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Táľry: Javas|at a ,,Budapest' VIII. keľület Telekĺ téľi piac élőerővel biztosított vagyonvédelmi őľzése''
tárgyú közbeszerzésĺ eljáľás megindításáľa

Előterjesaő: qr. Mészź.ľ Erika a|jegyző
Készítette: ESZ-KERKft.,JegyzőiKabinet
A napirendet nyilvános iilésen kell tárgyalni.
A döntés elfogadásáh oz egyszeru szavazattobbség szükséges.
Me|léklet: 1. sz. melléklet egyéni bírálati lapok

2. sz. me||éHet eljáľást indító ajánlattételi felhívás és dokumentáció

Tisztelt Váľosgazdálkodási és Pénzüryi Bizottság!

I. Előzmények
A Képviselő-testület a 40412013. (xI.06.) szźlműhatźlrozat 3. pontjában elfogadta a Teleki téri piac Ĺizemel-
tetését biaosító szolgáltatásokat kötelező önkoľmányzati feladatként melynek kÓltségeire előzetes kötele-
zettséget vźů|a|t az önkormányzat saját bevételeinek és a piac Ĺizemeltetésébő| szźrmazó bevételek terhére.
2015. évtő| az önkoľmányzatífonźs terhére 18.799,0 eFt"20|6. évtől 26.000,0 e Ft összegben.
A piac iizemeltetését biztosító szoIgźitatźsai között szerepel a Teleki téri piac őrzési feladatainak ellátłása.

A becsült éľték nettó 1.300.000'- Ftlbő, a teljesítés idotaľtama alatt _ összesen 36 hónap _ nettó 46.800.000,-
Ft.
A Képviselĺí-testület 2014. április 23-ántartott ülésén a6f/2aÁ. (iv.23.) szźműhatfuozatának 6.d) pontjá-
ban úgy döntött, hogy a közbeszerzési eljárĺís aKbt.76. $ (1) bekezdés b) pontja a|apján eredménýeleą
tekintettel arrą hogy az e|járźsban csak érvénýelen ajiánlatok éľkeztek.

II. A beteľjesztés indoka
A szo|gá|tatiás megľendelésének becsĺilt értéke a|apján ismételten kozbeszerzési eljráľást sziikséges megindĹ
tani, melyre vonatkozóan a mielőbbi döntés sziikséges, különös tekintettel aną hogy az Uj Teleki téri Piac
20|4. mźĄus 9-én megnyitott és az órzési feladatokľa a Képvisel<ĺ-testÍilet a Józsefuárosi Kĺjzterület-
felügyelet és VrárosiŁemeltetési Szolgálat költségvetésében2014.június 30-ig biaosított fedezetet.

ilI. Tényá|lási adatok
Ajánlattevó feladata a Teleki téri piac épületének élőeľős őrzés-védelmi feladatainak ellátása napi}4 órźtban,
I fo, az évszaknak megfelelő formaruhás ľsrszemé|yzette|, a szo|gá|tatrásnyujtáshoz szükséges eszközök biz-
tosítrásával. Ajánlattevő a teljesítési időtaľtama a|att az éloerős orzési feladat e||átásához további 2 fő foľma-
ruhás őrszemé|yzetet biztosít a Teleki téľi piac nyitva tartrási idejében.
Ajánlattevő köteles minimum 4 db ellenőľzési pontot kialakítani és az ehhez szĺikséges technikai berendeze-
seket fe|szerelni, illetőleg működtetni.
További feladata a Teleki téri piac nyitva tartási idejében a piac tizemeltetési feladatokat ellátó Józsefuáľosi
Közteriilet-felüryelet és Vĺáľostizemeltetési Szolgálat jelenlévő munkatĺĺrsa részére rendkívüli, halasztást
nem túrő, azrlrľra|i döntést igénylő esetek megoldásához segítségnyújt'ĺás.
Ezen felül a piac belső területén kiépített kamerarendszer monitorokon megjelenő képek felügyelete,a piac
nyiwa tartĺási idejében folyamatosan köteles az objektumot, az objektum épiiletét, valamint az objektum
épületének valamennyi szintjét körbejárni és az ellenőľzési pontokat megfelelően használni. Ajánlattevőnek
rendelkeznie kell kivonulós, helyszínĺe induló jźrórszo|gá|atta|, a piacon szo|gálatot teljesítők esetleges



ľendkíviili esemény során töľténő megerősítésére. Ajánlatkérő e|ióírja, hogy ajánlattevő rendelkezzensajźt24
órás diszpécseri szolgálattal, továbbá rádiófrekvenciahasnlźĺati jogosultsággal.

Aközbeszerzésekől sző|őf0|1. évi CVIII. tĺlrvény (Kbt.) 94. $ (2) bekezdés a) pontja szerint:

'94. $ (2) Az ajánlatkérő hirdetmény nélküli tarryalásos eljárást a|ka|mazhat,ha
a) anyí|t, a meghívásos eljáľás vagy a versenypárbeszéd a 76. $ (1) bekezdés b) vagy c) pontja a|apján

eredménýelen volq feltéve, hogy a felhívásban, a dokumentációban vagy az ismeľtetőben foglalt feltételek
időkĺizben lényegesen nemvá|toztak meg és azajźtn|atkérĺł atárgya|ásra anyí|t, a meghívasos eljĺárás vagy
a versenypárbeszéd .74. $ (1) bekezdésének a)-d) pontja és (2) bekezdésének c) pontja a|apjźn nem érin-
tett - összes aján|attevőjét meghívja;''

Az előterjesztés indokolásában ismetettek és a fenti jogszabályi rendelkezések alapján az Ész-rER rR.
összeállította a,,Budapest, VIII. keľület Teleki téri piac élőeľĺjvel biztosított vagyonvédelmi őrzése'' elneve-
zésiĺ hirdetmény nélkĺili tárgyalásos közbeszprzpsi eljáľás ajánlattételi felhívásának és dokumentáciőjźnak a
tewezetét, amely a korábbiakban lefolytatott nyílt kozbeszerzési eljárás felhívás és dokumenĺícióval tzonos'
tekintettel aľra a feltételek időközben lényegesen nem változtak meg.

A tervezeteket a Bíľáló Bizottság 20L4. mźtjus |4-éntartott ülésén tárgya|ta meg. Az elóterjesĺés ]. sz. mel-
lékletét képezi a Bíráló Bizottság üléséről késziilt jegyzőkönyv és az egyéni birá|ati lapok, melyek szerint
eryhangulag megszavaztźtk a Kbt. III. része szerinti és a 94. $ (2) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény
nélkiili tĺárgyalásos eljárrís a|ka|mazźsát, és elfogadtźů< az e|jźtást megindító ajánlattételi felhívást és doku-
mentációt (2. sz. melléklet).

A korábbiakban lefolytatott és eredménytelenül zźttközbeszerzési eljárásban az alábbi 2 ajánlattevő kerül-
het meghívásľa:

a) az Ata|ian Global Services & Security Kft. (székhely: 1158 Budapest, Késmáľk u. 16.), tekintettel
arra,hogy a koľábbi eljrárás szerinti aján|ata aKbt.74. $ (l) bekezdés d) és e) pontja a|apjźn volt éľ-
vénýelen;

b) a T.o.M Contľoll 200l Vagyonvédelmi és Szolgáltatő Zrt. (szék,hely: 1106 Budapest, Maglódi lit
25.), tekintettel arrą hogy a koľábbi eljárás szerinti aján|ata a Kbt. 74. $ (l) bekezdés e) pontja alap.
jrán volt érvénytelen.

Iv. A diintés tartalmának ľészletes Ísmeľtetése

A Bizottság dönt a ,,Budapest VIII. kerület Teleki téri piac élőerĺĺvel biztosÍtott vagyonvédelmi őrzése''
targyű Kbt. III. ľésze és a 94. $ (2) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény nélkiili tárgyalĺásos eljánás megin-
díuĺsáról, valamint elfogadja az e|járźst indító ajĺánlattételi felhívást és dokumenĺációt és meghatáľo?fA azon
gazdasági szereplőket, amelyek részére a felhívást és dokumentációt megkiildi.

v. Diintés célja' pénzüryi hatása

A Képviselő-testület eleget tesz a kötelezłc fe|adatźtnak a Teleki téri piac ĺizemeltetésénet melynek fedezete
az önkormányzat sajźtt bevételeinek és a piac Ĺizemeltetésébő| szźĺrmaző bevételek terhére elozetes kötele-
zettségvá||alás 2015. évtő| az önkormányzati fonĺás teľhére |8.799,0 e Ft, 20|6. évtől 26.000,0 e Ft összeg-
ben.

vI. Jogszabályi kiiľnyezet ismeľtetése

A Képviselő-testület és Szervei Szeľvezeti és Miĺködési Szabá|yzatárő| sző|ő 25120|3 (v.27 .) önkormányza-
ti rendelet 4. melléklet 1.l. pont 1.l.3. alpontja szerint a Városgazdálkodrási és Pénzügyi Bizottság dönt köz-
beszerzesi ügyekben az e|jźlrás megindításáról, eredmény megállapítĺĺsárő|, beszerzési iigyekben az eľed-
mény megállapítĺásáról.

Kéľemaza|źlbbihatźrozati javaslate|fogadását.
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IIłľÁnozĺ,TI JAvASLAT

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a ,pudapest, VIII. kerület Teleki téri piac élőerővel biztosított
v a gł onv é d e lm i ő r z é s e', tár gytl közb eszer zés i e lj árásban úgy d ön! hogy

1. a közbeszerzések'ro| szćiő 20II. évi CVIII. törvény Harmadik Része és a 94. $ (2) bekezdés a) pontja
szeľinti, hiľdetmény nélküli tárgyalásos e|járźst folytat le.

Felelős: polgármester
Határidő: 2014. május 16.

2. e|fogadja az e|őterjesztés2. szźmű mellékletét képez(5 eljárást indító ajĺánlattételi felhívĺást és dokumentá.
ciót, melyet megküld

1. az Ata|ian Global Services & Security Kft. (székhely: 1158 Budapes! Késmárk u. 16.) részére,te-
kintettel aľrą hogy a korábbi eljárás szerinti aján|ataaKbt.74. $ (1) bekezdés d) és e) pontja a|apján
volt éľvénytelen.

2. a T.o.M Controll 2001 Vagyonvédelmi és Szolgáltató Zrt. (széV,hely: 1106 Budapest Maglódi út
f5.)részére' tekintettel arra, hory a korábbi eljánĺs szerinti ajźn|ata a Kbt. 74. $ (1) bekezdés e)
pontja a|apjźn volt érvénytelen.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2014. május 16.

A döntés végrehajtĺását végzó szervezeti egység: Ész-rpn Kft., Jegyzoi Kabinet
A lakosság széles körét érintő döntések esetén aze|óterjesztés előkészítőjénekjavaslata akozzététe| módjá-
ľa: honlapon

Budapest, 2014. május t5. C{í-" 
Źł,i{.*Mu,uĺ,u^

rÉszÍľpľľE.. ĺEGyaIIKABINET, Ész-rpR rľr.
LpÍRľĺ,: IEGY Zo| KÁBINET
PÉNZÜGYIFEDEzETETIGÉI.IYEL: ą-.-|''Ą
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Ą" b. l.ĺet'L'Ĺ *Lí

gÍnÁ!.ó grzoľľsÁcr
lecvzőxö ľ vv

Ajántatkérőz Jőz*hlárosi (inkormányzat (1082 Budapest, Baross u. 63-67.)

2. A közbeszerzés tárgvł .BIIDAPEsT, vtn. rcrntitET TELEKI rÉru runc ÉtőrnőurĺglłosÍToTT VAGYONVÉDELMI őnzÉsr- tárgy,ú, nemzeti éĺtékhatart e|érő, Kbt. Iu. része
szerinti a Kbt. 94. 5 (2) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény nélkü|i tárgya|ásos eljárás során a
felhívás és dokumentáció teruezetének vé|eményezése.

3. IdőponĘ 20Ĺ4.05.14. 8.00 óra

4. 
^ 

jegwőkönyrĺ fe|véte|ekor jeIen|évő személyek: alulírctt BB tagok

1.) A Bírá|ó Bizottság egyhangú|ag megszavazta a Kbt. III. része szerinti a Kbt. 94. 5 (2) bekezdés
a) pontja szerinti hirdetmény né|ktj|i tárgya|ásos eljárás a|ka|mazásat.

2.) A Bírá|ó Bizottság egyhangú|ag megszavazta és e|fogadta az e|járást megindíto aján|attéte|i
felhívast és doku mentaciót.

Jegpőkonyv lezárua 8 óra 15 perckor

Mel|ék|et: ęyéni bír.álati |apok

jegpőkönywezető: ,L |^,ľr , pą( ęc,/
dr. Kiss Dávid Käro|y ESZ-KER Kft.

Bírá|ő Bizottság tagja i :

\ Perlik Tamás

ť..*Ý.]..Jít"Ą
Vegh JózsefJános

a

Akos

dr. Kerényi Géza



EGYENI BIRA|áTI LAP

,,BUDAPE9T WII, rrntjrcr TELEKr rÉru Pac Éĺőrnőua atzoslToTT uAcYolluÉortut
oRzEsE"tárgyú, nemzeti értékhatáĺt elérő, Kbt. Iil. része szerinti a Kbt. 94. 5 (2) bekezdés a) pontja
szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás során a felhívás és dokumentáció teĺvezeténěk
vé|eményezése.

Ajánlatkérő neve: Józsefuárosi önkormányzat (1082 Budapest Barcss u. 63-67.)

Bírá|ó Bizottság tagja: h o1r'L/ąt *lą ",7

1.) Javaslom megszavazni a Kbt. III. része szerinti Kbt. 94. s (2) bekezdés a) pontja szerinti
hirdetmény nélkÜ lĺ tá rgya |ásos e|járás al kalmazását.

2.) Javas|om megszavazni és elfogadni az eljárást megindíto ajántattéte|i felhívást és dokumentácĺót.

Dátum: Budapest, 2014.05. 14.

--'?7-/'
-.:'^ .......'.:)
A|áírás ...b/



összerÉnĺerrľleľsÉcr És rrľorcľanĺÁsr NYILATKoZAT

A 2011. ÉW cvlil. ĺonvÉľv (ł rovÁaarłxsłľ Ksľ.)

24,$-aszERrNT

Alu|írott ?J.e.ry..=:...[}l.:.z... ,,"(,(::::-"3,o',;. : Í,,I ,izottság tagja
nyilatkozom, hogy a Józsefuárcsi önkormányzat (1082 Budapest, Baross u. os.oż.; által
megindítandő-Budapest, Wfi, keriilet TelekÍ Ért pbc éIőeńvel bÍztosított
uagyonvédelmi őlzé*,Íárgyú közbeszezési e|járásban nem taftozom a Kbt. 24. $-ában
meg hatá rozott osszeférhetet|enseg i fe|téte|ek hatá |ya a lá.

Nyilatkozom, hogy minden szükéges intézkedést megteszek annak érdekében, hogy elkerÜljem
az összeférhetetlenseget es a verseny tisztaságának sérelmét eredményező helyzetek
kialakulását.

Kijelentem, hogy az e|járás során tudomásomra jutott információkat jogosulat|an szemé|ynek sem
az e|járás a|att, sem azt követően nem adom ki, i||. nem teszem hozzáférhetővé.

Budapest, 2ot4. ..2..?..-í,1 .Ł

a|áírrás



EGYENT BIRATATI LAP

,,BltDAPEsT, Wfi, rrntjrcr TELEKI rÉru PIAC Étőrnőua atłosÍToTT uAcYovuÉoruut
oRzEsE"tárgyú, nemzeti éftékhatárt elérő, Kbt. III. része szerinti a Kbt. %. 5 (2) bekezdés a) pontja
szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos e|járás során a felhí'vás és dokumentáció tervezetének
vé|eményezése.

Ajánlatkéľő neve: Józsefuárosi önkormányzat (1082 Budapest Barcss u. 63.67.)

>Jri=+ 't4n,.s,Bírá|ó Bizottság tagja :

1.) Javas|om megszavazni a Kbt. III. része szerinti Kbt. 94. s (2) bekezdés a) pontja szerinti
hirdetmény nélkü li tá rgya lásos eljárás a I kalmazását.

2.) Javaslom megszavazni és elfogadni az e|járást megindító ajánlattételi fe|hívást és dokumentációt.

Dátum: Budapest, 2014.05. 14.

\

$ansą.r ,b!..Yř u...u J .u ... -

,{ld|Íd5



EGYÉNI gÍRÁuľr LAp

,,BUDAPEST, wn. rrntjĺET TELEIG rÉru PIAc Éĺőraőurĺ atzoslToTT uAqYolvuÉortuĺ
oRzEsE"tárgyú, nemzeti éftékhatáľt elérő, Kbt. Iil. része szerinti a Kbt. 94. s (2) bekezdés a) pontja
szerinti hirdetmény nélktj|i tárgya|ásos eljárás során a fe|hÍvás és dokumentáció teruezetének
véleményezése.

Ajánlatkélő neve: Józsefvárosi önkormányzat (1082 Budapest Baloss u. 63.67.)

Bírá|óBizottságtagja: #cg,ł r-J)- t* 3ĄľUcs

1.) Javas|om megszavazni a Kbt. Iil. része szerinti Kbt' 94. s (2) bekezdés a) pontja szerinti
hirdetmény né| küli tá rgyalásos e|járás a l kalmazását.

2.) Javas|om megszavazni és elfogadni az e|járást męindíto aján|attételi fe|hívást és dokumentációt.

Dátum: Budapest, 2074,05.L4.

I

ú>



EGYENI BIRALATI LAP

,,BI,DAPEST, Wfi, rratjrcr TELEKI rÉru PIAc Éĺőrnőuru BtłosÍroTT uAoYolýuÉortut
őnzÉsr-argyú, nemzeti értékhatáft elérő, Kbt. Iil. része szerinti a Kbt. 94. s (2) bekezdés a) pontja
szerinti hirdetmény né|ktj|i tárgyalásos eljárás során a fe|hÍvás és dokumentáció teruezetének
vé|eményezése.

Ajántatkélő neve: Józseńĺárosi önkormányzat (1082 Budapest Barcss u. 63.67.)

Bírá|ő Bizottság tagja: 5aouľ.'..Ł 6.rőav-?

1.) Javas|om megszavazni a Kbt. III. része szerinti Kbt. 94. 5 (2) bekezdés a) pontja szerinti
hirdetmény né| küli tá rgya|ásos e|járás a|ka lmazását.

2.) Javas|om megszavazni és e|fogadni az e|járást megindíto aján|attéte|i felhí'vast és dokumentációt.

Dátum: Budapest, 2014.05. 14.



összerÉnľlrľrrleľsÉer És rrĺorcľłnľÁsr NYILATKoZAT

A 2011. Éu cvlil. ronvÉľv (lrovÁasrłrałĺ Ksľ.)

24. $-ł sZERINT

A|u|írott .Nt.ę.ĺ".ľ.nR..6Í;BíPy (lakcím:.t€!-\ąo-lr:.... ,ts. ), mint a Bíráló Bizottság tagja
nyilatkozom, hogy a Józsefvárcsi önkormányzat (1082 Budapest, Baross u. 63-67.) á|tal
megindítandő-Budapest, Wfi, kerĺilet TelekÍ térÍ piac élőeńvel bÍztosított
uagĺyonvédelmÍ őrzére1árgyú közbeszezési eljárásban nem taftozom a Kbt. 24. $-ában
meg hatá rozott összeférhetet|enségi feltételek hatá |ya a lá.

Nyi|atkozom, hogy minden szüks{7es intézkedést megteszek annak érdekében, hogy e|kerüĺjem
az összeférhetetlenséget és a Verceny tisztasagának sérelmét eredményező he|yzetek
kiaIakulásat.

Kije|entem, hogy az e|járás során tudomásomra jutott információkat jogosu|at|an személynek sem
az e|járás a|att, sem azt kovetően nem adom ki, ill. nem teszem hozzáférhetővé.

Budapest, 2ot4..g..{ :. Ś}:......

aláírrás



összrrÉnnrľerleľsÉcr És rrĺoxľlnrÁsr NYILATKoZAT

A 2011. Évr CVIil. rclnvÉľv(łrovÁaerłxsłľ Kar.)

24. S-A szERrNT

ŕ.\ Ť. I

A|ulírott ťg.:#.....|.:.:.::......... (|akcím: ulr,qa ĺ,\, mint a Blrá|ő Bizottság tagja
nyi|atkozom, hogy a Józsefváľos| önkoľmányzat (1082 Budäpest, Bäľoss u. 63-67.) á|ta|
megindítandő-Budapest Wfi, keríilet TelekÍ téri pÍac éIőeńvel bÍztosított
uagyonvédelmi őnée,tárgyú közbeszezési e|járásban nem tartozom a Kbt. 24. $-ában
meg hatá rozott összeférhetetlenség i fe|téte|ek hatá |ya a |á.

Nyilatkozom, hogy minden szÜkĄ;es intézkďést megteszek annak érdekében, hogy elkerüljem
az osszeférhetetlenseget és a Verseny tisztasagának sére|mét eredményező he|yzetek
kia|aku|ásat.

Kijelentem, hogy az eljárás során tudomásomra jutott információkat jogosulat|an személynek sem
az e|járás a|att, sem azt követően nem adom ki, i||. nem teszem hozzáférhetővé.

Budapest, 2014. h. ň.i .s..!..!.l. "

a|áírás



összerÉnĺereĺleľsÉcr És ĺrrorcľłnrÁsr ľvruľKozAT

A 2011. Évr c\nu. rönvÉľv (lĺovÁaarnxsnľ Kaľ.)

24. $-ł sZERINT

Alu|írottkffi...T*Ä..(|akcím:@imintaBírálóBizottságtagja
nyilatkozom, hogy a Józsefvárosi onkormányzat (1082 Budapest, Baross u. 63-67.) által
megindítandő-Budapest, Wfi, keriilet TelekÍ téri pÍac éIőeńvel bÍztosított
vagyonvédelmÍ őrzé*1árgyú kozbeszezési e|járásban nem tartozom a Kbt. 24. $.ában
meg hatá rozott összeférhetet|enség i feltéte|ek hatá |ya a |á.

Nyi|atkozom, hogy minden szĹikéges intézkedést megteszek annak érdekében, hogy e|kerüljem
az osszeférhetet|enséget es a verseny tisztasagának sére|mét eredményező he|yzetek
k|alaku|ását.

Kijelentem, hogy az eljárás során tudomásomra jutott információkat jogosu|at|an személynek sem
az eljárás a|att, sem azt követően nem adom ki, ill. nem teszem hozzáférhetővé.

Budapest, 2014. 5.ň..=...1.3.
I

17'ą(
aláírás



EGYÉNI gÍRÁuĺr LAp

,,BI,DAPEST, wn, rrntjtET TELEIG rÉru nnc Étőrnőua atłosÍroTT uAcYovvÉorunt
őnzÉsr-argyú, nemzeti értékhatáľt e|érő, Kbt. III. része szerinti a Kbt. 94. 5 (2) bekezdés a) pontja
szerinti hirdetmény nélkü|i tárgyalásos e|járás során a felhívás és dokumentáció teĺvezetének
véleményezése.

Aján|atkéÉ neve: Józsefváľosi önkoľmányzat (1082 Budapest Baross u. 63-67.)

Bírá|őBizottság tagja: > P . C""r ľ rr_+ G"a Łleľ',.,ĺ>-

1.) Javas|om megszavazni a Kbt. III. része szerinti Kbt. 94. 5 (2) bekezdés a) pontja szerinti
hirdetmény né| kÜ li tá rgya |ásos e|járás a I ka|mazását.

2.) Javas|om megszavazni és e|fogadni az e|járást megindíto aján|attéte|i fe|hívást és dokumentációt.

Dátum : Budapest, 2074.05.14.



összrrÉnĺeĺeĺ.eľsÉcr És rľrorcľlmÁsr ľvrleĺKozAT

A 2011. Évr cVIu. ľönvÉľY(łrovÁssrnxrłľ Keľ.)

24. g-A szERrNT

l n ,!.^ ĺ" e".,{,(" .-^ ^^ ,. .,, . r-rd,rh ,.,,. Ę,
Alulírott dI.'..y.?..tĺ.t....:...... ĺnr.ľ.I@l.ohĄ5, mint a Bírá|ő Bizottság tagja
nyilatkozom, hogy a Józseńĺárosi önkormányzat (1082 Budapest, Baloss u. 63-67.) álta|
megindítandő-Budapest, Wfi, keriilet TelekÍ téri piac éIőeňvel bÍztosított
uagyonvédelmi őrzése,Íárgyú közbeszeĺzési eljárásban nem taftozom a Kbt. 24. $-ában
meg hatá rozott összeférhetet|ensegi fe|téte|ek hatá lya a |á.

Nyi|atkozom, hogy minden szÜkséges intézkedést megteszek annak érdekében, hogy elkerüljem
az összeférhetetlenséget és a verseny tisztasagának sérelmét eredményező he|yzetek
kiaIaku|ásat.

K.lje|entem, hqy az eljárás során tudomásomra jutott információkat jogosu|at|an szemé|ynek sem
az e|járás alatt, sem azt kovetően nem adom ki, ill. nem teszem hozzáférhetővé,

Budapest, 20L4. Đ5 
^Ę,



EGYENI BIRALATI LAP

,.BttDAPEsT, Wfi, rrntircr TELEIG rÉru PIÁc Éĺőrnőun alłosÍToTT uAcYouuÉortut
oRzEsE"tárgyú, nemzeti értékhatáft e|érő, Kbt. Iil. része szerinti a Kbt. 94. s (2) bekezdés a) pontja
szerinti hirdetmény né|kü|i tárgya|ásos e|járás során a felhĺvás és dokumentáció tervezetének
vé|eményezése.

Ajánlatkénő neve: Józsefvárosi önkormányzat (1082 Budapest Baľoss u. 63-67.)

Bírá|ő Bizottság tagja :

1.) Javaslom megszavazni a Kbt. III. része szerinti Kbt. 94. s (2) bekezdés a) pon$a szerinti
hirdetmény nélkü|i tá rgya |ásos e|járás alka I mazását.

2.) Javaslom megszavazni és e|fogadni az eljárást megindíto aján|attéte|i felhívást és dokumentációt.

Dátum: Budapest, 20Ĺ4.o5.I4.



összerÉnnrrerl.eľsÉcr És rľrorrenrÁsr NYILATKoZAT

A 2011. Évl CVIil. ľönvÉľv (e rovÁsarAKBAN Kar.)

24. $.ł SZERINT

t'oLĘ bĺ |ĺnaĄ\ ut V _ {?
A|ulírott ĄŁ:Et?g.ł(.!'.k.E']&(LatJíň " r 

,/( t'-. ), mint a Bír.á|b Bizottság tagja
nyilatkozom, hogy a Józsefváľosi önkoľmányzat (1082 Budapest, Bancss u. os-oż.; által
megindÍtandó.Budaryst, Wil. keriilet TetekÍ térÍ piac étőeńvel bÍrtosított
uagyonvédelmÍ őrzére,tárgyú kozbeszezési e|járásban nem tartozom a Kbt. 24. S-ában
meg hatá rozott osszeférhetet|enség i feltéte|ek hatá lya a |á.

Nyi|atkozom, hogy minden sztikéges intézkedést megteszek annak érdekében, hogy elkerÜ|jem
az összeférhetet|enseget és a Verseny tisztasagának sérelmét erďményező he|yzetek
kia]aku|ásat.

Kije|entem, hqy az e|járás során tudomásomra jutott információkat jogosu|at|an szemé|ynek sem
az eljárás a|att, sem azt követően nem adom ki, i|l' nem teszem hozzáférhetővé.

Budapest, 2014.
CIc" 1\

aláíirás



EGYENI BIRALATI lÁP

,.BltDAPEst Wfi. rrntjrcr TELEKI rÉru pnc Étőrnőuet alnosÍToTT uAcYotvuÉorunt
oRzEsE"tźlrgyú, nemzeti éftékhatáľt e|érő, Kbt. Iil. része szerinti a Kbt. 94. 5 (2) bekezdés a) pontja
szerinti hirdetmény né|ktj|i tárgya|ásos eĺjárás során a felhívás és dokumentáció tervezetének
vé|eményezése.

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

t-

Bírá|ó Bizottság tagja: \) c'-vD 
^ 

1!'-^. o/. .

1.) Javas|om megszavazni a Kbt. III. része szerinti Kbt. 94. $ (2) bekezdés a) pontja szerinti
hirdetmény nélkü| i tá rgyalásos eljárás a lka lmazását.

2.) Javas|om megszavazni és e|fogadni az e|járást megindító ajánlattéte|i fe|hÍvást és dokumentációt.

Dátum: Budapest 20I4.05.t4.



összrrÉnľleľeĺl.rľsÉcr És rľľorcrłnľÁsr NYILATKoZAT

A 2011. Évr CVIil. rönvÉľv (łrovÁaarłrem Ker.)

24. $.łSZERINT

\ ,r l^r
Alulírott ľý..ęa...l.9l*....d..:'.. (|akcím: /łoý ,ĺłĹ".< u (ę,, mint a Bírráló Bizottság tagja
nyilatkozom, hogy a Józseńráľosi önkoľmányzat (1082 Budapest Baľoss u. 63-67.) á|ta|
megindítandő,,Budapest, ulfi, keríilet Teleki téri piac éIőeńvel biztosított
uagyonvédelmÍ őrzése,Íárgyú kozbeszezésĺ e|járásban nem taĺtozom a Kbt. 24. S.ában
meg hatá rozott összeférhetetlenseg i fe|tételek hatá lya a |á.

Nyi|atkozom, hogy minden sztikéges intézkedést megteszek annak érdekében, hogy e|kerü|jem
az osszeférhetetĺensĄ7et és a Verseny tisztasagának sére|mét eredményező helyzetek
kialakulását.

Kijelentem, hogy az eljárás során tudomásomra jutott információkat jogosulatlan szemé|ynek sem
az e|járás alatt, sem azt kovetően nem adom ki, i||. nem teszem hozzáférhetővé.

Budapest 2014. .gf...!..3......

a|áír.ás
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ALAPI N FonuÁcróx ł xözsrs zepeÉsl r uÁnÁsnó l
Az Aján|atkérő, Budapest Főváros VIII. kerü|et Józsefuárosĺ nevében ezenne| fe|kérem, hogy a

napján megkü|dott aján|attételi felhÍvás, va|amint a dokumentációban |eírtak
szerint tegye meg aján|atát a jelen kilzbeszerzés tárgyát képző fe|adatok megva|ósítására.
Ajá n |attéte|i hata ridő :

Aiá nlatkérőre vonatkozó információk:
rľ rózs e rvÁRosl ĺil.l xo nnĺÁNYzAT

1082 BUDAPEStr, BAROSS U.63-67.
Telefon : 06-7-459-2L-23
Fax: 06-1-313-66-96
E-mail : ballakata@iozsefuaros. hu

1026 Budapest, Pasaréti út 83. Titkárság
E-mail : titkarsag@eszker.eu
Tel: +36-1-7888-931
Fax: 06-Ĺ|789-69-43

Az e|iárás típusa:
A Kbt. 94. 5 (1) bekezdés szerinti: A hirdetmény nélktili tárgya|ásos e|járás, ami olyan egy
szakaszbó| á||ó közbeszezési eljárás, amelyben az aján|atkérő az ajánlattételre fe|hÍvott és
a|ka I masnak minősített ajá n |attevőkke| tá rgya I a szeződés fe|téte|ei ről.

E|járás nve|ve:
Je|en kozbeszerzési e|járás kizáró|agos hivatalos nye|ve a magyar. Az aján|atkérő a nem magyar
nyelven benyújtott dokumentumok aján|attevő á|ta|i fe|elős fordítását is e|fogadja.

Az eliárás tárgva:
,,Budapest VIII. kerĹilet Teleki téri piac élőerővel biztosított vagyonvá1e|mi őrzése,,

A szeződés időtaftama:
Felek a szezó1dést a szeződéskotéstől számított 36 hónapra kötik

Egvéb rende|kezések:
Amennyiben az ajánlattéte|i felhÍvás és je|en dokumentáció kozött ellentmondás merü| fö|, űgy az
aján|attéte|i fe|hÍvásban kozö|teket ke|| mérvadónak tekinteni.

Az. e|járás során felmertilő, az ajánlattéte|i felhívásban és je|en dokumentációban nem
szabályozott kérdések tekintetében a közbeszerzésekrő| szó|ő 2011. évi cvlil. töľvény és
végrehajtási rende|etei az irányadóak.

-', -



AJÁN LATTÉTELI FELHÍvÁs
1. Aján|atkérő adatai:

J OZS E FVAROSI O N KORMANTZAT
1081 Budapest, Baross u.63-67.
Telefon : 06-I-459-21-23
Fax: 06-1-313-66-96
E-mai| : bal|akata(ôjozsefuaros. hu

Lebonyol ító szelvezet:
ESZ.KER Kft
1026 Budapest, Pasaréti út 83. Titkárság
E-maĺ| : titkarsag@eszker.eu
Tel: +36-1-7888-931
Fax: 06-Iĺ789-69-43

2. A közbeszezési eljárás fajtája' alkalmazásának indokolása:
A hirdetmény né|küli tárgyalásos ki5zbeszerzési e|járás (Kbt. 94. $ (2) bekezdés a) pontja
szerinti e|járás):
Aján|atkérő az ,,Budapest, VIII. kerü|et Te|eki téri piac é|őerőve| biztosított vagyonvéde|mi
őĺzése,, targyű szolgá|tatás megrende|ése tárgyában eredménytelen . Kbt. Harmadik Rész,
nemzeti eljárásrend szerinti nyí|t - közbeszerzési eljárást folytatott |e. Fu eljárást megindÍtó
fe|hívás a Közbeszeaési Ertesítőben 2014. 02. 07-én, 2300l20L4. számon je|ent meg. A nyí|t
eljárás eredménytelenségének indoka a Kbt 76. g (1) bekezdés b) pont szerint, csak
érvényte|en aján|atot nyújtottak be"
Je|en esetben az aján|atkérő hirdetmény nélkü|i tárgya|ásos e|járást (Kbt. 94. 5 (2) bekezdés
a) pontja szerint) a|ka|mazhat ha a nyílt, a meghívásos eljárás a 76. 9 (1) bekezdés b) vagy
c) pontja a|apján eredményte|en vo|t fe|téve, hogy a felhívásban, a dokumentációban vagy
az ismeftetőben fog|a|t fe|tételek ĺdőközben lényegesen nem vá|tozüak meg és az aján|atkérő
a tárgya|ásra a nyílt e|járás - 74. 5 (1) bekezdésének a)-d) pontja és (2) bekezdésének c)
pontja a|apján nem érintett. összes aján|attevőjét meghívja.

A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja' határideje' annak beszerzési
helye és pénziigyi feltételei:
Aján|atkérő a dokumentációt térítesmentesen bocsátja aján|attevő rende|kezésére a Kbt. 52.
s (3) bekezdésének megfele|ően. Aján|atkérő a dokumentációt az ajánlattételi fe|hÍvás
megkü|déséve| egyidejű|eg e|eKronikus úton is továbbítja aján|attevő részére.

A kiĺzbeszezés táľgya és mennyisége:
Szolgá|tatás megrendelés

,,Budapest, VIII. kerü|et Te|eki téri piac é|őerővel biztosított vagyonváJe|mi őrzése,,

Az őrzött objektum 1310 m2 a|apterü|etű, az épü|etben 36 árusíto pavi|on (kü|önboző
kereskede|mi egység: hús, hentesáru, zö|dsĄ7- gyrimölcs árus, háztaftásivegyes cikk) és
egyéb kiszo|gáló he|yiségek talá|hatók. Aján|attevő fe|adata a Te|eki téri piac épÜletének
élőerős őzés-véde|mi fe|adatainak el|átása napi 24 órában, L fő, az évszaknak megfelelő
formaruhás őrszemé|yzettel, a szolgá|tatásnyújtáshoz szüksĄ;es eszközök biztosítasával.
Aján|attevő a te|jesítési időtartama a|att az é|őerős őrzési feladat e|látásához további 2 fő
formaruhás őrszemélyzetet biztosít a Te|eki téri piac nyiWa tartasi
idejében az a|ábbiak szerĺnt:
- hétfőtő| - péntekig 05.00 őrától Ĺ7.00 őráig,

-3-



- szombati napokon és december hónapban az adventi vasárnapokon - arany' ezĹist és
bronzvasárnap - 05.00 órátó| 15.00 óráig.
Aján|attevő köte|es 4 db e||enőzési pontot kialakítani és az ehhez szükséges technikai
berendezéseket fe|szere| ni, i I lető|eg m ű kodtetni.
Aján|attevő fe|adata a Te|eki téri pĺac nyitva taĺtasi idejében a piac üzeme|tetési feladatokat
e||átó Józsefuárosi Közterü|et-felügye|et és VárosÜzeme|tetési Szo|9á|at je|enlévő munkatársa
részére rendkÍvü|i, ha|asztást nem tűrő, azonnali döntést igény|ő esetek mego|dásához
segítségnyújtas.
A Te|eki téri piac belső terÜletén kamerarendszer (30 db kamerábó| á||ó) működit a
kameraképek az erre kialakított he|yiségekben je|ennek meg monitorokon, me|y képeket az
Ajánlattevő fo|yamatosan köte|es felügye|ni. Aján|attevő a Te|eki téri piac nyitva taftasi
idejében folyamatosan köte|es az objektumot, az objektum épü|etet valamint az objektum
épü|etének va|amennyi szintjét korbejárni és az ellenőzési pontokat megfe|e|ően haszná|ni.
Aján|atkérő e|őíqa, hogy aján|attevő rendelkezzen kĺvonu|ós, he|yszínre indu|ó
járőrszo|gá|atta|, a piacon szo|gá|atot te|jesíEők eset|eges rendkívü|i esemény során töfténő
megerősítésére. Ajánlatkérő e|őírja, hogy aján|attevő rende|kezzen saját 24 őrás diszpécseri
szol gá |atta l, tová bbá rád iófrelolencia ha szná lati jogosu |tsá g ga |.

CPV : 797 L3000-5; 797 10000-4 ; 797 L5000-9

5. A szerződés meghatárczása, amelynek megkötése érdekében a ktizbeszerzési
eljá ľást lefolytatjá k:
Budapest VIII. kerület Te|eki téri piac élőerőve| biztosított vagyonvá1elmi őzése

6. A szeződés időtaftama vagy a teljesítés határideje:
A szerződéskötéstől számítva 36 hónap.

7. A teljesítés helye:
Budapest, VIII. kerület Teleki téri piac épülete
NUTS-kod: HU101

8. Az ellenszolgáltatás teljesÍtésének feltételei vagy a vonatkozó jogszabáIyokra
hivatkozás:

Megrende|ő elő|eget nem fizet. Ajánlatkérő a kifizetés során az adőzás rendjéről sző|ő 2003.
évi XCII. töruény 36/A. $-ában fogla|takat te|jes korben alka|mazza. Aján|atkérő a vá||alkozói
díjataz igazo|t szerződésszeríĺ teljesítést kovetően átuta|ássa|, forintban (HUF) te|jesíti a Ptk.
6:130.5 (1) bekezdéseésa Kbt. 130.5 (1), (5) - (6) szerinta számla kézhezvéte|étő|
számított 30 napos fizetési határidővel. Aján|atkérő havonta a tárgyhavi teljesítést kovetően
a tárgyhót követő hónap 10. napjáĺg kiá||ított szám|a benyújtását teszi |ehetővé. Az
e|lenszo|gá|tatás havi egyen|ő rész|etekben kerü| megfi zetésre.
Aján|atkérő a kifizetés során az Adózás rendjérő| szó|ó toruény 36lA.$-ban fogla|takat te|jes
körben a|ka|mazza.

Vonatkozó jogszabá |yok kü |önosen :

A számla benyújtásáná| az adőzás rendjéről szóló 2003. évi XOI. töľvény 36/A. s
aIkaImazása kote|ező.
A Közbeszeaésekrő| sző|ő 20tL. évi CMII. töruény.
A Po|gáriTöruénykonyvrő| sző|ő 2013. évi V. toruény
Az általános forgalmi adóról sző|ő 2007, évi OO(l/il. torvény.

A részletes fizetési fe|tételeket a szeződésteruezet tafta|mazza.
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9. Annak meghatározáa, hogy az ajánlattevő tehet.e többváltozatú (alternatív)
aján|atot valamint a részajánlattétel lehetősege vagy annak kizárása:
Aján|atkérő mind a többvá|tozatú (a|ternatív) ajánlattéte|, mind a részajánlattéte|
|ehetőségét kizár1a.

10. Az ajánlatok éftékelési szempontia:
Az aján|atok értéke|ési szempontja az osszességében |egelőnyösebb ajánlat'

ww,!r EE
i eseményekre tofténő reagá|ás ideje

helyszínre érkezés vá|lalt ideje percben megadva, maximum 1

Az összességében |egelőnyosebb aján|at kivá|asztásának értéke|ési szempontja esetén az
aján|atok részszempontok szerinti tafta|mi e|emeinek éftékelése során adható pontszám
a|só és fe|ső határa: 1-10 pont.

pE. 1. és 2. részszempont esetén.egyaránt fordított arányosítás (III.l.ba) pont), a
Közbeszerzési Hatóság útmutatója (KE 2012. évi 61. szám;20L2. jűnius 1.) szerint.
A |ega|acsonyabb éfték a |egkedvezőbb, az aján|atkérő a |egkedvezőbb taĺtalmi e|emre a
maximá|is pontot (fe|ső ponthatár: 10 pont) adja, a többi aján|at taftalmi e|emére pedig a
|egkedvezőbb tartalmi e|emhez viszonyítva fordítottan arányosan számo|ja ki a
pontszámokat:
A|egjobb/Avizsgá|t x (10-1) + 1.
A 2. éftéke|ési szempont (Rendkívü|i eseményekre töfténő reagá|ás ideje (beje|entéstő|
számítva a he|yszínre érkezés válla|t ideje percben megadva) esetén az aján|ati e|em
|egmagasabb szintje 12 perc. A 12 perc fö|otti megajánlás esetén aján|atkérő az aján|atot
éruényte|en nek nyilvá n ítja.
Ajánlatkérő nem fogad e| irreá|is Vagy nem teljesíthető vagy nem éruényesíthető
megaján|ásokat.
Az értéke|ési módszer rész|etes |eírását a dokumentáció taftalmazza.

11. A kizárő okok és a megkövetelt igazolási mód:
Az eljárásban nem lehet aján|attevő, a|vá|la|kozó, és nem vehet részt' az a|kalmasság
igazolásában olyan gazdasági szerep|ő, aki a Kbt. 56. 5 (1) bekezdés, valamint a Kbt. 57. 5
(1) bekezdésének a)-d) pontjaiban fog|alt kizárő okok hatálya a|á taľtozik. Az e|járásban
nem lehet ajánlattevő, aki a Kbt. 56. 5 (2) bekezdésben fog|a|t kizárő ok hatálya alatt áll.

Az aján|attevőnek a 3Lol20LL. (KI. 23.) Korm. rendelet 12. $-a szerint nyi|atkozatot ke||

benyújtania, hogy nem taľtozik a fe|hÍvásban e|őílt kizárő okok hatá|ya alá, valamint a Kbt.
56. 5 (1) bekezdés k) pont kc) pontlát a 2. s i) pont ib) a|pont1a és a 4. $ f) pont fc)
a I pontjába n fog |altak szerint ke| | igazolnia.
Az a|válla|koző és adott esetben az a|ka|masság igazolásában részt vevő más szeruezet
vonatkozásában az ajánlattevő a 370ĺ20IL. (XII. 23.) Korm. rende|et 10. 5-a a|apján a Kbt.
58. 5 (3) bekezdése szerinti nyi|atkozatot köteles benyújtani a Kbt. 56. s (1) bekezdésében
fog|a|t kizárő okok hiányáró|.
Az aján|attevő választása szerint saját nyi|atkozatot nyújt be arról, hogy nem vesz igénybe
a Kbt. 57. 5 (1) bekezdésének a) - d) pontjaiban fog|alt kizárő okok hatá|ya a|á eső
a|válla|kozót, va|amint az álta|a a|kalmasságának igazo|ására igénybe vett más szeruezet
nem taftozik a Kbt. 57. 5 (1) bekezdésének a) - d) pontjaiban fog|a|t kizárő okok hatálya
alá, vagy az e|járásban megje|ölt a|válla|kozó nyi|atkozatát - a meg nem je|o|t a|vál|a|kozók

-3-



tekintetében benyújtott aján|attevői nyi|atkozat me||ett , va|amint az alka|masság
igazo|ására igénybe vett más szervezet nyi|atkozatát nyújtja be arról, hogy a szeruezet nem
taĺtozik a Kbt. 57. s (1) bekezdésének a) - d) pontjaiban fog|aĺt kizárő okok hatá|ya a|á.
A kizáró okok igazo|ásáró| szó|ó nyi|atkozat nem lehet régebbi, mint jelen fe|hívás
feladásának dátuma.

Aján|atkérő felhírrja a figye|met a Közbeszezési Hatóság}}L2,június 1-én, va|amint 2013.
november 29-én kozzétett útmutatóira akizáró okokkal kapcso|atos igazo|ásokró|,
nyi|atkozatokról, nyi|vántartásokró| és adatokró|. (www.kozbeszezes.hu/ jogi-hatter/a-
hatosag-utmutatoi)

Aján|atkérő kizáąa az e|járásbo| azon ajánlattevőt aĺvá||alkozót, a|ka|masság ĺgazo|ásában
közreműkodő gazdasági szerep|őt akĺve| szemben a kizárő okok az e|járás során
következnek be.

Ĺ2. Az alkalmassági követelményet az alkalmasság megíté!éséhez szükséges
adatok és a mód:

Ac alka|masság megÍté|éséhez szÜkéges
adatok és a megkövete|t igazo|ási mód:

P.1. Aján|attevő csato|ja a 3L0l2011. (XII.
23.) Korm. rende|et 14. s (1) bekezdés b)
pontja a|apján az e|őző 2 |ezárt üz|eti évre
vonatkozó, saját vagy joge|ődje számvite|i
jogszabá|yoknak (e|sősorban a számvite|rő|
sző\ő 2000. évi c. töruény) megfe|e|ően
összeá||ított éves beszámo|óját kiegészítő
me||ékletek nélkü|.
Amennyiben az aján|atkérő álta| kéft
mér|eget és eredménykimutatást taftalmazó
beszámoló a céginformációs szolgálat
hon|apján megismerhető, a beszámo|ó
adatait az aján|atkérő e|lenőzi, a
céginformációs szo|gá|at hon|apján
megtalá|ható beszámo|ó részét képező
mér|eg és eredménykimutatás csato|ása az
aján|atban nem szüksĄ7es.

Ha az aján|attevő az a|kalmassági
fe|téte|ben e|őílt iratta| azért nem
rende|kezik az aján|atkérő á|ta| előírt teljes
időszakban, meĺt az időszak kezdete után
kezdte meg működését az a|kalmasságát a
ki5zbeszerzés tárgyából származő
árbevételről szó|ó nyi|atkozatüal jogosu|t
igazolni. M. aján|atkérő az aján|attevő
je|entkező pénzügyi és gazdasági
alka|masságát á|lapítja ffi€9, ha
műkodésének ideje alatt a közbeszezés
targyábol (ifiúsági' olGatási munka)
származő - általános forgalmi adó né|kÜ|
számított árbevéte|e eléri Vagy
meqhaladĺa a 18.480.000.- Ft-ot.

Alka|matlan az aján|attevő, amennyiben :

P.1. A|kalmat|an az aján|attevő, ha tjzemi-
üz|eti tevékenységének eredménye az előző
2 |ezárt Üz|eti év során bármikor negatÍv
volt.
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P.2. Aján|attevő csato|ja a 3!0|2011. (XII.
23.) Korm. rende|et 14. 5 (1) bekezdés c)
pontja aĺapján az e|járást megindÍtó fe|hÍvás
fe|adásának napját mqe|őző 3 üz|eti évre
vonatkozó a közbeszerzés tárgyábó| (őzés-
védelem) származő - AFA né|kÜ| számított -
árbevéte|érő| szó|ó nyilatkozatot attó|
függően, hogy ajánlattevő mikor jött |étre,
i||etve mikor kezdte meg tevékenységét
amennyiben ezek az adatok rende|kezésre
á|lnak.

Ha az aján|attevő a P.1., P.2. a|ka|massági
fe|tételben e|őírt irattal azéĺt nem
rende|kezit meft o|yan jogi formában
működik, ame|y tekintetében az árbevéte|rő|
sző|ő nyi|atkozat benyújtása nem
lehetséges, az e pontokkal kapcso|atban
e|őílt alkalmassági követe|mény és igazo|ási
mod helyett bárme|y, az aján|atkérő á|tal
megfe|e|őnek tekintett egyéb nyi|atkozatta|
vagy dokumentumma| igazo|hatja pénzügyi
és gazdasági a|kalmasságát' pz' érintett
aján|attevő kiegészítő tájékoztatás kérése
során köte|es a|átámasztani, hogy olyan jogi
formában műkodit ame|y tekintetében a
beszámo|ó, i|letve árbevéte|rő| szó|ó
nyi|atkozat benyújtása nem lehetséges és
tájékoztatást kérnĺ az e pontokka|
kapcso|atban e|őírt a|kalmassági
követe|mény és igazo|ási mod he|yett az
a|ka|masság igazo|ásának aján|atkérő á|tal
elfogadott modjáró|.

P.3. Ajánlattevő csatolja a 310ĺ20Lt.
(XII.23.) Korm. rendelet 14. s (1) bekezdés
d) pontja a|apján a szakmai
felelősség biztosításá na k fen ná l |ás árő| szólő
igazo|ásat

A P2. pontban e|őírt a|kalmassági
kovete|ményeknek a közös ajánlattevők
együttesen is megfe|e|hetnet illetve a Pl.
és P.3. pontban e|őíft alkalmassági
követe|ménynek közös aján|attevők
éfte|emszerűen kizárő|ag egyenként
fe|e|hetnek ffi€9, ígv a Kbt. 55. s (4)
bekezdése a|apján e|egendő, ha közü|Ük egy
megfelel.

Ajánlattevő (kozos ajánlattevők) az előírt
alkaImassági követe|ményeknek bármely
más szeruezet (vagy szemé|y) kapacitására
támaszkodva is a Kbt. 55.

P.2. Alka|mat|an az aján|attevő, ha az
e|járást megindíto fe|hÍvás feladásának
napját mege|őző 3 rjz|eti évben az á|talános
forga|mi adó né|kti| számított a kozbeszezés
targyábő| (őzés-vedelem) származő
árbevéte|ének összege összesen nem éfte el
a 31.356.000 forintot.

P.3. A|ka|mat|an az aján|attevő, ha nem
rendelkezik minimum 5.000.000 FVkár és
20.000.000 Fýév osszęű (őzés-vede|em)
feIe|ősség biztosítássa l.
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(6) bekezdésében fog|a|taknak megfe|elően.
Amennyiben aján|attevő az a|kalmassági
követelményeknek bármely más szeĺvezet
(vagy személy) kapacitására támaszkodva
kíván megfe|e|ni, úgy ajánlattevő
alka|masságát a Kbt. 55. 5 (5)-(6)
bekezdései szerint köte|es igazo|ni.

A kapacitásait rende|kezésre bocsátó
szeruezet az e|őírt igazo|ási modokkal
azonos módon köte|es igazolni az adott
aIkaImassági fe|téte|nek toľténő megfe|elést,
továbbá kote|es nyi|atkozni, hogy a
szerz&és te|jesítéséhez szükséges
erőforrások rende|kezésre á||nak majd a
szerz&és te|jesÍtésének időta fta ma alatt.
Amennyiben aján|attevő a P1., P2.
a|ka|massági fe|téte|ek szerinti
alka|masságát más szeruezet (vagy személy)
kapacitására támaszkodva igazo|ta, akkor a
kapacitást rendelkezésre bocsátó szeruezet
kote|es kezesként felelősséget vá||a|ni a Kbt.
55. s (6) bekezdés c) pontja szerint. Ae. erről
szó|ó nyilatkozatot eredeti Vagy hite|es
máso|ati pé|dányban kéril.ik csato|ni.

ptr. alka|masság megíteléséhez szükséges
adatok és a megkovete|t igazo|ási mód:

Ml. Ajánĺattevő ismeftesse a 370ĺf0ĹI.
(XII. 23.) Korm. rende|et 15. s (3) bekezdés
a) pontja a|apján az e|járást megindító
fe|hívas feladásátó| visszafe|é számított 3 év
(36 hónap) jelentősebb kiczbeszerzés tárgya
szerinti (őzés-vedelem) szo|gáltatás nyújtási
referenciáit a 310ĺ20LL. (xil. 23.) Korm.
rende|et 16. 5 (5) bekezdésében
meghatározott formában igazo|va.
Aján|atkérő rÖgzíti, hogy amennyiben egy
gazdasági szerep|ő referenciaként olyan
korábbi tevékenysĄ;et kÍvan bemutatni,
ame|yben konzorcium vagy projekttá rsaság
tagjaként te|jesített, abban az esetben az
Aján|atkérő csak azt fogadja e| az
a|kaImasság igazo|ásaként amely
konzorcium i tag ként vagy projekttá rsaság
tagjaként saját hányadban kie|ęíti az e|őírt
alka|massági fe|tételeket, figye|emmel a Kbt.
129. s (7) bekezdésében meghatározottakra
is. (kérjük emiatt a te|jesítés bemutatásáró|
szóló nyi|atkozatban adják meg a saját
te|jesítés mértékét százalékban vagy
forintban).
Amennyiben a szo|gá|tatás megrende|ésre
vonatkozó referencia közös aiánlattevőkre

A|ka|mat|an az aján|attevő, ha:

M1. A|ka|mat|an az aján|attevő, ha nem
rende|kezik az e|járást megindÍEó fe|hÍvás
feladásátó|visszafe|é számított 3 évben (36
hónapban) |ega|ább ldb, havi 1.000.000
forintot meghaladó ellenszolgá|tatású,
minimum 12 hónap fo|yamatos te|jesítésíí
őzés-véde|em re vonatkozó referenciáva |,

me|ynél az egybefüggő őrzött terü|etek
nagysága meghaladja az 1000
négyzetméteft.
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Vonatkozik, és a referenciaigazo|ás nem
á||ítható ki az egyes aján|attevők á|tal
teljesített szolgá |tatá sok e| kü |ön ítéséve|, ú9y
az aján|atkérő a referencia ĺgazolást vagy
nyi|atkozatot bárme|yit a te|jesítésben részt
vett aján|attevő részérő| az ismeftetett
szo|gá|tatás egésze tekintetében köte|es
e|fogadni, feltéve, hogy a te|jesítés a közös
ajá n |attevők egyetemleges
fe|e|ősségvá|la|ása me||ett történt, és az
igazo|ást benyújtó ajánlattevő á|taI vegzett
te|jesítés aránya e|éľte a l5olo-ot.

M2. Aján|attevő a 310|2011. Korm. rende|et
15.s (3) bekezdés f) pontja a|apján és a
L7.s ę) bekezdésére tekintette| csatolja
bejegyzett tanúsíto szeruezet álta|
tanúsított, a vonatkozó európaĺ
szabványsorozaton a|apu|ó ISo 9001 vagy
azza I egyené'tékíÍ mi nőség biztosítási
rendszer tanúsítványának máso|atát vagy az
Európai Unió más tagá||amában bejegyzett
szeĺvezettő| származő egyenétékíĺ
tanúsíWány máso|atát, vagy a fentiekke|
egyenéftékű mi nőségbiztosítási intézkedések
a!kalmazásának egyéb bizonyÍtékait.

M3. Aján|attevő a 3L0|201'I. (xII. 23.)
Korm. rende|et 15. s (3) bekezdés d) pontja
alapján mutassa be azokat a
szakembereket akiket be kiiván vonni a
te|jesítésbe.
Csato|andó dokumentumok:
- a szakemberek bevonására, ismeftetésére
vonatkozó nyi |atkozat;
- a szakember saját kezĹÍleg aláíl.t szakmai
önéletĘza, olya n rész|etezettségge|, hogy
abbol egyéfte|míjen derü|jön ki az M3.
pontban e|őíľt a|ka|massági fe|téte|(ek)
te|jesü|ése;
- képzettséget igazo|ó dokumentumok
egyszeríĺ másolata,
. a szakember á|tal a|áílt rendelkezésre
ál|ási nyilatkozata

M4. Aján|attevő csatolja a3L0|20LI. (Xil.
23.) Korm. rende|et 15. s (3) bekezdés c)
pontja alapján a felhívás fe|adását mqe|őző
évre vonatkozóan az éves át|agos statisztikai
á|lományi |étszámáró| készü|t kimutatást.

Aján|attevő (közos aján|attevők) az e|őírt
alka|massági követe|ményeknek a Kbt. 55. $
(4) bekezdésében fogla ltakna k megfe|e|ően
fe]e|hetnek meq, illetve bárme|v más

M2. A|kalmatlan az aján|attevő, ha nem
rende|kezik bejegyzett tanúsító szeruezet
á|tal tanúsított, a vonatkozó európai
szabványsorozaton a|apu|ó ISo 9001 az
Európai Unió más tagá||amában bejegyzett
sze ruezettő l szár maző egye n é rté kíĺ
tanúsítvánnyal, vagy a fentiekke|
egyenéftékĹĺ m i nőség biztosítasi i ntézkedések
alka lmazásána k egyéb bizonyítéka iva |.

M3. Alka|mat|an az aján|attevő, ha nem
rende|kezik a te|jesítésbe bevonni kívánt
a|ábbiszakemberre|: |ega|ább 1 fő
bombakutató szakemberrel és 1 fő tűzoltó
alaptanfolyami vĄ;zettségű vagyonőrre|. Egy
szakember max. 1 pozíciőra jelö|hető.

M4. A|ka|mat|an az aján|attevő, amennyiben
aján|attevő éves átlagos statisztikai
ál|ományi |étszáma a felhÍvás feladását
mege|őző évben nem éfte e| a 16 főt.
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szeruezet (vagy szemé|y) kapacitására
támaszkodva is megfe|e|hetnek a Kbt. 55. $
(5)-(6) bekezdésében fog|a|taknak
megfele|ően.

Amennyiben aján|attevő az alka|massági
követe| ményeknek bá rme|y más szeĺvezet
(vagy szemé|y) kapacitására támaszkodva
kÍván megfe|e|ni, ú9y aján|attevő
alka|masságát a Kbt. 55. 9 (5)-(6)
bekezdései szerint köte|es igazo|ni.

A kapacitásait rende|kezésre bocsátó
szeruezet az e|őíĺt igazo|ási módokka|
azonos módon köte|es igazo|ni az adott
alkaĺmassági fe|tételnek töfténő megfele|ést,
továbbá köte|es nyilatkozni, hogy a
szerz&és te|jesítéséhez szükséges
erőforrások rende|kezésre á||nak majd a
szerzffiés

időtaftama a|att.

15.

13. Ajá n|attétel i hatá ridő :

20L4. ....,... 10.00 óra.
Az ajánlatoknak ezen határidőig az alábbi címen rende|kezésre kel| á||nia, a kézbesítesből
szár maző bá rm i nem ű késede|em az ajá n ĺattevő fe|előssége.

|z ajánlat benyújtásának címe:
ESZ-KER Kft.
1026 Budapest, Pasaréti út 83. BBT irodaház, Titkárság

Az ajánlattétel nyelve:
Magyar.

Az ajánlat(ok) felbontásanak helye, ideje és az ajánlatok felbontásán je|enlétre
j.ogosultak:
ESZ-KER Kft.
1p26 Budapest, Pasaréti út 83. BBT irodaház,Tárgya|ő
2Útr4.' .', ,,:,i 

|. 

-..,;'. '1 0|.0 0 óra.
Kbt. 62. $ (2) bekezdésében meghatározott szemé|yek jogosultak jelen |enni. Ajánlatkérő a
bontás során a Kbt. 62.s (3).(4) és (6)-(7) bekezdései szerint jár e|.

Az aján|ati kötöttség minimális időtaÉama:
30 nap, a tárgyalások befejezésétől számíwa.

18. Az ajánlati biztosíhék e|őírására, valamint a szeződésben megkiĺvetelt
biztosítékokra vonatkozó i nformáció:

Késede|mi kötbér: a nyertes ajánlattevő á|ta| rendkÍvüli esemény esetére megaján|ott
reagá|ási idő túllépése esetén percenként 5.000 Ft. Amennyiben 1 hónapon belti| három
alka|omma| összesen 15 percet megha|adó késés történit ajánlatkérő jogosult a szerz&és
feImondására.

L7.
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Meghiúsu|ási kotbér: a nyeftes aján|attevő meghiúsu|ási kotbér megfizetésére köteles, ha
o|yan okbo|, amiéft fele|ős a szeződés te|jesÍtése meghiúsu|. A meghiúsu|ási kötbér méftéke
a te|jes nettó vá||a|kozói dfiának 20o/o-a.

Hibás teljesítesi kötbér: a nyertes aján|attevő hibás te|jesítesi kötbér megfizetésére kote|es,
ha o|yan okból, amiéft fe|e|ős, hiányosan, nem megfe|e|ő minőségben vagy mennyisĄ;ben
te|jesít. A hibás te|jesítési kotbér mértéke a|kalmanként nettó 50.000 Ft.

A szeződést biztosíto me||ékköte|ezettségek rész|etes fe|téte|eit a szerz&ésteruezet
taŕalmazza.

19. A közbeszerzés Európai Unióbó! származő foľrásbóltámogatott?
Nem

20. A táľgyalás lefoly-tatásának menete és az aján|atkéń által előíft alapvető
szabályai:
Ajánlatkérő rĘzíti, hogy a szeződéses fe|tételekrő|, va|amint műszaki kérdésekről, va|amint
a pénzügyi és egyéb fe|téte|ekrő| egyszerre kiivan tárgya|ni az aján|attevőkkeI egy összevont
tárgya|ási kor keretében. A tárgya|áson ajánlattevőt a nevében nyi|atkozattéte|re és
kote|ezettségvá||a|ásra jogosu|t szemé|ynek ke|| képvise|nie. A képviseleti jogosu|tságot
ajánlattevőnek a tárgya|ás megkezdésekor igazo|nia ke||.

Ajánlatkérő egy a|ka|omma| kÍván tárgyalni az aján|attevőkke|, azonban fenntaľtja magának
a jogot arra vonatkoző|ag, hogy amennyiben szükségesnek íté|i további tárgya|ásokat
tartson.
Amennyiben az Aján|atkérő úgy íteli meg, hogy további targya|ási fordu|ók megtaftása
szükséges, úgy ennek tényérő| az ajánlattevőket az e|ső tárgya|ási fordu|ón fogja éftesítenĺ a
következő ta rgya |á si ford u |ó időpontjá na k a megje|ö|éséve|.

Az aján|atkérő az osszevont tárgya|ás a|ka|máva| egyéńe|műen e|őzetesen az aján|attevők
tudomására fogja hozni, hogy mikor fogja a tárgya|ásokat lezárni (meddig ke|| vég|eges
aján|atot benyújtani). A tárgya|ások |ezárásaként az aján|atkérő - amennyiben a vá|tozások
nagyságrendje indoko|ja, új dokumentáció rende|kezésre bocsátásáva| - az aján|attevőket
egy végleges aján|at írásban és zártan történő beadására híľja fe|.

Amennyiben az eljárásban csak egy aján|attevő tett aján|atot, a vĄ;leges aján|at a
tárgyaláson is megtehető.

Az aján|ati kötöttség időtaftama a tárgyalások befejezésétő| (veg|eges aján|atok
benyújtásának határideje) számított 30 nap.

Aján lattevő távo| maradása esetén :
- amennyiben a tárgya|ások során Aján|atkérő az ajánlattéte|i fe|hiivástó| és/vagy

dokumentációtó| el nem térő feltéte|ekkel kĺván szerződést kötni és Ajánlattevő nem
nyújt be vég|eges aján|atot, úgy Ajánlattevő eredeti|eg benyújtott aján|atát tekinti
éruényesnek.

- amennyiben a tárgyalások során Ajánlatkérő az ajánlattéte|i felhÍvastó| és/vagy
dokumentációtól eltérő (szezóldéses Vagy míÍszaki) feltéte|ekke| kĺván szezó1dést
kotni (Aján|atkérő a tárgyalás(ok) eredményeképpen kia|aku|t vég|eges műszaki
tarta|mat és szeződéses fe|tételeket megkü|di a tárgya|áson részt nem vett
ajánlattevők számára, akik vegleges aján|atot nyújthatnak be a tárgya|ási
jegyzőkönwben megje|ott hataridőig, a módosult szeződéses/mĹĺszaki fe|téte|ek
e|fogadására vonatkozó nyilatkozattal együtt) és Ajánlattevő nem nyújt be vég|eges
ajánlatot, úgy Ajánlatkérő távo|maradó Ajánlattevő aján|atát éruénytelennek tekinti.
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A Kbt. 97. s Q) bekezdése a|apján, az Aján|atkérő fe|híĘa a figye|met arra, hogy a tárgyalás
során a közbeszerzés tárgya és fe|téte|ei nem vá|tozhatnak o|yan módon, hogy:

a) a) az e|járás a|apján megkotott szerződés tárgya vagy fe|tételei o|yan je||emzőjében,
i||eWe körü|ményében tér e| az aján|attételĺ felhÍvas megkÜ|désekor beszerezni kÍvánt
beszezési tárgytó| Vagy megadott szeződéses fe|téte|eKő|, ame|y nem tette vo|na
|ehetővé tárgya|ásos e|járás aIkaImazását,

b) b) az ajánlattéte|i fe|hívásban és a dokumentációban közolt fe|téte|ek o|yan
méĺtékben módosu|nak vagy egészü|nek ki, hogy annak kovetkeztében Vaĺame|yik
aján|attevő nem képes a tárgya|ások befejezésével vég|eges aján|atot tenni, vagy

c) c) a bír.á|at szempontjai vagy módszere vá|tozna.
Az első tárgvalás időpontja, va|amĺnt a tárgya|ás he|vszíne:
Az e|ső targyalás időpontia: az Aján|atkérőnek a Kbt. 98. 5 (2) bekezdése szerinti dontésérő|
szó|ó kiéftesÍtést követő öt munkanapon be|ül.
He|yszín: Ész-ren Kft.; 1026 Budapest, Pasarétĺ út 83., Tárgya|ó.

2L. Egyéb információk:
1. Az aján|atnak taĺta|maznia kel| az ajánĺattevő nyi|atkozatát a Kbt. 60. 5 (3) és (5) bekezdésre,

Kbt. 40. 9 (1) bekezdés a) és b) pontjára. Nemleges tafta|omma| is csato|andóak a
nyilatkozatok.

2. Formai előír.ások: az ajánlatot ajánlattevőknek nem e|ektronikus úton ke|| a je|en fe|hívásban
és a dokumentációban meghatározott tar[almi, és a formai követelményeknek megfe|elően
e|készíĽenie és benyújtania:

az aján|at papír alapú példányát zsinórra|, lapozhatóan össze kel| fűzni, a csomót
matricával az aján|at e|ső vagy hátsó |apjához rĘzíteni, a matricát le ke|l bélyegezni,
vagy az aján|attevő részérő| erre jogosu|tnak alá ke|l írni, úgy hogy a bé|yegző, i||etőleg
az a|áírás |ega|ább egy része a matricán |egyen;
az aján|at o|da|számozása eggye| kezdődjon és o|da|anként növekďjen. Elegendő a
szöveget vagy számokat vagy képet tarta|mazó o|da|akat számoznio az üres olda|akat nem
ke||, de |ehet. A cím|apot és hát|apot (ha vannak) nem ke||, de lehet számoznl Az
aján|atkérő az ettől kisméĺtékben e|térő számozást (p|. egyes o|dalakná| a ĺA, lB
o|dalszám) is elfogad, ha a taftalomjegyzékben az egyes iratok he|ye egyéfte|műen
azonosítható és az iratok he|yére egyéftelmííen lehet hivatkoznĺ. Az aján|atkérő a
kismértékben hiányos számozást jogosu|t kiegészíteni, ha ez az ajánlatban va|ó
tajékozódása, i||etve az aján|atra való hivatkozása érdekében szÜkséges;
az aján|atnak az e|ején tarta|omjegyzéket ke|| taľta|maznia, me|y alapján az aján|atban
szerep|ő dokumentu mok o|da |szá m a |apjá n megta|á |hatóa k;

. az aján|atot zárt csomago|ásban, egy papír alapú és kettő a papír a|apú aján|ati pé|dány
képolvasó készü|ékke| készü|t CD-re vagy DVD-re írt e|eKronikus pé|dányát, je|sző né|kü|
o|vasható .pdf formátumú fájl(ok)ban ke|| beadni.

. az ajánlatban lévő, minden dokumentumot (nyi|atkozatot) a vegén a|á kell írnia az adott
gazdá|kodó szeruezetnél erre jogosult(ak)nak vagy o|yan személynet vagy szemé|yeknek
aki(k) erre a jogosult szemé|y(ek)tő| íręsos fe|hata|mazást kaptak;

. az aján|at minden o|yan oĺda|át, amelyen - az ajánlat beadása e|őtt . módosítást hajtottak
végre, az adott dokumentumot aláír.ó szemé|ynek vagy szemé|yeknek a módosí!ásnál is
kézjeggye| ke|| e|látni;

. a zárt csomagon ,Áján|at _ Jőzsefuáros - Teleki téri piac őrzés,,, va|amint: ,,Csak
ki}zbeszerzésĺ eljárás során, az aján|attéte|i határidő |ejáĺtakor bontható fe|!,, megje|ölést
kell feltrintetni.

Az aján|atokat írásban és zártan, a felhívas á|ta| megjelö|t kapcso|attartási pontban megadott
címre kozvet|enri| vagy postai úton ke|| benyújtani az aján|attéte|i határidő |ejártaig. A postán
fe|adott aján|atokat az aján|atkérő csak akkor tekinti határidőn belü| benyújtottnat ha annak
kézheałéte|ére az ajánlattételi határidő |ejáŕat megelőzően sor kerü|. Az aján|at, illetve az
azzal kapcso|atos postai kÜ|demények e|vesztésébő| eredő kockázat az aján|attevőt terhe|i.
Az ajánlatot az aján|attéte|i határidő lejáftaig, hétľőtő|-péntekig 09.00-15.00 óra között, az
aján|attéte|i határidő lejáftanak napján 9.00--10.00 óra közott lehet |eadni.

4.
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5. Az aján|attevő, az a|vá||a|kozó, az a|ka|masság igazo|ásába bevont (kapacitást nyújtó)
gazdasági szerep|ő cégjegyzésre jogosult, nyilatkozatot, dokumentumot aláír.ó képvise|ő
a|áírási címpé|dányát vagy a|áírás mintáját. Amennyiben az aján|at cegjegyzésre jogosu|tak
á|ta| meghata|mazott(ak) a|áírásával kerÜ| benyújtásra, a te|jes bizonyító erejű
magánokiratba fog|a|t meghatalmazásnak tartalmaznia kelI a meghataImazott a|áír.ás
mintáját is.
A Kbt. 36. 5 (3) bekezdése alapján a je|en fe|hívásban, i|letve a dokumentációban e|őílt
igazolások és dokumentumok egyszerĹĺ máso|atban is benyújthatóat kivéve, aho| az e|járást
megindító fe|hívás ettő| e|térően rende|kezik. Aján|atkéľő fe|hÍvja a figyelmet, hogy az
ajánlat papír alapú példányának a 60. s (3) bekezdése szeľinti nyilatkozat eredeti
a|áíÉ példányát keIl taftalmaznia.
Ajánlatkérő a hiánypot|ás, va|amint a fe|vi|ágosítás kérés |ehetőségét a Kbt. 67. $-ban
fog|a|taknak megfe|elően biztosítja. Aján|atkérő fe|híuja az ajánlattevők figye|mét, hogy
amennyiben a hiánypotlás keretében az aján|attevő az ajánlatban korábban nem szerep|ő
gazdasági szerep|őt von be az e|járásba és e gazdasági szereplőre tekintette| |enne
szükéges újabb hiánypótlás, ajánlatkérő ilyen esetben nem rendele| újabb hiánypot|ást.
Aján|atkérő a Kbt. L22. s (5) bekezdése vonatkozásában, a kiegészíEő tájékoztatás esetében
ésszerű időnek tekinti az aján|attéte|i határidő |ejártat mąe|őző harmadik munkanapot
(tájékoztatás megkÜ|désére), fe|téve, hogy a kérdések és kérések az aján|attéte|i határidő
|ejáľtat mege|őző ötödik munkanapig megérkeznek aján|atkérőhöz. Ajánlatkérő nem vá||a|
fele|ősséget azéĺt, ha egy gazdasági szerep|ő a dokumentációt nem vá|totta ki és kiegészítő
tajékoztatás kérés keretében nem adja meg azon e|érhetőségeit, me|yekre a kiegészítő
tájékoztatás megadását várja és ezá|ta| Aján|atkérő nem képes a tájékoztatás cé|szemé|yhez
torténő megkü|désere (vagy téves címre kü|di meg a tájékoztatást).

9. Fordítás: az ajánlatban va|amennyi igazo|ást és dokumentumot magyar nye|ven ke||
benyújtani. Az ajánlatkérő - a Kbt. 36. 5 (3) bekezdése a|apján - a nem magyar nye|ven
benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi fele|ős fordítását is köte|es elfogadnĺ.

10. Aján|atkérő térítésmentesen biztosítja a dokumentációba tofténő szemé|yes betekintés
Iehetőségét.

11. Aján|atkérőtő| a benyújtott ajánlatot egyéb dokumentumok nem igénye|hetők vissza, azokat
ajánlatkérő bizalmasan kezeli és a Kbt. 34. s (2) bekezdése a|apján őrzi meg.

t2. pE. e|járás nyeftese az az aján|attevő, aki az aján|atkérő á|tal az e|járást megindÍto
fe|hÍvásban és a dokumentációban meghatározott fe|téte|ek a|apján, va|amint a
meghatározott éftékelési szempont szerint a legkedvezőbb érvénves aján|atot tette. Az
ajánlatkérő csak az e|járás nyefteséve| kötheti meg a szerződést, Vagy - a nyeftes
visszalépése esetén - az aján|atok értéke|ése során a következő |egkedvezőbb aján|atot
tevőnek minősített szervezette| (szemé||yel), ha őt az aján|atok elbírálásárő| sző|ő írásbeli
osszegezésben megjelöIte.

13. pú. ajánlatkérő e|őíąa, hogy az aján|attevők tájékozódjanak a munkavá||alók védelmére és a
munkafe|tételekre vonatkozó o|yan kote|ezettségekről, amelyeknek a teljesÍtés helyén és a
szeĺződés te|jesítése során meg ke|| fele|ni (Kbt. 54. 5).

14. Aján|atkérő az e|járást megindÍtó fe|hívás III.2.3) pontjának M/l. alpontjában ismeftetett
Műszaki, i||etve szakmai a|kalmassági kritérĺummal összefüggésben tájékoztatja
aján|attevőket, hogy konzorciumi te|jesítés esetén csak azt fogadja e| az a|kalmasság
igazo|ásaként ame|y konzorciumi tagként saját hányadban kielegíti az e|őírt a|ka|massági
feltéte|eket (kérjük emiatt a teljesítés bemutatásáró| szó|ó nyi|atkozatban adják meg a saját
te|jesítés méľtékét száza lékba n).

15. Irányadó Jog: A jelen aján|attételĺ fe|hívasban nem szabá|yozott kérdések vonatkozásában a
közbeszezésről szóló 2011. évi cuil. töruény és végrehajtási rendeleteinek e|őír.ásai szerint
ke|l eljárni.

16. Arfolyamok: Az aján|attéte| során a kÜlönboző devizák forintra töfténő átszámÍtásáná| az
aján|attevőnek a mér|egadatok tekintetében a mér|eg fordulónapján éruényes Magyar
Nemzeti Bank á|taI meghatározott devizaáŕo|yamokat ke|| a|kalmaznia. Amennyiben
va|ame|y devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára az ajánlattevő saját
kozponti bankja á|ta] az aján|attéte|i felhívas feladásának napján éruényes árfo|yamon

7.
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számított euró e|lenéĺték kerü| átszámĺtásra a fentiek szerint. Átszámítas esetén az
Ajánlattevőnek közo|nie ke|l az aIka|mazott áĺfo|yamot.

17. Je|en e|járásban Aján|atkérő a nyeftes ajánlattevő á|ta| a szeződés teljesÍtése cé|jábo|
|étrehozandő gazdasági társaság, il|etve jogi személy alapítasát kizáfia.

18. Az aján|atkérő nem é| a Kbt. t22. s (9) bekezdésében fog|a|t |ehetőségéveĺ.
19. Aján|atkérő he|yszíni bejárást nem taft.
20. Aján|atkérő konzu|tációt je|en e|járásban nem taft.
21. Aján|attevő á|ta| biztosított őrszemé|yzet a teljesítés he|yszínén minden a|ka|omma|

rende|kezzen éruényes egészségÜgyi könywe|, vagyonőri igazo|vánnya| és személyĺ
azonosíto okmánnya|.

22. p,z Aján|attevő csatolja a tevékenys,$re (őĺzés-vá1elem) vonatkozó a szemé|y- és
vagyonvéde|mi,va|amint a magánnyomozói tevékenység szabá|yairó| szóló 2005. évi cncűIl.
töĺvény á |ta I e|őílt érvényes fe|e|ősseg biztosítá st.

23. Aján|attevőnek aján|ataba csatolnia ke|| a tevékenység jogszaba|yoknak megfele|ő e||átását
igazo|ő rendőrség á|ta| kiadott a rendőrsĄ7 rő| sző|ő 1994. évi }OcfiV. törvény 28 s (1)
bekezdése szerinti hatósági engedé|y és műkodési engedé|y máso|ata

24. Az aján|ati ár a|átámasztása és összehason|íthatósága érdekében aján|attevőnek az
aján|athoz csato|ni ke|| az aján|atkérő á|tal a dokumentáció önálIó me||ék|eteként kiadott
összehason|ító táb|ázatot kitö|tve. Aján|atkérő a táb|ázat adatai is figye|embe veszi az ajánlati
ár mega |apozottságá na k e| bírá|ásakor.

25. Ajánlattevő aján|atában csato|jon rész|etes aján|ati ár számítást. Aján|attevő az ajánlatában
adja meg, hogy az aján|ati ár kiszámítasakor mi|yen kö|tségekke| számo|t, kü|önös tekintette|
a bérkö|tségekre! Mutassa ki, hogy az á|ta|a kalkulá|t aján|ati ár megfe|e| a vonatkozó
hata|yos jogszabá|yi e|őírásoknak és tafta|maz minden jogszabá|y á|tal e|őílt kö|tséget!
Amennyiben az aján|attevő a jogszabály által e|őílt köte|ező kö|tségek vagy járulékok
tekintetében bérköltséget csökkentő téte|eket kíván igénybe venni, úgy kérj|.jt aján|attevő
dokumentum máso|atokka| sziiveskedjen a|átámasztani, hogy a berko|tseg csökkentést
jogosult igénybe venni a teljes szeződéses időszakra!

f6. 2. számú értéke|ési részszempontra tett megajánlást az aján|attevőknek rész|etesen a|á ke||

támasztaniuk. Ajánlattevőnek aján|atában rész|etesen ki ke|| do|goznia, mi|yen módon,
milyen útvona|on érkezik rendkÍvü|i esemény esetén a heIyszínre a beje|entéstő| számítva az
álta|a megaján|ott időtartam a|att. Aján|attevő aján|atában adja meg, hogy milyen
bázishe|yrő| indu| és mi|yen útvona|on érkezik a te|jesítés he|yszínére, i|lető|eg a megadott
útvonal lezárása esetén mi|yen he|yettesítő útvona|on tud az álta|a megajánlott időtartamon
belü| a he|yszínre érkezni.
Rendkívü|i esemény esetén a kivonu|ó egységnek minimum 2 főrĺí ke|| állnia.

22. Aján|attétel i fel hívás meg kü ldésének na pja :

Z0t'+..".i..j
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1. A DOKUMENTACIO TARTALMA

1.1. A dokumentáció a következő részekbő| á||:
1. xölEr: n,rÁľuľrÉreu FEtHÍvÁs
2. xöľrľ: Úľuuľnľo Az A'ÁNLATTEvőK nÉszÉnr
3. xörer: szEPzőDÉsTERvEzET vAGY szEPzőDÉsEs FELTÉTEIEK
4. xĺirrr: n,rÁľloľĺ renzous. És ľvrHľxozłľurľrÁx
5. roľeľ: ľtÚszArr.szAKMAI leÍnÁs

oľÁI.ló ueu.Éxleĺeĺ:
- összehasonlítótáblázat

L,2. Je|en dokumentáció nem mindenben ismét|i meg az ajánĺattételi fe|hilvásban fog|a|takat, a
dokumentáció az aján|attételi fe|hĺlvássa| egy|'itt keze|endő. Az aján|attevő kizáró|agos
kockázata, hogy gondosan megvizsgá|ja a dokumentációt és annak minden kiegészÍiését,
ame|y eset|eg az aján|ati időszak a|att kerül kibocsátásra, va|amint hogy megbízható
információkat szerezzenek be minden olyan kortilmény és kote|ezettség vonatkozásában,
ame|y bármilyen módon is befo|yáso|hatja az aján|at természetét vagy je||emzőit.

1.3. Az ajánlattevőnek a dokumentációban közö|t információkat bizalmas anyagként ke||

keze|nie, amelyrő| harmadik félnek semmiféle rész|etet ki nem szo|gáltathat, hacsak e
harmadik fél nem készÍt és nyújt be ajánlatot az aján|attevő számára a munka egy részére
vonatkozóan (alvá||a|koző), vagy az a|ka|masság igazo|ásában részt vesz a gazdasági
szerep|ő. Sem a dokumentációt sem annak részeit, vagy ĺnáso|atait nem lehet rnásra
fe|haszná|ni, mint aján|attételre, és az abban leíĺt szo|gá|tatások céljára.

2.

2.1.

KI EG ESZITO TA' E KOZTATAS

Aján|attevő a megfe|e|ő aján|attéte| érdekében az e|járást megindító fe|hívásban, va|amint
a dokumentációban foglaltakka| kapcsolatban írásban kiegészítő (érte|mező) tájékoztatást
kérhet az ajá n |atkérőtő|.

Ajánlatkérő a Kbt. Ĺ22. g (5) bekezdése vonatkozásáMn, a kiegészĺtő tájékoztatás
esetében ésszerű időnek tekinti az ajánlattéte|i határidő |ejáftat mege|őző harmadik
munkanapot (tájékoztatás megkü|désére), feltéve, hogy a kérdések és kérések az
ajánlattéte|i határidő |ejáńat mqe|őző ötodik munkanapig megérkeznek aján|atkérőhöz.

Ajánlattevő kiegészítő tájékoztatást a kovetkező kapcso|attaftási pontokon szerezhet:

Ész.xen xn.
Ĺ026 Budapest' Pasaľéti út 83. BBT irodaház

E-ma il : titka rsag@eszker.eu
Fax: 06-U789-69-43

Aján|atkérő nem vá|lal fe|e|ősséget azért, ha egy aján|attevő a dokumentációt nem vá|totüa
ki (nem kéfte annak megkü|dését) és kiegészítő tájékoztatás kérés keretében nem adja
meg azon elérhetőségeit me|yekre a kiegészítő tajékoztatás megadását vá6a és ezá|tal
Ajánlatkérő nem képes a tajékoztatás cé|szemé|yhez tofténő megkü|désére (vagy téves,
i||etve az ajánlattéte|i fe|hí.vás megkri|désekor rendelkezésére á||ó címre kri|di meg a
tájékoztatást).

il
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2.5. A kiegészítő tajékoztatások kézhezvéte|ét az aján|attevőnek ha|adékta|anul vissza ke|l
igazo|nia. KérjĹik a T.iszte|t Aján|attevőket, hogy a vá|aszok megérkezéséről a +36-t 789-
6943-as faxszámra Vagy a titkarsag@eszker.eu e-mai| címre kĹildjenek visszaje|zést!

2.6. Az ajánlattevő kizárő|agos fe|e|őssége, hogy o|yan te|efax-e|érhetőséget vagy e-mail címet
adjon ffi€9, amely a megktildendő dokumentumok fogadására 24 őrában alka|mas.
Ugyancsak az aján|attevő fe|előssége, hogy a szeruezeti egységén belü| a kiegészítő
tájékoztatás időben az arrajogosu|thoz kerüljön.

3. HELYSZÍNI BEJÁRÁS És xoľzulrÁcló

Aján|atkérő he|yszíni bejárást je|en e|járásban nem taft.
Aján|atkérő konzu|tációt jelen e|járásban nem taľt.

4. Az A'ÁNLAToK BENYÚJTÁsł

4.1. Az aján|attevőnek a Kbt-ben, az aján|attételi fe|hĺlvásban, il|eWe je|en dokumentációban
meghatározott tafta|mi és formai kovete|mények maradékta|an figyelembevéte|éve| és az
e|őírt kote|ező okiratot dokumentumot nyilatkozatok (a továbbiakban egyĹittesen:
me||ék|etek) becsatolásával ke|| aján|atát benyújtania.

4.2. Ajánlatkérő az ajánlattétel megkonnyítése érdekében az iratmintákat és a
szeződésteľvezet (vagy szeződéses fe|téte|ek) szövegét e-mai|.en is megkÜldi aján|attevő
részére, aua|, hogy e|sőd|egesen a nyomtatott formában átadott dokumentáció tafta|ma
tekintendő irányadónat és aján|atkérő semmifé|e fe|e|ősséget nem vá]|a| az e|ektronikus
iratok sérü|éséből, megrongá|odásábó| fakadó károkéft. Aján|attevő kÜ|on kérésére (p|. e-
mai| cím hiányában) az e|eKronikus dokumentumokat CD |emezen is rendelkezésre
bocsátja aján|atkérő. Jelen dokumentáció nem mindenben ismét|i mq az aján|attéte|i
felhÍvásban fogla|takat, ezért hangsú|yozzut hogy az ajánlattéte|i dokumentáció az
aján|attéte|i fe|hÍvássa| egytitt keze|endő. Az aján|attételi fe|hívas és a dokumentáció
rendelkezéseinek esetleges e||entmondása esetén a fe|hÍvásban szerep|ők az irányadóak. A
dokumentáció papíra|apú és e|ektronikus változata közü| a papíra|apú az irányadó.
Aján|attevő kötelezettségét képezÍ - az aján|attéte|i fe|hívás és je|en dokumentáció gondos
áttanu|mányozását kovetően - az ezekben foglalt va|amennyi e|őír.ás, formai kovetelmény,
kikotés, a beszezés tárgyára vonatkozó specifiloció betaftása, va|amint a kiegészítő
(éĺtelmező) tájékoztatás-kérésre adott aján|atkérői válaszok figye|embevéte|e. Ajánlattevő
köte|es az ajánlattéte|i felhÍvásban, a dokumentációban és ajánlatkérő álta| - a te|jesítésse|
kapcso|atban - szolgá|tatott minden információ pontosságáról meggyőzffini.

4.3. Formaie|őírások:
az aján|at papír a|apú pe|dányát zsinórra|, lapozhatóan össze ke|| fíjzni, a csomót
matricáva| az aján|at e|ső vagy hátsó |apjához rĘzíteni, a matricát |e ke|l bé|yegezni,
vagY az ajánlattevő részéĺő| erre jogosultnak a|á ke|l írni, úgy hogy a bé|yegző,
illető|eg az a|áírás |ega|ább egy része a matricán |egyen;
az ajánlat olda|számozása eggye| kezdődjön és o|da|anként növekedjen. E|egendő a
szöveget vagy számokat vagy képet tarta|mazó o|dalakat számozni, az tires o|da|akat
nem kell, de lehet. A cím|apot és hát|apot (ha vannak) nem ke||, de lehet számozni. Az
aján|atkérő az ettő| kismértékben eltérő számozást (pl. egyes o|da|akná| a ĺA, ĺB
o|dalszám) is e|fogad, ha a taftalomjegyzékben az egyes iratok he|ye egyéftelműen
azonosítható és az iratok he|yére egyéfte|műen |ehet hivatkozni. Az aján|atkérő a
kismértékben hiányos számozást jogosu|t kiegészíteni, ha ez az aján|atban va|ó
tájékozódása, i||etve az aján|atra va|ó hivatkozása érdekében szükséges;
az ajánlatnak az e|ején tafta|omjegyzéket ke|| tafta|maznia, me|y a|apján az aján|atban
szerep|ő dokumentu mok o|da |szá m a |apjá n megta |á lhatóa k;
az ajánlatot zárt csomago|ásban, egy papír a|apú és kettő a papír a|apú aján|ati
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pé|dány képo|vasó készü|ékke| készü|t CD-re vagy DVD-re íft elektronĺkus pé|dányát
je|szó né|kü| olvasható .pdf formátumú fáj|(ok)ban kel| beadni.

. az aján|atban |évő, minden dokumentumot (nyi|atkozatot) a végén a|á kel| írnia az
adott gazdálkodó szeruezetné| erre jogosu|t(ak)nak vagy o|yan személynet vagy
személyeknek aki(k) erre a jogosu|t személy(ek)től írrásos fe|hata|mazást kaptak;

. az ajánlat minden olyan o|da|át, ame|yen - az aján|at beadása e|őtt - módosítást
hajtottak végre, az adott dokumentumot a|áíro szemé|ynek Vagy szemé|yeknek a
módosításná| is kézjeggye| ke|| e||átni;

. a záń csomagon ,,Aján|at - Józsefuáros - Te|eki téri piac őĺzés,,, va|amint: ,,Csak
közbeszezési eljárás során, az aján|attéteĺi határidő |ejártakor bontható fe||,
megje|o|ést ke|| fe|tÜntetni.

Az aján|at nem tarta|mazhat beto|dásokat, tör|éseket és átír.ásokat, az ajánlattevő á|ta|
e|követett hibák szÜkséges korrekcióinak kivéte|éve|, ame|y esetben ezen korrekciókat az
ajánlatot aláír'ó szemé|ynet vagy szemé|yeknek kézjegytikke| kell e||átni.

Az aján|atot írásban és záftan, a fe|hÍvás á|ta| megje|ölt kapcso|attaftási pontban megadott
címre közvet|enÜ| vagy postai úton ke|| benyújtani az aján|attételi határidő lejáĺtaig. A
postán, futárra| feladott, vagy szemé|yesen kézbesített aján|atot az aján|atkérő csak akkor
tekinti határidőn be|ü| benyújtottnat ha annak kézheaĺéte|ére az aján|attételi határidő
lejáftaig sor kerÍ.il. Az aján|at, i|letve az azza| kapcsolatos postai kü|demények elvesztésébő|
eredő kockázat az ajánlattevőt terheli.

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

Ész.xen rct.
Lo26 Budapest' Pasaréti út 83. BBT. irodaház,

határidejez 2oL4..'. ... 10.oo óla

4.7. Szemé|yes |eadás esetén kérjÜ|Ý hogy aján|ataikat munkanapokon Ĺ0-L4 óra közott adják
le, az ajánlattéte|i határidő |ejártanak napján 9-10 óráig!

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

4.9. Ha jelen dokumentáció aján|ott igazo|ás. és nyilatkozatminta a|ka|mazását íĘa elő, ez
esetben a 4. kotetben ta|álható vonatkozó iratmintát kérjÜk lehetőség szerint felhaszná|ni
és megfe|e|ően kĺto|tve az aján|athoz melléke|ni.
Az aján|ott igazo|ás- és nyi|atkozatminta he|yett annak tarta|mi|ag mindenben megfe|e|ő
más okirat is me|lékelhető (pl. referencia nyi|atkozat esetén). Az ajánlattevő fe|e|ősségge|
tartozik az aján|atban kozö|t adatok és nyi|atkozatot valamint a becsato|t igazo|ásot
okiratok taľtalmának va|odiságáért.

4.lo.pe aján|at e|őkészítéséve|, összeál|ításáva| és benyújtásával, vagy az aján|athoz szükĄ;es
információk megszezéséve| kapcso|atos mu|asztás következményei aján|attevőt terhelik. Az
ajánlat e|készítéséve|, benyújtásával és egyébként a közbeszezési e|járásban való
részvéte||e| kapcso|atban fe|merü|ő költségeket az aján|attevő maga vise|i és ezek részben
vagy egészben történő megtérítésére az ajánlatkérő nem kote|ezhető (kivéve a Kbt. 165. s
(2) bekezdésében fog|a|t eset fenná||ását). Minden o|yan adat, információ beszezése, -
ame|y aján|ata elkészíteséhez és a szeződéses köte|ezettségek e|vá||a|ásához szükségesek
- saját kö|tségtikre és saját fe|elősségÜke az Aján|attevő feladata.

4.11.Aján|atkérő az ajánlat benyújtását követően nem veszi figye|embe aján|attevőnek - a
pontos információk hiányára hivatkozó - aján|at modosítására vonatkozó kérelmét. Az
aján|athoz szÜkséges pontos és egyérte|mű információk beszeaését szo|gá|ja a je|en
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dokumentációban rész|etezett tájékoztatas-kérés lehetősége. Ajánlattevőnek a
jogszabá|yi rende|kezések betaľtása mellett az aján|attéte|i fe|hívásban, a
dokumentációban és az aján|attevők kérdésire adott vá|aszokban meghatározottaknak
megfele|ően kell az aján|atot elkészítenie.

4.Ĺ2.Az aján|atban közö|t információk kizárólag ezen közbeszezési e|járás eredményének
megá | |apítasa keretében kerü|nek fe| haszná |ásra'

5. nÉszn'lÁľ LATTÉTEL, ItLEwE ľöggvÁLľo z^TÚ n,rÁľ uĺrÉrel rcĺ erősÉce

5.1. Aján|atkérő a részaján|attéte| |ehetőségét je|en e|járásban nem biztosítja.

5.2. Az aján|attevő je|en e|járásban többváltozatú (a|ternatív) aján|atot nem tehet, az ĺ|yen
ajá n |atot ajá n |atkérő éruényte|en nek nyi |vá n ítja.

6. rözös ruÁľI.łĺrÉľrl

6.1. Több gazdasági szerep|ő közosen is tehet ajánlatot. A közös aján|attevők köte|esek maguk
közül egy, a közbeszezési e|járásban a közos aján|attevők nevében e|járni jogosu|t
képvise|őt megje|ö| ni.

6.2. Kozös ajánlatot tevő nyeftesek á|tal |étrehozandő gazdasági társaság, i||etve jogi szemé|y
|étrehozását aján|atkérő nem teszi |ehetővé.

6.3. A közös aján|attevők csoportjának képvise|etében tett minden nyi|atkozatnak egyéte|műen
taftalmaznia kell a közös ajánlattevők megje|ö|ését.

6.4. Aho| a Kbt. az ajánlatkérő számára az aján|attevők értesítését írja elő, va|amint a kiegészítő
tájékoztatás megadása [Kbt.45. $], a hiánypót|ás [Kbt. 67.g], a fe|vi|ágosítas [Kbt.67.s]
és indoko|ás [Kbt. 69-70. $] kérése esetében az ajánlatkérő a közös aján|attevőknek szó|ó
értesítését, tájékoztatását, illetve fe|hívását a kozös aján|attevők nevében e|járni jogosu|t
képviselőnek kü|di meg.

6.5. A közos aján|attevők a szerzffiés te|jesĺlľéséért az aján|atkérő fe|é egyetemlegesen fele|nek.

6.6. M egY kozos aján|atot benyújtó gazdasagi szerep|ő(k) szemé|yében az ajánlattéte|i
határidő |ejáfta után vá]tozás nem kovetkezhet be.

6.7. Ha egy gazdasági szerep|ő a közbeszeaés értékének huszonot száza|ékát megha|adó
méftékben fog kozvetlentil részt venni a szerződés te|jesítésében, akkor nem lehet
a|vá||a|kozónak minősíteni, hanem az aján|atban és a szeęődés te|jesítése során kozos
aján|attevőként kell, hogy szerepe|jen. Egy gazdasági szerep|őnek a szeęődés
te|jesítésében való részvéte|e arányát az határozza meg' hogy milyen arányban részesü| a
beszezés tárgyának á|ta|ános forga|mi adó nélkü| számított e||enéftékébő|.

6'8. Amennyiben több gazdasági szereplő közösen tesz aján|atot a közbeszezési e|járásban,
akkor az ajánlathoz csato|niuk ke|| az erre vonatkozó megá||apodást.
A közös ajá n |attevők megál|a podásá na k taľtalmaznia ke|| :

- a je|en kozbeszezési e|járásban kozös ajánlattevők nevében e|járni (továbbá
ka pcsolatta ŕasra ) jogosu lt képviselő szervezet meg nevezését;

- a szerződés teljesítéséért egyetemleges felelősségvál|a|ást minden tag részérő|;
- ajánlatban válla|t kötelezettségek és a munka megosztásának ismeľtetését a tagok és a

vezető kĺizött;
- a szám|ázás rendjét.
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7. ÜzI.eľr TIToK vÉoeuqe

7.L. Az aján|attevő az ajánlatában, va|amint a 69-70. $ szerinti indoko|ásban e|különített
módon elhe|yezett, üz|eti titkot [2013.évi V. toruény 2:a7.5] taľta|mazó iratok nyi|vánosságra
hozatalát megti|thatja. Az üz|etĺ titkot taŕalmazó iratokat úgy ke|| elkészítenĺ, hogy azok az
információs önrende|kezési jogró| és az információszabadságrő| sző|ő 2011.évi CXII. toruény
27.s ę) bekezdésére figyelemmel kizárólag o|yan információkat tarta|mazzanat ame|yek
nyi|vánosságra hozata|a az üzleti tevékenység vĄ7zése szempontjábol arányta|an sére|met
okozna, továbbá ne tarta|mazzanakaz a|ábbiak szerinti e|emeket:

az aján|attevő nem ti|thatja meg nevénet címének (székhe|yénet |akóhe|yének),
va|amint olyan ténynet információnat mego|dásnak vagy adatnak (a továbbiakban
egytjtt: adat) a nyi|vánosságra hozata|át, ame|y éftéke|ési szempont a|apján
éńéke|ésre kerül, de az ezek a|apjáu| szo|gá|ó - a Kbt. 80. 5 (3) bekezdés hatá|ya aĺá
nem taftozó - részinformációk, a|apadatok (í9y kÜlönosen az árazott kö|tsegvetés)
nyi|vánosságra hozata|át megti|thatja;
nem kor|átozható vagy nem ti|tható mę üz|eti titokra hivatkozássa| o|yan adat
nyi|vánosságra hozata|a, ame|y a kozérdekű adatok nyi|vánosságára és a kozérdekbő|
nyi|vános adatra vonatkozó, kĹi|ön töĺvényben meghatározott adatszo|gáltatási és
tájékoztatási köte|ezettség a|á esik. A közbeszezési e|járás a|apján megkötött
szerzffiés enged ményezést kizárő rende| kezése nem m i nősÜ l üz|eti titokna k

7.2. Ajánlatkérő nem vá||a| fe|e|ősséget az üzleti titoknak tartott információt iratok harmadik
szemé|yek (kÜ|önösen más aján|attevők, gazdasági szereplők) áltaIi megismerésééft,
amennyiben aján|attevő az üz|eti titkot [Ptk. 2:a7.5] tartaĺmazó iratokat ajánlatában nem
elkü|onített módon, vagy úgy he|yezi e|, hogy azok tafta|maznak a fentiekben megjelö|t
információkat is

8. łrÁľl.łrr xöľoľrsÉc

Az aján|ati kötöttség időtartama: 30 nap (az aján|ati határidő |ejáftatól)

9. Az AJÁNHToK FEtBoNľÁsł

9.1' Az aján|atokat taľta|mazó iratok felbontásának he|ye és ideje:
ESZ-KER Kft.

1026 Budapest Pasaréti út 83. BBT irodaház,tárgya|ő
ideje : 2o ĺł'... ;' i.:'..'ĺ.0..;0o..ióra

9.2. Az ajánlatok fe|bontásánál csak a Kbt 62. $ (2) szerinti szemé|yek lehetnek jelen.

9.3. Az ajánlatkérő az ajánlatok bontásának megkezdésekor, az aján|atok fe|bontása e|őtt
közvet|enül ismefteti a ki5zbeszerzés - a 18. $ (2) bekezdésének a|ka|mazása né|kÜ| számított
- becsült értékét és a szerződés te|jesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét.

9.4. Az ajánĺatok fe|bontásakor lsmeftetni kell az aján|attevők nevét címét (székhe|yét,
lakóhelyét), va|amint azokat a főbb, számszeríÍsíthető adatokat, ame|yek az éftékelési
szempontok (részszempontok) a|apján étékelésre kerü|nek.

9.5. Ha az ajánlatok bontásán egy - ott je|en lévő - szemé|y kéri, az aján|at ismeftetését
követően azonna| lehetővé ke|| tenni, hogy betekinthessen a fe|o|vasólapba.

9.6. A határidő után beérkezett ajánlat csomagolása az aján|attevő szemé|yének megá||apítasa
céljábol bontható fel, ame|yrő| kÜ|ön jegyzőkonyvet kell fe|venni.

Lo, Az nrÁľ uror ÉnĺÉrrlÉsr
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1o.1.A hĺrdetmény nélkü|i tárgya|ásos e|járásban az aján|at(ok) éftéke|ését az aján|atkérő két
szakaszban végzi:

- Ac aján|attéte|i felhÍvasban meghatározott ajánlattéte|i határidőre benyújtott,
aján|ati kötötlséggel nem terhe|t (első) aján|atok vonatkozásában az ajánlatkérő
megvizsgá|ja, hogy azok megfe|e|nek-e az ajánlattéte|i fe|hívásban, va|amint a
dokumentációban meghatározott fe|téte|eknek. Már a tárgya|ások megkezdését
mege|őzően köte|es az aján|atkérő megá||apítani az ajánlattevő szerzffiés
te|jesíĽésére való alkalmasságát vagy a|ka|matlanságát, va|amint ha az aján|at
kizárő ok fenná||ása miatt éruényte|en.

- 
^z 

aján|atot akkor is a tárgya|ások megkezdését mege|őzően éruényte|enné keĺl
nyi|vánítani, ha az aján|attevő nem fe|e| meg - vagy nem á||apítható meg, hogy
megfele|-e - a szerződés te|jesítéséhez szükéges a|ka|massági követe|ményeknek
vagY az aján|at kizárő ok fennál|ása miatt éruényte|en, vdgY ha az aján|at olyan
okbó| érvényteĺen, amel|ye| kapcso|atban a tárgyalások során vagy hiánypótlás
keretében nincs |ehetősĄ1 az aján|at megfe|e|ővé téte|ére. Az aján|atban fog|a|t
egyéb nyi|atkozatokka|, dokumentumokka| kapcsolatos hiányokat a tárgyalások
befejezéséig ke|| pótolni.. A tárgya|ások befejezését követően az aján|atkérő megvizsgá|ja' hogy a vĄ7|eges
aján|atok megfe|e|nek-e a fe|hÍvás és a dokumentáció tárgya|ás befejezésekori
tartaImánat valamint a jogszabá|yokban meghatározott feltéte|eknek. Azon
nyi|atkozatokra, dokumentumokra vonatkozó hiányok, ame|yeket az első aján|attal
kapcso|atban a tárgya|ások befejezéséig ke||ett vo|na pótolni, ezt követően már
nem pótolhatóak. Az éruényes vég|eges aján|atokat az ajánlatkérő az e|járást
meg i nd íEo fe| h Ívásba n meg hatá rozott értékelési szempont a |apján értéke| i.

Lo.Z.ptr. aján|at értékelése során az aján|atkérőnek meg ke|| vizsgá|nĺa, hogy az aján|atok
megfele|nek-e az aján|attéte|i fe|hívásban, a dokumentációban, va|amint a jogszabá|yokban
meg határozott feltéte|eknek.

1o'3.Az aján|atkérő köte|es megá||apítanĺ, hogy az ajánlat éruényte|en-e, és hogy az aján|attevőt
ki ke||-e zárnl az eljárásbol. Az aján|at téte|es átvizsgá|ása során megá||apításra kerü|nek az
aján|at eset|eges éruényte|enítésére vagY az ajánlattevő kizárására okot adó körti|mények.

t:o.4.pE. éĺvényes aján|atot az eljárást megindító fe|hívásban meghatározott értéke|ési szempont
a|apján, valamint a Kbt. 7L-73. $-okban, az e|járást megindíto fe|hÍvásban, továbbá a je|en
dokumentációban fog|a|takra tekintette| ke|| éftékelni.

1o.5.Az aján|atkérő az ajánlatokat a |ehető |egrövidebb időn belü| köteles elbír.álni, az értéke|ést
o|yan időtaŕam a|att ke|| elvégeznie, hogy az aján|attevőknek az e|járást |ezárő döntésrő|
való értesítesére az ajánlati kotöttség fenná|lása a|att sor kerü|jön.

10.6.Az aján|atkérő indokolt esetben az ajánlati kötöttség |ejártának időpontiát mege|őzően
fe|kérheti az aján|attevőt aján|atának meghatározott időpontig történő további
fenntaftására, az aján|ati kötöttség kiterjesztése azonban nem ha|adhatja meg az aján|ati
kötottseg lejáĺtanak eredeti időpontjátó| számított 60 napot. Amennyiben az
ajánlattevő az ajánlatké'ő á!ta| megadott határidőben nem nyilatkozit úgy kel|
tekinteni, hogy ajánlatát az ajánlatkérő á|tal megje!ölt időpontig fenntaÉja.
Amennyiben aján|attevő ajánlatat nem tartja fenn, az ajánlati kötöttség lejártanak eredeti
időpontját követően az eljárás további részében az éftékelés során aján|atát figye|men kívü|
kell hagyni.

1o.7,pę. aján|atkérő köte|es az összes ajánlattevő számára azonos fe|tételekke| biztosítani a
hiánypot|ás |ehetőségét, valamint az aján|atokban ta|álható, nem egyételmű kijelentéset
nyilatkozatot igazo|ások taľtaImának tisztázása érdekében az aján|attevőKő| felvi|ágosítást
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kérni. A hiánypót|ás és fe|vi|ágosítás kérésre vonatkozó szabályokat a Kbt. 67. s-a
taŕalmazza. Ajánlatkérő nem rende| e| újabb hiánypot|ást, ha aján|attevő a hiánypot|ása
során korábban nem szerep|ő gazdasági szerep|őt von be az e|járásba és e gazdasági
szereplőre tekintettel |enne szüK{;es az újabb hiánypotlás.

1o.8. Mindaddig, amíg bárme|y aján|attevő számára hiánypot|ásra Vagy fe|világosÍtás nyújtására
határidő van folyamatban, az aján|attevő poto|hat o|yan hiányokat, ame|yekre nézve az
aján|atkérő nem hívta fe| hiánypót|ásra.

1o.9'Az aján|atkérő az éftéke|és szempontjábo| |ényeges aján|ati e|emek tafta|mát mega|apozó
adatokat, va|amint indokolást köte|es ír.ásban kérni és errő| a kérésről a tobbi aján|attevőt
egyidejű|eg, írásban éftesíteni, ha az aján|at a megkötni teruezett szerződés tárgyára
figye|emmel arányta|anu| alacsony árat taĺta|maz bármely o|yan, az e||enszo|9á|tatasra
vonatkozó osszeg tekintetében, ame|y oná||óan éľtéke|ésre kerti|.
Az ár arányta|anu| a|acsony vo|tának megíté|ésekor az aján|atkérő korábbi tapaszta|ataira, a
közbeszezést mege|őzően végzett piaďe|mérés eredményére vagy a közbeszezést
megelőzően a becsti|t éfték meghatározásához fe|haszná|t egyéb adatoka kell figye|emme|
lenni. Kote|es az aján|atkérő a fentieket a|ka|mazni ktilonösen akkor, ha az aján|atban
fog|a|t e||enszo|gá|tatás több mint húsz száza|ékka| e|tér a közbeszezés - az
e|lenszo|gá|tatas oná||óan éĺtéke|ésre kerülő va|ame|y e|eme esetén az adott elemre eső -
Kbt.18. $ (2) bekezdésének a|ka|mazása né|kü| számított becsü|t éftéktől.
Az irreá|is aján|ati e|em (el|enszo|gá|tatás) miatti indoko|ás kérés szabá|yait a Kbt. 69. 5-a
taftalmazza.
Amennyiben az ajánlati ár mega|apozotbágáró| sző|ő dontés meghozata|ához az szüksĄ;es,
az ajánlatkérő összehason|ítás cé|jábó| a többi aján|attevőtő| is kérhet be meghatározott
ajánlati e|emeket megalapozó adatokat.

10'1o. Ha az aján|atnak az éftékelési részszempontok szerinti va|ame|yik tafta|mi e|eme
|ehetetlennek Vagy túĺzottan magas Vagy alacsony mértékűnet il|etve kirí'voan
arányLa|annak éftéke|t kötelezettségvá||a|ást taftalmaz, az ajánlatkérő az érintett aján|ati
elemekre vonatkozó adatokat, va|amint indoko|ást kote|es ír.ásban kérni. Az aján|atkérőnek
errő| a kérésrő| a többi aján|attevőt egyidejű|eg, írásban értesítenie kel|'
Az ajánlatkérő az indoko|ás és a rende|kezésére ál|ó iratok a|apján köte|es mągyőződni az
aján|ati e|emek mega|apozottságáről, te|jesíthetőségéről, ennek során az aján|attevőtő|
ír.ásban tájékoztatást kérhet a vitatott aján|ati e|emekre vonatkozóan.
pE aján|atkérő koteles éruényte|ennek nyilvánítani az ajánlatot, ha nem taŕja
e|fogadhatónak és a gazdasági ésszerűségge| összeegyeztethetőnek az indoko|ást.

11. nz ÉnvÉľYEs A'ÁNuTox ÉnľÉxelÉse

lL.Ĺ. Az ajánlatok éftéke|ési szempontja az osszességében |ege|őnyösebb ajánlat.

11'2. A éftéke|ési szempontok és a hozzájuk tartozó súlyszámok:

WWffi
|-Ĺ-l [llendkívti|i eseményekre történő reagá|ás

beje|entéstő| számítva a he|yszínre érkezés vá||a|t
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11.3.Az összességében |egelőnyosebb aján|at kivá|asztásának éftéke|ési szempontja esetén az
aján|atok részszempontok szerinti tarta|mi e|emeinek éńéke|ése során adható pontszám
a|só és fe|ső határa: 1 - 10 pont'
Az osszességében |ege|őnyösebb aján|at kivá|asztásának értékelési szempontja esetén a
módszer (modszerek) ismeľtetése, ame||yel az ajánlatkérő megadja az értéke|ési
részszem pontok szeri nti ponthatá rok kozotti pontszá mot :

Aján|atkérő a bír.á|ati részszempontok esetében ,,az összességében |egelőnyösebb aján|at
kiválasztása esetén alka|mazható módszerekről és az aján|atok elbírá|ásáró|,, sző|ő,
Közbeszerzésĺ Hatóság útmutatóját KÉ. 2ot2. évi 61. szám; 2012. jrinius 1.) a|kalm azza az
alábbiak szerint:

Az 1.: ,Ąán|ati ár (neĹtóĺfőĺóra),, és 2.: ,,RendkÍvü|i eseményekre torténő reagá|ás ideje
(bejelentéstő| számítva a helyszínre érkezés vá||a|t ideje percben megadva),, részszempont
esetében fordított arányosítást: a |ega|acsonyabb érték a |egkedvezőbb, az aján|atkérő a
legkedvezőbb tafta|mi e|emre a maximá|is pontot (fe|ső ponthatár: 10 pont) adja, a többi
aján|at tafta|mi e|emére pedig a legkedvezőbb tafta|mi e|emhez viszonyÍVa fordÍtottan
arányosan számo|ja ki a pontszámokat:
Alegjobb/Avizsgá|t x (10-1) + 1.

Aján|atkérő a pontszámok kia|akítasáná| a kerekítés álta|ános szabá|yait a|ka|mazza, két
tizedes jegy pontosságga|. Ajánlatkérő e|őíąa, hogy a fenti bírá|ati részszempontokra
vonatkozó megaján|ások csak pozitív értékek lehetnet nu|la és negatív éĺték nem
aján|ható ffi€9, ä nu||a vagy negatív megaján|ást taftalmazó aján|at éruénytelen.

Az éŕéke|ési szempontonként adott pontokat ajánlattevő megszorozza az értéke|ési
szemponthoz rende|t súlyszámokka| és az így kapott súlyozott pontszámokat összesíti
ajánlattevőnként. Az osszesÍtett pontszámokban a |egmagasabb pontot e|érő az e|járás
nyertese.

^ 
2. értékelési szempont esetén ajánlatkénő a 12 percné| hosszabb idejĺi

vál|alásokat taÉalmazó aján|atokat éruénytelennek nyilvánítja. Ajánlattevőnek
ajánlatában részletesen be kel! mutatnia, hogy milyen bázishelyrő!, milyen
útvonalon, hogyan ér a helyszinre az általa megajánlott időtaftamon belü!.
Ajánlatkérő a helyszínrc érkezés időpontjának a he|yszíni térfigyelő kamerákon
ľtigzített időpontot teki nti. Aiá n |attevőnek aiá n latá ba n a beie|entéstő! szá m ítva
oeľcekben kell meqadnia a helyszínľe éľkezés időtaÉamát!

A megajánlotthoz képesti késedelmes helyszínre érkezés esetén a nyeftes
ajánlattevő késedelmi kötbér megfizetésére köteles a felhívásban és a
szeződésteruezetben ľtigzítettek szerint.

Rendkívĺili esemény esetén a kivonu|ó egységnek legalább 2Íőbő| kel| állnia.

t2. EREDM ÉNYHIRDETÉą összEc EzÉs lzruÁľl.łľoK ELBÍRÁńsÁnól

Lz.L.Az aján|atkérő kote|es az aján|attevőt írásban tájékozüatni az eljárás eredményérő|, az
e|járás eredményte|enségéről, az aján|attevő kizárásáró|, a szerződés te|jesítesére va|ó
a|kalmat|anságának megá||apítasáról, ajánlatának egyéb okbó| történt éruényte|enné
nyi|vánítasáról, valamint ezek rész|etes indokáró|, az errő| hozott döntést követően a
lehető |eghamarabb, de |egkésőbb három munkanapon be|ü|.

Ĺ2.2.pe. ajánlatkérő az aján|atok értéke|ésének befejezésekor kü|ön jogszabályban
meghatározott minták szerint írásbe|i összegezést köteles készíteni az aján|atokró|. Az
aján|atkérő az ajánlatok értékelésének befejezésekor a fenti tájékoztatást az írásbeli
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osszegezésnek minden aján|attevő részére egyidejű|eg, te|efaxon vagy e|ektronikus úton
történő meg kü |désével te|jesíti.

t'z.3.Ae. ajánlatkérő az aján|atok éftéke|ésérő| készÍtett írásbe|i összegezést az aján|attevők
részére tofténő megkü|désétőĺ számított huszadik napig egy alka|omma| jogosu|t
módosítani, szükség esetén az éruényte|ensegrő| szóló tájékoztatást visszavonni, továbbá a
már megkötött szeződéstől e|á||ni, i||etve amennyiben a te|jesí|és megkezdése miatt az
eredefi á||apot nem á||íthat.ĺá helyre, a szerzffiést azonna|i hatál|yal fe|mondani, ha az
eredmény megkü|dését követően ész|e|i, hogy az eredmény (eredményte|enség)
toruénysértő volt és a módosítás a toľvénysértést oĺvoso|ja. Az aján|atkérő a modosÍEott
írrásbe|i összegezést köte|es faxon vagy e|eKronikus úton ha|adékta|anu|, egyidejű|eg az
osszes aján |attevőnek męktl |deni.

13. ELőZETES VITARENDEzÉs

13.1.A Kbt. 79. $ (1) bekezdése szerinti előzetes vitarendezési kére|met az a|ábbi címre ke||

benyújtani:

Ész-ren xn
1026 Budapest' Pasaréti út 83. BBT iľodaház

E-mai I : titka rsag@eszker.eu
Fax: 06-1/789-69-43

13.2.A kére|mezőnek az aján|atkérőhöz benyújtott kére|mében (a továbbiakban: e|őzetes
vitarendezési kérelem) meg kell jelo|nie az ír.ásbe|i összegezés vagy egyéb dokumentum,
vagy e|járási cse|ekmény jogséftőnek tartott e|emét, továbbá a kére|mező javas|atát,
észrevételét, va|amint az álláspontját alátámasztó adatokat, tényeket, továbbá az azt,
a|átámasztó dokumentumokra - ha vannak i|yenek - hivatkoznia ke||.

Az előzetes vitarendezésĺ e|járás szabá|yait a Kbt. 79. $-a tańa|mazza.

13.3.Amennyiben va|amely aján|attevő a rendelkezésére á|ló hataridőben előzetes vitarendezési
kérelmet nyújtott be az ajánlatok bontását követően történt e|járási cselekménnye|,
keletkezett dokumentumma| kapcso|atban, az ajánlatkérő a kérelem benyújtásátó| a
vá|aszának megkti|dése napját kovető tÍz napos időtaftam lejártaig akkor sem kötheti meg
a szerződést - ha részajánlat téteĺe |ehetséges volt, a beszezés érintett részére vonatkozó
szeződést - ha eddig az időpontig a szerzffiéskötési moratórium egyébként |ejárna'

L4. A szER'zóoÉs ueoxöĺÉse És TEEESÍTÉSE

14.1. Eredményes közbeszezési e|járás alapján a szezó1dést a nyeftes szeruezettel (szemé|lyel) -
közös aján|attétel esetén a nyeftes szeruezetekke| (szemé|yekke|) - ke|| írásban megkötni a
közbeszezési eljárásban közö|t vég|eges fe|téte|et szeződésteľvezet és aján|at
tartalmának megfe|e|ően.

14.2.^ szeződésnek tafta|maznia ke|| - az e|járás során a|ka|mazott értékelési szempontra
tekintette| - a nyeftes ajánlat azon e|emeit, ame|yek értéke|ésre kerti|tek.

L4.3.Az ajánlatok e|bír.á|ásáró| szó|ó írrásbelĺ összegezésnek az ajánlattevők részére toftént
megküldése napjától a nyertes aján|attevő és a második |egkedvezőbb aján|atot (ha
aján|atkérő hirdetett második he|yezettet) tett ajánlattevő aján|ati kotottsége további
harminc nappal meghosszabbodik.

L4.4. Ae. ajá n |atkérő köte|es szezó1déses feltétel ként előírn i, hogy:
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a nyertes ajánlattevő nem fizet, i||etve számo| el a szerződés te|jesítésével
összefÜggésben o|yan költségeket, melyek az 56. 5 (1) bekezdés k) pontja szerinti
fe|téte|eknek nem megfe|elő társaság tekintetében merülnek fe|, és me|yek a nyeÉes
aján|attevő adóköte|es jovede|mének csokkentésére aIkaImasak;
a szerződés te|jesítésének te|jes időtaftama a|att tu|ajdonosi szerkezetét az
aján|atkérő számára megismerhetővé teszi és az alábbiakban rész|etezett tigy|etekrő|
az ajánlatkérőt ha|adéktalanu| éńesítĺ.

L4.s.Atr. ajánlatkérőként szeződő fé| jogosu|t és egyben köte|es a szezffiést fe|mondani . ha
sztikséges o|yan határidőve|, ame|y |ehetővé teszi, hogy a szerzffiésse| érintett fe|adata
e||átasáró| gondoskodni tudjon - ha:
. a nyeľtes aján|attevőben kozvetetten Vagy közvet|enü| L1o/o-ot megha|adó tu|ajdoni

részesedést szerez va|ame|y o|yan jogi szemé|y vagy szemé|yes joga szerint jogképes
szeruezet, amely tekintetében fenná|l az 56. s (1) bekezdés k) pontjában
meg hatá rozott va |a me|y fe|téte|.

o a nyeftes ajánlattevő köaĺetetten vagy közvetlenü| ZSolo-ot megha|adó tu|ajdoni
részesedést szerez valame|y o|yan jogi személyben Vagy szemé|yes joga szerint
jogképes szeľvezetben, amely tekintetében fenná|| az 56. $ (1) bekezdés k) pontjában
meg hatá rozott va|a mely fe|tétel.

Je|en pontban em|ített fe|mondás esetén a nyeftes aján|attevő a szerződés megszĹÍnése
e|őtt má r te|jesített szo| gá |tatás szeződésszerű pénzbe| i el lenértékére jogosu |t.

14.6.A kÜ|fö|di adóilletősegű nyeftes ajánlattevő köteles a szerződéshez arra vonatkozó
meghatalmazást csato|ni, hogy az i||etősege szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság
közvet|enÜ| beszerezhet a nyeftes aján|attevőre vonatkozó adatokat az országok kozötti
jogsegé|y igénybevéte|e nélkü|.

L4.7.^ közbeszezési szeződést a kozbeszezési e|járás a|apján nyeĺtes aján|attevőként
szeződő fé|net i||etve kozösen aján|atot tevőknek kel| te|jesítenie.

t4.8.Az ajánlattevőként szeződő fé| te|jesítésében köte|es közreműködni az o|yan a|vá||alkozó
és szakember, ame|y a kozbeszezési e|járásban részt vett az aján|attevő a|kalmasságának
igazo|ásaban. Az aján|attevő köte|es az aján|atkérőnek a te|jesítés során minden o|yan -

akár a korábban megjelö|t alvállalkozó he|yett igénybe venni kÍvánt - alvállalkozó bevonását
beje|enteni, ame|yet az aján|atában nem nevezett meg és a beje|entéssel egyĹitt
nyilatkoznia ke|| arról is, hogy az á|ta|a igénybe venni kí'vánt a|váĺla|kozó nem á|| a kizárő
okok hatá|ya a|att'

15. rruÉrozrnrÁsT NYÚJTó szERvEzETEK

1L.4.Szo|gáitatás megrende|ése esetében az aján|atkérő a Kbt. 54'5 (1) bekezdése alapján
e|őíqa, hogy az ajánlattevő tájékozódjon a munkavá||a|ók váJe|mére és a
munkafe|téte|ekre vonatkozó olyan kötelezettségekő|, ame|yeknek a te|jesítés helyén és
a szen&és te|jesÍtése során meg ke|| felelni. A tájékoztatást az i||etékes szeruek
ingyenesen teszi k e|érhetővé.

11.5.Aján|atkérő az a|ábbiak szerint adja meg azon sze]vezeteknek (hatóságoknak) a nevét és
címét (e|érhetőségét), ame|yeKő| az aján|attevő megfe|e|ő tájékoztatást kaphat

M u n kavá l la |ók váJe| me és a m u n kafe|téte|ekre vonatkozó köte|ezettségek:

Budapest Fővárosi Kormányhivata| Munkavéde|mi és MunkaĹigyi Szakigazgatásĺ Szervének
Mun kavéde|mi FelÜgyelősége
1094 Budapest Páva u. 6.
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Postacím: 1438 Budapest Pf. 520.
tel: 06-1-323-3600
fax: 06-1-323-3602
E-mail: budapestfu-kh-mmszsz-mv@ommf.gov.hu, budapestfu-kh-mmszsz@ommf.gov.hu

Munkavá||a|ók véde|me és a munkafe|tételekre vonatkozó köte|ezettségek:

Budapest Évárosi Kormányhivata| Munkavéde|mi és Munkarigyĺ Szakigazgatási Szeruének
M u nkaügyi Felügye|ősége
1094 Budapest, Páva u. 6.
Postacím: 1438 Budapest Pf. 520.
tel: 06-1-323-3600
fax: 06-1-3f3-3602
E-mai | : budapestfu-kh-mmszsz-mu @om mf. gov. h u,

16. Az AJÁNLATrÉnő Álľłl. MEGHATÁRoZoTT EGYÉB KövETEtMÉľveę
Ajánlattevő á|ta| biztosított őrszemélyzet a teljesítés he|yszínén minden a|kalomma|
rendelkezzen éruényes egészségügyi könywe|, vagyonőri igazo|vánnya| és szemé|yi
azonosító okmánnya|.
A rendőrségrő| sző|ő Ĺ994. évi }ccűV. töruény 28 s (1) bekezdése szerinti engedé||yel
rende|kező szervezet tehet aján|atot, ame|ynek míĺködése megfelel a szemé|y- és
vagyonvéde|mi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabá|yairó| szóló 2005. évi
Ooffiil. törvény, továbbá a szemé|y- és vagyonváJe|mi, va|amint a magánnyomozói
tevékenység szabályairó| szó|ó 2005. évi OOCűII. törvény végrehajtásáről szőlő 22ĺ2006.
(IV.25.) BM rende|et előírásainak.

- Aján|attevőnek rende|keznie kell a rendőrség á|ta| a tevékenysegre kiadott hatósági,
illebľe műkodési engedé||ye|.
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VÁu.łlrozÁsr szenzőoÉs
TERVEZET

ame|ylétrejottegyrészrő|.......(székhe|y:.....'......
képvise|i:.... ....'....'..) mint megrende|ő (a továbbiakban: Megrendelő),

::::::::1.:..'.-............ '''.::,;áő;;;;' ......................................; il,s:"J,!.,1?ľ"l''
.............'..' képviselő: ...........) mint

vá||a|kozó (a továbbiakban: Vá||a|kozó) kozott az a|u|írott helyen és napon, az a|ábbi fe|téte|ek
szerint:

Előzmények

Megrende|ő a Kbt. Iil. része szerinti hirdetmény né|kÜ|i tárgya|ásos közbeszezési e|járást
fo|ytatott |e ,,Budapest, VIII. kerti|et Te|eki téri piac é|őerőve| biztosított vagyonvédelmi őzése,'
elnevezésse|.
Az e|járásban rész-, i||eWe a|ternatí'v aján|atot nem |ehetett tenni.
Az e|járás nyeftese a Vá||a|kozó |ett, kive| Megrende|ő az alábbi szeződést koti.
Megrende|ő rĘzíti, hogy a Ptk. 8:1. 5 (1) bekezdés 7. pont a|apján szerződő hatóságnak
minősÜ|.

I. Aszerződés tárgya

Megrende|ő megrende|i, Vál|alkozó pedĺg e|vá|la|ja a közbeszezési eĺjárás e|járást megindíto
fe|hívásában, továbbá annak dokumentációjában, i|letve je|en szerződés 1. sz.
mellék|etében meghatározott vagyonvá1e|mi fe|adatok el|átását, az ott meghatározott
módon és fe|téte|ekke| a Budapest, VilI. kerület Te|eki téri piac épü|etében, a szerződés
hatá |yba lépésétő| szá m ított 36 hónapos időtaftamra.
Fenti céI elérése érdekében Vá||alkozó az a|ábbi fe|adatok ellátását vá||a|ja azza|, hogy az
a|ábbi feladatok rész|etezését a kozbeszerzési e|járás iratanyaga, továbbá a vonatkozó
jogsza bá |yok tafta I mazzá k.
. a Teleki téri piac épü|etének é|őerős őzés-védelmi fe|adatainak el|átása napi 24 őrában,

L fő, az évszaknak megfelelő formaruhás őrszemélyzeLtel, a szolgáltatásnyújtáshoz
szükséges eszkozok biztosÍtásával,
további 2 fő formaruhás őrszemé|yzet biztosítása a Te|ekÍ téri piac nyitva taftasi
idejében, (ez hétľőtől _ péntekig 05.00 órátó| 77.00 őráig, szombati napokon és
december hónapban az adventi vasárnapokon - arany' ezüst és bronzvasárnap - 05.00
órátó| 15.00 óráig tart)
4 db e||enőrzési pont kia|akítása és az ehhez szükséges technikai berendezéseket
fe|szere|ése, illetőleg műkodtetése, azza|, hogy a felszere|t vagyontárgyak a szerződés
időtartama alatt és annak megszűnésekor is a Vál|aIkozó tu|ajdonát képezik
a piac-üzeme|tetési fe|adatokat e||átó Józsefuárosi Közterület-fe|rigye|et és
Városüzemeltetési Szolgá|at jelen|évő munkatársa részére rendkívü|i, ha|asztást nem
tűrő, azonna li döntést igény|ő esetek mego|dá sá hoz seg ítség nyújtás,
A Teleki téri piac belső terÜletén műktidő kamerarendszer (30 db kamerábo| álló)
kameraképeinek fo|yamatos figye|ése
kivonulós a bejelentéstől (Rendkilvüli eseményekre töŕénő reagá|ás ideje) számított

percen belül he|yszínre érkező járőrszo|gá|at biztosítasa minimum 2főve|,
saját f4 órás diszpÉcseri szo| gá |at m űkodtetése

ĺ

2.
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4.

. továbbá a szerz&és teljesÍEési időszaka alatt rádiófrelorencĺa használati jogosu|tság
fo|yamatos meg|éte,

Vá||aIkozó jogosu|t a|vá|laIkozó(k) (kozreműkodők) igénybevéte|ére. p,z alvá||aIkozó
igénybevételéné| a Kbt. és a je|en szerződés megkotéséhez vezető közbeszezési e|járás
rende|kezéseí, i||etve az ott tett nyi|atkozatot továbbá a tevékenysĄ;re vonatkozó
jogszabá|yot i||eWe hatósági engedé|yek az irányadőak. Vá||a|koző a szeęődés te|jesítése
érdekében további vá||a|kozássa| kizáró|ag a Megrende|ő e|őzetes hozzájáru|ásával kothet
szeződést. A közbeszeruési eljárásban megje|ö|t a|vá||a|kozó esetében jelen szerzffiés
megkötése a fenti hozzájáru|ás megadásának minősül. pz. a|vá||a|kozó a szerződés
te|jesítése érdekében további alvá||a|kozóva| nem köthet szeződést.
Ha a Vá||a|kozó a megbízás te|jesíteséhez más vá||a|kozás közreműkodését veszi igénybe,
kote|es a megrende|őt tájékoztatni az á|tala fog|a|koztatni kĺvant vál|alkozásró|, továbbá
köte|es a válla|kozás nevét, székhe|yét (te|ephe|yét), cegjęyzékszámát, va|amint e
vá||alkozás megbÍás te|jesítésében közreműködő tagjának nevét, címét a nap|óba
bejegyezni, és azt az e||enőrzést fo|ytató rendőr rende|kezésére bocsátani.
A Vá||a|kozó az igénybe vett alvá||a|kozóéĺt (te|jesítési segédéft) úgy fe|el, mĺntha az
alvá||a|kozói (te|jesítesi segédei) által vegzett munkákat saját maga vegezte vo|na e|.
Vá||alkozó kije|enti, hogy a tevékenység vegzéséhez szüksĄ;es hatósági engedé||ye|,
fe|e|őssé9biztosítássa|, szemé|yi-, technikai fe|szereltséggel rende|kezit i|letve azt a Kbt-nek
megfe|elő módon aĺvá||a|kozók bevonásáva| biztosítani tudja. Kije|enti, hogy csak olyan
természetes személyt vesz igénybe a te|jesítés során, aki a jogszabá|yi fe|téte|eknek
megfelel.

2. Vállalkozői díj és annak megfizetése

9zeę&ő fe|ek megá|lapodnak abban, hogy je|en szerzĺdés a|apján nyújtott szo|gá|tatások
nettó vá||a|kozói dffa a te|jes szeződéses ĺdőszakra (36 hónap): ............................... Ft,
a2a2......... ..... forint.
Vá||aĺkozó további fizetési, i|letve egyéb igénnyel a Megrende|őve| szemben nem léphet fe|,
kivéve, ha jelen szerz&és ekként rendelkezik. Fe|ek kifejezetten rogzítit tehát, hogy a fenti
dff magában fog|a|ja a te|jes szolgá|tatás e||enértékét.
Megrende|ő e|ő|eget semmilyen jogcímen nem fizet.
Megrendelő havonta, a tárgyhavi te|jesítést kovetően, kiállított szám|a benyújtását teszi
lehetővé.
Az e||enszo|gá|tatás havi egyen|ő rész|etekben kerĹi| megfizetésre a teljesítés igazo|ás
a|apján.

6. A szám|a köte|ező mel|ék|ete (a számla befogadásának fe|téte|e) a te|jesíĽésigazolás,
il|ető|eg rendkÍvü|i esemény esetén a Vá|la|kozó távköz|ési szo|gá|tatója által készített - a
beje|entés pontos időpontját tafta|mazó - kimutatás megléte. A teljesítésigazo|ás kiá|lítasára

äl|iii;;iä ü: 
jogosult. Szám|a csak a teljesítésigazolás á|ta| igazo|t te|jesítésről

7. Megrende|ő a fentiek szerint a számlán szereplő válla|kozói díjataz igazo|t szerz&ésszeríj
te|jesítést kovetően átuta|ássa|, forintban (HUF) teljesíti a Ptk. 6:130. 5 (1) bekezdése és a
Kbt. 130. 5 (1)' (5) - (6) bekezdés szerint a szám|a kézhezvételétő| számÍtott 30 napos
fizetési határidővel.

8. A pénzügyi te|jesítés feltéte|e az Aft. 36/A. $-ban fog|altak teljesü|ése is.
9. Késede|mes fizetés esetén Megrende|ő köte|es a Ptk-ban meghatározott (6:155. 5) és a

késedelem időta fta má h oz igazodő méftékű késede| m i ka matot megfizetn i.

3. Szeľződési biztosítékok

1. Késedelmes teljesítés esetén, amiéft Vá||alkozó fe|e|ős Vá||a|kozó köte|es késede|mi kötber
megfizetésére. A késede|mi kötbér mértéke nettó 5000 Fýperc. Késede|mes teljesítésnek
minősĹi|, ha rendkívü|i esemény esetén Válla|kozó vagy a|vá||a|kozója nem érkezik a
közbeszerzési e|járás során tett ajánlatában (.... perc) megajánlott időtarüamon be|ü| a

5.

6.

1.

2.

3.
4.

5.
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4.

te|jesÍtés he|yszínére. Amennyiben Vá||a|kozó 1 hónapon be|ü| |ega|ább 3 a|ka|omma|
összesen 15 percet megha|adó késede|embe esit Megrendelő jogosu|t a je|en szerződés
feImondására.

2. Vál|a|kozó meghiúsu|ási kötbér megfizetésére köteles, ha o|yan okbó|, amiét fe|elős, a
szerz&és te|jesedésbe menése meghiúsul. A meghiúsu|ási kötbér mértéke a te|jes nettó
vá||alkozói díj 20o/o-a.

3. Vá||a|kozó hibás te|jesĺtési kötbér megfizetésére köte|es, ha olyan okbó|, amiéft fe|elős,
hiányosan, nem megfele|ő minőségben vagy mennyiségben teljesít' A hibás te|jesítési
kotbér méftéke a|ka|manként něttó 50.000 Ft.
A (bármely jogcímen járó) kotbér összegét a Megrendelő írásbe|i fe|hívására 8 napon be|ti|
hiányta|anu| köte|es a Vá||a|kozó megfizetni. Amennyiben az ír.ásbe|i fe|hívásra a Vá||a|kozó
annak kézheałéte|étől számított 3 napon be|ü| érdemi indok|ással és bizonyítékokka|
alátámasztva kimentést nem ad, abban az esetben a kötbér e|ismertnek tekinthető és a
Vá||a|kozó szám|ájába (szám|áiba) - határidőben töfténő meg nem fizetés esetén - a Kbt.
130.s (6) bekezdésében fogla|tak maradéktalan te|jesülése esetén beszámítható.
Felek rogzítit hogy a Megrende|ő követe|heti a Vál|a|kozótól a kotbéren fe|ül fe|merü|t
va|amennyi kárát is.

4. Teljesítés

Vá||a|kozó kĺje|enti, hogy tudomása van arró|, hogy a tevékenységet kozhaszná|atú épü|et
tertj|etén ke|| e||átnia.
Vá||a|kozó kijelenti, hogy a szerzffiés megkötéséig megismefte a te|jesítés he|yén hatá|yba
|évő szaba|yzatokat, utasításokat és vá||a|ja ezek maradékta|an betaftasát és betartatását.
Válla|ja továbbá a szerződés megkötését kovetően a fentiekben tett módosÍtásot új
sza bá lyzatot uta síta sok ma radékta |a n beta ftá sát és beta rtatását.
Vá||a|kozó tevékenységét a jogszabalyot ktilönös tekintette| a 2005. évi O0CűII. toruényre,
a 2212006. (IV. 25.) BM rende|etre, továbbá a szakmai ĺ||etve etikai szabá|yoknak
megfe|e|ően kote|es e||átni.
Válla|kozó kije|enti, hogy a műkodési engedé|yét i||etve, fe|elősségbiztosítasát a szeződés
hatalya a|att fenntartja, ll|etve megtesz minden olyan intézkedést, ame|y ehhez szükéges.
Tudomásu|veszi, hogy ezen pont megszegése sú|yos szerződésszęésnek minősü|.
Vál|alkozó kote|es betartani a munkavál|a|ásra, kozteheruiselésre, munkavále|emre,
tűzvédelem re vonatkozó jogsza bá |yokat a te|jesítés sorá n.
Vá||aIkozó köteles biztosíbni, hogy a szo|gáltatást tény|egesen e||átó szemé|yek a
tevékenyseg el|átásához szükĄ;es fe|tételekke| rende|kezzenek (vagyonőri igazolvány,
stb.).
Vá||a|kozó köte|es biztosítani, hogy tevékenység e|látására k.ljelo|t szemé|y a meghatározott
időben és he|yen munkavégzésre a|ka|mas á||apotban megje|enjen és ott a szo|gá|ata
|ejáftaig a tevékenységet a jelen szezóldésnek megfe|e|ően v&trezze, továbbá rende|kezzen
a szükséges eszközökke|.

8. A vagyonőrok kivá|asztása, beosztása, felkészítése a Vá|lalkozó köte|ezettsége. A
vagyonőrök kozvetlen felügye|etét a Válla|kozó |átja e|.

9. Fentiek (1-8.) megszegése (bármely módon) súlyos szerződésszegésnek minősü|.
10. Vá||a|kozó köteles bĺztosítani, hogy a szo|gálatot e||átó vagyonőrok a 2005. évi CĐCfiII.

torvény 16. s (3) bekezdés szerinti formaruhában te|jesítsenek szo|gá|atot.
11. A te|jesítés he|ye: Budapest VIII. ker. Teleki tér l,;i.:il| (piacépü|et).
12. Megrende|őnek joga, hogy a terti|etéről kiutasítsa azon Vagyonőrt - adott estben a

Vál|a|kozó azonna|i éftesítéséve|, a kiutasított vagyonőr potlása érdekében - , aki:
a. nincs szo|gá|atban és egyéb a|apos indoka sĺncs a vásar|ók á|ta| nem látogatható

terü|eten taftózkodni,
b. aki szolgá|atban, de munkavégzésre alka|mat|an ál|apotban van,
c. aki szo|gá|ati kötelezettségeit figye|meztetés e||enére sem látja e|,
d. akit bűncselekmény vagy szabályséftés e|követésén tetten éftet
e. aki nem rende|kezik a megfele|ő munkaruháva|,

1.

2.

4.

5.

6.

7.
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t. aki ápo|at|an,
g. akive| kapcso|atban - szo|gálate||átásáva| összefüggésben _ igazolt panasz érkezik.

13. A terü|etrő| kiutasított vagyonőr he|yett - amennyiben az a szerz&és szerinti fe|adatok
e||átásához szÜkséges - a Vá||alkozó köte|es legkésőbb 2 őrán be|ü| másik megfe|e|ő
személyt biztosítani.

14. A Vá||a|kozó köteles a Megrende|ő képvise|őjének szÜkég szerinti bevonásáva| a Ĺ2. b), c),
d), g) eseményeket kivizsgá|ni és amennyiben annak megtöfténte igazo|ást nyer és a
Megrenrle|ő azľ kívánja, a Vá|la|kclzó ezen szemé|yt a jelen szezőc|ésben rogzíte'tt
szo|gá|tatások te|jesítésénél nem veheti igénybe. Egyéb esetekben a hiányosságok (pl':
munkaruha) potlását követően az érintett vagyonőr tovább végezheti a munkáját. Fentiek
( 1 1 - 13.) megszegése (bá rme|y modon) sú|yos szerződésszegésnek m i nősĹi |.

15. A Vagyonőr köte|es bűncse|ekmény vagy szabálysértés gyanúja esetén a szükséges
intézkedéseket megtenni (fe|je|entés). A Megrende|ő i||. az Üzeme|tető munkavá||a|ói, mint
e|kovetők vonatkozásában a Megrendelő képviselője fe|é je|entéstéte|i köte|ezettséggel
taftozik a Vá|la|kozó. A Męrende|ő munkavá||a|ói vonatkozásában a fe|je|entést a
Megrendelő teszi meg. Ezen szabá|y nem je|enti aĄ hogy a Vá||alkozó a Megrende|ő
mu nkavá | |a |óiva I szemben i ntézkedéseket ne foganatosíthatna.

16. Vá|la|kozó kote|es biztosítani, hogy a szükĄ;es iratok a jogszabá|yoknak megfe|e|ően
rende|kezésre á||janat i||etve vezetésre kertiljenek.

17. Vá||alkozó tevékenysége során a hason|ó tevékenységet e||átó gazdasági szereplőKől
e|vá rható fokozott gondossá g ga I kote|es e|já rn i.

18. Vál|a|kozót teljes kártérítési köte|ezettseg terhe|i a nem szerződésszeríj (felróható)
te|jesítesbő| (tevékenység, mu|asztás) a megrende|őt i||etve harmadik szemé|yeket éĺt
károkért. A kártérítés megfizetése a kárbeje|entéstő| számított 60 napon belü| esedékes.
Ezen köte|ezettség megszegése (bármely modon) súlyos szeĺződéssząésnek minősü|.

19. Vá||a|kozó kije|enti, hogy fele|ősségbiztosÍtással rendelkezik. Fe|ek megá||apodnak abban,
hogy a feĺelősségbiztosítási jogviszony a|apján történő biztosítói te|jesÍtés érdekében
együttműkodnek. Válla|kozó köteles a szerződés hatá|ya a|att a fe|e|ősségbiztosítási
szeződését fenntaftani a fe|hívásban rögzÍtett minimá|is fe|tételekke|. Vá||a|kozó jogosult új
szeződés kotésére legkésőbb a korábbi szerződés megszíĺnésének napját követő
kockázatviselési kezdő nappal, amennyiben ez a biztosítás megfe|el a korábbi biztosításra
vonatkozó, a közbeszezési e|járásban rogzített minimális fe|téte|eknek. A biztosítás
megszűnését és az új biztosÍtásijogviszony |étľejöttét köte|es a Vá||a|kozó a Megrende|ő fe|é
okiratoklę| ha|adélGalanu| beje|enteni és ĺgazo|ni). Fentiek megszegése (bárme|y modon)
sú lyos szeződésszegés nek m i nősü |.

20. Nem terheli a felelősseg a Vá|la|kozót, ha a bekovetkezett kár a károsu|t fe|róható
magataftásáMl származott. I|yennek minősĹi| például a zárhato he|yiseget szekrényet be
nem zárása, éftékek fe|ügyelet nélkü| hagyása (kereskedő, illetve |átogató).

21. A Megrende|ő i||etve 3. szemé|yek kötelesek kárigényeiket a tudomásra jutástól számított72
órán belÜ| a Vál|alkozónak írásban beje|entenj. Ezzel egyenéftékű a fenti határidőn be|ül
megtett rendőrségi fe|je|entés.

22. Megrendelő a Vá||alkozónak utasítást adhat, de ez nem teheti a te|jesíĽést terhesebbé.
Amennyiben az utasítás jogszerűt|en, szakszerűt|en vagy célszeríĺt|en, erre a Vá||alkozó
köte|es a másik fél figye|mét fe|hÍvni. Amennyiben az utasítást a Megrende|ő fenntaftja,
akkor a Vá||alkozó a Megrendelő kockázatára végz|el a szolgá|tatást. Meg kell tagadni a
szo|gá|tatás ellátását, ha az kogens jogszaba|yba tjtközik vagY az harmadik szemé|y(ek)
é|etét, testi épsegét egészségét veszélyezteti.

23. Vál|alkozó kije|enti, hogy tisztában van azza|, hogy a szerződés szeęődésszerű te[esítése a
Megrendelő kieme|kedően fontos érdeke, így kote|ezi magát, hogy fokozott gondossággal
jár el a te|jesÍĽés során.

24. A te|jesítésre egyebekben a hatályos jogszabá|yok és a kiĺzbeszerzési e|járás iratanyaga az
irányadó.

25. Vá|la|kozó köte|es a rendkÍvü|i eseményekre a bejelentéstő| számíVa ideje ........ percen
be|ül a helyszínre érkezni a közbeszerzési eljárás során tett aján|atában vá||altak szerint.
RendkÍvtili esemény esetén Vál|alkozó koteles távköz|ési szolgáltatójátó| részletes kimutatást
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2_.

3.

kérni, me|lyel igazo|ja a beje|entés időpontját. Ezen igazo|ás a havi szám|a me||ékletét
képezi. Megrende|ő a helyszínre érkezés időpontjának a kamera fe|véte|eken rĘzített
időpontot tekinti.

6. Ka pcso|attaÉás, jognyi latkozattétel

1. Je|en szeződésse| kapcso|atban joghatályos nyilatkozattéte|re jogosu|t szemé|yek az
a|ábbiat akik jognyi|atkozataikat kizárólag írásban, az átvéte| idejét igazo|ó módon tehetik
meg éruényesen. Fe|ek ez a|att étik a telefax i|letve az e-mail üzenetek váltását, ha annak
áWéte|e igazo|ható:

Megrendelő részérő|:

Tel, fax:

Vá|la|kozó részérő|:

Szerződő fe|ek je|en szerződés te|jesítése során fokozottan kote|esek egyÜttműkodni.
Megrendelő és Vá||a|kozó egymás írrásbe|i megkereséseire azok kezhezvételétő| számíVa 2
munkanapon be|ü| írásban érdemi nyi|atkozatot kote|esek tenni, kivéve, ha jogszabá|y vagy
je|en szezó1dés ennél rovidebb határidőt támaszt.
Válla|kozót a tudomására jutott adatot tényet stb. vonatkozásában _ a szerz&és időbe|i
hatá|yának megszűntét követően is - titoktaĺtasi köte|ezettség terhe|i. Kivéte|t képez ez a|ó|

azon adatot tények köre, me|yek nyi|vánosságra hozata|át jogszabály e|őírja. Vá||a|kozó
titoktaftasi kote|ezettsege kiterjed a|vá||a|kozóira, te|jesítési segédeire, továbbá ve|e bárme|y
m u n kavégzésre irá nyu ló egyéb jogviszonyba n á | |ókra.

7. Vegyes észáro ľendelkezések

Jelen szezó1dést a felek határozott időre a szerződés hatá|ybalépésének napjátó| számított
36 hónapos te|jesítési időszakra kotik Uto|só nap 24.00 órajáig). Bárme|y fél jogosult a
szerzffiés azonna|i hatályú (rendkívü|i) fe|mondására, ha a másik fé| szerződésszegést kovet
el:
Sú|yos szerződésszegésnek minősÜl a Vá||a|kozó olda|áró| kÜ|önosen, ha

a. Vá||alkozó megszegĺ a fog|alkoztatásra irányadó jogszabá|yok rende|kezéseit és ezt
jogerős hatá rozat megá||apítja,

b. egy naptári hónapban |ega|ább 3 alkalommal hibásan, hiányosan te|jesÍt
egy naptári hónapban |ega|ább 3 a|ka|omma| az ajánlatában foglaltak szerinti
kivonulási határidő vonatkozásában késede|mesen teljesít, amennyiben a késedelem
egy naptári hónapban összesen megha|adja a 15 percet;
neki fe|róhatóan a Megrende|őnek vagy harmadik szemé|yeknek bizonyíthatóan káft,
okoz,
a titolGa ftasra vonatkozó előír.ásokat megszeg i,
rádiófreloĺencia-engedélye bármely okná| fogva megszűnit és a legkésőbb a
megszűnés időpontjában új engedé|lye| nem rende|kezit

g. a jeten szeződésben súlyos szerződésszegésként nevesített szerződésszegést köVet
e|, egyéb sú|yos szerződésszegést követ el.

Súlyos szeĺz&ésszegésnek minősü| a Megrendelő o|da|áró|, ha
a. fizetési kote|ezettségét a felszó|Ítás ellenére sem te|jesíti,
b. a Vá||alkozó tevékenységét a|apos indok né|kü| akadá|yozza.

A felmondás jogának gyakor|ása előtt a másik fél figye|mét a szerz&ésszerű te|jesítésre
lega|ább 8 napos határidő biztosításával fel kel| hívni, kivéve, ha ez a sére|met szenvedett
fé|től nem várható el. Ilyennek minősül különösen az isméte|t szeződésszegés.

1.

d.

e.
f.

4.
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5. Megrende|ő jogosu|t és egyben köte|es a szerződést fe|mondani - ha szÜkéges o|yan
határidőve|, ame|y |ehetővé teszi, hogy a szeződésse| érintett fe|adata e||átásáró|
gondoskodni tudjon - ha
- a Vá||a|kozóban közvetetten Vagy kozvet|enü| 2ío/o-ot meghaladó tu|ajdoni

részesedést szerez valame|y olyan jogi szemé|y vagy szemé|yes joga szerint jogképes
szelvezet, ame|y tekintetében fennál| az 56. 5 (1) bekezdés k) pontjában
meghatározott va|ame|y fe|téte|.

- a Vá||a|kozó kozvetetten vagy koaĺet|enü| 25olo-ot megha|adó tu|ajdonĺ részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben Vagy szemé|yes joga szerint jogképes
szeruezetben, amely tekintetében fennál| az 56. 5 (1) bekezdés k) pontjában
meg határozott va |amely fe|tétel.

A je|en pont szerinti fe|mondás esetén a Vá||a|kozó a szeĺz&és megszűnése e|őtt már
te|jesített szo| gá |tatás szeęődésszerű pénzbe| i e| |enértékére jogosu lt.
Megszűnik a szerződés azon a napon' amikor a Vá||a|kozó már nem rende|kezik a szükéges
hatósági engedé|lye|, fele|ősségbiztosíit.ássa|.
MegszĹĺnik a szerződés a Vál|alkozó fe|e|ősségbiztosĺtásának megszűnését követő napon, ha
ezen idő alatt a kozbeszerzésĺ e|járás iratanyaga szerinti minimá|is fe|tételekke| rende|kező
szeződésse| azonos vagy a Megrende|őre kedvezőbb taŕaImú fele|ősségbiztosítasi
jogviszony |étrejöttét a Megrende|ő fe|é nem igazo|ja.
Megszűnik a szez&és, ha a Vá||a|kozó fe|számo|ás, vĄ7e|számo|ás hatá|ya alá kerÜl vagy a
cégjegyzékbő| tör|ik az errő| szó|ó dontés meghozata|ának napján.
Vá||a|kozó kote|es a je|en fejezet 6-9. pontjainak bekövetkeztétől (i||etve ha arró| előbb
tudomást szerez a tudomásszezést követően) ha|adékta|anu| a Megrende|őt éftesíteni.
Ennek elmaradása esetén a fe|merü|t károkért fe|e|ős.

10. E szeződésben nem szabá|yozott kérdésekben a Ptk. és a Kbt., a 2005. évi OOCfiII.
töruény, továbbá a kapcso|ódó jogszabá|yok rende|kezései az irányadók.

11. Felek eset|eges vĺtás ügyeiket egyeztetés útján rendezit ennek eredményte|ensége esetén
a hatáskörre| és i||etékességge| rende|kező bír.ósághoz fordulnak.

12. Fe|ek megá||apodnak abban, hogy amennyiben je|en szeaődés bárme|y pontja kogens
jogszabá|yba ütközne, Vagy a közbeszerzési eljárás köte|ező éĺvényű dokumentumának
tafta|máva| ellentétes lenne, akkor je|en szeződés fentieket séĺtő rendelkezése he|yébe -
minden továbbijogcse|ekmény, így kÜ|önösen a szeződés módosÍtása nélkü| - a megsértett
köte|ező éruényű jogszabá|yi rende|kezés vagy kozbeszezési dokumentumi rendelkezés
kerü|. Fentieket kel| megfe|elően aĺka|mazni, ha valame|y kogens jogszabá|y akként
rendelkezit hogy va|amely rende|kezése a szerződés része és azt szövegszeríĺen a
szerz&és nem taĺtalmazza (az adott rendelkezés a szeę&és részét képezi).

13. Felek megá||apodnak abban, hogy a Válla|kozó nem fizet, il|etve számo| e| a szeződés
te|jesítéséve| osszefÜggésben olyan kö|tségeket, me|yek a Kbt. 56. 5 (1) bekezdés k) pontja
szerinti fe|téte|eknek nem megfe|e|ő társaság tekintetében merti|nek fe|, és melyek a
Vá l |a l kozó adókote|es jövedel mének csökkentésére a I ka I masa k;

14. Fe|ek megá||apodnak abban, hogy a szerződés teljesítésének te|jes időtarüama a|att
tulajdonosi szerkezetét Vá||a|kozó a Megrende|ő számára megismerhetővé teszi és a Kbt.
125.s (5) bekezdés szerinti ügy|etekrő| a Megrendelőt ha|adékta|anu| éftesíti.

15. Jelen szerz&és csak a Kbt. 132.s alapján modosítható.
16. Je|en szerződés megegyező, eredeti pé|dányban készü|t €l, me|ynek

Megrende|őné| lévő pe|dányának e|választhatat|an részét képezi a közbeszezési eljárás
iratanyaga. A szerződés a mindkét fél aláír.ásra és kötelezettségválla|ásra jogosu|t vezető
tisztségvise|őjének (Vá | |a I kozón á| cĘ1szeríi) a |á ír.ása esetén éruényes.

Felek a szerződést, mint akaratukkal mindenben mege gyezőt, e|o|vasás és érte|mezés után,
he|ybenhagyólag a|á írjá k.

6.

7.

8.

9.

Budapest, 2014.
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Megrendelő Vá||aIkozó

Ellenjegyzem:

pénztigyi e||enjegyző
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ES BEKEZDESE

1. sámú melléklet

JEGYZÉKTARTAIOM. ES KBT.49. 6 (2) BEKEZDESE SZERINTI IRATJ
oIdaIszám

Taftalomieqwék ft. sz. me||ék|et)
Fe|olvasó lap (2.Ĺ. l 2.2. sz. me|lék|et)
Aĺán|ati nvi|atkozat Bl A sz. me|léklet)
Nyi|atkozat az erőforrások rendelkezésre á||ásáró| ĺf,lB. sz. mel|éklet)
Nyi|atkozat a Kbt. 55. Ę (6) bekezdés szerint BlC. sz. me||ék|et)
I. FEJEZET: KIZARO OKOKKAL KAPGSOLATBAN ELOIRT NYILATKozATolÍ
IGAzoúsoK
Nyi|atkozat a kizárő okok fenn nem á|lására vonatkozóan ajánlattevő, a|vál|a|kozó és
az alkalmasság igazo|ásában részt vevő más szeruezet vonatkozásában (4. sz.
me||ék|et)

il. FEJEZET: GAZDASAGI ES PENZUGYI ALKALMASSAGGAL
KAPcso LATBAN E LóÍ RT NYI !áTKozATo K IGAzo tAsoK
P.1. Ajánlattevő csato|ja a 310/2011. (Xn. ł.) Korm. rende|et 14. s (1) bekezdés b)
pontja a|apján az e|őző kettő |ezáft üz|eti évre vonatkozó, saját vagy joge|ődje
számvite|i jogszabá|yoknak (e|sősorban a számvĺtelről szóĺó 2000. évi C. toruény)
megfele|ően összeál|ított éves beszámo|ójábó| a mérleget és az eredménykimutatást.
Amennyiben az ajánlatkérő á|ta| kért mér|eget és eredménykimutatást tarta|mazó
beszámo|ó a céginformációs szo|gá|at honlapján megismerhető, a beszámoló adatait
az ajánlatkérő e||enőzi, a céginformációs szo|gá|at hon|apján megta|á|ható
beszámoló részétképező mér|eg és eredménykimutatás csatolása az ajánlatban nem
szükséoes.
P.2. A 3L0|20LL. (XII. 23.) Korm. rende|et 14. 5 (1) bekezdés c) pontja alapján az
aján|attéte|i fe|hÍvas fe|adásának napját mege|őző 3 üz|eti évre vonatkoző a
közbeszezés tárgyábo| (őrzés-u&eĺen) származő - AFA né|ktil számított -
áľbevételéről szóló nvilatkozat í5. sz. me|léklet)
P.3. A 3L0l201'Ĺ. (XII.23.) Korm. rende|et 14. s (1) bekezdés d) pontja szerintĺ
aIkalmassáqot iqazo|ó dokumentum
ilI. FEJEZET: MUSZAKI' ILtETVE szAKMĄI ALIGLMASSAGGAI
KAPCSOLATBAN ETOIRT NYIHTKOZATOK IGAZOLASOK
M1. Ajánlattevő ismeftesse a 31012071. (xil. 23.) Korm. rende|et 15. 5 (3) bekezdes
a) pontja a|apján az e|járást megindító fe|hívás fe|adásató| visszafelé számított 3 év
jelentősebb szo|gá|tatási referenciáit a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rende|et 16. 5 (5)
bekezdésében meg hatá rozott formá ba n i gazo|va.
(6. sz, me||ék|et)
M2. ISo 9001 tanúsítvány egyszerű máso|ata vagy a minősegbiztosítasĺ
intézkedések |eírása
M3. A 3I0l20Lt. (XII. 23.) Korm. rende|et 15. 5 (3) bekezdés d) pontja a|apján
csato|andó dokumentumok:
a szakemberek bevonására, ismeftetésére vonatkozó nyilatkozat; (7. sz, mellék|et)
- a szakember saját kezű|eg aláíľt szakmai öné|etĘza, olyan részletezettségge|,
hogy abbó| egyéĺtelműen derü|jön ki az M3. pontban e|őílt alkalmassági fe|téte|(ek)
te|jesülése; (8. sz. me||ék|et)
. a szakember á|ta| aláírt rendelkezésre á||ási nvilatkozata. G. sz. me|lék|et)
M4. Aján|attevő nyilatkozata a fe|hívas megkü|dését mege|őző évre vonatkozőan az
éves átlaqos statisztikai ál|ományi |étszámáról. (10. sz. me||ék|et)
IV. FEJEZET: AZ AJANLATI FELHIVASBAN ELOIRT EGYEB NYITATKOZATOK
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IGAzolÁsoK
A|áírási címpé|dánv/a|áír.ási minta
A cégkivonatban nem szereplő köte|ezettségvá|la|ók esetében a cĄfiegyzésre
jogosult személytő| származő, aján|at a|áírására vonatkozó (a meghatalmazott
a|áí.ását is taĺta|mazó) írásos meghata|mazás te|jes bizonyíto eĘű magánokiratba
foq|alva íI. sz. me||ék|et)
Amennyiben cegĹigyében vá|tozás bejegpés van fo|yamatban a cégbírósághoz
benyújtott vá|tozásbejegpési kére|em és az annak érkezésérő| a cégbír.ósag á|ta|
meokü|dott ioazo|ás
Konzorciumi meqál|apodás ftozös aián|attéte| esetén)
Rendőrséo á|tal kiadott hatósáoi enoedélv és műkodési enqedé|v másolata
A tevékenysqre (őĺz*-véde|em) vonatkozó a szemé|y- és vagyonvá1e|mi, valamint
a magánnyomozói tevékenység szabá|yairól szó|ó 2005. évi oocfiIl. töruény á|ta|
e|őílt érvénves felelősséobiztosítás és a díifizetés ioazo|ása
osszehason|ító táb|ázat kitö|We (oná||ó mellék|etben)
V. FEJEZET: UZLETI TITKOTTARTALMAZO IRATOK (ADOTT ESETBEN) öná||ó

me||éklet
ben

VI. FEJEZET: AZ ATANLATTEVO ALTAL BECSATOLNI KMNT
DOKUM ENTUMOK (ADOTT ESETBEN)
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2.L. szämú melIék|et

FELOLVASOHP
(öná l ló ajánlattétel esetén)

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

2. Ajánlattéte| tárgya: ,,Budapest VIII. kerület Teleki téri piac é|őerővel biztosított
vagyonvédelmi őľzésrc,,

3. Ajánlat:

rendkívÜ|i eseményekre tofténő reagá|ás ideje
számítva a helyszínre érkezés

It ideje percben megadva, maximum 12

Ke|tezés (he|ység, év, hónap, nap)

(cegjegyzésre jogosult vagy szabá|yszeríÍen
meghatalmazott képviselő a|áírása)
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2.2. számú melléklet
FEtoLvAsóI.np

(közös aján|attéte| esetén)

1. Ajánlattevői konzorcium

Név: .....'.''
Székhe|ye:
Telefon: .........Fax:
E-mail:
Tagok adatai (név, székhe|y): ..........

Tagok adatai (név' székhe|y): ...'.'....

2. Aján|attétel tárgya: ,'Budapest VIII. kerület Te|eki téri piac élőerőve! biztosított
vagyonvédelmi őrzése,,

3. Ajánlat:

rend kívü | i eseményekre töľténő rea gá lá s ideje
számítva a heĺyszínre érkezés

ideje percben megadva, maximum 12

Keltezés (he|ység, év, hónap, nap)

(cegjęyzésre jogosu |t vagy sza bá|yszerűen
meghata| mazott képviselő alá ír.ása)
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3lA.számú melléklet

łrÁľurr NYILATKoZAT1

A|ulírott ...., mint a (ajá n lattevő mq nevezése)
.. (ajánlattevő székheĺye) (Ajánlatteuőt nyiĺuántartő

cégbírósĺág neve) (Ajánlatteuő cégjeg1,zékzáma) nevében
kötelezettsé9vá||a|ásra jogosult (tiszBég mqjelcilése), a(z) Józseńrárosi
önkormányzat mint Ajánlatkérő álta| ,,Budapest VIil. kerület Te|eki téri piac é!őerőve|
biztosított vagyonvále|mi őrzése,, tárgyában megindított közbeszezési e|járássa|
összefüggésben.

Nyilatkozom a Kbt. 40. s (1) bekezdés a) pontja a|apján, hogy a közbeszezés targyának
a|ábbiakban meghatározott részeive| összefüggésben alvál|aIkozó(ka)t veszek igénybe2:

Nyi|atkozom a Kbt. 40 5 (1) bekezdés b) pontja alapján, hogy a
kłĺzbeszerzés éftékének lOolo.át meqha|adó mértékben az a|ábbi
igénybe venni, az a|ábbi százalékos arányban3:

szeĺz&és te|jesÍtéséhez a
a|vá||aIkozó(ka)t kívánom

3. Nyilatkozom a Kbt. 55. 5 (5) bekezdése a|apján, hogy az alábbi kapacitást nyújtó szeruezet(ek)et
kívánjuk igénybe vennia:

4. A Kbt. 60. 5 (3) és (5) bekezdései a|apján nyi|atkozom, hogy ajánlatunk az e|őzőekben
meghatározott - álta|unk te|jes körűen megismert - dokumentumokon a|apszik.

A szerződésteruezetben rĘzÍtett, a tárgyi fe|adat e||átásahoz szükséges kötelezettségeinket
maradékta|anu| teljesítjÜk a Fe|olvasó|apon rĘzített ár alkalmazásáva|. Nyilatkozunk, hogy
ajánlatunkat az ajánlati kotöttség beá||tát követően az aján|attéte|i fe|hÍvásban megje|o|t
időpontig fenntaltjuk.

Nyilatkozom, hogy nyertességünk esetén a jelen dokumentáció me||ék|etét képező
szezó1désteryezet megkötését vá||aljuk és azt a szerződésben fog|alt a fe|téte|ekke| te|jesítjük.

- Az aján|at papír a|apú pé|dányában az aján|at a|áírója á|ta| a|áírt eredeti pé|dányban benyújtandó
2 

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

Amennyiben nem kíván igénybe venni, úgy írja be, hogy,,Nem kíván igénybe venni,,
4 

Amennyiben nem kíván igénybe venni, úgy írja be, hogy,,Nem kíván igénybe venni,,
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Nyi|atkozom továbbá, hogy vá||alkozásunk
- a kis- és középvál|a|kozásokró|, fej|ődésrik támogatásáró| sző|ő torvény szerint

nä' t.,d;iil;ki;- é; ilääĺ!iľ'ffi:::[';l'l"T#áük Émogatásáról szó|ó toľvény hatálya a|á6.

Ke|tezés (he|ység, év, hónap, nap)

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

t. 
mikro-, kis. vagy középvál|alkozás a 2004. évi XXX|V. törvény meghatározásai szerint - a megfe|e|ő vá|aszt a jogszabá|y rendelkezéseinek

tanulmányozását követően kérjük megadni.
ń- A nem a|ka|mazandó szĺivegrészt kérjük t<irö|ni.

-38-



3/B. számri melléklet

NYIlÁTKozAT
az erőÍorrások rendel kezésre ál lásáról

A|u|írott ',.'',,, męlyęt képvise|; .rrrtrr'''r' mint kapacitást ręnde|kezésre
bocsátó szeruezet a kozbeszezésekrő| sző|ő 20tt. évi CVIII. töruény (Kbt.) 55. $-ának (5)
bekezdése a|apján kijelentem, hogy a(z) JózseÍvárosi önkormányzat, mint Aján|atkérő á|ta|

,,Budapest, VIII. keľĺilet Teleki téri piac élőerővel biztosított vagyonvédeImi őzése,,
tárgyban megindított közbeszerzési e|járásban a szerződés te|jesítéséhez szükséges alábbi
erőforrások az ajánlattevő rende|kezésére fognak ál|ni a szerződés te|jesítésének időtaftama
alatt:

{Az érintett erőforrások pontos leĺrása a penztigyi és gazdaaígĺ, illetve a m(Íszakĺés szakmai
alkalmasság tekĺntetében az ajánlatĺ felhíuás szerint.}

Ke|tezés (he|ység, év, hónap, nap)

(cegjegyzésre jogosu |t vagy sza bá|yszerűen
meghatalmazott képvise|ő aláír.ása)
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3lC.számú melléklet

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

A|u|írott ...., mint a .............. ... (ajánlattevő mqnevezése)
(ajánlattevő székhelye)

?;j;;i;;i;;ő ;*HÍ!JÍľj,,,ÍIl,,::x,#^cegbíróság neve)
kötelezettségvál|a|ásra jogosu|t (tĺszbég mqjelciĺése), a(z) Józsefuáľosi
önkormányzat mint Aján|atkérő á|ta| ,,Budapest VIil. keriilet Te|eki téri piac étőerővet
biztosított vagyonvffe|mi őrzésc,, tárgyban męindított közbeszezési e|járássa|
osszefüggésben.

A Kbt. 55. s (6) bekezdésének a) pontja a|apján nyi|atkozom, hogy az a|ka|masság igazolásakor
bemutatott, más szeĺvezet á|tal rende|kezésre bocsátott erőforrásokat a szerződés te|jesítés
során tény|egesen igénybe fogom venni. Ennek módja7:

A Kbt. 55. s (6) bekezdésének b) pontja a|apján nyi|atkozatom, hogy azon szeruezetet, amelynek
adatait az alka|masság igazolásahoz fe|haszná|om, az a|ábbi módon vonom be a te|jesítés során8:

A Kbt. 55. s (6) bekezdésének c) pontjában fog|a|t alkalmasság igazo|ására - akkor is, ha az
alkalmassági követe|mények nem a teljesítéskor tény|egesen rendelkezésre bocsátható
erőforrásoka vonatkoznak - benyújtom a(z)................. (szeruezet mqnevezése, amelynek
adatait az aján|attevő az a|ka|masság igazolásához fe|haszná|ja/ nyi|atkozatát arra vonatkozóan,
hogy a Ptk. 6:419. $ szerint kezesként fele| az ajánlatkérőt a te|jesítésem e|maradásáva| vagy
h i bás te|jesíEésem me| osszefü ggésben éft ká r megtérítéséét. 9

Ke|tezés (helység, év, hónap, nap)

(cegjegyzésre jogosult vagy szabá|yszerűen
meghatalmazott képvise|ő a|áírrása)

7A 
megfe|elő rész kit<ittendő|

8A 
megfe|e|ó rész kitöltendő!

9 
A megfe|e|ő rész kitö|tendó!
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4. számű melléklet

A|u|írott

NYILATKOZAT
a kizárő okok vonatkozásá ba n

ffi;li 6;i;;iäř.; ;iläil;ü wii: il;;üi.;J i;ilť, ?:lJ.ľľJ:
vagyonvéde|mi őrzése,, tárgyban kiílt kozbeszerzési e|járás során
teszem a }ązárő okok vonatkozásábanlo:

Az á|ta|am képvise|t szervezet nem taftozir J.rot. 56. 5 (1) bekezdésében, Kbt. 56. s (2)
bekezdésében és a Kbt. 57. s (1) bekezdés a)-d) és í) pontjaiban meghatározott kizáró okok
hatá|ya a|á.

Cégünt mint aján|attevő a szerződés t"lj.,]iľé,enez nem vesz igénybe a Kbt. 56. s (1)
bekezdésében és a Kbt. 57. s (1) bekezdés a)-d) és f) pontjaiban meghatározott kizáró okok
hatálya a|á eső a|vá||aIkozóVa|vállalkozókat i||eWe a részĹinkre kapacitásait rendelkezésre
bocsátó szervezeteýszeruezetek nem taftoznak a Kbt. 56. 5 (1) bekezdésében és a Kbt. 57. 5 (1)
bekezdés a)-d) és f) pontjaiban meghatározottkizáró okok hatá|ya a|á.

ilr.
Al u | írott ajá n lattevő nyĺ latkozom, hogy cĄ;emetl 1

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

Amennyiben a céget szabá|yozott tőzsdén nem jegyzit rÍgy12

- az a|ábbiakat nyilatkozom a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megeĺőzésérőĺés
negakadályozáaíróĺ szőló 2007. évi Ooo(/I. töruény 3. 5 r) pontja szerint definiá|t
va|amennyi tényleges tu|ajdonosró|13:

l0 A Kbt. 57. $ (l) bekezdés a)-d), vďamint f) pontjában foglalt kizfuó okokra vonatkozó nyi|atkozatotaza|vźi|a|kozó és az
alkalmasság igazo|źsźúoan részt vevő miĺs szervezęt vonatkozásában az ajźn|attevo(részvételre jelentkező) vtiasztěsa
szerint a következők szerint lehet igazolni:
a) aján|attevő saját nyilatkozatotnyűjt be (a fentiek szerint.6. sz. iľatminta) arľó|, hogy nem vesz igénybe a Kbt.
57. s (r) bekezdés a).d)' va|amint f) pontja szerinti kizáró okok hatá|ya alá eső a|vá|la|kozót' valamint az á|ta|a
a|ka|masságának igazo|ására igénybe veít más szervezet nem tartozik a KbĹ 57. $ (1) bekezdés a).d)' valamint f)
pontja szerintikIzáró okok hatá|ya a|á,vagy
b) az eljáŕCIban megielölt alvállalkozó nyi|atkozatźú . a meg nem jelöltekre az a) pont szerinti nyilatkozat mellett -,
valamint az alkalmasság igazo|ěsára igénybe vett miís szęÍvęzetnyi|atkozatźń is benyujthatja arról, hogy a szęrvezęt nem
tartozik a Kbt. 57. $ (l) bekezdés a).d), valamint f) pontja szerintikJzÁÍó okok hatálya alá.
11 Megfelelő vá|asz a|áhúzandól
12 Męfeĺe|ő vá|asz aláhúzandól
13 A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzésérő| es megakadá|yozásárő| sző|ó 20o7, évi OOO{fi. törvény 3. $ r)
ponua szerint tény|eqes tu|aidonos:
raf az a termévetes személy, ak jogi szeméĺyben Vagy jogi szemé|yiseggel nem rende|kező szeruezetben közvet|enÜ| vagy - a
Poĺgári Törvénykönyvrő| sző|ő2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. 5 (4) bekezdésében meghatározott módon -
köaĺetve a szavazati jogok vagy a tu|ajdonĺ hányad |egalább huszoncit száza|ékáva| rende|kezĺt ha a jogi szemé|y vagyjogi
szemé|yisegge| nem rende|kező szervezet nem a szabá|yozott piacon jegyzett társaság, ame|yre a ktiztisségi jogi szabá|yozássa|
vagy azza| egyenéŕékű nemzetközi e|őírásokka| összhangban |évő közzététe|i kovete|mények vonatkoznat
rbF az a természetes szemé|y, aki jogi személyben vagy jogi veméĺyiséggeĺ nem rende|kező szeruezetben - a Ptk. 8:2. $ (2)
bekezdésében meghatározott - meghatározó befolyássa| rende|kezik,
rc) az a természetes vemé|y, akinek megbízásábó| va|ame|y ügy|eti megbízast végrehajtanat
rd) a|apíNányok esetében az a természetes szemé|y,
1' aki az a|apítvány vagyona |ega|ább huszonöt száza|ékának a kedvezményezetĘe, ha a |eendő kedvezményezetteket már
meghatároztiĺt
2. akinek érdekében az a|apítványt |étrehoztiát i||etve műkÖdtetit ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy
3. aki tagja az alapítvány keze|ő szervénet vagy meghatározó befo|yást gyakoro| az a|apítvány vagyonának lega|ább huszonĺit
százaléka fe|ett i|letve az alapítvány képvise|etében e|jár, továbbá
re) az ra|łb) a|pontokban meghatározott természetes szemé|y hiányában a jogi szemé|y vagy jogi szeméĺyiségge| nem
rende|kező szervezet vezető tisztségvise|ője;

mint a(z)
(székhe|y:

szeľvezet cégjegyzésre
é|őeńve| biztosított
az alábbĺ nyi|atkozatot
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á||andó lakóhe|ye: 1Ąneve:

vagy

az a|ábbiakat nyi|atkozom a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása mege|őzésérő| és
megakadá|yozásárő| szőlő 2007. évi o0o(/I. toĺvény 3. 5 ra)-rb) pontja szerinti
természetes szemé|y hiányában az re) pont szerinti tény|eges tu|ajdonos a jogi szemé|y
vagy személyes joga szerint jogképes szeruezet vezető tisztségvise|ője(i), aki(k)nek nevét
és ál|andó |akóhe|yét az alábbiakban adjuk meg:

vezető tisztségviselő : 
15

, á|landó |akóhe|ye:

rv.
A|u|írott aján|attevő nyilatkozom, hogy a Józsefuárosi önkormányzat mint Aján|atkérő álta|
,,Budapest VIII. kerület Teleki téri piac élőerőve| biztosított vagyonvédeImi őľzése',
tárgyban megindított ki)zbeszeĺzési e|járás tekintetében vál|a|kozásunkkal szemben nem állnak
fenn a Kbt.-ben fog|a|t a|ábbi kizárő okot ame|yek szerint nem |ehet ajánlattevő:

Kbt. 56. $ (2) bekezdés:
- ame|yben köaĺetetten vagy köaĺet|enÜ| tobb, mint 25o/o-oS tu|ajdoni réssze| vagy szavazati
joggal rendelkezik o|yan jogi szemé|y vagy szemé|yes joga szerint jogképes szeruezet, ame|ynek
tekintetében az 56. $ (1) bekezdés k)pontlában meghatározott fe|téte|ek fenná||nak.

A)* nincs i|yen közvetetten vagy köałet|enü| több, mint 2Solo-os tulajdoni résszel vagy szavazati
jogga| rende|kező jogi szemé|y vagy személyes joga szerint jogképes szeĺvezet.

Ke|tezés (helység, év, hónap, nap)

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

B)* van tobb, mint L1o/o-os tulajdoni réssze| vagy szavazati hányaddal rende|kező gazdasági
társaság . amelyet az a|ábbiakban nevezek meg :.......................

a tu|ajdoni réssze| vagY szavazati hányadda| rende|kező gazdasági társaságra vonatkozóan a Kbt.
56. s (2) bekezdésében hivatkozott kizárő fe|téte|ek nem ál|nak fenn.

Ke|tezés (helység, év, hónap, nap)

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

atározott természetes szemé|y hiányában a jogi szemé|y vagy szemé|yes joga szerint jogképes szervezet vezető
tĺszEégvise|ője;

14 szüKég esetén bővíthető!
15 az ra)-rb) a|pontokban meghatározott természetes szemé|y hiányában a jogi szemé|y vagy szemé|yes joga szerint jogképes
szeruezet vezető tisztségvise|ője
16 szükség esetén bővíthető!
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5. sámú melléklet

Nyi latkozat az árbevétel rő|

31o/2o11. (XII. 23.) Koľm. rendelet 14. s (1) bekezdés c) pontja aIapján

A|u|írott...... mint a(z)............
(székhe|y:.. ...................'....) cégjegyzésre jogosu|ýmeghata|mazott képvise|őjel7
ezenne| kijelentem, hogy a(z).. mint aján|attevő/közos ajánlattevő/ az
atka|masság igazo|ására igénybe vett más szeľvezetl8 az e|járást megindíto fe|hívas fe|adását
mege|őző 3 lezárt tjzleti év során a kc5zbeszerzés tárgyának megfele|ő tevékenységbő| (őrzés-
védelem) származő árbevéte|ről az a|ábbiak szerint nyi|atkozom:

Kłjzbeszerzés táĘyábó| származő
árbevétel (áfa nélkii|)

Osszesen:

Ke|tezés (he|yseg, év, hónap, nap)

(cegjegyzésre jogosu |t vagy sza bá |yszerűen
meg hatalmazott képviselő a|áĺrása)

17 Ké!fü a n,1iatkozatot alákó személye szednt a megfelelő ńszt a|áhűzni.
18 A nyilatkozattevő személye szednt a megfelelő Ész a|á}ĺílzaĺđő!
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A|u|írott
képvise|ójelg ezennel kijelentem,
szeruezeŕo az e|járást megindĺĽő
te|jesítette:

Szerzódést k tö
másik fél

,(neve, khelye,
refeŕenciát igazolő

szemé|y neve,
telefonszáma, e-mái|

..... . .. címe)

hogy a(z)
mint a(z)

Keltezés (he|ység, év, hőnap, nap)

fe|hívás fe|adásátÓ| visszafe|é

. :..a.. :: : : : :.::a::::::::' :: ::'

ĺeljesítés ideje
(idótartama, .tÓ|-
ig, év, hőnap;.nap

pontossággal).'.

.. éŚ helye

mint aján|attevó/
számĺtott három

Szenödéś.táŕcyä;
megnevezése

.(.órzés.véde|em)
EgybefÜggó özott^

tért]let nagysága m'

(székheIy:

], Kédiik a nyilatkozatot a|ákô személye szerint a megfeleló tészt a|á}'ínĺl!
20 A nyilatkozattevó személye szerint a megfeleló sz a|źth zaĺđó|

i;Ö;Ö;;jäl; äi;;;i/.ffi'.'.ľ,'ŕ"đ:: jř::äIáT..ľľ.;JľŤ"#
évben az a|ábbi kozbeszezés tárgya szerinti szo|gá|tatásokat

",', AZ
elienszoIgá|tatás

havi ässzege
(nettő Ft)

A.té|jěsítéS äz...,
e|óíĺásoknak és a

sżerzódésnek
megfeIelóen

tiirtént?
(igen/nem)

(cégjegyzésre jogosu|t vagy szabá|yszer en
meghataImazott képviseló a|áírása)

;:
..A saiát:téljesítés

méÉéke
(forintban rvagy az
ellensrc|gáltatás
iisszegéneko/o.

ban):



7. számű melléklet

NYII.ATKOZAT
a 31o/2011. (xII. 23.) Korm. rende|et 15. 5 (3) bekezdés d) pontja alapján azoknak a

sza kem bereknek (szeľvezeteknek) éslva gy vezető knek a meg nevezése,
képzettségiit szakmai tapasztalatuk ismeńetése, akiket be kíván vonni a teljesítésbe

A|ulírott mint a(z)
(székheIy: cégjegyzésre jogosu|t/meghataImazott

mintképviselője ezenne| kije|entem, hogy a(z)
aján|attevő/közös aján|aĘtevőlaz a|kalmasság igazo|ására igénybe vett más szeľvezet rende|kezik
az aján|attéte|i fel h ilvásban meg hatá rozott a |ábbi sza kemberekke| :

Ennek igazo|ásaként a nyilatkozat mellékletét képezi:
. a szakemberek saját kezű|eg a|áílt szakmai oné|etĘzai, o|yan részletezetbégge|, hogy

azok alapján az a|ka|masság minimumkövete|ményei között előíft fe|tételek meg|éte
egyéľte|műen megá||apítható |ęyen;

. a szakemberek vegzettségét és képzettségét igazoló dokumentumot egyszerű
máso|atban,

. a szakemberek álta| a|áíń' rende|kezésre á||ási, valamint arra vonatkozó nyilatkozatai,
hogy az eljárásba tofténő bevonásáró| tudomássa| bírnat teljes bizonyíto erejű
magánokiratba foglalva.

Ke|tezés (he|ység, év, hónap, nap)

(cegjegyzésre jogosu|t vagy szabá |yszerűen
meg hata |mazott képviselő alá írása)
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8. számú melléklet

SZAKMAI ONELETRAIZ

EGYEB
Egyéb képessegek:

SzakéÉelem:

Jogosultság elérési útvona|a:

Ke|tezés (helység, év, hónap, nap)
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9. számú me|léklet

NYITATKOZAT
a szakember ľendelkezésľe á|!ásáró|

A|u|írott mint a(z)
(székhely: ) aján|attevő/az a|ka|masság igazo|ására igénybe
vett más szeľvezet á|tal aján|ott szakember kijelentem, hogy
tudomássa| bírok arró|, hogy a fenti aján|attevő a ,,Budapest, VIII. kerület Teleki téri piac
élőerővel biztosított vagyonvédelmi őzése'' tárgyban kiírt közbeszerzési e|járás során a
te|jesítéshez ajá n |ott.

K.lje|entem továbbá, hogy az ajánlat nyeftessége esetén képes vagyok do|gozni, és do|gozni
kívanok a szerződés te|jes időtaľtama során, az aján|atban szerep|ő beosztásban (fe|adatkorben),
me|yre vonatkozóa n az önéletĘzomat benyújtotta k.
Nyilatkozatomma| kije|entem, hogy nincs más olyan kötelezettségem a fent jelzett időszakra
vonatkozóan, amely a jelen szezfuésben va|ó munkavĄ;zésemet bármi|yen szempontból
akadályozná.

Ke|tezés (he|ység, év, hónap, nap)

(sajátkezĹÍ a|áírás)

Előttünk, mint tanúk e|őtt:

A|áír.ás:
Név:
Lakcím:

A|áír.ás:
Név:
l-akcím:
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1o. sz. mellék|et

Nyi|atkozat az éves át|agos statisztikai állományi |étszámról

süolzoĹL. (xII. 23.) Korm. rendelet 15. s (3) bekezdés c) pontja alapján

(székhe|y:.. ..............'.........) cégjegyzésre jogosu|ýmeghata|mazott képviselőjez2
ezenne| kije|entem, hogy a(z).. mint ajánlattevő/közös aján|attevő| az
alkalmasság igazo|ására igénybe vett más szeruezeŕ3 az e|járást megindíto felhívás
megkü|désétő| visszafe|é számított 3 |ezáft évben az éves átlagos statisztikai állományi
létszámról az a|ábbiak szerint nyilatkozom:

Ke|tezés (helység, év, hónap, nap)

(cegjegyzésre jogosu |t vagy szabá |yszerűen
meghata|mazott képvise|ő a |á írrása)

2 ré5ĺir a nyi|atkozatot a|áír.ó szemé|ye szerint a megfe|e|ő részt a|áhúzni.
a A nyi|atkozattevő szemé|ye szerint a megfele|ő rész a|áhúzandó!
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11. számú mellék|et

MEGHATALMAáS

A|u|írott ., mint a(z) (székhe|y:
......................) aján|aitávő/a|vá||alkozii ;; ;iŕ;i'ä.iág igizo|ásáŕa

igénybe vett más szeĺvezet 2a cégjegyzésre jogosu|t képvise|ője ezenne| meghata|mazom

ilil"'áil;t,;ńiÁři1.'..*.ä*]',]ł";i*ł*ii.ľľlĺi:,+]i"|ľ.ä...',::€i#ľ#:l
biztosított vagyonvédeImi őzése,'tárgyában nyí|t közbeszezési e|járás kapcsán készített
aján|atunkat a|áírrásáva| |ássa e|, ezá|tal nevemben és képvise|etemben eljárua jogokat szerezzen
és köte|ezettséget vá | laljon.

Ke|tezés (he|ység, év, hónap, nap)

(meg hata I m aző cqjqyzésre jogosu lt
képvise|őjének a |á írrása)

E|őttünt mint tanúk e|őtt:

A|áí.ás:
Név:
Lakcím:

2a A nyilatkozattevő személye szeľint a megfelelő résza|túlúzandől.
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(meg hata I mazott a |áír.ása)

A|áír.ás:
Név:
Lakcím:



pŽ őrzott objeKum 1310 m2 a|apterĺ.i|etű, az épületben 36 árusÍ|ó pavi|on (kĹi|onboző
kereskede|mi egység p|. hús, hentesáru, zö|dseg- gyümo|cs árus, háztaĺtási vegyescikk) és egyéb
kiszo|gáló he|yisegek ta|á|hatók. Teruezetten a piac épÜ|etének átadási időpontja 2014. március
hónap.
Aján|attevő feladata a Te|eki téri piac épÜletének é|őerős őzés-védelmi fe|adataĺnak e||átása napi
24 őrában, t fő, az évszaknak megfelelő formaruhás őrszemé|yzette|, a szo|gá|tatásnyújtashoz
szükséges eszközök biztosításáva|. Aján|attevő a te|jesítési időtaĺtama a|att az é|őerős őrzési
feladat ellátásához további 2 fő formaruhás őrszemélyzetet biztosít a Te|eki téri piac nyitva taftasi
idejében az a|ábbiak szerint:
- hétfőtő| - péntekig 05.00 órátó| 17.00 őráig,
- szombati napokon és december hónapban az adventi vasárnapokon - arany, eztist és

bronzvasárnap - 05.00 órától 15.00 óráig.
Aján|attevő koteles 4 db e|lenőzési pontot kia|akítani és az ehhez szükéges technikai
berendezéseket fe|szerel n i, i I letőleg m ű kodtetn i.

Aján|attevő feladata a Te|eki téri piac nyitva taftasi idejében a piac Üzemeltetési fe|adatokat e||átó
Józsefuárosi Kozterü|et-fe|ü9ye|et és Városüzeme|tetési Szolgá|at je|enlévő munkatársa részére
rendkívÜ|i, ha|asztást nem tűrő, azonna|i döntést igény|ő esetek mego|dásához segítségnyújtás.
A Teleki téri piac belső tertiletén kamerarendszer (30 db kamerábol á||ó) működit a
kameraképek az erre kia|akított he|yiségekben je|ennek meg monitorokon, mely képeket az
Aján|attevő fo|yamatosan köte|es felügye|ni. Ajánlattevő a Teleki téri nyitva taftasi idejében
fo|yamatosan koteles az objeKumot, az objeKum épületét, valamint az objektum épri|etének
va|amennyi szin$ét körbejárni és az ellenőzési pontokat megfelelően haszná|ni.
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