást kérhet a vitatott aján|ati elemekre vonatkozóan.
pz. aján|atkérő köteles éľvénytelennek nyi|vánítani az ajánlatot ha nem tartja
e|fogadhatónak és a gazdasági ésszerűséggel összeegyeztethetőnek az ĺndoko|ást.

10. łz ÉnvÉľYEs A'ÁNLAT ÉnľÉxeÉsr

tD.l. pz' aján|at éftéke|ésĺ szempontja az összességében lege|őnyösebb aján|at a fe|hÍvásban
megadott módszer szerint:

A nettó válla|kozói díjat egyosszqíj áta|ánydfiban ke|l megadni. Aján|attevő az
egyösszegű vál|a|kozói áta|ánydfon felü| semmi|yen dffat koltseget nem jogosult
Aján|atkérőve| szemben éruényesíteni, így a megaján|ott válla|kozói átalánydfinak
tafta|maznia ke|| minden dfiat, kö|tséget, hasznot kifizetési igényt.

Ajánlatkérő az e|lenszo|9á|tatásra vonatkozó 1. értéke|ési részszempontot a
Kozbeszeaési Hatóság útmutatója az összességében |ege|őnyosebb ajánlat
kiválasztása esetén a|ka|mazható módszerekrő| és az aján|at elbír.á|ásáról (KE 2012. évi
61. szám; 2012. júnĺus 1.) ilI.A. l.ba) pontja alapján a fordított arányosÍtás
módszeréve| értéke|i o|y módon, hogy a lega|acsonyabb érték a |egkedvezőbb és a
|egkedvezőbb taĺtalmi e|emre a

maximá|is pontot (fe|ső ponthatár) adja, a tobbi aján|at taĺtalmi e|emére pedig a
legkedvezőbb tafta|mi e|emhez viszonyíWa fordítottan arányosan számo|ja ki a
pontszámokat az aĺábbi kép|et a|apján:

P= [A |egjobb/A vizsgá|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 a|só határa

JőzseÍvátos Önkotmáĺyzata 14
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A|egjobb: a |ege|lnyosebb aján|at tafta|mi e|eme

A|egrosszabb: a |egellnytelenebb ajánlat taftalmi eleme

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

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

A tartósan á||áskereső szemé|yek fog|akoztatásának mértéke énéke|ési
részszempontot ajánlatkérő a Hatóság fent nevezett útmutatójának III. A. 1bb)
pontja a|apján az egyenes arányosítás módszeréve| éńéke|i o|y módon, hogy a
|egmagasabb éÍték a |egkedvezőbb, és az aján|atkérő a |egkedvezőbb tarta|mi
elemre a maximá|is pontot (felső ponthatár) adja, a tobbi aján|at tafta|mi e|emére
pedig a |egkedvezlbb tafta|mi e|emhez viszonyítva arányosan számo|ja ki a
pontszámokat az a|ábbi képĺet a|apján:

P= [A vjzsgéltlĄ.lcgjobb (Pmax-Pmin)] + Pmi n

ahol:

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

Pmax: a pontská|a fe|ső határa

Pmin: a pontská|a a|só határa

Alegjobb: a |ege|őnyösebb ajánlat tartaImi e|eme

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

REGISZTRÁLT TĄĘTos (LEGALABB 6 ľlóľłnrł; ÁI.ńsxenEső szEMÉlvrx
FoG LALKoZTATÁSÁNAK M ÉRTÉKE

A nyertes ajánlattevő köteles a szerzffiés te|jesítésébe vál|a|ásának megfe|e|ő számú
(fő) regisztrá|t taftós (lega|ább 6 hónapja) á||áskereső személyt bevonni és a
szeződésben meghatározott munkaterti|eten foglaIkoztatni. A fe|o|vasó|apon tájékoztató
je||egge| fe| ke|| tüntetni, hogy aján|attevő hány fő regisďrá|t tartós (|egalább 6 hónapja)
á||áskereső szemé|yt, il|. hány munkanapon keresztü| kilván foglalkoztatni. Aján|atkérő a
fenti szozat eredményeképpen megadott éftéket éftékeli.

Aján|attevő köte|es a fe|hívásban meghatározott éľtékelési részszempontnak
megfele|ően - a szeęődés te|jesÍtésébe bevonni kÍvánt regisztrá|t taľtós (lega|ább 6
hónapja) á||áskereső szemé|y számát (fő * munkanap) a fe|olvasó|ap - adott
részszem pontra vonatkozó - sorá ba n fe|tüntetni.

Ajánlattevő csak a keretmegállapodásban fogla|takná| kedvezőbb
megaján!ást tehet. Az ajánlattevő által az eljárás első szakaszában
megajánlott 4fő*300 m u nka nap (1 20ofő* munkana p) megajánlás valamen nyi
konzu ltációra együttesen éÉendő.

| őzseÍv áto s o nko tĺľ;rőny zata
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Aján|atkérő kizárő|ag az ąész számú megaján|ást (p|.: 25, 26, ...1oo fő, és így tovább)
fogadja e|, a toftszámú, illetve nem főxmunkanapban (pl. o/o-ban) meghatározott, illetve
az egyszerre több e|térő éftéket (pl. 50-60 fő) is tafta|mazó megajánlást tarta|mazó
aján|at az éruényte|enseg következményét vonja maga után.

A szeęődés teljesítésébe - a nyeftes ajánlattevő vá|la|ásáva| osszhangban - bevonni
kívánt regisztrá|t tartós (|ega|ább 6 hónapja) álláskereső szemé|yeket a szerzffiés
időtartama a|att (a vá||a|ásnak megfe|e|ő munkanap időtartamra), te|jes munkaidőben
(napi 8 órában), a szerződésben meghatározott munkaterületen fogla|koztatni kell,
ellenkező esetben a nyeftes aján|attevő szeződésszęést követ €|, ame|ynek
következménye a fe|hívásban e|őílt mértékű hibás te|jesĺtési kötbér éľvényesítése' avagy
a szerződés fe|mondása és a meghiúsu|ási kötbér éruényesítése.

Ajánlattevő az aján|attéte| során Vegye figye|embe, hogy Aján|atkérő a szeződés
megkötésekor, il|etve te|jesítés során e||enőrzi a regisztrá|t tartós (|ega|ább 6 hónapja)
á||áskereső személyek szerz&és te|jesítésébe tofténő bevonása érdekében tett
vá||alkozóĺ intézkedéseket, illetve a te|jesĺtésbe töfténő bevonásukat. Aján|atkérő az
e||enőzés során a nyeftes aján|attevőtől bekérheti az érintett munkaválla|ók
munkavállalói szerzffiését, az i|letékes munkaügyĺ központ érintett munkaválla|ók
nyilvántaftásáva|, regisztrációjával kapcsolatos igazo|ásait, továbbá az építesi
helyszíneken az érintett munkaválla|ók munkavégzését e||enőrizheti. A vá||aIkozói
intézkedéseknek és a regisztrá|t tańós (|egalább 6 hónapja) á||áskereső személyek
szerződés te|jesítése során torténő alka|mazásának osszhangban ke|| |enniük a
fe|hÍvasban és a dokumentációban, va|amint a nyeftes ajánlattevő aján|atában
foglaltakkal.

Az aján|attevőnek lehetőség szerínt Budapest VIil. kerÜ|etében regisztrá|t taftós
á||áskereső szemé|yeket ke|| bevonnia a teljesÍtésbe.

Regisztrá|t taftós (|egalább 6 hónapja) ál|áskeresőnek aján|atkérő a konzu|táció a|apján
megkötendő - e|sőként hatályba |épő - vá|la|kozási szerződés hatá|yba tépésének napján
regisztrá|t tartós (lega|ább 6 hónapja) á||áskeresőnek minősü|ő szemé|yeket tekinti.

1 Í. EREDM É NYHI RDETÉs, összec EzÉs 
^znrÁľ 

ur E LBÍ RAtAsÁnól

1l.7. Az. aján|atkérő kote|es az aján|attevőt írásban tájékoztatni az e|járás eredményérő|, az
e|járás eredménytelenségérő|, az aján|attevő kizárásárő|, a szerződés te|jesĺtésére va|ó
a|ka|matlanságának megállapítasáró|, aján|atának egyéb okbol történt éĺvényte|enné
nyi|vánításáró|, va|amint ezek rész|etes indokáról, az erről hozott dontést követően a
|ehető leghamarabb, de |egkésőbb három munkanapon belül.

1l.2. pę. aján|atkérő az ajánlat e|bír.álásának befejezésekor kÜ|ön jogszabályban
meghatározott minta szerint írásbeli összegezést kote|es készíteni az aján|atrő|. Fe.
aján|atkérő az aján|at elbírá|ásának befejezésekor a fenti tájékoztatást az ír.ásbe|i
összegezésnek aján|attevő részére te|efaxon Vagy e|ektronikus úton töľténő
megkü |déséve| te|jesítĺ.

|l.3. ptr. ajánlatkérő az aján|at elbírrálásáróĺ készített írrásbe|i összegezést az ajánlattevő
részére töfténő megkri|désétő| számított huszadik napig egy a|ka|omma| jogosult
módosítani, szükség esetén az éruényte|enségről sző|ő tájékoztatást visszavonni,
továbbá a már megkötött szerződéstő| e|á||ni, i||eWe amennyiben a te|jesítés
megkezdése miatt az eredeti állapot nem ál|ítható he|yre, a szeaődést azonna|i hatá||ya|
fe|mondani, ha az eredmény megkü|dését kovetően észle|i, hogy az eredmény
(eredménytelenség) törvényséftő volt és a módosítás a törvényséftést oruoso|ja' Az
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aján|atkérő a módosított írrásbeli osszegezést köteles faxon vagy e|eKronikus úton
ha |adéKa|a n u|, egyidej ű|q az osszes ajá n |attevőnek megküldeni.

Ĺ2. ELőZETES VITARENDEZÉs

12.I. 
^ 

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

benyújtani:

Ész.xrn rn.
1026 Budapest' Pasaréti út 83. BBT iľodaház

Telefon: +36 306982166
Fax: +36 L7896943

Ka pcso latta Éó : Zelenay Kriszti na i ľodavezető
E-mail : titkarsag@eszker.eu

12.2. 
^ 

kére|mezőnek az aján|atkérőhöz benyrijtott kére|mében (a továbbiakban: e|őzetes
vitarendezési kére|em) meg kelljelö|nie az ír.ásbeli összegezés vagy egyéb dokumentum,
vagy eljárási cse|ekmény jogsértőnek taftott e|emét, továbbá a kére|mező javaslatát
észrevéte|ét, valamint az á||áspontját a|átámasztó adatokat, tényeket továbbá az azf'
a|átámasztó dokumentumoka - ha vannak i|yenek - hivatkoznia ke||. Az e|őzetes
vitarendezési e|járás szabályait a Kbt. 79. $-a taftalmazza.

12.3. Amennyiben aján|attevő a rende|kezésére á||ó határidőben eĺőzetes vitarendezési
kérelmet nyújtott be az aján|at bontását követően történt e|járási cselekménnye|,
ke|etkezett dokumentummal kapcso|atban, az aján|atkérő a kére|em benyújtásától a
vá|aszának megkü|dése napját követő tíz napos időtartam |ejárüaig akkor sem kötheti
meg a szeződést, ha eddig az időpontig a szeződéskötési moratórium egyébként
Iejárna.

13' A vÁLLALKozÁsr szrnzőoÉs MEGKöTÉSE És TEL'ESÍTÉSE

13.L. AZ. aján|atkérőként szeződő fél jogosult és egyben köte|es a vá|la|kozási szeződést
felmondani - ha szükeges o|yan határidőve|, ame|y lehetővé teszi, hogy a szeződésse|
érintett fe|adata el|átásáró| gondoskodni tudjon - ha:
. a nyeftes aján|attevőben közvetetten vagy köałetlenĹi| 2\o/o-ot megha|adó tulajdoni

részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyisĄ7ge| nem
rende|kező gazdasági tárcaság, ame|y nem fe|el meg az 56. s (1) bekezdés k)
pontjában meghatározott fe|tételeknek.

. a nyertes aján|attevő közvetetten vagy kozvet|enü| 25olo-ot megha|adó tu|ajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi szeméĺy vagy jogi szemé|yisĄ;ge| nem
rende|kező gazdasági társaságban, amely nem fele| meg az 56. 5 (1) bekezdés k)
pontjában meghatározott feltételeknek.

Jelen pontban em|ített fe|mondás esetén a nyeftes ajánlattevő a vál|a|kozási szeződés
megszűnése e|őtt már te|jesített szo|gá|tatás szerzffiésszerű pénzbe|i e||enértékére
jogosu|t a Kbt. 125. 5 (6) bekezdése a|apján.

13.2. A kÜ|fö|di adói||etősegű nyertes aján|attevő köteles a szerződéshez arra vonatkozó
meghatalmazást csatoĺni, hogy az i||etősége szerinti adóhatóságtó| a magyar
adóhatóság kozvetlenĹi| beszerezhet a nyeftes aján|attevőre vonatkozó adatokat az
országok közötti jogsegé|y igénybevéte|e né|kü|.

13.3. A keretmegá|lapodást és az az a|apján megkötendő szeĺzffiéseket a kozbeszezési
eljárás a|apján nyeftes aján|attevőként szeződő fé|nek, i|letve kozösen aján|atot
tevőknek ke|l te|jesítenie.

| óz se fu áĺo s o nko ĺĺnáĺy zata
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13.4. Az. aján|attevőként szerződő fé| teljesítésében kote|es kozreműködni az o|yan
a|vál|a|kozó és szakember, amely a közbeszezési e|járásban részt Vett az aján|attevő
a|kalmasságának igazo|ásában. Az aján|attevő köte|es az ajánlatkérőnek a te|jesítés
során minden o|yan - akár a korábban megje|ö|t alvá||a|kozó he|yett igénybe venni
kÍvánt - a|vá||a|kozó bevonását beje|enteni, ame|yet az aján|atában nem nevezett meg
és a beje|entéssel együtt nyi|atkoznia ke|| arró| is, hogy az á|ta|a igénybe venni kí'vánt
a|váIlalkozó nem á|| akizárő okok hatá|ya a|att.

L4. Aján|atkérő e|őír.ja, hogy az aján|attevő tájékozódjon a munkavá||a|ók
véde|mére és a munkafeltéte|ekre vonatkozó o|yan kötelezettségekrő|, ame|yeknek a
teljesítés he|yén és a szeęffiés te|jesítése során meg kell fe|e|ni. A tájékoztatást az
i||etékes szeruek ingyenesen teszik |ehetővé.

Aján|atkérő az alábbiak szerint adja meg azon szelvezetnek (hatóságnak) a nevét és

címét (e|érhetőségét), ame|yektő| az ajánlattevő megfe|e|ő tájékoztatást kaphat:

Munkaválla|ók védelme és a munkafeltételekre vonatkozó
kiitelezettségek: Budapest Fővárosi Kormányhivatal Munkavédelmi és
M u nka ügyi Szakigazgatási Szeruének M u n kavédel mi Fel ügyelősége

1132 Budapest, Visegrádi u. 49.Postacím: 1438 Budapest Pf. 520.te|: 06-1-323-

3600fax: 06- 1 -323-3602 E-mai | : budapesttu-kh-mmszsz@om mf. gov. h u

J őzseÍv áto s Ö nko tmáĺy zata
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III. Kötet

Vá| lal kozási szerződés

ame|y |étrejött egyrészrő| Józseńrárosi önkoľmányzat (székhely: 1082 Budapest, Baross u.

63-67., képvise|i: dr. Kocsis Máté po|gármester, adószám: L57357I5-2-42, tł5ĺzsszám: 735775,
bankszámlaszám: 14100000-1023949-60000009, KSH számje|: L57357t5-84tL-3fL-01), mint
Megrende|ő (a továbbiakban Megľendelő),

másrészrő| MAGDOLNA NEGYED 2013 KoNzoRcIUM (Konzorcium vezető: West Hungária
Bau Építőipari Szo|gáltató Kft: 2051 Biatorbágy Vende| Part Huber u.l Konzorciumi tag:
EPKAR zrt. tttŁ Budapest, Németvolgyi út 146.) bankszám|aszám:
képvise|i: kĺvitelezői nyi|vántaftási azonosító:

üäl|;ŕ;;ái.ŕá;&t;;;l,ii,"tt;ä; ä;JÉrc|ä;.ilibŁ. 
mint Vá||a|kozó (továbbiakban:

Előzmények

Megrendető rÉ-sEzolzots. szám a|att megjelent hirdetménnyel keretmegá||apodás
megkötésére irányuló, a közbeszezésekrő| sző|ó 2011. évi CMII. torvény (a továbbiakban:
Kbt.) ilI. fejezete szerinti nyí|t közbeszerzési eljárást indított ,,Keretmegálĺapodás Budapest,
Józsefuáros Magdo|na negyed program III. onkormányzati bérházfe|űjítas kivite|ezéshez''
elnevezésseĺ.

A keretmegá||apodásos eljárás eredményes vo|t, me|y aĺapján egy aján|attevőve| került sor
keretmegá | |apodás megkotésére'

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

Megrende|ő ezt követően konzu|tációs e|járást indított, melynek során Válla|kozó aján|atét
fogadta el a Megrendelő.

Felek a je|en szeződésben meghatározott fe|adatok e||átására az alábbi szeződést kotĺk.

Megrende|ő k.lje|enti, hogy a Ptk. 685. 5 alapján szeződő hatóságnak minősÜ|.

1. Megrendelő megrende|i, Vá||a|kozó e|vá||a|ja a hĺvatkozott keretmegá||apodásos e|járás
a|apján indu|t konzu|tációs e|járás iratanyagában (me|ynek rövid |eírását a je|en

szerz&és 1. sz. mel|éklete is tafta|mazza) mqhaĽározott tafta|mú és mennyiségű
munka elvégzését eredményfe|e|ősségge|.

2. Válla|kozó fe|adata az érintett ingat|an(ok)ban a kÓzbeszeęési míĺszaki |eírás, terv, az
árazat|an kö|tségvetés, a hatályos jogszabá|yot szabványok és szakmai szolwányoknak
megfe|e|ően a munkálatok te|jes korű megvalósíĽása.

Érintett ingat|anok:

i. BudapestVru. Magdolna utca22. Hrsz: 35311
ii. Budapest VIII. Magdolna utca 44. Hrsz:35374

J óz sefo áto s o nko tr,ĺráĺv zata
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iii. Budapest VIII. Magdolna utca 47. Hrsz: 3542I
iv. Budapest VIII. Szerdahelyi utca 12. Hrsz:35139
V. Budapest VIü. Szerdahe|yi utca 13. Hrsz: 35329
vi. Budapest VIII. Szerdahelyi utca 18. Hrsz: 35136

Válla|kozó a munkát I. osztá|yú minőségben, határidőre köteles e|vĄ;eznĺ. Vá||a|kozó a
munkavégzés során csak I. osztá|yú anyagokat használhat fe|.

A beépített anyagok minőségét igazoló dokumentumokat a Vá||a|kozó az építési
tevékenység során a Megrendelő képviselőjének köteles bemutatni és az átadás áwételi
e|járás során átadni.

Fe|ek megá||apodnak abban, hogy a Vál|a|kozó akkor te|jesít hibátlanul, ha a
megva|ósult eredmény kie|égíti az azza| kapcso|atban a jogszabályokban, a támogatási
szerzffiésben továbbá a je|en szerződésben megfoga|mazott va|amennyi követelményt
és a|ka|mas a rende|tetésszerĹĺ haszná|atra.

Vá||alkozó jogosu|t a|vál|alkozó(k) igénybevéte|ére. Az a|vál|a|kozó igénybevéte|éné| a
Kbt. és a je|en szen&és megkötéséhez vezető közbeszerzési e|járás rendelkezései
irányadóak. pe. alvá||a|kozókka| kotött szeződésekre a Kbt. továbbá a 3061207I,
(XII. 23. ) Korm. rende|et szabá|yai éńe|emszerűen irányadóak.

A Vá||alkozó az igénybe vett a|válla|kozóéľt (teljesítési segédéft) úgy fe|el, mintha az
a|vá||a|kozói (te|jesítesi segédei) á|ta| végzett munkákat saját maga végezte volna e|. A
jogosu|at|anuĺ igénybe vett alvá||alkozókért a ftk. szabá|yai szerint fe|el.

I. Az ellenszolgáltatás összege, megfizetésének módja' fe|tételei

Vá | la I kozó a szerz&és te|jesítéséft vá | |a I kozói d fi ra jogos u |t.

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

BudapestVIII.Magdo|nautca22,Hrsz:35311:Avá||a|kozóidíj-Ft+ÁFA,
azaz......... ..... forint+Áfa.

BudapestVIII.Magdo|nautca44.Hrsz:35374:Avá|la|kozóid|j-Ft+ÁFA,
azaz...,..... ..... forint+Áfa.

BudapestVIII.Magdolnautca47.Hrsz:354ZI:Avál|alkozóidU-rt+ÁrĄ
azaz ........ .'.... forint+Áfa támogatás terhére e|számo|ható és

Ft+iłFA, azaz forint+Áfa saját forrás
terhére e|számo|ható kö|tséget taĺtaĺmaz.

Budapest VIil. Szerdahe|yi utca 12. Hrsz: 35139: A vá||alkozói dlj 

- 

rt+ÁFł,
a2a2.........

Budapest VIII. Szerdahe|yi utca 13. Hrsz: 35329: A vá|la|kozői díj rt+ÁrĄ
azaz.........

Budapest VIil. Szerdahe|yi utca 18. Hrsz: 35136: A vál|a|kozől díj FI+ÁFA,
azaz ......... ....'................. forint+Áfa.

Valamennyi címhez taľtozó vá||a|kozói dÚ áta|ánydfi, amĺ tafta|mazza a kivite|ezéshez
sztikséges közüzemi költségeket is.
Rz Áfa-méftékére, elszámóĺására a mindenkor hatályos Áfa toruény rende|kezései az
irányadóak.
Fe|ek megá||apodnak abban, hogy tobb|etmunka és pótmunka e|számo|ására je|en
megál|apodás keretei közott nincs |ehetőség. Pótmunka fe|merü|ése esetén Megrende|ő
újabb közbeszerzési e|járást fo|ytat le.

| őzsef v áto s o nko tĺľráĺy zata

1.
2.

3.

4.

Budapest,Józsefuáros Magđolna negyed pÍogÍam III. öntormányzaibérházfe|tĄítás kivitelezése



Konzultációs felhívás

5. Megrende|ő tobbletmunkaigényt nem fogad e|, Eue| kapcsoĺatban Vá|la|kozó - mint a
szerződés tárgyáva| kapcso|atban ke||ő szakéÍtelemme| rende|kező jogi szemé|y - je|en
szerzffiés a|áírásáva| kije|enti, hogy a kozbeszezési e|járás a|att te|jes méńékben
megismeľte az e|végzendő fe|adatot és annak korü|ményeit, így kije|enti, hogy az álta|a
megaján|ott vá||alkozói dÚ va|amennyi fe|téte| kie|égítéséhez szükéges munkára
(anyagra, berendezési és felszere|ési tárgyra, stb.) fedezetet nyújt, ígv
több|etmunkaigényérő| je|en szeaődéssel feltéte| nélkÜ| és visszavonhatatlanu| lemond.
Kĺje|enti, hogy az ár-, áŕo|yamváltozásokka|, továbbá banki, adőzási kondíciók
vá|tozásával kapcso|atos kockázatokat fe|méĺte, és arra a vá||a|kozói dfi te|jes méftékben
fedezetet nyújt.

6. A beruházás pénzÜgyi fedezetét _ az ĺłfa, va|amĺnt a saját forrás terhére elszámo|ható
költségek kivéte|éve| _ teljes egészében a KMOP-5.L1.|B-I2,,Szociá|is cé|ú város.
rehabiIitációs témájú kiemelt projektjavaslatok', kódszámú, Budapest-Józsefuáros,
Magdo|na-negyed Program III. e|nevezésű, KMoP-5.1.1/B-12-k-20tf-0001 azonosíto
szám: projekt keretében e|nyeľt támogatás biztosítja szá||ítói finanszírozás keretében.
Megrende|ő tájékoztatta az e|járás során a Vá||a|kozót, hogy a támogatás intenzitása:
1000/o-os.

7. A saját forrás terhére e|számolható kö|tségeket (áfa, és kapute|efon rendszer kiépítese)
a Meg rendelő kö|tségvetési forrá sb ő| finanszírozza.

8. Megrende|ő a kifizetés során az adőzás rendjérő| szóĺó 2003. évi XCII. toruény 36/A. 5-
ában fog|a|takat te|jes körben a|kaĺmazza.

9. Vá||alkozó legfe|jebb a szerzffiés elszámo|ható összege 30%-ának megfele|ő méftékíí
e|ő|eg kifizetését kérheti (a munkaterü|et átadását követő 15 napon be|ü|) a Kbt. 131. 5
(2) bekezdése, va|aminta 4l20II, (I.28.) Korm. rende|et 57l^, s (3) bekezdése a|apján.
Vá||a|kozónak az e|őleg kifizetését kovetően a hatá|yos jogszabá|yoknak megfe|e|ő
e|ő|egszám|át ke|| kĺbocsátania' Az e|őleggel történő e|számo|ás rész|etszabá|yait a
központi koordinációs szeru határozza meg.

10. Vá||a|kozó kote|es - elő|ę igénybevéte|e esetén - a 4l20II, (I.28.) Kormányrende|et
57l^.s (3) bekezdése a|apján a közbeszezési e|járás eredményeként kotött szerződés
e|számo|ható osszegének lOolo-a és az igényelt szá||ítoi e|ő|eg kÜ|önbozetére jutó
támogatás összegének megfe|elő métékű, a Kormány európai uniós források
felhaszná|ásáva| kapcso|atos irányíto hatósági feladatok el|átására kijelölt tagjajavára
szőló, a Kbt. 126. s (6) bekezdés b) pontjában, il|etve a 4l20tL. (I.28.) Kormányrende|et
57lF. s (3) bekezdésében fogla|tak szerinti e|őleg-visszafizetési biztosítékot rende|kezésre
bocsátani, legkésőbb az elő|egbekérő benyújtásának időpontjáig.

Az e|ő|eg-visszafizetési biztosíték nyújtása az e|őleg rende|kezésre bocsátásának fe|téte|e,
kivéve, ha az igénye|t elő|eg osszege nem haladja meg a megkotött szerződés
e|szá mo| ható osszegének lDo/o-át.

A gazdasági társaság vagy nonprofit szeruezet szá||íto cégjegyzésre jogosult vezető
tisztségviselőjének Vagy |ega|ább SOo/o-os közvet|en tu|ajdonréssze| rendelkező
tulajdonosánat vagy együttesen |egalább SOo/o-os közvet|en tu|ajdonréssze| rende|kező
természetes szemé|y tu|ajdonosaĺnak kezességvál|alásał Va9Y garanciaszeruezet á|tal
vá||a|t kezessĄ7, va|amint az Aht. 92. s (1) bekezdése szerinti á||ami kezesség is
e|fogadható a szál|ítoi elő|eg biztosítékaként.

Válla|kozó a fe|vett e|ő|eget az I, 2, 3 részszám|ában köte|es egyenlő arányban
e|számo|ni'

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

. a|vá||a|kozó igénybevéte|ének hiányában a Kbt. 130. s (4) bekezdése, Ptk. 29fĺB' s
(1)-(2) bekezdése,
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- a|vá||alkozó igénybevétele esetén a 306l20LL (XII.23.) Korm. rendelet 14. 5 (1)-(3)
bekezdései szerint.

12. Megrendelő a részszám|ázást az e|járást megindÍtó felhÍvasban fog|a|taknak
megfe|e|ően, a 30612011. (XII.23.) Korm. rende|et szerint biztosítja a7za|, hogY a
végszám|a benyújtásának feltéte|e a hiány-, és hibamentes teĺjesítést igazo|ó sikeres
átadás-átvéte|i e|járás befejezése (erről szóló te|jesítésigazolás kiá||ítasa)' Válla|kozó 4
db részszámla (végszám|áva| együtt) benyújtására jogosult a támogatás terhére
e|számo|ható ko|tsęekrő| a teljesítés arányában. Vá||alkozó köte|es címek szerinti
meglrontásban téte|es szánl|át kiá||ítani.

1'részszám|a = 3Oo/o-os készü|tségi fokná| nyújtható be a nettó vá||alkozói díj30o/o-árő|,

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

3. részszám|a = 85o/o-os késztiltségi fokná| nyújtható be a nettó vá||alkozói díj további
25o/o-árő|.

A Vá||a|kozó köteles a saját forrás terhére e|számo|ható költsegekről (Budapest VIil.
Magdolna utca 47. Hrsz:3542I) 1 db számlát kiá||ítani.

A végszám|a a hiány- és hibamentes műszaki átadás-átvéte|i e|járás befejezése után
nyújtható be.
A szeĺzffiéskötés és a kifizetések pénzneme: HUF.
A pénzügyi te|jesítés va|amennyi részszám|a (beleértve a támogatás terhére nem
e|számo|ható dffró| kiá||ított szám|át is) esetén a hiánymentes kifizetési kére|em (értve
ez a|att a szám|át és je|en szenődés szerinti kote|ező me||ék|eteip átvéte|étő| számított
30 nap a|att, banki átuta|ással torténik. Megrendelő a szám|a Afa tafta|mát egyenes
adózás esetén a Válla|kozónat fordított adózás esetén NAV-nak fizeti meg. Ezt követően
Megrende|ő a szá||Ítói finanszírozás szabá|yai szerint továbbítja a szám|át a Pro Regio
Nkft-nek. Megrende|ő a saját forrás terhére e|számo|ható dfat taŕa|mazó szám|át 30
napon be|ri| banki átutalással egyenlíti ki.
A szám|ázás és a kifizetés körében a|ka|mazni ke|l kü|önösen az alábbi jogszabályokat:
Art. 36/A. $; Kbt. 130. s (4) bekezdés, Ptk. 29fĺB. s (1)-(2) bekezdés, 306l20tL,
(XII.23.) Korm. rendelet 13. 5 és 14.s (1) bekezdése, továbbá a 4l20LI. (I.28.) Korm.
rendelet.
A teljesĺtésigazo|ás kiá||ítasára a műszaki e||enőr jogosu|t.
Késedelmes fizetés esetén Megrende|ő köte|es a Ptk-ban meghatározott (301/8. $), és a
késede|em időta rta má h oz igazúő mértékű késede| m i ka matot megfi zetn i.
A számlákat a hatá|yos jogszabá|yot i|l. a támogatási szerződés rendelkezései szerint
ke|| kiá||ítani.

il. Szerződésibiztosítékok

Vá||a|kozó késede|mi kötbér megfizetésére köte|es, ha o|yan okbol, amiéd fele|ős a
szerzffiésben rögzített határidőt elmu|asztja. A késedelmi kotbér mértéke a je|en
vál|alkozási szeződésben rĘzített nettó el|enszo|gá|tatás 0,5o/o-a|naptári nap (minden
megkezdett naptári napra), de maximum a je|en vá||a|kozási szeződések nettó
vá||a|kozói dijának 20o/o-a.

Vá||a|kozó hibás teljesítési kötbér megfizetésére köteles, ha neki fe|róhatóan a je|en
szerz&és teljes te|jesí|ési időszaka vonatkozásában nem fog|a|koztatja az általa a
közbeszezés megva|ósítására ĺrányu|ó szeződésse| kapcsolatos eljárás során
megaján|ott ménékben a regisztrá|t tartós (|ega|ább 6 hónapja) á||áskereső
személyeket. A hibás te|jesítési kötbér méftéke az ún. szakképzett minimá|bér napi
bruttó összege kétszeresének megfe|e|ő összeg. Számítási mód: érintett nap x a fentiek
szerint nem fog|a|koztatott szemé|yek száma Vá|la|kozó a készĘe|entéssel egyidőben -
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továbbá Megrende|ő felhívására a fe|hívást kovető 3 munkanapon beh.il' i|letve az egyes
részszám|ák (be|eértve a végszámlát is) benyújtásakor köte|es téte|es kimutatást átadni
a Megrendelőnek az á|ta|a a jelen szeęődés megkötésére vonatkozó e|járásban tett
vonatkozó megajánlás el|enőrizhetősége érdekében, me|yhez csato|ni ke|| a jelenléti
íveket ill. az a*, alátámasztó (regisztrá|t taftós á|láskereső tényét igazoló)
dokumentumokat is. Amennyiben Vá|la|koző nem, Vagy nem aggá|ymentesen igazo$a a
vá||alása teljesÍtését akkor nem, Vagy nem aggá|ymentes igazo|t méftékre is
alka|mazható a kötbér.

A hibás te|jesĺtési kotbér vonatkozásában regisztrá|t tartós á||áskeresőnek az a személy
minősü|, aki a je|en szerz&és teljesítse során tofténő első bevonásakor (munkavégzésre
irányuló jogviszony |étrehozásakor) már legalább 6 hónapja regisztrált ál|áskeresőnek
(álláskeresőnek) minősül.

A Megrende|ő az eset|eges kötbér igényét írásbeli felszólíĽás útján éruényesíti, me|ynek a
Vá|lalkozó köte|es 8 naptári napon be|ril maradékta|anul e|eget tenni. Amennyiben a
Vá||a|kozó a fenti irat kézhezvéte|ét követő 3 napon be|til magát érdemi indokolással és
azt alátámasztó bizonyítékokkal nem menti ki, akkor a kötbér elĺsmeĺtnek tekintendő. A
Kbt-ben fog|a|t beszámítási fe|téte|ek (130.5 (6) bek.) te|jesü|ésekor a kötbér a
vál|a|kozói szám|ába beszámítható.

Megrende|ő jogosult a kötbéren fe|ti|i kárának éruényesÍĽésére.

Vá||a]kozó a szerződés hibátlan te|jesítésének biztosítására va|amennyi beépített do|og,
i||. elvégzett munka vonatkozásában 36 hónap álta|ános jótá||ást vá||a|. Vá||a|kozó
jótá||ási kotelezettsége _ az érintett hibával kapcso|atban - megszűnit ha a hiba
bizonyíthatóan:

- rende|tetése||enes vagy szakzerűtlen haszná|at
- szándékos rongálás vagy erőszakos behatás,
. e|emicsapás,
- szakszerűtlen szere|ő vagy javító je||egĹĺ beavatkozás,
- a szrikséges karbantartás hiánya miatt következett be, fe|téve ha a fentieket
megalapozó tényekrő| és körtilményekrő| a Megrende|ő az átadás-átvételi eljárás
során kifejezetten tájékoztatva |ett.

Vá||a|kozó a jótá||ási kötelezettsége a|att a hiba beje|entésétől számított 5 napon be|ü|
köte|es a javítást e|kezdeni és megfelelő szemé|yi ál|ománnya| annak befejezéséig
folyamatosan munkát vĄ;ezni.

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

Válla|kozó te|jes káftéríiési kötelezettséget vá|la|jelen szeződésse| kapcsolatosan a neki
felróható károkéft.

Vállalkozó te|jesítési biztosítek nyújtására vo|t köte|es a Kbt. 126. 5 (6) bek a) pontja
szerint. A Megrendelő a te|jesítési biztosĺtékbó| kie|égítest nyerhet ha a Vá||a|kozó
bárme|y okbó| nem te|jesíti a szerződéses köte|ezettségeit. A te|jesítési biztosíték
mértéke a szerződés szerinti, tarta|ékkeret és áfa nélkül számított e||enszo|gá|tatás
(keretösszeg) So/o-a. A biztosÍtéknak - amennyiben azt nem a Megrende|ő szám|ájára
töfténő befizetésse| teljesítik - a szerződés te|jesítéséig (a sikeres, hiány- és
hibamentes műszaki átadás-átvéte|) ke|| hatá|yba lennie.

Vá|lalkozó jólte|jesítési biztosíték nyújtására köte|es a Kbt. 126. 5 (6) bek a) pontja
szerint. A Megrendelő a jólteljesítési biztosÍtékbo| kielégítést nyerhet, ha a Vá||a|kozó
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á|ta|i te|jesítéssel kapcso|atos jótá||ási köte|ezettségét nem teljesíti. A jó|te|jesítési
biztosítek méftéke a szerződés szerinti, taľta|ékkeret és áfa né|kü| számíĽott
e||enszo|9áltatás Solo-a. A jólte|jesítési biztosítéknak a teljesítés időpontjátó| kezdődően -
amennyiben azt nem a Megrende|ő szám|ájára töfténő befizetéssel te|jesítik - a jótá||ási
időszak végéig kel| hatá|yba |ennie.

A jó|teljesítési biztosíték a Vá||a|koző vá|asüása szerint nyújtható bankgarancia vagy
banki készfizető kezesség formájában, biztosítási szerzffiés a|apján kiá||Ított készfizetői
kezességvál|alást tafta|mazó köte|ezvény formájában, vagY a Megrende|ő 14100000-
1023949-60000009 számú bankzám|ájára töfténő teljesítéssel a Kbt. 126, s (6)
bekezdés a) pontja a|apján.

Amennyiben a biztosíték nyújtására a bankgarancia, banki kézfizető kezesség Vagy a
biztosítasi szerződés formáját válasĄa a Vá||a|kozó, a bankgarancia/banki készfizető
kezesség/biztosítási szerződés okiratának eredeti példányát a Megrende|őnek
határidőben át kel| adni. Megrende|ő kizáró|ag o|yan bankgarancia
nyi|atkozatot/kezess{;i okiratot/biztosítási szeződéses okiratot köte|es e|fogadni,
ame|yben a banlíbiztosító vá||a|ja, hogy amennyiben a Megrende|ő arrő| tájékoztatja,
mĺszerint a Válla|kozó bárme|y okbó| nem tett e|eget az érintett szeződésben fog|alt
köte|ezettségeinet űgy a Vál|a|kozó he|yett Megrende|ő e|ső felszó|ítására átutalja a
bankgaranciábó| az Aján|atkérő á|ta| megjelo|t összeget az Aján|atkérő bankzám|ájára,
i||. a biztosítási szerződés a|apján a fentiek szerint fizetést te|jesít. A bankgarancia
okĺratban/biztosítási szeződésse| kapcso|atos okiratban (kötvényben) rögzíteni ke||,
hogy a banlíbiztosító a szo|gáltatást nem vitathatja, lemond a szo|gáltatás
visszautasÍtására, visszataĺtására, annak vitatására vagy beszámítására vonatkozó, vagy
a kifizetés összegét egyébként bárme|y jogcímen csökkentő va|amennyi jogáró| továbbá
arró| is, hogy a Vá||a|kozónak a szeĺződésbő| vagy azza| kapcso|atban, i||etve más
jogviszonybó| eredő, a Megrendelőve| szembeni követe|éseit éruényesítse.

Fe|ek megá|lapodnak abban, hogy a keretmegá||apodás a|apján kötendő egyedi
szeaődéseknek az adott Vá|la|kozó á|ta|i teljesítésének határnapja (sikeres átadás-
átvéte|) nem ha|adhatja meg a keretmegállapodás lejáľtanak időpontját.

ilI. Teljesítési határideje, a szerződés megszíĺnése, megszíintetése

Je|en szeződést fe|ek a te|jesítésig kötik azza|, hogy a Vá||alkozó te|jesítési határideje:
2014. december 31.

Felek megá||apodnak abban, hogy fenti határidő, i||. a kozbeszezések megvalósítására
vonatkozó (eset|eges ütemteruben) rogzített egyéb határidők ún. szigorú (fix) határidők,
melynek jogkovetkezményeivel Fe|ek tisztában vannak.

Minden, a szerződés teljesíŁését akadályoző, e| nem hárítható kÜlső körü|mény (vis
maior) a befejezési határidő módosÍtását vonhatja maga után, kivéve, ha bármi|yen
munkaszeruezési (több munkavá||a|ó alka|mazása, munkaszeruezés megváltoztatása,
stb.) e|járássa| megoldható |ett vo|na a határidő betaftása. A határidő modosu|ásához az
ok (és annak fenná||ásának időtartama) építési nap|óba va|ó bejegyzése és a
Megrende|ő míÍszaki e||enőrének jóváhagyása szükéges. Vállalkozó kije|enti, hogy a
rende|kezésére á||ó te|jesítési időszak - figye|embe véve az évszakokkal kapcso|atban
fe|merü|ő munkavĄ;zést álta|ában akadá|yozó korü|ményeket is - e|egséges a szeaődés
határidőben történő hiány és hibamentes te|jesítésére.

Nem eredményezi a teljesítési határidő modosu|ását az e|hárítható, illetve a Vá||a|kozó
á|tal ke||ő gondossággal e|őre |átható okok miatt bekövetkezett késede|em.
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Fe|ek a szeződés hatá|yának megszűntetésére a Ptk. válla|kozási szerződésre vonatkozó
szabá|yait rende|ik a|kalmazni, hogy a szerződés hatálya megszűntethető azonna|i
hatá|lya|, ha az egyik fé| sú|yos szerződésszegést kovet el.

Súlyos szen&ésszegésnek minősü| a kozbeszezések megvalósítására vonatkozó
szeaődésben ekként meghatározotlakon, i||. egyéb sú|yos Vagy isméte|t
szerz&ésszegés(ek)en tú| - kĹi|onösen :

a. Vá||a|kozó részérő|
1. a je|en szeződésben a rá irányadó szabá|yok megséftése, mely a

szerzffiés határidőre Vagy megfe|elő módon és minősĄ7ben va|ó

te|jesÍtését veszélyezteti, i||.
2. együttműkodésĺ, titoktaĺtási köte|ezettségét a Vá||a|kozó megszegi, ide

éftve a te|jesítéshez szükséges 3. fe|ekke| tofténő együttmíĺkodést is,
3. amennyiben megá||apíthatóan Vál|a|kozó a teljesÍtés során nem

teljesíti/nem tudja te|jesíteni a fennmaradó munkanapok
figye|embevéte|ével a taľtós á||áskeresők fogla|koztatasára tett
megaján|ását, és a hibát Megrende|ő írrásbe|i felszó|ítása e||enére sem
oľvosolja,

4. bármi|yen olyan magataftást vagy mu|asztást tanúsít ame|y a

támogatási összeg egészben töfténő fe|használását kizáqa, vagy aď,

veszé|yezteti.
b. Megrende|ő részérő|:

1. egyÜttműkodési, titoKaftási köte|ezettségét a Megrende|ő megszegi, ide
éĺtve a te|jesÍtéshez szükséges 3. fe|ekke| töfténő együttműkodést is,

2. a szabá|yszerűen benyújtott szám|át a Megrendelő határidőben nem
fizeti meg, és ezt |ega|ább 30 napos határidőt taftalmazó megintés
e||enére sem te|jesíti.

Fe|ek a fenti joguk gyakor|ása e|őtt - amennyiben ez tő|tjk elvárható - köte|esek a
másik fe|et a szerződésszerű teljesÍtésre - megfe|e|ő, |ega|ább 5 napos határidő
biztosíĽásáva| - í.ásban fe|szólítani.

Megrende|ő a Kbt. 125. 5 (5) bekezdése a|apján köteles fe|mondani a közbeszezések
megvalósítására vonatkozó szeződést, ha

a. Vá||alkozóban kozvetetten Vagy kozvet|entjl 2io/o-ot meghaladó tulajdoni
részesedést szerez va|ame|y o|yan jogi szemé|y vagy jogi szemé|yiségge| nem
rende|kező gazdasági társaság, ame|y nem fe|e| meg a Kbt' 56. 5 (1) bekezdés
k) pontjá ba n meg hatá rozott fe|téte|eknek.

b. Válla|kozó köaletetten Vagy köałet|enti| Zío/o-ot meghaladó tu|ajdoni
részesedést szerez va|amely o|yan jogi szemé|y vagy jogi szemé|yiségge| nem
rende|kező gazdasági társaságban, ame|y nem fe|el meg a Kbt. 56. 5 (1)
bekezdés k) pontjá ba n meg hatá rozott fe|téte|eknek.

Ezen esetekben a Vá||a|kozó a kozbeszezések megvalósÍtására vonatkoző szerződés
te|jesített szolgáltatásai utáni e||enszo|gáltatásra jogosult a Kbt. 125. 5 (6) bekezdése
a|apján.

Iv. Munkavégzés

Fe|ek rogzítit hogy Vá||a|kozó .... fő taftós á||áskereső fog|a|koztatását vá||a|ta .....
munkanapon keresztü|.
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A munkaterületet a Megrende|ő a jelen szeÍzués a|áírásával egyidejűleg adja át a
VálIalkozónak.

A je|en szerződés a|áírásat kozvet|enü| mege|őzően Vá||a|kozó köte|es bemutatni a
30612077. (XII.23.) Korm. rende|et 9.5-ban meghatározott fe|e|ősségbiztosításának
fennállására vonatkozó iratot. Vá||a|kozó kote|es a biztosítás hatá|yát az érintett
szerződés te|jesít|éséi g fen nta fta ni.

4. Vá||a|kozó a kĺvite|ezésse| érintett ingat|anok lakói (1qszeríi birtokosai)
vonatkozásában is kote|es te|jesíteni együttműködési kotelezettségét az a|ábbiak
szerint:

a) Vá||a|kozó tudomásu| veszi, hogy az épü|et fe|újítasa során a lakók észrevéte|t
tehetnek a kivite|ezésse| kapcso|atban a Megrende|őn keresztti|. A Megrende|ő
kapcso|attaftója a bérlőkke| va|ó kommunikációban a Józsefuárosi Szociá|is
Szo|gá|tató és Gyermekjóĺéti Központ Társada|mi Akciók Munkacsoportja. A
Megrendelő legkésőbb a munkaterü|et átadásáig tájékoztatja a Vá||alkozót a
|a kossági ka pcso|atta ftó szemé|yérő|.

b) Vá||a|kozó tudomásul veszi, hqy az épü|et (rész) felújítasa a Magdolna Negyed
Program keretében |akottan tofténik. Vá||a|kozó köte|es a kivite|ezés során
figye|embe venni, hogy az épü|etben a |akók köz|ekedését a míÍszaki|ag
szÜkséges méftéket megha|adóan nem akadá|yozhatják. Válla|kozó köte|es a
|akók ba|esetmentes koz|ekedését biztosítani a kivite|ezés te|jes ĺdőtaftama a|att.
Vállalkozó köte|es mindent megtenni a |akott épületben vĄ1zendő fe|adatok
gördÜ|ékeny vegrehajtásáéft. Megrende|ő kÜ|on tájékoztatja VállaIkozót a
|a kókka I torténő együttm űkodésrő|.

c) Vá||a|kozó köte|es a |akások é|etvite| szerĹí haszná|atát befo|yáso|ó
akadályoztatásró| (víz, 9áz, e|eKromos) véte|ezési szünetérő| 3-5 nappa|
hamarabb tájékoztatást adni a |akók részére kozvet|enü|. A tájékoztatás a
|akóházban' jól |átható helyen elhe|yezett írásos dokumentum kifüggesztéséve|
torténik.

d) Amennyiben a Vá|lalkozó harmadszori kísérletre sem tud bejutni fenti módon
való éńesítés e||enérre egy adott |akásba, aď' azonna| je|eznie ke||
megrende|őnek és az épít|esĺ nap|óba ezen tényt rögzÍteni kel|.

e) A munkakezdést mege|őzően lakogyű|ésen talá|koznak a munkavá||a|ók a
lakókka|, itt foga|mazfunak meg az együttműkodés rész|etes fe|téte|ei,
amelyeket jegyzőkonyvi formában e|készíwe a szerződés mel|é csatolunk.

f) Vál|aĺkozó Megrende|ő képvise|őive| közösen, a munkaterü|et átadását
mege|őzően köte|es a |akók számára tájékoztatást adni a munkavĄ;zés során
a|kalmazott techno|ógiákró|, a munkavégzés menetéről és várható ütemezésérő|.
A tájékoztatást Megrendelő á|tal összehívott |akogyűlés keretében ke|| e|végezni.

g) Ar épü|etfe|újÍtással érintett munkaterü|etek átadását követően az épü|etben
ta|á|ható bérleményekrő| Al|apot-fe|mérési Jegpőkönylĺet ke|| készíteni, me|y az
eset|eges - a felújÍľás során je|entkező -kárbeje|entések el|enőzését szo|gá|ja. A
bérleményekbe va|ó bejutást Megrende|ő köte|es e|őre egyeztetett időpontban
megszeruezni. A társasházi formában működő (nem önkormányzati tu|ajdonú)
épületekben végzendő építési-kivite|ezési, vagy fe|újítási munkálatokka| érintett
ingatlanokka| szomszédos, ĺ||. azokat körü|vevő |akóingat|anokba Megrende|ő
kote|es megszervezni a bejutást. A Jegyzőkönyvet Megrende|ő-, Vá||alkozó
képvise|ője, i|letve a bérlő kézjegyéve| |átja e|.

I őzseÍv áto s o nko rmány zata
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Vá||a|kozó vá||a|ja, hogy a teljesítés során a regisztrált taftós (|ega|ább 6 hónapja)
á|láskeresők fog|a|koztatása tekintetében együttmíĺkodik a Megrende|őve|, a Budapest
Főváros Kormányhivata|ával, i||etve az i||etékes MunkaÜgyi Kirendeltséggel.

Vá||alkozó a kivitelezési munká|atok megkezdésekor építési nap|ót nyit meg, és azt a
vonatkozó rende|kezések szerint naprakészen vezeti (191/2009. (IX.15.) Korm.
rende|et). Felek kije|entit hogy tudomássa| bírnak arről az e|ektronikus építesi
naplózásra vonatkozó rende|kezések a|ka|mazandóak. 

^ 
L9Ll2009. (IX.15.) Korm. r.

szerinti egyszeri belépésije|szó: ....... A további, a fenti R. á|tal
megkövete|t iratot je|en szeződés mel|ék|etét képezik.

Fe|ek megá||apítják, hogy az átadás-átvéte| vonatkozásában a munkatertilet megfele|ő,
ha a munkavfuzés helyére az anyag szá|lítása gépi vagy kézĺ erővel mego|dható és a
munkavégzés a tényleges munkavégzés he|yén megkezdhető.

A Megrende|ő a L97l2009. (IX.15.) Korm. rende|et 16. s (1) bekezdés b) pontja
alapján a te|jesí|ést műszaki ellenőr igénybevéte|éve| e||enőzi.

A műszaki el|enőr adatai:

Építesz:
Zsidi Lajos tel: 06 20 4799340
Mózes Lasz|ó tel: 06 30 9405955
Lavotta Miklós te|: 06 20 4297855
Gépész: Zsidi Lajos tel: 06 20 4799340
Kántor Imre te|: 06 20 2434830
Elektromos: Darnay János te|: 06 20 9779863
Kozponti telefon: 06 1 3141098 FAX: 06 1 3339535

Fe|ek rögzítik, hogy a szerződés te|jesítése fo|yamatosan |akott ingat|anok
vonatkozásában töfténik. Vá||a|kozó nem hĺvatkozhat ennek okán a fentiek mĺatt
fenná||ó, vagy bekövetkező semmifé|e körü|ményre. A munkavégzés rendjérő| Fe|ek a
bér|őkkel egyezteWe a munkaterü|et átadás-áwéte|ekor á||apodnak meg, ame|ynek
rész|eteit az átadás-átvéte|i jegyzőkönyvben rogzítenek.

A Vá||alkozó energiaigényét saját maga, a saját kö|tségére köteles biztosítani, arra
Megrendelő nem köteles. Ugyanúgy nem kote|esek erre az érintett ingat|anok |akói,
|akóközösségei.

A munkaterü|et átadását kovetően a szemé|y-, vagyon-, és munkabiztonságró|, a
kornyezetvá1e|mi szabá|yok betaftasáró| a Vá|la|kozó köteles gondoskodni. Vál|alkozó
fe|e| a Megrende|ő, il|. harmadik szemé|yek vonatkozásában azok vagyontárgyaiban,
é|etében, testi épségében, i||. egészségében a neki fe|róható módon ke|etkezett
hiányokért, il|' károsodásokért.

Vál|alkozó köte|es a keletkezett hulladékot a jogszabá|yoknak megfe|elően gyűjteni, és
hivatalos hu||adék|erakó-helyre szá||ítani, va|amint ezt a Megrende|ő felé megfe|e|ően
igazolni.

Az e|takarásra kerü|ő munkarészek e|takarása előtt a műszaki el|enőrt kozvet|enü|, ill.
az építési nap|ón keresztti| legalább 1 hétte| korábban éftesítenie kel| a Vállalkozónak.
Ennek e|mu|asztása esetén a Megrende|ő követe|heti, hogy tárják fe| az eltakaft
m un karészeket, melynek költségei a Vá | |a |kozót terhe|i k.

Megrende|ő e|őzetesen tajékoztatta Vál|a|kozót hogy a kivite|ezés során a felújítandó
|akóházak mindvégig |akottak lesznet a munkaterü|etet, építési anyagokat mĺndvegig
fokozottan őriznĺ szükĄ;es, mely Vál|a|kozó feladata és kö|tsége.

Józ sefr'áro s o ĺkotmány zata
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16. Teljesítési he|yei, aho| a vonatkozó munkákat meg ke|l Va|ósítani:
a) BudapestVIil. Magdo|na utcÄ22. Hrsz: 35311
b) Budapest VIil. Magdo|na utcÄ 44. Hrsz:35374
c) Budapest VIil. Magdolna utca 47. Hrsz;354fI
d) Budapest VIil. Szerdahelyi utca 12. Hrsz: 35139
e) Budapest VIil. Szerdahelyi utca 13. Hrsz: 35329
f) Budapest VIII. Szerdahelyi utca 18. Hrsz: 35136

v. Az átadás.átvétel

1. Az. átadás-áWéte|i e|járás megkezdésérő| Vá||alkozó Megrendelőt köteles készre
je|entés formájában írásban, a hatá|yos jogszabá|yi rende|kezéseknek megfe|elően
éftesíteni. Megrendelő kote|es az átadás-átvételi e|járást 5 munkanapon belü|
megkezdeni, és a Kbt. 130. 5 (2) bekezdés szerint |efo|ytatni, az ott meghatározott
jogkövetkezmények terhe me||ett. Az átadás-átvételi e|járás időtaftama 8 nap, me|y a
te|jesÍtési hatá ridőbe beleszá m ít.

2. Az eljáráson a felek képvise|ői megvizsgá|ják a teljesĹtést jegyzőkonyvet vesznek fel,
me|yben fe|vezetik az eset|eges hibák és hiányok listáját. A Vá||alkozó köte|es a
jegyzőkonyvbe nyilatkozni a hibák k.ljavÍľásának határnapjáról, meĺy nem ha|adhatja
meg összessegében az 5 munkanapot.

3. Az átadás-átvéteĺi e|járáson a Válla|kozó átadja a jótá||ási jegyeket, 3 p|d-ban a
megva|ósu|ási dokumentációt és megadja a beépített szerkezetet berendezési és
felszere|ési tárgyak haszná|ati és karbantaŕasi utasítasait, valamint je|en szeződésben
és jogszabá|yban rĘzített egyéb iratokat, stb. Ennek hiányta|an te|jesítése a
szeződésszerű te|jesÍtés fe|tétele.

4. A fentiek a|apján elvégzett hiánypót|ásokró| i||. javítasokró| a Vál|a|kozó írásban
tájékoztatja a Megrendelőt, aki a tárgyi munkát - megfelelőség esetén - átveszi. Ez a
biftokbaadás napja.

5. A Vá||a|kozó a Ptk. szerinti utófelti|vizsgá|ati e|járásban köte|es közremíÍködni. Az
utófelü|vizsgá|atot a Megrende|ő hívja össze a teljesítést kovető 1 év e|te|tét kovetően.

6. Vá||alkozó köteles együttműködni az érdeke|t szeruekkel, személyekke|, kü|önösen a
szakhatóságokka|.

7. Amennyiben a te|jesítésbe bevont szakemberek nem rende|keznek magyar
nye|vtudással, a szerződés te|jesítésének ideje alatt a szaKo|mács fo|yamatos
biztosítása Vá|la|kozó köte|ezettsége és ko|tsége, melyet a vállalkozói dff tafta|maz. A
szerzffiés te|jesítésének ideje a|att a szaKo|mács fo|yamatos biztosítása Vá||a|kozó
kötelezettsége és kö|tsége, melyet az vál|a|kozói dÚ ta'talmaz. Amennyiben Vá||a|kozó
a projekt kivite|ezési munká|atainak teruezésére és kivite|ezésére létĘott va|amennyi
építési és szo|gáltatási fe|adatok szerz&ésszerű teljesítése során, illetve a jótál|ási
időszak a|att a szo|gá|tatás nyújtásához, fe|adatai ellátásához a magyar szakmai nye|v
tárgya|óképes ismeretéve| nem rendelkező szakembeft vesz igénybe, a magyar
szakmai nye|v tárgyalóképes ismeretének hiányáboĺ adódó minden következményt,
be|eéftve a szaKo|mács, i||etve szakfordítás biztosítasát, illetve mindezek kö|tségét is,
minden esetben Vá||alkozó vise|i. A szakto|mács, i||etve szakfordítás teljes koltsége
Vál|alkozót terhe|i.

8. Felek rĘzítit hogy a kivite|ezést je|ző táb|ák kihe|yezése a kivĺte|ező fe|adata.

9. A te|jesítés során a
nemzeti rendszerben

I őzsefv áto s Ö nkotmáĺy zata

Vál|a|kozónak a|kalmaznia ke|l az ISo 9001 szerinti bárme|y
akkreditá|t tanúsító szeruezet á|ta| tanúsított Vagy ezze|
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egyenéftékű minősegbiztosítási rendszert vagY aza| egyenértékíÍ minőségbiztosítási
intézkedéseket va|amint az oHsAs 18001 szerinti bárme|y nemzeti rendszerben
akkreditá|t tanúsÍtó szervezet álta| tanúsított vagy ezze| qyenéftékű munkahelyi
egészségvéde|mi és biztonságirányÍtási rendszeft, vagy a fenti minőségbiztosítási,
munkahe|yi egészségvá1e|mi és biztonsági irányítási előír.ások maradékta|an
betaftására vonatkozó az ajánlattevő á|ta| működtetett fenti minőségbiztosítási,
munkahe|yi egészsegvéde|mi és biztonsági irányítási rendszerek tafta|mi|ag a fenti
szabvá nyok e|őírásaina k mi ndenben megfe|e|ő rendszeft .

vI. Kapcsolattaftás, jognyilatkozattétel

Fe|ek k.lje|entit hogy a tevékenysĄ7ük során a tudomásukra jutott üz|eti titkot
megőzik. Üz|eti titokként definiá|nak minden o|yan adatot, mely je|en szerz&és
keretein be|ti| a másik fé||e| kapcso|atban a tudomásukra jut. Kivételt képez ez a|ó|
azon adatok osszessége, ame|y a Kbt. vagy más jogszabá|yok szerint nyi|vános
adatnak minősül.

A titoktaľtasi kote|ezettség megszegéséből eredő káréft az ezért fe|e|ő fél káĺtérĺtési
köte|ezettséggel ta ĺtozik.

Fe|ek titoktartási kote|ezettsége kiterjed a munkavál|a|óikra, va|ame|y polgári jogi
szeĺződés a|apján munkavégzésre irányuló jogviszony, vagY más jogviszony a|apján a
fé||e| kapcso|atban lévő egyéb szemé|yekre is. Ezen szemé|yek magataftásáéft a
titoktaftasi köte|ezettség viszonylatában az érintett fé|, mint saját magataľtasáért fe|e|.

Nem minősri|het tiz|eti titoknak mindazon adat vagy információ, ame|yet jogszabá|y
Vagy a támogatási szerződés, i||eWe egyéb dokumentum az üzleti titok körébő| kizár.

Je|en szeződésse| kapcso|atban joghatályos nyi|atkozattéte|re jogosu|t szemé|yek az
a|ábbiak, akik jognyi|atkozataikat kizáró|ag írásban, az áWéte| ĺdejét igazoló módon
tehetik meg éruényesen. Fe|ek ez a|att éftik a te|efax il|. az e-mail üzenetek vá|tását,
ha annak átvéte|e igazo|ható, va|amint az építési naplóba az arra jogosu|t á|tal tett
bejegyzést is:

Megrendelő részérő|: dr. Kocsis Máté po|gármester
1082 Budapest Baross u.63-67.
A|foldi György DlÁ projeKmenedzser
1082 Budapest Baross u.63-67.
Tel, fax: 06114592258

Műszaki e||enőrök: Zsidi Lajos tel: 06 20 4799340
Mózes Lász|ő te|: 06 30 9405955
Lavotta Miklós te|: 06 fa 4297855
Kántor Imre tel: 06 20 Ż434830
DarnayJános te|: 06 2097t9863
Kozponti telefon: 06 1 3141098
FAX: 06 1 3339535

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

Tel: 0696/511350; 069615Lt430, illetve
fax: 0696/517434; 0696/51 1435
Paár Atti|a ügyvezető
2051 Biatorbágy Vende| Part Huber u. 1.

Te|: 0696/511350; 0696ĺ5Lt430, i||etve
fax: 0696/5 11434; 0696/51 1435
ifi. Szeivolt István vezérigazgatő

Vá||alkozó részérő|:

Vá|la|kozó részérő|:

] őz sef v áto s o nkotĺrrőny zata

1.

2.

Vá|la|kozó részérő|:

Budapest,Józsefuáros Magdolna negyed program III. ön}ormányzar'bérházfe|tĄítás kivitelezése

29



Konzultációs felhívás

1149 Budapest, Egressy út 28-30.
Te|: 06Ĺ1 4223550 illetve fax: 067ĺ 4223559

6. Szerz&ő fe|ek je|en szerződés teljesítése során köte|esek együttműkodni.

7. Megrende|ő és Vá||a|kozó egymás írásbe|i megkereséseire azok kézhezvéte|étő|
számíwa 2 munkanapon be|ül írásban érdemi nyi|atkozatot köte|esek tenni.

8. Megrende|ő képvise|ője jogosu|t a kivitelezés során bármikor a munka á||ását
ellenőrizni, és ezek eredményéről az építési naplóba bejegyzéseket eszkozö|ni.

wI. Zárő és vegyes ľendelkezések

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

2. Fe|ek megállapodnak abban, hogy a Vá|la|kozó nem fizet i||etve számo| e| a szeződés
te|jesítésével összefüggésben o|yan költségeket, me|yek a Kbt. 56. s (1) bekezdés k)
pontja szerinti fe|téte|eknek nem megfe|e|ő társasag tekintetében merülnek fe|, és
me|yek a Vá lla I kozó adókote|es jövede| mének csökkentésére a lka|masak.

3. Fe|ek megá||apodnak abban, hogy a szeződés te|jesítésének teljes időtartama a|att
tu|ajdonosi szerkezetét Vá||a|kozó a Megrende|ő számára megismerhetővé teszi és a
Kbt. 125. 5 (5) bekezdés szerinti ügy|etekrő| a Megrende|őt ha|adéktalanu| éľtesÍti.

4. Fe|ek eset|eges vitás ügyeiket egyeztetés útján rendezik (mediátor és vá|asztott
bíráskodás igénybevéte|e né|kü|), ennek eredményte|ensége esetén a hatáskörre| és
i | |etékesség ge| rende| ke ző bk ősághoz ford u l na k.

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

6. Fe|ek megá|lapodnak abban, hogy amennyiben je|en szerződés bárme|y pontja kogens
jogszabá|yba ütkozne, Vagy a közbeszerzési e|járás kote|ező éruényű
dokumentumának tafta|máva| e||entétes |enne, akkor je|en szeződés fentieket séľtő
rende|kezése helyébe - minden további jogcse|ekmény, így kri|onosen a szerződés
módosítása nélkü| - a megséftett köte|ező éĺvényíj jogszabályi rende|kezés vagy
közbeszerzési dokumentumi rende|kezés kerü|. Fentieket keĺ| megfele|ően a|kaĺmazni,
ha va|ame|y kogens jogszabá|y akként rendelkezit hogy va|ame|y rende|kezése a
szerzffiés része és azt szövegszerűen a szeződés nem taÉa|mazza (az adott
rendelkezés a szerződés részét képezi). Közbeszezésĺ e|járási dokumentum a|att ke|l

éfteni kü|onösen a keretmegá||apodást is.

7. Je|en szeződés ........ megegyező, eredeti pé|dányban készü|t e|, e|vá|aszthatatlan
részét képezi (megrende|ő pé|dányához csato|va) a közbeszezési eljárás iratanyaga.

8. Fe|ek rogzítit hogy a pénzi.igyi és műszaki Ütemteru módosÍtása (amennyiben az nem
jár más je|en szeződésben rögzített adat, tény módosításáva|) nem minőst'i| a
szerződés m ód os ítá sá n a k.

9. A szerződés a mindkét fé| aláírásra és köte|ezettsé9vá||a|ásra jogosult vezető
tisztségvĺse|őjének (Vá l la I kozóná | ceĺgszerű) a lá ír.ása esetén éľvényes.

10. Jelen szeződés az a|áírásának napján |ép hatályba.

Fe|ek a szerzffiést, mint akaratukka| mindenben megegyezőt, e|o|vasás és éfte|mezés után,
he|ybenhagyólag a|áírják.

Kelt: Budapest, 2014.
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Megrende|ő

Ellenjegpem:

pénzügyi el|enjegyző

Tózsefu áros Önkormánvzata

Vál|aIkozó
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1. sz me||ék|et

El|átandó munkák osszefog|alója

Budapest VIII. Magdolna utca 22. Hrsz: 35311
Cserére kerül a te|jes tetőhéjalás, |&ezés, bádogos szerkezetet cserép, va|amint az ereszaljak
deszkázata.
Budapest VIII. Magdolna utca 44. Hrsz:35374

- Utca i hom |okzat fel új ítá s, tŰzf alak, I ichthofok hőszigete|ése,

- Lépcsőházfestés.

Az utcai homlokzat az eredeti á|lapotnak megfe|elően kerü| fe|újítasra.

Homlokzatképzés:
Az utcai hom|okzatot az eredeti állapotnak megfelelően á||ítjuk he|yre.

Vako|atjavítás előtt a hom|okzaton szabadon vezetett kábelek a fa|síkba bevésésre kerülnek.
A nritázott hom|okzatvakolat javításra kerü| a meg|azu|t, sérÜ|t hom|okzati vako|at előzetes
Ieverésével.
A teljes hom|okzati fe|Ü|et festése szĺ|ikát bázisű a|apozóva| és festékke| készül színezési
javas|at szerinti színek fe|használásáva|.

Az ab|akok korü|i nyí|áskeretek javítása szükéges.
A gipszdíszek pót|ása e|őzetes mintavéte|ezésse| készü|, a kevésbé hiányos díszítések he|yszíni
javÍtássa| |esznek he|yreá||ítva.

A kapu melletti sérült osz|opdísz he|yreál|ítasra kerti|.

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

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

Pu eresz- és homlokdeszkát szintén cseréljüt az eresz- és a hom|okdeszkázat |azúros

fe|ri|etkeze|ést kap.

Nyílászárók:
A faszerkezetíÍ ab|akok szárnyait cseré|jüt a tokszerkezetek szükséges he|yreá|líĽásáva|

együtt.
A beépítésre kerti|ő nyí|ászárők szárnyai he|yszíni méretfe|vétet alapján kerü|nek gyáftásra.

A fa kapu rossz állapotú, szárnya és tokszerkezete javíĽásra kerü|.

Az elő|épcsőkben |evő fémsze|lőzők he|yett új pincerácsok kerü|nek beépítésre.
Lábazat:
A műkő |ábazat sérü|t á||apota miatt átépítésre szorul.
Je|en teruek szerint a fe|adat az épü|et szabadon á||ő tíjzfa|ainak hőszigetelése.
A hőszigetelés teruezett anyaga táb|ásított hőszigete|ő |emez ragasztva és dübe|ezve. A
|ábazati részeken XPS záńce||ás extruda|t polisztiro|hab |apot építünk be. A tűzfalak üres
pad|ástérbe eső részein a hom|okzatvakolat cserére kerü|. Mind a hőszigete|t, mind a vakolt
felület műgyantakotésű gördülőszemcsés vékonyvako|atos fe|ü|etképzést kap. Természetesen
e|helyezésre kerÜ|nek a szigete|őrendszerhez taftozó indíto és sarok profi|ok és a szigetelést
|ezárő bádogszerkezetek is.

A lépcsőház új festést kap.

Budapest VIII. Magdolna utca 47. Hrsz; 35421
-KaputeIefonrendszer telepítése,

J őz seÍváto s o nkorĺnáĺy zata
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-Utcai hom |okzat fe| új ítasa,

.Bejárati kapu fe|újíiás.

Az utcai hom|okzatot eredeti á||apotában á||ítjuk he|yre, az erďeti pinceab|akok megnyitásával

a pincesze||őzés biztosítására. A homlokzati ablakok míĺszaki á||apotukbo| eredően fe|újítast,

cserét igénye|nek.

Az épület bejárati kapuja rossz műszaki á|lapota miatt nem zárhatő, a |akók biztonsága
érdekében szÜkséges a felújítasa és kapute|efon-rendszer te|epítése.

Budapest VIII. Szerdahelyi utca 12. Hrsz: 35139
- Utcai hom|okzat fe|újítas.

Az utcai homlokzat az eredeti á||apotnak megfele|ően kerü| fe|újÍtásra.

Homlokzatképzés:
Az utcai hom|okzatot az eredeti á|lapotnak megfe|e|ően á||ítjuk helyre.
Vako|atjavítás előtt a hom|okzaton szabadon vezetett kábelek a fa|síkba bevésésre kerü|nek.

A hom|okzatvako|at javításra kertj| a meg|azu|t, sérÜ|t hom|okzatĺ vakolat előzetes |everéséve|.

A te|jes hom|okzati fe|tjĺet festése szi|ikát bázisú a|apozóval és festékke| készü| színezési
javas|at szerinti színek fe|haszná|ásáva|.

Az ablakok korü|i díszes nyí|áskeretek javítása szükéges. A párkányhúzásokat javítani, póto|ni

kell.

A gipszdíszek pót|ása e|őzetes mintavéte|ezéssel készü|, a kevésbé hiányos díszítések he|yszíni
javÍĽással |esznek he|yreál|ítva. A főpárkányi konzo|díszek te|jesen hiányoznat pót|ásuk

megtöfténik.
Párkányok bádogfedése, a konyok|ő bádqozása horgany|emezMl cserére kertjĺnek.

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

Az eresz- és hom|okdeszkázatot szĺntén cseré|jüt az eresz nádazott vako|at he|yreá||Ítása után

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

Nyílászárók:
A faszerkezetű ab|akok szárnyait cseré|jĹit a tokszerkezetek szükéges he|yreá||ítasáva|

egytitt. A beépítésre kerü|ő nyí|ászárók szárnyai he|yszíni méretfe|vétel a|apján kerü|nek
gyáftásra.

A fémkapu javításra kerü|.

A hom|okzaton |evő pinceab|akok helyett |ame||ás pinceszel|őzők kerü|nek beépítésre, a
pince|ejáró fém ajtó javításáva| együtt.
Lábazat:
A műkő |ábazat sérült, á||apota miatt átépítesre szoru|.

Budapest VIII. Szerdahelyi utca 13. Hrsz: 35329
- Utcai hom|okzat fe|újítas,
- Tíizf a|ak, |ichthofok hőszigete|ése,

- La káscsatolás komfoftosítássa | : I.em.9. a. -I'em. 1 0.

Az utcai homlokzat az eredetĺ á||apotnak megfele|ően kerü| felújítasra.

Homlokzatképzés:
Az utcai hom|okzatot az eredeti ál|apotnak megfe|e|ően á||ítjuk helyre.
Vako|atjavítás előtt a hom|okzaton szabadon vezetett kábelek a falsíkba bevésésre

kerü|nek.

A sima hom|okzatvako|at és a loĺáderes, fö|dszinti vako|at javításra kerü| a meglazu|t,

sérü|t hom|okzati vako|at e|őzetes |everéséve|.

J ózsefu áro s Ö nkotmáĺly zata
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A teljes hom|okzati fe|ület festése szi|ikát bázisÚ a|apozóval és festékke| készĹil
színezési javaslat szerinti színek fe|használásával.
Az ab|akok körÜ|i díszes nyí|áskeretek javítása szükséges. A gipszdíszek pót|ása

e|őzetes mintavéteĺezésse| készü|, a kevésbé hiányos díszítések heĺyszíni javítássa|

|esznek he|yreá | | ítva.
Párkányok bádogfedése, a könyök|ő bádogozása horgany|emezbő| cserére kerÜ|nek.
A függőeresz- és a |efo|yó csatornák cserére kerülnek.
Az eresz- és hom|okdeszkát szintén cseré|jüt az eresz nádazott vako|at he|yreá||ítasa
után színezést, a homlokdeszkázat lazúros felü|etkezelést kap'
Nyí!ászárók:
A faszerkezetű ab|akok szárnyait cseré|jĺit a tokzerkezetek sztikéges
he|yreá||íEásával együtt.
A beépÍtésre kerü|ő nyí|ászárók szárnyai helyszíni méretfe|véte| a|apján kerti|nek
gyártásra.

A fa kapuszárny- és tokszerkezete javíĽásra kerü|.

A hom|okzaton |evő pinceablak he|yett lamellás pincesze|lőző kerül beépítésre.
Lábazat:
A műkő lábazat sérü|t á|lapota miatt átépítesre szoru|.
Je|en teruek szerint a fe|adat az épĹi|et szabadon á||ő tíizfalainak hőszigete|ése.
A hőszigetelés teĺvezett anyaga táb|ásított hőszigete|ő |emez ragasztva és dÜbelezve.
A |ábazati részeken XPS záftce||ás extruda|t po|isztiro|hab |apot építtink be. A tűzfa|ak
üres pad|ástérbe eső részein a hom|okzaWako|at cserére kerü|. Mind a hőszigete|t
mĺnd a vako|t fe|ület műgyantakötésű gordü|őszemcsés vékonyrłako|atos fe|üĺetképzést
kap. Természetesen e|he|yezésre kerü|nek a szigete|őrendszerhez taftozó ĺndÍto és
sarok profi|ok és a szigetelést lezáró bádogszerkezetek is.

A bérlővel rende|kező I. eme|et 10. számú, 30 m2, egy szobás, félkomfot Iakás és az I.
eme|et 9/a. sz. Üres 8 m2 sztikéglakás mĹíszaki egyesítéséve| 38 m2 tertjletű
komfoftos |akás kialakítható.
H e I yÍség e k kÍa Ia kítií ę

Az összevonásra kerü|ő lakás helyiségkia|akítasai biztosítják a komfortos komfortfokozatú
lakáskr]térium e|őír.ásait, megfele|ő |akószoba, konyha, fűrdő és me||ékhelyisegek biztosításáva|'

Budapest VIII. Szerdahelyi utca 18. Hrsz: 35136
- Utcai hom|okzat felújítas,
- Be|ső hom|okzat fe|újÍtas,

- Kapua|j, lépcsőház felújítás,
- EleKromos nagyjavíĽás, kaputelefon rendszer felújítas,
- Gáz a|ap és fe|szálló és fogyasztói vezeték csere'
- Víznyomó a|apvezeték csere' szennycsatorna a|apvezeték csere,
- Víznyomó felszá||ó és szenny|efoĺyó vezeték csere komfoftosításĺ |ehetőseg

biztosĺtássa|,
- Kozös wc felújítás,
- Haszná|aton kÍvĹi|i pincerekeszek eĺbontása, intenzív sze||őzés biztosítása,

ta lajvizesedés megszĹi ntetése.

Az utcai hom|okzat az eredeti állapotnak megfe|e|ően kerü| fe|újítasra.
Homlokzatképzés:
Az utcai homlokzatot az eredeti á||apotnak megfele|ően á||ítjuk he|yre.

I ózsefr áro s Ö nkotmáĺv zata
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Vakolatjavítás e|őtt a hom|okzaton szabadon Vezetett kábelek a fa|síkba bevésésre kerülnek.
A sima homlokzatvako|at és a kváderes, fo|dszinti vakolat javításra kerü| a meg|azu|t, sérü|t
homlokzati vako|at e|őzetes leverésével.
Az eme|eti tég|aburko|at javítása után tisztításra, mosásra kerÜ|.
A tég|afelü|et csiszo|ni, átfesteni nem szabad!
A te|jes homlokzati felÜ|et festése szilikát bázisÚ a|apozóva| és festékke| készÜl színezési javas|at
szerinti színek felhasználásával.
Az ab|akok körü|i díszes nyí|áskeretek javítása szükséges. A párkányhúzások pót|ását részben
vako|attal, részben ornamentikával szüksĄ;es javítani, póto|ni.
A gipszdíszek pótlása előzetes mintavéte|ezésse| készĹil, a kevésbé hiányos díszítések he|yszíni
javítással |esznek helyreál|ítva. A főpárkányi konzo|díszek hiányoznat pot|ásuk megtofténik.
Párkányok bádogfedése, a könyok|ő bádogozása horgany|emezbő| cserére kerülnek.
A függőeresz- és a |efo|yó csatornák cserére kerÜ|nek.
Az eresz- és homlokdeszkát szintén cserélji'it az eresz nádazott vako|at he|yreá|líLiása után
színezést, a hom |okde szkázat |azú ros fe| ti |etkezelést ka p.

Nyí|ászárók:
A faszerkezetű ablakok szárnyait cseréljtit a tokzerkezetek szükséges helyreá||ítasával együtt.
A beépítésre kerülő nyílászárőkszárnyai he|yszíni méretfe|véte| alapján kerü|nek gyánasra.
A fa kapu rossz á|lapotú, szárnya cserére, tokzerkezete javításra kerti|'
A haszná|aton kiivü|i üz|ethe|yiség e|deszkázott porta|jának fe|újítasa is megtöfténik.
Az üz|etbejárat fe|etti előtető elbontása javaso|t.

Lábazat:
A míĺkő lábazat sérü|t, á||apota miatt átépĺtésre szoru|.
Vako|atjaví|ással, szinezésse|, nyílászárók szükégszerinti javÍĽásáva|, cseréjéve| fe|újíltást kap a
kapua|j és az udvari hom|okzat is.

Az elavu|t e|ektromos vezetékrendszer fe|újítasával megszűnik a há|őzat gyakori tú|terhe|tségą
vezetékégéset a rendszer így megfe|el a szabvány szerinti érintésvéde|mi e|őírásoknak
(KLÉsz). A kapute|efonrendszert is kiépítjük.
A menetes gyakran szivárgő és korrodá|t gáarczetékhá|ózat cseréjéve| a rendszer megfe|e| a
műszaki biztonsági előírásoknak. (2003. évi XLil töruény 22. 5 (7) bekezdés)
A régi ólomnyomó, kőagyag, eternit lefo|yóvezeték hálózat cseréjével megszűnnek a gyakori
csőrepedéset födémázásot víze|fo|yások.
A közös wc-k fe|újítasáva| a műszaki|ag nem komfortosítható lakások bér|őĺnek is
,,komfoftosabb'' korti|ményeket bĺztosítunk. Megúju|nak a vezetékrendszeret víztakarékos
berendezéseket szere|tink fe|, megszűnnek az évek óta nem haszná|t berendezések.
A sze||őztetett pincetérben az alaptestek kapilláris járataiban injeKá|ássa| megszÜntetjük a
ta|ajvíz i ntenzív fe |szÍvodását'

J őzs eÍv áto s Ö ĺko rĺrráĺĺy zata
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ry. kötet

Ajánlott igazolás . és nyilatkozatminták

TARTALoM. És ł KBT' 49. s (2) BEKEZDÉSE SZERINTI IRATJEGYZÉK

J óz sefu áro s Ö n,ko ľ.ĺnáĺy zata

oIdaIszám

Taľta|omjegyzék

Fe|o|vasó lap (1. sz. mellék|et)

A|áírási címpéldány/a|áírási minta

A cégkivonatban nem szerep|ő kötelezettségvá|la|ók esetében a cégjegyzésre
jogosu|t szemé|ytől származő, aján|at a|áírására vonatkozó (a meghata|mazott
a|áírását is tafta|mazó) ír.ásos meghata|mazás te|jes bizonyĺtó eĘű magánokiratba
fog|a|va (f. sz. me||ék|et)

Téte|es árazott koltsegvetés

Pénzrigyi és műszaki Ütemteru

Üzl rľr TITKoT TA RTALMAZó r nłro x (ADoTT ESETB E N ) öná||ó
me||ék|etben

Az A'ÁNtATTrvő ÁI.ľru BEcsAToLNI KÍVÁNT DoKuMENTuMoK (ADoTT
ESETBEN)

Budapest,Józsefuáros Magdolna negyed pÍogÍam III. önkormányzaĺbétházfe|{ljítás kivitelezése
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1. számú me|léklet
FEtoLvAsótAp

1. Ajánlattevői konzorcium
Név:

Székhe|y:

Telefon:
Fax:

E-mail:
Tagok adatai (néV' székhe|y):

Tagok adatai (név' székhe|y):

Kapcsolattaftó
neve:

2. Ajánlattéte!tárgya:
..Vá||a|kozási szeződés keretében Budapest, Józsefuáros Magdo|na negyed program
III. ön kormá nyzati bérházfel új Ítás kivite|ezés e 6.r ész,,

3, Ajánlat:

L ajćnLatkéró az egyösszegű váI1alkozói áta|ánydijat értéke|i

J ő zsefv árc s Ö nko tmźny zata

1. egyösszegíĺ vállalkozói átalánydíj
1 (nettó HUF) az alábbi bontásban

netfÁ Ft azaz nałtÄ

Budapest VIII. Magdolna utca 22. Hrsz:
35311

Budapest VIII. Magdolna utca 44. Hrsz:
35374

Budapest VIII. Magdolna utca 47. Hrsz:
3542Ĺ

Budapest VIII. Szerdahelyi utca 12. Hrsz:
35139

Budapest VIII. Szerdahelyi utca 13. Hrsz:

3s329

Budapest VIil. Szerdahelyi utca 18. Hrsz:

35136

nettó ........
......forint

neľtń Ft azzz nallłő
......forint

npttó Ft azaz neltő
......forint

nettó Ft azaz nellő
......forint

nettÁ trř ezaz nałi.Á

......forint

npľfií Fľ azaz ne|'lő
forint

2, regisztrált taftós á||áskeresők

foglalkoztatásá na k méftéke

.....fő x .........munkanap

főxmunkanap

Ke|tezés (he|ység, év, hónap, nap)

Budapest,Józsefuáros Magdolna negyeđ pÍogÍam III. önkoľmányzaibérházÍe|ÍĄítás kivitelezése
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(cegjegyzésre jogosu lt Vagy sza bá |yszeríĺen

meghatalmazott képviselő a|áír.ása)

2.sz.me|léklet

MEGHATALMAZÁS

A|u|írott mint a(z)
(székhe|y: ) ajá n |attevő cégjegyzésre jogosu lt képvi selője
ezennel meghatalmazom (szig.sz.; 7 szul.;

; an.: ; lakcím: , hogy a ,ľál|alkozási szeruődés
keretében Budapest, Józsefváros Magdolna negyed program III. iinkormányzati
bérházfelújÍtás kivitelezéshez 6.rész,, targyú -konzultációra fe|hÍvás keretében-
kozbeszezési e|járás kapcsán készített aján|atunkat aIáírásávaI lássa €|, helyettem és
nevemben eljárua nyilatkozatot tegyen, jogokat szerezzen és kote|ezettségeket vá|laljon.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

(meg hata l m azó cqjqyzésre jogosu |t

képvise|őjének a |á ír.ása)

(meghata Imazott a |á ít.ása)

Előttünt mint tanúk e|őtt:

A|áír.ás:

Név:

Lakcím:

ĺ óz sefr'áro s Ö nkotmálv zata
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V. kötet

Műszaki leírás

Kii!ön fi|e-ban kerĺil csatolásľa!

J őzsefváto s o nko tmáĺy zata
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I. kötet

KoľzulrÁcronn szóló reuÍvÁs

Józsefrĺárosi önkormányzat (1082 Budapest, Baľoss u. 63.67.)

B uda pest, Józseńrá ros Ma gdol na negYed. Pľo9 ra m III. ön kormá nyzati bérházfel újítás

KERETMEGÁu.łpooÁsos EuÁRÁs MÁsoDIK szAKAsáHoz
8. rész

Buonprsr
20L4
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1. Az ajánlatkérő és a lebonyolító szervezet neve és címe, telefon. és te|efaxszáma,
vatamint elektronikus e!érhetősége:

Aiánlatkérő:

-

JOZSE FVAROSI O N KORMANYZAT
cím: 1082 Budapest, Baross u.63-67.
Tel: 06-1-459-27-23
Fax: 06-1-313-66-96
e-nrail : ballakata@jozsefuar os. hu

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

2. Hivatkozás a keretmegá|lapodásos eljárás első részét megindító hirdetményre
és közzététe|ének napja:
Józsefuáros Önkormányzata, mint Aján|atkérő ..Keľetmegállapodás Budapest,
Józsefuáros Magdolna negyed pľogram III. önkormányzati béľházfelújítás
kivitelezéshez'' tárgyában közbeszeaési e|járást indított. Aú. e|já;ás fajtája
keretmegá||apodásos, az e|járás e|ső részében nemzeti, nyílt. A Közbeszezési Ertesítőben a
KE- 13320/2013 szá mon 2013.08.02.-án közzétett.

3. H ivatko zás a meg kötött keretmegá l la podásra :

Az eljárás e|ső részében aján|atkérő az a|ábbi aján|attevőve| kotötte meg a keretmegá||apodást
(a továbbiakban : Keretmegál|apodás):

MAGDoLNA NEGYED 2013 KoNzoRcIUM (Konzoľcium vezető: West Hungária Bau
Építőipari Szolgáltató Kft. 2051 Biatorbágy Vrendet Part Huber u.l Konzorciumi
tag: EPI(AR zĺt. L1'Ĺ2 Budapest, Németvölgyi ft 1a6.)
szerződés azonosíto : 509 l 20L3

4. Az ajánlatkérő átta!jelen szerződéshez ľendelt elnevezés:
,,Vállalkozási szerződés keretében Budapest, ]ózsefuáros Magdolna negyed program III,
cinkormányzati bérházfelújĺtrís kivitelezése 8, rész,

5. Jelen kiizbeszerzés tárgya, iIletőleg mennyisége:
Tárcy: Budapest, Józsefuáros Magdo|na negyed program III. önkormányzati bérházfelújítas
kivite|ezése 8.

Ajánĺatkérő felhĺuja Ajánĺattevőt a keretmegállapodás mqkcitésére ĺrányuló kcizbeszerzési
el1árásban tett a1iánlata kĺegészĺtéséré az aĺábbiak szerint:

Budapest VIII. Dankó 16. Szociális Infoľmációs lroda

A he|yiseg a Dankó utca 16. szám a|atti önkormányzati társasház föĺdszintjén talá|ható, a
társasház 2010-ben teljes köríĺ fe|újítason esett át. A -100 m2-es 3 térre tago|t he|yiség
jelen|eg haszná|aton kÍvü| van, egykor több Ĺiz|ettérre vo|t fe|osztva. Az utcához 4db
168x305cm.es fé|korívesen záródó poftal|a| kapcsolódit melyeket a fe|újítássorán befa|aztak'
Je|en|eg a he|yiségcsopoftba csak a társasház be|ső udvarára néző ablakán kap természetes
fényt.

T ózsefu áro s t nkotnánv zata
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A szolgá|tató iroda cé|ja a negyedben történő éptilet felújítások koordinálása, a |akósság,

érintettek információva| va|ó e||átása, rehabi|itációva| kapcso|atos előadások szeruezése.btA
helyiségek két funkcióra tago|ódnat az utca fe|é néző terek Ĺigyintézésre szo|gálnak
(ügyfé|tér' közönségforga|mi mosdó), a hátsó traKusban lévők pedig az irodai munkára (iroda,
vezetői iroda, teakonyha, mosdó, raKár).

Építészet: A funkcióbó| adódóan a közönsĄ;forga|mĺ terek megje|enésének tiszta, áttekinthető,
barátságosnak és informatívnak ke|| lennie, ezt, segíti e|ő a kevés, egyszerűformájú,
nagyméretű bútor; a színes, konnyen tisztítható, jó akusztikai adottságokkal rendelkező
műgyanta padlóburko|at és a színes, mosható, festet vako|t fa|burko|at.Ĺ-Ějnz irooaneýisegek
építészeti kialakítasa is hason|ó, de itt ĺnkább a visszafogottabb színhaszná|at és az
otthonosabb hangu|at a je||emző. A kÜlső nyí|ászárók közü|je|enĺeg csak egy Van beépítve, az
udvari ablat mely rossz á|lapota miatt cserélni ke||. Az utca felé a pofta|ok befa|azását ki ke||

bontani, majd 3db rész|egesen nyitható és 1db kétszárnyú ajtó portált ke|l beepíteni.

Gépészet - fűtés: Az éptilet fűtése kozponti kazánrő| toĺténit a he|yiségcsopoft hő-eĺ|átását is
ez a kazán biztosítja. A szolgá|tató iroda két csatlakozási ponttal rende|kezi, az egyik az utcai
hom|okzatná| közvet|enÜ| a fodém alatt a |eendő bejárat fe|ett, a másik az irodatérben a
meg|évőab|ak me||ett, szintén a fodém alatt. Akár mindkét helyrő| biztosítható a helyiségek
fűtése, mérőőra nem szt.ikéges, terü|et a|apú e|számo|ás van. A fűtés módja a kö|tségvetés
szerint radiátoros. A be|ső kiszo|gáló funkciók szel|őzését gépileg ke|| mego|dani, meĺynek a
kivezetése még kérdéses. Az iroda a ház kozponti kazánjáról kapja a me|eg-vizet is, me|ynek
csat|akozási pontjai nem ismertek. A szennyvÍz csat|akozási pont a |eendő akadálymentes wc
mosdója alatt ta|á|hatő, az összes vizes berendezés a közvetlen kozelében ta|á|ható.

Statika-bontás. A he|yiségek kia|akítasához kisméľtékű bontás szĹikĄ;es. Egyrészrő| a negy
befa|azott portál kibontása, va|amint a be|térben két normá| méretű ajtó és egy nagyobb
fesztávú (2,6 m) nyí|ás bontása. Ezeken fe|ü| a központi he|yiségben van kb. 72oxL20 cm-es
10 cm magas beton gépa|ap, amit szintén bontanĺ ke||. Az összes bontás mennyisége -9m3.l.-t
Az új nyí|ásokná| kiváltás szükséges, 2db -lm nyí|ás és ldb 2,6m-es.

E|ektromos:[$;Minden helyiségben szÜksĄ7es mesterséges megvi|ágítás. Á|mennyezet csak az
e|ső traktusban |évő két helyiségben lesz (Ügyfé|tér, vezetői iroda). Az ügyľé|térben két féle
vi|ágítas |enne jó, egy álta|ános, á|mennyezetbe integrált va|amint egy a kozponti pu|t fö|é
belogatott pontszerű világítás. Az álmennyezet nélkü|i, nagy be|magasságú terekné| is
belógatott világíto testeket kel|ene a I ka |mazni.

Akadá|ymentesítes:[.Ĺjł funkció közonségforgalmĺ tereinek (tigyľéltér' mosdó)
akadá|ymentesnek kell |enni, az iroda tereknél ez nem követe|ménY, de amennyiben ezek
kia|akí|ása lehetséges, törekedni kel| rá. Az Ügyféltérbe való bejutáshoz módosítani ke|| az
épü|et e|őtti járda fe|ri|etet, a bejárat e|őtt llcm-re| meg ke|| eme|ni a burkolat síkját. Az
ügyfé|térben |évő eme|tmagasságú pult (90cm) nem fe|e| meg a kovete|ményeknet ebben az
esetben a to|ószékes Ügyfeleket a hátsó iroda térben |ehet fogadnĺ. Az ügyfé|teret
akadálymentes mosdó szolgá|ja ki.

Budapest VIII. Dankó 4o. Tehetséggondozó lroda
A he|yiség a Dankó utca 40. szám a|atti önkormányzati épü|et fö|dszintjén ta|á|ható. Az
összesen 48 m2-es 2 részre tago|t he|yiség je|en|eg haszná|aton kívü| van. Kivite|ező fe|adata
a he|yiségek kifestése és mázoĺása a me|léke|t kiírás szerint.

Budapest VIII. Dobozi 23. Családfejlesztő és intenzív családgondozó

A teruezési terü|et egy fö|dszinti he|yiségcsopoft a Dobozi és Magdolna utca sarkán, Dobozi
utca 23 szám alatt. A he|yiség egy többszintes társasház földszintjén ta|á|ható (a te|ek
he|yĘzi száma: 35418). Bejárata Magdo|na utca felől van; ab|akai mindkét utcára, i|letve a

Ióz sefu áro s o nko tmőnv zata
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ház udvarára néznek. Az udvar fe|ő| a he|yiség nem kozelíthetl meg. Tartozik hozzá egy
Dobozi utca fe|ö| megközelíthető pincerész, amely a he|yiséghez közvet|enÜl nem kapcso|odik.
A he|yiségcsoport padlóvona|a he|yszíni felmérés szerint a járdaszinthez képest +0,40m körü|
van, két fellépésse| köze|íthető meg. A helyiség önkormányzati tu|ajdonú, je|en|eg Üres,
101,20 mf előző funkciói: étterem, közért.

A he|yiségcsopoft közepes állapotban van. Az utca feh|i he|yiség egylégterő, vako|t fa|akka|
és kerámia pad|óburko|atta|. Az ab|akok egyszeroíÍ faab|akot hom|okzati rácsokka|; a bejárati
poftá| acé|szerkezető, utca fe|ől mechanikusan mőködtetett biztonsági redőnnye|. Az udvari
he|yiségek egy nagy nyí|ásáthidalássa| kapcso|ódnak ide. A hátsó rész az e|őző haszná|at során
vizesb|okkoknak (zuhanyzók, Wc-t mosdók) adott he|yet. Egy része alatt feltö|tés készü|t,
fe|tehetően csatorna e|vezetés és vízszigetelés miatt, ezért itt magasabb a pad|ószint
(+0,11m). A be|ső, ab|ak nélktj|i he|yiség sze||őztetése érdekében nagyméretű
szel|őzcícsatorna csat|akozikaz udvari ab|akhoz. A hátsó he|yisegeknéla fe|mérés során egy az
1. eme|etrő| |ejövő csatorna vezetéket fedezttink fe|; feltárása szükséges a kivite|ezés

megkezdése ehtt. A pince|ejárat felett lévő he|yiseg a|acsony be|magasságú. ĹbjAz utca fe|ö|i

helyiségben |évő radiátorok jó á||apotban vannat újszeroűek - á||apotuk e||enőzése és
javításuk után megtartásuk javaso|t. ĺ'-Ěh oobo'i utcaró| megkoze|íthető pincerész rossz és
elhanyago|t á||apotú, haszná|aton kíVÜ|. A bo|tozatok a|att egy nagymérető fe|tehetően

szennyvíz csatorna húzodik. A pincéve| a jelen|egi áta|akítas nem fogla|kozik. i'].jA Magdo|na

utca ezen szakaszán je|en|eg -1,40m korÜ|i szélességő járda van és járdával párhuzamos
parkolás.

A helyisegcsopoft bejárata a jobban hasznáĺható és gazdaságosabb a|apĘzi e|rendezés
érdekében új he|yre kerÜ|, egy je|enlegi ablaknyí|ás he|yére. Ehhez |opcso|ódóan a|akítható ki
az akadá|ymentes megkoze|ítéshez szükséges egyo|da|ú rámpa, i||etve előlépcső. Innen a
váró-fogadó térbe |épünk; innen nyí|ik az iroda és az interjú szoba. A váróhoz kapcsolódik az
akadálymentes ügyté| WC és mosdó is. Az irodábó| egy rövid köz|ekedőből nyí|ik a do|gozói
vizesb|okk és a teakonyha.

A bontási munkák. Minden meglévő vá|aszfa|, a hátsó he|yisegekben lévő feltöltés, az új
teruezett bejárat helyén a parapetfa|, a meg|évő pad|óburkolatok és a fa|burkolatok kerüĺnek
bontásra.

Ezután a kií.ásnak és a terueknek megfelelő anyagokka|, minősegben és formában kerülnek a
he|yiségek kia |akításra.

Budapest VIII. Magdo|na 47. Kirekesztett nők menedékhelye

A he|yiség a Magdo|na u. 47 szám a|atti önkormányzati társasház fö|dszintjén ta|álható. A
he|yiségcsopoft je|en|eg |erom|ott ál|agú, korábban üz|ethe|yiségként funkcioná|t. Mérete -114
mZ-es, az utcÁhoz ldb 150x248cm-es ajtóva| kapcso|ódik' a hátsó udvarhoz további 2 db
ajtóva|, a negyedik ajtó a pince|ejáróhoz taftozik.

A projeK á|talános cé|ja a negyedben je|entős számban é|ő, társadalombó| kĺrekesztett nő
mentá|higiénés gondozása és munkaerőpiacra történő visszavezetése fog|aIkoztatási
rehabi|itáción keresztü|. A társada|om periférĺájára kerü|t nők számára létesítendő közösségĺ
tér létrehozása, ame|y több funkciót |átna e|: rehabi|itációs fog|alkozüatás biztosítása (szövés,
varrás, kézműves fog|a|kozások), közös főzés, tartósítás, étkezés.

A he|yisegek két funkcióra tago|ódnak, az utca fe|é néző tér szo|gá| a nők közösségi teréü|,
míg a hátsó, keskenyebb traktusban a szociá|is munkások irodája és szemé|yzeti mosdó,
zuhanyző kap he|yet. A funkcióbó| adodóan a közonségforga|mi terek építészeti megjelenése
barátságos, ugyanakkor befelé fordu|ó. Ezt a hatást az utcához képest csaknem egy méterre|
magasabb pad|ószint ĺs erősíti. A külső nyí|ászárókat rossz ál|apotuk miatt cserélni ke||. A
bontásokat parapetfelfa|azásokat és nyí|ászáró áthelyezéseket lásd Ęzok szerint!

T óz sefu áro s Ö nkotmźnv zata
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Az épti|et fűtése fa|i turbós gázkazánrő| történik. A fűtés módja a kö|tségvetés szerint
parapetkonveKoros, ezt a mego|dást cseréljtik radiátorosra. Ez he|yszűke miatt is
nélkü|özhetet|en, i||etve a költsegvetésben szereplő 3 parapetkonvektor nem tudná
egyen|etesen fe|fűteni az összes helyiseget. Kémény rende|kezésre á||, még nem tudjuk béĺe|t
e. A be|ső kiszolgáló funkciók sze||őzését gépĺleg ke|l megoldani, me|ynek a kivezetése mĄ7
kérdéses. Az épü|et melegvíz el|átása fa|i turbós gázkazánró| torténik.

A he|yiségek kia|akÍtásához kĺsméftékű bontás szrikséges (aljzatfe|torés vizes he|yiségben,
parapetbontás). Tartószerkezetet érĺntő bontási munká|atokat nem teľveztünk.

Minden heĺyiségben szÜkéges mestersĄ7es megvilágítas. Álmennyezet csak a mosdókban
lesz. Itt á|mennyezetbe integrá|t pontszerű vi|ágítast ke|lene a|ka|mazni. Az álmennyezet
né|küli, nagy belmagasságú terekné| mennyezetre szere|t világító testeket ke||ene a|ka|mazni,
figyelembe véve azt, hogy a közossegi térben fo|yó kézműves munka miatt nagyobb
megvi|ágÍtási igénnye| ke|| számo|ni. A közösségi térben a varrogépet számítogépek
eleKromos áram igényének kiszo|gá|ására az a|jzatban pad|ódobozt célszerű kia|akítani. A
nagyobb irodában is megfonto|andó e megoldás a|ka|mazása.

Az akadá|ymentesítés követelményeinek a funkció nem fe|e|tethető meg, a járda és a be|ső tér
között csaknem 1 m.es magasságkülönbseg miatt.

Budapest VIII. Mátyás tér 15. Pinceklub

A Budapest VIII. Kerület Mátyás tér 15 (Kesztyűgyár Kozössegi Ház) a Budapest Józsefuárosi
onkormányzat tu|ajdonában van. A 115m2-es 6 he|yiségbő| á||ó helyiség csopoń fe|újtása a
fe|adat. Minimá|is a|apĘzi változtatássa| pincek|ub kia|akítasát teruezzük. Je|en|eg a pince
fa|ai vizeset a levegő páratafta|ma nagy. A pincek|ub kia|akÍtásáná| fontos szempont a
nedvesség csökkentése, a levegő párataftalmának norma|izálása

Budapest VIII. Szerdahelyi 13. Szociális Mosoda

A 107,88 m2 a|apterü|etű áta|akítandó fö|dszinti he|yiségcsopoft a Szerdahe|yi utcában
he|yezkedik e|; fő megkoze|ítése az utcai poftá|on keresztü| töfténit de a belső udvarró| is
bejuthatunk; korábban kifőzde vo|t. Az ingat|an kozepesen rossz á||apotú, a burko|atot
nyí|ászárók cseréje javasolt, kü|önösen az utca fe|ő|ĺ portal felújítasa vagy cseréje! Két nyí|ás
ideiglenesen el lett fa|aana, ezeknek feltárása szĹikséges a leendő funkcióhoz.

A korábbi kifőzde szociális mosodává alakul át. A teruezett funkció a környék háztaftásainak
egyik a|apvető prob|émáját igyekzik mego|dani - a környező lakásokban a kis a|apterÜ|et
miatt nem jut e|é9 he|y a mosásnak és a szárításnak, a |akóhelyisegek vizesednek - miközben
a mosodában szociá|is segítségnyújtás zajlik majd. A he|yiségcsopoft teruezett funkciója:
mosoda (2 mosodai segéd) és szociá|is segítségnyújtás szo|gáltatás (1 irodavezető + 2
szociá|is munkás); a JSZSZGYK.

A teruezési program szerint szükséges he|yisegek: iroda: 3 fő (3+1), mosodatér |evá|asztható
konzu|tációs réssze| és gyerek játszó sarokkal (2 mosodai segéd), ügyľé| WC, mosdó:
akadá|ymentes + pe|enkázó aszta|, do|gozói WC, mosdó, teakonyha: csak dolgozói
hasznáĺatra; e|különített tárgya|ásra is alkalmas, raKár, takarÍtószer tároló. Lehetőség szerint
akadálymentes megköze|ítés és használat (Ügyfe|ek részére) igény. Várhatóan |esz babakocsis
forgalom is.

A Szociá|is mosoda kia|akÍtáshoz bontási és áta|akí]tási munkák szüK{]esek. Az utcai fronton
torténik a teruezett mosoda feltárása. (Biztonság technika: az utcai hom|okzati nyí|ások e|őtti
fém redőny fe|újítható e' Vagy csere szükseges?) A je|en|egi mosdó és WC b|okkot el ke||

bontanĺ és az utcai front he|yiségeit egybe ke|| nyitni, hogy kialakíthassuk a mosoda közösségi
tereit (001). A konzu|tációs teret (001A) egy mobil fa||a|, vagy elhúzható draperiáva| teruezzÜk
|evá|aszthatóvá tenni a mosodatéftő|' A gépek haszná|ata kozben konzultációra is |ehetőség
Van, a szociális munkások egy |evá|asztható térben zavafta|anu| beszélhetnek az ügyfelekke|.
A kirakat poftálokat he|yre ke|| á||ítni, amennyiben lehetőség van rá javaso|t az űj nyí|ászárők

I őzseÍvárc s Önkormánvzata
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beépítese! A korábbi konyha helyĺségeibő| iroda (002) épti|, a meglévő be|ső válaszfalat és a
ga|ériát e| kel| bontani. pr. udvari hom|okzaton egy pincelejáró ta|á|ható, amennyiben
|ehetséges ezt meg ke|| sztintetni, hogy a belső térben épített lejáródoboz elbontható |egyen.
Az iroda és a mosoda tere kozött egy mozgatható ,'kukucskáló,' nyí|ást teruezÜnk az aktív
vizuá|is kapcso|at kia|akítása miatt. A személyzeti vizesblokt a szeńár, a mozgássérĹilt
kozösségforga|mi WC és a teakonyha a belső légudvar köré csopoftosu|. Amennyiben
|ehetséges ezek fe|ett érdemes ga|ériaszintet kia|akítani a nagy (4,20 méteres) belmagasság
miatt vagy á|mennyezet javaso|t.

A vá|aszfa|ak e|bontása me||ett e|fa|azott ajtók visszabontása torténik; a mosoda és az iroda
tere között egy ''kukucskáló', ablakot tervezünk, ami egy korábbi falnyí|ás visszabontásáva|
készü|! Az irodatérben je|enleg szén|edobó fog|al e| egy je|entős he|yet, aminek visszabontását
e| kell végeznĺ a pince sze||őzésének továbbĺ biztosítása me||ett!

A meg|évő utcafronti vizesb|okk e|bontásra kerÜ| és a |{;udvar körül éptilnek az új vizes
helyiségek. A mosogépek csat|akozása a mosdók fe|ől történik (milyen speciá|is gépészeti
mego|dások szükégesek? Az ipari mosógépek nem me|egítik a vizet ezért a mosási idő 30
percre csökken, viszont az üzemi meleg vizet használnak mosáshoz (p|.50-60 fok). A
vízhőmérsék|etet biztosítani ke|| a rendszerben és az ANTsz határozza meg a mosás minimá|is
hő szükség|etét beépítesi terület a|apján. A mosoda tereiben radiátoros fiĺtést tervezünt a gáz
üzemű kazánt a vizesblokk tereiben cé|szerĹÍ e|he|yezni, pontos he|yét he|yszíni szemlén kell
megá||apítani a kémény és a |égudvar adottságaĺt figye|embe véve! A vizes he|yiségek a
|égudvarba sze||őztethetőek, de meg ke||vizsgá|nia kia|akítási lehetőségeket!

A mosoda tereiben a fé|ipari mosó. és szárítogépek há|ózati csat|akozása megoldandó! A
terekben á|ta|ános világítas kerü|. Mozgatható akasztott mennyezeti vi|ágítast teĺvezünk. A
mosoda terében W és számítógép csat|akozást teruezünk. Az irodában 3 aszta|i számítogép
fog működni kiegészítő irodai eszközökke|.

Az akadálymente megköze|ítés a belső udvar fe|ő| történik.

6. A teljesítési határidő= 2ot4. decembeľ 3t'

7. A teljesítés helyei:

- Budapest VIII. Dankó 16. Szociális Információs lroda
- BudapestVIII.Dankó4o.TehetséggondozóIrcda
- Budapest VIII. Dobozi 23. Családfejles*ő és intenzív családgondozó
- Budapest VIII. Magdo|na 47. Kiľekesztett nők menedékhelye
- Budapest VIII. Mátyás tér 15. Pinceklub
- Budapest VIII. Szerdahelyi 13. Szociális Mosoda

8. M, el|enszolgáltatás teljesítésének feltételei, i!!ető|eg a vonatkozó
jogsza bályokľa h ivatkozásl
A 2013. november 11. napján kotött keretmegá||apodásban meghatározottak szerint.

9, A szerződést biztosító mel lékkötelezettségek:
A 2013. november 11. napján kötött keretmegá||apodásban meghatározottak szerint.

1o. Annak meghatározág, hogy az ajánlattevő tehet-e többváltozatú ajánlatot:
Ajá n lattevő nem tehet tobbvá ltozatú ajá n |atot.

11. Annak meghatáľozása, hogy az ajánlattevő a beszerzés táryyának egy ľészéľe
tehet-e ajánlatot:
Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás vonatkozásában nem teszi lehetővé részaján|at tételét.

L2. Az aján lat elbírá!ásának szempontja(i) :

Tóz sef yáro s Ö nko ĺĺĺáĺv zata
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Ajánlatkérő az aján|atot az ''összesĺÉgében legelőnyösebb ajánlat'' e|Ve szerint értéke|i,
tekintettel arra, hogy Ajánlatkéľő az eljáľás első szakaszában megjelent
fe|hívásban ezt kü|ön rögzítette! (v.4. egyéb információk 18. pont, valamint
V.3.3.2. pont)!

13. Ajánlattételi határidő' az aján|attétel nyelve és az ajánlat benyújtásának címe:
Aján|attéte|i határidő: 2oL4. febľuár 21. 1o:30 óľa
Aján|attéte| nyelve: magyar
Ajánlat benyújtásának címe: ESZ-KER Kft. 1026 Budapest, Pasaréti út 83. BBT irodaház

14. Ajá'nlat felbontásának helye, ideje. az ott jelenlétre jogosu|tak:
He|ye: ESZ-KER Kft. 1026 Budapest, Pasaréti út 83. BBT irodaház
Ideje: 2014. febľuáľ 21. 1o:3o óra
Je|en|étre jogosu|tak: közbeszerzésekrő| sző|ő 20t7. évi CMII. töruény (a továbbiakban: Kbt.)
62. $ bekezdésben meghatározott szemé|yek

Aĺán|atkérő az írásbe|i konzultációt követően tárova|ást taft.
ľ3reýálas teruezett.,iđ.őp.o-:łĺ$äi.i-ło.ĺł febry-{r zs;.ít:ool,Ei'á":|llelvszíne: 1082 Budapest,
Baross u. 63-67. 1.em. 100 tárgyaló. Ajánlatkérő az e||enszolgá|tatás tekintetében kíván
tárgya|ni az ajánlattevőve| egy tárgyalási fordu|ó keretében. A tárgya|ás végén aján|attevő
végső aján|atot tesz. Fę ajánlati kötöttség a tárgyalás befejezésével á|| be.

A konzultációt követő táľqyalás befejezésekor tett aiánlat e|fooadásáľól vaov
elutasításáról az Aiánlatkérő a Kbt' 77. t (2) bekezdésében foqlaltak meofelelő
alkalmazásáva| éftesíti az Aiánlattevőt'

Ajánlatkérő a konzu|táció - és az aď, követő tárgyalás eredményérő| írásbe|i összegezést
készÍt. A Kbt. I24. s (8) bekezdés d) pontjára tekintette| a szerz&és az ír"ásbe|i összegezés
megkü|dését követően - már a Kbt. 1f4. s (6) bekezdésében fogla|t 10 napos moratórium
|ete|te e|őtt - megköthető.

15. A konzu|táció lefolrrtatásának további szabálvai

Felhívjuk ajánlattevő figyelmét a Kbt. 110. s (3) bekezdés b) pontjában
fog|altakra, amely szerint Ajánlattevő jelen e|járás során a
keretmegállapodásban foglaltakkal azonos vagy ajánlatkéľő számára kedvezőbb
aján|atot tehet' A konzultációt követő tárgyalás befejezésekoľ tett ajánlatához az
ajánlattevő a konzultációra felhívásban meghatáľozott határidőig kötve van.

Az aján|at részei és fe|épíĽése a következő |egven:
. Taltalomjegyzék
. Felolvasólap, ame|y taftalmazza a Kbt. 60. 5 (6) bekezdése szerinti adatokat
Az ajánlattevő neve, székhe|ye,

J ő zseÍv áto s o nko tmźny zata

Ertékelési részszemoontok Sú|vszám

1. eqyösszeqű vá||a|kozói áta|ánvdíĺ (nettó Ft) 95
2, r egisztr á|t ta ĺtós á l |á skeresők bevonásá na k
mértéke ífőxmunkanap)
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Az aján|attevő telefonszám, te|efaxszám, e-mai| cím
Ajá n |attevő ka pcso|atta rtójá na k neve, e|érhetőseg e
Az aján|at targya
AjánIata
. Aláírási címpé|dánvl meghata|mazás,
. Az ajánlathoz csato|ni kell az ajánlattevő cégjegyzésre jogosul$ának
ajánlatot a|áírő képviselő aláírási címpéldányát vagy aláírás mintáját. Amennyiben
az aján|at cégjegyzésre jogosu|tak á|tal meghata|mazott(ak) a|áír,ásávaĺ kerti| benyújtásra, a
teljes bizonyíto elejű nlagánokirctlra fog|a|t nleghataInlazásnak talta|lllazllia ke|| a
meghata|mazott a|áírás mintaját is.
. Arazott költségvetések
. Pénzügyi és mĺĺszaki ĺitemteru

Ajánlatkérő dokumentációt készĺt jelen eljárásban, Aján|atkérő az aján|attételhez
sztikséges iratokat és dokumentumokat a konzu|tációra fe|hÍvással egybeszerkeszWe krj|di
meg az ajánlattevő részére.

Az aján|at eredeti papír a|apú pé|dányát zsinórral, |apozhatóan össze kell fíizni, a
csomót matricáva| az aján|at első vagy hátsó lapjához rĘzíteni, a matricát |e ke|| bélyegeznĺ,
vagY az aján|attevő részérő| erre jogosu|tnak alá ke|| írni, úgy hogy a bé|yegző, il|ető|eg az
a|áír.ás |egalább egy része a matricán |egyen;

Az ajánlat oldalszámozása eggye| kezdődjon és o|da|anként novekedjen. E|egendő a
szoveget vagy számokat vagy képet tarta|maző o|da|akat számozni, az üres o|dalakat nem
ke||, de |ehet. A cím|apot és hát|apot (ha vannak) nem kel|, de |ehet számozni. Ac
aján|atkérő az ettő| kisméftékben eltérő számozást (p|. egyes o|da|akná| a ĺA, ĺB olda|szám)
is elfogad, ha a taŕa|omjegyzékben az egyes iratok he|ye ęyérte|műen azonosítható és az
iratok he|yére egyérte|műen lehet hivatkozni. Az aján|atkérő a kismértékben hiányos
számozást jogosult kiegészíteni , ha ez az aján|atban va|ó tájékozódása, i||etve az aján|atra
va|ó hivatkozása érdekében szükséges;

^z 
aján|atnak az eĺején tarta|omjegyzéket ke|l taftalmaznia, me|y a|apján az

ajá n|atba n szerep|ő dokumentu mok o|da |szá m a |apjá n megtalá | hatóa k;
Az aján|atot záft csomago|ásban, egy eredetĺ papír alapú példányban és e|ektronikus

adathordozón ke|| beadni; kérj|'ik az aján|at eredeti pé|dányát te|jes terjede|mében -
eleKronikus képolvaső eszkoz (scanner) segítségéve| - e|eKronikus adathordozón 3
példányban szÍveskedjenek benyújtani (CD-n, DVD-n vagy pendrive-on);

Az aján|atat taŕa|mazó zárt aomagon: ,A1ánlat. Váĺlalkozási szeľződés keretében
Budapest, ]ózsefuáros Magdolna negyed program III, cinkormányĺzati berházfeltijítás
kĺviteĺezése 8. részi va|amint: ,,C.sak kcizbeszezési eljárás során, az aján|attételi határidő
lejá fta kor bon th a tó fe| !,, megje|ö|ést kel I fe|tü ntetn i

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

Az aján|at minden o|yan o|da|át amelyen - az aján|at beadása e|őtt - módosítást
hajtottak végre, az adott dokumentumot a|áírő személynek Vagy szemé|yeknek a
módosÍtásná| is kézjeggye| ke|| e||átni;

Szemé|yes |eadás esetén kérjüt hogy aján|ataikat |ehetőség szerint munkanapokon
9-15 óra kozott adják |e, az aján|attételi határidő |ejáftának napján 9-10:30 óráig!

A postai, vagy futárpostai megkÜldésbő| eredő kockázatokat Aján|atkérő e|hárítja.
Ajánlattevő kizáró|agos fe|előssége, hogy az aján|ati csomag a megadott határidőig
sértilésmentesen beérkezzen.

Aján|atkérő a hiánypot|ás |ehetőségét a Kbt. 67. $-ban fog|altak alapján biztosítja.
Ajánlatkérő he|yszíni bejárást tart.
Ajánlatkérő előíqa, hogy az aján|attevő tájékozódjon a munkavá||alók vede|mére és a

munkafe|téte|ekre vonatkozó olyan kote|ezettségekrő|, ame|yeknek a te|jesítés he|yén és a
szerz&és teljesítése során meg kell fe|elni. A tájékoztatást az il|etékes szeruek ingyenesen
teszik lehetővé.
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16. Az ajánlati kötöttség időtańama
60 nap, a tárgya|ás befejezésétő| számítva

18. A konzu|tációra szóló fe|hívás megküldésének napja: 2oL4. februáľ 1o.

I. kötet
Dokumentáció

Úľu uľłľó arÁľ uĺrrvő nÉszÉnr

1. A DoKUMENTÁCIó TARTALMA
1.1. A dokumentáció a következő részekbő| á||:

1. xĺirel: KoNZULTÁcIóRA FELHÍvÁs2. röľm: Úľuuĺłľó ruÁnurľrvő nÉszÉne
3. xoľrĺ: szERzőDÉsTERvEzET4. xoľrt: łrÁnloľľ IGAzoLAs. És ľvrurKozATMINTÁK
+
5. KöTET a mÚszłxl TARTALOM kü!ön pdf fite.okban csato|va:A műszaki leír.ás,
épí|észeti adat|ap, teru, a tételes árazatlan kö|tségvetés, szintĘzok, helyszinrajz és a
fotódokumentáció e|ektronikus adathordozón kerü| átadásra.

1.2. Je|en dokumentáció nem mindenben ismét|i meg a konzu|tációra fe|hívásban fogla|takat,
a dokumentáció a konzu|tációra fe|hÍvássaĺ együtt keze|endő. Az aján|attevő kizáró|agos
kockázata, hogy gondosan megvizsgálják a dokumentációt és annak minden kiegészÍtését,
(adott esetben), va|amint, hogy megbízhato információkat szerezzenek be minden o|yan
körü|mény és kotelezettség vonatkozásában, ame|y bármi|yen módon is befo|yáso|hatja az
aján|at természetét vagy je||emzőit.

1.3. Az ajánlattevőnek a dokumentációban közö|t információkat biza|mas anyagként ke|l
keze|niüt amelyrő| harmadik félnek semmifé|e rész|etet ki nem szo|9á|tathatnak, hacsak e
harmadik fé| nem készít és nyújt be aján|atot az aján|attevő számára a munka egy részére
vonatkozóan (a|vá||a|kozó), vagy az a|ka|masság igazo|ásában részt vesz a gazdasági szereplő.
Sem a dokumentációt, sem annak részeit, vagy máso|atait nem lehet másra felhaszná|ni, mint
aján|attételre, és az abban leíft szo|gáltatások cé|jára.

2. KIEGÉszÍľő rn:ÉxoaATÁs
2.7. Aján|attevő - a megfe|e|ő ajánlattéte| érdekében _ a konzu|tácira fe|hÍvásban, va|amint a
dokumentációban fogla|takka| kapcsolatban írásban kiegészítő (érte|mező) tájékoztatást kérhet
az aján|atkérőtő| vagy az á|ta|a meghatározott szeruezettő|.
2.2. Ajánlatkérő a Kbt. Lff. s (5) bekezdése vonatkozásában, a kiegészítő tájékoztatás
esetében ésszerű időnek tekinti az aján|attéte|i határidő |ejáftat mege|őző második napot
(tájékoztatás megküldésére), fe|téve, hogy a kérdések és kérések az aján|attéte|i határidő
lejá rtát mege|őző ha rmad i k na pig megérkeznek ajá n |atkérőhöz.
2.3. Kiegészítő tájékoztatást a kovetkező kapcsolattaĺtasi pontokon szerezhet be Ajánlattevő:

ESZ-KER Kft.

'.026 
Budapest' Pasaréti tÍt 83. BBT iľodaház

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

Ka pcsolattaftó: Zelenay Kriszti na
E-mail : titka rsaq(oeszker.eu

I óz se fu áĺo s o nkotmáĺv zata
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z.4. Aján|atkérő nem Vállal fele|ősséget azéĺt, ha kiegészítő tájékoztatás kérés keretében
nem adja meg azon e|érhetőségeit me|yekre a kiegészĺtő tájékoztatás megadását várja és
ezá|ta| Aján|atkérő nem képes a tájékoztatás cé|szemé|yhez torténő megkti|désére (vagy téves
címre küldi meg a tájékoztatást).
2.5. A kiegészítő tajékoztatás te|jes tarta|mát hozzáférhetővé kel| tenni, illetve meg ke||

kü|deni Aján|attevő részére. A kiegészítő tájékoztatást írásban, telefax útján és e-mai|ben a
dokumentáció átvéte|e Vagy a kérdésfe|tevés során fe|tüntetett telefaxszámra és e-mai| címre
kapják meg.
2.6. A kiegészítcí tájékoztatások kézhealéte|ét az aján|attevőnek ha|adélGa|anu| vissza kel|
igazoĺnia. Kérjük a Tiszte|t Aján|attevőt hogy a vá|aszok megérkezésérő| a
titkarsag@eszker.eu emaĺ| címre küldjenek visszaje|zést!
2.l. Aján|attevő fe|e|őssége, hogy olyan te|efax-e|érhetősé9et vagy e-mai| címet adjon meg,
ame|y a megkü|dendő dokumentumok fogadására 24 órában a|kalmas. Ugyancsak a
Aján|attevő fe|e|őssege, hogy a szeruezeti egysegén belü| a kiegészí]tő tájékoztatás időben az
arra jogosu|thoz kerti|jön.

3. HELYSZÍNI BEJÁRÁS

Aján|atke1ő żglł'' fé,bĺúár Ĺ8..lńäPján.{o]]lóŕai kezdette! HELYSZÍNI BEJÁMsr TART.
Tálálko.zó.he|ye.l1'082.l.Búd"ápesi;:Bäro"šsu. i6'7i

4, AzAJÁNLATBENYÚJTÁSA

4.l. Az aján|attevőnek a Kbt-ben, a konzu|tációra fe|hívásban, i||etve jelen dokumentacióban
meghatározott tafta|mi és formai követe|mények maradékta|an figyelembevéte|éve| és az e|őíĺt
köte|ező okiratot dokumentumot nyilatkozatok (a továbbiakban együttesen: me|lék|etek)
becsato|ásával ke|| aján|atát benyújtania.
4.2. Je|en dokumentáció nem mindenben ismét|i meg a konzu|tációra feĺhívásban fog|a|takat,
ezéft hangsú|yozzuk, hogy a dokumentácjő az konzu|tácóra fe|hívással egytitt keze|endő. A
konzu|tációra fe|hÍvás és a dokumentáció rende|kezéseinek eset|eges e||entmondása esetén a
konzu|tációra fe|hÍvásban szerep|ők az irányadóak. Ajánlattevő köte|ezettségét képezi -
konzu|tációra fe|hÍvas és jelen dokumentáció gondos áttanu|mányozását követően - az
ezekben fog|alt va|amennyi e|őírás, formai követe|mény, kĺkötés, a beszezés tárgyára
vonatkozó specifikáció betaftása, valamint a kiegészítő (éftelmező) tájékoztatás-kérésre adott
aján|atkérői vá|aszok figye|embevétele. Ajánlattevő köte|es a konzu|tációra fe|hÍvasban, a
dokumentációban és aján|atkérő á|ta| - a te|jesítésse| kapcso|atban - szolgá|tatott minden
információ pontosságáról meggyőz&ni.
4.3. Formai e|őírások:
. az aján|at eredeti pé|dányát zsinórra|, ĺapozhatóan ossze ke|| fíizni, a csomót
matricáva| az aján|at e|ső vagy hátsó |apjához rögzíteni, a matricát |e kell bé|yegezni, vagy az
aján|attevő részérő| erre jogosu|tnak alá ke|| írni, úgy hogy a bé|yqző, i||ető|eg az a|áírás
|ega|ább egy része a matricán |egyen;
. az aján|at o|da|számozása eggye| kezdődjön és o|da|anként növekedjen. E|egendő a
szöveget vagy számokat vagy képet tarta|mazó o|da|akat számozni, az tires o|da|akat nem ke||,

de lehet. A címlapot és hát|apot (ha vannak) nem ke||, de |ehet számozni. Az aján|atkérő az
ettő| kisméľtékben eltérő számozást (p|. egyes o|da|akná| a lA, lB olda|szám) is e|fogad, ha a
tarta|omjegyzékben az egyes iratok he|ye egyéfte|műen azonosítható és az iratok he|yére
egyéfte|műen |ehet hivatkozni. Az ajánlatkérő a kisméftékben hiányos számozást jogosu|t
kiegészíteni, ha ez az ajánlatban való tájékozodása, i||etve az ajánlatra való hivatkozása
érdekében szükséges;
. az aján|atnak az e|ején (fedő|apot vagy fe|o|vasó|apot követően) taftalomjegyzéket
kelI tarta|maznia, me|y a|apján az ajánlatban szerep|ő dokumentumok o|da|szám a|apján
megta|á|hatóak;
. az aján|atot záĺt csomago|ásban, egy eredeti , papír a|apú és három e|ektronikus (cd
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Vagy dvd) máso|ati példányban kel| beadni
. az aján|atban lévő, minden dokumentumot (nyi|atkozatot) a vegén a|á ke|| írnia az
adott gazdá|kodó szeľvezetné| erre jogosu|t(ak)nak vagy o|yan szemé|yne|í Vagy
szemé|yeknek aki(k) erre a jogosu|t szemé|y(ek)től ír.ásos fe|hatalmazást kaptak;
. az aján|at minden o|yan olda|át, amelyen - az aján|at beadása e|őtt - módosíEást
hajtottak végre, az adott dokumentumot aláír.ó személynek vagy személyeknek a módosításná|
is kézjeggyel ke|| e||átni;
o pę ajánĺatat zárt, sérülésmentes csomago|ásba helyezve kell benyújtani. A
csomago|ásnak biztosíĽani kell, hogy az ajánlat egyes pé|dányai együtt maradjanat
egyéfte|műen |átható legyen, hogy a csomag |ezárását követően abbó| semmit ki nem vettet
és|vagy abba semmit be nem tettek, és a csomago|ás kü|ső fe|ü|etén megjelö|hetőek |egyenek
a következő pontban fe|soro|t adatok;

a zárt csomagon ,,Aján|at-,,Válla|kozási szerződés keretében Budapest, ]ózsefváros
Magdolna negyed program III, cinkormánpati bérházfeĺújítiís kivĺteĺezése 8. résf,, va|amint az
,,C-sak kcjzbeszerzésĺ eĺ1árás során, az ajánlattételi hatĺírÍdő lejártakor bontható fel!"
megjelölést ke|| fe|tüntetni.
4.4. Az aján|at nem taĺta|mazhat beto|dásokat, tör|éseket és átírásokat az aján|attevő á|ta|
e|követett hibák szükéges korrekcióinak kivéte|éve|, amely esetben ezen korrekciókat az
ajánlatot a|áír.ó személynet vagy szemé|yeknek kézjegyükkel ke|| ellátni.
4.5. Az ajánlatat ír.ásban és záftan, a felhÍvás áltaĺ megjelö|t kapcso|attartási pontban
megadott címre koaletlenü| vagy postai úton ke|| benyújtani az aján|attételi határidő |ejáftáig.
A postán, futárral feladott, vagy szemé|yesen kézbesített aján|atat az ajánlatkérő csak akkor
tekinti határidőn be|ü| benyújtottnat ha annak kézhezvételére az aján|attéte|i határidő
|ejáftaig sor kerü|. Az ajánlat i||etve az azza| kapcso|atos postai küldemények e|vesztésébő|
eredő kockázat az aján|attevőt terheĺi.
4.6. Az aján|at benyújtásának he|ye és határideje:

Ész-xen rn.
t'026 Budapest' Pasaréti út 83. BBT iľodaház

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

Ka pcsolatta ft ó : Zelenay Kri szti na i rodavezető
E-mail : titkarsag@eszker.eu

határidejez 2oL4. február 21. 10:30 óra

4.7. Szemé|yes |eadás esetén kérjüt hogy ajánlataikat munkanapokon 9-15 óra kozott
adják |e, az aján|attételi határidő |ejáftanak napján 9-10:30 óráig.
4.8. Az ajánlatat aján|atkérő érkezteti, és biztosítja, hogy az aján|at taĺta|ma a fe|bontás
időpontjáig senki számára se vá|hasson hozzáférhetővé.
4.9. Ha je|en dokumentáció aján|ott igazolás- és nyilatkozatminta aĺka|mazását íqa e|ő, ez
esetben a 4. kotetben ta|álható vonatkozó iratmintát kérjtik fe|haszná|ni és megfe|e|ően
kito|tve az aján|athoz melléke|nĺ.
Az aján|ott igazo|ás- és nyilatkozatminta helyett, annak tarta|milag mindenben megfele|ő más
okirat is meĺlékelhető Pę aján|attevő fe|e|őssegge| tartozik az aján|atban kozö|t adatok és
nyi|atkozatot va|amint a becsatolt igazolásot okiratok taftaImának valodiságáért.
4.l0. pe. ajánlat e|őkészítésével, összeá||í]tásáva| és benyújtásáva|, vagy az aján|athoz
szÜkéges információk megszezéséve| kapcsolatos mu|asztás következményei aján|attevőt
terhe|ik. Az aján|at e|készítéséve|, benyújtásáva| és egyébként a közbeszezési eljárásban va|ó
részvéte||e| kapcso|atban felmerü|ő koltségeket az ajánlattevő maguk viselik és ezek részben
vagy ęészben tofténő megtérítésére az aján|atkérő nem kote|ezhető. Minden o|yan adat,
információ beszeaése, amely ajánlatuk e|készítéséhez és a szerzffiéses köte|ezettségek
e|vállalásához szükségeset saját kö|tsegÜkre és saját fe|e|ősségükre az Aján|attevő fe|adata.
4.1l. Aján|atkérő az aján|at benyújtását követően nem veszi figye|embe aján|attevőnek - a
pontos információk hiányára hivatkozó - aján|at módosítására vonatkozó kére|mét. Az
aján|athoz szükéges pontos és egyéfte|mű információk beszezését szolgá|ja a jelen
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dokumentációban rész|etezett tájékoztatás-kérés |ehetősége. Aján|attevőnek - a jogszabá|yi
rende|kezések betaftása me||ett - az e|járást megindíto fe|hÍvásban, a dokumentációban és az
aján|attevő kérdéseire adott válaszokban meghatározottaknak megfe|e|ően kell az aján|atot
eIkészítenie.
4.12. pú. ajánlatban közölt információk kizárő|ag ezen kozbeszerzési eljárás eredményének
megá||apítasa keretében kerü|nek fe|haszná|ásra.

5. nÉszn'rÁľ LATTÉTEL, ILLEwE ľöggvÁLro zľlTÚ nrÁľ nľľÉrel leĺerősÉae
5.1. Aján|atkérő a részajánlattéte| |ehetőségét az e|járás során nem biztosítja.
5.2. Az aján|attevő je|en eljárásban többváltozatú (a|ternatív) aján|atot nem tehetnek, az
i|yen ajánlatat aján|atkérő éĺvényte|ennek nyiĺvánítja, tekintette| arra, hogy nem
összehason|íthatóak a többi aján|atta|.

6. Üztrľr TIToK VÉDELME
6.l. Az aján|attevő az aján|atában, va|amint a 69-70, $ szerinti indoko|ásban e|kü|önített
módon elhelyezett, üz|eti titkot [Ptk. 81. s (2) bekezdése] tarta|mazó iratok nyi|vánosságra
hozata|át megti|thatja. Az üzleti titkot taftaĺmazó iratokat ú9y ke|| e|készíteni, hogy azok a Ptk.
81.5 (3) bekezdésére tekintette| kizárőlag o|yan információkat tafta|mazzanat amelyek
nyi|vánosságra hozatala az üz|eti tevékenység vegzése szempontjábó| arányta|an sérelmet
okozna, továbbá ne tafta|mazzanaka Kbt.80.$ (2)-(3) bekezdése szerinti e|emeket.
6.2. Aján|atkérő nem vá||a| fe|e|ősséget az üz|eti titoknak taftott információt iratok harmadik
személyek (kü|önösen más aján|attevő, gazdasági szereplők) álta|i megismerésééft,
amennyiben aján|attevő az üz|eti titkot [Ptk. 81. 5 (2) bekezdése] tafta|mazó iratokat
ajánlatában nem elkü|önített módon, Vagy ú9y he|yezi el, hogy azok taŕa|maznak a fentiekben
megje|ölt információkat is.

7. n,rÁľlłrr xöröľľsÉe
Az aján|ati kötöttség időtaĺtama: 60 nap (tárgyaĺás befejezésétőlszámítua)

8. AzAJÁNLATFELBoNTÁSA
8.1. Az ajánlatat tafta|mazó iratok fe|bontásának helye és ideje:

Ész.ren rru.
1026 Budapest' Pasaľéti út 83. BBT irodaház

fszt. tárgyaló
ideje: 2oĺ4. febľuár 21. 10:30 óra

8.2. Az aján|at fe|bontásáná| csak az aján|atkérő, az aján|attevő, va|amint az á|ta|uk
meghĺivott személyet továbbá - a kozbeszezéshez támogatásban részesü|ő aján|atkérő
esetében - a külön jogszabá|yban meghatározott szeruek képvise|ői, va|amint személyek
lehetnek jelen.
8.3. Az aján|at felbontásakor ismertetnĺ ke|| az ajánlattevő nevéą címét (székhelyét
|akóhe|yét), va|amint azokat a főbb, számszeríisíthető adatokat ame|yek az éftéke|ési
szempont (részszempontok) alapján éftéke|ésre kerülnek.
8.4. Az aján|atkérő az aján|at bontásának megkezdésekor, az aján|at felbontása e|őtt
kozvet|enü| ismefteti a becsü|t értéket és a szerződés te|jesíteséhez rende|kezésre á|ló anyagi
fedezet összegét.
8.5. Ha az aján|at bontásán egy - ott je|en |évő - szemé|y kéri, az aján|at ismertetését
követően azonnaĺ |ehetővé ke|| tenni, hogy betekinthessen a fe|olvasólapba.
8.6. A határidő után beérkezett aján|at csomago|ása az ajánlattevő szemé|yének
megállapítasa cé|jából bontható fe|, ame|yrő| kü|ön jegyzőkönyvet kell fe|venni.

9. Az A'ÁNHT ELBÍRÁńsA
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9.l. Az aján|at e|bír.á|ása során az aján|atkérőnek meg ke|| vizsgá|nia, hogy az aján|at
megfe|e|nek-e az e|járást megindító felhívásban, a dokumentációban, va|amint a
jog sza bá |yokba n meg hatá rozott fe|tételeknek.
9.2. Az ajánĺatkérő köte|es megál|apítani, hogy mely aján|at éľvényte|enet és hogy van-e
o|yan aján|attevő, akit az e|járásbol ki ke|| zárni. Az ajánlat téte|es áwizsgálása során
megá||apításra kerülnek az aján|at eset|eges éruényte|enÍ|ésére vagY az ajánlattevő kizárására
okot adó körü|mények.
9.3. Az éruényes aján|atat az e|járást megindíto fe|hívásban meghatározott értékelési
szempont alapján, valamint a Kbt. 7t-73. $-okban, az e|járást megindító fe|hívásban, továbbá
a je|en dokumentációban fog|a|takra tekintette| ke|| éľtékelni.
9.4. Az aján|atkérő az aján|atat a |ehető |egrövidebb időn be|ü| köte|es e|bírá|ni, az e|bírá|ást
o|yan időtaftam a|att ke|| elvégeznie, hogy az aján|attevőnek az e|járást |ezárő döntésrő| vaĺó
éftesítésére az aján|ati kotottség fenná||ása a|att sor kerü|jön.
9.5. Az aján|atkérő indoko|t esetben az aján|ati kötöttség lejáĺtanak időpontját meqe|őzően
fe|kérheti az aján|attevőt aiánlata meghatározott időpontig tofténő további fenntartására, az
aján|ati kotöttség kiterjesztése azonban nem ha|adhatja meg az e|járást megindíto kötottség
|ejáľtanak erďeti időpontjától számított 60 napot. Amennyiben az ajánlattevő az
ajánlatkérő által megadott határidőben nem nyilatkozit úgy kelI tekinteni, hogy
ajánlatát az ajánlatkéÉ álta! megjelölt időpontig fenntaÉja.
9.6. Az ajánlatkérő kote|es biztosítani a hiánypót|ás |ehetőségét, va|amint az aján|atban
ta|á|ható, nem egyértelmĺí kije|entéset nyi|atkozatot igazolások tafta|mának tisztázása
érdekében az aján|attevőtől felvilágosítást kérni. A hiánypot|ás és fe|vi|ágosítás kérésre
vonatkozó szabá|yokat a Kbt. 67. $-a tafta|mazza.
9.7. Mindaddig, amíg hiánypót|ásra vagy fe|vi|ágosítás nyújtására határidő van fo|yamatban,
az aján|attevő poto|hat o|yan hiányokat, ame|yekre nézve az aján|atkérő nem hívta fe|

hiánypót|ásra.
9.8. Az ajánlatkérő az éftéke|és szempontjábó| |ényeges eljárást megindító e|emek taĺta|mát
mega|apozó adatokat, valamint indokolást köteles írásban kérni és erről a kérésrő| a többi
aján|attevőt egyidejű|eg, írásban éľtesíteni, ha az aján|at a megkotni teruezett szerződés
tárgyára figye|emme| aránytalanu| a|acsony árat taftalmaz bárme|y o|yan, az
e||enszo|gáltatásra vonatkozó osszeg tekintetében, amely önállóan éftéke|ésre kerül.
Fa ár arányta|anul a|acsony vo|tának megíté|ésekor az ajánĺatkérő korábbi tapaszEa|ataira, a
kozbeszezést megelőzően vegzett piaďe|mérés eredményére Vagy a közbeszezést
mege|őzően a becsült éfték meghatározásához felhasznált egyéb adatokra ke|| figye|emme|
lenni. Köte|es az aján|atkérő a fentieket a|ka|mazni kÜlönösen akkor, ha az aján|atban fog|a|t
ellenszo|gá|tatás több mint húsz száza|ékka| e|tér a ki)zbeszerzés - az e||enszo|gá|tatás
öná|lóan értékelésre kerti|ő valamely e|eme esetén az adott elemre eső _ becsü|t értékétő|.
Az irreá|is ajánlati e|em (e||enszo|gá|tatás) miatti indoko|ás kérés szabályait a Kbt. 69. $-a
taĺtaImazza.
9.9. Ha az aján|atnak az éftéke|ési részszempontok szerinti va|amelyik tarta|mi e|eme
lehetetlennek vagy tú|zottan magas vagy a|acsony métékíÍnet i||etve kirÍvoan arányta|annak
éftéke|t köte|ezettségvá||alást taľtalmaz, az aján|atkérő az érintett aján|ati elemekre vonatkozó
adatokat valamint indokolást köte|es írásban kérnĺ. Az aján|atkérőnek errő| a kérésrő| a többi
aján|attevőt egyidejíĺ|eg, írásban éftesítenie ke|l.

Az aján|atkérő az indoko|ás és a rende|kezésére á||ó iratok a|apján köte|es meggyőz&ni az
ajánlati e|emek mega|apozottságáró|, teljesíthetőségéről, ennek során az aján|attevőtő|
ír.ásban tájékoztatást kérhet a vitatott ajánlati e|emekre vonatkozóan.
Az aján|atkérő köte|es éruényte|ennek nyi|vánítani az aján|atot ha nem taĺtja e|fogadhatónak
és a gazdasági ésszerűséggel osszeegyeztethetőnek az indokolást.

10. nz ÉnvÉľYEs AJÁNLAT ÉnľÉxrlÉsr

10.l. Ftr, aján|at étérelési szempontja az összessĄ7ében |ege|őnyösebb aján|at a fe|hÍvásban
megadott módszer szerint:
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A nettó vá||a|kozóĺ dljat egyössząíj áta|ánydĺban ke|| megadni. Aján|attevő az egyösszegű
vá||alkozói áta|ánydíjon fe|ül semmi|yen dffat, kö|tséget nem jogosu|t Ajánlatkérőve| szemben
érvényesíteni, így a megaján|ott vá||alkozói áta|ánydfinak tarŁa|maznia ke|| minden díjat,
koltséget, hasznot, kifizetési igényt.
Aján|atkérő az e||enszolgá|tatásra vonatkozó 1. éftéke|ési részszempontot a Közbeszezési
Hatóság útmutatója az összességében legelőnyosebb aján|at kivá|asztása esetén alka|mazható
módszerekrő| és az aján|at e|bírá|ásáró| (KE 2012. évi 61. szám; 2012. június 1.) üI.A. 1.ba)
pontja a|apján a fordí]tott arányosÍtás módszerével éftéke|i oly módon, hogy a |ega|acsonyabb
éľték a |egkedvezőbb és a |egkedvezőbb tafta|mi e|emre a
maximá|is pontot (felső ponthatár) adja, a többi aján|at tarta|mi e|emére pedig a |egkedvezőbb
taftalmi e|emhez viszonyÍŁva fordítottan arányosan számo|ja ki a pontszámokat az aĺábbi
kép|et a|apján:

P= [A |eqiobb/A vizsoált (Pmax-Pmin)]+Pmin
ahol
P: a vizsgá|t aján|ati e|em adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála fe|sl határa
Pmin: a pontská|a a|só határa
A|egjobb: a |ege|lnyösebb aján|at tarta|mi e|eme
Alegrosszabb: a |egellnyte|enebb ajánlat taftalmi e|eme
Avizsgá|t: a vizsgá|t aján|at tafta|mi e|eme;

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

A taftósan á||áskereső szemé|yek fog|akoztatásának méftéke értéke|ési részszempontot
aján|atkérő a Hatóság fent nevezett útmutatójának III. A. lbb) pontja a|apján az egyenes
arányosítás módszeréveĺ értéke|i o|y módon, hogy a |egmagasabb érték a |egkedvezőbb, és az
aján|atkérő a |egkedvezőbb taŕa|mi e|emre a maxjmá|is pontot (fe|ső ponthatár) adja, a tobbi
aján|at tarüa|mi e|emére pedig a |egkedvezlbb tafta|mi e|emhez viszonyíVa arányosan számo|ja
ki a pontszámokat az a|ábbi kép|et a|apján:
P= [A vizsgálUA |egiobb (Pmax-Pmin)]+Pmin
ahol:
P: a vizsgá|t aján|ati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontská|a fe|ső határa
Pmin: a pontskála a|só határa
A|egjobb: a |ege|őnyösebb aján|at tafta|mi e|eme
A|egrosszabb: a |egellnyte|enebb aján|at tafta|mi e|eme
Avizsgált: a vizsgá|t aján|at taĺta|mi eleme

REGIsZTRÁLT TARTós (,LEGAńBB 6 ľlóľłrrn1 Álńsxrneső sZEMÉLYEK
FoG LALKoZTATÁSÁNAK M ÉRTÉKE

A nyeftes aján|attevő köte|es a szerz&és te|jesítésébe vállalásának megfe|e|ő számú (fő)
regisztrá|t taftós (lega|ább 6 hónapja) á|láskereső szemé|yt bevonni és a szerződésben
meghatározott munkaterü|eten foglalkoztatni. A fe|o|vasó|apon tájékoztató jel|eggel fe| ke||

tüntetni, hogy aján|attevő hány fő rqlsfĺrá|t taftós (|egalább 6 hónapja) ál|áskereső szemé|yt,
i|l. hány munkanapon keresztü| kÍván fog|a|koztatni. Aján|atkérő a fenti szorzat
ered ményeképpen megadott éŕéket éĺtéke|i.

Aján|attevő köte|es - a felhĺvásban meghatározott éftéke|ési részszempontnak megfele|ően - a
szerződés te|jesítesébe bevonni kívánt regisztrá|t taftós (|egalább 6 hónapja) á||áskereső
személy számát (fő * munkanap) a fe|oĺvasó|ap - adott részszempontra vonatkozó -
sorában feltüntetni.

J őzsefv áto s o nko tmány zata

Budapest,Józsefuáros Magdolna negyed pfogÍam III. c!,nkoľmányzaibérházfe|ujítás kivitelezése
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Ajánlattevő csak a keretmegállapodásban foglaltakná| kedvezőbb megajánlást
tehet. Az ajánlattevő által az eljárás első szakaszában megajánlott 4fő*3oo
munkanap (1200fő*munkanap) megaján!ás valamennyi konzultációra együttesen
éftendő.

Aján|atkérő kizárő|ag az egész számú megaján|ást (pl.: 25, 26, ... 100 fő, és így tovább)
fogadja el, a töftszámú, i||etve nem főxmunkanapban (p|. o/o-ban) meghatározott, i|letve az
egyszerre tobb e|térő éŕéket (p|. 50-60 fő) is tarta|mazó megajánlást tafta|mazó aján|at az
éruénytelenség kovetkezményét vonja maga után.

A szerződés teljesítésébe _ a nyeftes aján|attevő vá||a|ásáva| összhangban - bevonni kívánt
regisztrált taftós (|ega|ább 6 hónapja) álláskereső szemé|yeket a szerződés időtaftama a|att (a
vá|la|ásnak megfe|e|ő munkanap időtaftamra), te|jes munkaidőben (napĺ 8 órában), a
szerződésben meghatározott munkaterü|eten foglalkoztatni kell, e||enkező esetben a nyertes
ajánlattevő szeĺződésszegést kovet e|, ame|ynek következménye a fe|hiivásban e|őílt méftékű
hibás te|jesítésĺ kötbér éruényesítése, avagy a szerződés felmondása és a meghiúsulási kotbér
éľvényesÍtése.

Aján|attevő az aján|attéte| során Vegye figye|embe, hogy Aján|atkérő a szerzffiés
megkotésekor, illetve teljesítés során e|lenőrzi a regisztráĺt taftós (|ega|ább 6 hónapja)
á||áskereső szemé|yek szerződés te|jesítesébe történő bevonása érdekében tett vá||alkozói
intézkedéseket, i||eWe a teljesÍĽésbe történő bevonásukat. Ajánlatkérő az e|lenőzés során a
nyeftes ajánlattevőtő| bekérheti az érintett munkavál|a|ók munkavá||a|ói szeĺződését, az
i||etékes munkatigyi központ érintett munkavá||a|ók nyi|vántaftasával, regisztrációjával
kapcso|atos igazo|ásait, továbbá az építesi he|yszíneken az érintett munkaválla|ók
munkavégzését e||enőrizheti. A vá||a|kozói intézkedéseknek és a regisztrá|t taftós (|ega|ább 6
hónapja) álláskereső személyek szerződés te|jesítése során történő aIkaImazásának
osszhangban ke|| lennirik a fe|hívásban és a dokumentációban, valamint a nyeftes aján|attevő
aján|atában fog|a|takka|.
Az aján|attevőnek lehetőség szerint Budapest VIII' kerü|etében regisztrált tartós ál|áskereső
személyeket ke|| bevonnia a te|jesítésbe.
Regisztrált tartós (|ega|ább 6 hónapja) á||áskeresőnek aján|atkérő a konzu|táció a|apján
megkötendő - elsőként hatályba |épő - vá||a|kozási szerzffiés hatályba |épésének napján
regisztrá|t taftós (|ega|ább 6 hónapja) á||áskeresőnek minősĹi|ő személyeket tekinti.

1 1. EREDMÉNYHIRDETÉS, összEc EzÉs AzłrÁľ uľ ELBÍRÁtAsÁnol
1l.l. M. ajánlatkérő köte|es az ajánlattevőt ír.ásban tájékoztatni az eljárás eredményérő|, az
e|járás eredménytelenségérő|, az aján|attevő kizárásáró|, a szerződés te|jesítésére va|ó
aIkalmat|anságának megá||apítasáró|, aján|atának egyéb okbó| töftént éruényte|enné
nyilvánításáró|, va|amint ezek rész|etes indokáró|, az errő| hozott döntést követően a |ehető
|eghamarabb, de |egkésőbb három munkanapon belü|.
1l.2. AZ. ajánlatkérő az ajánlat e|bír.á|ásának befejezésekor kü|ön jogszabá|yban
meghatározott minta szerint ír.ásbe|i osszegezést köte|es készíteni az ajánlatró|. Az aján|atkérő
az aján|at e|bírálásának befejezésekor a fenti tajékoztatást az írrásbe|Í összegezésnek
ajánlattevő részére te|efaxon vagy eleKronikus úton történő megkÜ|déséve|te|jesíti.
71.3. pc aján|atkérő az ajánlat e|bír.álásáról készített írásbeli osszegezést az ajánlattevő
ĺészére töľténő megkü|désétő| számított huszadik napig egy a|ka|omma| jogosu|t módosítani,
szükég esetén az éruényte|enségrő| szó|ó tájékoztatást visszavonni, továbbá a már megkotött
szerzffiéstől elá||ni, i||etve amennyiben a te|jesítés megkezdése miatt az eredeti ál|apot nem
álĺítható he|yre, a szerzffiést azonnali hatá||yal fe|mondani, ha az eredmény megkü|dését
követően ész|eĺi, hogy az eredmény (eredményte|enség) töĺvényséftő vo|t és a módosítás a
toľvénysértést orvoso|ja. Az aján|atkérő a módosított írásbe|i osszegezést köte|es faxon vagy
e|eKronikus úton ha|adékta|anu|, egyidejíj|eg az összes aján|attevőnek megküldeni.

Tózsefráros Ön.kormánvzata
Budapest,Józsefuáĺos Magdolna negyed pÍogÍam III' önkoľmányzaibérházÍe|ujítás kivitelezése
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L2. ELóZETEs vITARENDEZÉS
12.1. 

^ 
Kbt. 79. 5 (1) bekezdése szerinti e|őzetes vitarendezési kérelmet azalábbi címre ke||

benyújtani:
Ész.rrR rct.

1026 Budapest, Pasaréti út 83. BBT irodaház
Telefon: +36 306982166

Fax: *36 17896943
Kapcsolattartó: Ze|enay Krisztina irodavezető

E-mail : titkarsag@eszker.eu

t2.2. 
^ 

kére|mezőnek az ajánlatkérőhoz benyújtott kére|mében (a továbbiakban: e|őzetes
vitarendezési kére|em) meg ke||je|öĺnie az ír.ásbe|i összegezés vagy egyéb dokumentum, vagy
e|járási cse|ekmény jogsértőnek tartott elemét, továbbá a kéreĺmező javas|atát, észrevéte|ét,
valamint az á||áspontját alátámasztó adatokat, tényeket, továbbá az azt' a|átámasztó
dokumentumokra - ha vannak i|yenek - hivatkoznia keĺ|. Az e|őzetes vitarendezési e|járás
szabályait a Kbt. 79. $-a tafta|mazza.
12.3. Amennyiben ajánlattevő a rende|kezésére á|ló határidőben előzetes vitarendezési
kérelmet nyújtott be az aján|at bontását kovetően töĺtént e|járási cse|ekménnye|, ke|etkezett
dokumentumma| kapcso|atban, az aján|atkérő a kére|em benyújtásátó| a vá|aszának
megkü|dése napját követő tÍz napos időtartam |ejártaig akkor sem kötheti meg a szerződést,
ha eddig az időpontig a szerződéskotési moratórium egyébként |ejárna.

13. A vÁLLALKoásr szrnzőoÉs MEGKöTÉsE És TEuEsÍTÉsE
|3.1. AZ' aján|atkérőként szeződő fé| jogosu|t és egyben koteles a vá||alkozási szeződést
felmondanĺ - ha szüksĄ7es o|yan határidővel, amely |ehetővé teszi, hogy a szeződésse|
érintett fe|adata el|átásáró| gondoskodni tudjon - ha:
. a nyeftes ajánlattevőben kozvetetten vagy közvetlenül 21o/o-ot megha|adó tulajdoni
részesedést szerez va|ame|y o|yan jogi szemé|y vagy jogi szemé|yiséggel nem rende|kező
gazdasági társaság, ame|y nem fe|e| meg az 56. s (1) bekezdés k) pontjában meghatározott
fe|téteIeknek.
. a nyeftes aján|attevő kozvetetten vagy köałet|enü| 25olo-ot meghaladó tu|ajdoni
részesedést szerez va|amely olyan jogi szemé|y vagy jogi szemé|yiségge| nem rende|kező
gazdaságĺ társaságban, amely nem fe|el meg az 56. s (1) bekezdés k) pontjában
meg határozott feltéte|eknek.
Je|en pontban em|ített fe|mondás esetén a nyertes ajánlattevő a vá||alkozási szeződés
megszűnése e|őtt már teljesített szo|gáltatás szerződésszerű pénzbe|i e|lenéftékére jogosult a
Kbt. 125. 5 (6) bekezdése a|apján.
L3.2. A kĹi|fö|di adói||etősegű nyeftes ajánlattevő köte|es a szerződéshez arra vonatkozó
meghata|mazást csato|ni, hogy az i|letősége szerinti adóhatóságtó| a magyar adóhatóság
kozvet|enü| beszerezhet a nyeľtes aján|attevőre vonatkozó adatokat az országok kozöttĺ
jogsegély igénybevétele né|kü l.

13.3. A keretmegá||apodást és az az a|apján megkötendő szerzffiéseket a kozbeszezési
e|járás a|apján nyertes aján|attevőént szerződő fé|nek, i||etve kozösen aján|atot tevőknek ke||

te|jesítenie.
L3.4. Az. aján|attevőéntszerzffiő fél te|jesítésében köteles kozreműködni az o|yan a|vá||alkozó
és szakember, ame|y a közbeszezési e|járásban részt vett az aján|attevő a|kalmasságának
igazolásában. Az aján|attevő kote|es az aján|atkérőnek a te|jesítés során minden o|yan - akár a
korábban megje|ö|t a|vá||a|kozó he|yett igénybe venni kívánt - a|vá||a|kozó bevonását
beje|enteni, amelyet az aján|atában nem nevezett meg és a beje|entésse| együtt nyi|atkoznia
kel| arró| is, hogy az á|ta|a ĺgénybe venni kívánt a|vál|a|kozó nem á|| a kizárő okok hatálya
alatt.

] őzsef váto s Ö ĺlko tmźny zata
Budapest,Józseft.áros Magdolna negyed pÍogÍam III. ön}otmányzaĺbétházfe|ÍĄítás kivitelezése
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L4, Ajánlatkérő e|őíąa, hogy az aján|attevő tájékozódjon a munkavál|a|ók véde|mére és a
munkafe|téte|ekre vonatkozó o|yan kotelezettségekrő|, amelyeknek a teljesítés helyén és a
szerződés teljesítése során meg kel| fele|ni. A tájékoztatást az i||etékes szeruek ingyenesen
teszik |ehetővé.

Aján|atkérő az alábbiak szerint adja meg azon szeruezetnek (hatóságnak) a nevét és címét
(elérhetősegét), a melyeKő| az ajá n |attevő megfe|elő tájékoztatást ka phat :

Munkavállalók védelme és a munkafeltétetekrc vonatkozó
kötelezettségek: Budapest Fővárosi Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaiigyi
Szakigazgatási Szeruének M unkavédelmi Fe|ügyelősége

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

7 őzseÍv áto s o ĺkotmźnv zata
Budapest,Józseft'átos Magdolna negyeđ progÍam III. önkormányzaibérházÍďýítás kivitelezése
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III. Kötet

Vá !la! kozasi szerződés

amely |étrejott egyrészrő|Józsefvárosi önkormányzat (székhely: 1082 Budapest, Baross u.
63-67., képvise|i: dr. Kocsis Máté polgármester, adószám: L57357L5-f-4f, tiĺrzsszám:7357L5,
bankzám|aszám: 14100000-1023949-60000009, KSH számje|: 757357L5-84tL-32l-01), mint
Megrendelő (a továbbiakban Megrende|ő)'

másrészrő| MAGDOLNA NEGYED 2013 KoNzoRcIUM (Konzorcium vezető: West Hungária
Bau ÉpÍtőipari Szolgáltató Kft. 2051 Biatorbágy Vende| Part Huber u.l Konzorciumi tag:
EPKAR zrt. LLLZ Budapest, Németvö|gyi út 146.) bankszám|aszám:
képviseli: kivitelezői nyi|vántaftasi azonosíto:

mint Vá||a|kozó (továbbiakban:
üäl l; iŕóäi Ĺüott ä.. l;i iät ;ö; ä ;äÉ"|;il ;;i ť.i.

Előzmények
Megrende|ő KÉ-B32ol2oL3, szám a|att megje|ent hirdetménnye| keretmegá||apodás
megkötésére irányu|ó, a közbeszezésekrő| szóló 2011. évi CVIil. töruény (a továbbiakban:
Kbt.) m. fejezete szerinti nyí|t kozbeszerzési e|járást indÍtott ,,Keretmegá||apodás Budapest,
Józsefuáros Magdo|na negyed program III. önkormányzati bérházfelújíltás kivitelezéshez,,
elnevezésse|.

A keretmegá||apodásos eljárás eredményes vo|t mely a|apján egy aján|attevőve| került sor
keretmegá | |a podás megkotésére.

Fe|ek rogzítettét hogy - hivatkozva a Kbt. 109' 5 (1) bekezdés b) pontjára - hogy a
keretmegá||apodás nem tafta|mazza a közbeszeęések megva|ósÍtása érdekében megkötendő
egyed i szeződések va |a mennyi feltéte|ét.

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

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

Megrende|ő kijelenti, hogy a Ptk. 685. $ a|apján szerződő hatóságnak minősü|.

1. Megrende|ő megrende|i, Vállalkozó e|váĺ|a|ja a hivatkozott keretmegá||apodásos eljárás
a|apján indu|t konzu|tációs e|járás iratanyagában (melynek rövid leír.ását a je|en
szerzffiés 1. sz. me||ék|ete is taĺta|mazza) meghatározott taĺtalmú és mennyiségű
munka e|vegzését eredményfe|e|őssegge|.

2, Vá||alkozó fe|adata az érintett ingatlan(ok)ban a közbeszezésĺ műszaki |eíi.ás, terv, az
árazatlan költségvetés, a hatá|yos jogszabá|yot szabványok és szakmai szolałányoknak
megfe|elően a munká|atok te|jes körű megva|ósítása.
Erintett ingatlanok:

a) Budapest VIII. Dankó 16. Szociá|ĺs Információs Iroda
b) Budapest VIil. Dankó 40. Tehetséggondozó lroda
c) Budapest VIil. Csa|ádfej|estrő és intenzív csa|ádgondozó
d) Budapest VIII. Kirekesztett nők menedékhelye
e) Budapest VIil. Pinceklub
f) Budapest VIil. Szociá|is Mosoda

3. Vál|a|kozó a munkát I. osztá|yú minőségben, határidőre köteles e|végezni. Vá||alkozó a
munkavégzés során csak I. osztá|yú anyagokat haszná|hat fe|.

J óz se fu áro s o nko ĺĺĺáĺy zata
Budapest,Józseft'áros Magđo]na negyed pÍo8fam III. öĺkoĺmányzaibérházfe|ŕĄítás kivitelezése
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A beépített anyagok minőségét igazo|ő dokumentumokat a Vá||alkozó az építési
tevékenység során a Megrende|ő képviselőjének köte|es bemutatni és az átadás átvéte|i
e|járás során átadni.
Fe|ek megá||apodnak abban, hogy a Vá||a|kozó akkor te|jesĺt hibátlanul, ha a
megva|ósu|t eredmény kielégíti az azza| kapcso|atban a jogszabályokban, a támogatási
szeződésben továbbá a je|en szeződésben megfogalmazott va|amennyi követe|ményt
és a|kalmas a rende|tetésszerű haszná|atra.
Vá||alkozó jogosu|t a|vá|la|kozó(k) igénybevéte|ére. Az aĺvá||a|kozó igénybevéte|énél a
Kbt. és a je|en szeĺzffiés megkötéséhez vezető közbeszerzési e|járás rende|kezései
irányadóak. Az a|vá||alkozókka| kotott szeződésekre a Kbt. továbbá a 306l20L1.
(XII. 23. ) Korm. rende|et szabá|yai éfte|emszerűen irányadóak.
A Vá||a|kozó az igénybe vett a|vá||alkozóéft (teljesítesi segédéft) úgy fe|e|, mintha az
a|válla|kozói (te|jesítesi segédei) álta| végzett munkákat saját maga végezte vo|na el. A
jogosulatlanul igénybe vett alvál|a|kozókéft a Ptk. szabá|yai szerint fe|e|.

I. Az ellenszolgáltatás összege, megfizetésének módja, feltételei

7.

1.
2.

Vál|a|kozó a szerz&és te|jesítéséft vá||a|kozói dffra jogosult.
A vá|lalkozói dfi összege nettó Ft + AFĄ azaz nettő
forint + AFA.
A fenti vá||a|kozói dff áta|ánydff, ami tarta|mazza a kivitelezéshez szükéges közüzemi
költséoeket is.
n iłĺá méńékére, e|számo|ására a mindenkor hatá|yos Áfa torvény rende|kezései az
irányadóak.
Fe|ek megállapodnak abban, hogy több|etmunka és pótmunka elszámo|ására jelen
megá||apodás keretei kozött nincs |ehetőség. Pótmunka feĺmerü|ése esetén Megrendelő
újabb közbeszerzési e|járást fo|ytat |e.

Megrende|ő tobbletmunkaigényt nem fogad e|. Ezze| kapcso|atban Vá||alkozó - mint a
szerződés tárgyával kapcso|atban ke||ő szakérte|emme| rendelkező jqi szemé|y - je|en

szerződés a|áír.ásáva| kijelenti, hogy a közbeszerzési e|járás alatt te|jes méftékben
megismeĺte az e|végzendő feladatot és annak körü|ményeit, így kije|enti, hogy az álta|a
megaján|ott vál|a|kozói díj valamennyi fe|téte| kie|égítéséhez sztikséges munkára
(anyagra, berendezési és fe|szerelési tárgyra, stb.) fedezetet nyújt, ísv
többletmunkaigényérő| jelen szezó1désse| fe|tétel né|kü| és visszavonhatat|anu| |emond.
Kije|enti, hogy az ár-, áŕo|yamvá|tozásokkal, továbbá banki, adőzási kondíciók
vá|tozásával kapcso|atos kockázatokat fe|méńą és arra a vá||a|kozói díj te|jes méľtékben
fedezetet nyújt.
A beruházás pénzügyi fedezetét _ az iłfa, va|amint a saját forrás terhére e|számolható
ko|tségek kivételével - te|jes egészében a KMOP-5.LI.ĺB-LŁ ,,Szociá|is cé|ú város-
rehablIitációs témájú kieme|t pĘektjavas|atok', kódszámú, Budapest-Józsefoáros,
Magdolna-negyed Program III. elnevezésű, KMoP-5.1.1/B-12-k-20t2-0001 azonosíto
szám: projeK keretében e|nyeft támogatás biztosítja szállítoi finanszírozás keretében.
Megrende|ő tájékoztatta az e|1árás során a Vá||a|kozót, hogy a támogatás intenzitása:
100o/o-os.
A saját forrás terhére elszámo|ható ko|tségeket (áfa, és kapute|efon rendszer kiépítése)
a Meg rende|ő koltségvetési forrásbó| finanszírozza,
Megrende|ő a kifizetés során az adőzás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A' s-
ában foglaltakat teljes körben a|ka|mazza.
Vá||aĺkozó |egfe|jebb a szerzffiés e|számolható osszege 3Oolo-ának megfe|e|ő mértékű
elő|eg kifizetését kérheti (a munkaterület átadását követő 15 napon be|til) a Kbt. 131. s
(2) bekezdése, va|amint a 4ĺf0It. (I.28.) Korm. rende|et 57l^. s (3) bekezdése a|apján.
Vá||a|kozónak az e|ő|eg kifizetését követően a hatályos jogszabályoknak megfele|ő
elő|egszám|át rell kibocsátania. Az e|őleggel töfténő e|számo|ás részletszabá|yait a
központi koordĺnációs szeru határozza meg.
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10. Vál|alkozó köte|es - e|ő|eg igénybevéte|e esetén - a 4ĺ20LL. (I.28') Kormányrende|et
57l^.s (3) bekezdése a|apján a közbeszerzési e|járás eredményeként kotött szerződés
e|számolható összegének I!o/o-a és az igényelt szá|lĺtói e|ő|eg külonbozetére jutó
támogatás összegének megfe|elő métékíĺ, a Kormány európai uniós források
felhasználásával kapcsolatos irányíto hatósági feladatok ellátására kije|ö|t tagjajavára
sző|ő, a Kbt. 126. s (6) bekezdés b) pontjában, i||etve a 4l20I7. (I.28.) Kormányrende|et
57l^ g (3) bekezdésében fog|altak szerinti e|ő|eg-visszafizetési biztosítékot rende|kezésre
bocsátanĺ, legkésőbb az e|ő|egbekérő benyújtásának időpontjáig.

Az elő|eg-visszafizetési biztosíték nyújtása az e|ő|eg rende|kezésre bocsátásának fe|téte|e,
kivéve, ha az igényelt előĺeg összege nem ha|adja meg a megkotott szerződés
elszámo|ható összegének 100/o-át.
A gazdasági társaság Vagy nonprofit szeruezet szá||Ító cégjegyzésre jogosu|t vezető
tisztségvise|őjének Vagy |ega|ább SOo/o-os közvet|en tu|ajdonrésszel rende|kező
tu|ajdonosának, vagy együttesen legalább 50o/o-oS közvetlen tu|ajdonrésszel rendelkező
természetes szemé|y tu|ajdonosainak kezessé9vá||a|ása, Vagy garanciaszeruezet álta|
vá||alt kezess{7, va|amint az Aht. 92. s (1) bekezdése szerinti á|lami kezesség is
e|fogadható a szá|lítoi e|őleg biztosÍtékaként.

Vál|a|kozó a fe|vett e|ő|eget az 7, f, 3 részszám|ában köte|es egyen|ő arányban
e|számolni.

Megrende|ő a vá||a|kozói dffat az igazo|t szeęődésszerű te|jesítést követően átuta|ássa|,
forintban (HUF) te|jesíti az a|ábbiak szerint:
- a|vá||a|kozó igénybevéte|ének hiányában a Kbt' 130. s (4) bekezdése, Ptk. 292lB. s
(1)-(2) bekezdése,
- a|vá||a|kozó igénybevéte|e esetén a 306l20L1. (XII.23.) Korm. rende|et 14. 5 (1)-(3)
bekezdései szerint.
Megrende|ő a részszám|ázást az eljárást megindíto fe|hívásban fog|altaknak
megfe|e|ően, a 30612011. (XII.23.) Korm. rendelet szerint biztosítja azza|, hogy a
végszám|a benyújtásának fe|téte|e a hiány-, és hibamentes te|jesítést igazo|ó sikeres
átadás-áWételi eljárás befejezése (errő| szó|ó teljesÍĽésigazo|ás kiá||ítasa). Vál|alkozó 4
db részszám|a (vegszámláva| egyÜtt) benyújtására jogosult a támogatás terhére
elszámo|ható ko|tsegekrő| a te|jesítés arányában. Vá||a|kozó köte|es címek szerinti
megbontásban téte|es szám|át kiá||ítani.
1. részszámla = 30o/o-os készü|tségi fokná| nyújtható be a nettó vá||alkozói díj30o/o-árő|,
2. részszám|a = 60olo-os készü|tségi fokná| nyújtható be a nettó vál|a|kozói dfi újabb
3oo/o-áró|,
3. részszám|a = 85o/o-os készü|tségi fokná| nyújtható be a nettó vá||a|kozói díj további
25o/o-árő|.
A végszám|a a hiány- és hibamentes műszaki átadás-átvételi e|járás befejezése után
nyújtható be.
A szerződéskotés és a kifizetések pénzneme: HUF.
A pénzügyi teljesítés va|amennyi részszám|a (beleértve a támogatás terhére nem
elszámo|ható dfró| kiá||ított számlát is) esetén a hiánymentes kifizetési kérelem (értve
ez a|att a számlát és je|en szerződés szerinti kötelező me||ék|eteip átvéte|étő| számított
30 nap a|att, banki átuta|ássa| tofténik. Megrendelő a számla Afa taftalmát egyenes
adőzás esetén a Vá||alkozónat fordított adőzás esetén NAV-nak fizeti meg. Ezt követően
Megrendelő a szá||ítói finanszírozás szabályai szerint továbbítja a szám|át a Pro Regio
Nkft-nek.
A szám|ázás és a kifizetés körében alka|mazni kel| kÜ|önösen az a|ábbĺ jogszabá|yokat:
Aft. 36/A. $; Kbt. 130. 5 (4) bekezdés, Ptk. 292ĺ8. s (1)-(2) bekezdés, 306ĺ207I.
(XII.23.) Korm. rende|et 13. S és 14.s (1) bekezdése, továbbá a 4l20I1. (I.28.) Korm.
rendelet.
A teljesítésĺgazo|ás kiá||ítasára a műszaki e||enőr jogosult.
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Késedelmes fizetés esetén Megrende|ő köteles a Ptk-ban meghatározott (301/8. 5), és a
késede|em időta rta má h oz igazodő mértékű késede| m i ka matot megfi zetn i.

A szám|ákat a hatályos jogszabá|yot i|l. a támogatási szerződés rendelkezései szerint
kel| kiál|ítani.

il. Szerződési biztosítékok

Vá||alkozó késedelmi kötbér megfizetésére köte|es, ha olyan okbó|, amiéń fe|e|ős a
szeződésben rögzített határidőt e|mu|asztja. A késedelmi kötbér méftéke a jelen
vá|la|kozási szezőťésben rĘzített nettó e||enszo|gá|tatás 0,5o/o-a|naptári nap (minden
megkezdett naptári napra), de maximum a je|en vá||alkozási szeződések nettó
váĺ|alkozói dfi ának Zoo/o-a.
Vá|la|kozó hibás te|jesítesi kotbér megfizetésére kote|es, ha neki fe|róhatóan a je|en
szerz&és teljes te|jesítési időszaka vonatkozásában nem fog|a|koztatja az á|ta|a a
közbeszezés megva|ósĺtására irányu|ó szeződéssel kapcsoĺatos e|járás során
megajánlott méftékben a regisztrá|t taĺtós (lega|ább 6 hónapja) á||áskereső
szemé|yeket. A hibás te|jesítési kötbér mértéke az űn. szakképzett minimá|bér napi
bruttó összege kétszeresének megfele|ő összeg. Számĺtási mód: érintett nap x a fentiek
szerint nem fogla|koztatott szemé|yek száma Vá|lalkozó a készĘe|entésse| egyidőben -
továbbá Megrende|ő felhilvására a fe|hívást követő 3 munkanapon be|ü|, i||etve az egyes
részszám|ák (beleértve a végszám|át is) benyújtásakor köteles tételes kimutatást átadni
a Megrende|őnek az á|tala a jelen szerződés megkötésére vonatkozó e|járásban tett
vonatkozó megajánlás e||enőrizhetősége érdekében, me|yhez csato|ni ke|| a je|en|éti
íveket, i||. az azt. a|átámasztó (regisztrá|t tartós álláskereső tényét igazo|ő)
dokumentumokat is. Amennyiben Vá|lalkozó nem, Vagy nem aggá|ymentesen igazolja a
vá||a|ása te|jesítését, akkor nem, Vagy nem aggá|ymentes igazo|t méľtékre is
alka|mazható a kotbér.
A hibás te|jesítési kotbér vonatkozásában regisztrá|t taftós á||áskeresőnek az a személy
minősti|, aki a jelen szeződés te|jesítse során tofténő e|ső bevonásakor (munkavégzésre
irányu|ó jogviszony létrehozásakor) már |ega|ább 6 hónapja regisztrá|t á||áskeresőnek
(álláskeresőnek) minősül.
A Megrendelő az eset|eges kötbér igényét ír.ásbe|i felszólítás útján éruényesíti, melynek a
Vá||a|kozó köteles 8 naptári napon belü| maradéktalanul e|eget tenni. Amennyiben a
Vá||a|kozó a fenti irat kézheaĺéte|ét kovető 3 napon belü| magát érdemi indoko|ássa| és
azt a|átámasztó bizonyítekokka| 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||aIkozói szám|ába beszámítható.
Megrende|ő jogosu|t a kötbéren fe|ri|i kárának éruényesítésére.
Vá||a|kozó a szerződés hibát|an te|jesítésének biztosítására va|amennyi beépített do|og,
i||. e|végzett munka vonatkozásában 36 hónap álta|ános jótá||ást válla|. Vá||a|kozó
jótá||ási kote|ezettsége _ az érintett hibáva| kapcso|atban - megszíínik, ha a hiba
bizonyÍthatóan:

- rende|tetéseĺlenes vagy szakzerűt|en haszná|at
- szándékos rongálás vagy erőszakos behatás,
- e|emicsapás,
- szakszerűt|en szere|ő vagy javíto je||egű beavatkozás,
- a szükséges karbantaľtas hiánya miatt következett be, fe|téve ha a fentieket
mega|apozó tényekrő| és korü|ményekrő| a Megrende|ő az átadás-átvételi e|járás
során kifejezetten tájékoztatva |ett.

Vá||a|kozó a jótá||ási kötelezettsége a|att a hiba bejelentésétől számított 5 napon belü|
koteles a javítást e|kezdenĺ és megfe|e|ő szemé|yi á||ománnya| annak befejezéséig
fo|yamatosan munkát végezni.
A jótá||ási kote|ezettség nem érinti a Megrende|őt megi||ető szavatossági jogokat, és
azok érvényesíthetősegét.
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9, Vá||alkozó teljes kártérítési kote|ezettséget vá||alje|en szerződésse| kapcso|atosan a neki
fe|róható károkéľt.

10. Vá||a|kozó teljesĺtési biztosíték nyújtására vo|t köteles a Kbt. 126. s (6) bek a) pontja
szerint. A Megrende|ő a te|jesítési biztosítekbó| kielégítést nyerhet, ha a Vá||a|kozó
bárme|y okbó| nem teljesíti a szerződéses köte|ezetbégeit. A te|jesítési biztosĺték
méftéke a szeződés szerinti, taľta|ékkeret és áfa né|kül számított e||enszolgá|tatás
(keretosszeg) So/o-a. A biztosítéknak - amennyiben azt nem a Megrendelő szám|ájára
töfténő befizetésse| te|jesítik _ a szerződés te|jesÍtéséig (a sikeres, hiány- és hibamentes
műszaki átadás-átvétel) kell hatályba |ennĺe.

11. Vá||a|kozó jó|te|jesíEési biztosÍték nyújtására köte|es a Kbt. 126. s (6) bek a) pontja
szerint. A Megrende|ő a jó|te|jesítési biztosítekbo| kie|égítést nyerhet, ha a Vá||a|kozó
á|tali te|jesí|ésse| kapcso|atos jótá|lási köte|ezettségét nem te|jesíti. A jó|te|jesĺtési

biztosíiék météke a szerződés szerinti, taĺtalékkeret és áfa né|kü| számított
ellenszo|gá|tatás Solo-a. A jó|te|jesítési biztosíteknak a te|jesítés időpontjátó| kezdődően _
amennyĺben azt nem a Megrende|ő szám|ájára töfténő befizetéssel te|jesítik - a jótá||ási
időszak végéig ke|| hatá|yba |ennie.

L2. A jó|teljesítési biztosíték a Vá||a|kozó vá|asztása szerint nyújtható bankgarancia vagy
banki készfizető kezesség formájában, biztosítási szerződés a|apján kiá||Ított készfizetői
kezességvá||alást tarta|mazó köte|ezvény formájában, vagY a Megrende|ő 14100000-
to23949-60000009 számú bankszám|ájára tońénő te|jesítésse| a Kbt. L26. s (6)
bekezdés a) pontja a|apján.

13. Amennyiben a biztosíték nyújtására a bankgarancia, banki kézfizető kezesség Vagy a
biztosítási szerződés formáját vá|asztja a Vá||alkozó, a bankgarancia/banki készfizető
kezesség/biztosításĺ szerződés okiratának eredeti pé|dányát a Megrendelőnek
határidőben át kell adni. Megrende|ő kizárő|ag o|yan bankgarancia
nyi|atkozatot/kezességi okiratoVbiztosítási szeződéses okiratot kote|es e|fogadni,
ame|yben a banlíbiztosíto vá|la|ja, hogy amennyiben a Megrende|ő arrő| tájékoztatja,
miszerint a Vál|a|kozó bárme|y okból nem tett e|eget az érintett szeződésben fogla|t
köte|ezettségeinet ú9y a Vá||alkozó he|yett Megrende|ő e|ső fe|szó|ítására átuta|ia a
bankgaranciábő| az Aján|atkérő által megje|ö|t összeget az Aján|atkérő bankzám|ájára,
i|l. a biztosítási szeęődés a|apján a fentiek szerint fizetést teljesít. A bankgarancia
okiratban/biztosítási szeződésse| kapcsolatos okiratban (kötvényben) rögzÍteni ke||,

hogy a banlíbiztosíto a szolgáltatást nem vitathatja, |emond a szo|gá|tatás
visszautasítására, visszataftására, annak vitatására vagy beszámítására vonatkozó, vagy
a kifizetés összegét egyébként bárme|y jogcímen csokkentő valamennyi jogáró| továbbá
arró| is, hogy a Vál|a|kozónak a szeződésbő| vagy azza| kapcso|atban, i||etve más
jogviszonybó| eredő, a Megrende|őve| szembeni követe|éseit éruényesítse.

14. Fe|ek megá||apodnak abban, hogy a keretmegállapodás a|apján kötendő egyedi
szeződéseknek az adott Vál|aĺkozó á|ta|i te|jesÍtésének határnapja (sikeres átadás-
átvéte|) nem ha|adhatja meg a keretmegá||apodás |ejártanak időpontját.

Iil. Teljesítési határideje, a szerződés megszíĺnése, megszíintetése

1. Jelen szeződést fe|ek a teljesítesig kötik azza|, hogy a Vá||a|kozó te|jesítési határideje:
2014. december 31.

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

3. Minden, a szeĺződés teljesíEését akadá|yoző, el nem hárítható külső körü|mény (vis
maior) a befejezési határidő módosítását vonhatja maga után, kivéve, ha bármi|yen
munkaszeruezési (több munkavá||aló a|ka|mazása, munkaszervezés megvá|toztatása,
stb.) e|járássa| mego|dható |ett vo|na a határidő betaftása. A határidő modosulásához az
ok (és annak fenná||ásának időtaftama) építesi naplóba va|ó bejegyzése és a
Megrende|ő műszaki e||enőrének jóváhagyása szükséges. Vá||a|kozó k.lje|enti, hogy a
rende|kezésére á||ó te|jesítési időszak - figye|embe véve az évszakokka| kapcso|atban
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fe|merü|ő munkavégzést á|talában akadá|yozó körü|ményeket is - elegséges a szerzaés
határidőben tofténő hiány és hibamentes te|jesítésére.
Nem eredményezi a te|jesítési határidő módosulását az e|hárítható, iĺletve a Vá||a|kozó
á|ta| kellő gondosságga| e|őre |átható okok miatt bekövetkezett késedelem.
Fe|ek a szerződés hatá|yának megszűntetésére a Ptk. vá||a|kozási szeződésre vonatkozó
szabá|yaĺt rende|ik alka|mazni, hogy a szerz&és hatálya megszűntethető azonna|i
hatá||ya|, ha az egyik fél sú|yos szeződésszegést követ e|.

Sú|yos szerz&ésszegésnek minősü| a közbeszezések megva|ósÍEására vonatkozó
szeződésben ekként meghatározottakon, i||. egyéb sú|yos Vagy isméte|t
szerzffiésszegés(ek)en tú| - kiilönösen :

a. Vál|alkozó részérő|
1. a je|en szeződésben a rá irányadó szabá|yok megséftése, mely a

szerzffiés határidőre Vagy megfe|e|ő módon és minősĄ7ben va|ó
te|jesÍtését veszélyezteti, i||.

2. együttműködési, titoKaĺtási köteĺezettségét a Vá||alkozó megszegi, ide
éftve a teljesítéshez szĹikséges 3. fe|ekke| töfténő egytittműkodést is,

3. amennyiben megá||apíthatóan Válla|kozó a te|jesítés során nem
te|jesíti/nem tudja te|jesíteni a fennmaradó munkanapok
figyelembevéte|ével a taftós á||áskeresők fog|a|koztatására tett
megaján|ását és a hibát Megrendelő írásbeli felszólítása e||enére sem
oruosolja,

4. bármi|yen o|yan magatartást vagy mu|asztást tanúsít amely a
támogatási összeg egészben töńénő fe|használását kizá6a, vagy aď.
veszé|yezteti.

b. Megrende|ő részérő|:
1. együttműkodési, titolGaftási köte|ezettségét a Megrende|ő megszegi, ide

éftve a te|jesítéshez sztikséges 3. fe|ekke| történő együttműködést is,
2. a szabá|yszerűen benyújtott szám|át a Megrendelő határidőben nem

fizeti meg, és ezt |egalább 30 napos határidőt taftalmazó megintés
e||enére sem teljesíti.

Fe|ek a fenti joguk gyakor|ása előtt - amennyiben ez tő|ük e|várható - köte|esek a
másik fe|et a szerződésszerű te|jesítésre - megfe|elő, |ega|ább 5 napos határidő
biztosítasával . írásban fe|szó|ítani.
Megrende|ő a Kbt. 125. s (5) bekezdése a|apján köte|es fe|mondani a közbeszezések
megva|ósítasára vonatkoző szeződést, ha

a. Vá||alkozóban kozvetetten Vagy közvet|enü| 25o/o-ot megha|adó tulajdoni
részesedést szerez valame|y o|yan jogi szemé|y vagy jogi személyiségge| nem
rendelkező gazdasági társaság, ame|y nem fe|el meg a Kbt. 56. $ (1) bekezdés
k) pontjába n meghatá rozott fe|tételeknek.

b. Vál|a|kozó kozvetetten Vagy közvetlenÜ| Zío/o-ot meghaladó tulajdoni
részesedést szerez va|amely o|yan jogi szemé|y vagy jogi szemé|yiségge| nem
rende|kező gazdasági társaságban, ame|y nem fe|el meg a Kbt. 56. 5 (1)
bekezdés k) pontjá ba n meg hatá rozott feltételeknek.

Ezen esetekben a Vá||a|kozó a közbeszezések megva|ósÍtására vonatkozó szerződés
te|jesített szo|gá|tatásai utáni ellenszo|gá|tatásra jogosult a Kbt. 125. 5 (6) bekezdése
alapján.

Iv. Munkavégzés

Fe|ek rĘzítit hogy Vá||a|kozó '''. fő tarĽós á|láskereső fogla|koztatasát vá||alta .....
munkanapon keresztÜl.
A munkaterü|etet a Megrende|ő a je|en szerz&és a|áírásáva| egyidejű|eg adja át a
Vá||aIkozónak.
A je|en szerződés a|áírását koaĺet|enül megeIőzően Vá||a|kozó köte|es bemutatni a
30612017. (xII.23.) Korm. rende|et 9.$-ban meghatározott feleĺősségbiztosíiásának

J őzsetváto s Ó nkotmáĺy zata

4.

5.

7.

1.

2.

3.

23

Budapest,Józseŕĺáros Magdolna negyed progÍam III. önkormányzaĺbétházfe|tĄítás kivitelezése



Konzultációs felhívás

fenná||ására Vonatkozó iratot. Vá|lalkozó köteles a biztosÍŁás hatá|yát az érintett
szerződés te|jesítéséi g fe n nta rta n i.
Vá||alkozó a kivite|ezéssel érintett ingat|anok |akói fiogszerű bińokosai)
vonatkozásában is köte|es te|jesíteni együttműkodési kote|ezettségét az a|ábbiak
szerint:

a) Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az épület fe|újĺÉsa során a |akók észrevételt
tehetnek a kivite|ezésse| kapcso|atban a Megrende|őn keresztti|. A Megrende|ő
kapcso|attaftója a bér|őkkel va|ó kommunikációban a Józsefuárosi Szociá|is
Szo|gá|tató és Gyermekjó|éti Központ Társadalmi Akciók Munkacsopotja. A
Megrende|ő |egkésőbb a munkaterület átadásáig tajékoztatja a Vá||a|kozót a
la kossági ka pcso|atta ftó szemé|yérő|.

b) Vá||a|kozó tudomásu| veszi, hogy az épület (rész) felújítása a Magdolna Negyed
Program keretében lakottan töĺténĺk. Vál|a|kozó köte|es a kivite|ezés során
figye|embe venni, hogy az épĹiletben a |akók koz|ekedését a műszakilag
szükéges mértéket megha|adóan nem akadá|yozhatják. Válla|kozó kote|es a
lakók ba|esetmentes koz|ekedését biztosítani a kĺvite|ezés te|jes időtartama a|att.
Vá||a|kozó kote|es mindent megtenni a |akott épü|etben végzendő feladatok
gördtilékeny vegrehajtásaért. Megrende|ő kü|on tájékoztatja VállaIkozót a
|a kókka I torténő együttműkodésrő|.

c) Vá||a|kozó köteles a lakások é|etvite| szeríj haszná|atát befo|yásoló
akadá|yoztatásró| (víz, 9áz, e|eKromos) véte|ezési szünetéről 3-5 nappa|
hamarabb tájékoztatást adni a |akók részére közvet|enü|. A tájékoztatás a
|akóházban, jó| látható he|yen e|he|yezett írásos dokumentum kifüggesztésével
történik.

d) Amennyiben a Vá||a|kozó harmadszori kísér|etre sem tud bejutni fenti módon
va|ó étesítés e||enérre egy adott |akásba, azt azonna| je|eznie ke||

megrendelőnek és az épíiési nap|óba ezen tényt rogzíĽenĺ kell.
e) A munkakezdést megelőzően |akógyű|ésen ta|álkoznak a munkavá||alók a

|akókka|, ĺtt foga|mazódnak meg az egyrittműkodés rész|etes fe|téte|ei,
ame|yeket jegyzőkonyvi formában e|készítve a szerződés me||é csatolunk.

í) Vá||a|kozó Megrende|ő képvise|őive| kozösen, a munkaterü|et átadását
mege|őzően köte|es a |akók számára tájékozüatást adni a munkavĄ;zés során
a|ka|mazott technologĺákró|, a munkavégzés menetéről és várható Ütemezésérő|.
A tájékoztatást Megrende|ő á|ta| osszehívott |akogyűlés keretében ke|l e|végezni.

g) M épü|etfe|újíľassa| érintett munkaterü|etek átadását követően az épri|etben
talá|ható bér|eményekrő Á|bpot-fe|mérési Jegyzőkönyvet ke|l készíteni, me|y az
eset|eges - a fe|újítas során je|entkező -kárbeje|entések e||enőzését szo|gálja. A
bér|eményekbe va|ó bejutást Megrendelő köteles e|őre egyeztetett időpontban
megszeruezni. A társasházi formában működő (nem onkormányzati tu|ajdonú)
épü|etekben végzendő építesi-kivite|ezési, vagy felújĺltási munká|atokka| érintett
ingatlanokka| szomszáJos, i||. azokat körü|vevő lakóingat|anokba Megrende|ő
köte|es megszeruezni a bejutást' A Jegyzőkonyvet Megrende|ő-, Vá||a|kozó
képvise|ője, i||etve a bérlő ké{egyéve| |átja e|.

Vá||a|kozó vá||alja, hogy a te|jesÍiés során a regisztrá|t taftós (|ega|ább 6 hónapja)
á||áskeresők fog|alkoztatása tekintetében együttműkodik a Megrendelőve|, a Budapest
Főváros Kormányhivata|ávaĺ, il|etve az i||etékes MunkaÜgyi Kirende|tséggel.
Vá||a|kozó a kivitelezési munkálatok mękezdésekor építési nap|ót nyit mę, és azt a
vonatkozó rende|kezések szerint naprakészen vezeti (L9tl2009. (IX.15.) Korm.
rende|et). Felek k.ljelentĺt hogy tudomássa| bírnak arról az e|eKronikus építesi
nap|ózásra vonatkozó rendeĺkezéseket a|kalmazandóak' 

^ 
t9tĺ2009. (IX.15.) Korm. r.

szerinti egyszeri be|épésijelszó: ....... A további, a fenti R. á|tal
megkövetelt iratot je|en szeződés me|lékletét képezik.
Fe|ek megá||apítját hqy az átadás-áwéte| vonatkozásában a munkaterü|et megfe|e|ő,
ha a munkavegzés he|yére az anyag szá||ítasa gépi vagy kézi erőve| mego|dható és a
munkavégzés a tény|eges munkavégzés he|yén megkezdhető.
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A Megrende|ő a 79I|2009. (IX.15.) Korm. rende|et 16. 5 (1) bekezdés b) pontja
alapján a te|jesítést műszaki e||enőr igénybevéte|éve| el|enőzi.
A míÍszaki e||enőr adatai:
Építesz:
Zsidi Lajos tel: 06 f0 4799340
Mózes Lász|ő te|: 06 30 9405955
Lavotta Mik|ós tel: 06 20 4297855
Gépész: Zsidi Lajos te|: 06 f0 4799340
Kántor Imre te|: 06 20 2434830
Elektromos: Darnay János te|: 06 20 97t9863
Központĺ te|efon: 06 1 3141098 FAX: 06 1 3339535
Felek rogzítit hogy a szerződés te|jesÍĽése fo|yamatosan |akott ingat|anok
vonatkozásában tofténik. Vá||a|kozó nem hivatkozhat ennek okán a fentiek miatt
fenná||ó, vagy bekövetkező semmiféle körÜ|ményre. A munkavégzés rendjéről Fe|ek a
bér|őkke| egyeztetve a munkaterü|et átadás-áwételekor á||apodnak meg, amelynek
részleteit az átadás- átvétel i jegyzőkonyĺben rögzíten ek.
A Vá||a|kozó energiaigényét saját maga' a saját kö|tségére köte|es biztosítani, arra
Megrende|ő nem köte|es. Ugyanúgy nem köte|esek erre az érintett ingatlanok |akói,
lakóközössegei.
A munkater|'i|et átadását követően a szemé|y-, vagyon-, és munkabiztonságró|, a
környezeWá1e|mi szabá|yok betartasáról a Vá||a|kozó köte|es gondoskodni' Válla|kozó
fe|e| a Megrendelő, i|l. harmadik szemé|yek vonatkozásában azok vagyontárgyaiban,
é|etében, testi épségében, i||. egészségében a neki fe|róható módon ke|etkezett
hiányokért, i||. károsodásokéń.
Vál|a|kozó köte|es a ke|etkezett hu||adékot a jogszabá|yoknak megfele|ően gyűjteni, és
hivatalos hul|adék|erakó-helyre szá||ítani, va|amint ezt a Megrendelő fe|é megfe|e|ően
igazolni.
Az eltakarásra kerü|ő munkarészek e|takarása e|őtt a műszaki e||enőft közvetlenÜ|, i||.

az építési naplón keresztÜ| |ega|ább 1 héttel korábban értesítenie ke|| a Vá|la|kozónak.
Ennek elmulasztása esetén a Megrende|ő kovete|heti, hogy tárják fe| az e|takaft
munkarészeket, me|ynek kö|tségei a Vá||a|kozót terhe|ik.
Megrende|ő e|őzetesen tájékoztatta Vá||alkozót, hogy a kivite|ezés során a fe|újítandó
|akóházak mĺndvegig lakottak lesznet a munkaterü|etet, épĺltési anyagokat mindvegig
fokozottan őrizni szükéges, me|y Válla|kozó feladata és koltsége.
Te|jesíLiési he|yei, aho| a vonatkozó munkákat meg ke||va|ósítanĺ:

g) Budapest VIil. Dankó 16. Szociá|is Információs lroda
h) Budapest VIil. Dankó 40' Tehetséggondozó Iroda
i) Budapest VIľ. Csa|ádfej|esztő és intenzÍv családgondozó
j) Budapest VIil. Kirekesztett nők menedékhe|ye
k) Budapest VIII. Pinceklub
|) Budapest VIil. Szociá|is Mosoda

v. Az átadás.átvétel

Aű. átadás-átvéte|i e|járás megkezdésérő| Vá|la|kozó Megrende|őt köte|es készre
je|entés formájában írásban, a hatá|yos jogszabá|yi rende|kezéseknek megfele|ően
éľtesíteni. Megrende|ő köte|es az átadás-áwéte|i e|járást 5 munkanapon be|ü|
megkezdeni, és a Kbt. 130. $ (2) bekezdés szerint lefolytatni, az ott meghatározott
jogkövetkezmények terhe me||ett. Az átadás-áWételi e|járás időtaftama 8 nap, me|y a
te|jesítési hatá ridőbe be|eszá m í|.

Az e|járáson a fe|ek képvise|ői megvizsgá|ják a teljesítest, jegyzőkonyvet vesznek fel,
me|yben fe|vezetik az eset|eges hibák és hiányok |istáját. A Vál|a|kozó köte|es a
jegyzőkönrybe nyi|atkozni a hibák k.ljavítasának határnapjáró|, me|y nem haladhatja
meg összessegében az 5 munkanapot.
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Az átadás-átvéte|i e|járáson a Váĺlalkozó átadja a jótá||ási jegyeket 3 p|d-ban a
megva|ósu|ási dokumentációt és megadja a beepített szerkezetek, berendezési és
felszere|ési tárgyak haszná|ati és karbantaftási utasításait, va|amint jelen szeződésben
és jogszabá|yban rogzített egyéb iratokat, stb. Ennek hiányta|an te|jesítése a
szerzffiésszerű te|jesÍtés feltéte|e.
A fentiek alapján elvégzett hiánypót|ásokró|, i||. javításokró| a Vá||alkoző írásban
tájékoztatja a Megrende|őt aki a tárgyi munkát - megfe|e|őség esetén _ átveszi. Ez a
biftokbaadás napja.
A Vá||a|kozó a Ptk. szerinti utófelü|vizsgá|ati e|járásban köteles közremíĺködni. Az
utófe|rj|vizsgá|atot a Megrendelő hÍuja össze a teljesítést követő 1 év e|te|tét követően.
Vá||alkozó köteles együttműkodni az érdeke|t szeruekkel, szemé|yekkel, különosen a
szakhatóságokka|.
Amennyiben a te|jesítésbe bevont szakemberek nem rende|keznek magyar
nyelvtudássa|, a szeződés te|jesítésének ideje a|att a szakto|mács fo|yamatos
biztosÍtása Vál|a|kozó köte|ezettsége és kö|tsége, me|yet a vá||a|kozóĺ dff tarta|maz. A
szerződés te|jesítésének ideje a|att a szaKo|mács folyamatos biztosítása Vá|lalkozó
köte|ezettsége és kö|tsége, me|yet az vá||a|kozői dĺ taĺta|maz. Amennyiben Vá||a|kozó
a projeK kĺvite|ezésĺ munká|atainak teruezésére és kĺvite|ezésére |étĘött va|amennyi
építesi és szo|gá|tatási feladatok szezódésszerű te|jesí.tése során, i|letve a jótá||ási
időszak a|att a szo|gá|tatás nyújtásához, feladatai e||átásához a magyar szakmai nye|v
tárgya|óképes ĺsmeretével nem rende|kező szakembeft vesz igénybe, a magyar
szakmai nye|v tárgya|óképes ismeretének hiányábo| adódó minden következményt,
be|eéftve a szakto|mács, i||eWe szakfordÍtás biztosítasát, illetve mĺndezek költségét is,
minden esetben Váĺ|a|kozó vise|i. A szaKo|mács, i||etve szakfordítás te|jes ko|tsége
Vá||alkozót terheli.
Fe|ek rĘzítit hogy a kivite|ezést je|ző táb|ák kihe|yezése a kivite|ező fe|adata.
A te|jesíEés során a Vál|alkozónak a|kalmaznia ke|| az ISo 9001 szerinti bármely
nemzeti rendszerben akkreditá|t tanúsító szeruezet álta| tanúsított Vagy ezze|
egyenéftékű minősegbiztosítási rendszeft vagy azzal egyenéftékű minőségbiztosÍtási
intézkedéseket va|amint az OHSAS 18001 szerinti bárme|y nemzeti rendszerben
akkreditá|t tanúsíto szeruezet á|ta| tanúsított vagy ezze| qyenértékű munkahelyi
egészségvéde|mi és biztonságirányítási rendszeft, Vagy a fenti minőségbiztosításĺ,
munkahelyi egészségvéde|mĺ és biztonsági irányítási előírások maradéKa|an
betaftására vonatkozó az aján|attevő által működtetett fenti minőségbiztosĺtási,
munkahe|yi egészségvéde|mi és biztonsági irányítási rendszerek tarta|mi|ag a fenti
szabványok e|őír.ásainak mindenben megfe|e|ő rendszeft .

vI. Kapcsolattaftás'jognyilatkozattétel

Fe|ek kije|entit hogy a tevékenysĄ;ük során a tudomásukra jutott tiz|eti titkot
megőzik. Üz|eti titokként definiá|nak minden o|yan adatot me|y je|en szerződés
keretein belü| a másik fé||e| kapcso|atban a tudomásukra jut. Kivételt képez ez a|ő|
azon adatok összessĄ;e, amely a Kbt. vagy más jogszabá|yok szerint nyi|vános
adatnak minősü|.
A titoktaftasi kötelezettség megszegésébő| eredő káréft az ezéĺt fele|ő fé| káftérítésĺ
kötelezettség ge| ta ftozi k.
Fe|ek titoktartási köteĺezettsége kiterjed a munkaválla|óikra, va|ame|y po|gári jogi
szerzffiés a|apján munkavégzésre irányuló jogvĺszony, vagY más jogviszony a|apján a
fé||e| kapcso|atban |évő egyéb szemé|yekre is. Ezen szemé|yek magataftasáéft a
titoKaftási kote|ezettség viszony|atában az érintett fél, mint saját magataĺtásáért fe|el.
Nem minősü|het üz|eti titoknak mindazon adat vagy információ, ame|yet jogszabály
vagy a támogatási szerzffiés, i||etve egyéb dokumentum az üz|eti titok köréből kizár.
Je|en szeződéssel kapcsolatban joghatá|yos nyilatkozattételre jogosult szemé|yek az
a|ábbiat akik jognyilatkozataikat kizáró|ag írásban, az átvéte| idejét igazo|ó módon
tehetik meg éruényesen. Fe|ek ez a|att éftik a te|efax, i|l. az e-maĺ| üzenetek vá|tását,
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ha annak átvéte|e igazolható, va|amint az építési naplóba az arra jogosu|t á|tal tett
bejegyzést is:

Megrendelő részéről: dr. Kocsis Máté po|gármester
1082 Budapest, Baross u.63-67.
A|fö|di György DlÁ projeKmenedzser
1082 Budapest, Baross u.63-67.
Tel, fax: 06Lĺ4592258

Műszaki e||enőrök: Zsidi Lajos tel: 06 20 4799340
Mózes Lász|ó te|: 06 30 9405955
Lavotta Miklós te|: 06 20 4297855
Kántor Imre te|: 06 20 2434830
DarnayJános te|: 06 209719863
Központi te|efon: 06 1 3141098
FAX: 06 1 3339535
Tóth Csaba ügyvezető
2051 Biatorbágy Vende| Part Huber u. 1.
Tel: 0696/51 1350; 0696ĺ5tI430, i||eWe
fax: 0696/5LL434; 0696/51 1435
Paár Atti|a ügyrłezető
2051 Biatorbágy Vende| Part Huber u. 1.
Te|: 0696/511350; 0696ĺ577430, illetve
fax: 0696/5Lt434; 0696/51 1435
ifi. Szeivo|t István vezérigazgatő
1149 Budapest, Egressy út 28-30.

Vá||a|kozó részérő|:

Tel: O6Ll 4f23550 illetve fax: 06U 4223559
6. Szerződő felek jelen szeződés teljesítése során köte|esek egyÜttmíÍködni.
7. Megrende|ő és Vá||a|kozó egymás írásbe|i megkereséseire azok kézheaĺéte|étő|

számítva 2 munkanapon be|ül írásban érdemi nyi|atkozatot kötelesek tenni.
8. Megrende|ő képvise|ője jogosu|t a kivite|ezés során bármikor a munka á||ását

e|lenőrizni, és ezek eredményérő| az építesĺ nap|óba bejegyzéseket eszközö|ni.

vil. Zárő és vegyes ľendelkezések

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

2. Felek megá||apodnak abban, hogy a Válla|kozó nem fizet, i||eWe számol e| a szerződés
te|jesítéséve| összefüggésben o|yan költségeket, melyek a Kbt. 56. s (1) bekezdés k)
pontja szerinti fe|téte|eknek nem megfe|elő társasag tekintetében merü|nek fe|, és
me|yek a Vál|a I kozó adóköteles jövedelmének csökkentésére a lka lmasa k.

3. Felek megá||apodnak abban, hogy a szerződés te|jesí|ésének te|jes ĺdőtartama a|att
tulajdonosi szerkezetét Vá||a|kozó a Megrende|ő számára megismerhetővé teszi és a
Kbt. 125. 9 (5) bekezdés szerinti ügy|etekrő| a Megrende|őt ha|adékta|anul éftesíti.

4. Fe|ek eset|eges vitás ügyeiket egyeztetés útján rendezik (mediátor és vá|asztott
bír.áskodás igénybevéte|e né|kü|), ennek eredményte|ensége esetén a hatáskorre| és
i | |etékesség gel rende| kező bír ősághoz ford u I na k.

5. Je|en szelzfués csak a Kbt. 132. 5 a|apján módosítható.
6. Fe|ek megá||apodnak abban, hogy amennyiben jelen szerződés bárme|y pontja kogens

jogszabályba ütközne, vagy a közbeszeĺzési eljárás kote|ező éruényű
dokumentumának taftaĺmáva| e||entétes |enne, akkor je|en szerződés fentieket séftő
rendelkezése he|yébe - minden további jogcse|ekmény, így kĹilonosen a szeződés
módosítása né|kü| - a megséftett kötelező érvényíi jogszabá|yi rende|kezés vagy
közbeszezési dokumentumĺ rende|kezés kerü|. Fentieket ke|| megfe|e|ően a|kalmazni,
ha valame|y kogens jogszabály akként rende|kezi|í hogy va|amely rende|kezése a
szen&és része és azt szovegszerííen a szerződés nem tafta|mazza (az adott

T óz sefr'áro s t nko tmánv zata
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rende|kezés a szerződés részét képezi). Közbeszerzési eljárási dokumentum a|att ke||

éfteni ktj|önosen a keretmegál|apodást is.
7. Je|en szeződés ........ megegyező, eredeti pé|dányban készü|t e|, e|vá|aszthatatlan

részét képezi (megrendelő példányához csatolva) a kozbeszezési eljárás iratanyaga.
8. Fe|ek rĘzítit hogy a pénzügyi és műszaki tjtemteru módosíŁása (amennyiben az nem

jár más je|en szeződésben rögzített adat tény modosĺľásáva|) nem minősül a
szenődés m ód os íta sá n a k.

9. A szerződés a mindkét fél a|áír.ásra és kotelezettségvá||a|ásra jogosu|t vezető
tisztségvise|őjének (Vá | |a I kozóná | cég szeríĺ) a |á írása esetén éruényes.

10. Je|en szeződés az a|áír.ásának napján lép hata|yba.
Felek a szerzffiést, mint akaratukka| mindenben megegyezőt, e|o|vasás és éfte|mezés után,
he|ybenhagyólag a lá írjá k.

Kelt: Budapest, 2014.

Megrende|ő

Ellenjegpem:
pénzrigyi el|enjegyző

J ő z sefv áro s o ĺko tmáĺy zata

Vá||aIkozó
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Budapest VIII. Dankó 16. Szociális Információs lroda

A he|yiség a Dankó utca 16. szám a|atti önkormányzati társasház fö|dszintjén ta|á|ható, a
társasház 2010-ben te|jes körű felújításon esett át. A -100 mZ-es 3 térre tago|t helyiseg
je|en|eg haszná|aton kívÜ| van, egykor több Üz|ettérre vo|t fe|osztva. Az utcához 4db
168x305cm-es fé|körívesen záródó pofta|lal kapcsolódit me|yeket a felújítássorán befa|aztak.
Jelen|eg a he|yiségcsopoľtba csak a társasház be|ső udvarára néző ab|akán kap természetes
fényt.

A szo|gá|tató iroda cé|ja a negyedben történő épület felújítások koordiná|ása, a lakósság,

érintettek információva| va|ó e||átása, rehabilitációva| kapcso|atos előadások szeruezése.ĺ.L]A

he|yiségek két funkcióra tago|ódnat az utca fe|é néző terek ügyintézésre szo|gá|nak
(ügyfé|tér, kozönségforgalmi mosdó), a hátsó traKusban lévők pedig az irodai munkára (iroda,
vezetői iroda, teakonyha, mosdó, ra|Gar).

Építészet: A funkcióbó| adódóan a kozöns{;forga|mi terek megjelenésének tiszta, áttekinthető,
barátságosnak és informatÍvnak ke|| lennie, ezt, segíti e|ő a kevés, egyszerűformájú,
nagyméretű bútor; a színes, könnyen tisztítható, jó akusztikai adottságokka| rendelkező

műgyanta pad|óburko|at és a színes, mosható, festet vako|t falburko|at.ffiRz iroaane|yiségek

építészeti kia|akítása is hason|ó, de itt inkább a visszafogottabb színhaszná|at és az
otthonosabb hangulat a je||emző. A külső nyílászárók kozü| je|enleg csak egy Van beépítve, az
udvari ab|at mely rossz á||apota miatt cserélni ke||. Az utca fe|é a pońá|ok befa|azását ki ke||

bontani, majd 3db rész|egesen nyitható és ldb kétszárnyú ajtó poftált ke|| beépíteni.

Gépészet - fűtés: Az épti|et fíÍtése központi kazánról torténit a he|yiségcsopoft hő-el|átását is
ez a kazán biztosítja. A szo|gá|tató iroda két csat|akozási pontta| rende|kezi, az egyik az utcai
homlokzatná| közvetlenti| a födém a|att a |eendő bejárat fe|ett, a másĺk az irodatérben a
meg|évőab|ak mellett, szintén a fodém a|att. Akár mindkét helyrő| biztosĺtható a helyiségek
fűtése, mérőóra nem szükéges, terü|et a|apú e|számo|ás van. A fűtés módja a kö|tségvetés
szerint radiátoros. A belső kiszolgá|ó funkciók sze||őzését gépi|eg ke|| mego|dani, meĺynek a
kĺvezetése még kérdéses. Az iroda a ház központi kazánjárő| kapja a me|eg-vizet is, me|ynek
csat|akozási pontjai nem ismeftek. A szennyvíz csat|akozási pont a leendő akadálymentes wc
mosdója a|att ta|á|ható, az összes vizes berendezés a közvet|en köze|ében ta|álható.

Statika-bontás. A he|yiségek kia|akításához kisméftékű bontás szükéges. Egyrészrő| a negy
befa|azott poÍta| kibontása, va|amint a be|térben két normá| méretíĺ ajtó és egy nagyobb
fesztávú (2,6 m) nyílás bontása. Ezeken fe|Ĺil a központi he|yiségben van kb. L20xL20 cm.es
10 cm magas beton gépa|ap, amit szintén bontanĺ ke||. Az összes bontás mennyĺsége -9m3.i-!]
Az új nyí|ásokná| kivá|tás szükséges, 2db -lm nyí|ás és ldb 2,6m-es.

E|eKromos:[,.ą]minden he|yiségben szükéges mesterséges megvi|ágÍtás. Á|mennyezet csak az
e|ső traktusban |évő két he|yiségben |esz (ügyfé|tér' vezetői iroda). Az ügyfé|térben két féle
vi|ágítas |enne jó, egy á|ta|ános, á|mennyezetbe integrá|t va|amint egy a központi pu|t fölé
be|ógatott pontszerű vi|ágítas. Az á|mennyezet né|ktl|i, nagy belmagasságú terekné| is
be|ógatott vi |á9 íto testeket ke| |ene a I kalmazni.

Akadá|ymentesítés:5.$A funkció közönségforga|mi tereĺnek (ügyľé|tér, mosdó)

akadálymentesnek ke|| |enni, az iroda terekné| ez nem követe|mény, de amennyiben ezek
kialakítása |ehetséges, törekedni ke|| rá. Az ügyfé|térbe va|ó bejutáshoz módosíEani ke|| az
épĹi|et előtti járda felÜ|etet, a bejárat előtt llcm-re| meg ke|| eme|nĺ a burko|at síkját. Az
ügyľé|térben |évő eme|tmagasságú pu|t (90cm) nem fe|e| meg a követe|ményeknet ebben az
esetben a to|ószékes tlgyfeleket a hátsó iroda térben |ehet fogadni. Ac ügyfé|teret
akadá|ymentes mosdó szolgá|ja ki.

J ózsefu áro s o ĺko ĺĺnáĺry zata
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Budapest VIII. Dankó 40. Tehetséggondozó lrcda
A he|yiség a Dankó utca 40. szám a|atti önkormányzati épü|et fö|dszintjén ta|á|ható. Az
összesen 48 m2-es 2 részre tago|t he|yiség jelen|eg haszná|aton kívÜl van. Kivitelező feladata
a helyisegek kifestése és mázo|ása a mel|éke|t kiírás szerint.

Budapest VIII. Dobozi 23. Családfejlesztő és intenzív családgondozó

A teruezési terület egy fo|dszinti he|yiségcsopoĺt a Dobozi és Magdo|na utca sarkán, Dobozi
utca 23 szám alatt. A he|yiség egy többszintes társasház fo|dszintjén ta|á|ható (a te|ek
he|yrajzi száma: 35418). Bejárata Magdolna utca fe|ő| van; ab|akai mindkét utcára, il|etve a
ház udvarára néznek. Az udvar fe|ő| a he|yiség nem köze|íthetl meg. Taftozik hozzá egy
Dobozi utca felö| megköze|íthető pincerész, ame|y a he|yiséghez közvetlenĹi| nem kapcso|odik.
A he|yiségcsopoft padlóvona|a he|yszíni felmérés szerint a járdaszinthez képest +0,40m körü|
van, két fellépésse| köze|íthető meg. A he|yiség önkormányzati tu|ajdonú, je|en|eg üres,
L0t,2o m2 e|őző funkciói: étterem, közéft.

A helyisegcsopoft közepes á||apotban Van. Az utca feh|i helyiség egy|égterő, vakolt falakka|
és kerámia pad|óburkolatta|. Az ab|akok egyszeroĹĺ faab|akot hom|okzati rácsokkal; a bejárati
poľta| acélszerkezető, utca felő| mechanikusan mőködtetett biztonsági redőnnye|. Az udvari
he|yiségek egy nagy nyí|ásáthidalássa| kapcso|ódnak ide. A hátsó rész az előző használat során
vizesb|okkoknak (zuhanyzők, Wc-t mosdók) adott he|yet' Egy része a|att fe|to|tés készü|t,
feltehetően csatorna elvezetés és vízszigete|és miatt, ezéft itt magasabb a pad|ószint
(+0,11m). A be|ső, ab|ak né|kü|i he|yiség sze||őztetése érdekében nagyméretű
sze||őzőcsatorna csat|akozikaz udvari ab|akhoz. A hátsó he|yisegekné| a fe|mérés során egY az
1. eme|etrő| lejovő csatorna vezetéket fedeztünk fe|; feltárása szükséges a kivite|ezés

megkezdése ehtt. A pince|ejárat fe|ett lévő he|yiseg a|acsony be|magasságú. i;b]Az utca fe|o|i

he|yiségben |évő radiátorok jó állapotban vannat újszeroűek - á|lapotuk e||enőzése és
javÍtásuk után megtaftasuk javaso|t. [$.1n oooozĺ utcáról megköze|Íthető pincerész rossz és
e|hanyago|t á|lapotú, haszná|aton kívü|. A bo|tozatok a|att egy nagymérető fe|tehetően

szennyvíz csatorna húzodik. A pincéve| a je|en|ęi átalakÍtás nem fog|a|kozik. ffi Magdo|na

utca ezen szakaszán je|en|eg -1,40m korüli szé|ességő járda van és járdával párhuzamos
parko|ás.

A he|yiségcsopoft bejárata a jobban használható és gazdaságosabb alaprajzi e|rendezés
érdekében új helyre kerti|, egy je|en|egi ab|aknyí|ás he|yére. Ehhez kapcso|ódóan a|akÍtható ki
az akadá|ymentes męköze|ítéshez szükeges egyo|da|ú rámpa, i||etve e|ő|épcső. Innen a
váró-fogadó térbe |éptink; innen nyí|ik az iroda és az interjú szoba. A váróhoz kapcso|odik az
akadálymentes ü9yľé| WC és mosdó is' Az irodábóĺ egy rovid köz|ekedőbő| nyí|ik a do|gozói
vizesbĺokk és a teakonyha.

A bontásl munkák' Mlnden meg|évő vá|aszfal, a hátsó helyiségekben lévő fe|töltés, az új
teľvezett bejárat helyén a parapetfa|, a meglévő padlóburko|atok és a fa|burko|atok kerü|nek
bontásra.

Ezután a kiír.ásnak és a terueknek megfe|elő anyagokka|, minős{7ben és formában kerü|nek a
helyiségek kia |a kításra.

Budapest VIII. Magdo|na 47. Kirekesztett nők menedékhelye

A he|yiség a Magdo|na u. 47 szám a|atti önkormányzati társasház fö|dszintjén található. A
he|yiségcsopoft je|en|eg |erom|ott á||agú, korábban üz|ethe|yiségként funkcioná|t. Mérete -114
m2-es, az utcához 1db 150x248cm-es ajtóva| kapcso|ódit a hátsó udvarhoz további 2 db
ajtóval, a negyedik ajtó a pince|ejáróhoz taftozik.

J óz sefu áro s Ö tlkotnáĺy zata
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A projeK á|ta|ános cé|ja a negyedben jelentős számban é|ő, társada|ombo| kirekesztett nő
mentá|higiénés gondozása és munkaerőpiacra történő visszavezetése fog|alkoztatási
rehabi|itáción keresztü|. A társada|om perifériájára kerü|t nők számára |étesítendő közosségi
tér létrehozása, ame|y több funkciót |átna e|: rehabi|itációs fog|alkoztatás biztosítása (szövés,
varrás, kézműves fog|alkozások), közos főzés, taftósÍtás, étkezés.

A he|yisegek két funkcióra tago|ódnak, az utca fe|é néző tér szolgá| a nők közösségi teréü|,
míg a hátsó, keskenyebb traktusban a szociá|is munkások irodája és személyzeti mosdó,
zuhanyzó kap helyet. A funkcióbó| adódóan a közönségforgalmi terek épÍtészetĺ megje|enése
barátságos, ugyanakkor befe|é fordu|ó. Ezt a hatást az utcához képest csaknem egy méterreĺ
magasabb padlószint ĺs erősÍti. A ktj|ső nyí|ászárókat rossz á||apotuk miatt cserélni ke|l. A
bontásokat parapetfelfalazásokat és nyí|ászáró áthelyezéseket |ásd rajzok szerint!

Az épület fűtése fa|i turbos gázkazánrő| történik. A fűtés modja a kö|tségvetés szerint
parapetkonveKoros, ezt a megoldást cseréljük radiátorosra. Ez helyszűke miatt is
né|kü|ozhetet|en, i|leWe a kö|tségvetésben szereplő 3 parapetkonveKor nem tudná
egyen|etesen fe|fűteni az összes he|yiséget. Kémény rende|kezésre á||, m{7 nem tudjuk bé|elt
e. A be|ső kiszo|gá|ó funkciók sze||őzését gépi|eg ke|| mego|dani, me|ynek a kivezetése mĄ7
kérdéses. Az épü|et me|egvíz e||átása fa|iturbós gázkazánró| torténik.

A helyiségek kia|akítasához kisméftékű bontás szükséges (a|jzatfeltörés vizes he|yiségben,
parapetbontás). Taftószerkezetet érintő bontási munká|atokat nem terueztünk.

Minden he|yĺsegben sztikséges mesterséges megvi|ágítás. Álmennyezet csak a mosdókban
|esz. Itt á|mennyezetbe integrá|t pontszerű vi|ágítast kel|ene a|ka|mazni. Az á|mennyezet
né|ktili, nagy be|magasságú tereknél mennyezetre szere|t vi|ágíto testeket ke||ene a|ka|mazni,
figye|embe véve azt, hogy a közösségi térben folyó kézműves munka miatt nagyobb
megvilágíEási igénnyel kel| számo|ni. A közossegĺ térben a varrógépet számítogépek
elektromos áram igényének kiszo|gá|ására az a|jzatban padlódobozt cé|szeríÍ kia|akítani. A
nagyobb irodában is megfonto|andó e mego|dás a|kalmazása.

Az akadá|ymentesítés követelményeĺnek a funkció nem fe|e|tethető meg, a járda és a be|ső tér
között csaknem 1 m-es magasságkri|önbség miatt.

Budapest VIII. Mátyás tér 15. Pinceklub

A Budapest VIII. Kerü|et Mátyás tér 15 (KesĄűgyár Közosségi Ház) a Budapest Józsefuárosi
onkormányzat tu|ajdonában van. A 115m2-es 6 helyiségbő| á||ó he|yiség csopoft fe|újtása a
fe|adat. Minimá|is a|apĘzi változtatással pĺncek|ub kialakítasát teĺvezzÜk. Je|en|eg a pince
fa|ai vizeset a |evegő párataftalma nagy. A pincek|ub kia|akÍtásáná| fontos szempont a
nedvessĄ7 csökkentése, a |evegő páratafta|mának normalizá|ása

Budapest VIII. Szerdahelyi 13. Szociális Mosoda

A 107,88 m2 a|apterü|etű áta|akítandó fö|dszinti helyiségcsopoft a Szerdahe|yi utcában
helyezkedik el; fő megkoze|ítése az utcai poftálon keresztü| töfténit de a be|ső udvarró| is
bejuthatunk; korábban kifőzde volt. Az ingatlan közepesen rossz állapotú, a burko|atot
nyí|ászárók cseréje javaso|t, kü|önösen az utca felő|i pofta| fe|újítasa vagy cseréje! Két nyí|ás
ideig|enesen el |ett fa|aana, ezeknek feltárása szükéges a |eendő funkcióhoz.

A korábbĺ kifőzde szociá|is mosodává a|aku| át. A teruezett funkció a kornyék háztartásainak
egyik a|apvető prob|émáját igyekszik megoĺdani - a környező |akásokban a kis alapterü|et
miatt nem jut e|ég he|y a mosásnak és a szárításnat a |akóhe|yiségek vizesednek - miközben
a mosodában szociá|is segítségnyújtás zajlik majd. A he|yiségcsopoń teruezett funkciója:
mosoda (2 mosodai segéd) és szociá|is segÍtségnyújtás szo|gá|tatás (1 irodavezető + 2
szociá|is munkás); a JSZSZGYK.

A teruezési program szerint sztikséges he|yiségek: iroda: 3 fő (3+1), mosodatér levá|asztható
konzultációs réssze| és gyerek játsző sarokka| (2 mosodai segéd), ügyfél WC, mosdó:

I ő zseÍv áto s o nkotĺĺrálv zata
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akadálymentes + pe|enkázó asztal' do|gozói Wc' mosdó, teakonyha: csak do|gozói
használatra; e|kĹi|önített tárgya|ásra is a|ka|mas' rakťár, takarítoszer táro|ó. Lehetőség szerint
akadá|ymentes megköze|ítés és haszná|at (ügyfe|ek részére) igény. Várhatóan |esz babakocsis
forgalom is.

A Szociá|is mosoda kia|akításhoz bontási és átalakÍtási munkák szüksĄ7esek. Az utcai fronton
töfténik a teĺvezett mosoda fe|tárása. (Biztonság technika: az utcai hom|okzati nyí|ások előtti
fém redőny fe|újítható e, vagy csere sztjkséges?) A je|en|egi mosdó és WC b|okkot e| ke||

bontani és az utcai front helyiségeit egybe ke|| nyitni, hogy kia|akíthassuk a mosoda kozösségi
tereit (001). A konzultációs teret (001A) egy mobi| fa||a|, vagy elhúzható drapériáva| teruezztik
|evá|aszthatóvá tenni a mosodatértő|. A gépek használata kozben konzu|tációra is lehetőség
Van, a szociá|is munkások egy |evá|asztható térben zavartalanu| beszé|hetnek az ügyfe|ekkel.
A kirakat pofta|okat he|yre ke|| állítni, amennyiben lehetőség van rá javaso|t az űj nyí|ászárők
beépítése! A korábbi konyha he|yisegeibő| iroda (002) épü|, a meg|évő be|ső válaszfalat és a
ga|ériát el kell bontani. p,z udvari homlokzaton egy pince|ejáró ta|á|ható, amennyiben
lehetséges ezt meg ke|| szüntetni, hogy a be|ső térben épíltett |ejáródoboz e|bontható |egyen.
Az iroda és a mosoda tere közott egy mozgatható ,,kukucská|ó'' nyílást teruezünk az aKív
vizuá|is kapcso|at kia|akítása miatt. A szemé|yzeti vizesb|okt a szertár, a mozgásséri.i|t
közosségforga|mi WC és a teakonyha a belső |égudvar koré csopoftosu|. Amennyiben
|ehetséges ezek fe|ett érdemes ga|ériaszintet kia|akítani a nagy (4,20 méteres) be|magasság
miatt vagy álmennyezet javaso|t.

A vá|aszfa|ak e|bontása me|lett e|fa|azott ajtók visszabontása tońénik; a mosoda és az iroda
tere kozott egy ''kukucská|ó'' ab|akot teruezÜnt ami egy korábbi fa|nyí|ás visszabontásával
készü|! Az irodatérben je|en|eg szén|edobó fogĺa| e| egy je|entős he|yet, aminek visszabontását
e| kel| végezni a pince sze|lőzésének továbbĺ bĺztosítása mellett!

A meg|évő utcafronti vizesb|okk e|bontásra kerüĺ és a légudvar korÜ| épü|nek az új vizes
helyiségek. A mosogépek csat|akozása a mosdók fe|ő| toŕénik (milyen speciá|is gépészeti
megoldások szÜkségesek? Az ipari mosógépek nem me|egítik a vizet, ezért a mosási idő 30
percre csökken, viszont az tjzemi me|eg vizet haszná|nak mosáshoz (p|.50-60 fok). A
vízhőmérsékletet biztosítani ke|| a rendszerben és az ANTsz határozza meg a mosás mĺnimá|is
hő sztlkég|etét beépítési terü|et alapján. A mosoda tereiben radiátoros fűtést teruezünt a gáz
üzemíÍ kazánt a vizesb|okk tereiben célszerű e|helyezni, pontos helyét he|yszíni szemlén ke||

megá||apítani a kémény és a |égudvar adottságait figye|embe véve! A vizes helyiségek a
|égudvarba szellőztethetőet de meg ke|| vizsgá|nia kia|akítasi lehetősegeket!

A mosoda tereiben a félipari mosó- és szárítogépek hálózati csatlakozása megoldandó! A
terekben á|ta|ános vi|ágítás kerti|. Mozgatható akasztott mennyezeti világítást teruezünk. A
mosoda terében TV és számítógép csat|akozást teruezünk. Az irodában 3 aszta|i számítógép
fog működni kiegészítő irodai eszközökke|.

Az akadá|ymentes megközelítés a be|ső udvar felő| tofténik.

T óz sefo áro s Ö nko tmáĺv zata
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IV. kätet

Ajánlott igazolás - és nyilatkozatminták

TARTAIoM. És n KBT.49. s (2) BEKEZDÉSE SZERINTI IRATJEGYZÉK

J óz seft'áro s o nkotmźny zata

o|daIszám
Tartalomieqyzék
Fe|o|vasó lap (1. sz. mel|éklet)
A|áírási címoéIdá nv/a láír.ási minta
A cégkivonatban nem szereplő köte|ezettségvá||a|ók esetében a cá3jegyzésre
jogosult személytő| származő, ajánlat a|áírására vonatkozó (a meghata|mazott
aláírasát is tartalmazó) írásos meghata|mazás teljes bizonyíto eĘĹí magánokiratba
foo|alva (2. sz, me||éklet)
Téte|es árazott kö|tségvetés

Pénzrigyi és műszaki ütemteru

uzLETr rrrKor TARTALMAZO TRATOK (ADOTT ESETBEN) öná||ó
mellék|etben

AZ ATANLATTEVo ALTAL BECSATOTNT KMNT DOKUMENTUMOK (ADOTT
ESETBEN)
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1. sámú mellék|et

FETOLVASOLAP

1. Aján|attevői konzorcium
Név:
Székhely:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Tagok adatai (név, székhely):

Tagok adatai (név, székhely):

Kapcso|attaftó neve:

2. Ajánlattétel tárgyal
'.Vállalkozási szeaődés keretében Budapest, Józsefuáros Magdo|na negyed program III.
ö n ko rm á ny zati bérházf e| új ĺtá s kivite I ezése 8.r ész,,

Keltezés (he|ység, év, hónap, nap)

(cegjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen
meghataImazott képvise|ő a|áír.ása)

| őzseÍv fu o s o ĺlko tĺľrźny zata

3.
1. egyösszegíivállalkozóiátalánydíj
ínettó HUF)

ne-ttó Ft. azaz nefrő
forint

2. regisztrá|t taftós á|láskeresők
fog |a I koztatásá nak météke
........fő * .........munkanap

fő*munkanap
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2.sz.me!léklet

MEGHATALMAZAS

A|ulírott mint a(z)
(székhe|y: ) ajá n lattevő cegjegyzésre jogosu lt képvise|ője
ezennel meghatalmazom (szig.sz.: ; szul.:

; an.: ; |akcím: , hogy a 'ľál|a|kozási szerződés
keretében Budapest, Józsefváľos Magdolna negyed program III. önkormányzati
béľházfe|újítás kivite|ezéshez 8. rész,, tar1yű - konzultációra fe|hiivás keretében -
közbeszezésĺ eljárás kapcsán készített ajánlatunkat a|áír.ásával lássa €|, he|yettem és
nevemben e|jáľva nyilatkozatot tegyen, jogokat szerezzen és kote|ezettségeket vá||a|jon.

Keltezés (he|ység, év, hónap, nap)

(meg hata I m aző cąjąyzésre jogosu |t

képvise|őjének a |á ír.ása)
(meg hata I mazott a |á írása)

E|őttünt mint tanúk e|őtt:

A|áírás:
Név:
Lakcím:

J őzseÍv át,o s Ö nkotmány zata

A|áír.ás:
Név:
Lakcím:
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V. kötet
Míiszaki leírás

Kü|ön file-ban keľül csato|ásra!
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