
Budapest Főváros VIII. kerĹilet Józsefuáros onkoľmárryzat Képviselő-testületének

Táľgy: Javaslat a ,,Budapest, VIII. Hungária kÍt.2-4. ľĺÁv lakótelep elektromos hálózat és közvilágítás
felúj ítás'' tárgyű közbeszerzési elj árĺás megindíüására

Előteľjesztő: dľ. MészárErika a|jegyző
Készítette: Jegyz()i Kabine! ESZ-KER Kft.
A napirendet nyilvános ülésen kell trárgyalni.
Adöntéselfogadásáhozegyszeruszavazattöbbségszükséges.
Melléklet: 1. sz. mellékletbírá|őbizottsági jegyzőkönyv és eryéni bírálati lapok

2. sz. me||éklet ajánlattételi felhívás
3. sz. mellékl et ajáĺiatteteli dokumentáció

Tisztelt Váľosgazdálkodásĺ és Pénzügyi Bizottság!

I. Előzmények
A Képviselő-testiilet a 336/f0I0. (x. 07.) szĺímú hatźrozatálban döntĺitt arról, hogy a vĺÁv lakótelep hely-
zetének rendezés éľdekében

,, l. a 388I8/6-10, 388l8/12-14, 388l8/16-l9, 388I8/36-40 helyrajzi szómú lakoépületeket a bérlőkkel
e gl ezt et et t t ar t alomm al t ór s a shóz z ó al akítj a é s é rt éke s ít é sr e kij e l o li ;
2. az értékesítés feĺtételeinek megteremtése érdekében Józsefvárosi Onkormányzat sajót koltségén ki-
építi a terület teljes víz- és csatornahólózatát, kt;milágítását, valamint az épťiletek telekhatĺźrĺźn kívül
húzódó elektromos hálózatót.

3. az I. pontban szereplő lakóépiiletek bérlői az óhaluk bérelt lalcdsokat megvásórolhatják az alóbbi _
eg,,edi - feltételekkel :

- ą lalaźsok egłosszegű vételóra megeglezik az onkormányzat valamennyi fetmerülő koltségének a la-
kósoĺĺra _ azok eglmáshoz viszonyĺtott értéke alapjón _vetített részarónyóval;
- ą bérlők a vételi szándélĺrlyilatkozat megerősítéseként kotelesek a knlkulólt vételór tŻ%-dt _ az érte-
sítésüktől szómított - 30 napon belül megftzetni;

- az onkormányzat beruhózásĺźban megvalósuló utcai gerinchólózat megvalósítása utón ą bérlőknek a
csatlakozási pontoktól a szabvónyos mérőkig tartó részek és a belső hálózatok szabványosságiÍeliit-
v iz s gó lat át, s züIa é g s z er int i ót építé s ét s aj ót kolt s é gen vóll alniuk kell.

4. felkéri a Kisfalu ldft-t és a Hivatalt, hogl a jelen határoząt 3. pontjóban rögzített elvekfigłelembe-
vételével dolgozza ki a ląkasok értékesítésének pontosítou kohségvetési, pénzligli, jogifeltételrendsze-
rét és terjessze a Képviselő-testület elé jóvóhaglásra.',

A Képviselő-testiilet afI5/20|3. (vI.05.) szźműhatározatának l. pontja szerint:

,,A Képviselő-testtłlet úgl dönt, hogł:
1.) a 336/2010. QX' 07.) számú hatórozatónak 3. pont elsőfrancia bekezdését a következő szo-
vegre módosítja: a lakósok eglösszeý vételára megeglezik az onkormónyzat fővízhĺźlózat, g,,űjtő
szennycsatorna rendszere cseréje kahségének a lakásolcra, tulajdoni hányaduk alapjón szĺźmított rész-
arányđval,,,

Afentihe|yrajziszźtma|attiingatlanokteľmészetbenaza|źbbiak:



a Salgótaľjáni iÍ 7. (a valóságban Szemafor u. 9.), a Salgótaľjáni út 9. (a valóságban Szemafor u. 7.), a Sal-
gótarjáni út 11. (a valóságban Szemafor u. 5.), a Salgótarjáni út 13. (a valóságban Szemafoľ u. 3.), a Szema-
for u. 8. ą Lokomotív utca 1. (a valóságban Szemafor u.2.) a Lokomotív utcaf., a Lokomotív utca 3. (a
valóságban Szemafor u. 4.) a Lokomotív uÍca 4., a Lokomotív utca 5. (a valóságban Szemafor u. 6.), a
'l.biliszi tér 2., a Tbiliszi tér 3., a Tbiliszi tér 5., a Tbiliszi tér 6., a Salgótarjáni út 15. (a valóságban Szemafor
u. l.) szám alatti épületekbentalálható lakások.

Az elektromos hálózat és a közvilágítĺás felújítĺás terveztetése befejeződött, a felújítás becsiilt értéke nettó
34.240.|45,- Ft, me|ynek fedezete a 20|4. évi költségvetésről szóló rende|et I|602 címen bizosí-
tott.

il. A beterjesztés indoka
Tekintettel a becsült éľtékre a felújítłísra vonatkozóban kőzbeszerzési eljáľás lefolytatása szükséges. A Kis-
falu Kft. összeállította a kozbeszerzési dokumentáció mĺĺszaki |eirźsźt" az Esz-Ker Kft. pedig az e|járást
indító felhívás és dokumentráció terv ezetet''

III. Tényállási adatok
Az összeállított közbeszerzési dokumentáció tervezet hirdetmény nélküli ki>zbeszprzési eljárĺásra vonatko-
zott, a Kisfalu Kft. szakmai indokolrása a|apjén.

A Bíráló Bizottság 2014. február 7-éntartott Ĺilése keretébentárgya|ta ezen k<izbeszerzési ügyet, és a Bizott-
ság javasolta nyílt közbeszerzési eljáras megindítását. Az előterjesztés 1. sz me|lék|etét képezi az ülésról
készĹilt jegyzőkönyv és az egyéni bírá|ati lapok.

Ajánlattevő feladata: a betonoszlopok és a szabadvezetékek elbontása.. Bontĺás után az Önkormányzat tulaj-
donában lévő berendezéseket, hulladékot az Önkoľmányzat á|ta| megjelölt helyľe töľténő szái|ítása.

Bontott vezeték: A|d4x95+2xl6/95mm2 328,8 fm
SSZV 3x95+25/95mm2 14,7 frn
Ald 2x16mmf közvi|vezeÍék 2|f,4 fm
Tvn- I6/25mm2közvi|vezeték 22,9 fm

Bontott kábel: SZAMKAM 4x240mm2 59,3 fm
SZAMKAM 4x50mm2 59,3 frn

Bontott szekrények: 3 db
Bontott oszlopok 28 db
Bontott lámpatestek f8 db

Az új ftildkábeles hálózatot a tervezett nyomvonalľaj zszerinÍ' a helyi köľülmények figyelembevételével lehe-
tőség szerint a jogi ingatlanhatrároktól lm-ľe kell vezetni arajzszennti méľetezéssel.
A I995/I0 transzformátor állomĺásból a betáp. kábel fogadó vaslemez szekľény elbontiísa, új ftildönálló
üvegszál eľősítésiĺ műanyagszekrény elhelyezése

Az e|osńőszekľények felfrĺz<ĺs ľendszeľűek, a kábel keľesztmetszet változĺsoknál biaosítókat, egyéb helye-
ken szakaszoló késeket kell elhelyezni. Az ESZ3 e|osztóig NAYY-J 4x150mmf kábe|t, egyéb helyeken
NAYY-J 4x95mmf kábelt kell fektetni. Az elosztószekrények a kábel és a csatlakoző|eágazźsoknak megfe.
lelő kiépítettségĺ leryen, minimum egy Z-es méreto biaosító sor elhe|yezésére alkalmas tartalék hely bizto-
síĺásával. A szekények típusa a mellékletben szereplő, illetve azza| mijsza|<llag megeryező típusok legye-
nek. A szekľényekhez 3m-es osztatlan rúdťoldelőt kell telepíteni.
A csatlakozó kábelek NAYY-J 4x95mm2 típusúak. Atársashazakjelenlegi szabadvezetékes fogadó szekľé-
nye elavult, így azokat azEL|vIiIJ termékkatalógusában szeľeplő Épüetcsatlakozókra kell cserélni, a 4 |aká-
sos üáľsashiázaknál 100A-es 1Écsloo; a 8 lakásos társasházaknál 250-es éCS250) kivitelben. A szekĺénye-
ket azMsz 447 szerint kell elhelyemi. A szekľényekhez 3m-es osztatlan rudftildelőt kell telepíteni. A szek-
rényekben 100A illetve 200A betéteket kell elhelyemi.



A közművekkeresďezésénél KG (vary FXKVR) 160 védőcsövet kell elhelyezni, illetve az ingatlanokon
belül a csatlakozó kábeleket KPE (vagy FXKVR) 110 védőcsőben kell vezetni. Azutakkeresztezésénél egy
tarta|ék védőcsovet kell elhelvezni.
Tervezett kábel: kV NAYY-J 4x150 SM 0,6/1 kV

kV NAYY-J 4x95 SM 0.6/1 kV
kv NAYY-J 4x95 SM 0.6/1 kV csatlakozó 325 fm

T erv ezeít elosztó szekľények :
Tervezett csatlakozó szekények:

60 fm
294 fm

12 db
16 db

ABirá|őbizottság kérése alapjźn a nyílt közbeszerzési eljárás megindításrára vonatkozó eljárást indító felhĹ
vás tervezete (2. sz. melléklet) és az ajźn|attételi dokumentáció tervezete az e|oterjesztés 3. sámú mellékle-
tétképezi.

Iv. Diintés tartalmának ľészletes ĺsmertetése

A KépviselĺÍ-testületi döntések végrehajtása érdekében aBizottságdönt a közbeszeruési eljárĺĺs megindításá-
ľól és elfogadjaazaján|attételi felhívást, valamint azajánlattételi dokumentáciőt.

v. A dtintés célja' pénzĺigyi hatása

Fedezete a201,4. évi költségvetésben, a |I60f címen felújítási e|őirányzaton rendelkezésre áll.

VI. Jogszabálý ktiľnyezet ismeľtetése

ABizottság döntése a Képviselő.testület és Szervei Szervezeti és Mrĺködési Szabá|yzatárő| sző|ő 25/2013.
(v .27 .) önkormányzati rendelet 4. melléklet l. 1. pont 1. 1.3. alpontjĺán alapul, mely szeľint a Városgazdálko-
dási és Péllzúgyi Bizottság dönt közbeszerzési Ĺigyekben az e|jźtrźs megindítrásáról, eredmény megźi|apitásá-
ről., beszerzési ügyekben az eredmény megállapításáról.

Kérem az a|źtbbi határozati javaslat elfogadását.

Hatírozati javaslat

A Váľosgazdálkodási és Pénzüryi Bizottság a ,,Budapest, VIII. Hungĺária W.. f-4, ľ,ĺÁv utotelep elektro-
mos hálózat és közvilágítás felrijítĺás', tźtrgyűkozbeszetzési eljáľásban úry dĺint, hogy a

1. akijzbeszerzésekről szőlő201'1. évi CMII. töľvény 121. $ (1) bekezdés b) pontjában foglalt, nemze-
ti eljáľásrend szerinti, nyílt közbeszerzési eljĺáľást folytat le.

Felelĺĺs: polgármester
Hatáľidő: f0|4. februźtr 13.

2. elfogadja az elotĄesńés 2. számű mellékletét képezó ajánlattéte|i felhívást és a 3. szźłmű mellékle-
tét képező ajánlattételi dokumentációt.

Felelős: polgáľmester
Hatláľidő: f014. februar 13,

A döntés végrehajtását végzo szervez.eti erység: Jegyzői Kabinet, Ész-Ker Kft.
A lakosság szeles köľét éľintő döntések esetén aze|óterjesnés elokészítőjénekjavaslataakőzzététel módjá-
ra: honlapon

Budapest, 20|4. február 73. J, ĺ,źł,^,;
dr. Mészár Erika ,/

a|jegyzó
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1. Ajánlatkérő: Józseńrárosi önkoľmányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. 1. em.
1oo. tárgyaló

A közfuszerzés tárgya: ,,Budapest Wrr, Hungária krt, 2-4, lłÁv takótelep elektomos háIózat
és kcizuiliőgítiís felújítás,, aíryyo Kbt lfi. rég 722/A.s G) bekezdése szerÍntÍ hÍrdetmény
nélkiili kőzbeszerzésÍ eljárás ajánlattételÍ felhíuáńnak és dokumentáciőjának
véIeményezére

2. Időpont: 2o14. február o7. o8:00 óra

3. A jegyzőkönyrĺ fe|véte|ekor je|enlévő személyek: a|ulírott BB tagok

dľ. Nagy Áaám: miért meghívásos eljárás? Eszembe sem jut senkit korrupcióval megvádo|nl, de nem
jó az aspeKusa, hogy azt hÍľjuk meg ajánlattevőként, aki teľvezte.

Zsidi tajos: nagyon komoly aján|attevőnek kell |ennie, 4 szo|gáltatóva| ke|| egyeztetni, a közművek
átveszik majd tižéme|tetésre. o|yan kivite|ező ke||, aki az EL$4Ű-né| bejegyezett kivitelező és ELMŰ
területén már vĄ;zett.l|yen tevékenységet. Sok o|yan vá||a|kozó van, aki ugyan rende|kezik a szükséges
vizsgával és az ELMÚ-né| bejegyzett kivite|ező, de nem tudja megvalósítani a beruházást. Nagyon
nehéz egy i|yen projeKet a közmű szolgáltatókon átvinni a kivitelezőnek.

Horuai Ákos: nyerjen a teruező nyílt eljárásban, rossz az optikája a hirdetmény né|kü|i tárgya|ásos.
Javasoljuk előírni a statisztikai á||ományt a|kaImassági feltételként.

dr. Mészár Erika a|jegyző: 76 db lakást érint a fe|újĺltást, az önkormányzat érdeke, hogy az ott |akók
életét jobbá tegye a köaĺilágítas felújítással, nem szeretnént hogy egy olcsó ajánlatot adó ajánlattevő
később bosszúságot okozzon a |akóknak. Az önkormányzat mindig nyílt eljárást alka|maz, csak kivételes
esetben a|ka|maz hirdetmény nétkti|i eljárást, csak nagyon indoko|t esetben, a Kbt. ezen becsü|t érték
tekintetében |ehetővé teszi a hirdetmény nétkü|i e|járás a|kalmazását.

dr. Mésár Erika a|jegyzőz E|fogadjuk a Bírráló Bizottsag nyílt e|járásra vonatkozó javas|atát.

A Bíráló Bizottság javaso|ja, hogy az alkalmassági fe|téte|eket határozzuk meg úgy, hogy csak megfele|ő
ta pa szta latta l rendel kező kivitelező nyerhessen.

Javaso|om a te|jesítési határidő súlyszámát max. 10-re csökkenteni, mivel nem túl magas a késedelmi
kötber mértéke.

Helyszín i bejá ráson va |ó részvételt biztosítsu k.

Jegyzőkönyv leárua 9:05 perckor

Kmf.
Mellék|eĘ egyéni bír.á|ati |apok

jegyzőkönywezető:
dr. Magyar Adrienn Ész.ren rn.

Bírá|ó Bizottság tagjai :

.'. 
i{il;iÄiä;



ŕ.ŇagyÁaám

Mo|nár György

Perlik Tamás



EGYENI BIRALATI I.AP

A ,,Budapest Wrr. HungárÍa krt, 2-4, nÁv lakőtelep elektromos háIőzat és kcĺzuÍIágíüts
felújítás" tlálgyu, Kbt. fiI. tész 722/A.5 G) bekezdése szerinti hińetmény néIkÍilÍ
kőzbeszerzési etjárás ajánlattételÍ felhíváának és dokumenüícftíjának véleményeése

Ajánlatkérő neve: Józseńrárosi önkormányzat (1082 Budapest Baross u. 63-67.)

Bíráló Bizottság tagja: ;, ťŁ . \Ę ĺi e, kL( ( ű r,W
Javasolom a teljesítési határidő sú|yszámát max. 10-re csokkenteni.

Javasolom nyí|t efárás |efo|ytatását.

Javaso|om előírn i a statiszti kai á| |ományt alkalmassági feltételként.

Javaso|om a felhÍvás és dokumentáció elfogadását a fenti kiegészítésekke|.

Dátum: 2014. február 07.



EGYÉNI gÍRÁHTI LAp

A -Budapest WII, Hungária krt. 2-4, uÁv lakótelep elekfiomos háIőzat és kćiłÍlágítiős
felújítiős" aőrgyú, Kbt, fiL rész 722/A,g (1) bekezdése szerinti hÍrdetmény néIkiili
kőzbeszerzési etjárás ajánlattételi felhíuásiínak és dokumentiőcfuíjának véIeményezése

Ajánlatkérő neve: Józsefvárosi önkormányzat (1082 Budapest Baross u. 63.67.)

BíLráló Bizottság tagja: u ďc o a pyt ę { q. po(

Javasolom a te|jesítési határidő súlyszámát max. 10-re csökkenteni.

Javasolom nyí|t eljárás lefo|ytatásat.

Javasolom előírni a statisztikai ál|ományt alka|massági fe|téte|ként.

Javaso|om a fe|hívás és dokumentáció e|fogadását a fenti kiegészítésekkel.

Dátum: 2014. február 07,

Aláír.ás "Đ,rť$tě,l."*



EGYÉNI gÍRÁLAľr LAp

A -Budapest Wrr, Hungárĺa krt, 2-4, uÁv lakőtetep elekfiomos hátózat és közvilágítiís
felújítás,, ttátgyQ Kbt, fiL rész 722/A.5 G) bekezdése szerÍntÍ hÍrdetmény néIkíili
kćjzbeszerzésÍ eljárás ajiínlattételÍ felhíuásłtnak és dokumenűőciójának véIeményeése

Aján|atkérő neve: JózseÍvárosi önkormányzat (1082 Budapest Baross u. 63.67.)

Bĺrá|ó Bizottság tagja: \t.su-ý a t[ &.stQ

Javasolom a teljesítési haÉridő súĺyszámát max. 10.re csökkenteni.

Javasolom nyí|t e[árás |efolytatását.

Javasolom e|őírni a statisztikai á||ományt alkalmassági fe|téte|ként.

Javaso|om a fe|hívás és dokumentáció elfogadását a fenti kiegészítésekke|.

Dátum: 2014. február 07.

L]-^: 1: q"
A|áírrás ę7



EGYÉNI aÍnÁurr up

A ,,Budapest Wrr. Hungária krt, 2-4. uÁv lakótetep elektromos háIózat és közuÍIlígítiís
fetújítiős" tárgyQ Kbt, fiI. ľész 722/A.5 G) bekezdése szerintÍ hÍdetmény nélkÍili
közbeszerzésÍ eljárás ajiőntattételi felhíviásiőnak és dokumentiácÍl1jának véIeményezése

Ajánlatkérő neve: Józsefvárosi önkormányzat (1082 Budapest Baross u. 63-67.)

/
Bíi.á|ó Bizottság tagja: U/-/(--
Javasolom a teljesítési határidő súlyszámát max. 10-re csökkenteni.

Javasolom nyí|t eljárás lefo|ytatását.

Javasolom e|őírni a statisztikai állományt alkalmassági fe|téte|ként.

Javasolom a felhÍvás és dokumentáció e|fogadásat a fenti kiegészítésekke|.

Dátum: 2014. február 07.



EGYÉNI gÍRÁLATI LAp

A ,,Budapest Wrr, Hungária krt, 2-4. M/ív lakítelep elektrcmos háIózat és közvÍIágítiős
felújítás" ttőtgyt]i, Kbt. fiI, ,ész 722/A.s G) bekezdése szerÍntÍ hirdetmény néIkÍÍIÍ
kőzbeszerzésÍ etjiárás ajánlattételÍ felhíuásiínak és dokumentiőcfuíjának véleményezése

Ajántatkérő neve: Józsefuárosi önkormányzat (1082 Budapest Baross u. 63.67.)

Bírá|ó Bizottság tagja: 7- ^^ r cL..."- c
Javaso|om a teljesítési határidő srilyszámát max. 10-re csokkenteni.

Javasolom nyí|t e|járás |efolytatásat.

Javasolom e|őírni a statisztikai á|lományt alkalmassági fe|tételként.

Javasolom a fe|hÍvás és dokumentáció e|fogadását a fenti kiegészítésekke|.

Dátum: 2014. február 07.

Aláírrás



EGYENI BIRALATI tAP

A -Budapest Wrr, HungárÍa krt. 2-4, uÁv lakítelep elektomos hiátózat és köłÍIágítiís
felújítiás" aáryyú, Kbt, fiI. rész r22/A.g (1) bekezdére szerÍnti hirdetmény néIkiill.
közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhíuásitnak és dokumenaőcÍlőiiínak véleményezése

Ajánlatkérő neve: Józsefvárosiönkormányzat (1082 Budapest Baross u. 63.67.)

Bírá|óBizottságtagja: b' Luĺ ŕLk GpK?-ĺ{uĺv
Javaso|om a teljesítési határidő sú|yszámát max. 10.re csökkenteni.

Javasolom nyí|t e|járás lefolytatását.

Javasolom előírni a statisztikai á|lományt a|kalmassági fe|tételként.

Javaso|om a fe|hiivás és dokumentació elfogadását a fenti kiegészítésekkel.

Dátum: f074. február 07.
l"t
#. U^ t\



dr. Balla Katalin

Fe!adó:
Kíildve:
címzett:
Másolatot kap:
Tárgy:
Mellók!etek:

Akos Horvai < horvai.akos64@gmail.com >

ZoLĄ.tebruár 7.20:58
dr. Balla Katalin
Magyar Adrienn (magyar@eszker.eu)
Re: kérés
BB JKV MÁV.PDF; BB JKV Magdo|na 56 lakás.PDF; BB JKV Magdo|na béľház
felújítás.PDF; BB |ap Magdo|na bérházfelújítás.PDF; BB JKV MNP III kirekesztett
nók.PDF; BB lap Magdolna 56 |akás.PDF; Egyéni bírálati |ap ĺ,ĺÁv.RoF; BB lap MNP m
kirekesztett nók.PDF

Tiszelt Hölgyeim!

Tekintettel arra, hogy rendkíviili elfoglaltságom okiín nem állt módomban a helyszínen megvárni a vĺÁv
lakótelep ügyében készĹittjegyzőkönyvet,azá|ta|ammondottak alábbi helyesbítést kérem:

Nyerjen a tervező nyílt eliárósban, ha ő adja a legiobb ajánlatot. Annak érdekźben, hogl a igazón komoly
szakmąi, és humán kapacitásokkal rendellrező, a szerződés teljesítését ezek olran nem veszélyeztető
vóllalkazók adjanak ajónlatot, javasoljuk néfuźnyÍii (5-]0) statisztilrai létszám igazolásának
meglúvetelését.

A fenti módosíĺĺsokkal tekint ęm a jegyzőkĺinyvet hitelesnek.

Csatoltan az aláirt dokumentumok.

Üdvoz1ettel

Horvai Ákos

20t4. fębľuár 7. 15:58 dr. Balla Katalin íľta, <bďlakata@jozsefuaľos.hu>:

Tĺsztelt Hoľvai Ákos úr!

Mellékelten továbbítom a 20|4. február 07-én tartott Bíráló Bizottsági ülésľől készített fenti tĺírgyu
kőzbeszerzési eljáľásbanajegyzíSk<inyvet és e[|arásonként egy-egy egyéni bfuá|ati lapot.

Kérem szíveskedjen a jegyzők<inyveket a\áím| valamint az egyéru bíĺálati lapokat kitölteni és ďáírni'
melyeket kérem szíveskedjen 2014. februaľ 10. 09.00 óľáig megküldeni.

Tisztelettel:

dr. Balla Katalin



gÍnÁLó grzoľľsÁcr
rrcvzőrcoľrvv

1. Ajánlatkérő: Józsefuárosi önkormányzat 1082 Budapest, Baross u. 63-67. 1. em.
10o. tárgyató

A^kcjzbeszerzes airgya: ,,Budapest WII. Hungária tct, 2.4, nÁv bkítetep elektromos hátózat
és.közvilágíüís felújÍtiís" tárgyú, Kbt. ilr. rész 722/A.s G) bekezdése szerÍntÍ hitdetménynélkiili kőzbeszenési et1ánts ajiíntattételÍ feliínősának és dokumenácÍójának
véleményezése

2. Időpontz 2oĹ4. februáľ 07. o8:oo óľa

3. A jegyzőktinyv fe|vételekor jelenlévő szemé|yek: atulírott BB tagok

d1. Nagy Áaám: miért mgghiivásos etjárás? Eszembe sem jut senkit korrupcióval megvádo|ni, de nem
jó az aspektusa, hogy azt hí.ľjuk meg aján|attevőként aki tervezte.

Zsidi Lajos: nagyon komoĺy ajánlattevőnek kel| lennią 4 szolgá|tatóval kel| egyeztetni, a közművek
áWeszik majd Ĺizemeltetłbre. o|yan kMte|ező kel|, akl az ELMŰ^né| bejegyezďt kivitel.ező és ELMŰ
terü|eBín már végzett ilyen tevékenységet. Sok olyan vá||a|kozó van, aki ugyän rendeĺkezik a szukseges
vizsgáva| és az ELMÜ-nél bejegpett kivite|ező, de nem tudja megvabšítani a beruháást. Nagýon
nehéz egy ilyen projektet a közmiÍ szo|gá|tatókon áwinni a kivitelezőnek.

||oruai 4tq:l lYerJen a tetve.ző nyílt e[árásban, rossz az optikája a hirdetmény né|kiili targya|ásos.
Javaso|juk e|őírni a statisztika i á llomá nyt a ĺka lmassá g i feltéte|ként.

9ĺ. ľ.ĺ".ĺľ Eľika a|jegyzpz 76 db lakást érint a felújíüłst, az önkormányzat érdeką hogy az ott lakók
életď jobba teoye a közvi|ágítás feĺújítássa|, nem szeŕetnént hogy egy olcso aján|atot aä.ó ajánlattevő
később bosszúságot okozzon a ĺakóknak. Az onkormányzat mindig nyíĹ eljáńst álkalmaz, csak kivételes
esetben alkalmaz hirdetmény né|kÜ]i eljárást, csak nagyon indoko|t esetben, a Kbt. ezen becsÜlt érték
tekintetében tehetővé teszi a hirdďmény né|kÜ|i e|járás alkalmazását

dr. Mészár Erika aljegyző: Elfogadjuk a Bírá|ó Bizottság nyílt e|járásľa vonatkozó javastaÉL

A Bíráló Bizottság;avasg.Ua, hogy 9z alkatmassági feltételeket határozzuk meg úgy, hogy csak megfe|e|ő
ta paszta latta l rendelkező kivlteĺező nyerhessen.

Javaso|om a te|jesítési határidő súlyszámát max. 10.re cs<ikkenteni, mivel nem tú| magas a késedetmi
kÔtbér mértéke.

HelyszÍni bejáráson va ĺó részvéte |t biztosítsuk.

Jegyzőkönyv |ezárua 9:05 peľckoľ

Kmf.
Melléklet: egyéni bírálatĺ ĺapok

jegyzőkonyrnĺezető:

Bírá|ó Bizottság tagjai:

dr. Magyar Adrienn Ész-ren xrt.

,-:3,A-r<'',/ Horvai Äxos (')



Molnár Gyorgy
r./?r'\ \l'Jv 'a........P;;iikiilä.



EGYÉNI sÍRÁLnĺr Lnp

A -Fudapest WIr. Hungiőria krt. 2-4. uÁv taklítelep elektromos hátózat és kőzuilágítiís
f-elújfltás,, atrgyĘ Kbt. ilI. ľész 722/A.g (1) tě*ezdése szerintÍ hirdetmény iěiiĺlii
kcizbeszerzésÍ eljiírás aJántattételi felhívitsiőnai és dokumentiőcÍtijának véteményezése

Ajánlatkérő neve: Józseńĺárosi önkormányzat (1082 Budapest, Baross u. 63-67.)

Blraló Blzottság tagja: l-l .l Ln;-,l-a I h k.",sj
Javaso|om a teljesítési hataridő sri|yszámát max. 10-re csökkenteni.

Javasolom nyílt eĺjárás |efolytatását.

Javasoĺom előírnĺ a statiszti ka i á | lományt a |ka l m asĺági fe|téte|ként.

Javasolom a felhĺvas és dokumentáció elfogadásat a fenti kiegészítĺésekkeĺ.

Dátum: 20t4. február 07.

A|áírás



KoZBEszERZÉ S I ÉnľB sÍro
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja

X Építési beruházás

! Árubeszerzés
! Szolgáltatás megľendelés

! Építési koncesszió
! Szolgáltatási koncesszió

I. SZAKASZ: AJÁNLATKERO

I.1) NÉv' cÍľĺ És KAPcsoLATTAnrÁsI ľolľľ(ox)

Ł. (ĺ. ĺ{cilďĺ(b.t'

3. melléklet a 92/20] I. (XII. 30.) NFM rendelethez

ELJÁRÁST MEGINuÍľó FELHÍvÁS

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

Hivata|os név: Józsefoárosi tnkoľmányzat

Postai cím: Baross utca 63-67.

Város/Község: Budapest Postai
lrányítőszám:
1082

Or szźlg: Magy ar or szźtg

Kapcso|attaľtási pont(ok):

Címzett: dr. Balla Katalin

Telefon: +36 14592123

E-mail : ba|lakata@j ozsefu aľos. hu Fax: +3ó 13|36696

Inteľnetcím ( ek) (a do tt es etb en)
Az aján|atkér i5 általános címe ((I RL) : www j ozsefu aros. hu

A felhasználói oldal címe (URL):

További információ a következő címen szerezhető be
! e ľent említett kapcsolattaľhási pont(ok)
X Eevéb ftöltse ki ąz A.I

A dokumentlĺció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési ľendszerre
vonatkozók is) a következő címen szeľeżretők be:

! a ľent említett kapcsolattarĺísi pont(ok)
X Eevéb (nhse ki ąz A.II

Azajánlatokatvagy részvételi jelentkezéseket a következij cimte kell benyújtani
! a ĺent enĺített kapcsolattartiĺsi pon(ok)

ki ąz A.III mellékl.



I.2.) Áz AJÁNLATKÉRo TÍPUsA

Központi szintű ! Közszo|gáůtató !
Regionális/helyi szinĺĺ X Támogatott szervezet [Kbt. 6. $ (1) bekezdés g) pont]

n
Közjogi szervezet ! Egyéb !

x Általĺĺnos közszolgáltatások

! Honvédelem

f] Koaend és biztonság

! Ktimyezetvédelem

! Gazdasági és pénzügyek

! Egészségugy

! Lakásszol gálrtatá,s és közösségi ľekreáció

n Szociális védelem

! szauaaĺao, kulfuľa és vallás

! oktatas

n Egyéb (nevezze meg):

I.3.) FŐ rrvÉKENYsÉG

I.3.1) KLAsszxus ĺ.lÁľr,a,ľcnŐx

I. 4.) Beszerzés más ajánlatkéľők nevében

Azaján|atkérő más ajanlatkérők nevében végziabeszerzést: ! igen Xl nem

(Igenvĺźlasz esetén, ezelĺre ąz ajónlatkéľőlrłe vonatkozóan tovóbbi információkat ąz A. mellékletben adhat

I.3.2\ KözszoLGÁLTÁTT .łĺ,łľr,łrxÉnox

Gáz- és hőeneľgia teľmelése, szállítása és fl Vasúti szolgáltatások
elosztłísa

! Villamos eneľgia
! varosi vasúti, villamos-' trolibusz- és autóbusz
szolgáltatások

! rolagaz és kőolaj feltárása és kitermelése ! Kikötői tevékenységek

! Szen és más szilárd Íllze|óanyagfeltárása és f] Repulőtéri tevékenységek
kitermelése

! Egyeb (nevezzemeg):
flvĺz
! Postai szolgáltatások



II. SZAKASZz A SZERZODES TARGYA

II.1) MncnłľÁnozÁs

il.1.1) A szeľződéshez rendelt elnevezés

BUDAPEST VIII. HUNGÁRIA KRT. f-4. MÁv uKÓTELEP ELEKTRoMos nÁlóznĺ És
,.ta)r-

KozVI LAGľrAs FELUJITAS'

II.1.2) A szeľződés típusa és a teljesítés he|ye

[Csak azt a kategóriát válasszą _ építési beruhózĺźs, árubeszerzés vagl szolgdltatĺźs megrendelés _, amelyik
leginkább megfelel ą szerződés vctg/ ą közbeszerzés(ek) tárgłának]

X Epítési beľuházás !Árubeszerzés ! Szo|gáltatás megrende|és

Kivitelezés x
Tervezés és kivitelezés !
Kivitelezés, bármilyen !
eszközze|, módon, az aján|atkéro
źůta|meglatźrozott
követelményeknek megfelelően

! Építési koncesszió

Adásvétel n
Lizing tl
Bérlet !
Részletvétel !
Ezek kombinációja i]

Szolgáltatási kategória szźlma:

(az 1_27. szolgáltatási
kategóľidkat lásd a Kbt. 3. és
4. melléHetébĄ

! Szolgáltatási koncesszió

A teljesítés he|ye: Budapest, Wü. kerti|et Hungária krt. 2-4. MAV lakóte|ep

HUlOlNUTs-kód

NUTS-kód

NUTS-kód

NUTS-kód

II.1.3) Kőzbeszerzésľe, keľetmegál|apodásľa és dinamĺkus beszeľzési rendszeľľe (DBR) vonatkozó
ĺnfoľmációk

X A hirdetmény közbeszerzés megvalósíĺĺsára iranyul

f] a' ľlirĺetmény keľetmegállapodás megkötésére iranyul

! ^ł. 
niraetmény dinamikus beszeľzési rendszeľ (DBR) létrehozásĺĺľa irányul

II.1.4) KeľetmegáI|apodásľa vonatkozó Ínfoľmációk (adott esetbeĄ

! Keretmegállapodás több ajánlattevővel

A tervezett keretmegállapodás ľésztvevőinek szíma

VAGY

fudott esetben) maximźiis létszáma

! Keľetmegállapodás egy ajánlattevővel

A keľetmegá||apodás időtaľtama :

Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok)ban:

Indokolás arra az esetre vonatkozőan. ha a keretmesállapodás időtartama meshaladia a négy évet:



A közbeszerzéseknek a keľetmegá|lapodás teljes időtaľtamára vonatkozó becsült összértéke (csak
számokkal)

Becsült értékáfanélkül: Pénznem:

VAGY:

és 

- 

között Pénanem: 

-

A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (ha ismert):

III. 1.5) A szeľződés meghatározásaĺtárgy a:

BUDAPEST VIII. HUNGÁRIA KRT. f-4. ľłÁv LAKóTELEP ELEKTRoMos nÁlozłľ És
rozvl úcÍrÁs FELÚJ ÍTÁs"

II.1.6) Közös kiizbeszerzési szőjegyzék (CPĐ

Fő szójegyzék Kiegészítő szőjegyzék (adott esetb Ą

Fő táľgy 45315300-1 Vi||amos há|ózati
szerelés

További
táľgy(ak)

34928500-3 Közvi|ágítási berendezések
349285 10-6 Kozvi|ág ítási osz|opok
349f8520-9 Lam paoszlopok
34928530-2 Koztéri |ámpák
45316100-6 Kültéri

vi|ágÍtóberendezések szere|ése

I|.1.7) Részekľe történő ajánlattéte| (a részelere vonątkozó részletes informdciók megadasóhoz a B. melléHet
sziilĺség szerint tÓbb példónyban is haszruźlható)
n igen Xnem

(Igen vĺźlasz esetén) Az ajrínlatok benyujthatók (csak egłet jelöljon be):

f]egy részľe !"gy vagy több része lvalamennyi résae

II.1.8.) Változatokľa (alteľnatív aján|atok) vonatkozó infoľmációk

Elfogadhatók vá|tozatok(alternatív ajánlatok): ! igen X nem



I|. 2) SznYzonÉs sznRn{ľl urľľylsÉc

II.2.I) Teljes mennyiség vagy éľték: (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót
beleértve)

Budapest VIII. Hungaria kľt. 2-4.M^v lakótelep elektromos háIőzatés közvilágítás felújítas

A betonoszlopokat és a szabadvezetéket el
fulajdonában |évő berendezéseket, hulladékot
szźilítaru.

Bontott vezeték: Ald 4x95+2xl6l95mm2
SSZV 3x95+25/95mm2

kell bontani. Bontás utéľ- az onkoľmányzat
az onkoľmźnyzat által megielölt helyre kell

328,8 fm
14,7 fm

212,4 fm
22,9 fm
59,3 frn
59,3 frn

3db
28 db
28 db

Bontott kábel:

Bontott szekrények:
Bontott oszlopok:
Bontott lámpatestek:

Ald 2x 1 6mm2 kijzvi| vezeték
ML I 6 l 25mm2 kozvíI v ezeték
SZAMKAM 4x240mm2
SZAMKAM 4x50mm2

Az ,tlj ftildkábeles há'|őzatot a tervezett nyomvonalrajz szerint a helyi kĺirĹilmények
figyelembevételével lehetőség szerint a jogi ingatlanhataĺoktól lm-re kell vezetni a rajz
szerinti méretezéssel. A teľĺ.ileten a jogi ingatlanhatarok nem mindig esnek egybe a felméľt
természetbeni ingatlanhataľokkal. A terĹileten minden ingatlan, azutak illetve udvaľok is az
onkoľmányzat fu laj donában vannak.
A |995l|0 tľanszformátor állomásból a betáp. kábel fogadó vaslemez szekľényt el kell
bontani helyette, új ftildönálló üvegszál erősítésű múanyagszekľényt kell elhelyezni (ESZL).
Az elosztószekrények felfiĺzős rendszeľiĺek, a kábel keresztmetszet változásoknál
biztosítókat, egyéb helyeken szakaszolő késeket kell elhelyezil. AzEsZ3 elosztóig NAYY-J
4x150mm2 kábelt, egyéb helyeken NAYY-J 4x95mm2 kábelt kell fektetni. Az
elosztószekľéńyek a kábel és a csatlakozó |eágazások'rlak megfelelő kiépítetségíi legyen,
minimum egy 2-es mérető biztosító soľ elhelyezésére alkalmas tntalék hely biztosításával. A
szekľények típusa a mellékletben szereplő, illetve azzal muszakilag megegyező típusok
legyenek. A szekrényekhez 3m-es osztatlan rudff'ldelőt kell telepíteni.
A csatlakozó kábelek NAYY-J 4x95mm2 típusúak. A tarsashĺĺzak jelenlegi szabađvezetékes
pgado szekľénye elavult, íey azokat az ELMÜ teľmékkatal'ógusában szereplő
ÉpületcsatlakozóIĺca kell cserélni, a 4 |akásos társashĺĺzaknál l00A-es 1Écslo0) a 8 lakásos
tarsashazakná| 25}-es (ÉCS250) kívitelben. A szekrényeket az MrsZ 447 szerint kell
elhelyezni. A szekrényekhez 3m-es osztatlan rudft'ldelőt kell telepíteni. A szekľényekben
l00A illetve 200A betéteket kell elhelyezru. Az elosztóhálózat méretezése a P-I3l003 L4
rajzon, a csat|akozó vezetékek méretezése kiilön mellékletben szeľepelnek.
A közmiivek keresztezéséné| KG (vagy FXKVR) 160 védőcsĺĺvet kell elhelyezni, illetve az
ingatlanokon belül a csat|akozó kábeleket KPE (,,agy F)KVR) 110 védőcsőben kell vezetni.
Az utak keresztezésénél egy taľtalék védőcsĺĺvet kellelhelyezni.

TervezeÍtkábel: 1 kv NAYY-J 4x150 SM 0.6/1 kv 60 fm



1 kVNAYY-J 4x95 SM 0,6/1 kV f94fm
1 kvNAYY-J 4x95 SM 0.6/1 kV csatlakozó 325 fm

Tervezett elosztó szekrények: I2db
Tervezett csatlakozó szekrénvek: 16db

A pontos mennyiségeket és miĺszaki leíľást a dokumentáciő tarta|mazza.

A 310/2011. CXII.23.) Korm. ľendelet (továbbiakban: KÍ.) 26. $ (6) bekezdésében
foglaltakľa tekintettel felhívjuk a figyelmet, hogy valamennyi, az eljaľást megindító
felhívásban és dokumentációban meghatélrozott gyáľtmanyu, eredetű, típusú dologra,
eljárásra, tevékenységre, személyľe, szabadalomĺa vagy védjegyľe való hivatkozást a
kozbeszerzés tárgyźnak egyéľtelmú és kĺizéľthető meghatźnozása tette sziikségessé' de a
megnevezés csak a tárgy jellegének egyéľtelmű meghatźrozása éľdekében történt és az
aján|atkérő valamennyi egyedileg megjelölt dologgal vagy védjeggyel összefüggésben
elfogad azzal egyenéľtékĹĺ dolgot, a megjelölt terméket helyettesítő megoldást is azzal,hogy
az egyen&tékűséget _ kétség esetén _ az ajźlrlattevőnek igazolnia kell.

(adott esetben, csak számokkal) Becsült éľték źfa nélkiil: Pénznem: VAGY:
és között Pénznem:

II.z.f) Vételĺ jogľa (opcĺóľa) vonatkozó infoľmáció (adott esetbĄ

Vételi jog (opció): ! igen X nem

(Igen v ól asz es etén) A vételi jog meg}latározása:

(ha ismeľt) A vételijog (opció) gyakoľlásának tervezett ideje:

hónapban: yag napban: (a szerződés megkłtésétől szómína)

II.2.3) Meghosszabbításľa vonatkozó infoľmációk (adott esetben)

A szerződés meghosszabbítható: ! igen Xnem

A lehetséges meghosszabbítĺĺsok száma: (ha ismert): vctg/: és között

(ha ismert) Azárubeszerzésre vagy aszo|gźĺ|tatás megrendelésre irrínyuló meghosszabbítható szerződések
esetében a további szeľződések teť,ĺezett iitemezése:

hónapban: ýqg napban: (a szerződés megkaftsétől szdmína)

A (teľvezett) időtaľtam hónapban vagl napban.9O 6,,",,ődés megkÓtésétől szłźmítva)

VAGY:
Kezdés

II.3) A szonzŐnÉs rncĺľa,nraľĺł VAGY A nBrľĺrzÉs HłľÁnmr.lr



Befei

III. SZAKASZ: JoGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜcyr ns nĺusza.Kl INFoRMÁclóx
III. 1) A szrnzĺĺoÉssEL KAPcsoLłľos ľu,ľÉľeI,Bx

m.1.1) A szeľződést biztosító mel|ékkötelezettségek (adott esetben)

Jó|te|jesítesi biztosíték A szerződés szerinti,tarba|ékkeret és áfa né|kü| számított
e||enszolgáltatás 5 o/o-d, d Kbt. 126. 5 (6) bekezdes a) pontja szerint biztosítva. A jótá||ási
igényekre kikötött biztosítékot teljesítés időpontjában (sikeres átadás-átvéte|t igazo|ó
jegyzőkönyv átvéte|e) kell rendelkezésre bocsátani. A biztosíték határidőre tofténő
rende|kezésre bocsátásárő| az ajánĺattevőnek az ajánlatban nyi|atkoznia kell, egyéb igazo|ás,
nyi|atkozat a biztosÍtékokró| a közbeszezési eljárásban nem kérhető'

Elő|eg visszafizetési biztosíték: Az e|ő|eg igénybevéte|ének fe|téte|e, az igénye|t elő|eg
összegének megfe|e|ő métékű, az Ajánlatkérő javára sző|ő, a Kbt. 126. 5 (6) bekezdése
szerinti biztosíték-nyújtása. Az elő|eg visszafizetési biztosítékot az e|ő|egbekérő
benyújtásakor ke|| rende|kezésre bocsátani. Az e|ő|eg visszafizetési biztosÍték határidőre
történő rendelkezésre bocsátásárő| az aján|attevőnek az aján|atban nyi|atkoznia ke||,

egyéb igazo|ás, nyi|atkozat a biztosÍtékokról a közbeszerzési e|járásban nem kérhető.

Nyeftes aján|attevő késedelmi és meghiúsulásĺ kötbér fizetésére köte|es az a|ábbiak és
szeződésteľvezetekben rész|etezettek szerint.

Késedelmi kötbér méĺtéke: 50.000 Fýnaptári nap a késede|em minden megkezdett naptári
napjára vonatkozóan. Aján|atkérő a 20 napot megha|adó késede|mes te|jesítést
meghiúsu|ásként értéke|heti és jogosu|t a szerződés fe|mondására, valamint a
meg hi úsu |ási kötbér érvényesítésére.

Meqhiúsu|ási kotbér: amennyiben a szeęődés te|jesítése a nyertes aján|attevőnek
felróhatóan meghiúsul, űgy a nyeftes aján|attevő a te|jes - áfa és tafta|ékkeret nélkü|
számított - vá||a|kozói dij 3Oo/o-ának megfe|e|ő osszegű meghiúsu|ási kötbéft köte|es fizetni
Aján|atkérő felé.

A aján|atkérő 24 havi álta|ános jótá||ási köte|ezettséget és 12 hónap szavatosságot ír e|ő.

III.1.2) Fő finanszíľozási és fizetési fe|tételek és/vagy hĺvatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
(adott esetben)

Ajánlatkérő a Kbt. 131.5 (1) bekezdése a|apján a szerződésben fog|alt - tarta|ékkeret és
áfa nélkü| számított - te|jes e||enszolgáltatás Solo-ának megfelelő összegű e|őĺeget biztosít,
amennyiben az e|ő|egre nyeftes aján|attevő ĺgényt taft.

Az aján|atkérő az el|enszolgá|tatás összegét 30 napos fizetési határidő me||ett, a Kbt. 130. s
(1)-(3), (5) (6) bekezdései és a Ptk. f92lB.5 (1) bek., rende|kezései a|apján egyen|íti kĺ.

A|vá||a|kozók igénybevétele esetén: Az aján|atkérőként szerződő fél, amennyiben az
aján|attevőként szeződő fé| a te|jesítéshez a|vá||alkozőt vesz igénybe, a Ptk. 29flB. s G)
bekezdésétő| e|térően az el|enszo|qá|tatás összeqét a a 30612011. (XII.23.) Korm' rende|et



14. s (1)-(3) bekezdései szerint egyen|íti kĺ.

A megvalósÍtás pénzügyi fedezetét Ajánlatkérő saját forrásból biztosítja. Az ajánlattéte|, a
szeződés kifizetések pénzneme: HUF.

Aján|atkérő részszám|ázási |ehetőséget biztosít. Ajánlattevő 50%-os készültségi fok esetén a
taftalékkeret és áfa né|kül számított e||enszo|gá|tatás 50o/o-árő| jogosu|t részszámla
benyújtására. A tartalékkeret és áfa né|kü| számított e||enszo|gá|tatás fennmaradó 50o/o-árő|
Válla|kozó a sikeres műszaki átadás-átvételt és a szo|gá|tatók részére töfténő átadást
követően jogosult szám|át kiállítani. Az elő|eg - annak igénybevéte|e esetén - az L.
szám|ában számo|andó e|.
Ajánlatkérő a kifizetés során az Adózás rendjéről szó|ó 2003. évi XCII. töruény (a
továbbiakban: Art.) 36/A. $-ában fog|a|takat teljes körben a|ka|mazza.

Késede|mes fizetés esetén Ajánlatkérő a Ptk-ban meghatározott (301/8.5) méftékíí, és a
késede|em időta ľta má h oz igazodő késedel m i ka matot fizet.
Vonatkozó jogsza bá |yok kü |önösen :

Fe. adőzás rendjérő| szó|ó 2003. évi XCII. toruény 36/A. s
A Kozbeszerzésekől szóló 2011. évi CVffi. toruény.
Az á|ta|ános forgalmi adóról sző|ő 2oo7. évi OCWil. töruény.
Magyar Köztársaság Po|gáriTorvénykonyvérő| szó|ó 1959. évi IV. toruény
306ĺ201I, (XII.23.) Korm. rende|et az építési beruházások közbeszezésének rész|etes
szabá|yairó|
Az e||enszo|gá|tatás te|jesítésének rész|etes |eírását a dokumentáció taftaImazza.

III.1.3) A kiiztis ajánlatot tevő nyeľtesek álta| létrehozandó gazdasági társaság, i||etve jogi sr*mé|y.. (adott
esetben)

Az aján|atkérő a közbeszerzési eljárásban a nyeľtesek á|ta| gazdáIkoďő szervezęt
Iéttehozásźú

III.r.4) Egyéb kĺilłin|eges fe|téte|ek (adott esetben) f] igen X nem
(igen válasz esetén) A kiilönleges feltételek meghatározása:

III.2) RÉszvliľBu rnĺ.ľÉľnlrx

III.2.I) Az aján|attevő/ľészvételľe jelentkező személyes helyzetére vonatkozĺí adatok (kizáró okok)'
ideéľtve a szakmai és cégnyilvántartásokba tiĺrténő bejegyzésre vonatkozĺí e|őíľásokat is (adott esetben)

Azajźn|atkéro á|ta| e|iĺíÍtkizéIró okok és a megkövetelt igazolási mód:

Az e|járásban nem lehet ajĺĺnlattevő, a|vá||a|kozó, és nem vehet részt az alkalmasság
igazolásźlban olyan gazdasági szerep|ő, aki a Kbt. 56. $ (1) bekezdés a)-Í) és h)-k)
pontjainak,tovźlbbá a Kbt.57. $ (1) bekezdés a)-d), valamint f) pontjźnakhatá|yaa|á
tartozik. Az e|jtlrásban nem lehet ajrĺnlattevő, aki a Kbt. 56. $ (2) bekezdésének hatálya
a|átartozik.

A megkĺlvetelt igazo|ási mód:

Ajanlattevő vonatkozásában: a 3rcD0I1. (xII. 23.) Korm. rendelet 12. $-a a|apján az
ajźnlattevőnek ajanlatában nyilatkozatot kell benyrijtania, hogy nem tartozik a fenti
|<lzárő okok hatálya a|á, valamint a Kbt. 56. $ (1) bekezdés k) pont kc) pontját a
3I0l20|1. CXII. 23.) Korm. ľendelet 2. $ i ib) alpontia és a 4. $ f) pont fc



alpontj ában foglaltak szerint kell igazolnia.

Alvállalkozó és alkalmasság igazo|ásáľa igénybe vett más szervezet vonatkozásában:

- Ajánlattevő a Kbt. 58. $ (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően ajánlatában csak
nyilatkozni köteles aľľól, hogy a szeruődés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56' $
(l) bekezdése szerinti kizáĺő okok hatálya aIá eső alvállalkozőt, valamint az á|ta|a
alkalmasságanak igazoléséra igénybe vett más szeľvezet ne'm tartozik a Kbt. 56. $ (l)
bekezdése szerinti kizárő okok hatálya alá.

- Ajanlattevő a 3I0l201_1. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. $ alapján sajátváIasnása szerint:

a) saját nyi|atkozatot nyújt be arľól, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 57. $ (1) bekezdés a)-
d), valamint f) pontja szerinti kizátrő okok hatálya alá eső alvźi|a|kozőt, valarĺint az
éůta|a alkalmasságźnakigazolásáta igénybe vett más szervezetnemtartozik a Kbt.
57. $ (1) bekezdés a)-d), valamint f) pontja szerinti \<lzárő okok hatályaa|á,vagy

b)az e|jarásban megjel<jlt alvállalkozó nyilatkozatźi - a meg nem jelöltekľe az a) pont
szeľinti nyilatkozat mellett -, valamint az a|ka|masság igazolásaľa igénybe vett más
szervezęt nyíIatkozatat is benyújthatja aľról, hogy a szeryezet nem tartozik a Kbt.
57. $ (l) bekezdés a)-d), valamint f) pontja szerinti t'lzźrő okok hatálya alá.

Ajĺínlatkéľő felhívja Ajánlattevők figyelmét a Közbeszerzési Hatóság 20|3. novembeľ 29-én
közzétett útmutatój aľa.

A klzáľő okok igazolása tekintetében tett nyilatkozatoknak a felhívás feladását követő
keletkezésűnek kell lennifü.

Ajanlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 75. $ (1) bekezdése b) pontja
alapjźn kizźĄa az eljarásbő| azt az ajźnlattevőt, a|vá||a|kozőt, vagy az alkalmasság
igazo|ásábarl ľészt vevő más szeľvezetet, arne|ylaki rész&őI ak'lzátő okok az eljĺáľás során
következnek be.

Í]I.2.2) Gazdasági és pénzĺigyĺ a|kalmasság (adott esetben)

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a
megkövetelt igazolási mód:

Pl) a 3|0l20|l. (XII. 23.) Koľm. rendelet 14. $
(l) bekezdés b) pontja a|apjźn az etőzó két
|ezárt évľe vonatkozó, saját vagy jogelődje
számviteli jogszabá|yoknak (elsősorban a
szĺĺmvitelről szóló 2000. évi C. tĺiľvény)
megfelelően összeállított éves beszĺĺmolóját.
Amennyib en az ajźlll|atkéľő által kéľt beszámoló
a céginformációs szo|gźůat honlapjan
megismerhetó, a beszĺímoló ađatait az
ajźn|atkérő e|Ienőrzi, a céginfoľmációs
szol'gźtlat honlapjan megtalálható beszámoló
csatolásaaz
aj énlatban nem szfü sé ge s.

Ha az ajźn|attevő azért nem rende|kezik az
e|őzó két |ęzźrt évľe vonatkoző beszámolóval.

Az alkalmasság minimumkövete1ménye(i):

Alkalmatlan az ajánlattevő. ha:

P1. A|ka|mat|an ajánlattevő, ha mér|eg
szerinti eredménye az előző két lezáft Üz|eti
év során 1-nél többször negatÍv vo|t.

P2. A|ka|mat|an az aján|attevő, ha az
e|járást megindító fe|hívas megkü|désének
napját megelőző három üz|eti évben a
kozbeszerzés tárgyábó| (elektľomos
hálózat és közvi|ágítás felújítás)
származő - á|ta|ános forgalmi adó nélkÜ|
számíEott - árbevételének összege nem éľte
el a22.780.000 Ft-ot.
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meľt az időszak kezdete után kezdte meg
működését, az a|ka|masságát a közbeszerzés
taryyábő| - épület belső kialakítás vagy épület
generál kivitelezés - szźrmaző áľbevételről
szó ló nyi latk ozatta| j o go sult igazolní. Ebb en az
esetben alkalmatlan ajánlattevő, ha
mfüĺidésének ideje a|att a közbcszcrzós
tźtrgyábőI - elektromos hálózat és
közvilágÍtás fe|újÍtás. származő - általanos
forgalmi ađó nélkül számított _ ĺíľbevétele
cisszesen nem éri el a 22.780.000,- Ft-ot
(3|0l20|l. (XII. 23.) Koľm. ľendelet 14. $ (2)
bekezdés).

P2. Csatolja a 310/2011. (XII. 23.) Korm.
rendelet 14. $ (1) bekezdés c) pontja a|apjánaz
e|őző hźrom iizleti évre vonatkoző - áfa nélktil
szźlrnított _ kozbeszetzés tźr gyanak megfelelő
tevékenységből (elektromos hálózat és
közvi|ágítás felújítás) szźlrmaző - áfa nélkül
szźtmítot1 _ aľbevételéről szóló nyilatkozatot,
attól fiiggően, hogy az aján|attevő mikor jcitt

létľe, illewe mikor kezdtę meg tevékenységét,
amennyiben ezek az adatok rendelkezésľe
állnak. Amennyiben ajánlattevő a megadott
időszak uĺán jtitt |étre, illetve kezdte meg
tevékenységét, az iíľbevételének a működése
ideje alatt kell megfelelnie az a|ka|massági
követelménynek.

Ha az ajźlnlattevo a 3|0ĺ20|1. CXII. 23.) Koľm.
ľendelet 14. $ (1) bekezdés b) vagy c) pontja
szerinti fuattal azért nem ľendelkezik' meľt
olyan jogi foľmában működik, amely
tekintetében a beszźlmoló, illetve árbevételről
szóló nyilatk ozat benyujtasa nem lehetséges, az
e ponttal kapcsolatban e|óírt alkalmassági
követelmény és igazolási mód helyett bárme|y,
az ajćn|atkétó á|tal megfelelőnek tekintett
egyéb nyilatkozatta| vagy dokumentummal
igazo|hatja pérzngyi és gazdasági
alkalmas sá gát. Az érintett aj źnIattev ő kie gészítő
táj ékoztatas kérése s orán kötele s a|átámlasztalĺ,
hogy olyan jogi formában mfüödik' amely
tekintetében a beszámoló, illetve az fubevéte|róI
szóló nyilatkozat benyűjtása nem lehetséges és

tájékoztatást kéľni az e pontokkal kapcsolatban
előíľt alkalmassági követelmény és igazolási
mód helvett az alkalmassáe i



tl

ajanlatkérő á|ta| elfogadott módjrĺľól.
(3t0l2011. (XII. 23.) Koľm. rendelet 14. $ (3)
bekezdés).

Ajanlattevő (kĺizös ajánlattevők) az előíľt
alkalnrassági kĺivetelnrényeknek a I(bt. 55. $ (4)
bekezdésében foglaltaknak megfelelően
felehetnek meg.
A Pl| alkalmassági követelmény közös
ajánlattevők értelemszeríĺen klzźĺő|ag
egyenként felelhetnek meg, így a Kbt. 55. $ (4)

bekezdése alapjáĺ elegendő, ha köziilfü egy
megfelel.
A Pĺ2, alkalmassági követelménynek közös
aj áĺúattev ők e gyĹittesen i s megfelelhetnek.
Illefue báľmely más szervezet (vagy személy)
kapacitásara tźtmaszkodva is megfelelhetnek a
Kbt. 55. s (5)-(6) bekezđésében
foglaltaknak me gfelelően.

A Kbt. 55. $ (6) bekezdés c) pont szerinti
kezességvállalásról szőIő dokumenfumot
eľedeti vagy hiteles másolati példányban kérjiik
csatolni.

Amennyiben aján|attevo az alkalmassági
kĺivetelményeknek bármely más szervezet
(vagy személy) kapacitásaľ a tźlmaszkodva kívan
megfelelni, úgy a kapacitźtsait rendelkezésre
bocsátó szewęzet az e|őírt igazo|ási módokkal
źrzonos módon köteles igazo|ni az adott
alkalmassági fęltételnek töľténő megfelelést,
továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerzodés
teljesítéséhez szĹikséges eľőfoľľások
ľendelkezésre állnak majd a szerződés
telj esítésének időtaľtam a a|att.

A 310/2011. (n1.23. Korm. rendelet Ia.S (aa)

pontja alapján, ha a Magłar Kereskedelmi és
Iparknmara vállallrozó kivitelezői
n éuj e głz é kéb en m e gj e l e nít e t t fent i e I ő ír ás o lcľląk
megfelelő dola,lmentumok bizonyítját hogl a
gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő
óltal meghatórozott követelményeknek, a
k)vetelmény és a megfelelést igazoló
dohlmentum helyének pontos megjelalését is
elfugadja az ajánlatkérő a fent meghatározott
do kum e ntumo k b envúi t ás a
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III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alka|masság (adott esetben)

Az alkalmasság megítéléséhez szĺikséges adatok és a
megkövetelt igazolási mód:

M1.) A 3|0l20I1. CXII.23.) Koľm. rendelet 16.

$ (3) bekezdése szerinti igazo|ás a 3|0l20II.
(XII. 23.) Korm. rendelet 15. $ (2) bekezdés a)
pontja szeľint az eljárást megindító felhívás
feladásanak időpontj ától visszafelé szźrrńtott ot
évben (feladási időpont évlhőlnaptől számított
mege|ozó 5. év évlhőlnapjáig terjedő időszakot
vizsgálva) teljesített legjelentősebb építési
beruhazásairól.

A refeľencia meglétét a szerződést kötő másik
fé| á|tal kiadott igazolással kell igazolni.

Az aján|atkérő kijelenti, hogy a referencia a
szerződés teljesítésének egészére vonatkozó
alkalmasságot igazol.

Amennyiben egy gazdasági szereplő
refeľenciaként olyan korábbi tevékenységet
kívan bemutatni, amelyben konzoľcium vagy
projekľtársaság tagjaként teljesített, abban az
esetben az Ajźnlatkéľő csak aú, fogadja e| az
alkalmasságigazolásaként,amelyetajźnlattevő
konzorciumi tagként vagy projekttĺáľsaság
tagjaként saját maga teljesített, figyelemmel a
Kbt. I29: $ (7) bekezdésében
meghatáĺozottak'ĺa is. (kérjiik ęmiatt a teljesítés
bemutatásĺĺľól szóló ĺgazolásban adjak meg a
saját teljesítés méľtékét szźľ;alékban vagy
forintban).

Amennyiben az építési beľuhazásra vonatkozó
ľefeľencia kĺlzĺis ajźtĺůattevokre vonatkozik, és a
referenciaigazo|ás nem állíthatő kí az egyes
ajánlattevők á|tal e|végzett munkĺák
elkülönítésével, úgy az ajźnlatkérő a referencia
igazolást bármelyik, a teljesítésben részt vett
ajánLattevő részérő| az ismeľtetett építési
beruhazás egésze tekintetében köteles
elfogadni, feltéve, hogy a teljesítés a közös
ajánlattevők egyetemleges felelősségvźilalása
mellett történt, és az igazolást benyujtó
ajźnlattevőźitaLvégzettteljesítésaľźnyae|értea
|SoÁ-ot.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az ajĺánlattevő. ha:

M1.) nem ľendelkęzik az eljárást
megindító felhívás feladásától visszafelé
szźlmított 5 évben (60 hónapban) sikeres
miĺszaki átadás- átv étellel lezárult, le galább
3 db, tisszesen nettő 25 millió Ft éľtéket
meghaladó ELMŰ hźůőzati vagy
kĺlzvilágítási rendszeľ kiépítésére
vonatkozó ľeferenciával.

M2.) Alkalmatlan az ajźnlaÍtevő,
amennyiben ajanlattevő éves átlagos
statisztikai állomanyi |étszźlma az eloző 3

évben nem éľte el a 8 fot és vezető
tisztségviselőinek létszźłma nem éľte e| a2
fot.

M3.) Alkalmatlan az aján7attevő, ha nem
rendelkezik legalább I fo' az ELMU Nyrt.
nyilvĺĺntaľtásában szereplő minősítéssel
rendelkező szakemberľel; továbbá 1 fő,
vĺv-Ép/nv és MV-VI/B. kategóľiájú,
legalább ĺit év felelős múszaki vezetoi
gyakorlattal rendelkező felelős műszaki
vezetove|; valamint legalább 2 fő,
minimum cit év szakmai (villanyszeľelő
vagy hźiőzatépíto) gyakorlattal bíró
villanyszerelő vagy hźiózatépítő
szakmunkással és legalább 6 fo betanított
munkással.

A szakembeľek között átfedés is
lehetséges.
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A31012011. CXII.23.) Korm. ľęndelet i6. $ (3)'
(5) bekezdése szeľinti referenciaigazolásnak
legalább a következőket kell tarta|maznia:
. az építési beľuhazás tárgyźú, taľtalmĺĺnak rövid
ismertetését oly módon, hogy az alkalmassági
minimumkövetelményeknek töľténő megfelelés
egyértelműen megállapítható legyen,
. a teljesítés idejét (évlhó/nap) és helyét;
. a szerzőđést kötő másik fel megjelölését;
. az e||enszolgáltatás nettó összegét
. nyilatkozat aľról, hogy a teljesítés az
előíľásoknak és a szerződésnek megfelelően
töľtént-e?

M2.) Ajánlattevő csatolja a3|0l2011. (XII. 23.)
Korm. rendelet 15. $ (2) bekezdés d) pontja
alapjan a felhívás feladását megelőző 3 évre
vonatkozóan az éves átlagos statisztikai
állomanyi |étszźlrnźnől készült kimutatást és
vezeto tisztségviselőinek létszźtmaről készĹilt
kimutatást.

M3.) A 3|0120|1. (XII. 23.) Koľm. rendelet 15.

$ (2) bekezdés e) pontja alapjan azo|ĺnak a
szakembereknek (szervezeteknek) _ kiilĺinösen
a minőség-ellenoruésért felelősöknek a
megnevezésével, végzettségtik éslvagy
képzettségük, szakrnai tapasztalatuk
ismertetésével, akiket be kíván vonni a
teljesítésbe.
C satolandó dokumentumok :

- a szakembeľek bevonásáľa, ismeľtetéséľe
vonatkozó ajánlattevői nyi|atkozat, illetve
ny i|atkozzon az aj ánlattevő nyilatk o zzoĺ, ho gy
nyeľtesség esetén gondoskodik az adott
szakemberek kamarai nyilvantartásba vételéľől,
illetőleg ajánlattevo nyi|atkozzon, hogy
fudomással bír aľról, hogy a nyilvántaľtásba
vétel elmaľadása a szerződéskötéstől való
visszalépést jelenti, amelynek következtében a
Kbt. 124.$ (4) bekezdése alapján az ajźtnlatkérő
ez esetben a második legkedvezőbb
aj ánlattevővel köt szerződést.
- a szakembeľ szakmai tapaszta|atot ismertető,
minden oldalon saját kezu|eg a|áíĺt szakmai
öné|etrajza. olyan rész|etezettséggel, hogy
abból lmiĺen derüliön ki az M3.
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pontban előírt alkalmassági feltétel(ek)
teljesülése;
- szakember végzettsé gét éslvagy képzettségét
igazo|ő dokumentumok egyszenĺ másolata;
- a szakember által sajátkezú|egaláírt
rendelkezé sre ál lási ny i|atkozata.
Amennyiben a bemutatott szakember szerepel a
szakmavégzési j ogosultságot igazo|ő kamarai
nyilvántaľtásban, a j ogosults ág megszerzéséhez
szfüséges méľtékű szakmai gyakorlat meglétét
az ajźn|atkérő ellenőrzi az illetékes szakmai
szervezet (kamarĄ źital vęzetett nyilvántaľtás
ellenőľzésével. Ezért kéťük, jelöljék meg a
szakemberek <inéletrajzukban, hogy a
jogosultság, mely elektronikus elérési úton
ellenőrizhető. Amennyiben a szakembeľ nem
szerepel a nyilvántaĺtásban vagy az nem
ellenőľizhető a nyilvántartáson kereszttil, a
jogosultságot igazolő dokumentum benffitása
is szfüséges.

Ajanlattevő (közös ajanlattevők) az előíľt
alkalmassági követelményeknek a Kbt. 55. $ (4)
bekezdésében foglaltaknak megfelelően
felehetnek meg, illetve bármely más szervezet
(vagy személy) kapacitására tźlmaszkodva is
megfelelhetnek a Kbt. 55. $ (5)-(6)
bekezdésében foglaltaknak megfelelően.
Amennyiben ajĺánlattevő az alkalmassági
kcivetelményeknek bármely más szervezet
(vagyszemély)kapacitásáratźtmaszkoďvakívĺĺn
megfelelni, úgy a kapacitásait rendelkezésre
bocsátó szervezet az e|oirt igazo|ási módokkal
azonos módon köteles igazo|n az adott
alkalmassági feltételnek töľténő megfelelést,
továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerzóđés
teljesítéséhez szfüséges eľőfoľľások
ľendelkezésre állnak majd a szerződés
telj esítésének időtaľtam a a|att.

Az a szeĺvezet, ame|ynek korábbi teljesítéseit a
Kbt. 55. 5 (6) bekezdés b) pontjában fog|a|tak
szerint az a|ka|masság igazo|ásához az
aján|attevő fe|használta, a szeĺződés te|jesítése
során a Po|gári Töruénykönyvrő| sző|ő 1959. évi
IV. toruény (a továbbiakban: Ptk.) 274, ą (7)
bekezdésében fog|a|tak szerint kezesként fe|e| az
aján|attevő te|jesítése azon részének
e|maradásával Vagy hibás te|jesítéséve|

az aián|atkérőt ért kár
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megtéríiésééľt, ame|yre
aján|attevő aIka|masságát
bemutatása igazo|ta.

vonatkozóan az
korábbi te|jesítések

A31012011. CXII.23.) Korm. rendelet 17. $ (1a)
bekezdés a|apjźn, ha a Magyaľ Keľeskedelmi és
[paľkamara váL|alkoző kivite1ezői
névjegyzékében megjelenített fenti
előírásoknak megfelelő dokumenfumok
bizonyítjfü, hogy a gazdasźąi szereplő megfelel
az ajánlatkérĺĺ áIta| meghatiírozott
követelményeknek, a követelmény és a
megfelelést igazo|ő dokumentum helyének
pontos megielölését is elfogadja az ajźn|atkérő
a fent meghatźrozott dokumentumok benyújtása
helvett.

III.2.4\ Fenntaľtott szeľződésekľe vonatkozó infoľmációk (a dott es et b eĄ

A szerzndés védett foglalkoztatők szźtmźra fenntaľtott

A szeľződés aKbt. |22. $ (9) bekezdése szerint fenntaľtott

! igen

! igen

X nem

X nem

Iil. 3) SzolcÁlľłrÁs n.ĺncnnľnnI,ÉsnB nÁľĺytĺ,l sznnzonÉsnKRn voNATKozT xtĺl,oľlncps ľnr.rÉrBI,nr

III.3.1) Adott foglalkozásľa (képzettségľe) vonatkozó információk

A szolgáltatás tetjesítése egy adott foglatkozáshoz (képzettséghez) van kiitve ! igen f] nem

(igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi ľendelkezésre töľténő hivatkozás:

III.3.2) lł,szo|gá|tatás teljesítésében személyesen közľeműködő szemé|yek

A szervezeteknek közölniiik kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közremfüödő személyek nevét és

Iv. SZAKASZ: ELJÁRÁS

Iv.l) AZ EHÁnÁs rłľľÁĺł

Iv.l.ĺ) Az e|jáľás fajtája

K|asszikus aj rínlatkérők Közszol gáltató aj ĺĺnlatkérĆĺk
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A Kbt. Masodik Részében megllatározott
szabályok szerinti eljáľás az alábbiak
szerint:

XNyílt

! Ivĺ"ghĺua.o.

f| Gyorsított meghívasos , alkalmazásának
indokolása:

! V"''.nypźrbeszéd

! rrĺľoetme ny közzététe|évęl induló
tiĺrgyaláSos, alkalmazásának indokolása;

! Gyorsított tárgyalásos, alkalmazásának
indokolósą:

! Keretmegállapodásos, az eljĺírás első
részében nvílt

f] Keretmegállapodásos, az eljarás első
részében meghívásos

! Keretmegállapodásos, az eljiírás első
ľészében hirdetménnyel induló tárgyalásos

! Keretmegállapodásos, az eljĺĺras első
részében hirdetmény nélküli tárgyalásos

A Kbt. Második Részében megllatőrozoľt szabályok
szerinti eljáľás az a|ábbiak szerint:

! lłyĺt

! Meghívásos

f| ura"t-e ny közzstéte|ével induló tárgyalásos

lKeľetmegállapodásos, az e|jarás első ľészében nyílt

! Keretmegállapodásos, az e|jérás első részében
meghívásos

|l K"'"t-.gállapodásos, az e|jźrěts első részében
hirdetménnyel induló tĺĺĺgyalásos

! reretmegállapodásos, az e|jźrás első ľészében
hirdetmény nélkiili tárgyalásos

Iv.|.2) Az aján|attételľe vagy ľészvéte|re felhívandó jelentkezők |étszáma vagy keľetszáma (meghívásos
és tárgłalásos elj árás, versenypárbeszéd)

A gazdasági szereplők terv ezett száma

VAGY:

Tervezeĺt minimum és (adott esetben) maximális |étsztlma

A jelentkezők számának kor|átoz,ására vonatkozó objektív szempontok:

IV.1.3) Azaján|attevők létszámánakcsiikkentése a tárgyalás vagy a veľsenypáľbeszéd során (tárgłalósos
elj ór ós, v ers enyp árb eszéd)

Igénybe vettek többfordulós eljáľást annak éľdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó
megoldások, illetve a megtáľgyalandó ajánlatok szźlmźú: ! igen ! nem
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tv. 2) ÉRTÉKELÉSI sZEMPoNToK

tV.3) ADMľ.{ISZTRATÍV INFoRI,ĺrłcIlK

Iv.3.1) Äz aján|atkérő á|ta| az aktához ľendelt hivatkozási számz (adott esetben)

Iv.3.2) Äz adott szerződésľe vonatkozĺían soľ került koľábbi kőzzététe|ľe f] igen X nem

(Igen váIasz esetén toltse ki a megfelelő rovatokat)

\r.2.1) Értéke|ési szempontok (csak a megfelelőt jelalje meg)

! A |egalacsonyabb összegĺi el|enszolgáltatás

VAGY

X Az iisszességében legelőnyłisebb aján|at a következő ľészszempontok alapján

Részszempont

l. taftalékkeľet nélk.ili nettó
vállalkozói díj
2. teljesítési hatáľidő
(a szerződéskötéstől
számítva napokban
megadva, maximum 90 nap)

4.

).

Sú|yszám

90

l0

Részszempont

6.

7.

8.

9.

10.

Súlyszám

nI.2.2) Elektľonikus á ľlej tés ľe vonatkozó in foľmáciĺĎk

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazti: ! igen X nem

(igen válasz esetén, ha sziiluéges) További infoľmációk az elektronikus árlejtésről:
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Elj áľást megindító, illetve meghirdető felhívás

A hirdetmény szÄmaaKözbeszerzésiÉľtesítőben: l 6n-s,dm/evszdm)

A hiľdetmény közzététe|ének dátuma: l / @v/hó/nap)

Egyéb korábbiközzététe| (adott esetben) !
Á hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szóm/evszám)

A hiľdetmény kozzététe|ének dátuma: / l ftv/hó/nap)

A hirdetmény szźtma aKözbesz'erzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzététe|ének dátuma: l l @v/hó/nap)

Iv.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iľatok vagy ismertetők beszeľzésének feltéte|ei (adott esetben)

A dokumentáció beszerzésérct hatáľideje

Dáfum: f0 I 4 l 03 l0:8: ąĺnanop 1 Időpont: 10.00

A dokumentációért fizetni kell X igen ! nem

(igenválasz esetén, csak szĺźmokkal) lr:25400 Pénznem: HUF

A fizetés feltételei és módja

A dokumentáciőt ajźLnlatkérő téľítésmentesen biztosítja minden érdekelt gazdasági szereplő
részérę. Az e|jarás 124. $ (4) szeľinti nyeľtese köteles a dokumentáció ellenéľtékét átutalással
megtéríteni az ESZ-KER Kft. MKB Bank Zrt-néI vezetętt 10300002-10566827-490200|3
száÍÍÍI szźm|ájźraaz összegezés ajźn|attevők részére töľténő megküldése és a szeľződésktités
iđőpontja kozott. A dokumentíció 

'íranak 
megtérítése a szerződéskötés feltétele. Az átuta|ás

közlemény rcvatźLba a ,,Dokumentáció-Budapest VIII. Hungana k,ĺt. 2-4. M^v hkótelep
elektromos há|őzat és k<izvilágítás felujítĺĺs'' hivatkozást sziikséges felttintetni. Készpénzes
fizetés nem lehetséges. A fenti összeg bruttó Ft-ban éľtendő.

Iv.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi hatáľidő

Dátum: 20 | 4 / 03 / 0ĺ8. @v/hó/nap) Időponĺ 10:00

Iv.3.5) !ĺz aján|attéte|i fe|hívás megkii|dése a kiválasztott jelentkezők ľészére (résnételi felhívós esetén)

Dátum: / l @v/hó/nap)

Iv.3.ó) Az(ok) a nye|v(ek)' amely(ek)en azaján|atok' ĺlletve ľészvételÍje|entkezések benyújthatók

J ĺzpu
! ĺ.zpu
! agyeu:

X Magyar

bĺírmely hivatalos nyelve

következő hivatalos nyelve(i) :

Iv.3.7) !ĺzaján|ati kiitöttség minimá|is időtartama (kivéverésnételiÍelhívds esetén)

/ / -ig (ev/hó/nap)
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VAGY

Azidőtartamhónapban: vaglnapban: 60 ĺ* ajdnlattételi határidő lejártától szómína)

Iv.3.8) Az ajánlatokvagy részvéte|i felhívás esetén a részvéte|ijelentkezések felbontásának fe|tételei

Dĺitum: 20I4l03 l08 6ĺl,anop1 Időpont: 10:00

He|y : 1026 Budapest, Pasaréti út 83.; ESZ-KER Kft. lebonyolító szervezettárgya\ő helyisége.

Azajźn|atoWrészvételi jelentkęzések felbontasánjelenlétľe jogosult személyek X igen ! nem

(igen válasz esetén) További információk a jogosultalaól és a bontási eljárásról:

Infoľmáció a jogosultakról a Kbt. 62. s Q) bekezdése, egyebekben a bontási eljarásról pedig
aKbt. 62. $ (1)' (3)-(4) és (6)-(7) bekęzdései szerint.

v. SZAKASZ: KIEGýlszir ii INFoRMÁCIóK

v.1) A KozBEsZERZEs IsľĺÉľI,Őnĺi JELLEGÉRE voľłľxozT nĺronnĺÁcrÓr (adott esetben)

Aközbeszerzés ismétlődő jellegíĺ ! igen X nem

(igenválasz esetén) A további hiľdetmények közzśtéÍe|ének tervezett ideje:

V.2) nunlľłr uľrTs ĺ,r,ĺľoKRA voNATxozT ĺľľonn,ĺ'łclÓr

A szeľződés euľópai uniós alapokból fnanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos ! igen

Ę nem

(igen vĺilasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ľa:

v.3) TovÁBBr ľĺr.onľĺÁcrlr (adott esetben)

v.3.1) A trĺľgyalás lefo|ytatásának menete és az ajánlatkéľő által előírt alapvető szabá|yai, az e|ső

táľgyalás időpontja z( ha az eljórds tórgalősos)

v.3.2.1) A dokumentáció megvásáľ|ása, átvétele vary elektľonikus úton történő e|érése az e|járásban való
ľészvétel fe|tétele? (adott esetben)

X igen ! nem

v.3.2.2) A dokumentáció és a kiegészÍtő iratot vagy ismeľtető ľende|kezésľe bocsátásáva| kapcsolatos
további infoľmácĺókz (adott es etb en)

Az ajźlnlati dokumentźrciőt ajanlatonként legalább egy aján|attevőnek vagy az ajźtnlatbarl

megnevezett alvállalkozőnak át kell vennie. Az ajarllati dokumentació átvétele az e|jarásbarl
való ľészvétel feltétele. Az ajánlati dokumentációt elektronikusan bocsátjuk az Ajźn|attevők
renđe|kezésére. A dokumentáció megktildését a titkarsag@eszker.eu email címĺe kĺildött
email-ben kell kémi. A dokumentáció átvehető személyesen az ESZ-KER Kft. (1026

Budapest, Pasaréti út 83.) lebonyolító szeÍ\ĺezet titkaĺságan, munkanapokon előre (a+36-I l
788-8931 szĺímon) egyeztetett időpontban 09.00 - 15.00 köztĺtt, valamint az ajźn|attéte|i

hataľidő lejáľtanak napján 9.00-10.00 őráig. A dokumentáció ľenđelkezésre bocsźltásźlhozaz
i a lebonvo|itő szewezet részére: a dokumentácíőt źtwevó
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cég neve és székhelye, adőszáma, a cég nevében kapcsolattaľtásra kijelölt személy neve,
telefon- és fax szźm1 e-mail címe. A dokumentació másra át nem nlJľrźľ,ható és nem
publikálható. Közös ajźln|at esetén elegendő egy dokumentáció átvéte|e.

v.3.3.ĺ) Az łisszességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának éľtékelési szempontja esetén az
aján|atok ľészszempontok szerinti taľtalmi e|emeinek értéke|ése során adható pontszám alsó és fe|ső
hatáľa: 1-10 pont

v.3.3.2) Az iisszességében legelőnyösebb aján|at kĺválasztásának éľtékelési szempontja esetén a módszer
(módszeľek) ismertetése, amel|yel az aján|atkéľő megadja az V.3.3.1) pont szerintĺ ponthatáľok köztitti
pontszámot:

Ajánlatkérő részére a |egkedvezőbb ajánlatot tarta|mazó aján|at 10 pontot, a többi aján|at
arányosítással meghatarozott a|acsonyabb pontszámot kap az 1-10 ská|án.
Az 1. és 2. értékelési részszempont a fordított arányosítás módszere szerint Közbeszezési
Hatóság útmutatója (ame|y a Közbeszezési Ertesítő f}Lf. évl 61. számában;f}LZ. június 1.

napján je|ent meg) III. fejezet A. 1. ba) pont a|apján kerü| értéke|ésre. A pontszám számítása
során a|kalmazandó kép|et: Pontszám = legkedvezőbb ajánlati elem / vizsgált aján|ati elem x
(a maxĺmá|is adható pontszám - a minimá|is adható pontszám) + 1. Aján|atkérő a
|egkedvezőbb (|ega|acsonyabb) aján|atÍ tafta|mi e|emre a maximá|is, a többi aján|atra pedig
arányosan kevesebb pontszámot de |egalább a minimá|is pontszámot adja.

Az az aján|at az összességében lege|őnyosebb, ame|ynek az összpontszáma a |egnagyobb.
Ajánlatkérő a tarta|ékkeret né|küĺi nettó aján|ati árat értéke|i, í9y kérjük az aján|ati árat

tarta|ékkeret nélkül megadni!

A maximum 90 nap te|jesítési határidő a fizikaĺ megvalósulás me|lett magában fogla|ja a közmű
szo|gá|tatóknak töľténő átadást, egyeztetést is. A szeződéskötéstő| számított 90 napná| hosszabb
te|jesítési hataridőt tartalmazó aján|atot aján|atkérő érvényte|enné nyi|vánítja.

v.3.4) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek e|őírt igazo|ási módja a minősített ajánlattevők
hĺvata|os jegyzékébe ttiľténő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak

X igen f] nem

Igen vá|asz esetén azon alkalmassági követelmények (ÍII.2.2. és III.2.3. pont) megielö|ése' ame|yek a
minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő fe|vétel feltéte|ét képező minősítési
szempontokhoz képest szigorúbbak:

P1 P2 és Ml M2. feltételek

v.3.5) Azaján|ati bĺztosítékľa vonatkozó előíľások (adott esetben)

Ajránlatkéľő jelen kĺizbeszerzési eljáľásban nem íľja elo ajánlati biztosíték nyujtását.

Y.3.6. Azeljáľás a Kbt.40. s (3>(4) bekezdése a|apján keľü| megindításra: ! igen X nem

V.4) Egyéb infoľmációk:

v.4.1. Az ajánlatnak taľtalmazniake|| az ajźnlattevő nyilatkozatát a Kbt. 60. $ (3) és (5)
bekezdésre, Kbt. 40' $ (1) bekezdés a) és b) poĺtjźtra. Nemleges taľtalommal is
csatolandóak a nyilatk ozatok.

v.4.2. Az ajfuúatkérő e|óir1a, hogy az ajánlattevók tájékoződjanak az adőzásra, a
köľnyezetvédelemľe, az egészségvédelemľe és a fogyatékossággal élők
esélyegyenlőségéľe, valamint a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre
vonatkozó olvan iesítéskľől. amel a teliesítés helyén és a szeruőđés
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teljesítése során meg kellfelelni (Kbt. 54. $ (1) bekezdése).

v.4.3. Foľmai előíľások: azajźn|atotajźn|attevőknek nem elektľonikus úton kella jelen
felhívásban és a dokumentációban meghatźnozott taľtalmi, és a foľmai
követelményeknek megfelelően elkészítenie és benyúj tania:

. az ajánlat eredeti pé|đarryát zsinórral, |apozhatőan ĺissze kell fiizni' a csomót
matricával az ajźnlat első vagy hátsó lapjĺíhozrogziteni, amatncźú le kell bélyegezni,
vagy az ajánlattevő részérő| erre jogosultnak alá kell íľni, úgy hogy a béIyegző,
illetőleg az a|áitás legalább egy tésze amatricźn legyen;

. az aján|at oldalsziímozása eggyel kezdődjön és oldalanként ndvekedjen. Elegendő a
szöveget vagy számokat vagy képet l'arta|maző oldalakat szźtmozłi, az iires oldalakat
nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet szźlmozni.
Az ajén|atkérő az etto| kisméľtékben eltérő szźlmozást (pl. egyes oldalaknál a lA, lB
oldalszám) is elfogad, lla a tarta|omjegyzékben az egyes iľatok helye egyéľtelmiĺen
azonosíthatő és az iratok helyéľe egyéľtelműen lehet hivatkozni. Az ajánlatkérő a
kisméľtékben hiányos szźlmozźst jogosult kiegészíteni, ha ez az aján|atban való
tájékoződása,illetveazajtnlatravalóhivatkozásaérdekébenszükséges;

. az ajĺĺnlatnak az e|ejéĺtaľtalomjegyzéket kell tartalmazĺia, mely alapján az ajánlatbarl
szeľeplő dokumenfumok oldalszám alapján megtalálhatóak;

. az ajanlatot zźrt csomagolásban, egy eredeti papir alapí példlínyban,továbbá 3 db a
papíľ alapri példánnyal mindenben megegyezó elektľonikus másolati példĺĺnyban kell
elekhonikus adathordozón (pendrive, DVD vagy CD) benyújtani,

. az ajźnlatban lévő, minden dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell ímia az
adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vegY
személyeknek aki(k) erľe ajogosult személy(ek)tőlírásos meghatalmazástkaptak;

. az ajźn|at minden olyan oldalát, amelyen - az ajźn|at beadása előtt - módosítást
hajtottak végre, az adott dokumentumot a|áirő személynek vagy személyeknek a
módosításnál is kézjeggyel kell ellátni;

o a zźrt csomagon ,,Ajónlat -,,Budapest VIII. Hungáia k'rt. 2-4. M^v lakótelep
elektromos há|őzat és kĺĺzvilágítás felújítás''valamint: ,,Csak közbeszerzési eljĺáľás
során, az ajźn|attételi hatĺĺridő lejáľtakor bontható fel!'' megjelĺilést kell feltĹintetni.

v.4.4. Az ajánlatokat írásban és zźrtarl, a felhívás által megjeltilt kapcsolattaľtási
pontban megadott címĺe közvetlenĹil vagy postai úton kell benyujtani az aján|attéte|i
hatźlrido |ejártáig. A postrán feladott ajźnlatokat az ajźtnlatkérő csak akkor tekinti
hatíľidőn belül benyujtottnak, ha annak kézhezvéte|ére az ajánlattételi határidő |ejźlrtat
mege|őzoen soľ keľĹil. Az ajźn|at, illetve az azza| kapcsolatos postai kĹildemények
elvesztéséből eredő kockźzat az ajźn|attevőt terheli.

v.4.5. Az aján|athoz csatolni ke|I az ajtn|attevő, az a|ka|masság igazo|ásźlba bevont
(kapacitást nyujtó) gazdasági szerep|o cégsegyzésre jogosult, nyi|atkozatot,
dokumentumot a|źńrő képviselő a|áítźsi címpéldĺĺnyát vagy a|źńrás mintáját.
Amennyiben az ajźn|at cégegyzésľe jogosultak áIta| meghatalmazott(ak) a|étításáva|
kerül benffittsra, a teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazásnak
tarta|maznia kell a meghatalmazotta|źńrás mintáját is.

v.4.6. Ajĺĺnlatkérő a Kbt. I22. $ (5) bekezdése vonatkozásában, a hjegészíto
iékoztatás esetében ésszenĺ időnek tekinti az aián|attételi határidő |eiar:tát
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harmadik munkanapot (tájékoztatás megkiildésére), feltéve, hogy a kérdések és kéľések
az ajénlattételi hataľidő tejáÍtát mege|őző ötödik munkanapig megérkeznek
ajánlatkérőhöz.

v.4.7. Fordítas: az ajáĺiatban valamennyi igazolást és dokumenfumot magyat nyelven
kell benyujtaru. Az ajźn|atkéro a nem magyaÍ nyelven benyújtott dokumentumok
ajźnlatĺevó általi felelős fordítasát is k<jteles elfogadni.

v.4.8. Az e|jarás nyeľtese: az eljtrás nyertese az az ajźnlattevő, aki az ajźlnlatkérő áIta|
az e|jźtrást megindító felhívásban és a dokumentációban meghatátozott feltételek
a|apj źn, valamint a me ghatár ozofi értékelési szempont szeri nt a le gkedvezőbb éľvénye s
ajánlatot tette. Az ajźnlatkétó csak az eljárás nyeľtesével kötheti meg a szerzodést,vagy
- a nyeľtes visszalépése esetén - az ajánlatok éľtékelése sorĺĺn a következő
legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha ot az ajźnlatok
elbírálásaľól szóló írásbeli összegezésben megielölte.

v.4.9. Irźnyađő Jog: A jelen eljaľást megindító felhívásban nem szabályozott kérdések
vonatkozásźlban a kozbeszerzésľől szóló 20||. évi CVil. töľvény és végľehajtási
rendeleteinek előírásai szerint kell eljámi.

V.4.10. Ajanlatkéľő a hiánypótlás, valamint a felvilágosítás kérés lehetőségét aKbt. 67.

$-ban foglaltaknak megfelelően biztosítja. Ajánlatkérő nem rendel el újabb
hianypótlást, abban az esetben, ha az ajánlattevő az ajźnlata hiĺánypótlása során
korábban nem szerep|ő gazdasági szereplőt von be az e|jźnásba és a hianypótlás soľĺín
bevont gazdaságí szereplőľe tekintettel lenne szfüséges az újabb hiĺánypótlás
elľendelése.

v.4.12. Áľfolyamok: Az ajźĺúattetel soľán a ktilönbcizo đeviztk forintra tĺiľténő
źilszźlmitásźnźt| az ajánl,attevonek a mérlegadatok esetében a mérleg foľdulónapjźn
érvényes, a referencifü tekintetében a teljesítés napjan érvényes Magyaľ Nemzeti Bank
źůta| meghatźrozott ďevizaźtrfo|yamokat kell a|ka|maznia. Amennyiben valamely
đevizźtt a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az aďott devizáĺa az ajźtn7attevő saját
központi bankja áital az eljaľást megindító felhívás feladásanak napján, éľvényes
ĺĺrfolyamon szálmított euró ellenérték keľĹil áúszámításra a fentiek szerint. Atsztmitás
esetén az Aján|attevőnek kĺizĺilnie ke|| az alkalmazott árfolyamot.

v.4.13.. A Kbt.36. $ (3) bekezdése a|apján a jelen felhívásban előírt dokumentumok
egyszeľĺĺ másolatban is benyújthatóak, kivéve, ahol a jogszabźlly ettől eltéľően
ľendelkezik.

v.4.1'4. Kĺizös ajĺánlattétel esetén a vezető céget meg kell jelölni, és közös
ajĺánlattevőknek egyetemleges felelősséget kell vállalniuk, valamint konzoľciumi
megállapodást kell kötni, amelynek tafialma a Kbt. 25. $-ában foglalt valamennyi
kikötésre kiteľjed.

v.4.15. Ajánlatkéľő Iezźtrti:zlreti év a|att a felhívás feladásĺĺnak napjan lezźrt Ĺizleti évet
éľti.

V.4.16. Az ai az aiźn|atban köteles csatolni a itásait ľendelkezésére
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bocsátó szervezet nyi|atkozatát ar'rőI, hogy a szerződés teljesítéséhez sziikséges
erőfoľrások a szerzóďés teljesítésének időtartama alatt ľendelkezésre fognak állni. (Kbt.
55.$ (5) bekezdés).

v.4.I7. Az ajánlatkéľő felhívja az ajän|attevők figyelmét, hogy a Kbt. 37. $ (4)
bekezdésében foglaltakra tekintettel a hirdetményben megjelölt hatáľidők a hiľdetmény
feladását kcivető napon kezdődnek.

v.4.18. Ajanlatkérő tźtjékoztatja az ajánlattevőket, hogy az eljárás folyamĺán a
kapcsolattaľtiás és a külĺjnbĺĺző dokumentumok (kiegészítő tájékoztatás, bontási
jegyzőkönyv stb.) megküldése elsősorban fokozott biztonságú elektronikus aláírással
ellátott e-mailen tdľténik.

v.4.19. Ajĺĺnlatkérőtől a benyújtott ajźn|atok, egyéb dokumentumok nem igényelhetők
vissza, azokat aján|atkérő bizalmasan kezeIí és a Kbt. 34. $ (2) bekezdése a|apján orzi
meg.

v.4.20. Az ajźnlatot az ajźnlattételi hatlíľido |ejártźig, munkanapokon 09.00-15.00 óľa
között, az aján|attételi hatĺíľidő lejaľtanak napján 9.00-10.00 óľa kĺizĺitt lehet leadni
előzetes egyeztetéssel.

v.4.21. Aján|atkérő he|yszíni bejárást tart 2014. ŕébŕüäŕ. napján 10 órai kezdette|. A
ta|á|kozó he|yszíne: Budapest VIII. kertl|et Hungária krt.2-4. Temp|om előtt

v.4.22. A 3|0/20|1. CXII. 23.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 26. $ (6)

bekezdésében foglaltalĺa tekintettel felhívjuk a figyelmet, hogy valamennyi, az e|jźrást
megindító felhívásban és đokumentációban meghatározott gyĺĺľtmányu, eredettĺ, típusú
dologra, eljilrźsra, tevékenységĺe, személyre, szabadaIomĺa vagy védjegyre való
hivatkozást a kozbeszerzés tźrgyźnak egyéľtelmű és kozértheó meghatáĺozása tette

sziikségessé, de a megnevezés csak a táĺgy jellegének egyéľtelmű meg]latérozźsa
érdekében tĺiľtént és az aján|atkérő valamennyi egyedileg megjelcilt dologgal vagy
védjeggyel összefüggésben elfogad azza| egyenéľtékíĺ dolgot, a megjelcllt teľméket
helyettesítő megoldást is azzal' hogy az egyenértélaĺséget _ kétség esetén _ az
aj anlattevőnek igazolnia kell.

Y.4.23. Ajanlattevőknek ajanlafukhoz tételes átazott költségvetést kell csatolniuk. Az
ajźnlatkérő felhívja az ajźn|attevők figyelmét, hogy ä ,,0,,, vagy negatív éľtéket
tarta|maző költségvetési sorok, továbbá a ki nem töltött költségvetési soľok az ajźnlat
érvénytelens é gét eľedm ény ezik.

v.5) E ĺmnnrmnNy ľu,łnÁsÁľar moľorĺľĺł, 20 I 4 l 02 l 13 6lnanop1
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A. MELLÉxr,nľ
ľovÁľľr cÍn,ĺu< És r.ą.pcsoLATTARTÁsr poľľor

I) TovÁľľl rľronnnłcri ĺ, rÖvBrlczo cÍľĺBloľ És x.łpcsora,rrłnľÁsr poľĺľoKoN szERpzĺłnrősn

II) CÍunx És KAPcsoLATTARrÁsr ľoľroIg AHoNNAN A ooxuľr,ĺnľľÁcll És,ł nncÉszÍľti IRÁToK

ľnszEnnzHnrox

III) CÍľĺľx És KAPcsoLATTAnľÁsr poľroK' AHovA łz,łĺ;ĺľlĺľoKATiRÉszvÉTELI JELENTxnzÉsucr xBI,I,
nrľyÚ.lr.łľr

Hivatalos név:
Ész-xpnrt
Postai cím:
Pasaréti út 83.
Város/I(özség:
Budapest

Postai irłányítószám:
t026

ország:
Magvaroľszís

Kapcsolattartĺísi pont(ok) :

Cimzett: Zelenav Krisztina

Telefon: +36 17888931

E-mail: titkarsag@eszker.eu Fax: +36 17896943

Inteľnetcím (URL):

Hivatalos név:
Ész-xpRrrt.
Postai cím:
Pasaľéti út 83.
Váľos/Község:
Budapest

Postai irányítószćtm:
1026

ország:
Maľ.yarorszźlŁ

Kapcsolattaľtási pont(ok):

Cimzett: Zelenav Krisztina

Telefon: +36 17888931

E-mail : titkarsag@eszker.eu Fax: +36 17896943

Internetcím (IRL):

Hivatalos név:
Ész.xpnrt.
Postai cím:
Pasaľéti út 83
Vaľos/I(özség:
Budapest

Postai iľĺínyítószám:
1026

Orszitg:.
MaĘ,łarorszás,

Kapcsolattaľtási pont(ok):

C ímzett: Ze|enay Kĺisztina

Telefon: +36 17888931

E-mail : titkaľsag@eszker. eu Fax +36 17896943

Intemetcím ({JRL):
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IĐ A MÁsIK,łĺÁľI,łrxÉnĺi cÍľĺnr,,łunr,y nn.vÉnpľ ĺ,z eJÁľĺe.ľxÉnŐ ł ľBsznnzÉsr vÉ,ezĺ

Hivatalos név:

Postai cím:

Város/község: Postai irányítószím: Ország:

_*(Az A. melléklet IV) sząkąsza sziłlaég szerint tÓbb példdnyban is hąsznólható)_:-_____-
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B. MELLnxr.,nľ
nľsznxnn voNATK ozo rľľonuÁclóx

nnsz szÁnĺn': ErľnwzÉs:

1) RÖvtD nĺBcrr,ą,rÁnozÁs:

2) KÖzos KÔznnsznnzÉsr SzÓĺncyztix (CPĐ

Fő szójegyzék Kiegészítő szőjegyzék (adott
esetben)

Fő táľgy

További táľgy(ak)

3)MoľĺľwlsÉc

(adott esetben, csak szdmokkal) Becsi|t érték áfa nélkiil: Pénznem:

VAGY: es között Pénzrem:

4,) AszupgonÉs mĺĺľĺnľłn/ĺ]ĺRÁ vAGY KnznnľÉnn'/ľnľľĺnzÉsÉnn voľ,łrxozl xÜloľnÔzŐ mŐpoľľox
rľr,ľtrľľrľÉ sn (a dott e s etb e n)

Azidtjtartam hónapban: vagłnapban.. (a szerződés megkaftsétől szĺźmína)
ĺ/AGY

Kezdés: l l @v/hó/nap)

Befejezés: l l @v/hó/nap)

5) TovÁBBI nvľonľĺÁcĺlx a, nÉsznrm'lr,:

__-(E mellékletbőI a részek számőnak megfelelően tobb péIdĺźľry hasznólható)


