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ALAPINFonuÁcrór ł xözerszenzÉsr ruÁnÁsnól

Az Aján|atkérő Józsefuáros Önkormányzat nevében ezennel felkérem, hogy a 2014. február .L3.. napján
a Közbeszezési Éľtesítőbe fe|adott e|járást megindító felhiivás, valamint a dokumentacióban |eí'tak
szerint tegye meg ajánlatát a je|en közbeszerzés tárgyát képező feĺadatok megva|ósíLására.

Aján|atkérőre vonatkozó információk:
Aján|atkérő neve: Józsefuárosi onkormányzat
Ajánlatkérő címe: 1082 Budapest, Baross u.63-67.
Telefon: +3614592123
Telefax: +3613136696
E-mail : ballakata@jozsefuaros. hu

|,ebonyol ító szeľvezet :

ESZ-KER Kft.
1026 Budapest Pasaréti út 83. - BBT Irodaház
Telefon: +361/788-8931
Fax: +361/789-6943
E-mai | : titka rsag@eszker.eu

Az e|járás típusa:
Kbt. Harmadik Rész, nemzeti e|járásrend szerinti nyí|t közbeszerzési eljárás. A nyílt eljárás o|yan, egy
szakaszbó| á||ó közbeszerzési e|járás, ame|yben minden érdeke|t gazdasági szerep|ő aján|atot tehet.

E|iárás nye|ve:
Jelen közbeszezési eljárás kizáró|agos hivatalos nye|ve a magyar. Az aján|atkérő a nem magyar
nye|ven benyújtott dokumentumok ajánĺattevő á|tali felelős fordĺtását is elfogadja.

Az eljárás becsü|t éftéke: nettő 34.240.145 Ft mely 5olo taľta|ékkeretet tafta|maz.

Az e|járás tárgya:

,,Budapest WIr, HungárÍa krt, 2-4. uÁv lakítelep elektrcmos hátózat és ktizvÍIágítás
felújítás,,

A szeződés ĺdőtaľtama:

A szerzffiéskotéstő| számított maximum 90 nap, a te|jesÍtésĺ határidő étéke|ési részszempontot
képez. (A maximum 90 nap te|jesítési határidő a fizikai megva|ósulás me|lett magában fog|a|ja a
közmű szo|gáltatóknak történő átadást, egyeztetést is).

Egyéb rendelkezések:
Amennyiben az ajánlattéte|i fe|hívás és je|en dokumentáció kozött e||entmondás merÜ| fe|, l3gy az
aján|attételi felhívásban közo|teket ke|| méruadónak tekinteni.

Az e|járás során fe|merulő, az ajánlattéte|i fe|hívásban és je|en dokumentációban nem szabá|yozott
kérdések tekintetében a közbeszezésekrő| szó|ő 201'1. évi CVIil. toruény és végrehajtási rendeletei az
irányadóak.



külön file-ban kerĺil csatolásra



1. A DoKUMENTÁCIó TARTALMA

A dokumentáció a kovetkező részekbő| áll:

xĺirrľ: EuÁRÁsT MEGINDÍTo FEtHÍvÁs
röľrr: Úruurłľó nz ÉnorrELT GAzDAsÁer szEREPLőx nÉszÉnr
xöľrľ: szepzőoÉsTE RvEzET
roľEr: n'rÁru I.oľľ IGAzo ńs. És ľvr I.łľKoZATM I NTÁK

5' öná||ó röĺrľ: műszaki teírás, teruet rajzot hozzájárulásot árazatlan
kiiltségvetés

I.2. Je|en dokumentáció nem mindenben ismét|i meg az aján|attéte|i
fe|hĺvásban fog|a|takat, a dokumentáciő az ajánlattételi fe|hívással egy|'itt keze|endő. Ac
aján|attevők kizáró|agos kockázata, hogy gondosan megvizsgálják a dokumentációt és annak
minden kiegészítését, ame|y eset|eg az aján|ati időszak a|att kerü| kibocsátásra, valamint, hogy
megbízható információkat szerezzenek be minden olyan körülmény és kötelezettség
vonatkozásában, ame|y bármi|yen módon is befolyáso|hatja az aján|at természetét vagy
je||emzőit.

1.3. Az ajánlattevőknek a dokumentációban közö|t információkat bizalmas
anyagként ke|| keze|niüt ame|yről harmadik fé|nek semmiféle részletet ki nem szo|gá|tathatnat
hacsak e harmadik fé| nem készít és nyújt be ajánlatot az aján|attevő számára a munka egy
részére vonatkozóan (a|vál|a|koző), vagy az alka|masság igazo|ásában részt vesz a gazdasági
szereplő. Sem a dokumentációt, sem annak részeit, vagy máso|atait nem |ehet másra
fe|haszná|ni, mint aján|attéte|re, és az abban |eírt szo|gá|tatások céljára.

2. KIEGÉszÍľő ľruÉrozrrATÁs

2.''. Bárme|y gazdaságĺ szerep|ő, aki jelen közbeszezési e|járásban aján|attevő |ehet - a
megfe|elő ajánlattéte| érdekében - az aján|attéte|i felhívásban, va|amint a dokumentációban
fog|a|takkal kapcsolatban írásban kiegészítő (éľte|mező) tájékoztatást kérhet az ajánlatkérőtő|
vagy az á|ta|a meghatározott szeľvezettő|.

2.2. Aján|atkérő a Kbt. 122. s (5) bekezdése vonatkozásában, a kiegészítő tájékoztatás
esetében ésszerű időnek tekinti az aján|attéte|i határidő lejátat mege|őző harmadik
munkanapot (tajékoztatás fe|adásére), fe|téve, hogy a kérdések és kérések az aján|attéte|i
hatá ridő |ejá ŕat mege|őző öti'd i k m u n ka na pi g megérkeznek ajá n |atkérőhöz.

2.3. Bárme|y gazdasági szerep|ő kiegészĺtő tájékoztatást a következő kapcsolattaftási
pontokon szerezhet:

Ész-xeR rĺt.
1026 Budapest' Pasaréti út83. Fsz' Titkárság

Telefon: +361/788-8931
Fax: +3611789-6943

E-mail : titkarsag@eszker.eu

2,4. Aján|atkérő nem vá||a| fe|e|ősséget azért, ha egy gazdasági szereplő a dokumentációt
nem váltotta ki (nem kéfte annak feladásét) és kiegészítő tájékoztatás kérés keretében nem
adja meg azon elérhetőségeit, me|yekre a kiegészítő tájékoztatás megadását várja és ezá|ta|

1.1.

L
2.
3.
4.



Aján|atkérő nem képes a tájékoztatás cé|személyhez tofténő fe|adásére (vagy téves, i|letve az
aján|attéte|i fe|hÍvas fe|adásekor rende|kezésére á||ó címre küldi meg a tájékoztatást).

2.5. A kiegészÍtő tájékoztatás te|jes tarta|mát hozzáférhetővé ke|| tenni, i||etve meg kel|
kÜ|deni va|amennyi gazdasági szerep|ő részére. A kĺegészítő tájékoztatást a gazdasági szerep|ők
azonos fe|téte|ek me||ett kapják meg ír.ásban, te|efax útján és e-mai|ben a dokumentáció
átvétele Vagy a kérdésfe|tevés során fe|ttintetett te|efaxszámra és e-mai| címre. A kiegészítő
tájékoztatás akkor m|nős0| kézbesíteťtnet ha a gazdasági szereplő a kiegészftő tájékoztatast
akár te|efax, emai|, vagy akár személyes kézbesí|és útján megkapta, vagy szabá|yszeriĺ éftesÍtés
me|lett nem vette át.

2.6. A kiegészítő tájékoztatások kézhezvéte|ét az aján|attevőknek ha|adéKa|anu| vissza ke||
igazolniuk. Kérjük a ].iszte|t Aján|attevőket, hogy a vá|aszok megérkezéséről a 06-Lĺ789-69-43-
as faxszámra Vagy a titkarsaq@eszker.eu e-mai| címre küldjenek visszaje|zést!

2.7. A gazdasági szerep|ő kizáró|agos fe|e|őssége, hogy o|yan te|efax-e|érhetőséget vagy e-
mai| címet adjon meg, ame|y a megkü|dendő dokumentumok fogadására f4 őrában a|ka|mas.
Ugyancsak a gazdasági szerep|ő fe|előssége, hogy a szeľvezeti egységén be|Ü| a kięészítő
tajékoztatá s időben az arra jogosu |thoz kerü ljön.

3. HEtYszÍľr grrÁRÁs És xoľzutTÁcló

Ajánlatkérő he|yszíni bejárást taft 20L4. február 20' napján. 10.00 órátó|. A ta|á|kozó he|ye:
Budapest, VilI. kerü|et Hungária krt.2-4. Templom előtt

Ajánlatkérő konzu|tációt je|en e|járásban nem taft.

4. Azł:ÁľHľoK BENYÚJTÁSA

4.1'. Az ajánlattevőnek a Kbt-ben, az e|járást megindíto feĺhÍvásban, i||etve je|en
dokumentációban meghatározott tartalmi és formai kovete|mények maradéktalan
figyelembevételéve| és az e|őírt kote|ező okiratot dokumentumot nyilatkozatok (a
továbbiakban egyÜttesen : me||ékletek) becsato|ásávaI ke|| aján|atát benyújtania.

4.2, Aján|atkérő az aján|attéte| megkonnyítése érdekében a dokumentációt e-mai|.en
megküldi a dokumentaciót átvevő gazdasági szereplők részére. Ajánlatkérő kérésre nyomtatott
formában is megkü|di a dokumentációt átvevő gazdasági szerepĺők részére. E|térés esetén
ebben az esetben a nyomtatott formában átadott dokumentáció taľta|ma tekintendő
irányadónat és aján|atkérő semmĺféle felelősséget nem vá|la| az eleKronikus iratok sérÜ|ésébő|,
megrongá|ódásábo| fakadó károkéń' Ajánlattevő kü|on kérésére (p|. e-mai| cím hiányában) az
e|ektronikus dokumentumokat CD-n is rendelkezésre bocsátja aján|atkérő. Je|en dokumentáció
nem mindenben ismétlĺ meg az e|járást megindíto fe|hÍvásban fogla|takat, ezéft hangsÚ|yozzuk,
hogy az aján|attételi dokumentáciő az eljárást megindíto felhívássa| egytitt kezelendő. Az
e|járást megindíto fe|hÍvás és a dokumentáció rende|kezéseinek eset|eges ellentmondása esetén
a felhÍvasban szerep|ők az irányadóak. A dokumentáció papíra|apú és e|eKronikus változata
kozü| a papíra|apú az irányadő. Ajánlattevő köte|ezettségét képezi - az ajánlattéte|i felhívas és
jelen dokumentáció gondos áttanu|mányozását követően _ az ezekben fog|a|t valamennyi
e|őírás, formai követelmény, kikötés, a beszezés tłárgyára vonatkozó specifikáció betaftása,
va|amint a kiegészítő (éfte|mező) tájékoztatas-kérésre adott aján|atkérői vá|aszok
figye|embevéte|e. Aján|attevő köteles az aján|attételi fe|hívásban, a dokumentációban és
aján|atkérő á|ta| - a te|jesítésse| kapcso|atban - szo|gá|tatott minden információ pontosságáról
meggyőződni.



4,3. Formaĺe|őír.ások:
- az aján|at eredeti pé|dányát zsinórra|, lapozhatóan ossze ke|l fíizni, a csomót
matricáva| az aján|at e|ső vagy hátsó lapjáhozrogzíteni, a matricát |e ke|l bé|yegezni, vagy
az aján|attevő részérő| erre jogosu|tnak a|á kell írni, ú9y hogy a bé|yqző, il|ető|eg az
aláír.ás lega|ább egy része a matricán |ęyen;. az aján|at o|da|számozása eggye| kezdődjön és o|dalanként növekedjen. Elegendő a
szöveget vagy számokat vagy képet taftalmazó o|dalakat számoznĺ, az Üres o|dalakat nem
kel|, de |ehet. A cím|apot és hátlapot (ha vannak) nem ke||, de |ehet számozni. Ac
ajánlatkérő az ettől kismértékben eltérő számozást (p|. egyes o|da|aknál a ĺA, lB
oĺda|szám) is e|fogad, ha a tafta|omjegyzékben az egyes iratok he|ye egyéľte|műen
azonosítható és az iratok he|yére egyéte|műen |ehet hivatkozni. Az ajánlatkérő a
kisméĺtékben hiányos számozást jogosu|t kiegészíteni, ha ez az ajánlatban való
tájékozodása, illetve az aján|atra vaĺó hivatkozása érdekében szükéges;
- az aján|atnak az elején tafta|omjegyzéket keĺl taĺtalmaznia, me|y a|apján az ajánĺatban
szerep|ő dokumentumok o|da|szám alapján megtalálhatóak;
- az aján|atot záft csomago|ásban, 1 papír a|apú pe|dányban keĺl beadni. Az aján|atot
teljes terjedelmében e|eKronikus képo|vasó eszköz (scanner) segítségével -
e|ektronikus adathordozón is be ke|l nyújtani (cD, DVD), 2 darab e|ektronikus, a papír
a|apú pé|dánnya| mindenben megegyező máso|ati pé|dányban, je|szó né|kÍil
olvasható .pdf formátumú fájl(ok)ban'
- az aján|atban |évő, minden dokumentumot (nyĺ|atkozatot) a vegén a|á ke|| írnia az
adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosu|t(ak)nak vagy o|yan szemé|ynet Vagy
személyeknek aki(k) erre a jogosu|t személy(ek)tő| ír.ásos fe|hatalmazást kaptak;. az ajánlat minden o|yan olda|át, ame|yen . az aján|at beadása előtt - módosítást
hajtottak végre, az adott dokumentumot a|áír.ó szemé|ynek Vagy szemé|yeknek a
módosításná| is kézjeggyel ke|| e||átni;. a zárt csomagon: Ajánlat: ,,elektromos hálózat és kčizvi|ágítás fe|újítás''
valamint: ,,Gak kcizbeszerzésĺ eljárás során, az a1ánlattételi határidő ĺejáftakor bontható
fel |, megjelö|ést kell fe|tüntetni.

4.4. Az aján|at nem tafta|mazhat beto|dásokat, tör|éseket és átírásokat, az aján|attevő á|ta|
e|követett hibák szükĄ;es korrekcióinak kivéte|ével, ame|y esetben ezen korrekciókat az
aján|atot a|áír.ó személynet vagy szemé|yeknek kézjegyükke| ke|l ellátni.

4.5. Az aján|atokat ír.ásban és zártan, a fe|hÍvás á|ta| megje|ö|t kapcso|attaftási pontban
megadott címre közvet|enü| vagy postai úton ke|| benyújtani az aján|attéte|i határidő |ejáftaig. A
postán, futárral fe|adott, vagy szemé|yesen kézbesített aján|atokat az aján|atkérő csak akkor
tekinti határidőn belÜ| benyújtottnat ha annak kézhezvéte|ére az aján|attéte|i határidő lejáftaig
sor kerü|' Az aján|at i||etve az azzal kapcso|atos postai ktildemények elvesztésébő| eredő
kockázat az aján|attevőt terheli.

4.6. Az aján|atok benyújtásának he|ye és határideje:

Ész-rrn rn.
1026 Budapest, Pasaréti út 83. Titkárság/iroda/szoba

határidejel2ot4. március os. ro.oo óra

4.7. Szemé|yes ]eadás esetén kérjtit hogy aján|ataikat munkanapokon 9-15 óra közott
adják |e, az ajánlattételi határidő |ejáftanak napján 9-10 óráig!

4.8. Az aján|atokat aján|atkérő érkezteti, aki biztosítja, hogy az aján|atok tafta|ma a
fe|bontás időpontjáig senki számára se vá|hasson hozzáférhetővé.



4.9. Ha je|en dokumentáció aján|ott igazolás- és nyilatkozatminta a|kalmazását íąa e|ő, ez
esetben a 4. kötetben ta|á|ható vonatkozó iratmintát kérjük |ehetőség szerint fe|használni és
megfelelően kitö|tve az aján|athoz me||éke|ni. Az ajánlott igazolás- és nyi|atkozatminta helyett
annak taĺta|milag mindenben megfe|e|ő más okirat is me||éke|hető (p|. referencia nyi|atkozat
esetén). Az aján|attevő fe|e|ősséggel tartozik az aján|atban közölt adatok és nyi|atkozatok,
va|amint a becsato|t igazolásot okiratok tafta|mának va|odiságáért.

4.10. Az ajánlat előkészí|éséve|, összeál|ításáva| és benyújtásával, vagY az aján|athoz
szükéges információk megszezéséve| kapcsolatos mu|asztás következményei aján|attevőt
terhe|ik. Az aján|at eĺkészítésével, benyújtásáva| és egyébként a közbeszezési e|járásban va|ó
részvéte||el kapcso|atban fe|merri|ő koltségeket az aján|attevők maguk vise|ik és ezek részben
vagy egészben tofténő megtérítésére az aján|atkérő nem kote|ezhető. Minden o|yan adat,
információ beszezése, - ame|y aján|atuk elkészítéséhez és a szerződéses köte|ezettségek
e|vá||a|ásához sztikégesek - saját ko|tségükre és saját fele|őssegrikre az Aján|attevők fe|adata.

4.Ll. Ajánlatkérő az ajánĺat benyújtását követően nem veszi figye|embe ajánlattevőnek - a
pontos információk hiányára hivatkozó aján|at módosítására vonatkozó kére|mét. pc
aján|athoz szükéges pontos és egyéľtelmű információk beszezését szo|gá|ja a jelen
dokumentációban rész|etezett tájékoztatás-kérés |ehetősége. Ajánlattevőnek - a jogszabályi
rendelkezések betartása mellett _ az aján|attételi fe|hívásban, a dokumentációban és az
ajánlattevők kérdéseire adott vá|aszokban meghatározottaknak megfe|elően ke|l az aján|atot
elkészítenie.

4.L2. Az aján|atban közölt információk kizárólag ezen közbeszerzési e|járás eredményének
megá | |apítasa keretében kerriI nek fe|haszná |ásra.

5. nÉsza"lÁNLATTÉTEL, IttEwE
tEHETőSÉGE

röggvÁLrozłTÚ a"lÁľuĺľÉrrl

5.1. Aján|atkérő a részajánlattétel lehetőségét nem biztosítja.

5.2. Az ajánlattevők je|en e|járásban tobbváltozatú (alternatív) aján|atot nem tehetnek, az
i|yen ajánlatokat ajánlatkérő éruényte|ennek nyi|vánÍľja, tekintette| arra, hogy nem
osszehason|íthatóak a tobbi aján|atta|.

6. rözös ruÁľuĺľÉĺeI.

6.1. A közös aján|attevők köte|esek maguk közü| egy, a közbeszezési e|járásban a közös
ajánlattevők nevében eljárni jogosult képvise|őt megje|ö|ni.

6.2. Közös aján|atot tevő nyeftesek á|ta| |étrehozandő gazdasági társaság, illetve jogi
szemé|y |étrehozását aján|atkérő nem teszi |ehetővé.

6.3. A közos ajánlattevők csopoftjának képvise|etében tett minden nyilatkozatnak
egyéte|műen tafta|maznia ke|l a közos aján|attevők megje|ö|ését.

6.4. Aho| a Kbt. az ajánlatkérő számára az aján|attevők éftesítését íqa e|ő, valamint a
kiegészítő tájékoztatás megadása [Kbt. 45. 5], a hiánypot|ás [Kbt. 67. 5], a fe|vi|ágosítás [Kbt.
67. sl és indoko|ás [Kbt' 69-70. $] kérése esetében az aján|atkérő a közös aján|attevőknek
szó|ó értesíLését, tájékoztatását, i||etve felhÍvasát a közös ajánlattevők nevében eljárnĺjogosult
képvise|őnek kü|di meg.



6.5. A közös ajánlattevők a szerződés teljesíteséért az ajánlatkérő fe|é egyetem|egesen
felelnek.

6.6. M qy kozos aján|atot benyújtó gazdasági szerep|ő(k) szemé|yében az ajánlattéte|i
határidő |ejáfta után vá|tozás nem következhet be.

6.7. Ha egy gazdasági szerep|ő a kozbeszezés éftékének huszonot száza|ékát meghaladó
méftékben fog kozvetlenÜl részt venni a szerződés - részaján|at-tételĺ |ehetőség bĺztosítása
esetén egy részre vonatkozó szeződés - te|jesítésében, akkor nem |ehet alvál|a|kozónak
minősíteni, hanem az aján|atban és a szerződés te|jesítése során közös aján|attevőként ke||,

hogy szerepe|jen. Egy gazdasági szerep|őnek a szerződés te|jesítesében való részvéte|e arányát
az határozza meg' hogy mi|yen arányban részesü| a beszezés tárgyának á|ta|ános forga|mĺ adó
né|kÜ| számított e||enétékéből.

6.8. Amennyiben több gazdasági szerep|ő közosen tesz aján|atot a közbeszeaési
e|járásban, akkor az ajánlathoz csato|nĺuk ke|| az erre vonatkozó megá||apodást.
A közös aján |attevők megá | |apodásá na k ta rta I maznia kel| :

- a je|en kozbeszezési e|járásban közös ajánlattevők nevében e|járni (továbbá
ka pcso|atta rta sra ) jogosu |t képvise|ő szeruezet meg nevezését;
- a szerz&és teljesítéséért egyetem|eges fe|e|őssegvá||a|ást minden tag részérő|;
- aján|atban vá|la|t kote|ezettségek és a munka megosztásának ismeftetését a tagok és
a vezető kozött;
- a szám|ázás rendjét.

7. Üzlrrr TIToK vÉDELME

7.L. Az aján|attevő az ajánlatában, va|amint a 69-70. $ szerinti indokolásban elkÜlönített
módon e|he|yezett, üzleti titkot [Ptk. 81. s (2) bekezdése] taľtalmazó iratok nyi|vánosságra
hozata|át megtilthatja . Az uz|eti titkot tarta|mazó iratokat úgy ke|| elkészíteni, hogy azok a Ptk.
81.s (3) bekezdésére figye|emme| kizáró|ag olyan információkat taľtalmazzanat amelyek
nyilvánosságra hozatala az üz|eti tevékenyseg végzése szempontjábo| arányta|an sérelmet
okozna, továbbá, hogy azok ne tartalmazzák az a|ábbiakat:

- az aján|attevő nem ti|thatja meg nevénet címének (székhe|yénet |akóhelyének),
va|amint o|yan ténynet információnat megoldásnak vagy adatnak (a továbbiakban együtt:
adat) a nyilvánosságra hozatalát amely értérelési szempont a|apján éftékelésre kerü|, de
az ezek a|apjáu| szo|gá|ó - a Kbt. 80. 5 (3) bekezdés hatálya a|á nem taftozó -

részinformációt a|apadatok (így kü|önösen az árazott kö|tségvetés) nyi|vánosságra
hozata lát megti |thatja;
- nem korlátozható Vagy nem ti|tható meg Üz|eti titokra hivatkozássa| olyan adat
nyi|vánosságra hozata|a, ame|y a kozérdekű adatok nyi|vánosságára és a közérdekbő|
nyi|vános adatra vonatkozó, kü|on töľvényben meghatározott adatszo|gá|tatási és
tájékoztatási köte|ezettség a|á esik. A közbeszeĺzési e|járás alapján megkotott szerz&és
en ged ménye zést kizárő rende| kezése nem m i nősÜ | Üzleti titokna k.

7.2. Aján|atkérő nem vá||al fe|elősséget az Üzleti titoknak taftott információk, iratok
harmadik szemé|yek (kü|önösen más aján|attevők, gazdasági szereplők) á|ta|i megismerésééft,
amennyiben aján|attevő az uz|eti titkot [Ptk. 81' s (2) bekezdése] tafta|mazó iratokat
aján|atában nem e|kü|onített módon' Vagy úgy helyezi e|, hogy azok tafta|maznak a fentiekben
megjelölt információkat is.

8. n:Áľurr xöľoľrsÉc



Az aján|ati kötöttség időtaftama: 60 nap az aján|attételi határidő |ejáftától számítva.

9. AzAJÁNLAToKFELBoNTÁSA

9'1. Az aján|atokat tańa|mazó iratok felbontásának he|ye és ideje:
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ideje: zoL4. március Q8. 1o.00 óra

9.2. Az aján|atok fe|bontásáná| csak a Kbt 62. $ (2) szerinti személyek lehetnek je|en.

9.3. Az aján|atkérő az aján|atok bontásának megkezdésekor, az aján|atok felbontása e|őtt
közvet|enü| ismefteti a közbeszerzés _ a 18. $ (2) bekezdésének a|ka|mazása nélkü| számított -
becsü|t értékét és a szerződés te|jesítéséhez rendelkezésre á||ó anyagi fedezet osszegét,
részajá n |attéte| biztos Ítá sa esetén részen ként.

9.4. Az aján|atok fe|bontásakor ismeftetni ke|| az aján|attevők nevét címét (székhelyét
|akóhe|yét), va|amint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat ame|yek az éftékelési szempont
(részszempontok) a |a pjá n éŕéke|ésre kerü | nek.

9.5. Ha az aján|atok bontásán egy - ott je|en |évő - szemé|y kéri, az ajánlat ismeľtetését
követően azonna| |ehetővé ke|l tenni, hogy betekinthessen a fe|o|vasólapba.

9.6. A hataridő után beérkezett aján|at csomago|ása az aján|attevő szemé|yének
megá||apítasa céljábó| bontható fel, amelyrő| kü|ön jegyzőkonyvet kel| fe|venni.

10' Az A'ÁNLAToK ELBÍRÁuSA

10.1. A nyí|t e|járásban az aján|atok bírálatát az ajánlatkérő ąy szakaszban végzi, a nyí|t
e|já rás nemzeti e|já rásrend ben irányadó sza bá |yait a I ka I mazza.

Lo.z. Az aján|atok e|bírá|ása során az aján|atkérőnek meg ke|| vizsgálnia, hogy az aján|atok
megfelelnek-e az eljárást megindíto fe|hĺvásban, a dokumentációban, va|amint a
jogsza bá |yokba n meg hatá rozott fe|tételeknek.

10.3. Az aján|atkérő köte|es megál|apítani, hogy mely ajánlatok éruényte|enet és hogy van-
e o|yan aján|attevő, akit az e|járásból ki ke|| zárni. Aa aján|atok téte|es átvizsgá|ása során
megá||apítasra kertilnek az aján|atok eset|eges érvényte|enítésére vagy az ajánlattevő kizárására
okot adó korü|mények.

1o.4. Az érvényes aján|atokat az ajánlattéte|i fe|hÍvásban meghatározott értéke|ési szempont
a|apján, va|amint a Kbt. 7L-73. $-okban, az e|járást megindíto fe|hívasban, továbbá a jelen
dokumentációban foglaltakra tekintette| ke|| éftéke|ni.

10.5. Az aján|atkérő az aján|atokat a |ehető |egrovidebb időn be|ü| köte|es elbít.á|ni, az
e|bír.á|ást o|yan időtaĺtam a|att ke|| e|végeznie, hogy az aján|attevőknek az e|járást |ezárő
döntésrő| va|ó étesítésére az aján|ati kötottség fennál|ása a|att sor kerü|jön.

10.6. Az aján|atkérő indokolt esetben az aján|ati kötöttség |ejártának időpontját mege|őzően
fe|kérheti az aján|attevőket ajánlataiknak meghatározott időpontig történő további
fenntaľtására, az ajánlati kötöttség kiterjesztése azonban nem ha|adhatja meg az aján|ati
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kötottség |ejáftanak eredeti időpontjátó| számí|ott 60 napot. Amennyiben az ajánlattevő az
aján|atkérő á|ta| megadott határidőben nem nyilatkozit úgy kell tekinteni, hogy
ajánlatát az aján|atkérő álta| megjelölt időpontig fenntaftja. Amennyiben valame|yik
aján|attevő aján|atát nem taftja fenn, az aján|ati kötöttség |ejáĺtanak eredeti időpontját
kovetően az e|járás további részében az éftékelés során aján|atát figye|men kívti| ke|| hagyni.

Ĺo.7. Az aján|atkérő köte|es az összes aján|attevő számára azonos fe|téte|ekke| biztosítani a
hiánypot|ás |ehetőségét, valamint az aján|atokban taláĺható, nem egyéfte|mű k.lje|entéset
nyiĺatkozatok, igazolások tarta|mának tisztázása érdekében az aján|attevőktő| fe|vi|ágosítást
kérni. A hiánypót|ás és felvilágosÍtás kérésre vonatkozó szabá|yokat a Kbt. 67. 5-a tafta|mazza.

1o.8. Mindaddig, amí9 bárme|y ajánlattevő számára hiánypot|ásra Vagy fe|vi|ágosÍtás
nyújtására határidő van folyamatban, az aján|attevő poto|hat oĺyan hiányokat, amelyeke nézve
az aján|atkérő nem hÍvta fe| hiánypótlásra. Aján|atkérő nem rende| el újabb hiánypót|ást, ha
aján|attevő a hiánypot|ása során korábban nem szereplő gazdasági szerep|őt von be az
e|járásba és e gazdasági szereplőre tekintette| |enne szükséges az újabb hiánypót|ás.

1o.9. pe. aján|atkérő az értéke|és szempontjábo| |ényeges aján|atĺ e|emek taŕa|mát
megalapozó adatokat, va|amint indoko|ást kote|es írásban kérni és errő| a kérésrő| a többi
aján|attevőt egyidejíĺ|eg, írásban értesíteni, ha az aján|at a megkötni teruezett szerződés
tárgyára figye|emme| arányta|anu| a|acsony árat tafta|maz bárme|y olyan, az e||enszo|gá|tatásra
vonatkozó összeg tekintetében, ame|y oná||óan éftéke|ésre kerÜl'
Fe. ár arányüa|anul a|acsony vo|tának megíté|ésekor az aján|atkérő korábbi tapaszta|ataĺra, a
kozbeszerzést mege|őzően vĄ;zett piaďe|mérés eredményére Vagy a közbeszerzést mege|őzően
a becsült érték meghatározásához fe|haszná|t egyéb adatokra ke|| figyelemme| |enni. Köteles az
ajánlatkérő a fentieket a|ka|mazni ktj|önösen akkor, ha az aján|atban fog|a|t e||enszolgá|tatás
tobb mint húsz százalékkal e|tér a közbeszerzés - az eĺĺenszolgá|tatás öná||óan éftékelésre
kerÜ|ő va|ame|y eleme esetén az adott e|emre eső - Kbt.18. 5 (2) bekezdésének a|ka|mazása
nélkü| számított becsü|t értéktő|.
Az irreá|is aján|ati e|em (e||enszo|gá|tatás) miatti indoko|ás kérés szabá|yait a Kbt. 69. $-a
taftalmazza.
Amennyiben az aján|ati ár mega|apozottságáró| szó|ó döntés meghozata|ához az szüKéges, az
ajánlatkérő osszehason|íÉs cé|jábol a többi ajánlattevőtő| is kérhet be meghatározott aján|ati
elemeket megalapozó adatokat.

10.10. Ha az ajánlatnak az értéke|ési részszempontok szerinti valame|yik tafta|mi e|eme
lehetet|ennek vagy tú|zottan magas vagy a|acsony méftékűnet il|etve kirÍvóan arányta|annak
éftéke|t kötelezettségvá||a|ást taĺta|maz, az aján|atkérő az érintett aján|ati elemekre vonatkozó
adatokat, valamint indoko|ást köte|es ír.ásban kérni. Az aján|atkérőnek erről a kérésrő| a többi
ajá n lattevőt egyidejű |eg, írásba n értesíten ie kell.
Az aján|atkérő az indoko|ás és a rende|kezésére álló iratok a|apján köte|es meggyőz(ńni az
aján|ati e|emek mega|apozottságáról, teljesíthetőségérő|, ennek során az aján|attevőtő| írásban
tájékoztatást kérhet a vitatott aján|ati elemekre vonatkozóan.
Az aján|atkérő köte|es éruényte|ennek nyi|vánítani az aján|atot, ha nem taľtja e|fogadhatónak és
a gazdasági ésszerűségge| összeegyeztethetőnek az indoko|ást.

11. łz ÉnvÉľYEs A'ÁNtATor ÉnľÉxrÉsr
Ajánlatkérő az éruényes ajánlatokat az összességében lege!őnyösebb aján|at
következő ľészszempontjai szeri nt bíľálja el :



éftékelési ľészszempont sú|yszám
taftalékkeret né|kĺili nettó vállalkozói
díj

90

teljesíhási határidő
(a szerződéskötéstő! számítva
napokbén megadva, maximum 90 nap)
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Az. osszessegében |ege|őnyösebb ajánlat kiválasztásának értéketési szempontja esetén a
módszer (módszerek) ismertetése, ame||yel az aján|atkérő kiosda az 1-1o közötti
po1tszá1ot: Ajánlatkérő részére a legkedvezőbb aján|atot tafta|mazó aján|at 10 pontot, a
többi aján|at arányosítássa| meghatározott alacsonpbb pontszámot kap aż 1-10 ská|án.

ry L-2.részszempont a fordított arányosítás módszere szerint (A Közbeszezések Hatóság
útmutatója a|apján, ame|y a Közbeszezési Étesíľő 2OI2. évi 61. šzámában;2OI2.június i
napján je|ent meg, III. fejezet A. 1. ba) kerÜ| éŕéke|ésre. A pontszám számftáśa során
alka|mazandó keplet: Pontszám = |egkedvezőbb aján|ati e|em / vizsgá|t aján|ati elem x (a
maximális adható pontszám - a minimá|is adható pontszám) + 1. Ajániatkérő a |egkedvezőbb
(|ega|acsonyabb)- aján|ati tarta|mi e|emre a maximá|is, a tobbi aján|atra pedig arányosan
kevesebb pontszámot, de lega|ább a minimá|is pontszámot adja.
Az az aján|at az összességében |ege|őnyösebb, amelynek az összpontszáma a legnagyobb.

ĺ'2. EREDMÉNYHIRDETÉS, összEcązÉs Mn,rÁľuroK ELBÍRÁHsÁnól

l;2:I: Az aján|atkérő koteles az ajánlattevőt írásban tájékoztatni az e|járás eredményérő|, az
e|járás eredményte|enségérő|, az aján|attevő kizárásárő|, a szerződés te|jesítésére va|ó
alkalmat|anságának megá||apításáról, ajánlatának egyéb okból történt éruényte|enné
nyi|vánítasáról, va|amint ezek részletes indokáról, az errő| hozott döntést követően á enető
leghamarabb, de |egkésőbb három munkanapon be|ti|.

l'2.2, .Ac aján|atkérő az ajánlatok e|bír.álásának befejezésekor kü|ön jogszabá|yban
meghatározott minták szerint írrásbe|i összegezést kote|es készíteni az a;ánlatorról. nz
aján|atkérő az aján|atok e|bír.álásának befejezésekor a fenti tájékoztatast az írrásbe|i
osszegpz{5nek minden aján|attevő részére egyidejíÍleg, te|efaxon vagy elektronikus úton történő
fe|adáséve| te|jesíti.

L?.3. Az aján|atkérő az aján|atok elbírá|ásáró| készített í.ásbe|i összegezést az ajánlattevők
részére torténő fe|adásétő| számított huszadik napig egy a|ka|ommaĹ jogosu|t ńódosítani,
szükség es-etén az éruényte|enségrő| szóló tájékoztatást visszavonni, továńbá a már megkötöń
s.z.grződýstő|l e|á||ni, il|etve amennyiben a teljesít|és megkezdése miatt az eredeti á|lapót nem
á||ítható heĺyre, a szeĺződést azonna|i hatállyal felmondáni, ha az eredmény fe|adásét Ŕovetően
ész|e|i, hogy az eredmény (eredményte|enség) töruényséftő volt és a módosítás a
töruényséftés't orvoso|ja-. Az aján|atkérő a módosított ĺrásbe|i összegezést koteles faxon vagy
e|ektronikus úton ha|adéktalanul, egyidej íj|eg az összes ajánlattevőnek megkü|deni.

13. EtőzETEsVITARENDEZÉ'

13.1. A Kbt. 79. 5 (1) bekezdése szerinti előzetes vĺtarendezési kére|met az alábbi címre kel|
benyújtani:
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t3.2' A kérelmezőnek az aján|atkérőhöz benyújtott kérelmében (a továbbiakban: e|őzetes
vitarendezési kére|em) meg ke|l je|o|nie az ír.ásbeli osszegezés vagy egyéb dokumentum, Vagy
e|járási cse|ekmény jogsértőnek taĺtott e|emét, továbbá a kére|ńező-javas|atát észrevéteĚĹ
va|amint az ál|áspontját alátiámasztó adatokat tényeket, továbbá az art' aĺátámasäó
dokumentumokra - ha vannak ilyenek - hivatkoznia kell.
Az előzetes vitarendezési eljárás szabá|yait a Kbt. 79.5-a taftaĺmazza.

13.3. Amennyiben va|ame|y ajánlattevő a rende|kezésére á||ó határidőben e|őzetes
vitarendezési kére|met nyújtott be az aján|atok bontását követően töftént e|járási
cse|ekménnye|, ke|etkezett dokumentummaI kapcso|atban, az ajánlatkérő a kéŕebm
benyújtásátó| a vá|aszának feladáse napját követő tíz napos időtaftam |ejáftáig akkor sem
kötheti meg a szeződést - ha részajánlat téte|e |ehetséges vo|t a beszeaés érńtett részére
vonatkozó szeződést - ha eddĺg az időpontig a szerződéskötési moratórium ęyébként |ejárna.

L4. A szERzóoÉs urcrörÉsr És reursÍrÉsr

L4.L. Eredményes közbeszezési e|járás alapján a szezó1dést a nyeftes szeruezette|
(szemé||yel) - közös ajánlattéte| esetén a nyertes szervezetekke| (szemé|y.l.l."l1 - kell írásban
megkötni a kozbesze'zési e|járásban közo|t vég|eges fe|téte|et szeződésteruezet és ajánlat
taftalmának megfe|elően.

Ĺ4.2. A szerződésnek taftalmaznia ke|| - az eljárás során a|ka|mazott éftékelési szempontra
tekintettel - a nyeńes aján|at azon e|emeit, ame|yek értékelésre kerÜ|tek.

ĺ4.3' Az aján|atok elbĺra|ásáró| szó|ó ír.ásbe|i összegezésnek az ajánlattevők részére toftént
feladáse napjától a nyertes aján|attevő és a második legkedvez(5bb aján|atot (ha aján|atkérő
hirdetett második helyezettet) tett aján|attevő aján|ati kötöttsége további 

-hawán 
nappal

meghosszabbodik.

L4.4. Az ajánlatkérő köteles szeződéses fe|tételként e|őírni, hogy:
. a nyeftes ajánlattevő nem fizet, i||etve számo| el a szerz&és teljesítéséve|
összefüggésben o|yan ko|tségeket, me|yek az 56. $ (1) bekezdés k) pont;a szerinti
feltéte|eknek nem megfe|e|ő társaság tekintetében merü|nek fe|, és meiyek a nyertes
ajá n lattevő adóköte|es jövede| mének csökkentésére a I ka I masa k;. a szerződés teljesíLrésének te|jes időtaľtama a|att tutajdonosi szerkezetét az
aján|atkérő számára megismerhetővé teszi és az a|ábbiakban rész|etezett ügy|etekről az
ajánlatkérőt haladékta|anul éftesíti.

14.5. Az ajánlatkérőként szerződő fé| jogosu|t és egyben köteles a szerződést fe|mondani -
ha szÜkseges o|yan határidőve|, amely |ehetővé teszi, hogy a szerződésse| érintett fe|adata
e||átasáról gondoskodni tudjon _ ha:

. a nyeftes ajánlattevőben közvetetten vagy közvet|enül 21o/o-ot megha|adó tu|ajdoni
részesedést szerez va|amely olyan jogi szemé|y vagy jogi szemé|yiségge| nem rendeĺkező
gazdasági társaság, amely nem fe|e| meg az 56. 5 (1) bekeżdés k) pontjában
meg határozott feltéte|eknek.



. a nyertes aján|attevő közvetetten vagy közvet|enül 25olo-ot meghaladó tu|ajdoni
részesedést szerez va|ame|y olyan jogi szemé|y vagy jogĺ szemé|yiségge1 nem rendeĺkező
gazdasági társaságban, amely nem fe|e| meg az 56. s (1) bekezdés k) pontjában
meg határozott fe|tételeknek.

Je|en pontban említett felmondás esetén a nyeftes aján|attevő a szeződés megszűnése előtt
már te|jesített szo|gá|tatás szeaődésszerű pénzbe|i e||enéftékére jogosult.

14.6. A kü|to|di adóilletőségíÍ nyeftes aján|attevő koteles a szerződéshez arra vonatkozó
meghatalmazást csatolni, hogy az il|etősege szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság
közvet|enü| beszerezhet a nyeftes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok kozötti
jogsegé|y igénybevétele né|kül.

L4.7. A közbeszerzési szerződest a közbeszeaési e|járás a|apján nyeftes ajánlattevőként
szeződő fé|net ĺl|etve közösen aján|atot tevőknek ke|| te|jesítenie.

14.-8. p,z aján|attevőként szerződő fé| te|jesítésében köteles közreműködni az o|yan
a|válla|kozó és szakember, ame|y a közbeszezési eljárásban részt vett az aján|attevő
alka|masságának igazolásaban. Az ajánlattevő kote|es az ajánlatkérőnek a teljesítés során
minden olyan - akár a korábban megje|ö|t a|vá||alkozó he|yett igénybe venni kívánt - a|vál|a|kozó
bevonását bejelenteni, amelyet az aján|atában nem nevezett meg és a beje|entésseĺ együtt
nyi|atkoznia ke|| arró| is, hogy az álta|a igénybe venni kí'vánt a|vá||alkozó nem áll a kizáró okok
hatálya alatt.

15. rruÉxozrłľÁsT NYÚJTó SZERVEK:
A munkavá||a|ók véde|mére és a munkafe|tételekre vonatkozóan terü|etileg i||etékes
kormányhivata| munkavédelmi felÜgyelősege és munkatigyi fe|ügyelősége nyújt tájékózüatást.

Nemzeti Munkaügyi Hivatal
Munkavéde|mi és Munkaügyi Igazgatóság
1106 Budapest, Fehér út 10.

Munkaügyi Főoszta|y
E-mail : munkaugyi-foo@lab. hu
Telefon: (06 1) 433-0391
Fax: (06 7)433-0457

M un kaváJelmi Főosztá |y
1086 Budapest, Szeszgyár u. 4,
E-mail : munkavedelmi-foo@lab. hu
Té|efon: (06 1) 299-9090
Fax: (06 1) 299-9093

Budapest Fővárosi Kormányhivatal Munkavéde|mi és Munkaĺigyi Szakigazgatási
Szeruének Munkavédelmi Felügyelősége

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

Budapest Fővárosi Kormányhivatal Munkavédelmi és MunkaiigyiSzakigazgatási
Szeruének Munkaügyi Fe|ügyelősége



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

105.ł' Budapest, Básýa u. 35.
Postacím: 1438 Budapest ff. 520.
tel: 06-1-484-8080
fax: 06-1-484-8083
E-mail: budapestfu-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu, budapestfu-kh-mmszsz@ommf.gov.hu

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Budapesti Bányakapitányság
1145 Budapest, Columbus u. L7-23.
Levelezésicím: 1591 Budapest, ff.: 310
E-mail: bbk@mbfh.hu
Tel: +36-1-373-1800
Fax: +36-1-373-1810



VÁuĺlxozlsr szrnzőoÉs

TERVEZET

amely |étrejött egyrészrő| (székhelye:

pénzforgaImi

szám|aszám:
képvise|ő:

., C9.l

', kivite|ezői nyi|vántaftási
azon.: ...) mint vá||alkozó (a továbbiakban: Vá||a|kozó) kozött az
a|ulírott he|yen és napon, az alábbi feltételek szerint:

Előzmények

Megrende|ő a 207L. évi CVIil. töruény (továbbiakban: Kbt.) ilI. része (nemzeti e|járásrend) szerinti
nyí|t kozbeszeaési e|járást fo|ytatott |e ,,Budapest VIII. Hungária krt,. z-4. uÁv lakótelep
e|ektro mos há lózat és közvi lá9 ítás fe| újítás,, e| nevezésse|.

Az e|járásban nem |ehetett részaján|atot tenni.

Az eljárás nyertese a Vá||alkozó |ett, akive| Megrende|ő - a Kbt. rende|kezéseinek megfele|ően - az
alábbi szeződést köti.

Fe|ek rogzítit hogy a Megrende|ő az e|járás megindításakor hatályos Ptk 685.5 alapján szerződő
hatóságnak mĺnősü|.

L. Aszerződés tárgya

1. Megrende|ő megrende|i, Vá|lalkozó pedig e|vá|lalja a fent megje|o|t közbeszerzési e|járás szerinti,
a közbeszezési műszaki |eírásban rogzített kivitelezési (Budapest, VIII. Hungária kĺt. 2-4.), és
kapcso|ódó fe|adatok e||átását, eredményfelelősséggel.

2. Vá||alkozó a munkát I. osztá|yú minőségben, határidőre köteles elvégezni' Vállalkozó a
munkav{7zés során csak I. osztá|yú anyagokat, szerkezeteket, stb. haszná|hat fe|.

3. A beépített anyagot szerkezetek minősegét igazo|ő dokumentumokat a Válla|kozó az
Vállalkozási tevékenység során a Megrende|ő képvise|őjének köteles bemutatni és az átadás
átvételi e|járás során átadni.

4. Fe|ek megá||apodnak abban, hogy a Vá||alkozó akkor te|jesít a kivitelezési tevékenysĄ7
vonatkozásában megfe|e|ően, ha a megvalósu|t eredmény kie|egÍti az azza| kapcsolatban a
jogszabá|yokban, továbbá a je|en szeződésben megfoga|mazott valamennyi mennyiségi és
minősegi követelményt és a|kalmas a rendeltetésszerű haszná|atra, továbbá hiány-, és
hibamentes.



1.

Vállalkozó jogosu|t a|vá||a|kozó(k) igénybevéte|ére. Fe. a|vál|a|kozó igénybevéte|éné| a Kbt. és a
jelen szeződés megkötéséhez vezető kozbeszerzési eljárás rende|kezései irányadóak. pe'

alvál|alkozókka| kötött szeződésekre a Kbt. továbbá a 30612017. (XII.23.) Korm. rende|et ĺ||. a
197ĺ 2009. (IX. 15.) Korm. r. szabá|yai éfte|emszerűen irányadóak.
A Vá||a|kozó az igénybe vett a|vállalkozóért (te|jesítesi segedért) rigy fe|el, mintha az alvá||a|kozói
(te|jesítési segédei) á|ta| végzett munkákat saját maga végezte vo|na e|. A jogosulatlanu|
igénybe vett alvál|a|kozók vonatkozásában azon hátrányos következményekéft is fe|e|, ami ezen
a|vá||a|kozók (te|jesítési segédek) igénybevéte|e né|kü| nem következtek vo|na be.

2. Vállalkozői díj és annak megfizetése

Vá||a|kozó a szenődés te|jesĺtésének ellenéftékeként válĺa|kozói díjra jogosult. A vá||a|kozői díj
összege ......ft+Áfa, azaz ......'.......forint+Áfa,
me|y a fe|ek megállapodás a|apján áta|ánydff. Aszerzffiés tarta|ékkeretet a fentivá||a|kozóidfon
fe|til taĺta|maz. A tafta|ékkeret méftéke a nettó vá||alkozó díj So/o-a.

Az átalánydff a Megrende|ő á|tal szo|gáltatott árazat|an kö|tségvetés a|apján a Válla|kozó
kö|tségvetése szerint kertj|t meghatározása. Vállalkozó kije|enti, hogy a megaján|ott áta|ánydíj a
szerződésszerű teljesítéshez e|egendő.
Megrende|ő többletmunkaigényt nem fogad e|. Ezze| kapcsolatban Vállalkozó - mint a szeződés
tárgyáva| kapcso|atban ke||ő szakéfte|emme| rendelkező jogi szemé|y - je|en szerződés
aláír.ásávaI k.lje|enti, hogy a közbeszezési e|járás a|att te|jes méńékben megismerte az
e|végzendő feladatot és annak körü|ményeit, így kije|enti, hogy az á|ta|a megajánlott vá||alkozói
dĺ va|amennyi fe|téte| kie|égítéséhez szükéges munkára fedezetet nyú;t, ígv
több|etmunkaigényérő|je|en szeződéssel feltéte| né|kü| és visszavonhatat|anu| |emond. Kije|enti,
hogy az ár-, árto|yamvá|tozásokka|, továbbá banki, adőzási kondíciók vá|tozásával kapcso|atos
kockázatokat fe|méfte, és arra a vá|lalkozói dff te|jes méftékben fedezetet nyújt. Pótmunka
esetén a fe|ek a Kbt. rende|kezési szerint járnak e| azza|, hogy potmunkára csak a közbeszezési
műszaki |eírás és mel|ékleteiben nem szerep|ő, az ajánlattéte|kor az aján|attevőtő|, mint hasontó
tevékenységet Üz|etszeríien végző gazdasági szerep|őtő| e|várható gondossággal előre nem
látható okbo| kerü|het sor. Pótmunka esetén a fe|ek a Kbt. rendelkezéseinek megfe|e|ően járnak
e|, figyelemmel a tarta|ékkeret alkaImazására is.

A tafta|ékkeret kizárólag a Megrende|ő e|őzetes hozzájáru|ása esetén haszná|ható fe| és
kizáró|agosan o|yan munkákra, amelyek a rendeltetésszerű haszná|athoz szükségesek és nem
minősülnek többletmunkának. Vállalkozó a tafta|ékkeret fe|haszná|ásának igényét - a
munkanemek és mennyiségek megje|ö|éséve| és számszerűsíLiésével - írásba jelzi a Megrende|ő
fe|é, aki a fe|tételek fenná||ása esetén jóváhagyja. A tafta|ékkeret felhaszná|ását mega|apozó
munkálatok csak e jóváhagyást kóvetően kezdhetőek meg'
A tartalékkeret fe|használására vonatkozó munká|atok (anyag és dÚ) egységáraira az alábbiak
aIkaImazandó:

- mindazon munkát i||. anyagok vonatkozásában, me|yre a Vá||a|kozó ajánlatában
egységár kerÜlt meghatározásra, az ajánlatban szereplő egységár a|kaImazandó.

- mindazon munkát il|. anyagok vonatkozásában, aho| a Vál|a|kozó ajánlatában
egységár nem kerÜ|t meghatározásra, a TERC ko|tségvetés készĺtő szoftvernek a munkák
fe|merü|ésekor hatá|yos adatbázisában szerep|ő egységárai a|ka|mazandóak.

- fentiek hiányában a Vá||a|kozó álta| tételesen alátámasztott egységárak
alkaImazandóak.

A tafta|ékkeret terhére megva|ósított munkák ellenéftéke a szám|ában szerepe|tetendő.
16

4.



7. Megrende|ő 1 részszámla és 1végszám|a benyújtására biztosít lehetőséget. Vá||a|kozó 50o/o-oS

készü|tségĺ fokná| a tartalékkeret és áfa nélktjl számított te|jes ellenszo|gá|tatás 5oo/o-árő|
jogosult részszám|a benyrijtására. A tartaĺékkeret és áfa nélkÜ| számított e||enszo|gá|tatás
fennmaradó 50o/o-árő| Vá||a|kozó a sikeres míÍszaki átadás-átvéte|t és a szoĺgá|tatók részére
töľténő átadást kovetően jogosu|t szám|át benyújtani.

8. Megrende|ő a Kbt. 131.5 (1) bekezdése a|apján a szerződésben fog|a|t - täfta|ékkeret és áfa
né|kül számított * teljes ellenszo|gá|tatás 5olo.ának megfe|e|ő osszegű e|ő|eget lriztosít
amennyiben az előlegre Vá||alkozó igényt taľt.

9. Az elő|eget a munkaterület átadását követő 15 napon be|ü| kell Vá|la|kozó rende|kezésére
bocsátani. Az e|ő|eg igénybevételének fe|tétele az igényelt elő|eg összegének megfe|elő méĺtékű,
a Megrendelő javára sző|ő, az e|őleg visszafizetését biztosító biztosíték-nyújtása az
e|ő|eg bekérőve| egyidejűleg.

10. Az e|ő|eg-visszafizetési biztosíŁékot a Vállalkozó a Kbt. 126.5 (1) bek a) pontja szerint te|jesítheti.
Az e|ő|eg-visszafizetési biztosítekbó| a Megrende|ő közvet|enü| kielégítest nyerhet, ha az
e|ő|egge| a Vá||a|kozó szen&ésszerűen nem számol e|, kü|onösen akkor is, ha a szeződés a
te|jesítés nélkül megszűnik és meg van e| nem számolt előleg.

LI, ptr. elő|eg - annak igénybevétele esetén _ az L. szám|ában számolandó e|.

12. Megrende|ő az e||enszolgáltatás osszegét - amennyiben a|válla|kozó nem kerÜl bevonásra - 30
napos fizetési határidő mellett, a Kbt. 130. 5 (1)-(3), (5) (6) bekezdései és a Ptk. 292|B.s G)
bek., rendelkezései a|apján átuta|ássa| egyen|íti ki.

13. Megrende|ő az e||enszo|9á|tatás összegét, - amennyiben a|vál|a|kozó bevonásra kerü| - a
fentieKő| e|térően a 306ĺ20LL. (XII.23.) Korm. rendelet 14. s (1)-(3) bekezdései szerint egyen|íti
ki szintén átuta|ás útján.

14. A megva|ósítas pénzügyi fedezetét Megrende|ő saját forrásból biztosítja.
L5. Fe. aján|attéte|, a szerződés kifizetések pénzneme: HUF.

16. Aján|atkérő a kĺfizetés során az Adőzás rendjérő| szó|ó 2003. évi XCII. töruény (a továbbiakban:
Att.) 36/A. $-ában fog|a|takat te|jes körben a|kalmazza.

17. Késedelmes fizetés esetén Ajánlatkérő a Ptk-ban meghatározott (301/B.s) méftékíí, és a
késedelem időta fta má h oz igazodó késede| m i ka matot fizet.

3. Szerződési biztosÍtékok

Vá|la|kozó késedelmi kötŁÉr megfizetésére koteles, ha o|yan okból, amiéft felelős a szeződésben
Vagy a szerz&és mel|ék|etében rĘzített bárme|y határidőt e|mu|asztja. A késedeĺmi kotbér
mértéke 50.000.-ft, azaz otvenezer forint/nap, minden megkezdett naptári napra azza|, hogy a
20 napot megha|adó késede|mi kotbérfizetési köte|ezettséget Megrende|ő sú|yos
szerződésszegésként éftékelheti, és jogosu|t a szerzffiés felmondására azzal, hogy ebben az
esetben jogosu|t a meghiúsu|ási kotbéft kovete|ni.
Vá||a|kozó meghiúsulási kötbér megfizetésére köte|es, amennyiben a jelen szerződés te|jesítése
nekĺ fe|róható bárme|y okbó| meghiúsu|. A meghiúsu|ási kötbér méĺtéke a (tartalékkeret és áfa
né|küli) nettó vállalkozői díj 30o/o-a.

A Megrende|ő az eset|eges kotbér igényét ír.ásbeli fe|szó|ítás útján éruényesíti, me|ynek a
Vá||a|kozó köteĺes 8 naptári napon be|ü| maradékta|anu| e|eget tenni. Amennyiben a Vá||a|kozó a
fenti irat kézhezvéte|ét követő 3 napon belül magát érdemi indoko|ássa| és azt a|átámasztó
bizonyÍtékokkal kétseget kĺzáró|ag nem menti ki, akkor a kötbér e|ismeĺtnek tekintendő. A Kbt-
ben fog|a|t egyéb beszámítási feltéte|ek (130.s (6) bek.) teljesü|ésekor a kotbér a vá||a|kozói

szám|ába beszá mítható.

1.

2.
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4. Vá|la|kozó éruényesítheti a kötbéren felü|i kárát is.
5. Vál|alkozó a szeęődés hibát|an teljesítésének biztosítására va|amennyi beépített dotog i||.

elvégzett munka vonatkozásában 24 hónap á|ta|ános jótá|lást és 12 hónap szavatosságot vál|a|.
Vá|la|kozó jótá||ási kote|ezettsége _ az érintett hibáva| kapcso|atban - megszűnit ha a hiba oka
a teljesÍtés után keletkezett, ktilönosen ha bizonyíthatóan:

- rendeltetése||enes vagy szakzerűt|en haszná|at
- szándékos rongá|ás vagy erőszakos behatás,
- e|emicsapás,
- szakzerűt|en szerelő vagy javíto jellegű beavatkozás,
- a szÜkeges karbantartás hiánya
miatt következett be, fe|téve ha a fentieket mega|apozó tényekrő| és körü|ményekről a
Megrende|ő az átadás-átvéte|i eljárás során kifejezetten tájékoztatva lett.

6. Vá||alkozó a jótá||ási köte|ezettsége a|att a hiba beje|entésétől számított 5 napon be|ü| kote|es a
javítást elkezdeni és megfe|elő szemé|yi állománnya| annak befejezéséig fo|yamatosan munkát
végezni. A hiba kijavításának végső határideje a beje|entést kovető 10. nap

7. A jótállási kote|ezettség nem érinti a Megrendelőt męi||ető szavatossági jogokat, és azok
éruényesíthetősé9ét.

8. Vá||a|kozó te|jes kártérítési kötelezettséget vá||a| je|en szeződésse| kapcsolatosan a neki
fe|róható károkéft.

9. Vál|a|kozó a jótá||ási igények biztosítása érdekében a nettó (tafta|ékkeret né|kü|ĺ) vá||a|kozói díj
Solo-ának megfele|ő métékű, a Kbt.126.5 (6) bekezdése a) pontja szerint szo|gáĺtatott
jó|teljesítési biztosítekot kote|es nyújtani Megrendelőnek. Ezen biztosítékot te|jesítéskor ke|l

szo|gá|tatni (az átadás-átvételĺ e|járás lezárásának a fe|tétele). Męrendelő a jó|teĺjesítési
biztosítékból közvetlenü| kielégíľést nyerhet, ha a Válla|koző a jőtá||ási köte|ezettségét nem vagy
nem szeaődésszerűen te|jesíti.

10. A je|en szeződésben e|őít va|amennyi a Kbt' szerinti biztosítékokra - megfele|ően -
alkaImazandó szabá|yok:
Ha bárme|y biztosÍték adására a bankgarancia formáját vá|asĄa a Vá||alkozó, a bankgarancia
nyi|atkozat eredeti pé|dányát a Megrende|őnek át ke|| adnia. Jryosult kizárő|ag o|yan
bankgarancia nyi|atkozatot köteles e|fogadni, amelyben a bank vá||a|ja, hogy amennyiben a
Jogosu|t arró| tájékoztaĘa, miszerint a Vá||a|kozó bármely okból nem tett eleget szeződésben
fogla|t kotelezettségeinet úgy Válla|kozó he|yett a Jogosult e|ső felszólítására átutalja a
bankgaranciábó| a Jogosu|t á|ta| megje|o|t összeget a Jogosu|t bankzám|ájára. A
bankgaranciában rögzíteni ke||, hogy a bank a szo|gá|tatást nem vitatja, |emond a szo|gáltatás
visszautasítására, visszataftására, annak vitatására vagy beszámítására vonatkozó va|amennyi
jogáró| továbbá arról is, hogy Vá||a|kozónak a jelen szerződésbő| vagy azzal kapcsolatban, i||etve
más jogviszonybo| eredő, a Jogosu|tla| szembeni követe|éseit éruényesítse.

A banki készfizető kezessĄ;re a fentiek megfe|elően a|ka|mazandóak.

A biztosítasi szerződés a|apján kiá||ított készfizető kezessĄ;vá|la|ást tafta|mazó
köte|ezvénnye| töľténő biztosítás-nyújtására a fentiek megfelelően a|kaImazandóak.

11. Vá||alkozó bárme|y, a Megrende|ő javára te|jesítendő biztosítekot a
Megrende|ő számú fizetési szám|ájára torténő uta|ással is tudja
te|jesíteni, me|ynek fe|téte|e, hogy a Megrende|ő szám\áján jóváírrásra kerü|jon az e|(5írt
határidőig a te|jes osszeg'
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4. Teljesítési határidő

Szeęődő felek je|en szeęMés végső te|jesítési határidejét Vá||a|kozó ajánlata a|apján a
szerződés a|áírrását kovető ... napban, de maximum a szeĺzffiéskötést követő 90 napban
határozzák meg, me|y szigorú (fix) határidő. A szĺgorú (fix) határidő jogi természetéve| és
jog kovetkezményéve| a felek tisztá ba n va n na k.

Az' 1. pont szerinti te|jesítési határidőbe a fizikai megva|ósításon kÍV|'j| beletaftozik a
szolgá|tatókka| (ELMŰ és BDK Kft.) torténő közműegyeztetés is. A te|jesÍEési határidőbe
(véghatáridő) az átadás átvéte|i e|járás időtaftama nem számít bele. Az átadás-átvéte|i e|járás
időtaftama : ....'........ naptári nap.
Minden, a szerződés te|jesÍtését akadályozó, e| nem hárítható kü|ső körü|mény (vis maior) a
befejezési határidő modosÍtását vonhatja maga után, kivéve, ha bármi|yen munkaszeruezési
(több munkavá||a|ó a|ka|mazása, munkaszeruezés megváltoztatása, stb.) e|járássa| mego|dható
lett vo|na a határidő betaftása. A határidő módosuĺásához az ok (és annak fennállásának
időtartama) ÉpÍrési naplóba vaĺó bejegyzése és a Megrendelő műszaki e|lenőrének jóváhagyása
szükséges. Válla|kozó kije|enti, hogy a rendelkezésére á||ó te|jesítési időszak - figye|embe véve
az évszakokka| kapcso|atban fe|merülő munkavégzést általában akadá|yozó körülményeket is _
elégséges a szeaődés határidőben tofténő hiány és hibamentes te|jesítésére.
Nem eredményezi a te|jesítési határidő módosulását az e|hárítható, i|letve a Vá||a|kozó á|ta| ke||ő
gondosságga| e|őre |átható okok miatt bekövetkezett késede|em.
Vá||a|kozó kije|enti, hogy tisztában van azzal, hogy a szerződés közvetett tárgyát képező
felépítmény közcélokat szolgá|, (2y fenti határidőben és tafta|omma|, va|amint minőségben va|ó
átadása a Megrende|ő kü|onösen fontos érdeke.

5. A munkaterÜlet átadása' munkavégzés

Fe|ek rögzítit hogy a kivitelezési dokumentációt a Megrendelő a kozbeszeęési e|járás során
szoIgá|tatta.

A munkaterü|etet a Megrende|ő szeĺz&és aláí.ásának napján adja át a Válla|kozónak azza|, hogy
a Válla|kozó nem kizáró|agosan jogosu|t azt bĺftoko|ni. A kĺvite|ezés a |akóte|ep |akott á||apotában
torténit a telepen a közúti forgalmat és az éptiletek megköze|ítését gyalogos és gépkocsi
forga|om számára is biztosítani ke||.

Vá||a|kozó a kivite|ezés megkezdésekor _ amennyiben ez jogszabály a|apján kötelező - Építési
nap|ót nyit meg, és azt a vonatkozó rende|kezések szerint naprakészen vezeti (191/2009.
(x.15.) Korm. r.). Fe|ek rogzítik, hogy az Építesi nap|ó vezetésére az ún. e|ektronikus Építési
nap|ózásra vonatkozó szabá|yok az irányadóak. Ebben az esetben a Megrendelő a je|en

szerződés me||ék|eteként adja meg a Ĺ9Ll2009. (IX.15.) Korm. r-ben meghatározott adatokat, i||.

az ott meghatározott dokumentumok jelen szeaődés e|választhatat|an részeit képezik. Az
egyszer haszná|atos be|épesi je|szó:

Fe|ek megá||apítját hqy az átadás-átvéte| vonatkozásában a munkaterület megfe|e|ő, ha a
munkavégzés he|yére az anyag szá||ítása gépi vagy kézi erővel mego|dható és a munkav&3zés a
tény|eges munkavégzés he|yén megkezdhető.
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5. A Vá||alkozó energiaigényét a Vá|la|kozó biztosítja, az energia fe|használás kö|tsége a Vá||a|kozót
terheli.

6. A munkaterÜlet átadását követően a szemé|y-, Va$ýon-, és munkabiztonságró|, a
környezetvéde|mi szabá|yok betartasáról a Vá||a|kozó koteles gondoskodni. Vá||a|kozó fe|e| a
Megrende|ő, i||. harmadik szemé|yek vonatkozásában azok vagyontárgyaiban, é|etében, testi
épségében, i||. egészsegében a neki fe|róható modon ke|etkezett hiányokért, i||. károsodásokéft.

7. Vá||a|kozó köte|es a munkaterü|etet (annak munkavégzéssel érintett részét) megfe|e|ően
eIkeríteni.

8. Vá||a|kozó köte|es a ke|etkezett hu||adékot a jogszabá|yoknak megfele|ően gyűjteni, és hivatalos
hulladék|erakó-he|yre szállÍtani, va|amint ezt a Megrendelő fe|é megfe|e|ően igazo|ni.

9. Az e|takarásra kerü|ő munkarészek e|takarása előtt a mĹÍszaki e||enőft közvetlenül, i||. az Építesi
nap|ón kereszttjl |ega|ább 1 héttel korábban értesítenie kell a Válla|kozónak. Ennek e|mu|asztása
esetén a Megrendelő kovete|heti, hogy tárják fe| az e|takaft munkarészeket melynek kö|tségei a
Vá||aIkozót terhe|ik.

10. A te|jesítés he|ye: Budapest VIII. kerti|et Hungária krt.2-4. ľĺÁv hkótelep
11. Megrende|ő rögzíti, hogy a munkaterü|eten a munkát úgy ke|| végezni, hogy az harmadik

szemé|yekné| áramkimaradást ne okozzon. Amennyiben más módon nem mego|dható a
munkavá3zés, csak harmadik szemé|yek ingat|anát is érintő áramszünette|, akkor errő| a
Vál|alkozó kote|es lega|ább .'... nappa| korábban hirdetmény, ill. az érintettek írásbe|i közvet|en
éftesíĽésével az érintett 3. szemé|yeket tájékoztatni.

12. Vál|a|koző az a|vá1|a|kozó(k) igénybevéte|e esetén köte|es azok munkájának megszeruezésére.
13. Fe|ek rögzítit hogy amennyiben Vá||a|kozó a jelen fejezetben rogzített szabá|yokat megsérti, az

sú lyos szerződésszegésnek m i nősti |.

14. Megrende|ő jogosu|t a munkaterü|eten a munkavĄ7zést fe|függeszteni, ha és amennyiben o|yan
jogsza bá |y, vagy szerződésszegést tapaszta l, a me|y

a. harmadik személy testi épségét, ragy egészségét veszélyezteti, vagy azt séfti,
b' amennyiben az e|takarásra kerrj|ő munkarészek e|takarása e|őtt a Vá||alkozó a

Megrende|őt nem értesÍti megfe|e|ő időben, vagY az altakaft munkarészek kibontását
nem vĘzi e| annak érdekében, hogy Megrende|ő azok szerződésszerűségét
e||enőrizhesse,

c. a kivite|ezést a tervektő| e|térően, a Megrende|ő i|l. a műszaki el|enőr hozzájáru|ása
né|kül végzi,

d. egyéb, az épület á||ékonyságát, a személy és vagyonbiztonságot hátrányosan befo|yáso|ó
magataftás, i||. körü|mény esetén,

15. A fe|függesztés időtartama a 15 napot nem haladhatja meg, kivéve ha a munkák fo|ýatásához
o|yan nyilatkozat, szalcvélemény, egyéb irat szükséges, mely a fenti időtartamon be|ü| nem
szerezhető be.

16. A munkavégzés fe|függesztése nem terjed ki azon munkákra, me|yeket a
kármege|őzéslkárenyhítés vonatkozásában a műszaki e||enőr e|őír.

17. A fe|függesztésé időtartama a kivite|ezés időtaftamába beleszámít' A teljesí|ési határidő csak
akkor hosszabbítható meg, ha a fe|függesztés oka a Válla|kozó érdekkorén kívül á||ó okbo|
következett be.

18. Vállalkozónak fokozottan egyÜtt kell műkodnie a beruházőva|, a tu|ajdonossa|, továbbá az
üzemeltetővel fie|en|egi és |eendő).
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6. Kapcsolattańás, jog nyilatkozattéte!

1. Fe|ek kije|entit hogy a tevékenységük során a tudomásukra jutott Ĺizleti titkot megőzik. Üz|eti
titokként definiá|nak minden o|yan adatot, mely je|en szeződés keretein be|ü| a másĺk fé||el
kapcsolatban a tudomásukra jut. Kivéte|t képez ez a|ól azon adatok összessége, ame|y a Kbt.
vagy más jogszabályok szęrint nyilvános adatnak minŕísÍj|.

2. A titoktaftasi kötelezettség megszegésébő| eredő káréĺt az ezért fele|ő fé| kártérÍtési
köte|ezettség gel ta ftozi k.

3. Fe|ek titoktartási köte|ezettsége kiterjed a munkavá||a|óikra, va|ame|y polgári jogi szeaődés
alapján munkavĄ;zésre irányu|ó jogviszony, vagy más jogviszony a|apján a fé||el kapcso|atban
|évő egyéb személyekre is. Ezen személyek magataftásáért a titoktaftási kote|ezettség
viszony|atában az érintett fé|, mint saját magataftasáért fe|e|.

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

5. Jelen szeződésse| kapcso|atban joghatá|yos nyi|atkozattéte|re jogosu|t személyek az a|ábbiat
akik jognyi|atkozataikat kizáró|ag írásban, az átvéte| idejét igazolő módon tehetik meg
éĺvényesen. Fe|ek ez a|att értik a telefax i||. az e-mai| üzenetek váltását, ha annak átvéte|e
igazo|ható, valamint az Építesi nap|óba az arrajogosu|t által tett bejegyzést is:

Megrende|ő részérő|:

Vá||a|kozó részérő]:

6. A Megrende|ő a t97ĺ2009. (IX.15.) Korm. r. a|apján a te|jesítést műszaki e||enőr igénybevéte|éve|
ellenőzi. A műszaki el|enőr adatai:

a. Cégnév:
b. Székhe|y:

c. eljáró műszaki e||enőr neve, e|érhetősége:
d. nyi|vántartási adatai: Kamarai szám:
e. e|érhetősége:

7, A műszaki e||enőr a Megrendelő képvise|etében jár el.
8. Szerződő fe|ek je|en szerződés teljesítése során köte|esek együttműködni.
9. Megrendelő és Vál|alkozó egymás írrásbeli megkereséseire azok kézhezvéte|étő| számítva 2

munkanapon be|ül íl.ásban érdemi nyi|atkozatot kote|esek tenni.
10. Megrendelő képvise|ője jogosult a kivitelezés során bármikor a munka át|ását ellenőrizni, és ezek

ered ményé r ő| az Építesi na plóba bejegyzéseket eszközöl n i.

6. A szerződés teljesítéséve| kapcsolatos átadás átvéte|i eljárás



1.

2.

4.

5.

^z 
átadás-átvételi e|járás megkezdéséről Vá||a|kozó Megrende|őt köte|es készĘe|entés

formájában írásban, a hatá|yos jogszabá|yi rendelkezéseknek megfe|elően éftesíteni. Megrende|ő
köte|es az átadás-átvéte|i e|járást 5 munkanapon belÜ| megkezdeni, és a Kbt. 13o.s (2) bek.
szerint lefolytatni, az ott meghatározott jogkovetkezmények terhe mel|ett.
Az eljáráson a fe|ek képvise|ői megvizsgálják a teljesítest, jeg}aőkonyvet vesznek fe|, me|yben
fe|vezetik az eset|eges hibák és hiányok |istáját. A Válla|kozó köte|es a jegyzőkönyvbe nyilatkoznĺ
a hibák kijavítasának határnapjáró|, mely nem ha|adhatja meg osszességében a ...........
munkanapot. A kijavítas időtartama az átadás-áVéte|i eljárás időtaftamába nem számít be|e.
Az átadás-átvéte|i eljáráson a Vá||a|kozó átadja a jótá||ási jegyeket, 1 p|d-ban a megva|ósu|ási
dokumentációt va|amĺnt je|en szerződésben és jogszabályban (különösen a Ĺ9l|2oo9. (IX.15.)
Korm. r. szerinti iratokat) rogzített egyéb iratokat, stb. Ennek hiányta|an teljesÍtése a
szenődésszerű teljes ítés fe|téte|e.

Az átadás-átvéte|i eljárás megkezdéséig a Vá|la|kozó köte|es a munkaterü|etről e|szállítani
valamennyi fe| nem haszná|t anyagot, szerkezetet, ideig|enes építményt, fe|vonulási épü|etet
hu||adékot stb.' Ez a sikeres átadás-áwételi eljárás fe|téte|e.
A fentiek a|apján elvĄ7zett hiánypót|ásokró| ill. javítasokró| a Vál|a|kozó ír.ásban tájékoztatja a
Megrende|őt, aki a tárgyi munkát - megfe|e|őség esetén - átveszi.
A Vá||a|kozó a Ptk. szerinti utófe|tilvizsgálati e|járásban köte|es közremĹĺkiťni. Az
utófe|ü|vizsgá|atot a Megrende|ő hĺvja össze a te|jesítést követő 1+1 év e|te|tét követően. Az
utófelÜlvizsgálati e|járást a Megrende|ő hírja össze, és azon Vá||a|kozó köte|es nyilatkozattételre
jogosult képvise|őjéve| részt venni.
Vállalkozó köteles együttműködni az érdeke|t szeruekkel, szemé|yekke|, kü|önösen a
szakhatóságokka|.
A megrende|ői birtokbavéte| napja a sikeres átadás-átvéte| napja.

7. Vegyes észárő, va|amint szerzőijogra vonatkozó rendelkezések

Je|en szeződést a fe|ek a te|jesíttésig kötik.
A szerződés te|jesítés e|őtti megszűntetésére a Ptk. vá||a|kozásĺ i||. Vá||a|kozási szez(5désre
vonatkozó szabá|yai irányadók az a|ábbĺak figye|embevételéve| :
Megrende|ő jogosult elállni a szeződéstő| i||. azt felmondani, kĺi|önösen ha:

a. a Vál|a|kozó e||en az i||etékes bírróság jogerős végzése a|apján fe|számolási e|járás indu|;
vagy

b. a Vá||alkozó vĄ;elszámolás iránti kére|me (amennyiben gazdasági társaságró| van szó) a
cégbíróságná| benyújtásra kerÜ|t; vagy

c. a Vál|a|kozóva| szemben az illetékes cegbí.óság előtt megszűntetésĺ, torlési e|járás indu|;
d. a Váĺlalkozó a je|en vá||a|kozási szeződésben megje|o|t bárme|y határidőt a

következményekre töŕénő figye|meztetés e|lenére, a fe|szólítás átvéte|étől számíwa is 3
napot megha|adóan elmu|aszt;

e' Jogszabá|yon a|apu|ó fe|mondási vagy e|ál|ási okok fenná||nat
f, bárme|y hatóság a munkavégzés e||enőzésekor be nem je|entett fog|a|koztatott miatt

e|járást indít vagy azt más hatóságná| kezdeményezi,

9. Vá||a|kozó a munkavégzésre irányu|ó bárme|y, je|en szeaődésben, i||. jogszabályban
rĘzített szabá|yt nem tatja be és ez az Intézmény működését indoko|at|anu| zavaąa,
vagy akadá|yozza.

A Vá||alkozónak i|yen esetben csak a már e|végzett munkák elszámolására lehet igénye.
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5. Megrende|ő jogosu|t és egyben köte|es a szerződést felmondani - ha szükséges o|yan
határidővel, ame|y |ehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett fe|adata e||áÉsáró| gondoskodni
tudjon - ha

a. a Vá||a|kozóban kozvetetten vagy közvet|enü| Z1o/o-ot meghaladó tu|ajdoni részesedést
szerez valame|y olyan jogi személy vagy jogi szemé|yiségge| nem rendelkező gazdasági
társaság, ame|y nem fe|el meg a Kbt' 56. 5 (1) bekezdés k) pontjában meghatározott
feItételeknek.

b. a Vá||alkozó közvetetten vagy köaĺet|enti| Z5olo-ot megha|adó tulajdoni részesedést
szerez va|ame|y olyan jogi szemé|y vagy jogĺ személyiségge| nem rendelkező gazdasági
társaságban, ame|y nem fe|e| meg a Kbt 56. 9 (1) bekezdés k) pontjában meghatározott
feItételeknek.

c. A je|en pont szerinti fe|mondás esetén a Válla|kozó a szerződés megszíÍnése előtt már
teljesített szo| gá |tatás szerződésszerű pénzbe| i e| |enéftékére jogosu lt.

6. A Vá||a|kozó jogosult je|en Szeződéstől va|ó elál|ásra, ha Megrende|ő _ neki felróhatóan - a
munkaterü|et átadási köte|ezettségét a kovetkezményekre tofténő figye|meztetés e||enére, a
fe|szó|ítás átvéte|étől számítva ĺs 15 napot meghaladóan e|mu|asztja'

7. Fe|ek megál|apodnak abban, hogy a Vál|a|kozó á|ta| készítendő - a szerzőijogi véde|em alá eső -

teruek vonatkozásában a Megrende|ő az átadással a teruek térbe|i-, időbe|i, vagy egyéb más
kor|átozás né|kü|i felhaszná|ási jogát minden további jogcseĺekmény né|kü| megszezi. A
fe| haszná lási jog e||enértékét a vá||a|kozói d f tarüa I mazza.

8' Vállalkozó szavatol azért, hogy sem neki, sem harmadik szemé|ynek nincs o|yan joga, vagy
igénye, me|y a jelen szeződés szerinti fe|haszná|ást kor|átozná vagy kizárná. Vá||alkozó te|jes
anyagi felelősségge| taftozik - a jogszavatosság szabá|yain tú| - az e miatt a Megrende|őre
háram|ó va|amennyi káréft.

9. Je|en szeződés a|áírását közvet|enül megelőzően Vá||a|kozó bemutatta a 306l20tt' (XII.23.)
Korm. rend. 9.$-ban meghatározott szakmai fele|ősségbiztosÍtásra vonatkozó kötvényt.
Vá||a|kozó nyi|atkozza, hogy a biztosítas hatá|yát a je|en szerződés teljesítéséig fenntartja. Nem
minősü| szerződésszegésnek az az eset ha a hatá|yos biztosíĺÉsi szenődés megszűnésének
napjáva| |ega|ább a megszűnt biztosÍtássa| azonos - Vagy megrendelőre kedvezőbb taftalmú -
biztosítás |ép hatályba és ez a Megrende|ő fe|é igazo|ásra kerü|.

10, E szeĺződésben nem szabá|yozott kérdésekben a Ptk. és a Kbt. vonatkozó rendelkezései az
irányadók.

11. Felek megá||apodnak abban, hogy a Vá||a|kozó nem fizet i||etve számo| e| a szeződés
te|jesítéséve| osszefüggésben oĺyan kö|tségeket, me|yek a Kbt. 56. 5 (1) bekezdés k) pontja
szerinti feltéte|eknek nem megfe|e|ő társaság tekintetében mertilnek fe|, és me|yek a Vá|la|kozó
adóköteles jövede|mének csökkentésére alkaImasak.

12. Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés te|jesítésének teljes időtaftama a|att tulajdonosi
szerkezetét Vál|alkozó a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 125.5 (5) bekezdés
szerinti Ügyletekrő| a Megrendelőt haladékta|anul éftesíti.

13. Fe|ek esetleges vitás ügyeiket egyeztetés útján rendezik - mediátori i||. vá|asztottbírróságĺ
közreműkodést nem vesznek igénybe , ennek eredményte|ensĄ;e esetén a jogviták
e|döntésére - hatáskoftő| fÜggően - kikötik a a megrendelő székhelye szerinti Járásbír.óság,
i I letve Töruényszék kizá ró|a gos i | |etékességét.

14. Jelen szerződés csak a Kbt. 132.9 a|apján módosĺtható'
15. Felek megá|lapodnak abban, hogy amennyiben jelen szeęődés bármely pontja kógens

jogszabályba ütközne, vä9Y a közbeszezési e|járás kötelező éruényű dokumentumának
tafta|mával ellentétes |enne, akkor je|en szerződés fentieket séŕő rende|kezése helyébe -



minden további jogcselekmény, ,tgy 
különosen a szerződés módosítása né|kü| _ a megsértett

kote|ező érvényű jogszabályi rendelkezés vagy közbeszeaési dokumentumi rende|kezés kerü|.
Fentieket ke|| megfe|e|ően alkalmazni, ha va|amely kogens jogszabáty akként rende|kezit hogy
va|ame|y rende|kezése a szerződés része és azt szövegszerűen a szerződés nem tarta|mazza (az
adott rende|kezés a szerződés részét képezi).

16. Je|en szenődés........ megegyező, eredeti példányban készrilt e|, elvá|aszthatatlan részét képezi
(meg rende|ő pé|dá nyá hoz csato|va ) a közbeszerzési e|já rás i rata nya ga.

L7. A szerződés a mindkét fé| a|áírásra és köte|ezetbégvá||a|ásra jogosu|t vezető tisztségvise|őjének
(Vá | |a l kozón á| cqszerű) a |á írása esetén éruényes.

18' Jelen szerződés az a|áír.ásának napján lép hatályba.

Fe|ek a szerződést, mint akaratukka| mindenben megegyezőt, e|o|vasás és érte|mezés után,
he|yben hagyó|ag a |á írjá k.

Megrende|ő VállaIkozó

Ellenjegpem:

pénzügyi e||enjegyző
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1. számú melléklet

TARTALoM- És xgl BEKEZDESE EGYZEKARTALOM- ES KBT.49. T (2)BEKEZDESE SZERINTI IRATJ
oldaIszám

Tafta|omjęyzék (fedőlapot vagy fe|o|vasó|apot követően) (1. sz. mellék|et);

Felolvasó|ap (2.t. ĺ 2,2. sz. mel|ék|et)

Aján|ati nyilatkozat (3| A sz. me||ék|et)

Nyilatkozat az erőforrások rendelkezésre á||ásáró| (3/B. sz. me|lék|et)

Nyi|atkozat a Kbt. 55. s (6) bekezdés szerint (3lC. sz. me||ék|et)

I. FEJEZET: rráno oKoKKAL KAPCSoLATBAN rlőÍnľ
N YI tAT KO AT OY\, IGAZO LASO K

Nyilatkozat a kizáró okok fenn nem á||ására vonatkozóan aján|attevő, a|vá||a|kozó és
az a|kalmasság igazo|ásában részt vevő más szeruezet vonatkozásában (4. sz.
me||ék|et)

A Kbt. 56. s (1) bekezdés k) pont kc) a|pontja tekintetében az aján|attevő
nyilatkozata arró|, hogy o|yan társaságnak minősü|.e, ame|yet nem jegyeznek
szabályozott tőzsdén, Vagy ame|yet szabá|yozott tőzsdén jegyeznek; ha az
aján|attevőt nem jegyzik szabá|yozott tőzsdén, akkor a pénzmosásról szóló töruény
3. s r) pontja szerint definiá|t va|amennyi tény|eges tulajdonos nevének és á||andó
|akóhe|yének bemutatását taÉaImazó nyi|atkozatot szükéges benyújtani;
amennyiben a pénzmosásról szó|ó töruény 3. s 0 pontja szerĺnti tény|eges
tulajdonos nincsen, a vezető tisztségvise|ők neve és |akcíme (4. sz, me||éklet)

II. FEJEZET: GAzDAsÁGr És pÉľzÜeyr ALKAtMAssÁccłI.
KAPcso LATBAN E LőÍ RT NYI HTKozATo l(' IGAzo tAso K
P1. Ajánlattevő csato|ja a 3t0l20IL. (XII. 23.) Korm. rende|et 14. 5 (1) bekezdés b)
pontja a|apján az előző kettő lezáft rjz|eti évre vonatkozó, saját vagy joge|ődje
számvite|i jogszabá|yoknak (e|sősorban a számvite|rő| szó|ő 2000. évĺ C. toruény)
megfe|e|ően összeá||ított éves beszámo|ójábó| a mér|eget és az
eredménykimutatást. Amennyiben az aján|atkérő által kért mér|eget és
eredménykimutatást taftalmazó beszámo|ó a céginformációs szo|gálat hon|apján
megismerhető, a beszámo|ó adatait az ajánlatkérő e||enőrzi, a céginformációs
szo|gá|at hon|apján megta|álható beszámo|ó részét képező mér|eg és
eredménvkimutatás csato|ása az aián|atban nem szükséqes.
P2. 

^ 
3t0l20II. (XII. 23.) Korm. rende|et 14. s (1) bekezdés c) pontja a|apján az

aján|attéte|i fe|hĺvás fe|adásének napját megelőző három üz|eti évre vonatkozó
közbeszeľzés tárgyából (elektromos hálózat és közvilágÍtás fe!újítás)
származő - Árł ňélrul szämÍott - áľbevételéről szótó nyiiatkozat (s sz.
me||ék|et)

Iil. FEJEZET: M,USZAKI, ILTETVE SZAKMAI ALKALMASSAGGAL
KAPcso LATBAN E LoI RT NYI LATKozATo lę IGAzo LAso K
Ml. Aján|attevő mutassa be a 3Ioĺf0I1. (XII. 23.) Korm. rende|et 15. 5 (2)
bekezdés a) pontja a|apján az aján|attéte|i felhĺivás fe|adásétő| visszafelé számított
ot év |eqie|entősebb kozbeszezés tárqva szerinti elektromos há!ózat és
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közvi|ágítás felújÍtási munkáit. Az ismeĺtetéshez csato|ni ke|| a 3toĺ20LĹ (Xil.
23.) Korm. rende|et 16. 9 (5) bekezdésében meghatározott - a szerződést kötő
másik fé| á|tal kiá||ított igazo|ást. A szerződést kötő másik fé! által kiállított
ľeferenciaigazolásból minden alkalmassági feltétel teljesü!ésének ki kell
derĺi!nie. (6. sz. mel|ék|et)
M2' Aján|attevő csato|ja a 31olf011. (XII. 23.) Korm. rende|et 15. s (2) bekezdés
d) pontja alapján a fe|hilvás feladását mqelőző 3 évre vonatkozóan az éves átlagos
statisztikai á||ományi |étszámáról készült kimutatást és vezető tisztségvise|őinek
|étszámáró| késztjlt kimutatást. (L4. sz. mel|éklet)

M3' A 31012071. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. s (2) bekezdés e) pontja a|apján
azoknak a szakembereknek (szeĺvezeteknek) - ktilönösen a minőség-e|lenőzéséľt
fe|e|ősöknek - a megnevezésével, vĄ;zettségÜk és|vagy képzettségüt szakmaĺ
tapaszla|atuk ismeftetéséve|, akiket be kÍván vonni a te|jesítésbe.
Csatolandó dokumentumok:
- a szakemberek bevonására, ismeftetésére vonatkozó aján|attevői nyi|atkozat,
i||etve nyi|atkozzon az ajánlattevő nyĺ|atkozzon, hogy nyeftessĄ; esetén
gondoskodik az adott
szakemberek kamarai nyilvántartásba vételérő|, i||etőleg aján|attevő nyi|atkozzon,
hogy tudomássa| bír arrő|, hogy a nyi|vántaftásba véte| e|maradása a
szeződéskötéstől va|ó vissza|épést jelenti, ame|ynek kovetkeztében a Kbt. t24.s ę)
bekezdése a|apján az aján|atkérő ez esetben a második |egkedvezőbb aján|attevőve|
kot szeaődést.
- a szakember szakmai tapasztalatot ismeftető, mĺnden olda|on saját kezű|eg aláírt
szakmai önéletĘza, o|yan részletezettségge|, hogy abbo| egyérte|műen derü|jön ki
az M3.) pontban előírt aIkaImassági fe|téte|(ek) te|jesü|ése;
- szakember végzettségét és/vagy képzettségét igazo|ő dokumentumok egyszerÍí
máso|ata;
- a szakember álta| saját kezíÍleg aláíft rende|kezésre á||ási nyi|atkozata.
Amennyiben a bemutatott szakember szerepel a szakmavĘzési jogosu|tságot
igazo|ő kamarai
nyi|vántaftásban, a jogosu|tság megszezéséhez szükéges méftékű szakmaĺ
gyakor|at meg|étét az aján|atkérő e||enőzi az illetékes szakmai szeruezet (kamara)
á|ta| vezetett nyilvántaftás e||enőaéséve|. Ezéft kérjük, je|o|jék meg a szakemberek
oné|etĘzukban, hogy a jogosu|tság, mely elektronikus e|érési úton e||enőrizhető.
Amennyiben a szakember nem szerepe| a nyi|vántańásban Vagy az nem
e||enőrizhető a nyilvántaftáson keresztül, a jogosu|tságot igazo|ó dokumentum
benyújtása is szükéges. (11-13. sz. me||ék|et)

ry. FEJEZET: Az A'ÁNLArTÉrru
NYI LATKo izNÍ o}ę IGAzo LAso K

FELHÍvÁsBAN előÍnľ EGYÉB

Ajánlattevő, az a|kalmasság igazo|ásába bevont (kapacitást nyújtó) gazdasági
szerep|ő cegjegyzésre jogosult, aján|atban csatolt nyi|atkozatot, dokumentumot

a\áírő képvise|őjének a|áírási címpé|dánya vagy a|áírás mintája.

A ceĺgkivonatban nem szerep|ő köte|ezettségvállalók esetében a cĄ7jegyzésre
jogosult szemé|ytő| származő, ajánlat a|áír.ására vonatkozó (a meghata|mazott
a|áírrását is tarla|mazó) íirásos meghatalmazás te|jes bĺzonyító eĘű magánokĺratba
fog|a|va (7. sz. mel|ék|et)

Konzorciumi megá||apodás
A közös ajá n lattevők megá l|a podásá na k ta rta lmaznia ke| | :

- a jelen kozbeszeĺzési e|járásban közos aján|attevők nevében e|járni (továbbá
ka pcsolatta ftásra ) ioqosu |t képvise|ő szeruezet meo nevezését;
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- a szerz(ńés te|jesítésééĺt egyetem|eges fe|elősségvá||a|ást minden tag
részérő|;
- ajánlatban vá||alt köte|ezettségek és a munka megosztásának ismeftetését a
tagok és a vezető kozött;

a számlázás rendjét.

Nyilatkozat e|őleq visszafizetési biztosíték nvúitásáról. í8. sz. me||éklet)
Nyilatkozat jólteljesÍtési biztosíték nyúitásáról. (8. sz. me||ék|et)
Arazott koltségvetés
Aján|attevőnyilatkozata,hogyazajánlattételife|hívásoańffin
fog|a|t va|amennyi feladatot megéftette és a munka e|végzéséhez sztikéges
jogosu ltsáqokka l, képesítésekke| rendel ke zik| O. sz. me| |éklet)

v. FEJEZET: Üzrcn TITKoTTARTALMAZó rnłrox (ADoTT ESETBEN) önál|ó
mel|ék|etben

vI. FEJEZET: Aiz n,rÁľHľrrvő Álrru BEcsATotNI xÍvÁľr
DOKUM ENTUMOK (ADOTT ESETBEN)

+ az ajánlathoz csatolni kell a papír alapú pé|dány képo|vasó készülékke| készti|t
CD-re vagy DVD-re írtz db e|eKronikus példányát!

Az aján|at minden o|yan o|dalát, ame|yen - az aján|at beadása e|őtt - módosÍtást hajtottak vĄ1re, az
adott dokumentumot a|áír.ó szemé|y(ek)nek a módosításná| is kézjeggyel ke|| el|átni.



2.l. számű mellék|et

FELoLvAsóLAp
(öná|!ó aján|attétel esetén)

1. Ajánlattevő
Név:
Székhe|y:
Telefon: Fax:
E-mail:

2. Ajánlattétel tárgya: elektromos há|ózat és kČizvi|ágítás fetújítás

Ke|tezés (he|ység, év, hónap, nap)

(cegjegyzésre jogosu|t vagy szabá|yszerűen
meghatalmazott képvise|ő aláír.ása)

tańalékkeľet né|kÍili nettó vát|alkozói díj
(HUF)l

teljesítési határidő (a szerződéskötéstő!
számítva napokban megadva, maximum
9O nap)

.Ajánlatkérő 
a tarta|ékkeret né|kü|i nettl vá||a|kozói díjat éńéke|il



2.2. számű melIéklet
FELoLvAsóup

(közös aján|attétel esetén)

1. Ajánlattevői konzorcium
Név:
SzékheIy:
Telefon: Fax:
E-mail:
Tagok adatai (néV' székhe|y):

Tagok adatai (név' székhely):

f. Ajántattéte| tárgya: elektronros hálózat és kiizvilágítás fe!újítás

Ke|tezés (he|yseg, év, hónap, nap)

(cegjegyzésre jogosu|t vagy szabályszerűen
meghata I mazott képviselő a |á írása)

'A1án|atkérő a tarta|ékkeret nélkü|i nettó vál|a|k ozli dl1atértékeli!
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taÉalékkeret nélküli nettó vá||alkozói díj
(HUF) ...Forint 2

teljesítési határidő (a szerződéskötéstől
számítva napokban megadva, maximum
9O nap)

..nap



3I A. számú me|lék|et

AJANLATI NYITATKOZAT

(ajánlattevő
megnevezése) (ajánlattevő székhelye) (Ajánĺatteuőt
nyiĺuántaftő cqbíróság neve) (Ajánĺatteuő nevében
köte|ezettségvá||a|ásra jogosu|t (ttśZBeg mqjelcilése), a(z) Józseńĺárosi
onkoľmányzat, mint Ajánlatkérő á|tal ,,e|ektromos hátózat és közvilágÍtás felújítás,,
tá rgyá ba n meg i nd ított közbeszezési e|já rássa | összefü ggésben.

1. Nyi|atkozom a Kbt. 40. s (1) bekezdés a) pontja a|apján, hogy a kozbeszerzés tárgyának
a|ábbiakban meghatározott részeĺvel összefüggésben a|vá||alkozó(ka)t veszek igénybe3:

2. Nyi|atkozom a Kbt. 40 5 (1) bekezdés b) pontja alapján, hogy a szerzffiés te|jesÍtéséhez a
kozbeszezés értékének l0olo-át megha|adó méftékben az alábbi a|vá||a|kozó(ka)t kÍvánom igénybe

Nyilatkozom Kbt. 55. 9 (5). bekezdése a|apján,
rnvbe venni":

hogy a|ábbi kapacitást nyújtó

4. A Kbt. 60. s (3) és (5) bekezdései alapján nyi|atkozom, hogy ajánlatunk az előzőekben
meghatározott - álta|unk te|jes körűen megismeft - dokumentumokon alapszik.

3 
Amennyiben nem kíván igénybe venni, úgy írja be, hogy,,Nem kíván igénybe venni,,

4 
Amennyiben nem kíván igénybe venni, úgy írjabe,hogy ,,Nem kíván igénybe venni,,

5 
Amennyiben nem kíván igénybe venni, úgy írja be, hogy,,Nem kíVán igénybe venni,,
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A szerződésteruezetben rogzített, a tárgyi fe|adat e||átásához szükéges kote|ezettségeinket
maradéktalanul te|jesítjük a Fe|olvasó|apon rogzített ár alka|mazásáväl. Nyilatkozunk; hog'
aján|atunkat az aján|ati kotöttség beá||tát követőeń az aján|attételi fe|hÍvásban ńegje|o|t időpont1i
fenntaftjuk.

Nyi|atkozom, hogy nyeftességünk .esetén a jelen dokumentáció mellékletét képező
szeződésteruezet megkotését válla|juk és azt a szerződésben foglalt a feltételekke| teljesítjÜk.

Nyi|atkozom továbbá, hogy vá||aIkozásunk
! a kis- és középvá|la|kozásokró|, f$|ődéstik támogatásáró| sző|ó toruényszerint ....-vállalkozásnak6 minősri|/D nem tartozik a kis- és kozépvá||alkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény
hatálya a|á7.

Ke|tezés (he|ység, év, hónap, nap)

(cegjegpésre jogosu |t vagy sza bá lyszerűen
meghataImazott képvise|ő aláírrása)

R- mikro-, kis- vagy ktizépvá|la|kozás a 2004. évi XXX|V. törvény meghatározásai szerint - a megfe|e|ő váĺaszt a jogszabá|y rende|kezéseinek
tanulmányozását követően kérjük megadni.
7

A nem a|ka|mazandó szövegrészt kérjük törö|ni.
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A|ulírott ..'.'.., me|yet képvisel: ...........' mint kapacitást rendelkezésre bocsátó
szeruezet a közbeszezésekrőĺ sző|ő 20LĹ. évi CVIil. torvény (Kbt.) 55. $-ának (5) bekezdése a|apján
lijelentem, hogy a(z) Józsefvárosi önkormányzat, mint Aján|ätkéró á|ta| ,,ělektromos hálóźat
és közvilágítás fe!ĺj'!tá.s,,tárgyban megindított-közbeszezéś eljárásban a szerzffiés te|jesítéséház
sztikséges a|ábbi erőforrások az aján|attevő rendelkezésére fognak állni a szerződés teljesítésének
időtartama a|att:

{Az érintett erőfomísok pontos leĺrása a pénztigyÍ és gazdaságl) ittetve a mĹÍszaki és szakmai
alka|masság tekintetében az ajánĺati fethíuás szerĺnt.}

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

NYILATKOZAT
az erőÍorrások rende| kezésre ál lásárót

3|B. számú me|léklet

(cqjegyzésre jogosult vagy szabá|yszerűen
meg hata |mazott képviselő a |á írása)



3/C. számú me|léklet

NYTLATKOZAT
a Kbt' 55. 5 (6) bekezdés szerint

A|ulírott mint a ........ (ajánĺattevőmegnevezése) (ajánĺatteuő székhetye) 1l.jĺínĺattevőt
nyiluántaftó cqbírĺ1ság neve) (Ajánĺattevő @1qyzékszánaj nevében
köte|ezettsé9vá|la|ásra jogosu|t (tisztsé7 megjeĺcitése), a Józsefuárosi onkormá nyzat,
mint Aján|atkérő á|tal ,,elektromos hálózat és közvi!ágítás fetújítás,, tárgyban megindított
kozbeszenési eljá rá ssa | összefü ggésben.

A Kbt. 55. 5 (6) bekezdésének a) pontja a|apján nyi|atkozom, hogy az a|ka|masság igazolásakor
bemutatott, más szeruezet által rende|kezésre bocsátott erőfoľrásokat a szerződés teljđsíiľés során
tény|egesen igénybe fogom venni. Ennek módja8:

A Kbt. 55. 5 (6) bekezdésének b) pontja alapján nyi|atkozatom, hogy azon szeruezetet, ame|ynek
adatait az alka|masság igazolásához felhaszná|om, az a|ábbĺ módon Vonom be a te|jesÍtés soráng:

A Kbt. 5q. 5 (6) bekezdésének c) pontjában fog|a|t a|kalmasság igazo|ására - amennyiben az
a|kalmassági kovete|mények nem a teljesítéskor tény|egesen rende|kezésre bocsátható erőforrásokra
vonatkoznak - benyújtom a(z)................. (alkaĺmasság igazo|ásában részt vevő szeruezet
megnevezése) nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a Ptk. 274. s (1) bekezdésében fog|a|tak szerint
kezességet vál|al az aján|atkérőt a teljesítésem e|maradásáva| Vagy hĺbás tďjesítésemme|
összeftiggésben éft olyan kár megtérítésére, ame|y más biztosítekok érvényesítésévđ nem tértilt
meg.10.

Ke|tezés (he|ység, év, hónap, nap)

(cegjegyzésre jogosu|t vagy szabá|yszerűen

meg hata |mazott képviselő a |áírása)

8A 
megfete|ő rész kitö|tendő!

9a 
megfe|e|ő rész kitö|tendő!

10A 
megfele|ő rész kitöltendő!
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4. számú mel|éklet

NYIUTKoZAT
a kizárő okok vonatkozásában

mĺntA|u|írott
a(z)
(székhe|y: ..................') ajánlattevő szeruezet
cggjegyzéľę jogosu|t képvise|ője a ,,.eteKromos hátózat és í<anlilágĺtás fetújÍtás''
tárgyban kiílt kozbeszerzési e|járás során az a|ábbi nyi|atkozatot teszem a kizáró okok
vonatkozásában11:

I.
Az á|talaT képviselt szervezet nem taftozik a Kbt. 56. s (1) a)-k) pontjaiban, Kbt. 56. 5 (2)
bekezdésében és a Kbt. 57. $ (1) bekezdés a)-d) és f) pontjaiban męhatározott klzárő otot nátáýá
a|á.

il.
Cé-gtint.mint aján|attevő a szerződés teljesíteséhez nem vesz igénybe a fentĺ kizárő okok hatá|ya a|á
eső a|vá||a|kozót/alvát|a|kozókat i||etve á|talunk az a|ka|mašsáj igááá'e'u igénybe vett, mái
sze ruezeteýsze ruezete ket.

ilI.
A|ulírott aján|attevő nyi|atkozom, hogy cegemetl 2

- szabá|yozott tőzsdén jegyzik I szabá|yozotttőzsdén nem jegyzik.

Amennyiben a cĄ7et szabályozott tőzsdén nem jegyzik, úgy13
- az a|ábbiakat nyilatkozom a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzésérő|
és megakadá|yozásárő| szóló 2OO7, évi c}co(/I. töruény 3. 9 r) pontja szeriňt definiált
va|amennyi tényleges tu|ajdonosról14:

ll A Kbt. 57. $ (l) bekezdés a)-d), valamint f) pontjában fog|a|t kizár(l okokĺa vonatkoző nyi|atkozatot az a|vá||a|kozó és az
alkalmasság igazolásában részt, vevő más szęrvezet vonatkozásában az aján|attevi5(részvétęlre jelentkező) vtiasúása szerint a
követkęzők szerint lehet igazolni:
a) aján|attevő saját nyi|atkozatotnyűit be (a fentiek szerint - 6. sz. iratminta) arľó|, hogy nem vesz igénybe a Kbt.57. $ (r)
bekezdés a)-d)' valamint f) pontja szeľinti kizáró okok hatá|ya a|á eső a|vál|a|kozót, vatamint az á|ta|a a|ka|masságának
igazo|ására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 57. $ (r) bekezdés a)-d), vatamint f) pontja szerinfi řizáró
okokhatá|ya a|á,vagy
b) az e|juásban megielöIt a|väl|a|kozó nyi|atkozatát - a meg nem jelöltekľe az a) pont szerinti nyilatkozat mellett -, valamint az
alkalmasság igazo|Lsáĺa igényhe vett más szeÍvęzetnyi|atkozatáÍ,is benyujthatja anól, hory aszervezętnem tartozik a Kbt. 57. $
(.l) bekezdés a)-d), valamint f) pontja szerinti kizaró okok hatá|yaa|á.
12 Megfe|e|ő válasz a|áhúzandó!
13 Megfele|ő vá|asz aláhúzandól
la A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása mege|őzésérő| és megakadá|yozásárő| sző|ó 2OO7. évi OooffI. törvény 3. $ r) pontja
szerint tényleqes tu|ajdonos:

ra) az a természetes szemé|y, aki jogi szemé|yben vagy jogi szemé|ýségge| nem rende|kező szervezetben közvet|enü| Vagy - a
Po|gári Törvényk<lnyvrő| szó|ó 1959. évi IV. torvény (a továbbiakban: Ptk) 685/8. s (3) bekezdésében meghatározott mđtíon ]
közvelve a szavazati jogok vagy a fu|ajdoni hányad legalább huszonöt száza|ékáva| rende|kezit ha a jog-i szemé|y vagy jogi
szemé|yiséggeĺ nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, ame|yre á tozosśeđi iogi száoatiőźa{gl
vagy aua| egyenértékű nemzetközi e|őírásokka| összhangban |évő közzététe|i kcivete|méńyek vonatkoznat
rb) az a természetes szeméĺy, aki jogi személyben vagy jogi szemé|yiségge| nem rendé|kező szervezetóen - a ftk' 685/8. s (2)

bekezdésében meghatározott - meghatározó befo|yássa| rende|kezit
rc) az a természetes vemé|y, akinek megbízásábó| va|amely ügy|eti megbízást végrehajtanak,
rd) alapítványok esetében az a természetes szemé|y,

1. aki az a|apítvány vagyona |ega|ább huszonöt száza|ékának a kedvezményezetĘe, ha a |eendő kedvezményezetteket már
meghatároztát
2' akinek érdekében az aĺapítványt |ékehoztát i||etve működtďit ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy
3. aki tagja az alapÍtvány keze|ő szeruénet vagy meghatározónbefolyást gyakoro| az alapítvány vagyonának |ega|ább ňi.,'.óńot



állandó lakóhelye: 15

vezető tĺsztségvise|ő: 16

- nyi|atkgzgm' hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása mege|őzésérő| és
megakadályozásárő| sző|ő fo07. évi C}OCÜI. torvény 3. $ r) pontja szen-nti tényleges
tulajdonos nincsen

ry.
A|u|írott részvéte|re je|entkező/aján|attevő nyi|atkozom, hogy a Józsefuárosi Önkormányzat, mint
Aján|atkérő á|tal ,,elektromos há!ózat és közvilágÍtás felújítás,' tárgyban ńęinoĺtott
kp.1Ęes1eryé9ĺ e|járás tekintetében vá||a|kozásunkka| szemben nem ál|nak fenn_a Kbt.-beň fog|a|t
a|ábbi kizárő okot amelyek szerint nem |ehet részvéte|re je|entkező/ajánlattevő:

Kbt. 56. $ (2) bekezdés:
- amelyben kozvetetten ragy kozvetlenü| tobb mint 25olo'os tulajdoni résszel Vagy szavazati joggal
rende|kezik o|yan jogi személy vagy jogi szemé|yiséggel nem rende|kező gazdasági tárśaśág,
ame|ynek tekintetében az 56. $ (1) bekezdés k) pontjában meghatározott fe|tételek fenná||nak'

A)* nincs ilyen kozvetetten Vagy közvet|enül több mint 2\o/o-os tu|ajdoni réssze| vagy szavazati joggal
rende|kező jogi személy vagy jogi személyiseggel nem rende|kező gazdasági tarsaság

Ke|tezés (helység, év, hónap, nap)

(cegjegyzésre jogosu|t vagy szabá|yszerűen
meghataImazott képvise|ő a|áírása)

B)* Amennyiben van az ajánlattevőben közvet|enü| vagy közvetetten több mint 25o/o-oS tu|ajdoni
réssze|-VagY szavazati hányadda| rende|kező jogi szemé|y vagy jogi személyiségge| nem rendeĺkező
gazdasági társaság gazdasági társaság, azokat az a|ábbiakban nevezem meg -

A fgnti gazdasági társaságokra vonatkozóan vonatkozóan a Kbt. 56. $ (2) bekezdésében hivatkozott
kizárő fe|tételek nem ál|nak fenn.

Keltezés (he|yseg, év, hónap, nap)

(cégjegyzésre jogosu|t vagy szabá|yszerűen
meghataImazott képvise|ő a|áírrása)

száza|éka fe|ett, i||etve az alapítvány képvise|etében e|jár, továbbá
re) az ra)-rb) alpontokban meghatározott természetes személy hiányában a jogi szemé|y Vagy jogi személyisegge| nem rende|kező
szervezet vezető tisztségvise|ője;

15 szükség esetén bővíthetől

ĺ6 
az ra)-rb) a|pontokban meghatározott természetes szemé|y hiányában a jogi szemé|y Vagyjogĺ szemé|yiségge| nem rende|kező

szeruezet vezető tisztségvise|ője

neve:



5. sz. Nyi|atkozat az árbevétehő|

31o/2o11. (xII. 23.) Koľm. rendelet 14. 5 (1) bekezdés c) pontja alapján

A|u|írott'.....
(székhe|y:....................: .....) cegjegyzésrejogosulýmeghata|mazôtĺ képvise|őjel7 ezenne|
kijelentem, hogy a(z).. .....-':........ mint aján|attevő/közös aján|attevő/ az alka|masság
igazolására igénybe vett más szervezetl8 az eljárást mégindíto felhívas relaoásétől visszafe|é számftoň
három üzleti évben e|ért - Ára náktj| lzámított- - közbeszezés tárgváńaĹ ńgf"iéie
tevékenységből (e|elđľomos hálózat és kiizvi!ágítás fe|újítás) származő - ÁFÄ nákril száňftott -
áľbevéte|rő| az a lá bbia k szerint nyilatkozom :

Ke|tezés (he|yseg, év, hónap, nap)

(cégjegyzésre jogosu |t vagy sza bá lyszerűen
meg hata |mazott képvise|ő a |á ír.ása

'' Ké6ük a nyi|atkozatot aláír.o szemé|ye szerint a megfelelő részt atáhúzni.

18 A nyi|atkozattevő személye szerint a megfe|elő rész a|áhúzandó!



l:,.;ri,1,'.1,, ,.

Szeľzódést .. k.'tó
.másik fél . :' .''.-...

'.(néÝé/ székhelye,
referenciát . . ..:.1g--
szemé|y neve'
telefonszáma, e:ľnail
címe)

Ke|tezés (he|ység, év, hőnap, nap)

íäi}tffi:...;
i,dějé.....
(idótämma...
tő| -ig, éÝ;
hÓnap. . nap
pontossággal)

és helye

šż"ěi..źłt5f|ěš\il:..;.ľii
tĺ'.gy",
mé9nevezése
(e|ektľomos
há|Qzät....' . és
ktiani|ágítás .

fe| jítás)

Ą2i .: .1.1..li l1.:.. :l1 ;:

e|lenszo|gálta
tás . tisszege
(nettÓ Ft) . .:.

nl. 1I;..tiě!jěší.1$!
äZ:,..... .:.::.. : ,

e|óíŕáśoknak
éś .ä
szerzódéśnék
mégĺeĺelóen
ttirtént? . .'
(igeninem)

t,:. 
. .szěiż6dés

eIeKľomos
hálőzát . . éś
kiizvilág'Ítás
felűjításra l'
Ýonatkozott?

(igenlnem)

A. saját
teljesítés
méÉéke:

(cégjegyzésre jogosu |t vagy sza bá |yszerĹíen
meghata|mazott képvise|ó a|á írása)



7. számű me|léklet

MEGHATAtMAzÁs

mint a(z)
(székhely: ) ajánlattevő/a|vá||alkoző| az alkalmasság
igazo|ására igénybe vett más szeruezet cégjegyzésre jogosult képvise|ője ezennđ
meghatalmazom
__; |akcím: , hogy a(z) -elektromos hálózat és
közvilágítás felújítás,, tárgyban készített aján|atunkat aláír.ásával |ássa el.

Keltezés (he|yseg, év, hónap, nap)

(meg hata I m aző c@jegyzésre jogosu |t

képviselőjének a láírrása)

Előttünt mint tanúk előtt:

Aláírás:
Név:
Lakcím:

(meghata I mazott a|á írása)

Aláírás:
Név:
Lakcím:



8. sz. mel|éklet
NYILATKOZAT

a Kbt. 126. s (5) bekezdés szerint elő|eg visszafizetési és jótteljesítési biztosíték
rendel kezésre bocsátásáról

A|u|írott minta(z) .. .............. ........ ......:.......::......:.:....:................

[iĹi$#'." j"gŃ rö;ääi" ; iä;;;f"ää tiläil;;iä;] ,Í'.,Íľ'ffiĹ.oäiu'äffil
,,elektromos hálózat és közvilágítás fetújÍtás ,, tárgyban kiírt kozbeszezési é5ĺras során az
alábbi nyi|atkozatot teszem.

Ezúton

nyilatkozom,hogy

az,-. igénye|t-. e|őlegge| .megegyező összegíÍ e|ő|eg visszafizetési biztosíhékot |egkésőbb az
elő|eg bekérő benyrijtásá na k időpontjá ig rende| kezésre bocsátom.

Tudomásu| Veszem, hogy a biztosítek az aján|attevőként szeződő fél vá|as*źlsa szerint az előírt
pÉnzösszegnek az aján|atkérőként szeződő fél fizetési számlájéra tofténő befizetésse| vagy
baĺkgarancia vagy banki készfizető kezesség biztosításáva|, vagy biztosítási szeĺződés a|ap;áń
kiállított - készfizető kezességvállalást tafta|mázó - kotelezvénnyá,teljesíthető.

Ezúton
nyifatkozom,hogy

a kikötött - a tartalékkeret és áfa nélkÜ| számított te|jes e||enszo|gá|tatás Solo-ának megfele|ő
mé'tékíÍ - jó|teljesÍkési biztosÍtĺékot a te|jesítés időpontjára rendelkezésre bocsátom.

Tudomásu| Veszem, hogy a biztosítek az aján|attevőként szerz&ő fél választása szerint az e|őíłt
pénzosszegnek az ajánlatkérőként szerződő té| fizetési szám|ájára toÉénő befizetésse| vagy
baĺkgarancia vagy banki készfizető kezesség biztosításáva|, vagy biztosítasi szerz(:dés a|ap;áń
kiállított - készfizető kezességvál|a|ást tarta|mazó - kote|ezvénnyđ-b|jesíthető.

Ke|tezés (he|ység, év, hónap, nap)

(cegjegyzésre jogosu |t vagy sza bá |yszerűen
meghata lmazott képvise|ő a |áĺľása)



A|u|írott
a(z)

9. sz. mel|éklet
NYILATKOZAT

[ŻĹ::!ĺł'* :"gä;l;|i kép"iliäj; ; ;ä;ń;il; Čilä.'á"*J] fiÍľ ffixĹ.*:äTí:'i
,,elektromos hálózat és közvllágítás felújítás ,, tárgyban kiírt kozbeszezési e|járás során az
a|ábbi nyilatkozatot teszem.

EzÚToN NYI|.ATKoZoM, HoGY az eljárást megindíto fe|hívásban és dokumentációban fog|a|t
valamennyi feladatot megértettem és a munka e|vegzéséhez szükséges jogosu|tságokka|,
képesíiésekke| rende|kezem. AŽ. aján|attétel során te|jes körűen megismertém a
terudokumentációt és aján|atunkat ennek ismeretében tettük meg.

Keltezés (he|yseg, év, hónap, nap)

(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszeríÍen
meg hata I mazott képviselő a|á írása)



10.SZ. MELLEKLET

NYTTATKOZAT

(csAK AKKoR KEIL KITöLTENI' HA AJÁNLATTEvő 
^z 

rlóÍnr rpősznxRn ľrľt
RE N D E LKE zIr sesz^lĺo tóvłt, M E RT rÉső g g roľr Érnr;

árbevétel vonatkozásában'

figye|emme|, hogy a Pl. alka|massági feltéte|ben e|őílt iratta| (beszámolóval) azéft nem
rendelkeztink az ajánlatkérő á|ta| előílt te|jes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdtük

meg műkodésÜnket

A|u|írott mint a(z)
(székheIy:

;öäil ö;;'il ; il;#äi ilä.'á;;ä; *,.li,l!1TĹ"."-.',á":trľ;Ľ,'ľ.ffi::
há!ózat és köanilágítás te|újitás" tárgyában kiílt közbeszeęési e|járás során az alábbi
nyi |atkozatot teszem, az á lta la m képvise|t szeľvezet vonatkozásá ba n :

Ke|tezés (he|ység, év, hónap, nap)

(cegjegyzésre jogosult vagy szabá|yszerűen
meghatalmazott képvise|ő a|áír.ása)



11.sz. melléklet

NYILATKOZAT

a31012011. (xll. 23.) Korm. rendelet í5. s (2) bekezdés e) pontja alapján azoknak a
szakembereknek (szervezeteknek) és/vagy vezetőknek a megnevezése, képzettségi'ik,

szakmaitapasztalatuk ismertetése, akiket be kíván vonni a teljesítésbe

Alu|írott , mint a(z)
(székheIy: cégjegyzésre jogosuIt/meghataImazott
képvise|ője ezennel kije|entem, hogy a(z) mint
ajánlattevő/közös ajánlattevő/az a|kalmasság igazolására ĺgénybe vett más szervezet rende|kezik
az e|járást meg ind ító fe| h ívásban meghatá rozott a|ábbi szakem berekkel :

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

a szakemberek minden olda|on saját kezű|eg aláĺrt szakmai önéletĘzai, o|yan
rész|etezettségge|, hogy azok a|apján az a|ka|masság minimumkövete|ményei között előírt
feltételek megléte egyérte|m űen megá ||apítható legyen ;

1gNyi|atkozom továbbá, hogy nyertességünk esetén, amennyiben a bemutatott szakember

nem szerepel a szakmai, kamarai nyi|vántartásban, úgy a szeződéskotésig gondoskodunk a
nyi|vántartásba vételéről, i||ető|eg nyilatkozunk, hogy tudomással bírunk arról, hogy a

nyi|vántartásba véte| e|maradása a szeződéstől való vissza|épést jelenti, amelynek
következtében a Kbt. í24. s (4) bekezdése a|apján azĄán|atkérő ez esetben a második
legkedvezőbb aján|atot tevőve| köti meg a szeződést'

Ke|tezés (he|ység, év, hónap, nap)

(cegjegyzésre jogosu |t vagy sza bá lyszeríĺen
meghata lmazott képviselő a |áírása)



12, számű melléklet

szAKMAl öruÉleľnłlz

20 Évlhőlnap

21 Szíveskedjenek ú9y kĺtö|teni, hogy abból egyérte|mĹĺen kiderü|jön az ajánlattéte|kor aKuá|is munkahe|ye!



Egyéb képességek:

Szakértelom:

Jogosultság elérési útvona|a:

Ke|tezés (he|ység, év, hónap, nap)

(saját kezű a|áírás)



í3. számú melléklet

NYILATKOZAT

a szakem ber rendelkezésre állásáról

A|u|írott mint a(z)
(székhe|y: ) aján|attevő/az alka|masság igazolására igénybe
vett más szeĺvezet á|tal ajánlott szakember k'ljelentem, hogy
tudomással bírok arró|, hogy a fenti aján|attevő a ,,',e|ektromos há!ózat és közvi!ágítás
felújítás,'tárgyban kiíft kozbeszezési eljárás során a te|jesíLiéshez aján|ott.

Kije|entem továbbá, hqy az aján|at nyeftessége esetén képes vagyok do|gozni, és do|gozni
kívánok a szeĺződés teljes időtartama során, az aján|atban szereplő beosztásban (feladatkörben),
me|yre vonatkozóa n az oné|etrajzomat benyújtotta k.

Nyĺlatkozatomma| k.lje|entem, hogy nincs más o|yan köte|ezetbégem a fent jelzett időszakra
vonatkozóan, amely a jelen szeződésben való munkavĄ;zésemet bármilyen szempontbó|
akadá|yozná.

Ke|tezés (he|yseg, év, hónap, nap)

(sajátkezĹĺ a|áíi.ás)



L4. sz. me|léklet

Nyilatkozat az éves átlagos statisztikai állományi |étszámról

3Iol2oL1'. (xII. 23') Korm. rende|et 15' 5 (2) bekezdés d) pontja alapján

(székhely:.. ...................'....) cégjegyzésre jogosu|t/meghata|mazott képvise|őjezz
ezennel kijelentem, hogy a(z).. mint aján|attevő/közös ajánlattevő/ az
alka|masság igazolására igénybe vett más szervezeŕ3 az e|járást megindító fe|hiivás fe|adásátó|
visszafe|é számított 3 évben az éves átlagos statisztikai állományi !étszámról az a|ábbiak
szerint nyilatkozom:

Ke|tezés (he|yseg, év, hónap, nap)

(cégjegyzésre jogosu|t vagy szabá|yszerűen
meghataImazott képvise|ő aláír.ása)

22 ré6iik a nyilatkozatot aláíró szemé|ye szerint a megfe|elő részt a|áhúzni.

23 A nyilatkozattevő szemé|ye szerint a megfe|e|ő rész a|áhúzandó!



Eĺőzmények
A KISFALU Józsefuárosi Vagyongazdálkodó Kft. a Budapest, VIII. Hungária kÍt. 2-4. a vot MÁV
|akótelepen je|en|eg üzemelő eleKromos hálózat az Önkormányzat tulajdonában Van amelyet
MAV,prökégként,, üzeme|tet. Az Önkormányzat a területet rendezi a közműveket fe|újítja, így a
jelen|egĺ rossz á||apotú eleKromos szabadvezeték há|ózatot is, ame|yet a fe|újítas után az ELMÜ
tu|ajdonába és üzeme|tetésébe szándékozik adni. A je|enlegi jogszabá|yok nem teszik lehetővé a
szabadvezeték hálózat építését be|terü|eten, ígY art, csak fo|dkábeles há|ózatként |ehet
megépÍteni.

Az onkormányzat a beruházást saját koltségén kÍvanja e|végezni.

A teru készÍtésekor egyeztettÜnk tu|ajdonossa| a há|ózat technikusáva| és a közműcĄ7ekke|,
i||etve a teruezett új közművek teĺvezőivel.

A terueett háĺózat

Beruházója: KISFALU Józsefuárosi Vagyongazdá|kodó Kft.

1084 Budapest Őr u. 8.

Üzeme|tetője: ELMŰ _ÉuÁsz Hálózati Szolgáltató Kft.

Közép-pesti Régió

Tu|ajdonosa: ELMŰ Hábzati Kft, 1132 Bp, Váci ()t72-74.

Megĺévő, funtandó áĺĺapot

A bontandó há|ózat rajza az P-13/008 Ll Ęzon |átható.

A betonosz|opokat és a szabadvezetéket e| ke|| bontani. Bontás után az Önkormányzat
tulajdonában lévő berendezéseket, hu||adékot az onkormányzat álta| megje|ö|t he|yre ke||
szá||ítani.

Bontott vezeték: Ald 4x95+2x16l95mm2

SSZV 3x95+25ĺ95mm2

A|d 2x16mm2 köaĺt vezeték

ML 16/25mm2 közvi| vezeték

328,9 fm

14,7 fm

212,4 fm

22,9 fm

59,3 fm

59,3 fm

Bontott kábe|: SZAMKAM 4x240mm2

SZAMKAM 4x50mm2



Bontott szekrények:

Bontott oszlopok:

Bontott |ámpatestek:

3db

28 db

28 db

Eĺőzmények
A KISFALU Józsefoárosi Vagyongazdálkodó Kft. a Budapest, VilI. Hungária kÍt. f-4. a vot MÁV
lakótelepen je|enleg üzemelő e|eKromos há|őzat, így a kozvi|ágítás is az Önkormányzat
tutajdonában van ame|yet MÁV,prökegként'' Üzeme|tď. Rz onkormányzat a terü|etet rendezi a
közmíĺveket fe|újítja' így a je|en|egi rossz állapotú e|eKromos szabadvezeték hálózatot is, amelyet
az átépítes után a Fővárosi onkormányzat tu|ajdonába és a BDK üzeme|tetésébe kÍván adni. A
jelenlegi jogszabá|yok nem teszik |ehetővé a szabadvezetékhá|őzat épÍtését belterü|eten, így azt'
csak fö|dkábe|es há|ózatként |ehet megépíteni.

Az Önkormányzat a beruházást saját költségén kívánja e|végezni.

A terv készítésekor egyeztetttink tulajdonossa| a hálózat technikusával és a kozműcégekke|,
il|etve a teruezett új közművek teruezőivel.

A teruezett há|ózat

Beruházója: KISFALU Józsefuárosi Vagyongazdálkodó Kft.

1084 Budapest, ór u. 8.

Üzeme|tetője: Budapesti Dísz- és Kozvilágítasi Kft.

1203 Budapest, Csepe|i átjáró 1-3.

Tu|ajdonosa: Budapest Éváros Főpo|gámesteri Hivata|

1052 Budapest, Városház u. 9-I7

Megléuő, bontandó állapot

A bontandó há|ózat rajza az P-13/008 L1 Ęzon |átható.

A betonosz|opokat és a szabadvezetéket el ke|| bontani. Bontás után az onkormányzat
tu|ajdonában |évő berendezéseket, hu||adékot az onkormányzat á|ta| megje|ö|t he|yre ke||

szá||Ítani.

A hálózat eĺbontása a kommunális há|ózati teru szerint vaĺósu| meq.

Bontott vezeték: Ald 4x95+2x16l95mm2 328,8 fm



ssZV 3x95+25/95mm2

A|d 2x16mm2 koai| vezeték

ML 16/25mm2 közvil vezeték

Bontott kábel: SZAMKAM 4xf40mm2

SZAMKAM 4x50mm2

Bontott szekrények:

Bontott osz|opok: 810ĺ2, BB10/13,5, v9ĺ73

Bontott |ámpatestek:

L4,7 fm

2Ĺ2,4fm

2f,9 fm

59,3 fm

59,3 fm

3db

28 db

28 db

A 310/2011' (XII. 23.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 26. s (6) bekezdésében fogla|takra
tekintette| aján|atkérő felhíuja a figye|met, hogy, amennyiben a közbeszezés targyának
egyérte|mű és kozérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyátmányú, eředetiÍ,
típusú do|ogra, e|járásra, tevékenys{;re, szemé|yre, szabádabmra vágy vedjegyre va|ó
hivatkozást, a'megnevezés csak a tárgy je|legének egyérte|mű meghatározása érdekéběn töftént,
és megnevezés me||ett a ,)tagY azzal egyenértékíj" minden esetben éftendő. Ajánlatkérő fe|hÍuja
a figye|met, hogy, egyenéftékű do|og megajánlása esetén az egyenértékűseget az aján|attevőnek
az ajánlatában igazo|nia ke||.

A rész|etes műszaki |eíi.ás, teruek, rajzok, hozzájáru|ásot árazatlan ko|tségvetés kü|ön file-ban
kerÜ| csato|ásra.


