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sz. napirend

ELoTERJEsZTÉs
a Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottsĺĺg 2014. június 23.i ülésére

Táľgy: Javas|at ,,Vállalkozásĺ szeľződés keľetében Horánsz|ry utcai bii|csőde felrlijítása'' táľ.
gyú ktizbes zerzési eljáľás megindításáľa

Előterjesztő: dr. Mészár Erika aljegyző
Készítette: Jegyzői Kabinet ESZ-KER Kft.
A napirendet nyilvános ülésen kell táľgyalni.
AdöntéselfogadásáhozegyszeruszavazatÍöbbségszükséges.
Melléklet: 1. sz. melléklet bírálóbizottsági jegyzőkönyv és eryéni bírálati lapok

2. sz. melléklet felhívás és aiánlattételi dokumentáció

Tĺsztelt VárosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság!

I. Előzmények

A Képviselo-testület 2014. május 14-énapénzmaľadvány elfogadásakor döntött a Budapest, MII. kerĹilet

Hoľansż<y u. bölcsode felújításáról, melyre összesen bruttó 34 millió Ft összeget biztosított.

Az ĺlsszes kivitelezési kiiltség becsült éľtéke nettő24,5 millió foľint, mely becsÍilt éľték alapján azépitési
bęruházásra vonatkozó közbeszerzési elj árás me gindítása sziikséges.

il. A beteľjesztés indoka

A beruházás megvalósítása a nyár folyamán 2014. augusztus hónapban esedékes, ebben az időben a bölcső-

de zárvavan. A felújítrás mielőbbi kezdése éľdekében a projektmegvalósíto szervezet 
'a 

Kisfalu Kft. - figye-

lemmel a' Ész-rBR Kft. időbeli ütemezésére vonatkozó javas|atÁra is - a tárgyi ügyben aközbeszerzések-

ről szóló 2O|I. évi cuII. törvény (Kbt.) Nemzeti eljĺáľásrend szeľinti, hirdetmény és tźtrgya|ás nélküli - Kbt.

I22lA. $ (1) bekezdés szeľinti _ktjzbeszerzési eljĺáľás rnegindítasátjavasolta.

A Kisfalu Kft. j avaslat a az 5 db aj ánlattételre felkért szeľvezetekre vonatkozó an az a|źlbbiak:.

1. IM6TTQM Építőipari és Kereskedelmi Kft., cégegyzékszám:01 09 702760, székhelye:l118 Buda-

pest, Somlóiilŕ64-68.

2. Tető-Kémény Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., cégjegyzékszám:0| 09 926758, székhe-

|ye: 1072 Budapest, Rákóczi i't40.I\ĺl20,

DA{IB-BUB PLUSSZ Építoipari Kft., cégsegyzékszám: 01 09 9767|5, székhelye:ll41 Budapest,

Cserebogár utca52.1. em. l.

Baufit-spoľt Építő-és Szolgáltató Kft., cégiegyzékszám..01 09 895657, sze?,he|ye: 1104 Budapest,

Harmat utca 164. 6. em. 40.

5. yANYÚR És ľre. Építőipari EV, székhely: 6080 Szabadszźl|źls, Tiizoltó u. f/a.

A Kisfalu Kft. összeállította a közbeszerzśsi dokumentáció műszaki |eirźsát, az Ész-rER Kft. pedig az

eljárast indító felhívás és dokumenÍáciő tervezetét.
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III. Tényállási adatok

Ajánlattevő feladata a Budapest VIII. kerület Horánszky u. fI. szám alatti Bölcsőde udvari homlokzatanak

hőszigetelése, udvari nyí|ászźrćk cseréje, belső festése, mźlzolása.

A Bíráló Bizottság részére azÉsz-rBp.Kft. elektronikus úton megküldte és a Bírálóbimttsźry 2014. június

18-án tartott ülésén tárgya|taa fenti eljárási rend szerinti közbeszerzési dokumentációt.

Az előteriesztés 1. sz. mellékletétképezi aBirźl|őbizottság üléséről készült jegyzőkönyv, valamint a tagok

eryéni bĺiĺlati lapjai. ABírźůóbizottság észľevéte|e azalkalmassági követelmények, azon belül a referencia-

követelmények módosítására vonatkozott.

A fenti javaslatok befogadásra kerĹiltek, és az ennek alapján összeállított hiľdetmény és táľryalás nélkiili
ajánlattételi felhívás és dokumentáciőtervezete aze|óte1esztés 2. számú mellékletét képezi.

Iv. Dtintéstaľtalmánakľészletes ismeľtetése

A képviselő-testületi döntés végrehajtasa érdekében aBizottság dĺjnt a ,,Vállalkozási szerzodés keretében a

Horáńszky u. bölcsőde felújítása'' Íź,rgwközbeszerzési eljárás megindítĺásáról és elfogadja az ajánlattételi

felhívást és dokumenüációt.

v. A dtintés célja, pénzĺigyi hatása

Fedezete a2O|4. évi költségvetésben, a 11601 címen felújítási e|óirányzaton ľendelkezésre áll.

VI. Jogszabályi kiiľnyezet ĺsmertetése

A Bizottság döntése a Képviselő-testület és Szeľvei Szervezeti és Műkiidési Szabźiyzatárő| szőlrő f5l20l3.
(v.27.) ö,nkoľmányzati rendelet 4. melléklet 1.1. pont 1.1.3. alpontjĺán alapul, mely szeľint a Vaľosgazdálko-
dási és Pénangyi Bizottság dönt közbeszeuśsi ügyekben az e\jźrás megindít-rásĺáról, eredmény megźi|apítasá-

r ó|, beszer zés i ügyekben az er edmény me gál l apításáról.

Kéremaza|ábbihatározati javaslatelfogadását.

Határozati javaslat

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a ,,Vóllalkozósi szerződés keretében a Horánszlq u. balcsőde

felúj ítósa,, tárgyí kőzbeszerzési eljárrĺsban úgy dönt, hogy

l. a közbeszprzesek'rő| sző|ő fOIl. évi CV[I. törvény I22/A. $ (1) bekezdésében foglalt hiľdetmény és

tárgya|ás nélküli közbeszerzési eljráľást folytat le.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 20| 4. jtlnfus 23.

2. e|fogadja az e|oterjesztés 2. számű mellékletét képező ajánlattételi felhívást és dokumentációt, melyet

megkiildaza|ábbigazdaságiszereplőkrészére:

1. IMQTTQM Építĺĺipari és Kereskedelmi Kft., cégjeryzékszám:0| 09 702760, székhelye:l118 Buda-
pest, Somlói út 64-68.

2. Tető-Kémény Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., cégjegyzékszám:0| 09 9f6758, székhe.

Iye: |072 Budapest Rákóczi ift40.Ivĺ20.

3. DAI'B-BUB PLUSSZEpítőipanKft., cégsegyzékszám: 0| 09 976715, székhelye:l141 Budapest,

Cserebogáľ utca52.1. em. 1.

4. Baufit-spoft Építĺí-és Szo|gźitatőKft., cégsegyzékszám..01 09 895657, székhelye: 1l04 Budapest

Harmat utca 164. 6. em. 40.

5. VANYÚR És rĺa Építoipaľi EV, székhely: 6080 Szabadszźů|ás, Tűzoltó u.2la.
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Felelős: polgármester
Határidő: 2014. jtnh:s f3.

A dtintés végrehajtrását végzo szewezeti egység JegyzőiKabinet, Ész-Ker Kft.
A lakosság šzéleś körét érintő döntések esetén az e|óterjesztés elókészítőjének javaslata akozzététel módjá-

ra: honlapon

Budapest, 2014. iúnius 19.
ft ĺ^ , rt:,dl dűid, ?- ť

dr. Mészár Erika ĺ
aljegyző

rÉszÍrBrrE : JEGY zo| KABINET
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nÍnfuĺí glzoTTsÁeĺ :rgYzőroľľľ

lő,z*fuáirosi önkoľmény.zat {'ĺo82 B'.udąpesĘ Ear'''oss. u' '63167') ęján|atkérő .á!tal jndítandó
,,V.ál'lalkaaási gzerzőďés.keľetében 'tlonínwký.'utcaÍ bĺÍl-rcőde felúiíałsal,H.r$lú]Kbb trÍI.

rész, I22ĺA.5 (1) bekezdése szerinti hirdétméńý .és tárg1ĺa|áE iiélkü|i kozbeszeľzésĺ eljä{s
felhívasiának és dokumepÉc!ójának vé|ernényezése.

Bĺľá|át dátümá; 2014. június {8' 08.:00.

Eíl'álat.he'ty'sfíllrel iggż gudäpest, Barosś,,tl'. 63.6v,,3o0. tľ'gv.a|Ó

A Bíľá|ó 'Eĺżottsäg megvátasztja dr: Cżifra Gabrieĺ!átBB eln6knek;

l{oru.ai. Ákosl. Múltkori BB: ti|ésen.kitéte| .ý'o|t az abiäk behelYezéś, itt is varlnak,5 ceĺlás ab|ákok.
javasolom, hty a beszerelendő ab|akok számának 75a/o.ô keni|jon referencia kovete|ményként

előírásra, mint a KEOP kozbeszerzésnél (rninimum 50db ablak behe|yezése).

\. ę". [(ol-l-d trLÍ .\-

A fěihĺyastréś dokumentációi ä fĚr|ti.'pontosítrísmljavasofuk élfogadásr.a a döntéshożónak.

Kmf;

legy'ńkĺĺnw lezaľvä;. 8! 10 j p€ľrkor'

Méllé|détl ęgy'enĺ bírńĘti lap'o-k

Bíráló Bizottság'tagjaĺ:



gÍRÁLnĺr Lnp

Józsefváľosi íjnkormányzat (1082 Budapest, Baross u' 63-67.) ajánlatkérő á|tal indítandó
,,Vállalkozási szerződés keretében Horitnszky utcaÍ böteőde felújítása,,targyú Kbt. Ifi.
rész, L22|A.9 (1) bekezdése szerinti hirdetmény és tárgya|ás né|kii|i kozbeszerzési e|járás
fe| hí'vásá na k és dokumentációjá na k véleményezése

Bírálat dátuma: 2014, június 18. napján 8:00 óra

Bírálat helyszíne: 1082 Budapest, Baross u. 63.67. 300. táľgya|ó

Bíráló Bizottság tagjának neve: ! l ,, V L''./ Cą l li (.1 ĺ.,5

Javasolom, hogy a beszerelendő ab|akok számának 75o/a-a kerriljon referencia követe|ményként
előírásra, mint a KEOP közbeszerzésnéÍ (minĺmum 50db ab|ak behe|yezése).

A fe|hÍvást és dokumentaciót a fenti pontosítássaljavasolom eĺfogadásra a dontéshozónak,



rÍnÁmľr mp

Józsefuáľosi onkormányzat (1082 Budapest, Baross u. 63-67.) aján|atkérő á|ta| indĺtandó
,,VáIlalkoziísi szelződés keretében Horánszky utcaÍ bölaőde felújítása,, targyú Kbt. Iil.
rész, I2f|A.5 (1) bekezdése szerinti hiľdetmény és tárgya|ás né|kü|i kozbeszerzési e|járás
fe| hívásá na k és dokumentációjának véleményezése

Bírá|at dátuma: 2014. június 18. napján 8:00 óra

Bírálat he|yszíne: 1082 Budapest Baross u, 63-67,300. tárgya|ó

Bírá|ó Bizottsáq tagjának ĺl€V€i \!j .1'"ao jr 
,ĺ,,t. 

--: lÁ.. .

Javaso|orn, hogy a beszerelendő ab|akok számának 75o/o-a kerii|jon referencia kovetelményként
e|őírásra, mĺnt a KEOP közbeszerzésné| (minimum 50db abĺak behe|yezése).

A fe|hÍvást és dokumentaciót a fenti pontosítássaÍjavasoĺom elfogadásra a döntéshozónak.

a Bíĺráló Bizottság tagja

!4/
,! .,./
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nÍnÁl.ĺľr:up

Józsęfiĺ.árcsi tinkoľmá'nyząt $.q8z Budapest Baľoss u; 63'6Ą aján|atkérő által indĺtandó
,,ýálläIkozásÍ szenődiiś.keř.étében Horánśzky,'utcaĺböl,6ődé:,felúÍÍtása',,táľgyti Kbt. Iil.
rész1' Iĺ.v/Ai$. (1), 'bekezdése 

.qąerinti hirdetrnény és .tárgyatás ĺré|kü|i ;kÖzbęszenési eljárás
fe| hív.ásäna k: és .dgku men táđójá nak. vélem ényezése

Bra |at dát,uma ; 2ö{4.' jti qius. 18;. na pjän 8 : Ü0 óra

.Eíná|at helyszíne 1082 BudapeŚt, 'Baross u.63.67,300. tár.gyaló

Bľií,tó:Bizottság 't4gjának'neveli hR Ľe ĺ *.ľd. &Ą,Eil-ĺ ľŁu 4

Javäso|om, hogyä.beszéretendő ablakok számának 75|o/a.a kertiljön ŕéfeŕeÍĺciä köVete|ményként
előínásra, mint a.KEOP kÖżbeszeruésnél (rninimum 50db ablak behelyezéśe).

A:fé|híýášt|.és dok{imentáqlót a féntĺ pontosítássa|,javašoĺorľl:e|fogądásra a dĺjntéśhozónak.



gÍRÁtAĺr LÁp

3őzxÍvärosi önkormän.yzat' ÍIoeŁ Budapest,. Ba1oss ul 63.67.) ajánlatkérő ál'tą! indí]trndó
.uállalkozásĺ szenődéslrdrerc,bpn''.ŕloránszk,|'ut.ąÍ böiąőde felúÍítása,^tźłwyíl. Kbt. IĺI'
reszł .tffj'A's G) .bekezdéśe szerinti hiŕ.detrnéný és ur.gvalás. nélküli közbeszeruéśi e|járás
félhívaęnak és: dokumentációjänak vé|eményezé.sel

Bíŕálät dáhĺrna:; 2014.. jű1ĺus 18, nąpjá1 8;:00,,ó;a

Bĺľá|at helyszírłe: 1082 Budapest, Baross u. 63-67. 300. tárgya|ó

Bír.éIó Bizotbág, tagjánąk nęve;

Javasoiorn, hogý a b.eszer-e|eňdő.ab'lä'kol< számának'7'5?!gĺä. kerii|ion ręferenđa köv'etelményként

e|őírásra, mint a KEOP kĺizbeszezésné| (minimum 50db ab|akbehelyezése).

A felhíýásť.és dokumenÉciót.a fentilpońtosítássa|javaso|om e|fośiadásra.a döntésh.ozónak.



gÍRÁLó srzoTTsÁcr rreľzőxĺiľw
Józseńyáľosi önkoľmányzat (1082 Budapest, Baross u. 63-67.) aján|atkérő á|ta| indítandó
,,VállalkozásÍ szerződés keretében Honänszky utcaÍ bölcsőde felújíáa,,táĺgyú Kbt. nI.
r,ész, I22lA.g (1) bekezdése szerinti hirdetmény és tárgyatás néĺkíi|i kozbeszezesi eljárás
felhĺwísanak és dokumentáclójának véleményezése

Bíralat dátuma: 2014. júnĺus 18. 08:00

Bímlat he|yszíne: 1082 Budapest, Baross u. 63.67. 300. targya|ó

A fe|híviĺst és dokumentációt változat|an tarblommalJavaso|juk e|fogadásra a dontéshozónak.

Melĺék|et: egyéni bírálati lapok

Bírá|ó Bizottsag tagjai:

Horvai Ákos

Végh József János

Molnár Gyorgy

dr. Qifra Gabrlella

dr. ľĺagy Ádám

Kmf.

dr. Keréný Géza



eÍRÁl-łľľ LÁp

Józsefiĺárosi önkormányłat (i0B2 Budapest, Baross u. 63-67.) aján|atkérő á|bl indítandó
,,VáIlalkoúsÍ szenődés keretében Horánszky utai hőIsőde feĺÚjítása,,tárgyú Kbt. ffi.
resz, Ĺ22ĺA.g (1) bekezdése szerinti hirdeünény és tárgya|ás nélkiili kozbeszezésĺ e|járás
fe| hívá sa na k és dokumentációjának vélenrényezése

Brra|at dátuma: 2014. június 18. napján B:00 óra

Bírálat heĺyszíne: 1082 Budapest, Baross u.63-67.300. tiírgya|ó

Bírá|ó Bizottság tagjának neve: Perĺik Tam.ás

A felh ívást és dokumentaciót vá|tozat|a n tartalomma ĺ jwáhagyom.

A fe|híváshoą dokumentáciőhoz az a|ábtý észrevéte|eket teszem:

a Bírá|ó Bizotbág tagja



BÍnÁl.o BlzoTTsÁGI JEGyzóKoNw

Józsefuáľosi önkoľmányzat (1082 Buĺlapet, Baross u. 63-67.) aján|atkéľő á|tal indítandó

"VáIla|kozásĺ 
gąnil& kerc.IéMn ł{onńn#rr uWÍ Úö|cúde ťelújűüňn,őľgyú Kbt. IIĺ.

rész, l'2łlA's (1) bekezdése szeľintĺ hirdetmény es üárgyalás né|kii|i közbeszeaésĺ e|jánás
fę| hívásának ĺís doku mentíciójá nak vélemáryez&e

Bírá|at dáfuma: 2014. junius 18. 08:00

Bírá|at helyaíne: 1082 Budapest, Baľoss u. 63-67.300. tárgya|ó

A feĺhílvast és dokuĺnentációt vá|tozaüan taľtalomma|javaso|juk elfogadásra a döntéshozónak'

MeI|ékIet: egyéni bíľá|ati ĺapok

Bíráló Bizotsií g tagjai ;

Horvai Ákos

dľ. Keľényi Geza

Mo|nár Gyt'rgy

dr. Czifra Gabrieĺ|a

dr. Nagy Ádám

Kmf.



gÍRÁtATÍ l*Ap

Józseńĺárosi onkormányzat (1082 Budapest, Baross u' 63-67.) aján|atkáő- áłta|jndfrandó

-VáĺĺaIRoásÍ szerződ& kercifun Horiánszlty abaÍ böMda felÚlíán,tárgW ]$t. tu.
iész, tf1ĺA.E (1) bekezdése saerinti hirdetmary és Éryrynlás nélkÍili kö'zbeszezési e$árás
fe|hívásának és dokumenüácłójának vé|eményezése

Bíráĺat dáttlma: 2014. jrinĺus 18. napján 8:00 ora

Bírálat he|yszĺne: t082 Budapes, Baĺoss u,63-67.300' tárgyaló

Bínító Bĺzotság tagjának nerĺe: VéEh Józseí János

A fe|hMst es dokumenÉđót változaflan taĺtalommal jóváhagyom.

A fe|hívásľloz, doktlmentiĺđ &wz az a|ábbĺ észłęveÜe|eket teszem:

t,"4.-:łĐ }j.-J
a Bíní|ó Bizottsłág tagja
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AtAPINFonuÁcróx n rözsrszenzÉsr euÁnÁsnól

Az Aján|atkérő, Jőzsefvárosi onkormányzat nevében ezenne| fe|kérem, hogy a 2oL4. ..............'

napján megktJ|dött aján|attéte|i felhívás, va|amint a dokumentációban leíttak szerint tegye meg
aján|atat a jelen közbeszerzés tárgyát képező fe|adatok megvalósítására.

Ajá n |atkérőre vonatkozó információk:
Név: Józsefuárosi onkorm ányzat
Cím: 1082 Budapest, Baross u.63-67.
E-mail : ballakata@jozsefuaros. hu

Lebonvo| ító szervezet :

ESZ-KER Kft.
1026 Budapest Pasaréti út 83. - BBT lrodaház
Telefon: +361/788-8931
Fax: +361/789-6943
E-mail : titkarsag@eszker.eu

Az e|járás típusa:
Kbt. Harmadik Rész, nemzeti e|járásrend szerinti hirdetmény és tárgya|ás nélkÜ|i közbeszezési
e|járás (Kbt. I22ĺ^. 5 (1) bekezdés szerinti e|járás). A hirdetmény és tárgya|ás né|kĹi|i e|járás
o|yan egy szakaszbó| álló kozbeszerzési e|járás, amelyben az aján|atkérő a nyí|t eljárás nemzeti
e|járásrendben irányadó szabá|yait a|ka|mazza a Kbt. t22l^.$-ban fog|a|t kü|önbségekke|.

E|járás nyelve:
Je|en közbeszezési e|járás kizárólagos hivatalos nye|ve a magyar. Az aján|atkérő a nem magyar
nyeĺven benyújtott dokumentumok aján|attevő á|tali fe|e|ős fordí|ását is e|fogadja.

Az e|járás tárgya:
,,VállalkozásÍ szerződés keretében Horánszky utai bcilďde felújítáa,,

A szeaődés időtartama:
A te|jesÍtés hatarideje: 2014. augusztus 29. Az aján|atkérő a munkaterü|etet leghamarabb 20t4.
augusztus 1. napján tudja átadni.

Egyéb rendelkezések:
Amennyiben az aján|attéteĺi fe|hívás és jelen dokumentáció között e||entmondás merül fe|, (ryy az
aján|attételi fe|hívásban közö|teket ke|| méĺvadónak tekinteni.

Az eljárás során fe|merülő, az ajánlattéte|i felhívásban és je|en dokumentációban nem
szabá|yozott kérdések tekintetében a közbeszezésekről szó|ó 2011. évi cuil. törvény és
végrehajtási rende|etei az irányadóak.
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1. Aiánlatkéľőľe vonatkozó információk:

Név: Józsefuárosi onkorm ányzat
Cím: 1082 Budapest, Baross u.63-67.
E-mail : ballakata@jozsefuaros. hu

Lebonvo|íto szeruezet:

-

ESZ-KER Kft.
1026 Budapest Pasaréti út 83.
Teĺefon: +361/788-8931
Fax: +361/789-6943
E-mail : titkarsag@eszker.eu

2. A közbeszezési eljárás fajtája' a|kalmazásának indoko|ása:

Kbt. Harmadik Rész, nemzeti e|járásrend szerinti hirdetmény és tárgya|ás né|kü|i közbeszezési
e|járás (Kbt, L22ll' s (1) bekezdés szerinti e|járás): Ha az építesi beruházás becsü|t éftéke nem
éri e| a százötven mi||ió forintot és az e|járásban tárgya|ás taftása nem szükéges, az aján|atkérő
o|yan kozbeszezési eljárást is |efo|ýathat ame|yben a nyí|t eljárás nemzeti e|járásrendben
irányadó szabályait alka|mazza a Kbt. I22l^. $-ban fogla|t kÜ|önbségekke|.

3. A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja' határideje, annak
beszezési helye és pénzügyi feltételei:

Ajánlatkérő a dokumentációt téríĽésmentesen bocsátja aján|attevők rende|kezésére a Kbt. 52. 9
(3) bekezdésének megfe|elően. Aján|atkérő a dokumentációt egyidejű|eg elektronikus úton ĺs
továbbítja aján|attevők részére.

A dokumentáció papír alapon is átvehető az Ész-reR Kft. (1026 Budapest, Pasaréti út 83. BBT
irodaház) titkárságán szemé|yesen Vagy meghatalmazott útján munkanapokon 9.00.15.00 óráig
(ajá n |attéte| i hatá ridő na pjá n 9. 00- 10. 00 órá ĺ9).

4. A ktizbeszezés táryya és mennyisége:
Tárgya: 

'Válla|kozási szeződés keretében Horánszky utcai bö|csőde fe|újÍtása',

Budapest VIII. kerü|et Horánszky u. fL. szám a|atti Bölcsőde udvari homlokzatának
hőszigetelése, udvari nyílászárók cseréje, belső festés, mázolás tárgyú közbeszezési e|járáshoz.

A teruezett felújítas nem hatósági engedélyköte|es.
Az intézmény udvari hom|okzatán a meg|évő fa nyílászárő szerkezetek bontása után korszerű -
0,6 Wm2K - fehér, műanyag ötkamrás nyílászárók kerülnek beépítésre.
Készü|:
- ajtó 210 x 110 méretben 9 db,
- ablak 120 x 90 méretben 24 db,
- ab|ak t20x70 méretben 11 db,
- ab|ak 120 x 110 méretben 35 db.
Az ab|akpárkányok a hőszigete|ésse| szé|esített fa|ak miatt új míĺanyag párkányt kapnak. Készü|
84 m párkány.
A belső terek páratafta|mának szabá|yozására higroszabá|yozású |égbevezetők kerü|nek
beépítésre. KészÜ|: 28 |egbevezető beépítes.
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A nyí|ászárók cseĘével 10 cm vastag EPs hőszigete|ést kap a kö|tségvetési kiírásnak
megfe|e|ően. Készü| L46 m2 hom|okzati és 48 m2 lábazati hőszĺgete|és szi|ikon gyanta alapú
hom|okzati festésse|.
Az udvari hom|okzat fe|újítasához homlokzati teĺv nem készült az Aján|atkérő fotódokumentációt
va|amint he|yszíni szem|ét biztosít. A hom|okzat színe a kivite|ezés fo|yamán kerü| a forga|mazott
a |a pszínekbő| kivá |asztásra.
A meg|évő esőe|vezető bádogos szerkezetek cserére kerü|net a kor|átok és egyéb
acé|szerkezetek mázo|ást kapnak. Késztj| 40 m függőeresz csatorna és 20 m |efo|yó csere.
Az udvari homlokzathoztartoző vasszerkezetet kor|átot védőtető |ábazatok mázo|ásra kerülnek
40 m2 fe|ületi mennyisĄ7ge|.
A hom|okzati fe|rijítassa| párhuzamosan az intézmény be|ső tereinek festése és belső nyí|ászárók
mázo|ása is fe|adat a költségvetési kiír.ásnak megfe|e|ően' Készri|: 3011 m2 be|ső festés és 245
m2 be|téri nyí|ászárő mázo|ás.

KĹilonosen fontos tény, hogy a Bö|csőde teruezett felújítása, kieme|ten a nyí|ászárők mázo|ása,
tekintve az o|dószeres festék alka|mazását kizárólag az épü|et Ĺires állapotában, nyári szünetben
végezhető. 

^20L4. 
évi nyári zárua tańás ideje augusztus 1.- augusztus 29.| Az Aján|atkérő ezen

időszakon be|ül kÍvánja a teljes munkát elvĄ7eztetni.

A pontos mennyiségeket és műszaki |eír.ást a dokumentáció tafta|mazza.

5. Aszerződés meghatározáa, amelynek megkötése éľdekében a közbeszezési
eljá rást lefolytatjá k:
,,Vá | |a I kozás i szerződés keretében Horá n szky utca i bo|csőde fe| új ítása''

6. Aszerződés időtaftama vagy a teljesítés hatáľideje:
A te|jesítés határideje: 2014. augusztus 29. Az aján|atkérő a munkaterri|etet |eghamarabb f014.
augusztus 1. napján tudja átadni.

7. A teljesítés helye:

Budapest VIII. kertilet Horánszky u,2I. HRSZ: 36611
NUTS-kod: HU101

8. Az e||enszolgá|tatás teljesítésének feltételei vagy a vonatkoző jogszabá|yokra
hivatkoás:

Az ajánlattétel, a szeĺz&és és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF).

Ajánlatkérő e|ő|eget nem biztosít.

Aján|atkérő a vá||a|kozói dfiat az lgazo|t szerződésszerű te|jesíĺ'tést követően utó|ag, 30 napos
fizetési határidejíÍ átuta|ássa| forintban (HUF) teljesíti: 1 db szám|a kiállítasára van lehetőség
megva |ósu lt te|jesítés esetén, si keres m űsza ki átadás-átvéte|t kovetően.

Aján|atkérő a vál|alkozói dfiat átuta|ással fizeti meg az alábbiak szerint:
- alvá||alkozó igénybevéte|ének hiánya esetén a Kbt. 130. 5 (1)-(3)' (6) bekezdései, továbbá a
Ptk. 6:130. 5 (1) bekezdés szerint;
- a|vá||alkozó igénybevétele esetén a 306ĺ20II. (XII.23.) Korm. rende|et 14. 5 (1)-(3)
bekezdései szerint.

A kifizetésné| aján|atkérő az Art.36/A. 5 szerint jár e|.

A rész|etes fizetési fe|téte|eket a dokumentáció tarta|mazza.
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Vonatkozó jogszabá |yok kü |önosen :

Ae. adőzás rendjérő| szó|ó 2003. évi XOI. törvény 36/A. s
A közbeszeaésekrő| sző|ő fotL, évi CVIil. töruény
Az á|talános forga|mi adóró| sző|ő2007. évi OCffII. törvény
A Polgári Töĺvénykönyv sző|ő 2013. évi V. töruény
306/2011. (}cI. 23.) Korm. rende|et az épĺtési beruházások kozbeszezésének rész|etes
szabá|yaĺró|

9. Annak meghatározáa, hogy az ajánlattevő tehet.e többváltozatú (alternatív)
ajánlatot, va|amint a ľészajánlattétel lehetősége vagy annak kiárása:
Aján|atkérő a többvá|tozatú (a|ternatÍv) aján|attétel kizáqa. Aján|atkérő a részajánlattéte|
lehetőségét nem biztosítja jelen e|járás során.

10. Az ajánlatok éftékelési szempontja:
A Kbt. 7L. s e) bekezdés a) pontja szerinti a legalacsonyabb tĺsszegĺi ellenszolgáltatás.
A lega|acsonyabb osszegű e||enszo|gá|tatás éftéke|ési szemponton be|ü| az Aján|atkérő a nettó
aján|ati árakat veti ossze és a Kbt. szabályai szerint a |ege|őnyösebbet (lega|acsonyabbat)
preferáĺja.
A nettó árakat ú9y ke|| megadni, hogy azok tarta|mazzanak minden járulékos kö|tséget,
függetlenü| azok formájátó| és forrásátó|, pl. VAM, kü|önböző dÚak és i||etéket stb.
Az aján|atok kido|gozásakor vegyék figye|embe, hogy az aján|ati árnak teljes körűnek ke||

|ennie, vagyis magában ke|| fog|a|nia va|amennyi aján|attevői kifizetési igényt.
Az Aján|attevők csak forintban (HUF) tehetnek aján|atot és a szerződéskotés valutaneme is csak
ez lehet.
Aján|atkérő nem fogad e| irreá|ĺs Vagy nem teljesíthető Vagy nem éruényesíthető megaján|ásokat.

í í h, bizÁríl alłllĺ. ác a rnałr!ĺÄrraľa|ľ iłraznláci rnłíł|.
ptr' e|járásban nem |ehet aján|attevő, a|vá||a|kozó, és nem vehet résď, az a|ka|masság
igazo|ásában o|yan gazdasági szerep|ő, aki a Kbt. 56. 5 (1) bekezdés a)-k) pontjainat továbbá a
Kbt. 57. $ (1) bekezdés a)-d), va|amint D pontjának hatá|ya a|á taftozik. Az eljárásban nem |ehet
aján|attevő, aki a Kbt. 56. $ (2) bekezdésének hatá|ya a|á tartozik.
A megkovete|t iqazolási mód:
Aján|attevő vonatkozásában: a 310/2011. (xil' 23.) Korm. rende|et L2, 5-a a|apján az
aján|attevőnek aján|atában nyi|atkozatot ke|l benyújtania, hogy nem tańozik a fenti kizáró okok
hatá|ya a|á, va|amint a Kbt. 56. s (1) bekezdés k) pont kc) a|pontját a 310/2011. (KI. 23.) Korm.
rende|et 2. s i) pont ib) a|pontja és a 4. 5 D pont fc) a|pontjában fog|altak szerint ke|| ĺgazo|nĺa.
A|vá||a|kozó és alka|masság igazo|ására igénybe vett más szeruezet vonatkozásában:. Aján|attevő a Kbt. 58. 5 (3) bekezdésében fog|a|taknak megfe|e|ően aján|atában csak
nyi|atkozni kote|es arró|, hogy a szeaődés te|jesíteséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56. $ szerinti
kizárő okok hatá|ya a|á eső alvá||a|kozót, va|amint az á|ta|a a|kalmasságának igazoĺására igénybe
vett más szeruezet nem taftozik a Kbt. 56. $ szerinti kizárő okok hatálya alá.
. Aján|attevő a 3L0l2oII. (ru' 23.) Korm. rende|et 10. 5 a|apján saját vá|asztása szerint:
o saját nyi|atkozatot nyújt be arró|, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 57. 5 (1) bekezdés a)-d),
va|amint Q pontja szerinti Kzáró okok hatá|ya a|á eső alválla|kozót, va|amint az álta|a
a|ka|masságának igazolásara igénybe vett más szeľvezet nem taftozik a Kbt. 57. s (1) bekezdés
a)-d)' valamint í) pontja szerinti kizárő okok hatálya a|á, vagy
. az e|járásban megjelo|t a|vá||a|kozó nyi|atkozatát - a meg nem jelö|tekre az a) pont
szerinti nyi|atkozat mel|ett -, valamint az a|kalmasság igazolására igénybe vett más szervezet
nyilatkozatát is benyújthatja arró|, hogy a szeruezet nem taĺtozik a Kbt. 57. s (1) bekezdés a)-d)'
va|amint í) pontja szerinti kizárő okok hatálya a|á.
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Az alkaĺmasság

PlL. A|ka|mat|an az ajánlattevő, hä az
aján|attéte|i feĺhívás megkri|dését mege|őző 3
üz|eti év során a kozbeszezés tárgyábo|
(magasépítesi tevékenységbő|) származő-
á|ta|ános forga|mi adó nélkÜl számított
árbevétele összesen nem éfte e| a 16.000.000,-
Ft-ot.

adatok és a megktivetelt igazolási mód:

P/1. Aján|attevő csato|ja a 3L0ĺ2011. (Xil.
23.) Korm. rende|et 14. 5 (1) bekezdés c)
pontja a|apján az e|járást megindító fe|hívás
megkü|dését mege|őző 3 üz|eti évre
vonatkozó, a kozbeszerzés tárgyábo|
(nagasepĺtésĺ tevékenyseýbőĺ) származő -
álta|ános forga|mi adó né|kü| számított -
árbevételérő| szóló nyilatkozatát, attóĺ
fü99ően, hogy ajánlattevő mikor jött |étre,
i||etve mikor kezdte meg tevékenységét
amennyiben ezek az adatok rende|kezésre
á|lnak.

Ha az ajánlattevő az aĺkalmassági feltéteĺben
előírt ĺrattal (árbevétehől szóĺó nyiĺatkozat)
azért nem rendeĺkezÍt mert oĺyan jogĺ
formában níÍkcjdiĺę amely tekĺntetében az
árbevételről szóló nyilatkozat benyújtáa nem
leheBéges, az e ponttaĺ kapaolatban eĺőírt
aĺkalmassági követeĺmény és Ígazoĺási mód
helyett bármely, az ajánĺatkérő által
megfeĺelőnek tekintett egyéb nyiĺatkozattal
uagy dokumentummal ĺgazoĺhatja pénzügyĺ
és gazdasági aĺkalmasságát. Az érintett
ajánĺattevő kiegészítő tá1ékoztatás kérése
során kciteles alátĺímasztanĺ, hogy olyan jogĺ
formában n(Íkc,dĺlę ameĺy tekintetében a
beszámo|ó benyújtása nem ĺehetséges és
tájékoztatĺíst kérni az e ponttal kapcsolatban
előíĺt alkaĺnasstígi kcivetelmény és ĺgazoĺásĺ
mód heĺyett az alkalmasság ĺgazoĺásának
ajánlatkérő által elfogadott modjáról.
(310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. 5
(3) bekezdés)

A Kbt. 55.s (4) bekezdésében fog|a|tak
a|apján a PlL. a|ka|massági fe|tétel
vonatkozásában az egyt]ttes megfe|e|és
megengedett.

Aján|attevő (közos ajánlattevők) az előílt
alkaImassági kovete|ményeknek bárme|y más
szeruezet (vagy szemé|y) kapacitására
támaszkodva is megfelelhet a Kbt. 55. s (4)-
(6) bekezdésében fog|a |taknak megfe|e|ően.
Amennyiben aján|attevő az aIkalmassági
követelményeknek bármely más szeruezet



kíván megfe|e|ni, űgy aján|attevő
a|kalmasságát a Kbt. 55. s (5)-(6) bekezdései
szerint köte|es igazo|ni.
A kezességvá||a|ásró| szóló dokumentumot
erďeti Vagy hite|es máso|ati pé|dányban
kérjÜk csato|ni.

Ajánlatkélő a 37o/2o71 (XII,23.) Korm.
rendelet l4,5 (8) és 17, 5 G) bekezdése
alapján elfogadja az ajánlattevő arra
vonatkozó nyilatkozatát Í9, hogy
megfelel az ajánlatkélő által előírt
alkalmassági kővetelményeknet azzal,
hogy amennyiben az elbíráIás során az
ajánlatkéńnek kétsqe meriil fel a
nyilatkozat ualósiágtartaImáuaI
kapaolatban, a Kbt. 67. S (1)
bekezdése szerinti felvilágosítiís kélés
keretében előírhatja az igazolás
benvúitását'

Az alkaĺmasság nqíté|éséhez sztikséges
adatok és a megkciveteĺt igazoĺási mód:

M l 1. az aján|attéte|i fe|hívás megkti|désétől
visszafe|é számított öt évben (60 hónapban)
teljesített és átadás-átvéte||el lezáru|t épĺtési
szerződéseinek ismeftetése a szeződést kötő
másik fé| álta| adott igazo|ássa| (310/2011.
(Xil. 23.) Korm. rendelet. 16. 5 (3), (5)
bekezdés).
Az igazo|ásban meg ke|| adni:
o a me9éPíEett |étesítmény megnevezését;. az elvégzett munkák fe|soro|ását;
. saját te|jesítés o/o-oS méftékét
. az el|enszo|gáltatás nettó összegét; és a
saját te|jesítés éftékét. a te|jesítés idejét és he|yét,
. a szerződést kötő másik fé| nevét, címét,
. nyilatkozni kell arró|, hogy a te|jesítés az
előírásoknak és a szeződésnek męfe|e|ően
töftént-e.
Amennyiben Aján|attevő referenciaként o|yan
korábbi tevékenységet kilván bemutatni,
amelyben konzorcium vagy projeKtársaság
tagjaként te|jesített, abban az esetben a Kbt.
129. s (7) bekezdés figye|embe véte|éve| ke||

igazolnia aIkaImasságát.
Ha a nyertes közos aján|attevőként teljesített
épÍtésĺ beruházásra vonatkozó referencia
igazolás nem állítható ki az egyes
aján|attevők á|tal végzett munkák
e|kü|onÍtéséve|, úqy az aián|atkérő a

Az aĺkĺmasság mĺnimumkcjvetelményeQ :

A|ka|mat|an az aján|attevő, ha az:

Mlt,. az e|járást megindíto felhÍvas feladásátó|
visszafe|é számított 60 hónapban (fe|adási
időpont évlhőlnaptol visszafeĺé számított
mege|őző 60. hónap hó/napjáig terjedő időszakot
vlzsgá|va) nem rende|kezik az alábbi
szerzffiésszerűen te|jesített, sikeres műszaki
átadás-átvéte||el zá ru |t referenciáva | :

a) ame|y magasépítési tevékenységre
vonatkozik és az e||enszo|gáltatás
összege e|éfte a nettó 15.000.000, .Ft-ot

b) amely magasépítési hom|okzati
hőszigete|ési és nyí|ászárő csere
kivitelezési tevékenysĄ;re vonatkozik és
me|ynek keretében |ega|ább 50 db
nyílászárő kerÜ|t beépítésre egy épületen
behil.

A referenciák között az átfedés megengedett,
maximum 2 referenciáva| igazo|hatóak az
a I ka I masságí követelmények.
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referencia igazolást bárme|yit a
részt vett aján|attevő részérő| az ismeftetett
építési beruházás egésze tekintetében
köte|es e|fogadni, fe|téve, hogy a teljesítés a
közös aján|attevők egyetem|eges
feĺelősségvá||alása mel|ett töftént és az
igazolást benyújtó aján|attevő által vegzett
te|jesítés aránya elérte a l5olo-ot.
Amennyiben aján|attevő az aIka|massági
követe|ményeknek bárme|y más szeruezet
(vagy szemé|y) kapacitására támaszkodva
kÍvan megfe|elni, (tgv ajánlattevő
a|ka|masságát a Kbt. 55. 5 (5)-(6) bekezdései
szerint köte|es igazolni. Ptk. 6:419. $ szerinti
kezességvá||a|ásró| sző|ő dokumentumot
eredeti Vagy hite|es másolati pé|dányban
kérjLik csatolni. A Ptk. 6:4L9. $-ban fog|a|tak
szerint kezesként fe|e| az aján|attevő
teljesítése során azon részének
e|maradásáva| Vagy hibás te|jesítéséve|
összefÜggésben az aján|atkérőt éft kár
megtérítésééft, ame|yre vonatkozóan az
aján|attevő a|ka|masságát a korábbi
te|jesítések bemutatása igazo|ta.

Aján|atkérő kije|enti, hogy a referencia a
szerzffiés teljesítésének egészére vonatkozó
a|kalrnasságot igazol (306/2011. (Xil. f3.)
Korm. rendelet 10. s (2) bekezdése
A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. $
(1a) bekezdés szerint, ha a Magyar
Kereskede|mi és Iparkamara válla|kozó
kivite|ezői névjegyzékében megjelenÍtett 15.
g (2) bekezdés e|őírásainak megfele|ő
dokumentumok bizonyítját hogy a gazdasági
szereplő megfele| az aján|atkérő á|ta|
meghatározott kovete|ményeknet a
követe|mény és a megfe|e|ést igazo|ó
dokumentum he|yének pontos megje|ö|ését is
köte|es e|fogadni az aján|atkérő a 15. $ (2)
bekezdésében meg hatá rozott doku mentu mok
benyrijtása he|yett.

Aján|attevő (kozös aján|attevők) az e|őíľt
a|kalmassági kovete|ményeknek a Kbt. 55. $
(4) bekezdésében fogla|taknak megfe|elően
fe|ehetnek ffi€9, i|letve bárme|y más
szeruezet (vagy szemé|y) kapacitására
támaszkodva is megfe|e|hetnek a Kbt. 55. $(5)-(6) bekezdésében fog|a|taknak
megfe|eĺően.
Amennyiben aján|attevő az alkalmassági
követe|ményeknek bárme|y más szeruezet

ására támaszkodva
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kÍván megfe|e|ni, úgy ajánlattevő
a|kalmasságát a Kbt. 55. s (5)-(6) bekezdései
szerint köte|es igazo|ni.

Ajánlatkérő a 3lo/2o71 (XII,23,) Korm,
rendelet 74,5 G) bekedése és 77, 5 (6)
bekezdése alapjián elfogadja az
ajánlattevő arra vonatkozó
nyÍlatkozatát is, hogy megfelel az
ajánlatkérő iáltal előírt alkalmasságÍ
követelményeknet azzal, hogy
amennyiben az elbírálás során az
ajánlatkétőnek kéBege meriil fel a
nyÍIatkozat ualóńgbrtaImáual
kapcsolatban, a Kbt 67. 5 (f)
bekezdése szerinti felvÍIiágosítás kélés
keretében előírhatja az Ígazolás

13. Aján|attételi határidő:
2ot4. .......::i'.!.'....... 10.00 óra.
Az aján|atoknak ezen hataridőig az alábbi címen rende|kezésre ke|| á||nia, a kézbesítésbő|
származó bá rm i nem ű késede|em az ajá n lattevő fe|e|őssége.

Ĺ4. +,ajánlat benyújtásának címe:
Esz-KER Kft. titkárság
1026 Budapest, Pasaréti út 83. BBT irodaház, titkárság

15. Az ajánlattétel nyelve:
Az aján|atot magyar nye|ven ke|| beadni, más nyelven nem nyújtható be az aján|at.
Az e|járás során mindennemű |eve|ezés és kapcso|attartás csak ezen a nye|ven torténik.
Joghatás kĺvá|tására csak a magyar nye|vű nyi|atkozatot okiratok a|kalmasak. Abban az
esetben, ha a benyújtásra kerrj|ő igazo|ások vagy okiratok nye|ve nem magyar, úgy az
ajánlattevő köte|es me||éke|ni a magyar nye|vű fordításokat annak szem előtt taftásáva|,
hogy a helytelen fordítas következményeit az aján|attevőnek kell vise|nie.

L6. 
^zajánlat(ok) 

felbontásának helye, ideje és az ajánlatok felbontásán jelenlétre
j.ogosultak:
ESZ-KER Kft. titkárság
1026 Budapest Pasaréti út 83. BBT irodaház,tárgya|ő
2014. ..............,..: 10.00 óra.
Kbt. 62' 5 (2) bekezdésében meghatározott szemé|yek jogosu|tak je|en lenni.

L7 . Az ajá nlati kötöttség mi nimá l is időtafta ma :

60 nap, az aján|atok fe|bontásátó| számítva

18. Az ajántati biztosÍték előírására, va|amint a szenődésben megkövetelt
biztosítékokra vonatkozó információ:
Aján|atkérő je|en kozbeszeęési eljárásban aján|ati biztosíték nyújtását nem követe|i meg.

Meghiúsu|ási kotbér: ha o|yan okbó|, amelyért a Vá||a|kozó fe|e|ős a szerződés te|jesítése
meghiúsut, akkor a Megrende|ő részére meghiúsu|ási kötbért fizet. A meghiúsulási kötbér
a|apja a szerződés szerinti nettó vá||a|kozói díj, méftéke a kötbéra|ap 25 o/o-a.
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Késedelmi kötbér: Vá||a|kozót a szerződésben meghatározott bárme|y kote|ezettségénet
fe|adatának késede|mes te|jesítése esetén késede|mĺ kötbér-fizetési kotelezettség terheli. A
kötbér a|apja a szerződés szerinti nettó vállalkozői díj. A kötbér mértéke a késede|em minden
naptári napja után napi o,2o/o a kötbéralapra vetítetten.

Jótá||ás: a sikeres műszaki átadás-átvételtől számítva 24 hónap.

19. A közbeszerzés Európai Unióból származő forrásbó| támogatott?
Nem.

2o. Egyéb információk:
1. A hiánypot|ást Ajánlatkérő a Kbt. 67. $ szerint biztosítja. Aján|atkérő nem rende| e| újabb
hiánypot|ást, ha aján|attevő a hiánypot|ása során korábban nem szereplő gazdasági
szerep|őt von be az e|járásba és e gazdasági szerep|őre tekintetteĺ |enne szÜkséges az
újabb hiánypót|ás. Atalánydfias kivite|ezési szerzffiés esetén a szakmai aján|at részeként
benyújtott árazott kö|tségvetés téte|ei és egysegárai poto|hatóat módosíthatóat
kiegészíthetőek vagy torö|hetőet fe|téve hogy a javítás a teljes ajánlati ár vagy annak
értéke|és a|á eső összege vá|tozását nem eredményezi. Az i|y módon javított árazott
kö|tségvetés tekintetében a 68. $ nem a|ka|mazható.
2. A Kbt. t22l^. $-ban meghatározott hirdetmény és tárgya|ás né|kü|i közbeszezésĺ
e|járásban kizárő|ag az aján|attéte|re fe|hívott gazdasági szerep|ő(k) tehet(nek) aján|atot.
Az ajánlattéte|re fe|hívott gazdasági szerep|ők kozosen nem tehetnek aján|atot, nincs
azonban akadá|ya annat hogy valame|y aján|attételre fe|hí.vott gazdasági szerep|ő o|yan
gazdaságĺ szereplőve| tegyen közös aján|atot ame|ynek aján|atkérő nem küldott
ajá n |attételi felh ívást.
3. ptr' ajánlatnak tafta|maznĺa ke|| az aján|attevő nyi|atkozatát a Kbt. 60. s (3) és (5)
bekezdésére, a Kbt. 40. 5 (1) bekezdés a) és b) pontjára. Nem|eges tafta|ommal is
csatolandóak a nyi|atkozatok. A Kbt. 60. 5 (3) bekezdése szerinti nyĺ|atkozatot kérjük
eredeti példányban csato|ni.
4. A nyeftes(ek) á|ta| létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi szemé|y (adott
esetben): Közös gazdasági társaság nem hozható |étre, de közös aján|attéteĺ esetén a
vezető céget meg ke|l je|o|ni, és közös ajánlattevőknek egyetem|eges fele|ősséget ke||

vá|la|niut va|amint konzorciumi megá||apodást ke|| kötni, amelynek tarta|ma a Kbt. 25. 5-
ában foglalt va|amennyi kikötésre kiterjed.
5. pr' aján|atkérő e|őíąa, hogy az ajánlattevők tájékozodjanak az adőzásra, a
környezetvá1e|emre, az egészségvéde|emre és a fogyatékosságga| é|ők
esé|yegyen|őségére, va|amĺnt a munkavá||a|ók véde|mére és a munkafeltéte|ekre vonatkozó
o|yan köte|ezettségekrő|, ame|yeknek a te|jesÍĽés he|yén és a szerzffiés te|jesítése során
meg ke|| feĺelni (Kbt. 54. 5). Tájékoztatást nyújtó szeĺvezetek a 2. kötetben talá|hatóak.
6. Formai e|őír.ások: az ajánlatot aján|attevőknek nem e|ektronikus úton ke|| a je|en

felhiivásban és a dokumentációban meghatározott tafta|mi és formai követe|ményeknek
megfele|ően e|készítenie és benyújtania:
. az aján|at papír a|apú pe|dányát zsinórra|, |apozhatóan össze ke|| fíjzni, a csomót
matricával az ajánlat e|ső vagy hátsó |apjához rögzíteni, a matricát le ke|| bélyegezni, vagy az
aján|attevő részérő| erre jogosu|tnak a|á kel| írni, úgy hogy a bé|yegző, i||ető|eg az a|áírás
|ega|ább egy része a matricán |egyen;
. az aján|at o|dalszámozása eggye| kezdcídjön és o|da|anként növekedjen. Elegendő a
szoveget vagy számokat vagy képet taĺta|maző olda|akat számozni, az üres olda|akat nem
ke||, de |ehet. A cím|apot és hát|apot (ha vannak) nem ke|l, de lehet számozni. Az aján|atkérő
az ettől kisméĺtékben e|térő számozást (pl. egyes olda|akná| a ĺA, lB o|da|szám) is e|fogad,
ha a tarta|omjegyzékben az egyes iratok he|ye egyéĺte|műen azonosítható és az iratok
he|yére egyéfte|műen lehet hivatkozni' Az aján|atkérő a kismértékben hiányos számozást
jogosu|t kiegészíteni, ha ez az aján|atban va|ó tájékozodása, i||eWe az ajánlatra va|ó
hivatkozása érdekében szükséges;
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. az aján|atnak az elején taľta|omjegyzéket ke|| tafta|maznia, me|y alapján az aján|atban
szerep|ő dokumentumok oldalszám a|apján megta|á|hatóak;
. az aján|atokat záft csomagolásban, egy papír aĺapú pé|dányban, továbbá 3 db a papír
a|apú pé|dánnya| mindenben megegyező máso|ati pé|dányt ke|| eleKronikus adathordozón
(pendrive, DVD vagy CD, je|szó né|kü| o|vasható, de nem modosĺtható pdf.fi|e);
. aján|attevő nyi|atkozzon az aján|atában, hogy az e|eKronikus másolati pé|dány a papír
a|apú pé|dánnya| mindenben mege gyezik;
. az aján|atban |évő, minc|en c|okumentumot (nyi|atkozatot) a végén a|á ke|| írnia az adott
gazdálkodó szeruezetné| erre jogosu|t(ak)nak cégszerűen vagy o|yan szemé|ynet vagy
szemé|yeknek aki(k) erre a jogosu|t szemé|y(ek)tő| í.ásos meghatalmazást kaptak;
. az ajánlat minden olyan o|da|át, ame|yen - az aján|at beadása előtt - módosítást
hajtottak végre, az adott dokumentumot a|áírő szemé|ynek Vagy szemé|yeknek a
módosításnál is kézjeggyel ke|| el|átni;
. a záft csomagon ,,Ajánlat: Horánszky bo|csőde,', va|amint: ',Csak közbeszezési eljárás
során, az aján|attéte|ĺ határidő lejáftakor bontható fe|!', megje|ö|ést ke|| fe|tüntetni.
7. Az aján|atokat íi.ásban és záftan, a fe|hiivás á|ta| megje|o|t kapcso|attaftási pontban
megadott címre közvetlenĹi| vagy postai úton ke|| benyújtani az ajánlattéte|i határidő
|ejáńaig. A postán fe|adott aján|atokat az aján|atkérő csak akkor tekinti határidőn belü|
benyújtottnak, ha annak kézhezvéte|ére az ajánlattételi határidő |ejáftat mege|őzően sor
kertil. Az aján|at, i||etve az azza| kapcso|atos postai kĹi|demények e|vesztésébő| eredő
kockázat az aján|attevőt terhe|i.
8. Az aján|atnak fe|o|vasólapot kel| taĺta|maznia a Kbt. 60. 5 (6) bekezdése szerint.
9.Az aján|atokat írásban és zártan, a fe|hÍvás által megje|o|t kapcso|attaftási pontban
megadott címre (|ásd 14. pont) közvetlentjl vagy postai úton ke|| benyújtani az ajánlattéte|i
hataridő lejáftaig. A postan fe|adott aján|atokat az aján|atkérő csak akkor tekinti határidőn
be|ri| benyújtottnak, ha annak kézheałételére az ajánlattételi határidő |ejáftat mege|őzően
sor kerÜ|. Az aján|at, i||etve az azza| kapcsolatos postai kü|demények e|vesztésébő| eredő
kockázat az ajánlattevőt terheĺi.
10. Az aján|athoz csato|ni ke|l az aján|attevő, az a|ka|masság igazo|ásába bevont
(kapacitást nyújtó) gazdasági szereplő cégjegyzésre jogosu|t, nyilatkozatot, dokumentumot
a|áírő képvise|ő a|áír.ási címpé|dányát vagy a|áír.ás mintáját. Amennyiben az ajánlat
cegjegyzésre jogosu|tak álta| meghata|mazott(ak) a|áí.ásáva| kerÜl benyújtásra, a teljes
bizonyíto erejű magánokiratba foglalt meghata|mazásnak tarta|maznia ke|| a
meghataImazott aláírás mĺntáját is.
11. Aján|atkérő a Kbt. 122. 5 (5) bekezdése vonatkozásában, a kięészítő tájékoztatás
esetében ésszerű időnek tekinti az aján|attéte|i határidő lejártat mege|őző harmadik
munkanapot (tájékoztatás megkü|désére), feltéve, hogy a kérdések és kérések az
aján|attéte|i határidő |ejártat mąe|őző otodik munkanapig megérkeznek ajánlatkérőhöz.
Az aján|atkérő, amennyiben a válaszadáshoz nem á|| megfe|e|ő idő rende|kezésre, a 45. $
(4) bekezdésében fogla|t módon é|het az ajánlattéte|i meghosszabbításának lehetőségéve|.
12. Fordítás: az ajánlatban valamennyi igazo|ást és dokumentumot magyar nye|ven ke||

benyújtani. Az aján|atkérő a nem magyar nye|ven benyújtott dokumentumok ajánlattevő
á|ta|i fe|e|ős fordÍtásat is köte|es e|fogadni.
13. Irányadő idő A teljes aján|attéte|i fe|hÍvásban, va|amint az e|járás során va|amennyĺ
órában megadott határidő közép-európai he|yi idő szerint értendő. (cFr)
14. Aján|atkérő a 3I0ĺ2oIt. (XII. 23.) Korm. rende|et 20. 5 (4) bekezdése a|apján fe|hÍľja
az aján|attevő figyelmét, hogy aján|atkérő az aján|attevő pénztigyi és gazdasági, va|amint
műszaki, il|ető|eg szakmai aIka|masságának fe|téte|eit és igazo|ását a minősített
aján|attevők hivata|os jegyzékébe tofténő fe|vétel feltételét képező minősítési
szempontokhoz képest szigorúbban á||apította meg P/l., M/l. fe|téte|ek vonatkozásában.
15. A Kbt. 36. $ (3) bekezdése a|apján a je|en felhívásban e|őírt igazo|ások egyszerű
másolatban is benyújthatóak, kĺvéve, ahol a fe|hívás ettő] eltérően rende|kezik.
L6. 

^z 
eljárás nyeftese: az az aján|attevő, aki az ajánlatkérő á|ta| az e|járást megĺndÍtó

felhívásban és a dokumentációban meghatározott feĺtéte|ek a|apján, va|amint a
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meghatározott éŕéke|ési szempont szerint a |egkedvezőbb érvénves ajánlatot tette. Az
aján|atkérő csak az e|járás nyeftesével köthetĺ meg a szerz&ést, Vagy _ a nyertes
vissza|épése esetén - az aján|atok éftéke|ése során a kóvetkező legkedvezőbb ajánlatot
tevőnek minősÍtett szeľvezette| (szemé||ye|), ha őt az aján|atok eIbírrálásáró| szó|ó írásbe|i
összegezésben megje|ö|te.
t7. Irányadó Jog: A je|en aján|attéte|i fe|hívásban nem szabá|yozott kérdések
vonatkozásában a közbeszerzésekrő| szóló 2011. évi cvlil. töruény és végrehajtásĺ
rende|eteinek előír.ásai szerint kel| eljárni.
!8. pz.ajánlatkérő nem é| a Kbt. ILf. s (9) bekezdésében fog|a|t |ehetőségével.
tg.Az' aján|attéte| során nem forintban rendelkezésre ál|ó adatok átszámításáná| az
ajánlattevőnek a referenciák tekintetében a te|jesítés napján, árbevéte| esetében a tárgyév
uto|só napján érvényes Magyar Nemzeti Bank á|tal meghatározott devizaáľfo|yamokat ke||

a|kalmaznia. Amennyiben valame|y devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jqYez, az adott
devizára az aján|attevő szerinti ország központi bankja á|ta| - a referenciák esetében az
azok te|jesíĽésekor, árbevéte|re vonatkozó adatok esetében a tárgyév uto|só napján
hatályos - megfele|ően éruényes devizaárfo|yamon számított euró ellenérték képezi az
átszámítas a|apját.
20. pa, eljárás során eleKronikus ár|ejtésre nem kerül sor.
21.Aján|atkérő je|en közbeszerzési e|járásban nem ír.ja elő aján|ati biztosÍték nyújtását.
22. 

^ 
nyeftes aján|attevőnek a szeződéskötés időpontjában rende|keznie ke|| |egalább

10.000.000,- Ft|év és |ega|ább 5.000.000,- Ft/káresemény mértékű a fe|adat el|átására
vonatkozó szakmai fe|elősségbiztosítássa|. Amennyiben a nyeftes aján|attevő a
szeződéskotés időpontjában nem rende|kezik a fenti kritériumokka| rende|kező
fe|e|ősségbiztosítással, abban az esetben az a szerződéskötéstő| va|ó visszalépést je|enti a
Kbt. 124. 5 (4) bekezdése a|apján és az aján|atkérő a második |egkedvezőbb aján|attevővel
köt szeződést. Aján|attevőnek aján|atában nyilatkoznia ke||, hogy nyeftessége esetén a
szezó1déskotés időpontjában a fenti tarta|mú szakmai fe|e|ősség biztosítással rende|kezni
fog.
23. Aján|attevőknek aján|atukhoz tételes árazott kö|tségvetést ke|| csato|niuk.
24. Ajá n |atkérő a projekttá rsasá g |étrehozásá na k lehetőségét kizár1a.

22. Ajá n la*ttét.e! j f.ęth ívás meg kü ldésének na pja :

2014. ..............r;.r......
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1. A DOKUMENTACIO TARTALMA

1'1. A dokumentáció a következő részekbő| á||:
1. xöľrĺ: nĺÁľmrrÉreu FEtHÍvÁs
2. xölrĺ: Úruuľłľo nz ÉnorxEtT GAzDAsÁcr szEREPLór nÉszÉnr
3. xörrrl szERzőDÉsTERvEzET
4, xöľeľ: ruÁľlorĺ rełzol.łs. És ľvruľxozłľľqrľľÁĺ
5. xöreľ: uÚszłrr ľÍnÁs

öná|ló mel!ékIetként:
- tervdokumentáció
- árazat|an költségvetés

I.2. Je|en dokumentáció nem mindenben ismét|i meg az aján|attételi fe|hÍvásban fogla|takat, a
dokumentáció az ajánlattéte|i fe|hĺvássa| együtt keze|endő. Az. ajánlattevők kizáró|agos
kockázata, hogy gondosan megvizsgá|ják a dokumentációt és annak mĺnden kiegészítését,
ame|y eset|eg az aján|ati időszak a|att kerti| kĺbocsátásra, va|amĺnt, hogy megbízható
információkat szerezzenek be minden olyan körü|mény és köte|ezettség vonatkozásában, ame|y
bármi|yen módon is befo|yáso|hatja az ajánlat természetét vagy jel|emzőit.

1.3. Az ajánlattevőknek a dokumentációban közölt információkat biza|mas anyagként ke|| kezelniüt
ame|yrő| harmadik fé|nek semmifé|e rész|etet ki nem szo|gá|tathatnat hacsak e harmadik fé|
nem készít és nyújt be aján|atot az aján|attevő számára a munka egy részére vonatkozóan
(alvá||a|kozó), vagy az alka|masság igazo|ásában részt vesz a gazdasági szereplő. Sem a
dokumentációt, sem annak részeĺt vagy máso|atait nem |ehet másra felhaszná|ni, mint
aján|attéte|re, és az abban |eílt szo|gá|tatások cé|jára.

2. KIEGÉszÍrőľn:ÉxoTATÁs

2.1. Bármely gazdasági szerep|ő, aki je|en kozbeszerzési e|járásban aján|attevő |ehet - a megfe|e|ő
ajánlattéte| érdekében - az aján|attéte|ĺ felhÍvásban, va|amint a dokumentációban foglaltakka|
kapcso|atban írásban kiegészítő (éńe|mező) tájékoztatást kérhet az aján|atkérőtől vagy az álta|a
meg hatá rozott szeruezettő|.

2.2. Aján|atkérő a Kbt. t22. s (5) bekezdése vonatkozásában, a kiegészíĽő tájékoztatás esetében
ésszerű időnek tekinti az aján|attéte|i határidő lejártat mege|őző harmadik munkanapot
(tájékoztatás megkti|désére), feltéve, hogy a kérdések és kérések az aján|attéte|i határidő
|ejá ľtat megelőző ötöd i k m u n ka na pi g megérkeznek ajá n |atkérőhoz.

2.3. Bárme|y gazdasági szerep|ő kĺegészÍtő tájékoztatást a kovetkező kapcso|attaľtási pontokon
szerezhet:

Ész.xrn xĺt.
1026 Budapest' Pasaľéti út 83. Fsz. Titkárság

Telefon : +36L I 788-893 I
Fax: +3611789-6943

E-mail : titkarsag@eszker,eu

2.4. Aján|atkérő nem vál|a| fele|ősséget azért, ha egy gazdasági szerep|ő a dokumentációt nem
vá|totta ki (nem kéfte annak megkü|dését) és kiegészítő tájékoztatás kérés keretében nem adja
meg azon e|érhetőségeit melyekre a kiegészítí tájékoztatás megadását várja és ezá|ta|
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4.1.

Ajánlatkérő nem képes a tájékoztatás célszemé|yhez történő megkü|désére (vagy téves, i||etve

az aján|attéte|i fe|hÍvás megkĹi|désekor rende|kezésére álló címre kü|di meg a tájékoztatást).

A kiegészítő tájékoztatás te|jes tarta|mát hozzáférhetővé ke|| tenni, i||etve meg ke|l kü|deni
va|amennyi gazdasági szerep|ő részére. A kiegészítő tajékoztatást a gazdasági szerep|ők azonos
fe|téte|ek mellett kapják meg ír.ásban, te|efax útján és e-mai|ben a dokumentáció átvéte|e vagy
a kérdésfe|tevés során fe|tÜntetett te|efaxszámra és e-mail címre. A kiegészítő tájékoztatás
akkor minősü| kézbesítettnek, ha a gazdasági szerep|ő a kiegészíkí tájékoztatást akár te|efax,
emai|, vagy akár szemé|yes kézbesítés útján megkapta, vagy szabályszeríĺ éftesítés me||ett nem
vette át.

A kiegészĺtő tájékoztatások kézheaĺéte|ét az ajánlattevőknek ha|adékta|anul vissza keĺ|

igazolniuk. Kérjl.ik a 
.|lsztelt 

Aján|attevőket, hogy a vá|aszok megérkezésérő| a 06-11789-6943-
as faxszámra Vagy a titkarsag@eszker.eu e-mai| címre kü|djenek visszaje|zést!

A gazdasági szerep|ő kizáró|agos fe|e|őssege, hogy o|yan te|efax-elérhetőséget vagy e-maĺl
címet adjofl ffi€9, ame|y a megkü|dendő dokumentumok fogadására f4 őrában a|ka|mas.
Ugyancsak a gazdasági szereplő fe|előss{;e, hogy a szeruezeti egységén be|ü| a kiegészítő
tájékoztatá s időben az arra jogosu lthoz kerÍ.i ljön.

HELYsZÍNI BEJÁRÁS És roľzulTÁcló

Aján|atkérő helyszíni bejárást je|en e|járás során nem taft.

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

Az AJÁN LAToK BENYliJľÁsł

Az ajánlattevőnek a Kbt.-ben, az ajánlattéte|i fe|hívásban, i||etve jelen dokumentációban
meghatározott taľta|mi és formai követe|mények maradékta|an fi9ye|embevéte|éve| és az e|őílt
kötelező okiratot dokumentumot nyi|atkozatok (a továbbiakban együttesen: mel|ék|etek)
becsato|ásáva| kel| ajánlatát benyújtania.

Ajánlatkérő az aján|attéte| megkönnyítese érdekében az iratmintákat és a szeződésteruezet
(vagy szeződéses fe|téte|ek) szovegét e.mai|-en is megkü|di a dokumentációt átvevő gazdasági
szereplők részére, azza|, hogy e|sőd|egesen a nyomtatott formában átadott dokumentáció
taftaIma tekintendő irányadónat és ajánlatkérő semmifé|e fe|e|ősséget nem vá|lal az
e|ektronikus iratok sérülésebő|, megrongá|ódásábó| fakadó károkéń. Aján|attevő kü|ön kérésére
(p|. e-mai| cím hiányában) az e|eKronikus dokumentumokat CD |emezen is rendelkezésre
bocsátja aján|atkérő. Je|en dokumentáció nem mindenben ĺsmét|i meg az ajánlattéte|i
fe|hÍvásban fog|a|takat ezért hangsű|yozzuk, hogy az aján|attéte|i dokumentáciő az aján|attételi
fe|hÍvással együtt kezelendő. Az aján|attéte|i fe|hÍvas és a dokumentáció rende|kezéseĺnek
eset|eges e||entmondása esetén a fe|hívásban szerep|ők az irányadóak. A dokumentáció
papíra|apú és elektronikus vá|tozata kozü| a papíra|apú az irányadó. Ajánlattevő kötelezettségét
képezi - az aján|attéte|i fe|hívás és je|en dokumentáció gondos áttanu|mányozását követően -
az ezekben fog|a|t valamennyi előír.ás, formai követe|mény, kikotés, a beszezés tárgyára
vonatkozó specifikáció betaftása, valamint a kiegészĺtő (érte|mező) tájékoztatás_kérésre adott
aján|atkérői vá|aszok figye|embevéte|e. Ajánlattevő kote|es az aján|attéte|i felhívásban, a
dokumentációban és aján|atkérő á|ta| - a te|jesítéssel kapcsolatban - szo|gá|tatott minden
i nformáció pontosságá ró| meggyőződni.

Formai e|őírások:

L4



az aján|atot ajánlattevőknek nem e|ektronikus úton ke|| a je|en fe|hĺvásban és a
dokumentációban meghatározott tafta|mi, és a formai követelményeknek megfe|e|ően
elkészítenie és benyújtania :

- az aján|at papír a|apú pe|dányát zsinórral, |apozhatóan össze ke|| fűzni, a csomót matricáva|
az ajánlat e|ső vagy hátsó lapjához rogzíĽeni, a matricát |e ke|| bé|yegezni, vagY az aján|attevő
részérő| erre jogosultnak alá kel| írni, úgy hogy a bé|yqző, i||ető|eg az a|áírás |egalább egy
része a matricán legyen;
- az aján|at olda|számozása eggyel kezdődjön és olda|anként növekedjen. Elegendő a
szöveget vagy számokat, vagy képet tarba|maző o|da|akat számozni, az Üres o|da|akat nem
ke||, de |ehet. A cím|apot és hát|apot (ha vannak) nem ke||, de lehet számozni. Az aján|atkérő
az ettő| kisméftékben eltérő számozást (p|. egyes olda|akná| a lA, lB o|da|szám) is e|fogad, ha
a tarta|omjegyzékben az egyes iratok he|ye egyéftelműen azonosítható és az iratok he|yére
egyéfte|műen lehet hĺvatkozni. Az aján|atkérő a kismértékben hiányos számozást jogosu|t
kiegészíteni, ha ez az ajánlatban va|ó tájékozódása, i|leWe az ajánlatra va|ó hivatkozása
érdekében szükséges;
- az aján|atnak az e|ején tartalomjęyzéket ke|| tafta|maznia, me|y alapján az aján|atban
szereplő doku mentu mok olda |szá m ala pján megtalá | hatóa k;
- az aján|atot záft csomago|ásban, 1 papír aĺapri pé|dányban ke|| benyújtani. Az ajánlatot
te|jes terjede|mében - e|ektronikus képolvasó eszköz (scanner) segítségéve| - elektronikus
adathordozón is be kell nyújtani (cD, DVD), 3 darab elektronikus, a papír a|apú pé|dánnya|

mindenben megegyező máso|ati pé|dányban, jelsző né|ktil o|vasható .pdf formátumú
fáj|(ok)ban'
- az aján|atban |évő, minden dokumentumot (nyilatkozatot) a vegén a|á kell írnia az adott
gazdá|kodó szeruezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan szemé|ynet Vagy szemé|yeknek
aki(k) erre a jogosu|t személy(ek)től ír.ásos meghata|mazást kaptak;
- az aján|at minden o|yan o|da|át, ame|yen - az aján|at beadása előtt - mfuosÍtást hajtottak
végre, az adott dokumentumot a|áíró szemé|ynek Vagy szemé|yeknek a módosÍtásná| is
kézjeggye| ke|| el|átni;
- a zárt kü|ső csomagon az ,,Ajánlat: Horánszky btjĺąsőde,, valamint: ,,Gak kcizbeszerzési
eljárás során, az ajánlattételĺ határidő le1áĺtakor bontható fel,, megje|o|ést ke|| fe|tüntetni a
csomag tafta|mának beazonosí|hatósága érdekében.

Az aján|at nem tafta|mazhat beto|dásokat, tör|éseket és átír.ásokat az aján|attevő álta|
e|követett hibák szÜkĄ;es korrekcióinak kivéte|éve|, ame|y esetben ezen korrekciókat az
aján|atot aláíró szemé|ynet vagy személyeknek kézjegyükkel ke|| e||átni.

Az ajánlatokat ír.ásban és zártan, a felhĺvás á|ta| megje|o|t kapcso|attaftási pontban megadott
címre közvetlenü| vagy postai úton ke|| benyújtani az aján|attételi határidő lejártaig. A postán,
futárral feladott, Vagy személyesen kézbesített aján|atokat az aján|atkérő csak akkor tekinti
hataridőn be|ü| benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az aján|attételi határidő |ejártaig sor
kerü|. Az aján|at i||etve az aua| kapcso|atos postai kÜldemények e|vesztésébő| eredő kockázat
az aján|attevőt terhe|i.

Az ajánlatok benyújtásának he|ye és határideje:

Ész.xen Kft., titkárság
Lo26 Budapest, Pa9ąréti 1't 83. BBT irodaház

2oL4. 1'i ; ;'i1.'1 ;11.; ;.1.i 1o.o0 óra.

Kbt. 62. $ (2) bekezdésében meghatározott szemé|yek jogosu|tak je|en |enni.

Személyes leadás esetén kérjÜt hogy aján|ataikat |ehetőseg szerint munkanapokon 9-15 óra
között adják le, az aján|attéte|i hataridő lejártanak napján természetesen 9-10 óráig!

4.7.



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

4.g. Ha jelen dokumentáció aján|ott igazo|ás- és nyi|atkozatminta a|ka|mazását írja elő, ez esetben a
4. kotetben ta|á|ható vonatkozó iratmintát kérjük |ehetőség szerint fe|haszná|ni és megfe|e|ően
kito|tve az aján|athoz me||éke|ni.
Az aján|ott igazo|ás- és nyilatkozatminta he|yett annak tafta|milag mindenben megfe|elő más
okirat is me||ékeĺhető (p|. referencia nyi|atkozat esetén). Az ajánlattevő felelősségge| taftozik az
aján|atban közö|t adatok és nyi|atkozatok, va|amint a becsatolt igazo|ásot okiratok tarta|mának
valodiságáéft.

4.10. pE. ajánlat e|őkészítéséve|, osszeá||ításáva| és benyújtásával, vagy az aján|athoz szükséges
információk megszezéséve| kapcso|atos mu|asztás következményei aján|attevőt terhelik. Az
aján|at e|készíEéséve|, benyújtásáva| és egyébként a közbeszezési e|járásban va|ó részvéte||e|

kapcso|atban fe|merü|ő kö|tségeket az aján|attevők maguk vise|ik és ezek részben vagy
egészben töfténő megtérítésére az aján|atkérő nem kötelezhető. Minden o|yan adat információ
beszeaése, - ame|y ajánlatuk e|készítéséhez és a szerződéses köte|ezettségek e|válla|ásához
szükségesek - saját költségükre és saját fele|ősségükre az Aján|attevők fe|adata.

4.11. Ajánlatkérő az aján|at benyújtását követően nem veszi figye|embe aján|attevőnek - a pontos
információk hiányára hivatkozó - aján|at modosítására vonatkozó kére|mét. Az ajánlathoz
szÜkséges pontos és egyéftelmű információk beszezését szolgá|ja a je|en dokumentációban
rész|etezett tájékoztatás-kérés |ehetősége. Ajánlattevőnek - a jogszabá|yi rendelkezések
betaftása me||ett _ az aján|attéte|i felhívásban, a dokumentációban és az aján|attevők
kérdéseire adott vá|aszokban meghatározottaknak megfe|e|ően ke|| az aján|atot e|készítenie.

4.|2. Az ajánlatban kozö|t információk kizárő|ag ezen közbeszezési e|járás eredményének
rnegá | |a pítasa keretében kerti I nek fe| haszná |á sra.

5. nÉszn,rÁľ HTTÉTEL' ItLEwE ľöggvÁLľoz^TÚ n.rÁľuľĺÉľrl mľl rrősÉcr

5.1. Ajánlatkérő a részaján|attéte| |ehetőségétje|en e|járás során nem biztosítja.

5.2. Az aján|attevők je|en eljárásban többvá|tozatú (a|ternatív) aján|atot nem tehetnet az i|yen

aján|atokat ajánlatkérő éruényte|ennek nyi|vánítja, tekintette| arra, hogy nem
osszehasonlíthatóak a többi aján|atta|.

6. xozös a'rÁľuĺľÉrel

6.1. Az aján|attételre fe|hívott gazdasági szerep|ők közösen nem tehetnek aján|atot, nincs azonban
akadálya annat hogy valamely aján|attéte|re fe|hívott gazdasági szerep|ő o|yan gazdasági
szerep|ővel tegyen közös aján|atot, ame|ynek aján|atkérő nem kü|dött aján|attételi felhívást. A
közös aján|attevők kotelesek maguk kozü| egy, a közbeszezési e|járásban a közos aján|attevők
nevében eljárni jogosult képviselőt megje|o|ni'

6.f. Közös ajánlatot tevő nyeĺtesek á|ta| létrehozandő gazdasági társaság, i||etve jogi személy
|étrehozásat aján|atkérő nem teszi |ehetővé.

6.3. A közos aján|attevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyéfte|műen
taftalmaznia kell a kozös aján|attevők megje|olését.

6.4. Aho| a Kbt. az aján|atkérő számára az ajánlattevők éńesítését írja e|ő, va|amint a kiegészítő
tájékoztatás megadása ĹKbt. L22.5 (5) bekezdés], a hiánypot|ás [Kbt. 67. $], a fe|világosítás

[Kbt. 67. 5] és indoko|ás [Kbt. 69-70. 5] kérése esetében az aján|atkérő a közös



aján|attevőknek szó|ó éftesítését, tájékoztatását, i||ewe fe|hívását a közös aján|attevők nevében
e|járni jogosult képviselőnek kij|di meg.

6.5. Amennyiben az aján|atkérő aján|ati biztosítek nyújtását [Kbt. 59. s] íia e|ő, a közös
aján|attevőknek a biŻosítékot e|egendő egyszer rende|kezésre bocsátaniuk. Az ajánlatĺ
kötöttségnek bárme|yik közos aján|attevő részérő| történt megséftése [Kbt. 59. s (4)

bekezdése] esetén a biztosíték az aján|atkérőt i|leti meg!

6.6. A kozos aján|attevők a szerződés teljesítéséért az aján|atkérő fe|é egyetemlegesen fe|elnek.

6.7. lzegy közos aján|atot benyújtó gazdaságĺ szereplő(k) szemé|yében - kivéve a Kbt. 128. 5 (5)

bekezdése szerinti jogutódlás esetét -az aján|attételi határidő |ejárta után vá|tozás nem

következhet be.

6.8. Ha egy gazdasági szerep|ő a közbeszezés értékének huszonot száza|ékát meghaladó
méftékben fog köaĺetlenĹi| részt venni a szerződés - részaján|at-téte|i |ehetőség biztosítása
esetén egy részre vonatkozó szerződés - te|jesÍtésében, akkor nem |ehet a|vá||a|kozónak
minősÍĽeni, hanem az aján|atban és a szerződés te|jesítése során kozos aján|attevőként ke||,

hogy szerepe|jen. Egy gazdasági szerep|őnek a szeződés te|jesítesében va|ó részvéte|e arányát
azhatározzô ffi€9, hogy mi|yen arányban részesül a beszezés tárgyának á|ta|ános forga|mi adó
nélkü | szá m ított e| |enértékébő|.

6.9. Amennyiben több gazdasági szereplő közösen tesz aján|atot a közbeszezési eljárásban, akkor
az ajánlathoz csato|niuk ke|| az erre vonatkozó megá||apodást.
A közös ajánlattevők megá||apodásának taftaImaznia ke||:

- a je|en közbeszezési e|járásban közos aján|attevők nevében e|járni (továbbá

kapcso|attaftasra) jogosu|t képviselő szeruezet megnevezését;
- a szerződés teljesítésééĺt egyetem|eges fe|e|ősségválla|ást minden tag részérő|;
- aján|atban vá||a|t köte|ezettségek és a munka megosztásának ismeftetését a tagok és a

vezető között;
- a szám|ázás rendjét.

7. Üzlmr TIToK vÉoeuĺe

7.l. Az aján|attevő az aján|atában, va|amint a Kbt. 69-70. $ szerinti indoko|ásban e|krl|önített módon
e|hetyezett, üzleti titkot ĹPtk.2:47.5] tarta|mazó iratok nyi|vánosságra hozata|át megti|thatla.M
tizleti titkot taftalmazó iratokat úgy ke|| elkészÍteni, hogy azok a Ptk. 2:47. 9 bekezdésére
figye|emme| kizáró|ag o|yan információkat tafta|mazzanat ame|yek nyi|vánosságra hozata|a az
Üzleti tevékenység végzése szempontjábo| arányta|an sérelmet okozna, továbbá, hogy azok ne
tarta|mazzák az a |ábbiakat:
- az aján|attevő nem tilthatja meg nevénet címének (székhelyénet |akóhe|yének), va|amint
olyan ténynet információnat megoldásnak vagy adatnak (a továbbiakban egytitil adat) a

nyi|vánosságra hozata|át ame|y éftéke|ési szempont a|apján értéke|ésre kerü|, de az ezek
alapjáu| szo|gá|ó - a Kbt. 80. s (3) bekezdés hatálya alá nem taĺtoző - részinformációt
alapadatok (í9y ktilönösen az árazott kö|tségvetés) nyi|vánosságra hozatalát megtilthatja;
- nem kor|átozható Vagy nem ti|tható meg Üz|eti titokra hĺvatkozássa| o|yan adat
nyi|vánosságra hozata|a, ame|y a kozérdekű adatok nyilvánosságára és a közérdekbő| nyi|vános

adatra vonatkozó, kü|ön toruényben meghatározott adatszo|gá|tatási és tájékoztatási
köte|ezettség alá esik. A közbeszerzési e|járás a|apján megkötött szerződés engedményezést
klzárő rendelkezése nem minősĹi| üz|eti titoknak'

7.2.Aján|atkérő nem vá||a| fe|e|ősséget az üz|eti titoknak taftott információt iratok harmadik
szemé|yek (kü|önösen más aján|attevőt gazdasági szerep|ők) á|ta|i megismerésééľt,
amennyiben aján|attevő az üz|eti titkot [ftk. 2:47. $] tarta|mazó iratokat aján|atában nem
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elkü|önített módon, vagy úgy he|yezi e|, hogy azok tafta|maznak a fentiekben megje|o|t
információkat is.

8. n.lÁľuľr röľörĺsÉc

Az ajánlati kötöttség időtartama: 60 nap (az aján|atok bontásátó| számítva).

9. Az AJÁNHToK FELBoNľÁsł

9.1. Az aján|atokat tarta|mazó iratok fe|bontásának he|ye és ideje:

Ész.xen Kft., tárgyató
Lo26 Budapest' Pasaľéti út 83. BBT irodaház

ideje: 2oĹ4. ]'.....'.......... 1o.oo óra

9.2. Az ajánlatok fe|bontásáná| csak az aján|atkérő, az ajánlattevő|Ý va|amint az á|ta|uk meghívott
szemé|yet továbbá - a közbeszezéshez támogatásban részesÜ|ő aján|atkérő esetében - a külön
jogszabá|yban meghatározott szervek képvise|ői, va|amint szemé|yek |ehetnek jelen.

9.3. p,z aján|atkérő az aján|atok bontásának megkezdésekor, az aján|atok fe|bontása előtt
közvet|enü| ismefteti a közbeszerzés _ a 18. $ (2) bekezdésének alka|mazása nélkü| számított -
becsÜ|t értékét és a szerződés te|jesíteséhez rende|kezésre á|ló anyagi fedezet összegét.

g.4. Az aján|atok fe|bontásakor ismeftetni kel| az aján|attevők nevét, címét (székhe|yét |akóhe|yét),
va|amint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az éftékelési szempont alapján
éĺtéke|ésre kerü|nek.

9.5. Ha az aján|atok bontásán egy - ott jelen |évő - személy kéri, az aján|at ismeftetését kovetően
azonna| lehetővé ke|| tenni, hogy betekinthessen a fe|o|vasó|apba.

9.6. A határidő után beérkezett ajánlat csomago|ása az aján|attevő szemé|yének megá||apítása
cé|jábo| bontható fe|, ame|yrő| kü|on jegyzőkönyłet kel| felvenni.

10. Az A'ÁNLAToK eLgÍRÁńsł
10.1. A hirdetmény és targyalás né|kÜ|i e|járásban az aján|atok bír.á|atát az ajánlatkérő egy

szakaszban vĘzl, a nyí|t e|járás nemzeti e|járásrendben irányadó szabalyait a|kalmazza, a Kbt.
Ĺ22l 

^. 
$-ban fog|a|t kti|önbségekkel.

10.2. pe. aján|atok e|bír.álása során az ajánlatkérőnek meg kell vizsgálnia, hogy az aján|atok
megfe|e|nek-e az e|járást megindíto fe|hívásban, a dokumentációban, valamint a
jogsza bá |yokba n meg hatá rozott fe|tételeknek.

10.3. Az aján|atkérő koteles megá||apítani, hogy me|y ajánlatok érvénytelenet és hogy van-e olyan
aján|attevő, akit az eljárásbo| ki ke|| zárni. Fc aján|atok téte|es átvizsgálása során megá||apításra
kerü|nek az ajánlatok esetleges éruényte|enítésére vagy az ajánlattevő kizárására okot adó
körü|mények.

10.4. AŻ éruényes ajánlatokat az eljárást megindíto fe|hívásban meghatározott éftékelési szempont
a|apján, va|amint a Kbt. 7L-73. $-okban, az e|járást megindító fe|hí.vásban, továbbá a jelen
dokumentációban fog|a|takra tekintettel ke|| értékelni.

10.5. Az ajánlatkérő az aján|atokat a lehető |egrövidebb időn belül köteles e|bír.á|ni, az e|bír.á|ást o|yan
időtaftam a|att ke|| elvá3eznie, hogy az aján|attevőknek az e|járást \ezárő döntésrő| va|ó
értesíEésére az aján|ati kotöttség fenná||ása a|att sor kerüljön.



10.6. Az aján|atkérő indokolt esetben az aján|ati kötöttséq |eiártának időpontĺát meqelőzően fe|kérheti
az aján|attevőket aján|ataiknak meghatározott időpontig töńénő további fenntaĺtására, az
ajánlati kotöttség kiterjesztése azonban nem haladhatja meg az aján|ati kötöttség lejáftanak
eredeti időpontjátó| számított 60 napot. Amennyiben az aján|attevő az aján|atkérő á|ta|
megadott határidőben nem nyilatkozit úgy kell tekinteni, hogy ajánlatát az
ajántatkérő által megje|ö|t időpontig fenntaÉja. Amennyiben va|ame|yik aján|attevő
aján|atát nem tartja fenn, az aján|ati kötöttség |ejáftanak eredeti időpontját követően az eljárás
további részében az éľtékelés során aján|atát figye|men kĺvril kel| hagyni.

|0.7. Az aján|atkérő kote|es az osszes aján|attevő számára azonos feltéte|ekke| biztosítani a
hiánypót|ás |ehetőségét, va|amint az aján|atokban talá|ható, nem egyéfte|mĺÍ k.lje|entéset
nyi|atkozatot igazo|ások tafta|mának tisztázása érdekében az aján|attevőktő| fe|vi|ágosítást
kérni. A hiánypót|ás és fe|vi|ágosítás kérésre vonatkozó szabá|yokat a Kbt. 67.5-a tarta|mazza.

10.8. Mindaddig, amíg bárme|y aján|attevő számára hiánypotlásra Vagy felvi|ágosítás nyújtására
határidő van folyamatban, az ajánlattevő poto|hat o|yan hiányokat, amelyekre néane az
aján|atkérő nem hívta fe| hiánypót|ásra.

t0.9. Az. ajánlatkérő az éľtéke|és szempontjábo| |ényeges ajánlati e|emek tafta|mát megalapozó
adatokat va|amint indokolást kote|es írásban kérni és erről a kérésrő| a többi aján|attevőt
egyidejű|eg, írásban értesíteni, ha az aján|at a megkotni teruezett szerződés tárgyára
figye|emme| arányta|anul a|acsony árat tafta|maz bárme|y o|yan, az el|enszo|gá|tatásra
vonatkozó összeg tekintetében, amely öná||óan éftékelésre kerü|.
Az ár arányta|anu| alacsony voltának megítélésekor az aján|atkérő korábbi tapasztalataira, a
közbeszeĺzést mege|őzően vĄ;zett piaďe|mérés eredményére Vagy a közbeszerzést mege|őzően
a becsü|t éfték meghatározásához felhaszná|t egyéb adatokra ke|| figye|emme| |enni. Köte|es az
aján|atkérő a fentieket a|ka|mazni különösen akkor, ha az ajánlatban fogla|t - a Kbt. 69. s (1)

bekezdés szerinti - e||enszo|gá|tatas tobb, rnint hilsz száza|ékka| e|tér a közbeszerzés - az
e||enszo|gá|tatás oná||óan éftéke|ésre kerü|ő va|ame|y e|eme esetén az adott e|emre eső - a Kbt.
18. s (2) bekezdésének a|ka|mazása né|kÜl számított becsü|t éľtékétől.
Az irreális aján|ati e|em (e||enszo|gáltatás) miatti indoko|ás kérés szabá|yaĺt a Kbt. 69. 5-a
tafta|mazza. Továbbá a 306ĺ20II. (XII.23.) Korm. rende|et 8/A. s (2) bekezdése: Az (1)
bekezdésen kÍvü|i esetekben az ajánlatkérő a Kbt. 69. 5 (1) bekezdése szerinti indoko|ás kérése
keretében köte|es arra vonatkozóan is tajékoztatást kérni, hogy az arányta|anu| a|acsony árat
benyújtó aján|attevő ajánlatában mi|yen osszegű rezsióradfija1 számo|t, és a rezsióradff
kiszámíEásakor egyes - az Épkiv.-ben meghatározottak szerint az építoipari minimá|is rezsióradf
e|emeit képező - kö|tségeket mi|yen osszegge| és módon vett figye|embe. Az aján|atkérő az
ajánlattevő á|ta| nyújtott indoko|ás gazdasági-ésszerűségge| va|ó összeegyeztethetőségének
vizsgá|ata során figye|embe veszi az Epítőipari Agazati Párbeszéd Bizottság ajánlása a|apján az
építésügyéft fele|ős miniszter rendeletében megá||apított minimális építőipari rezsióradff
mértékét, és amennyiben az aján|atban a|kalmazott rezsióradff anná| a|acsonyabb, kü|önos
figye|emme|vizsgálja a Kbt. 69. s (6) bekezdése szerinti körülmény fenná||ását.

Amennyiben az aján|ati ár mega|apozottságáró| szó|ó döntés meghozata|áhozaz szükséges, az
aján|atkérő osszehason|ítas céljábó| a többi ajánlattevőtő| is kérhet be meghatározott aján|ati
e|emeket mega lapozó adatokat.

10.10.Ha az aján|atnak az éftékelési részszempontok szerinti va|ame|yik tafta|mi e|eme |ehetet|ennek
vagy túlzottan magas vagy a|acsony méĺtékĹÍnet i|leWe kirí'voan arányta|annak éftékelt
kotelezettségválla|ást tartalmaz, az aján|atkérő az érintett ajánlati e|emekre vonatkozó adatokat
valamint indoko|ást kote|es í'ásban kérni. Az aján|atkérőnek errő| a kérésrő| a tobbĺ aján|attevőt
egyidejű|eg, ír.ásban értesítenie ke||.
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Az ajánlatkérő az ĺndoko|ás és a rende|kezésére á||ó iratok a|apján köte|es meggyőződni az
ajánlati e|emek megalapozottságárő|, te|jesíthetőségérő|, ennek során az aján|attevőtő| kásban
tájékoztatást kérhet a vitatott aján|atĺ e|emekre vonatkozóan.
Az aján|atkérő köte|es éruényte|ennek nyĺ|vánítani az ajánlatot, ha nem tartja e|fogadhatónak és
a gazdasági ésszerűséggeĺ osszeegyeztethetőnek az indokolást.

11. łz ÉnvÉľYEs A'ÁNLATor ÉnĺÉrELÉsE

Az aján|atok értéke|ési szempontja: lega|acsonyabb összegíi ellenszolgáltatás

Legalacsonyabb összegű e|lenszo|gáltatás (a Kbt. 7L. 5 ę) bekezdése a) pontja szerint).
A |ega|acsonyabb osszegű e||enszo|gáltatás éftéke|ési szemponton be|ü| az Aján|atkérő a nettó
aján|ati árakat veti ossze és a Kbt. szabá|yaĺ szerint a |egelőnyösebbet (|ega|acsonyabbat)
preferá|ja.
A nettó árakat úgy ke|| megadni, hogy azok taľtalmazzanak minden járu|ékos ko|tséget,
függetlenÜ| azok formájátó| és forrásától, p|. VAM, kü|onböző díjak és illetékek, stb.

Az aján|atok kido|gozásakor vegyék figyelembe, hogy az ajánĺati árnak teljes korűnek ke||

|ennie, vagyis magában ke|| fogla|nia va|amennyi aján|attevői kifizetési igényt.
Az Ajánlattevők csak forintban (HUF) tehetnek aján|atot és a szerzffiéskötés valutaneme is
csak ez lehet.

t2. EREDM ÉNYHI RDETÉą osszEc tzÉs 
^z 

AJÁN LAToK E LBÍRÁLAsÁnól

l2.1. 
^z 

aján|atkérő köteles az aján|attevőt írásban tájékoztatni az e|járás eredményérő|, az e|járás
eredményteĺenségérő|, az aján|attevő kizárásáró|, a szeződés te|jesÍtésére való
aIkaImat|anságának megál|apítasáról, aján|atának egyéb okbó| történt éruényte|enné
nyi|vánításáról, va|amĺnt ezek részletes indokáró|, az errő| hozott döntést követően a |ehető
|eghamarabb, de |egkésőbb három munkanapon belÜ|.

|2.2. Az aján|atkérő az aján|atok e|bírálásának befejezésekor kü|on jogszabá|yban meghatározott
minták szerint írásbe|i összegezést kote|es készíteni az aján|atokró|. Fe. aján|atkérő az ajánlatok
e|bír.álásának befejezésekor a fenti tajékozbatást az írásbe|i összegezésnek minden aján|attevő
részére egyidejíÍ|eg, te|efaxon vagy e|ektronikus úton torténő megktildésével teljesíti.

t2.3. Az aján|atkérő az aján|atok e|bírá|ásáról készített írásbeli összegezést az aján|attevők részére
történő megkü|désétő| számított huszadik napig egy a|ka|omma| jogosu|t módosÍtani, szÜkég
esetén az érvénytelensegrő| szóló tajékoztatást visszavonni, továbbá a már megkötött
szeę&éstől e|á||ni, i||etve amennyiben a te|jesítés megkezdése miatt az eredeti állapot nem
á||ítható he|yre, a szerződést azonnali hatállya| fe|mondani, ha az eredmény megkĹi|dését
követően ész|eli, hogy az eredmény (eredményte|enség) töĺvényséftő vo|t és a módosítás a
töruényséftést orvoso|ja. Az aján|atkérő a módosított írásbe|i összegezést köte|es faxon vagy
e|ektronikus úton ha|adékta|anu|, egyidejíi|eg az összes aján|attevőnek megkü|deni.

13. ELőZETES VITARENDEzÉs

13.1. A Kbt. 79. 5 (1) bekezdése szerinti előzetes vitarendezési kére|met az a|ábbi címre kel|
benyújtani:

ESZ.KER Kft
1026 Budapest' Pasaréti út 83.

Telefon : +36L I 7 88-893 1
Faxr +3611789-6943

E-mail : titkarsag@eszker.eu



t3.2. A kére|mezőnek az ajánlatkérőhöz benyújtott kéreĺmében (a továbbĺakban: e|őzetes
vitarendezési kére|em) meg ke|| je|ö|nie az írásbe|i összegezés vagy egyéb dokumentum, Vagy
e|járási cse|ekmény jogsértőnek tartott e|emét, továbbá a kére|mező javas|atát, észrevéte|ét,
va|amint az á||áspontját alátámasztó adatokat, tényeket, továbbá az a*, a|átámasztó
dokumentumokra - ha vannak ilyenek - hivatkoznia kell.
Az e|őzetes vitarendezési e|járás szabályait a Kbt. 79. $.a tafta|mazza.

13.3. Amennyiben va|ame|y ajánlattevő a rende|kezésére á||ó határidőben előzetes vitarendezésĺ
kére|met nyújtott be az ajánlatok bontását követően töĺtént e|járási cse|ekménnye|, ke|etkezett
dokumentumma| kapcso|atban, az ajánlatkérő a kére|em benyújtásátó| a vá|aszának
megkÜ|dése napját követő tíz napos időtartam |ejártaig akkor sem kötheti meg a szeződést -

ha részaján|at téte|e |ehetséges vo|t, a beszezés érintett részére vonatkozó szeződést - ha
eddig az időpontig a szerződéskötési moratórium egyébként lejárna.

Ĺ4. A szERzőoÉs ueeroľÉse És TEuEsÍTÉsE

14.1. Eredményes közbeszerzési e|járás a|apján a szerződést a nyertes szeľvezette| (szemé|lye|) -
közös aján|attéte| esetén a nyeĺtes szeruezetekke| (szemé|yekkel) - ke|| írásban megkötni a
kozbeszerzési e|járásban közölt vegleges fe|tételet szeződésteruezet és aján|at taŕa|mának
megfe|e|ően.

14.2. A szeződésnek tarta|maznia ke|| - az e|járás során a|ka|mazott éftéke|ési szempontra tekintette|
- a nyeftes aján|at azon e|emeit, amelyek éftékelésre kerültek.

14.3. Az aján|atok e|bír.á|ásáró| szőlő írrasbeli osszegezésnek az aján|attevők részére töftént
megkü|dése napjátó| a nyeĺtes ajánlattevő és a második |egkedvezőbb aján|atot (ha ajánlatkérő
hirdetett második helyezettet) tett aján|attevő aján|ati kotöttsége további harminc nappa|
meghosszabbodik.

14.4. Az aján|atkérő koteIes szeződéses fe|téte|ként e|őírni, hogy:
. a nyeftes ajánĺattevő nem fizet, i|letve számo| el a szerződés te|jesítéséve|

összefüggésben o|yan kö|tségeket, me|yek az 56. 5 (1) bekezdés k) pontja szerinti
fe|téte|eknek nem megfelelő társaság tekintetében merü|nek fel, és me|yek a nyeftes
ajá n |attevő adókote|es jovedel mének csökkentésére a I ka I masa k;

. a szeęődés te|jesítésének te|jes időtaftama a|att tu|ajdonosi szerkezetét az aján|atkérő
számára megismerhetővé teszi és az a|ábbiakban rész|etezett ügy|etekrő| az aján|atkérőt
ha|adéktalanu| értesíti.

14.5. pE' aján|atkérőként szerződő té| jogosu|t és egyben kote|es a szerződést fe|mondani - ha
szÜkséges o|yan határidőve|, ame|y lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett fe|adata
e||átásáról gondoskodni tudjon - ha:
. a nyertes aján|attevőben köałetetten vagy köaĺetlenü| 25o/o-ot megha|adó tu|ajdoni

részesedést szerez valame|y o|yan jogi szemé|y Vagy szemé|yes joga szerint jogképes
szervezet ame|y nem fe|e| meg az 56. 5 (1) bekezdés k) pontjában meghatározott
fe|téteIeknek.

. a nyeftes aján|attevő kozvetetten Vagy közvet|enül 25o/o-ot megha|adó tu|ajdoni
részesedést szerez valame|y o|yan jogi szemé|yben vagy szemé|yes joga szerint jogképes
szervezetben, ame|y nem fe|e| meg az 56. 5 (1) bekezdés k) pontjában meghatározott
feItéteIeknek.

Je|en pontban említett fe|mondás esetén a nyeftes aján|attevő a szerződés megszűnése e|őtt
már te|jesített szo|gáltatás szeződésszeríi pénzbe|i e||enértékére jogosu|t.

14.6. 
^ 

kü|fÓ|di adói||etőségű nyeftes aján|attevő köte|es a szerzffiéshez arra vonatkozó
meghata|mazást csatolni, hogy az i||etősege szerinti adóhatósagtól a magyar adóhatóság
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közvet|enÜ| beszerezhet a nyeftes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közotti
jogsegé|y igénybevétele né|kü|.

|4.7. A közbeszezési szerz&ést a kozbeszerzési e|járás alapján nyeftes aján|attevőként szeződő
fé|net i||efue közosen aján|atot tevőknek ke|ĺ te|jesítenie.

|4.8. pe. ajánlattevőként szeződő fé| teljesítésében koteles kozreműködni az o|yan a|vá||a|kozó és
szakember, ame|y a közbeszezési e|járásban részt vett az aján|attevő a|kalmasságának
igazo|ásában. Az aján|attevő koteles az ajánlatkérőnek a te|jesítés során minden olyan - akár a
korábban megje|o|t alvá|la|kozó he|yett igénybe venni kívánt - a|vá||alkozó bevonását
bejelenteni, ame|yet az ajánlatában nem nevezett meg és a beje|entésse| együtt nyi|atkoznia
ke|| arró| is, hogy az á|ta|a igénybe venni kívánt a|vá||a|kozó nem ál| a kizáró okok hatá|ya a|att.

15. rruÉroałľÁsT NYliJTó szrnvrzÉTnK

15.1. Építesi beruházás esetében az ajánlatkérő e|őírhatja, hogy az aján|attevő tájékozodjon az
adőzásra, a környezewéde|emre, az egészsegvéde|emre és a fogyatékosságga| é|ők
esé|yegyen|őségére, va|amint kote|es előírni, hogy tájékozódjon a munkavá||a|ók védelmére és a
munkafeltéte|ekre vonatkozó olyan kotelezettségekrő|, amelyeknek a te|jesÍtés he|yén és a
szeződés te|jesítése során meg kell fe|e|ni' A tájékoztatást az i||etékes szeruek ingyenesen
teszik e|érhetővé.

Ajánlatkérő az a|ábbiak szerint adja meg azon szeruezeteknek (hatóságoknak) a nevét és címét
(e|érhetőse9ét), a me|yektő| az ajá n lattevő męfe|e|ő tájékoztatast ka phat:
Adózás:
NemzetiAdó- és Vámhivata| Központi Hivata|
cím: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2.
Telefon: +36-1-428-5100
Fax: +36-1-428-5382.
Kék szám (mobi|há|ózatbol is hívható): 06-40142-42-42

Környezetvá1e|em:
o rszágos Környezetvéde| m i, Természetvéde| m i és Vízügyi Főfe| ügyelőseg
1016 Budapest, Mészáros u. 58/a.
1539 Budapest, ff. 675.
Tel.: Ll2f49-100
Fax:7ĺ2249-262
Honlap: www.orszagoszoldhatosag.gov.hu

Egészségvá1e|em:
országos Tjsztifőoruosi Hivata I

Cím: 1097 Budapest, Gyá|i út 2-6.
Leve|ezési cím: L437 Budapest Pf. 839.
Központi te|efonszám: 06-1-476-1 100
Központi faxszám : 06-L-476-1390

Fogyatékosságga| élők esélyegyen|ősęe:
Emńeri Erőfoľások Minisztériúma, Táršada|mi Fe|zárkőzáséń Felelős Álhmtitkárság
Székhely: 1054 Budapest, Báthory u. 10.
Te|efonszá m : 06- 1 -795- 54-7 8
e-mail :tarsadalmifelzarkozas@emmi.gov. hu
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Budapest Főváľosi Kormányhivatal Munkavéde|mi és MunkaÜgyi Szakigazgatási
Szeruének Munkavédelmi Felügyelősége
1056 Budapest Bástya u. 35.
Postacím: 1438 Budapest Pf. 520.
tel: 06-1-323-3600
fax: 06-1-323-3602
E-mail : budapestfu-kh-mmszsz@ommf.gov. hu

Budapest Főváľosi Kormányhivata| Munkavédelmi és Munkaiigyi Szakigazgatási
Szeruének Munkaügyi Feliigyelősége
1132 Budapest, Visegrádi u. 49.
Postacím: 1438 Budapest Pf. 520.
tel: 06-1-323-3600
fax: 06-1-323-360f
E-mail : budapestfu-kh-mmszsz(Ôommf.gov. hu

A Magyar Bányászati és Fo|dtani Hivata| terü|eti|eg i||etékes bányakapitányságai
Megnevezés: Budapesti Banyakapitányság
Cím: 1145 Budapest Co|umbus u.77-23.
Postacím: 1145 Budapest Co|umbus u. 17.23.
Telefon: (36-1) 373-1800 Fax: (36-1) 373-1810
Email: bbk@mbfh.hu
A végzett tevékenység |eírása: Budapest főváros, va|amint Pest megye közigazgatási terĹi|etén a
bányafe|ügye|et hatáskörébe taĺtozó hatósagi ügyekben - jogszabá|yban meghatározott esetek
kivéte|éve| - első fokon jár e|.



VÁu-łl.roásr szenzóoÉs

TERVEZET

ame|y létrejött egyrészrő| (székhe|ye: ttt.ttt...t...tt.tt..,
Képvise|i: .t..t.tttt' adószáma: ..'........................' tözsszáma:

,,, pénzforga|mi szám|aszáma: ..............' .), mint megrende|ő (a továbbiakban:

Megrendelő)

másrészrő| a (név) (székhe|y:

tr...tlttr, adószám: , pénzforga|mi számlaszám:
képviselő:

azon.:kiviteIezői nyi|vántaĺtasi

;|,iil.iilŕil;;;*;;;;;*ol;,J,tälľ,lJ:l|lľ'u 
(a továbbiakban: VálIalkozó) között az

Előzmények

Megrendető a 2011. évi CMII. töruény (a továbbiakban: Kbt.) III. része a|apján nemzeti eljárásrend

szerinti hirdetmény és tárgya|ás né|küli kÖzbeszerzési eljárást (Kbt. 7f2l^. s (1) bekezdés) fo|ylatott

le ,,VáIIaIkozásÍ szerződés kerctében Horánszky utcai böIcsőde felújítáa,,e|nevezésse|.

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

Az eljárás nyeftese a Vá||aĺkozó |ett, akive| Megrendelő - a Kbt. rende|kezéseinek megfe|elően - az

alábbiszeaődést köti.

Felek rĘzítit hogy a Megrende|ő a 2013. évi V. töruény 8:1. $ (1) bekezdés 7. pontja alapján

szerződő hatóság na k m inősü |.

1. Aszerződés táryya

1. Megrende|ő megrendeli, Vá||alkozó pedig elvá||a|ja a fent megje|ö|t közbeszerzési e|járás
vonatkozásában a közbeszerzési műszaki leír.ásban rĘzített kivitelezési feladatok e||átását
eredményfele|ősségge| (cím és hrsz.: Budapest VIil. kerü|et Horánszky u.2L., HRSZ: 36611)
Vá||a|kozó fe|adata a kozbeszerzési míjszaki |eír.ás, az árazat|an kö|tségvetés, a hatályos
jogszabá|yot szabványok és szakmai szokványoknak megfelelően a munká|atok te|jes korű
megva|ósítása.

2. Vá||a|kozó a munkát I. osztá|yú minőségben, határidőre köte|es elv{7ezni. Vá||a|kozó a
munkavégzés során csak I. osztá|yú anyagokat szerkezeteket haszná|hat fe|. I. osztá|yú
minőseg a|att a hiány-, és hibamentes te|jesítés értik a fe|ek azza|, hqy az fele|jen meg a
275 ĺ 20L3. (VII. 16) Korm. rende|et feltéte|einek.

3. A beépített anyagot szerkezetek minőségét igazo|ő dokumentumokat a Vá||alkozó az építési

tevékenysĄ; során a Megrende|ő képvise|őjének köte|es bemutatni és az átadás átvéte|i e|járás

során átadni.
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4. Fe|ek megá||apodnak abban, hogy a Vál|a|kozó akkor te|jesít hibát|anu|, ha a megva|ósu|t

eredmény kie|égĺti az azza| kapcso|atban, a jogszabá|yokban, a közbeszerzési e|járás

iratanyagában, továbbá a jelen szeződésben megfoga|mazott valamennyi követe|ményt és

a|kalmas a rende|tetésszerű haszná|atra.

Vá||a|kozó jogosu|t a|vá||a|kozó(k) (kozremíÍködők) igénybevéte|ére. Aa a|vá||a|kozó

igénybevéte|éné| a Kbt. és a je|en szerződés megkotéséhez vezető közbeszezési eljárás
rendelkezései irányadóak. Az a|vá||a|kozókka| kotött szerződéseke a Kbt., továbbá a 306/2011.
(XII. 23.) Korm. rende|et szabá|yai éfte|emszerűen irányadóak.

A Vá||a|koző az igénybe vett alvá||a|kozóért (kozreműkodőért) rigy fe|e|, mintha az a|vá||alkozói

(közreműkodői) á|tal végzett munkákat saját maga végezte vo|na e|. A jogosu|at|anu| igénybe

vett a|vá|lalkozók vonatkozásában azon hátrányos következményekéft is feĺe|, ami ezen

a|válla|kozók (kozreműkodők) igénybevéte|e né|kü| nem következtek vo|na be.

2. Vállalkozői dij és annak megfizetése

Válla|kozó a szeződés te|jesÍtéséft vá||a|kozói dffra jogosu|t.

A vál|alkozói dfi mértéke FI+ÁFA, azaz .......... forint+ÁFA.

Fe|ek megállapodnak abban, hogy a fenti dff átalánydf, amelynek jogĺ természetével tisztában

vannak. Vá||a|kozó ez a|apján további fizetési igényt Megrende|őve| szemben semmifé|e
jogcímen nem támaszthat, kivéve a késede|mi kamatot.

Fe|ek rĘzítik, hogy a fenti vá|lalkozói díj taŕá|ékkeretet nem tafta|maz, továbbá hogy je|en

szeződés rende|kezései vonatkozásában a Fe|ek taftalékkeret jogintézményét nem alka|mazzák.

pc iłfa méftékére, elszámo|ására a mĺndenkor hatá|yos Áfa toruény rende|kezései az ĺrányadóak.

Fe|ek rögzítik, hogy a teljesítés nem esik az ún. fordÍtott áfa fizetési köte|ezettség hata|ya alá.

Fe|ek kifejezetten rogzítit hogy a kivite|ezési munkák nem engedé|yköte|esek.

Az áta|ánydfi a Megrende|ő á|ta| szo|gáltatott árazat|an kö|tségvetés alapján a Vá||alkozó

kö|tségvetése a |apjá n kerü |t meg hatá rozása.

Megrende|ő kifejezetten rogzíti, hogy többletmunkáva| kapcsolatos fizetési igényt nem fogad e|.

Ezze| kapcsolatban Válla|kozó - mint a szerződés tárgyával kapcso|atban ke|lő szakéfte|emme|

rende|kező jogi szemé|y - je|en szerződés a|áírásáva| kijelenti, hogy a közbeszezési e|járás a|att

te|jes méŕékben megismerte az e|vĄtrzendő fe|adatot és annak körÜ|ményeit, így kijelenti, hogy

az á|ta|a megaján|ott vál|a|kozói díj va|amennyi fe|téte| kieĺégítéséhez szÜkéges munkára
(anyagra, berendezési és fe|szerelési tárgyra, stb.) fedezetet nyújt, így több|etmunkaigényérő|
je|en szeaődésse| fe|téte| né|kÜl és vĺsszavonhatat|anul |emond. Ez vonatkozik a Ptk 6:2a5' 5 (1)

bekezdés 2. mondatában fog|a|t kö|tségekre is. Kĺje|enti, hogy az ár-, árfo|yamváltozásokkal,

továbbá banki, adőzási kondíciók változásáva| kapcso|atos kockázatokat felméfte, és arra a
vá||alkozói dfi te|jes méftékben fedezetet nyújt. Pótmunka esetén a fe|ek a Kbt. rendelkezési

szerint járnak e| azza|, hogy pótmunkára csak a kozbeszerzési míiszaki leírrás és me|lék|eteiben

nem szerep|ő, az aján|attéte|kor az ajánlattevőtő|, mint hason|ó tevékenységet r'iz|etszerűen

végző gazdasági szerep|őtő| e|várható gondossággale|őre nem |átható okbó| kerü|het sor.

Megrendelő a kifizetés során az adőzás rendjérő| szóló 2003. évi XOI. toľvény 36/A. $-ában
fogla|takat te|jes körben a|ka|mazza'

Megrende|ő a vál|a|kozói dffat saját forrásbóĺ biztosítja.

1.

2.

3.

4.

5.

7.

8.



10. A te|jesíEésigazo|ás kiá|lítására me|y a szám|a kotelező mellék|ete
míÍszaki e||enőr jogosu|t.

11. Késede|mes fizetés esetén Megrendelő, mint szerződő hatóság köteles a 2013. évi V. toĺvény
6:155. 5 szerinti késede|mi kamatot és kö|tségátalányt megfizetni.

12. A számlát a hatá|yos jogszabályok szerint ke|| kiá||ítani.

13. Megrende|ő e|ő|eget nem biztosít.

14. Megrende|ő részszámlázási |ehetőséget nem biztosít.

15. Abban az esetben, ha Vá||a|kozó nem vesz ĺgénybe a te|jesítéshez a|vá||a|kozót, Megrende|ő a

szeződésben meghatározott módon és taĺtalomma| való teljesítést követően az

e||enszo|gá|tatást átuta|ással te|jesíti, a Kbt. 130. s (1)-(3)' Ptk. 6:130' 5 (1) bekezdése szerint

bekezdése, illetve a Kbt. 130. s (6) bekezdése szerint.

16. Abban az esetben, ha Vá||a|koző a te|jesítéshez a|válĺa|kozőt vesz igénybe, Megrende|ő a

szeződésben meghatározott módon és tafta|ommal va|ó teljesítést követően az

el|enszo|gá|tatást átuta|ássaI te|jesíti a 306|20II. (XII.23.) Korm. rendelet 14.5 (1)-(3)

bekezdése szerint.

3. Szerződési biztosítĺákot a szerződés megerősítése

1. Felek megá||apodnak abban, hogy ha o|yan okbó|, ame|yéľt a Vá||a|kozó fe|e|ős a szerződés

te|jesítése meghiúsu|, akkor a Megrende|ő részére meghiúsulási kötbéft fizet. A meghiúsu|ási

kötbér alapja a szerződés szerinti nettó válla|kozői díj, méftéke a kötbéra|ap 25o/o-a.

2. Vá||a|kozót a jelen szeződésben meghatározott bárme|y köte|ezettségénet fe|adatának

késede|mes te|jesítése esetén, amennyiben azét felelős késede|mi kotbér-fizetési köte|ezettség

terheli. A kötbér a|apja a szerződés szerinti nettó vál|a|kozói díj. A kotbér méľtéke a késedelem

minden naptári napja után napt0,2o/o a kotbéra|apra vetítetten.

3. A Megrende|ő az eset|eges kötbér igényét ír.ásbeli fe|szólítas útján éruényesíti, melynek a

Vá||alkozó köteles 8 naptári napon be|ü| maradéKa|anu| eleget tenni. Amennyiben a Vá||alkozó a

fenti irat kézhezvételét követő 3 napon belÜ| magát érdemi indoko|ássa| és azt a|átámasztó

bizonyítékokka| nem mentĺ ki, akkor a kötbér e|ismeftnek tekintendő. A Kbt-ben fog|a|t

beszámítási feltéte|ek [130. s (6) bekezdés] te|jesü|ésekor a kötbér a vá|lalkozói szám|ába

beszámítható.

4, Vál|a|kozó a szerződés hibátlan te|jesÍtésének biztosítasára va|amennyi beépített do|og il|.

e|végzett munka vonatkozásában 24 hónap á|ta|ános jótállást válla|. Vá||a|kozó jótállási

kötelezettsége - az érĺntett hibáva| kapcso|atban - megszűnit ha a hiba bizonyíthatóan a

te|jesítést követően ke|etkezett, kü |önösen ha :

- rendeltetése||enes vagy szakszeríÍt|en használat
- szándékos rongá|ás vagy erőszakos behatás,
- elemicsapás,
- szakszeríÍt|en szere|ő vagy javíto jellegű beavatkozás,
- a szükeges karbantaŕas hiánya

miatt következett be'

5. Vá||a|kozó a jótá|lási köte|ezettsége a|att a hiba beje|entésétől számított 3 napon be|Ü| köte|es a
javítást e|kezdeni és megfe|e|ő szemé|yi ál|ománnyal annak befejezéséig fo|yamatosan munkát
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7.

végezni. A hiba k.ljavításanak végső határideje a beje|entést követő 15 nap, azza|, hogy
amennyiben egyéte|mű, hogy a hiba kĺjavítása a fentĺ időtartamon belü| nem valósítható meg,

akkor a fe|ek egyeztetnek annak határidejérő|.

A jótál|ási köte|ezettség nem érintĺ a Megrende|őt megi||ető ke||ékzavatossági jogokat, és azok
éruényesíthetősegét.

Vá||alkozó te|jes kártérítési kötelezettséget vá||a| jelen szeződéssel kapcsolatosan mindazon

károkéft, amiéft fe|e|ős, ide éľtve kijlönösen ha a munkaterü|et nem megfe|e|ő e|keríĽése,

őrzése, Vagy azon az építőanyagok eszközök nem megfe|elő táro|ása miatt harmadik fé|re kár

háramIik.

4. Te|jesítési határidő

Szeę&ő fe|ek jelen szerződés végső te|jesítési határideje: 2ot4,08. 29. napja, me|y szigorú
(fix) határnap. A szigorú (fix) határidő, mint jogi foga|om taŕalmával és jogkövetkezményeivel a

felek tisztában vannat azaz a késede|em mega|apozza a Megrende|ő érdekmú|ását, figye|emme|

arra, hogya munkákata bö|csőde nyárizárva taftása a|attte|jes korűen el ke||végezni, hogyazt
rende|tetésszeríÍen működtetni |ehessen 2014. 08. 29. után.

Fentiek okán a teljesítési határidőbe (veghatáridő) az átadás átvéte|i e|járás |egfeljebb 2 napos

időtaftama beleszámít'

Minden, a szerződés teljesítését akadá|yozó, e| nem hárítható kü|ső körü|mény (vis maior) a

befejezési határidő módosítását vonhatja maga után, kivéve, ha bármi|yen munkaszeruezési
(több munkavá||a|ó a|ka|mazása, munkaszeruezés megvá|tozLatása, stb.) e|járássa| mego|dható

|ett vo|na a határidő betartása. Vállalkozó k.ljelenti, hogy a rende|kezésére á||ó te|jesítési időszak

- figye|embe véve az időjárással kapcso|atban felmerü|ő munkav{7zést á|ta|ában akadályozó

korü|ményeket is e|égséges a szerződés határidőben történő hÍány-, és hibamentes

te|jesítésére.

Nem eredményezi a teljesíEési határidő modosítását az e|háríiható, illetve a Válla|kozó á|tal kellő
gondossággal előre |átható okok miatt bekovetkezett késede|em.

Válla|kozó k.lje|enti, hogy tisztában van azza|, hogy a szerződés közvetett tárgyát képező
fe|építmény közcé|okat szo|gá|, így fenti határidőben és tafta|omma|, valamint minőségben va|ó

átadása a Megrende|ő kti|önösen fontos érdeke.

5. A munkaterület átadása, munkavégzés

A munkaterÜ|etet a Megrende|ő 2014.08. 04. napján adja át a Vá||a|kozónak.

Válla|kozó a kivite|ezés során építesí nap|ót a vonatkozó rende|kezések szerint vezeti ĹI9Ll2009.
(IX. 15.) Korm. rendeletl.

Fe|ek męál|apítját hogy az átadás-átvétel vonatkozásában a munkaterület megfe|elő, ha a
munkavégzés helyére azanyag szá||ítása gépi vagy kézi erőve| mego|dható és a munkavegzés a

tényleges munkavĄ;zés he|yén megkezdhető.

A Vá||a|kozó energiaigényét e|sőd|egesen saját maga köte|es biztosítani, azza|, hogy a

rende|kezésre á|ló kapacitás a|apján a Megrende|ő az a|ábbi szolgá|tatásokat biztosítja:

a. 230V4

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.
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b. Vezetékes ivoviz

Megrende|ő a fenti kapacitásokon túli kapacitás biztosítasára nem koteles.

A Vá||a|kozó víz és áramszükség|etét a Megrende|ő térítes né|ktj| biztosítja.

5. A munkatertj|et átadását követően a szemé|y-, Va$ýon-, és munkabiztonságró|, a

kornyezetváJe|mi szabályok betaĺtasáró| a Vállalkozó köte|es gondoskodni. Vá|lalkozó fe|el a

Megrende|ő, i||etve harmadik szemé|yek vonatkozásában azok vagyontárgyaiban, é|etében, testi
épségében, i||etve egészségében a neki fe|róható módon keletkezett hiányokéft' i||etve

károsodásokéft.

6. Vá||a|kozó köte|es a munkaterü|etet megfele|ően e|keríteni.

7. Válla|kozó munkát csak munkaidőn belü| (munkanaponta: 6.00-tó| 18.00-i9) v{7ezhet.
Munkaidőn tú|i, i||etve hétvégi munkav{;zést az intézménpłezetővel va|ó egyeztetés szerint
Iehetséges.

8. Vá||alkozó kote|es a ke|etkezett hu||adékot a jogszabályoknak megfele|ően gyűjteni, és hivata|os

hu||adéklerakó-he|yre szál|ítani, va|amint ezt a Megrende|ő felé megfe|e|ően igazo|ni.

9. Az eltakarásra kerü|ő munkarészek e|takarása előtt a míÍszaki e||enőft köaĺet|enü|, i||. az építési
nap|ón keresztü| |ega|ább 2 nappa| korábban éftesítenie ke|| a Vá||alkozónak. Ennek e|mulasztása
esetén a Megrende|ő követe|heti, hogy tárják fe| az e|takaĺt munkarészeket melynek kö|tségeí a
Vá|laIkozót terhe|ik.

10. Fe|ek megá||apodnak abban, hogy amennyiben a Megrendelő cé|szerűt|en vagy szakszerűtlen
utasítást ad, a Vá||a|kozó köteles őt erre figye|meztetni. Ha a Megrende|ő a figye|meztetés

e||enére utasítását fenntaftja, a Vá||a|kozó a szerzffiéstől e|á||hat Vagy a fe|adatot a Megrende|ő
utasításai szerint a Megrendelő kockázatára e||áthatja. A Vá|la|kozó kote|es megtagadni az
utasíEás te|jesítését, ha annak végrehajtása jogszabá|y Vagy hatósagi határozat megséftéséhez
vezetne, vagy veszélyeztetné mások szemé|yét Vagy Vagyonát. A fe|mondási vagy elál|ási jog

csak akkor gyakorolható, ha más módon a szerzffiésszerű teljesítés nem biztosítható.

6' Kapcsolattaftás' jognyi|atkozattétel

1. Felek k.lje|entit hogy a tevékenysegtik során a tudomásukra jutott üz|eti titkot megőzik. Üz|eti

titokként definiá|nak minden o|yan adatot, mely je|en szeződés keretein be|ü| a másik féllel
kapcso|atban a tudomásukra jut. Kivéte|t képez ez alól azon adatok összessége, ame|y a Kbt.

vagy más jogszabá|yok szerint nyi|vános adatnak minősĹi|.

2. A titoktaĺtasi köte|ezettseg megszegéséből eredő káréft az ezért fe|elő féĺ kártérítesi
köte|ezettségge| ta ftozi k.

3' Fe|ek titoktartási kote|ezettsége kiterjed a munkavá||a|óikra, va|ame|y po|gári jogi szeződés
alapján munkavégzésľe irányu|ó jogviszony, vagy más jogviszony a|apján a fé||e| kapcso|atban
lévő egyéb szemé|yekre is. Ezen szemé|yek magataftásáéft a titoktartási köte|ezettség
viszony|atában az érintett fé|, mint saját magatartasáéft fe|el.

4. Nem minősü|het üzleti titoknak mindazon adat vagy információ, ame|yet jogszabá|y i||eWe egyéb
dokumentum az tiz|eti titok körébő| kizár.

5. Jelen szeződéssel kapcso|atban joghatá|yos nyi|atkozattételre jogosu|t szemé|yek az alábbiat
akik jognyi|atkozataikat kizáró|ag írásban, az átvétel idejét igazolő módon tehetik meg



éruényesen. Fe|ek ez a|att éruir a telefax i||. az e-mai| üzenetek vá|tását, ha annak átvéte|e

igazo|ható, va|amint az építési nap|óba az arÍa jogosult á|tal tett bejegyzést is:

Megrende|ő részérő|:

Vá||a|kozó részérő|:

6. A Megrende|ő a t9Ll2009. (IX.15.) Korm. rendelet 16. 5 (1) bekezdés b) pontja a|apján a

te|jesítést műszaki e||enőr igénybevéte|éve| e|lenőzi. A műszaki eĺlenőr adatai:

a. Cegnév:
b. Székhe|y:

c. eljáró műszaki e||enőr neve, e|érhetősége:

d. nyi|vántaftási azonosító:

7. A műszaki e||enőr a Megrende|ő képvise|etében jár e|.

8. Szeződő felek jelen szerződés teljesítése során köte|esek együttmíÍkodni.

9. Megrende|ő és Vá||a|kozó egymás írásbe|i megkereséseire azok kézhezvéte|étő| számíEva 2
munkanapon be|ü| ír.ásban érdemi nyi|atkozatot köteĺesek tenni.

10. Megrende|ő képviselője jogosult a kivite|ezés során bármikor a munka á||ását e||enőrizni, és ezek
ered ményé rő| az e- építési na p|óba bejegyzéseket eszközo| n i.

11. Fe|ek kifejezetten rĘzítit hogy a Vá||a|kozót nem mentesíti a hibás te|jesítés jogkovetkezménye

a|ó|, ha a Megrendelő el|enőrzési kote|ezettségét nem, Vagy nem megfe|e|ően teljesÍtette.

7. Aszerződés teljesÍtésével kapcsolatos átadás átvéte|i eljárás

1. pE' átadás-átvételi eljárás megkezdésérő| Vá||a|kozó Megrende|őt koteles készĘe|entés
formájában írásban, a hatá|yos jogszabá|yi rendelkezéseknek megfe|e|ően értesíteni. Megrendelő
köteles az átadás-átvéte|i eljárást 2 munkanapon belÜ| megkezdeni, és a Kbt. 130. 9 (2)

bekezdése szerint |efo|ytatni, az ott meghatározott jogkovetkezmények terhe me||ett.

2' Az eljáráson a fe|ek képvise|ői megvizsgá|ják a te|jesí!ést, jegyzőkönyvet vesznek fe|, me|yben

fe|vezetik az eset|eges hibak és hiányok listáját. A Válla|kozó köte|es a jegyzőkönyvbe nyi|atkozni

a hibák kijavításának határnapjáró|, me|y nem ha|adhatja meg összessĄ7ében az 5 munkanapot.

3. Az átadás-áWéte|i eljáráson a Vál|a|kozó átadja a jótá||ási jegyeket, 1 pld-ban a megva|ósu|ási

dokumentációt és megadja a beépített szerkezetet berendezési és felszere|ési tárgyak
használati és karbantaftasi utasításait, va|amint jelen szeződésben és jogszabályban rĘzített
egyéb iratokat, stb. Ennek hiánytalan te|jesítése a szeződésszerű te|jesíĽés fe|téte|e.

4. A fentiek a|apján elvĄ7zett hiánypot|ásokró|, i||etve javítasokól a Válla|kozó ír.ásban tájékoztatja

a Megrende|őt, aki a tárgyi munkát - megfe|e|ősĄ7 esetén - átveszi. Ez a birtokbavéte| napja.

Fe|ek rĘzíti|ĺ hogy az átadás-áwétel |ezárásáig a Vá||a|kozó köte|es va|amennyi eszköĄ
anyagot, hulladékot és fe|vonu|ási éptiletet a kivite|ezés helyszínérőĺ e|szállítani, mely az átvéte|

fe|tétele. Továbbá az átadás-átvétel további feltétele a kivitelezéssel a Vá||alkozónak fe|róható

ká rok teljes köríÍ m egtérítésénelíhe|yreá | | Ításá na k i gazo|ása.



1.

2.

5. A Vá||a|kozó az utófe|ü|vizsgá|ati eljárásban koteles közreműkodni. Az utófelÜ|vizsgá|atot a

Megrende|ő híuja ossze a te|jesÍŁést követően évenként a jótállási időtaftam vąéig. płz

utófelülvizsgálati e|járásban a Felek a teljesítés szerz&ésszerűsegét és a hibás/hiányos

te|jesítésből eredő hibákat/hiányosságokat vizsgá|ják és jegyzőkonyvben rogzítik. Vá||a|kozó a
jegyzőkönyvben nyi|atkozik a hibák kijavításának határidejérő|, me|y összességében nem |ehet

több, mint 10 nap.

6. Válla|kozó kote|es együttnlĹÍkodni az éľdekelt szeruekke|, szemé|yekke|, kü|onosen a

szakhatóságokka|.

8. Vegyes észárő rendelkezések

Fe|ek megá||apodnak abban, hogy a je|en szeződés a|apján a Vá||a|kozó á|ta| készítendő, szerzői
jogi véde|em a|att á||ó a|kotások vonatkozásában a Megrende|ő a részére töfténő átadássa|

teljes, átruházható, és korlátozásmentes (térben, időben, felhaszná|ási módban) fe|haszná|ási
jogot szerez. A felhaszná|ásijog e||enéľtékét a vá||alkozói díj tańaImazza.

Fe|ek megá||apodnak abban, hogy a megrende|ő a rendelkezés jogát jelen szeződésse| kiköti,

így a vá||a|kozó a sze||emi aĺkotást csak saját be|ső tevékenységéhez haszná|hatja fe|,

nyi|vánosságra nem hozhatja, harmadik szemé||ye| nem kozö|heti; i|yen esetben a sze|lemi

a|kotással a megrende|ő szabadon rende|kezik;

A szerződés teljesítés előtti megszíÍntetésére a Ptk. vá||a|kozási (i||. kivite|ezési) szeződésre
vonatkozó szabá|yai irányadók az a|ábbiak fi gye|embevéte|éve| :

Megrendelő jogosu|t elállni a szerződéstő| i||. azt fe|mondani, kÜ|önösen ha:

a. a Vállaĺkozó e||en az i||etékes bír.óság jogerős végzése a|apján felszámo|ási e|járás indul;
va9y

b. a Vá||a|kozó vĄ7e|számo|ás iránti kére|me (amennyiben gazdasági társaságró| van szó) a
cégbíróságná| benyújtásra kerĹi|t; vagy

c. a Vá||a|kozóva| szemben az i|letékes cegbíróság e|őtt megszííntetési, tör|ési e|járás indu|;

d. a Vá||a|kozó a Vá||alkozási Szeĺződésben megje|ö|t véghatáridőt 15 napot megha|adóan
elmulaszt;

e. Vá||a|kozó a te|jesíĽés során |áthatóan o|yan késésbe van, hogy előre |áthatóan nem
tudja a 20L4. 08. ?9-i napra (az átvéte||el együtt) (a munkaterületen do|gozó
szakemberek számának figye|embevéte| is) a szerződést teljesÍteni;

f . Vállalkozó harmadik személynek káft okoz;

9. Vá|lalkozó a munkaterü|etet 2014. 08. 04. napján nem veszi át;

h. Vá||a|kozó a munkát a munkaterü|et átvételének napján nem kezdi meg a megfe|e|ő
számú és képzettségű szakemberre|, és azt folyamatosan nem végzi;

i. Jogszabályon a|apu|ó fe|mondási vagy e|állási ok(ok) fennállnak.

A Vál|alkozónak i|yen esetben csak a már elvégzett munkák e|számo|ására lehet igénye.

Megrende|ő jogosu|t és egyben köte|es a szerződést fe|mondanĺ - ha szÜkéges oĺyan

határidővel, ame|y lehetővé teszi, hogy a szerz&éssel érintett fe|adata ellátásáról gondoskodni

tudjon - ha

a. a Vá|lalkozóban kozvetetten Vagy közvet|enÜ| L1o/o-ot megha|adó tu|ajdoni részesedést

szerez valame|y o|yan jogi szemé|y vagy szemé|yes joga szerint jogképes szeľvezet,
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ame|y nem fe|e| meg a Kbt. 56. 5 (1) bekezdés k) pontjában meghatározott

feltéteIeknek.

b. a Vá||alkozó közvetetten Vagy kozvet|enü| 21o/o-ot meghaladó tu|ajdoni részesedést

szerez va|amely o|yan jogi szemé|y vagy szemé|yes joga szerint jogképes szeruezetben,

ame|y nem fele| meg a Kbt 56. 5 (1) bekezdés k) pontjában meghatározott fe|téte|eknek.

A je|en pont szerinti fe|mondás esetén a Vá||a|kozó a szeződés megszűnése e|őtt már te|jesített

szo| gá |tatás szerződésszerű pénzbel ĺ e| |enéftékére jog osu |t'

7. A Vá|la|kozó jogosult je|en szeződéstől va|ó elállásra, ha Megrende|ő a munkaterület átadási

köte|ezettségét a kovetkezményekre torténő figye|meztetés e||enére, a fe|szó|Ítás átvételétő|

számítva is 5 napot megha|adóan e|mu|asĄa.

8. Je|en szerződés a|áírását kozvetlenü| mege|őzően Vá||a|kozó bemutatta a 306ĺf0LL. (XII.23.)

Korm. rende|et 9.$-ában és az aján|attételĺ fe|hívásban meghatározott felelősségbiztosí!ásra

vonatkozó köWényt. Vá|la|kozó nyi|atkozza, hogy a biztosítas hatályát a je|en szerzffiés
teljesíteséig fenntartja. Nem minősül a szezfués megsétésénet i||. nem igény|i a szerződés
modosítását, ha a Vá||a|kozó az e|őíĺt tartalmú fe|e|ősségbiztosítási szeződésének megszűnését

mege|őzően, |egkésőbb a megszíÍnő szerződés megszűnéséve| egyidejű|eg hatá|yba |épő, az

e|őíft fe|téte|eknek megfe|e|ő új fe|e|őssegbiztosítási szeződést köt, és azt a Megrendelő fe|é

igazolja.

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

10. Fe|ek megá||apodnak abban, hogy a Válla|kozó nem fizet, illetve számol e| a szeződés
te|jesítéséve| összefüggésben o|yan ko|tségeket, melyek a Kbt. 56. s (1) bekezdés k) pontja

szerinti fe|téte|eknek nem megfe|elő társaság tekintetében merülnek fe|, és melyek a Vá|la|kozó

adóköte|es jövede|mének csökkentésére aIkaImasak.

11. Fe|ek megá||apodnak abban, hogy a szerz(ńés te|jesíEésének teljes időtaftama a|att tu|ajdonosi

szerkezetét Vá||a|kozó a Megrende|ő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 125. s (5)

bekezdés szerinti ügy|etekrő| a Megrende|őt ha|adéktalanu| étesíti.

12. Fe|ek esetleges vitás Ĺigyeiket egyeztetés útján rendezit ennek eredménytelensége esetén

fordulnak bír.ósághoz. Fe|ek rogzítik, hogy mediátori i||. vá|asztottbírrósági közreműködést nem

vesznek igénybe.

13. Je|en szerződés csak a Kbt. 132. $ a|apján módosítható.

14. Fe|ek megá||apodnak abban, hogy amennyiben jelen szerződés bárme|y pontja kogens
jogszabá|yba ütközne, Vagy a közbeszezési eljárás köte|ező éruényĹĺ dokumentumának

tafta|máva| e||entétes |enne, akkor jelen szeződés fentieket séftő rende|kezése he|yébe -
minden további jogcse|ekmény, így kÜ|onösen a szerződés módosítása né|kü| - a megsértett

köte|ező éruényű jogszaba|yi rendelkezés vagy közbeszezési dokumentumĺ rende|kezés kerül.

Fentieket ke|| megfe|elően a|ka|mazni, ha va|ame|y kógens jogszabá|y akként rendelkezik, hogy

valamely rende|kezése a szerződés része és azt szövegszerűen a szezóldés nem taĺta|maza (az

adott rendelkezés a szerződés részét képezi).

15. Jelen szerződés l..'.... megegyező, eredeti pé|dányban készü|t e|, elvá|aszthatat|an részét képezi

a kozbeszezési eljárás iratanyaga. Aszerződés a mindkét fé| a|áírásra és kötelezettségvál|alásra
jogosult vezető tisztsegviselőjének (Vá||a|kozóná| cĘszeríj) aláír.ása esetén éľvényes.
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16. Jelen szeĺződés az a|áírásának napján |ép hatá|yba.

Felek a szeződést, mint akaratukka| mindenben megegyezőt, e|olvasás és éľte|mezés után,

he|ybenhagyó|ag a|áírják.

Kelt: Budapest, 2014. ....

Megrende|ő



És BEKEZDESE

1. számú mel|ék|et

EGYZÉt(TARTALOM. ES KBT.49. T (2)BEKEZDESE SZERINTI IRATJ
oIdaIszám

1. Ta ŕa|omieovzék fl . sz. mel|ékĺet)
2. Felo|vasó |ao Q.I. I 2.2. sz. me||ék|et)
3. Aján|ati nyi|atkozat, a Kbt. 60. s (3) és (5) bekezdésére vonatkozóan (3. sz.

me|lék|et), nyi|atkozat a|válĺa|kozókra vonatkozóan (Kbt. 40. s (1) bekezdés
a) és b) pont), nyi|atkozat a|kalmasság igazo|ására igénybe vett más
szeruezet vonatkozásában Kbt. 55. t (6) bekezdés a) oontia szerint

4. Nyi|atkozat az erőforrások rende|kezésre á||ásárő| (4. sz. me||ék|et)
5. Nyilatkozat a Kbt. 55. Ę (6) bekezdésére (5.sz me|lék|et)
I. FEJEZET: KIZARO oKoKKAt KAPcsotATBAN ELOIRT NYI!ÁTKozATot
IGAzoLÁsoK
Nyi|atkozat a kizárő okok fenn nem á||ására vonatkozóan aján|attevő, a|vá||alkozó és
az a|ka|masság igazo|ásában részt vevő más szeĺvezet vonatkozásában (6. sz.
melléklet)
A Kbt. 56. 5 (1) bekezdés k) pont kc) a|pontja tekintetében az ajánlattevő
nyi|atkozata arrő|, hogy o|yan társaságnak minősü|-e, me|yet nem jegyeznek
szabályozott tőzsdén vagy ame|yet szabá|yozott tőzsdén jegyeznek; ha az
ajánlattevőt nem jegyzik szabá|yozott tőzsdén, akkor a pénzmosásró| szó|ó töruény
3. s r) pontja szerint definiá|t valamennyi tény|eges tu|ajdonos nevének és állandó
|akóhe|yének bemutatását taľtaImazó nyi|atkozatot szükéges benyújtani;
amennyiben a pénzmosásró| szóló töruény 3. s r) pontja szerinti tény|eges
tu|aĺdonos nincsen' az aĺán|attevő erre vonatkozó nyi|atkozata (6. sz. me||ék|et)

II, FEJEZET: GAZDASAGI ES PENZUGYI ATKALMASSAGGAL
KAPCSoHTBAN ELőÍRT NYILATKoZAToK IGAzoLAsoK
P/1. Ajánlattevő csato|ja a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rende|et 14. s (1) bekezdés
c) pontja alapján az e|járást megindító fe|hÍvás megkü|dését mqe|őző 3 üz|eti évre
vonatkozó, a közbeszerzés tárgyábő| (magasépítésĺ tevékenysfoből) származő _
általános forga|mi adó né|kü| számított - árbevéte|érő| szó|ő nyi|atkozatát, attó|
függően, hogy ajánlattevő mikor jott |étre, i||etve mikor kezdte meg tevékenységét
amennyiben ezek az adatok rende|kezésre á|lnak. (7. sz. mellék|et)

vagy
Nyilatkozat a 31o12011 (xII.23.) Korm. rcndelet 14.s (8) bekezdése,
valamint a 17.$ (6) bekezdés szerinti a gazdasági és pénzügyi és/vagy
műszaki és szakmai aIkalmassági követelményeknek va|ó megfele!ésről
amennyiben alkalmasságát - vá|asztása szerint - nyilatkozattal kívánja
isazolni. (1o. sz. mellék|et)
ilI. FEJEZET: Iy!'szAKI' ILLETVE szAKMĄI ALKALMASSAGGAL
KA Pcso LATBA N E tol RT NYI LAT Ko7ÄT ol(" IGAzo lÁso K
MIL. az ajánlattéte|i fe|hiivás megkü|désétő| visszafe|é számÍtott öt évben (60
hónapban) te|jesÍtett és átadás-átvéte||e| |ezáru|t építesi szeződéseinek ĺsmeftetése
a szerződést kötő másik fél á|ta| adott igazo|ássa| (310/2011. (XII' 23.) Korm.
rende|et. 16. s (3)' (5) bekezdés). (8.sz. me||ék|et)
Aa igazo|ásban meg ke|| adni:
. a megépített |étesÍtmény megnevezését;
. az elv*Jzett munkák fe|soro|ását;
. saiát te|iesíEés o/o-os mértékét'



. az e||enszolgá|tatás nettó összegét; és a saját te|jesítés éńékét,

. a te|jesí]Łés idejét és he|yét

. a szerződést kötő másik fél nevét címét. nyilatkozni kell arró|, hogy a te|jesítés az e|őírásoknak és a szeaődésnek
megfe|e|ően tortént-e.

vagy
Nyi|atkozat a 31oĺ2o11 (xII.23.) Korm. rcndelet 14.5 (8) bekezdése,
valamint a 17.$ (6) bekezdés szerinti a gazdasági és pénziigyi és/vagy
műszaki és szakmai alkalmassági követe|ményeknek való megfe|e|ésrő|
amennyiben a|kalmasságát . választása szeľint . nyilatkozatta| kívánja
iqazolni. (1o. sz. melléklet)
ry. FEJEZET: AZ A'ANTATTETELI FETHIVASBAN ELOIRT EGYEB
NYI HTKozAToK IGAzo ńsoK
A|áiirási címpé|dány/a|áírási mĺnta
A cégkivonatban nem szerep|ő kotelezettségvá||a|ók esetében a cĄfęyzésre
jogosu|t szemé|ytől származő, aján|at a|áírására vonatkozó (a meghatalmazott
aláírását is tafta|mazó) írásos meghatalmazás te|jes bizonyíto eĘű magánokiratba
foqla|va (9, sz. me||ék|et)
Nyilatkozat a fe|e|ősséq biztosításró| (11. sz. mel|ék|et)
Arazat|an koltséovetés kitöltve
Konzorciumi meqállapodás ftözös aián|attéte| esetén)
Aián|at CD-re vaqy DVD-re ílva

v. FEJEZET: ÜzuTI TITKoTTARTALMAZo rnłrox (ADoTT ESETBEN) önál|ó
mel|ék|etben

vI. FEJEZET: hz A'AN!ÁTTEVo ALTAL BEcsAToLNI KIVANT
DOKUM ENTUMOK (ADOTT ESETBEN)
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2.1. számú me|léklet

FELOLVASOLAP
(öná l|ó ajá nlattétel esetén)

1. Aján|attevő

Név:
Székhe|y:
Telefon:
E-mail:

Fax:

2. Ajántattéte| táryya: ,,Vátlalkozási szerződés keretében Horánszky utąÍ bcilcsőde
felújítáa"

3. Ajánlat:

Ivá|lalkozói díj (nettó HuF)

Ke|tezés (he|ység, év, hónap, nap)

(cegjegyzésre jogosu|t vagy szabá|yszerűen
meghataImazott képvĺselő a|áír.ása)
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2.2, számú mellék|et
FELOLVASOLAP

(közös ajá n|attétel esetén)

1. Ajánlattevői konzorcium

Név:
Székhely:
Telefon:
E-mail:

Fax:

Tagok adatai (név, székhe|y):

Tagok adatai (név, székhe|y):

2. Aján|attétel tárgya: ,,VáIlalkozási szerződés kerctében Horánszky utai bcilcőde
felújítiía,,

3. Ajánlat:

[ .v.f"l l a'15, 97ói" dĺj' (p.e' !tó H-"U F),

Ke|tezés (he|ység, év, hónap, nap)

(cegjegyzésre jogosu|t vagy szabá |yszeríÍen
meghata I mazott képviselő alá írása)
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3. számú me|lék|et

łrÁľHrr NYILATKoZAT

Alulírott mint a ....''....... (aján|attevő megnevezése)
(aján|attevő székhe|ye), (Ajánlattevőt nyi|vántaftó cégbírósag

neve), (Aján|atľeľő cąjąyzékszáma) nevében köte|ezettségvál|a|ásra jogosu|t
(tisztség megjelö|ése), a Józseńĺárosi önkormányzat, mint Aján|atkérő ,,VáIlalkozási

szerződés keretében Horánszky utai bölaőde felújítiáď, tárgyában megindított
kozbeszezési eljárással összefÜggésben.

1. Nyi|atkozom a Kbt. 40. 5 (1) bekezdés a) pontja a|apján, hogy a közbeszerzés tárgyának
a|ábbiakban meghatározott resźeive| összefüggésbeń aMá||a|kozó(ka)t veszek igénybel:

2. Nyilatkozom a Kbt. 40
közbeszerzés értékének

s (1) bekezdés b) pontja a|apján, hogy a szerződés te|jesítéséhez a
mértékben az a|ábbi alvál|a|kozó(ka)t kívanom igénybe

az a|ábbi száza|ékos

3. Nyi|atkozom a Kbt. 55.- 5 (5) bekezdése a|apján, hogy az a|ábbi kapacitást nyújtó szeľvezet(ek)et

4. A Kbt. 60. s (3) és (5) bekezdései a|apján nyi|atkozom, hogy aján|atunk az e|őzőekben
meghatározott - álta|unk teljes körűen megismeft - dokumentumokon a|apszik.

A szeződésteruezetben rögzített, a tárgyi fe|adat e||átásához szrikséges kötelezettségeinket
maradélca|anuI te|jesítjük a Fe|o|vasólapon rĘzített ár a|kalmazásáva|. Nyi|atkozunt hogy
ajánlatunkat az ajánlati kotöttség beá|ltát követően az ajánlattéte|i fe|hívásban megje|ö|t időpontig
fenntartjuk.

Nyi|atkozom, hogy nyeftességünk esetén a je|en dokumentáció mellék|etét képező szeződésteruezet
megkötését vál|a$uk és azt a szeĺződésben fog|a|t a feltéteĺekke| te|jesítjük'

1 Amennyiben nem kÍván igénybe venni, ú9y írja be, hogy,,Nem kíván igénybe venni,,
2 Amennyiben nem kíván igénybe venni, ú9y írja be, hogy,,Nem kÍván igénybe venni,,
3 Amennyiben nem kÍván igénybe venni, ú9y írja be, hogy,,Nem kíván ĺgénybe venni',



Nyi|atkozom továbbá, hogy
E vá|la|kozásunk a kis- és kozépvá|la|kozásokró|, fej|óldésÜk támogatásáról szó|ó törvény szerint

tr uail.iüilk ä h,d;ľŕ'ľ'[Ĺ1,::"[ilffi:ľlĹozásorról, fejlődésük támogatásá rő| sző|ő

toruény hatá|ya a|á5.

Ke|tezés (helység, év, hónap, nap)

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

a mikro., kis- vagy kĺizépvá||a|kozás a 2004. évi )oo0V. törvény meghatározásai szeńnt - a megfe|e|ő vá|aszt a jogszabá|y

rende|kezéseinek tanuĺmányozását követően kérjük megadni.
5 A nem a|ka|mazandó szövegrészt kérjük törö|ni'



4. számű me|léklet

NYILATKOZAT
az erőÍorrások rendel kezésre á||ásáról

A|ulírott
szervezet a kozbeszenésekrő|.szó|ó 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 55. $-ának (5) bekezdése a|apján

k.ljelentem, hogy a Józsefiĺárosi önkormányzat mint Aján|atkérő ,ľá||a|kozási szerződés
kéretében ĺoiánszky utcai bölcsőde felújítása'' tárgyban megindÍtott közbeszezési eljárásban a

szerz&és teljesíteséheż szÜkséges a|ábbi erőforrások az aján|attevő rende|kezésére fognak állni a

szerzffiés te|jesítésének időtartama alatt:

{Az érĺntett erőforrások pontos teĺrása a pénztigyÍ és gazdasĺígi, ĺlĺetve a m(ÍszakÍés szakmaĺ
atkalmasság tekĺntetében az a1ánĺatĺ felhíuás szerÍnt.}

Ke|tezés (he|ység, év, hónap, nap)

(cegjegyzésre jogosu|t vagy szabályszerűen
meg hata lmazott képviselő a |á írása)
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5. számú me|!éklet

NYILATKOZAT
a Kbt. 55. s (6) bekezdés szerint

Alu|írott mint a ..........''. (ajánĺattevő megnevezése)
(ajánĺattevő székhelye), (Ajánlattevőt nyiluánbrtó cégbín1sĺíg

neve) (Ajánlattevő cegjqąél$zána) nevében kote|ezettségvá||a|ásra jogosu|t

szerződés keretében Horánszky utcai bö|csőde fe|újítág,, tárgyban megindított közbeszeaési
eljá rássa l összefr'iggésben.

A Kbt. 55. 5 (6) bekezdésének a) pontja a|apján nyi|atkozom, hogy az a|ka|masság igazo|ásakor
bemutatott, más szeruezet á|ta| rendelkezésre bocsátott erőforrásokat a szeződés te|jesítés során
ténylegesen igénybe fogom venni. Ennek módja6:

A Kbt. 55. s (6) bekezdésének b) pontja a|apján nyi|atkozatom, hogy azon szeruezetet, ame|ynek
adatait az alkaimasságigazo|ásához fe|halználom, az a|ábbi módon vonom be a te|jesítés során7:

A Kbt. 55. 5 (6) bekezdésének c) pontjában fog|a|t a|ka|masság igazo|ására - akkor is, ha az
a|ka|massági kovete|mények nem a te|jesítéskor ténylegesen rendelkezésre bocsátható erőforrásokra
vonatkoznak - benyújtom a(z)........ '......,, (szeruezet megnevezése, ame|ynek adatait az ajánlattevő az
a|ka|masság igazo|ásához felhaszná|ja/ nyi|atkozatát arra vonatkozóan, hogy a Ptk. 6:4t9. $ szerint
kezesként felel az aján|atkérőt a te|jesítésem e|maradásáva| Vagy hibás teljesítésemme|
összefüggésben ért kár megtérítésééft .8

Ke|tezés (he|ység' év, hónap, nap)

(cegjegyzésre jogosult vagy sza bá |yszerűen
meghataImazott képvise|ő a|áírása)

6 A megfe|e|ő resz kitö|tendő!
7A megíe|e|ő rész kitöItendő!
8A megfe|e|ő rész kitö|tendő!
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6. számú melléklet
NYILATKOZAT

a kizárő okok vonatkozásá ba n

A|ulírott mint a(z)
(székhely:

ńffili kéilääj; ; ;ääilä;;;i' łj;iä;äŕ;t ilh Áäl'íT:Iä "Jff.ľ'ř;Ł'iTjHá:'J:keretében Horánszky utcai bö|csőde fe|újitáfi,, tárgyban kiíľt közbeszerzési e|járás során az
a|ábbi nyi|atkozatot teszem a kizárő okok vonatkozásában':

T.

Az általam képvise|t szeruezet nem tartozik a Kbt. 56. s (1) a)-k) pontjaiban, a Kbt. 56' 5 (2)
bekezdésében és a Kbt. 57. 5 (1) bekezdés a)-d) és Q pontjaiban meghatározott V'lzárő okok hatá|ya
a|á.

il.
Cégtint mint ajánlattevő a szerzffiés te|jesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56. s (1) bekezdésében
és a Kbt. 57. s (1) bekezdés a)-d) és í) pontjaiban meghatározott kizárő okok hatá|ya a|áeső
a|vá||a|kozót/alvállalkozókat, il|etve a részünkre kapacitásait rende|kezésre bocsátó
szeĺvezeteýszeruezetek nem tartoznaka Kbt. 56. 5 (1) bekezdésében és a Kbt. 57. $ (1) bekezdés a)-
d) és f) pontjaiban męhatározott kizáró okok hatá|ya a|á.

ilr.
A| u | írott ajá n |attevő nyi |atkozom, hogy cĄ7emet10

- szabá|yozott tőzsdén jegyzik / szabá|yozott tőzsdén nem jegyzik.

Amennyiben a céget szabá|yozott tőzsdén nem jegyzit úgy''
terrorizmus finanszírozása megeĺőzéséről és
töruény 3. s r) pontja szerint definiá|t

9A Kbt. 57. 5 (1) bekezdes a)-d), valamint f) pon!ában fog|alt kizáró okokra vonatkozó nyi|atkozatot az a|vá|la|kozó és az a|ka|masság
igazo|ásában részt vevő más szervezet vonatkozásában az aján|attevő vá|asztása szerint a kcivetkezők szerint |ehet igazo|ni:

a) ajánlattevő saját nyi|atkozatot nyújt be (a fentiek szerint - 6. sz. iratminüa) arró|, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 57. $ (1) bekezdés
a)-d), va|amint f) pontja szerinti kizáró okok hatá|ya alá eső a|vá||a|kozót, va|amint az á|ta|a a|ka|masságának igazo|ására igénybe vett
más szervezet nem taftozik a Kbt. 57. 5 (1) bekezdés a)-d), va|amint f) pontja szerinti kizáró okok hatá|ya alá, vagy
b)az e|járásban megje|ö|t a|vál|aĺkozó nyi|atkozatát - a meg nem jelci|tekre aza)pont szerinti nyi|atkozat me||ett -, va|amint az
a|ka|masság igazolására igénybe vett más szervezet nyi|atkozatát is benyújthala arró|, hogy a szeryezet nem tartozik a Kbt. 57. 5 (1)

bekezdés a)-d), valamint D pontja szerinti kizáró okok hatá|ya a|á.
ĺ0 Megfe|e|ő vá|asz aĺáhúzandó!
11 Megfe|e|ő vá|asz aláhúzandó!
12 A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása mege|őzéserő| és megakadá|yozásaró| szó|ó2007' évi CľOCWI. tcirvény 3. 5 r) pontja

szerint tény|eges tu|ajdonos:
ra) az a természetes szemé|y, aki jogi szemé|yben vagy jogi szemé|yiségge| nem rende|kező szervezetben közvet|enü| vagy - a Polgári
Töruénykönyvrőĺ szó|ó 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: ftk.) 8:2. 5 (4) bekezdésében meghatározott módon - közvetve a

szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad |ega|ább huszonot százalékával rende|kezit ha a jogi szemé|y Vagy jogi szemé|yiségge| nem

rende|kező szeĺvezet nem a vabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a kozĺisségi jogi szabá|yozássa| vagy azza| egyenértékű
nemzetk<lzi e|őírásokka| összhangban |évő közzététe|i követe|mények vonatkoznak,
rb) az a természetes szemé|y, aki jogi szemé|yben vagy jogi szemé|yiséggel nem rende|kező szervezetben - a Ptk. 8:2 5 (2)

bekezdésében meghatározott - meghatározó befo|yássa| rende|kezitrc) az a természetes szemé|y, akinek megbízásábo| va|ame|y

Ügy|eti megbízást vegrehajtanak,
rd) a|apítványok esetében az a természetes szemé|y,
1. aki az a|apítvány vagyona |ega|ább huszonöt száza|ékának a kedvezményezetĘe, ha a |eendő kedvezményezetteket már
meghatározták,
2. akinek érdekében az a|apítványt |étrehozták, i||etve műkĺidtetik, ha a kedvezményezetteket mé9 nem határozták meg' Vagy

3. aki tagja az alapítvány keze|ő szervének, vagy meghatározó befoĺyást gyakorol az a|apítvány vagyonának |ega|ább huszonot

száza|éka felett, i||etve az a|apítvány képvise|etében e|jár, továbbá

- az alábbiakat nyi|atkozom a pénzmosás és a
megakadáIyozásitról szóló 2007. évi OO0ÜI.
vańmennyi tény|eges tu|ajdonosró|12:



neve:

vagy

á||andó |akóhelye:

- az a|ábbiakat nyi|atkozom, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása mege|őzésérő|
és megakadá|yozásárő| sző|ő 2007. évi oocryI. töruény 3. 5 ra)-rb) pontja szerinti
természetes szemé|y hiányában az re) pont szerinti tény|eges tulajdonos a jogi szemé|y vagy
jogi személyiségge| nem rende|kező szeruezet vezető tisztsé9vise|ője(i)', aki(k)nek nevét és
állandó |akóhe|yét az a|ábbiakban adjuk meg:

vezető tisztségvĺse|ő: la , á|landó |akóhelye:

ry.
Alulírott aján|attevő nyi|atkozom, hogy a Józsefvárosi onkormánYzdt, mint Aján|atkérő

,Ná||a|kozttsi szeződés keretében Horánszky utcai bö|csőde felújítása,'tárgyban megindíEott
kozbeszeęési e|járás tekintetében vá||alkozásunkka| szemben nem állnak fenn a Kbt.-ben fog|a|t

a|ábbi kizárő okot ame|yek szerint nem |ehet aján|attevő:

Kbt. 56. $ (2) bekezdés:
- ame|yben kozvetetten vagy koaĺet|enül több, mint Z\o/o-os tu|ajdoni réssze| vagy szavazati jogga|

rende|kezik o|yan jogi személy Vagy szemé|yes joga szerint jogképes szeĺvezet, ame|ynek
tekintetében az56.5 (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltéte|ek fennál|nak.

A)* nincs i|yen köałetetten vagy köałet|enü| tobb, mint 25o/o-oS tu|ajdoni réssze| vagy szavazatijogga|
rende|kező jogi szemé|y Vagy szemé|yes joga szerint jogképes szeruezet.

Ke|tezés (helység, év, hónap, nap)

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

B)x Amennyiben van több, mint f1o/o-oS tu|ajdoni réssze| Vagy szavazati hányadda| rende|kező
gazdasági társaság - ame|yet az a|ábbiakban nevezek meg:

a tu|ajdoni réssze| Vagy szavazati hányaddal rende|kező gazdaságĺ társaságra vonatkozóan a Kbt. 56.

$ (2) bekezdésében hivatkozott kizárő fe|tételek nem á||nak fenn.

Ke|tezés (he|ység, év, hónap, nap)

(cegjegyzésre jogosult vagy sza bályszerűen
meg hata I mazott képvise|ő a |á írása)

re) az ra)-rb) a|pontokban meghatározott természetes személy hiányában a jogĺ szemé|y Vagy jogi szeméĺyiséggel nem rende|kező
szervezet vezető tiszEégvise|ője;
13 sziikség esetén bővíthető!
laaz ra)-rb) a|pontokban meghatározott természetes személy hiányában a jogĺ szeméĺy vagy jogi szemé|yiségge| nem rende|kező
szeruezet Vezető tiszbégvise|ője
15 szükség esetén bővíthető!
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7. számú melléklet
Nyilatkozat az árbevéteIről

sLoĺzoLĹ. (xII. 23.) Korm. rendelet 14. s (1) bekezdés c) pontja alapján

A|u|írott...... mint a(z)............
(székhe|y:.. .....) cégjegrzésre jogosu|Vmeghata|mazott képvise|ője16 ezenne|
kije|entem, hogy a(z).. .........:1.... mint aján|attevő/közös aján|attevő/ az a|ka|masság
igazotására igénybe vett más szeruezetl7 az e|járást megindÍtó fe|hívás megkri|désétő| visszafe|é
slámított 3 tjz|eti évben e|ért - Árł nártil számított -közbeszerzés tárgyának megfelelő
tevékenységń| (magasépítési tevékenységffil) származő - AFA nélkül számított - árbevéte|rő| az
a|ábbiak szerint nyi|atkozom:

Ke|tezés (helység, év, hónap, nap)

(cegjegyzésre jogosu |t vagy sza bá |yszerűen
meghataImazott képvise|ő a|áír.ása

16 KérjÜk a nyilatkozatot a|áíro szemé|ye szerint a megfele|ő részt a|áhúzni'
17 A nyi|atkozattevő szemé|ye szerint a megfe|elő rész a|áhúzandó!



A|u|írott mint a(z)
cégjegyzésre jogosu|t/meghatalmazott képvise|ójel8 ezenne| kije|entem, hogy a(z)
aján|attéte|i fe|hívás megkÜ|désétó| visszafe|é számÍtott 5 évben (60 hőnapban) az a|ábbi kozbeszerzés
te|jesÍtette:

(neve, székhe|ye,...
elérh9.!..i$ .

Keltezés (he|ység, év, hőnap, nap)

18 Kérj k a nyi|atkozatot a|áíro személye szerint a megfe|e|ö részt a|áhrjzni!

.:.'."'].]l]:,-:],:*.' ] :. .]ł' \\T
;.,: , . ., -.: : ..:,ti-i."iiir::'
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. 

. 1: . :rr.:.r:

Az ellénszolgáltatás
'...iissżegé (nettő.Ft). 

:

(székhe|y:
t
tárgya szerinti építesi beruházásokat

Sáját teljesítés
méĺtéke (o/o):

(cégjegyzésre jogosu|t vagy szabályszerĹíen
meghatalmazott képvĺse|ó a|áírása)

A teljesĺtés az
elóírásoknak és a

szezódésnek
megfe|e|óen

t rtént?
fioen i Nem)



9. számú melléklet

MEGHATALMAZAS

A|u|írott mint a(z)
(székhe|y: aján|attevő/alvál|a|kozól az alka|masság

üazolásáracé9jégyzésrejogosu|tképvise|őjeezennelmeghata|mazom (szig.sz.: ; szü|.: _; an.:

mint Aján|atkérő,ľállalkozási szerződés keľetében Horánszlĺy utcai bölcsőde felújítása''
tárgyban hirdetmény és targyalás né|kÜ|i közbeszerzési e|járás kapcsán készített aján|atunkat
a|áír.ásáva| |ássa el.

Keltezés (he|ység, év, hónap, nap)

( meg hata I m aző cqjqyzésre jogosu |t

képvise|őjének a |á ír.ása)

(meghataI mazott alá ír.ása)

E|őttünk, mint tanúk előtt:

A|áírás:
Név:
Lakcím:

A|áírás:
Név:
Lakcím:

19 A nyi|atkozattevő szemé|ye szerint a megfe|e|ő rész aláhúzandó!
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10. számú mel|éklet

NYIlÁTKozAT

a 310/2011 (XII.23.) Korm. rende|et 14.5 (8) bekezdése, valamint a 17.$ (6) bekezdés szerinti a
gazdasági és pénzĹigyi és/vagy mííszaki és szakmaĺ a|ka|massági kovete|ményeknek va|ó

megfeIe|ésrő|
amennyiben alka|masságát - választása szerint - nyi|atkozatta| kÍvánja igazolni.

A|u|írott......................mint a (ajánlattevő megnevezése)

.égbíiäg ;"""(ľ ]i1ill]Ii]:(.já.ü.tőä ;öj"'gáľ:ff:ľ 
.''';:lä:ĺ

köte|ezettségvá|lalásra jogosu|t (tisztség megje|ö|ése) kije|entem Józseńrárosi
onkormányzat, mint Aján|atkérő,,VáIlalkozási szerződés keretében Horánszky utcai
bő tcső de fe t új ítií sa,, tá rgyba n m eg i nd ított közbeszeęési e |já rá s ba n

nyilatkozom,

hogy ajánlatkérő által táryyi etjárás ajántattéte|i fe|hívásában előín gazdasági és
pénzügyi, va|amint míĺszaki és szakmai a|katmasságifeltételeknek mindenben

megfelelek.

Tudomásu| Veszem' hogy amennyiben az Aján|atkérőnek kétsége merü| fe| je|en nyilatkozat
va|óságtarta|máva| kapcso|atban, akkor a Kbt. 67.5 (1) bekezdése a|apján felvi|ágosítas kéres
keretében e|őír.hatja számomra a megfe|e|ő igazo|ás benyújtását.

Keltezés (he|ység, év, hónap, nap)

(cegjegyzésre jogosult vagy sza bá |yszerűen
meghataImazott képvise|ő a|áí.ása)
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11. számú mel|ék|et

NYTLATKOZAT
A SZAKMAI FELE LőssÉc grzTosÍľÁsnól

Alu|írott mint a(z)

........:....l...::::......::...l....:::::::::...-......................................j.äjääürc vő szervez". .ą!]jnu*"Jľ;
jogosult képviselője a Józsefuárosi önkormánYzat, mint Ajánlatkérő ,Já!la|kozási
śzôződés keretében Horánszky utcai biilcsőde fe|újÍtása,'tárgyában kiíft kozbeszezési
e|járás során az a|ábbi nyi|atkozatot teszem.

Ezúton
nyilatkozoml

hogy nyeftességem esetén vá||a|om, hogy a szeződéskötés időpontjában az eljárást megindíto
fe|hÍvás Egyéb információk pontjának 23. a|pontjában fog|a|t méftékű (|ega|ább 10.000.000,.
FVév és |ega|ább 5.ooo.ooo,- FVkáresemény méftékű szakmai fe|e|ősségbiztosítassa|) szakmai
fele|ősségbiztosítássaI rende|kezni fogok.

Keltezés (he|ység, év, hónap, nap)

(cegjegyzésre jogosu |t vagy sza bá|yszerűen
meg hata |mazott képvĺselő alá írása)
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Budapest VIil. kerĹi|et Horánszky u. fL. szám a|atti Bolcsőde udvari homlokzatának

hőszigete|ése, udvari nyí|ászárók cseréje, belső festés, mázolás tárgyű közbeszerzési e|járáshoz.

A teruczctt fe|újítás nem hatósági engedé|yköte|es.

Az intézmény udvari hom|okzatán a meg|évő fa nyílászáró szerkezetek bontása után korszerű -
0,6 Wm2K - fehér, műanyag ötkamrás nyí|ászárók kerülnek beépítésre.
KészÜ|:
- ajtó 210 x 110 méretben 9 db,
- ablak 120 x 90 méretben 24 db,
- ab|ak 1f0x70 méretben 11 db,
- ab|ak 120 x 110 méretben 35 db.
Az ab|akpárkányok a hőszigete|ésse| szélesített fa|ak miatt új mííanyag párkányt kapnak. Készü|

84 m párkány.
A beiső terek páratartalmának szabá|yozására higroszabá|yozásĹl |égbevezetők kerü|nek

beépítésre. Készü|: 28 legbevezető beépítés.
A nyí|ászárók cseréjéve| 10 cm vastag EPs hőszigete|ést kap a költségvetési kiírásnak

megŕele|ően. Készü| 146 m2 homlokzati és 48 m2 |ábazati hőszigete|és szilikon gyanta a|apú

homlokzati festésse|.
Az udvari hom|okzat fe|újítasához homlokzati teru nem készü|t az Aján|atkérő fotodokumentációt,
va|amint he|yszíni szemlét biztosít. A hom|okzat színe a kivitelezés fo|yamán kerü| a forga|mazott

a |a pszínekbő| kivá |asztásra.
A meg|évő esőe|vezető bádogos szerkezetek cserére kerü|nek, a kor|átok és egyéb

acé|szerkezetek mázo|ást kapnak. Készri| 40 m függőeresz csatorna és 20 m lefolyó csere.
Az udvari hom|okzathoztartoző vasszerkezeteĘ kor|átot védőtető lábazatok mázo|ásra kerüĺnek

40 m2 feltjletĺ men nyisĄ7gel.
A hom|okzati fe|újítassaĹ parhuzamosan az intézmény be|ső tereinek festése és belső nyílászárók

mázolása is fehdát a kö|tségvetési kií.ásnak megfe|e|ően. Készü|: 3011 m2 belső festés és 245
m2 be|téri nyí|ászárő mázolás.
Kü|onosen fontos tény, hogy a Bö|csőde tervezett fe|újítása, kiemelten a nyí|ászárők mázo|ása,

tekintve az o|dószeres festék a|kalmazását kizárólag az épti|et tlres állapotában, nyári szünetben
végezhető. 

^2ot4. 
évi nyári záľva taftás ideje augusztus 1.- augusztus 29.|. pđ' Aján|atkérő ezen

időszakon be|ti| kÍvánja a teljes munkát e|végeztetni.

onáttó mellékletben árazat|an költségvetés!
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