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Táľgy: Javaslat a ,,Budapest-Józsefuáros, Magdolna Negyed Progľam III.'' (azonosító szám: KMOP-
5.|.I.ĺB-|2-k-2012-0001), T4/4 - Tehetséggondoző műhelyek szervezése és működtetése'' tárgyli közbe-
szer zési elj áľrás me gindítas ara

Előterjesĺo: dr. MészźrErikaa|1egyzo
Készítette: Jegyzói Kabinet ESZ-KER Kft.
A napirendet nyilvános ülésen kell tárgyalni.
A döntés el fo gadásáh oz e gy szeru szav azaÍÍöbbség szĹiks é ges.
Melléklet: 1. sz. melléklet bírálati lapok

2. sz. aján|attételi felhívás
3. sz' ď1źn|attételi dokumentáciő

Tiszte|t Y árosgazdálkodási és Pénzügyi Bĺzottság!

I. Előzmények
A Képviselo-testiilet a285/f0|2. (V[I.29.) száműhatározztának 1. pontjában úry döntött, hogy a Szociális
célú váľos-rehabilitációs témájú kiemelt projektjavaslatok (Kódszám: KMOP-5.|.1lB-1f) témájűpźt|yźzaton
résztvesz.
A Képviselő-testĹilet af8/20|3. (II.06.) szÁműhatározatźtbaĺ úgy dö'nt, hory tudomásul veszi az e|óte1esz-
tés mellékletétképzó, a KMOP-5.1.1/B-I2-k-2012-000l kódszámri' Magdolna Negyed Pľogram III. (a to-
vábbiakban: MNPIII.) pľojekt megvalósítiĺsára létĘött és 2013. január 30-án a|áiĺt Támogatási Szerződést
(a továbbiakban: TSZ) és annak mellékleteit.

A Képviselő-testület 2014. április 23-ántzľtott ĺilésén, az 58/20|4. (Iv.23.) szźtműhatźrozatának 4. pontjá-
ban úry döntött, hogy ,,Budapest-Józsefuaľos, Magdolna Neryed Pľogľam III. (azonositő szám: KMOP-
5.I.1/B-|2-k-20l2-000l) Szerződés közösségi, szociális szo|gá|tatás e||źttására 2. rész: Tehetséggondozó
műhelyek szervezése és múködtetése'' ťárgyú közbeszerzési eljárrás a Kbt. 76.$ (1) bekezdés a) pontjáľa te-
kintettel eredménytelen, mivel nem érkezett azaján|attételi haĺáridĺĺ |ejártźtigaján|at.

Fentiek alapjłán asm|gźitatźts megrendelésére vonatkozóan sziikséges új közbeszerzési eljráľĺás lefolytatásą
tekintettel arrą hory a nettó becsiilt érték:. |5.748.031,- forint.
Fedezete: aTSZ 2. szÁmű melléklete szerint az onét|lőan nem tiĺmogatható szoft költségeken belül a ,,T4
Szociális programok''. Kĺiltség-besorolás és szímviteli kategória szeľint a,'Projektmegvalósíĺáshozigénybe
vett egyéb szolgáltatĺások l 529. Egyéb igénybe vett sm|gáitatrások költségei''.

II. A beteľjesztés indoka
Az MNPIII projekt végrehajtása és lebonyolítźsa, a pá|yźuatban szeľeplő önkormányzati vállalás teljesítése
érdekében sziikséges a közbeszerzési eljĺárás megindításą valamint tárgyi e|jźtrásra vonatkozó ajánlattételi
felhívásésaján|attetelidokumentációelfogadása.

III. Tényállásĺ adatok
A Projektmenedzser szervezet összeállította aközbeszerzési e|jźrás mtĺszaki |eirásźt, az Ész-rER Kft. pe-
digazeljráľás közbeszerzés-jogi felhívás és az ajźn|attéte|i dokumentráciőtervezetét.



Ajánlattevő feladata a neryedben élő hátnínyos helyzetÍĺ tehetséges ťratalok kibontakozásának elosegítése,
tehetségtoborzás erősítése, egyéni és kiscsoportos tehetséggondozási szolgáltatások fejlesztése tehetségmű-
helyekkel. Célcsoport: Magdolna negyedben é|óbátrźtnyos helyzetíi 5-12 éves korú gyermekek.
A projekt fő tevékenysége egyéni és kiscsoportos tehetséggondozó szo|gźitatás kialakítasa a neryed jó ké-
pességii, de hátrányos he|yzetu ryermekei szźlmára. A célcsoport tagjai életkörülményeik, és szociális hely-
zetük miatt családjukon belü| általában nem kapják meg a tanuláshoą művelődéshez, fej|esďéshez, tehetsé-
gük kibontakoztatásához szükséges feltételeket. Az á|ta|źnos iskolába járó gyerekek számára nyújtott szol-
gáltatrás a tanórákon kíviili idősávban tĺjrténik. A szo|gáltatłás megfelelő feltételeket teremt a diákoknak a
tehetségüknek megfelelo gondozĺási tevékenységek elvégzéséľe'
A pľojekt megvalósítása során a neryedben különféle űgynevezett tehetséggondozó műhelyek valósulnak
meg a tanórai óľarendeken kívüli idősávban. A tehetségmiihelyek nem azonosak a szakköľökkel, komple-
menter szolgáltatást nyúj tanak.

A Bíráló Bizottság 2014. május 14-én taľtott Ĺilésén tárgya|ta az e|jźtrást indító felhívás és ajánlattételi do-
kumentáció tervezetét. Az eloterjesztés 7. sz. mellékletét képezó bírá|ő bizottság jeryzőkönyv és egyéni
birá|ati lapok szeńnt a Birźt|ő Bizottság eryhangulag megszavazta a közbęszerzésekol szóló 2011. évi
cvIIL törvény III. ľésze szerinti nyílt közbeszerzési eljárłás megindítĺását, és elfogadta a felhívást és doku-
mentációt.

Iv. Döntés taľta|mának ľészletes ismeľtetése
Az MNPIII projekt keretében vállalt kötelezettségek teljesítése éľdekében aBizottsźry dĺjnt a közbeszerzési
eljánás megindításáró|, az e|jźtrást indító ajánlattételi felhívas és az aján|atteteli dokumentáció elfogadźsárő|.

v. A dtintés célja' pénzügyi hatása
A beszerzés fedezete azeurőpai uniós támogatás aTSZf. számű melléklete szeľint azonźl|őarl nem támo.
gathatő szoft költségeken belül a ,'T4 Szociális progľamok''. Kö|tség-besorolás és számviteli kategóľia sze-
ľint a ,,Projektmegvalósításhoz igénybe vett eryéb szolgáltatrások / 5f9. Egyéb igénybe vett szolgáltatások
költségei''. Tekintettel a 100%-os tlámogatási interzitźsra, a szo|gźitatźs megrendelése kÓltségvetési fedeze-
tet nem igényel.

VI. Jogszabályĺ kiiľnyezet ismeľtetése
A Bizottság döntése a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Míĺködési Szabá|yzatáró| sző|ó 25120|3.
(v.27.) önkoľmányzati ľendelet 4. melléklet l.1. pont 1.l.3. alpontján alapul, mely szerint a Vĺárosgazdálko-
dási és Pénzügyi Bizottság dönt közbeszerzési ügyekben az e|járźs megindításaľól, eredmény megźil'apitásá.
tő|, beszerzési üryekben az eredmény megállapításáról.

Kéremaza|ábbihatfu ozati javaslatelfogadiását.

Határozati javaslat

A Városgazdálkodĺási és Pénziigyi Bizottsága a ,,Budapest-Józsefuáros, Magdolna Neg1ed Program III.''
(azonosító szám: KMOP-S.1.l./B-1f-k-20I2-000|),T4/4 - Tehetséggondozó műhelyek szewezése és mÍĺ-
ködtetése'' tárgytl közbeszerzési eljárlísban úgy dönt, hory

1. akozbeszerzésekľől szóló 201|. évi CVI[. törvény 12l. $ (1) bekezdés b) pontjában foglalt, nernze-
ti eljáľásrend szerinti, nyílt közbeszerzési eljárást folytat le.

Felelos: polgármester
Hatráridĺí: 2014. május 16.

2. elfogadja az e|oteĄesztés 2. szźlmű mellékletét képezó közbeszerzési eljárás indító ajánlattéte|i felhí-
vást és a3. szźtműmellékletét képező aján|attéte|i dokumentációt.

Felelĺĺs : polgármesteľ
Hatźlť'dó: 20 14. május 1 6.



A döntés végľehajtását végz(5 szervezeti erység: Jegyzői Kabinet, Ész-Ker Kft.
A lakosság széles körét éľintő döntések esetén aze|őtefiesnés előkészítójének javaslata aközzététe| módjá-
ra: honlapon

Budapest, 2014. május 15.

,L ,ľŮÁ,%v
dr. Mészár Eľika

a|jegyző
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1. Ajántatkérő: Józsefvárosi önkoľmányzat (1082 Budapest, Baross u. 63-67.)

2. A közbeszezés táryya
A ,,Budapest-Józseńráros, Magdolna Negyed Program III." (azonosító sám: KMoP.
5.1.1./B-12.k.2ol2-ooo1)' T4I4 - Tehetséggondozó műhe|yek szetvezése és
míiködtetése,, tárgyú, nemzeti éftékhatárt e|érő, Kbt. Iil. része szerinti a nyí|t kozbeszezési e|járás
során a fclhÍvas és dokumentáció tervezetének vé|eményezése.

3. Időpont:20L4.05.14. 8.00 óra

4. A jegyzőkönyv felvételekor jelenlévő személyek: a|u|írott BB tagok

1.) A Bírá|ó Bizottság egyhangúlag megszavazta a Rév8 Zrt. technikaĺjavítasijavas|atait.
2.) A Bírá|ó Bizottság egyhangú|ag megszavazta a Kbt. III' része szerinti a nyí|t kozbeszezési

eljárás megindításat.
3.) Bíiráló Bizottság egyhangú|ag megszavazta és e|fogadta az eljárást megindíto aján|attéte|i

fe| h Ívást és dokumentációt.

Jegyzőkonyv |ezárua 8 óra 27 perckor

Me||ék|eĘ egyéni bír.á|ati |apok

jegyzőkönywezető:

Bírá|ó Bizottság tagjai :

h ľ, y'. " /
^ 

Unxe ŕ><-. u u,zľ

ár. Kiss Dávid Káro|y Ész-ren rn. .,,/
J ./// ,'L-4..........''ŕ..'l.....;........\ś.j,-..

dr..1ĺagy Adám

dr. KerényiGéza

Per|ik Tamás



EGYÉNI gÍRÁuTI LAp

A ,'Budapest.Józseńĺárcs, Magdo|na Negyed Program III.'' (azonosító szám: KMOP-S.I.L.lB-
L2.k-2oL2.o001)' T4l4 . Tehetsłággondozó műhe|yek szeruezése és míiködtetése''tárgyú,
nemzeti értékhatárt e|érő, Kbt. III. része szerinti nyí|t közbeszezési e|járás során a felhívás és
dokumentáció tervezetének vé|eményezése.

Aján|atkérő neve: Józsefvárosi önkormányzat (1082 Budapest Barcss u. 63-67.)

Bírá|ó Bizottság tagja :

1.) Javas|om megszavazni a Rév8 Zrt. technikaijavítasijavas|atait.
2.) Javas|om megszavazni a Kbt. III. része szerinti a nyí|t közbeszezési e|járás megindítasát .
3.) Javaslom megszavazni és e|fogadni az eljárást męindíto ajánlattételi fe|hívást és dokumentációt.

Dátum: Budapest, 20L4.05.t4,



összrrÉnľeĺrrleľsÉcr És ľrľorľłnľÁsr NYIL,ATKoZAT

A 2011. Évl CVIII. ľönvÉľv (łrovÁsalArałľ Kar.)

24. $-ł SZERINT

í\ n- (1

A|u|írott y.::ł7...'!.::^^('.... .. ĺlul..ĺ', Wi'].,>,',,/}:,4.htinint a Bír.á|ó Bizottság tagja
nyi|atkozom, hogy a Józsefvárosi önkormányzbt (1082 Budapest, Łlaross u. ô3-67.) á|tal
megindítandó.Budapest.Józsefváľos, Magdolna Negyed Prcgľam III.'' (azonosító szám:
KM0P.5.1.Ĺ,IB.Ĺ2-k.2012.000Ĺ), T4I4. Tehetsĺággondozó míihelyek szeruezése és
míikikĺtďése" tárgyú kozbeszezési e|járásban nem tartozom a Kbt. 24. $-ában meghatározott
osszeférhetetlen seĺg i fe|téte|ek hatá |ya a lá.

Nyilatkozom, hogy minden szükséges intézkedést megteszek annak érdekében, hogy e|kerü|jem
az összeférhetet|ensĄ;et és a Verseny tisztaságának sére|mét eredményező he|yzetek
kialakulását.

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

\-
Budapest 2014. .*.}..}1...'í..u.

a|áírás



EGYENI BIRALATI LAP

A.Budapest.Józsefválos, Magdolna Negyed Program III.', (azonosÍto szám: KMOP.S.I'L,IB.
t2.R-2oĹ2.0o01)' T4l4 - Tehetséggondozó míihelyek szelvezése és működtetése''tárgyú,
nemzeti éńékhatart elérő, Kbt. Ifi. része szerinti nyí|t kozbeszezési eljárás során a fe|hiivás és
dokumentáció tervezetének véleményezése.

Ajánlatkérő neve! Józsefvárcsi önkormányzat (1082 Budapest Baross u. 63.67.)

Bírá|őBizottság tagja: o Ĺ . 'Ý.€ąť ŕL? ĺ C, 6-' z,a*

1.) Javaslom megszavazni a Rév8 Zft. technikaijavítasijavaslatait.
2.) Javaslom megszavazni a Kbt. III. része szerinti a nyí|t kozbeszezési e|járás megindítását .

3.) Javaslom megszavazni és elfogadni az eljárást megindító aján|attételi felhívást és dokumentaciót,

Dátum : Budapest, 20t4.o5.L4.



összerÉnĺrľeruľsÉer És rľĺorcľnnľÁsr NYILATKoZAT

A 2011. Évl CVIil. ĺönvÉľv (nĺovÁserłxałľ Kaľ.)

24. S-A szERrNr

Alu|írottĐ'L".l{&t:t.!o..ĺ.,..eg:nMkcí|l:łM}mintaBírálóBizottságtagja
nyilatkozom, hogy a Józseńrárosi önkormáńýzat (1082 Budapest, Baross u. 63-67.) álta|
megindítandó''Budapest-Józseńráľos, Magdolna Negyed Prcgram III.'' (azonosító szám:
KMoP.S.1.t'lB.L2.k.2o12.oooĺ\ T4I4. Tehetséggondozó műhelyek szeruezése és
műktĺĺttďése'' tárgyú közbeszezési e|járásban nem taftozom a Kbt. 24. $-ában meghatározott
összeférhetet|en ség i fe|tételek hatá lya a |á.

Nyilatkozom, hogy minden szÜkséges intézkedést megteszek annak érdekében, hogy e|kerüljem
az összeférhetetlenséget és a Verseny tĺsztaságának sérelmét eredményező he|yzetek
kialakulását.

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

Budapest, 2014. ..9.Ś ....Í.5..,

aláírás



EGYENI BIRAI.ATI LAP

A ''Budapest.Józseńĺáros, Magdolna Negyed Program III.,'(azonosító szám: KMOP.5.1.L.lB-
12-k.2oL2.ooo1)' T4I4 - Tehetsfugondozó műhe|yek szeruezése és működtetése''tárgyú,
nemzeti éftékhatáft e|érő, Kbt. III. része szerinti nyí|t közbeszezési e|járás során a fe|hÍvás és
dokumentáció teruezetének vé|eményezése'

Aján|atkéĺő neve: Józsefuárosi önkorm änyzat (1082 Budapest Baross u. 63-67.)

Bírá|ó Bizottság tagja: kłc LrJÁ'|č Gt3uov

1.) Javas|om megszavazni a Rév8 Zrt. technikaijavítasijavaslatait.
2.) Javas|om megszavaznia Kbt. III. része szerintia nyí|t közbeszerzésie|járás megindítasát .
3.) Javas|om megszavazni és e|fogadni az e|járást męindíto aján|attéte|i fe|hívást és dokumentációt.

Dátum: Budapest, 20t4.o5.L4.

(\}-{ cŁ-ý--\

A|áírás



osszerÉnľlerEľleľsÉer És ĺrľoIcrłnrÁsr NYILATKoZAT

A2o1'1. Évr cvlil. rönvÉľv (łľovÁaanxełľ Kaľ.)

24. $-e szERrNT

A|u|írottĺ+gŁ.v.*,g..G.ľ=.ę9j.'.....(|akcím:.@,mintaBír.á|óBizottságtagja
nyilatkozom, hogy a Józseńĺárosi önkormányzat (1082 Budapest, Baross u. 63-67.) á|tal
megindítandó,'Budapest.Józsefuáros, Magdo|na Negyed Program III.'' (azonosító szám:
KMoPjs.l.L.IB-Ĺ2.k.2012.000Ĺ\ T4ĺ4. Tehetséggondozó műhelyek szeruezése és
műkiidtetése'' tárgyú közbeszezési eljárásban nem tartozom a Kbt. 24. 5-áńn meghatározott
összeférhetet|en ség i fe|tételek hatá |ya a |á.

Nyi|atkozom, hogy minden szükéges intézkedést megteszek annak érdekében, hogy elkerüljem
az osszeférhetet|enséget és a Verseny tisztasagának sére|mét eredményező he|yzetek
kiaIakulását.

Kije|entem, hogy az eljárás során tudomásomra jutott információkat jogosu|at|an személynek sem
az e|járás alatt sem azt követően nem adom ki, i||. nem teszem hozzáférhetővé.

Budapest, 2014. *.5-..\.Y'........

aláírás



EGYÉNI gÍRÁLAľr Hp

A,,Budapest.Józsefuáľos, Magdo|na Negyed Prcgram III.'' (azonosító szám: KMoP.s.r,ĺ.F-
L2-k.2oL2.oo01), T4l4 . Tehetseggondozó míihelyek szervezése és míikiidtetése''tárgyú,
nemzeti éńékhatárt e|érő, Kbt. Iil. része szerinti nyí|t közbeszezési e|járás során a felhívás és
dokumentáció teruezetének vé|eményezése.

Ajánlatkénő neve: Józsefváľosi önkoľmányzat (1082 Budapest Baross u. 63.67.)

Bírá|ó Bizottság tagja: D h. ("e ľrp7* Gą rut EL-L\_

1.) Javas|om megszavazni a Rév8 Zrt. technikaijavításijavas|atait.
2.) Javas|om megszavazni a Kbt. III. része szerintĺa nyí|t közbeszerzési e|járás megindítasát .

3.) Javas|om megszavazni és elfogadni az e|járást megĺndíto aján|attételi felhí'vast és dokumentációt.

Dátum: Budapest, 20L4.05.L4.

Mfr



összerÉnnĺreľuľsÉer És ĺrľorcrenľÁsr NYIL,ATKoZAT

A 2011. Éu c\nil. ronvÉľv (łĺovÁaarłxsłľ Kar.)

24. $-ł s;zERINT

x (\.,t Gl,*"!,* TĄn1- ^ , ..ll),,A|u|írottdĺ.,..\í*ľ*....:.-....ĺlaxcĺĺ.M1HiÍ..BírálóBizottságtagja
nyi|atkozom, hogy a Józsefuárosi önkormányzat (1082 Budapest Baross u. 63-67.) á|tal
megindítandó,,Budapest.Józsefváros, Magdolna Negyed Prcgram rII.'' (azonosító szám:
KMoP.5.1.1./B.12.k-2o12.0o0L), T4ĺ4. Tehetséggondozó műhelyek szeľvezése és
míiködtďése,, tárgyú közbeszezési eljárásban nem tańozom a Kbt. 24. $-ában meghatározott
osszeférhetetlenseg i fe|tételek hatá |ya a lá'

Nyi|atkozom, hogy minden szüksĄ;es intézkedést megteszek annak érdekében, hogy e|kertiljem
az osszeférhetet|enséget és a verseny tisztasagának sere|mét eredményező helyzetek
kialaku|ását.

Kije|entem, hogy az e|járás során tudomásomra jutott információkat jogosu|at|an személynek sem
aze|járás alatt, sem azt követően nem adom ki, i||. nem teszem hozzáférhetővé.

Budapest 2014. .. 0.I-:...f{.k...



EGYÉNI gÍRÁLAľr LAp

A,'Budapest.Józsefvárcs, Magdo|na Negyed Progľam III.'' (azonosÍtó szám: KMOP.S.I.L.IB.
t2-k.2oí-2.ooo1), T4l4 . Tehetséggondozó míihe|yek szervezése és míiködtetése''tárgyú,
nemzeti éĺtékhatárt e|érő, Kbt. Iil. része szerinti nyílt közbeszerzési e|járás során a fe|hívás és
dokumentáció tervezetének vé|eményezése.

Ajánlatkéró neve! Józseńrárosi önkormányzat (1082 Budapest Baross u. 63.67.)

Bíráló Bizottság tdgja|# (il|

1.) Javas|om megszavazni a Rév8 Zft. technikaijavítasijavas|atait.
2.) Javaslom megszavazni a Kbt. III. része szerinti a nyí|t közbeszerzési eljárás megindítását .

3.) Javaslom megszavazni és e|fogadni az e|járást megindító aján|attéte|i fe|hívást és dokumentációt.

Dátum: Budapest 2oĹ4.o5.L4.

........ł).'
Aláírás

ďhť.:..,



összerÉnn eĺrĺuľsÉcr És ĺrľorľłnľÁsr NYIlÁTKozAT

A 2011. Évl CVIil. rÓnvÉľv (nľovÁsarAKBAN Ksr.)

24. S-A szERrNT

\ r _.. r {o6J. hp iA|ulírott\t*.k}.Fj.lłľ*.. ę|akcím,:|in!;Ä|b',l+ŕlfuh mint a Bíi.á|ó Bizottság tagja
nyi|atkozom, hogy a Józsefuárosi onkóľmányzat (1082 Budapest Baross u. 63-67.) á|ta|
megindítandó,,Budapest.Józsefuáros, Magdolna Negyed Program III.,'(azonosító szám;
KMOP.S.I.L.IB.Ĺ2-k.2o12.oo01\ T4l4. Tehetséggondozó míihelyek szervezése és
működtetése'' tárgyú közbeszerzési eljárásban nem taftozom a Kbt. 24. $-ában meghatározott
osszeférhetetlenség i fe|tételek hatá |ya a |á.

Nyi|atkozom, hogy minden szükséges intézkedést megteszek annak érdekében, hogy elkerüljem
az összeférhetetlenséget és a Verseny tisztasagának sére|mét eredményező he|yzetek
kia|aku|ásat.

Kije|entem, hogy az e|járás során tudomásomra jutott információkat jogosu|at|an szemé|ynek sem
az eljárás alatt, sem azt kovetően nem adom ki, i||. nem teszem hozzáférhetővé.

Budapest 2014. D r 4{,.

aláíľás



EGYÉNI gÍRÁLATI LAp

A,,Budapest-Józseńĺárcs, Magdolna Negyed Progľam III.'' (azonosító szám: KMOP-S.I.L.lB-
L2-k-2oL2.o0o1)' T4|4 - Tehetséggondozó míihelyek szelvezése és működtetése''targyú,
nemzeti értékhatárt e|érő, Kbt. Ifi. része szerinti nyí|t közbeszerzési e|járás során a felhívás és
dokumentáció teruezetének vé|eményezése.

Ajánlatkéľő neve: Józseńĺárcsi önkormányzat (1082 Budapest Baross u. 63.67.)

Bírá|őBizottság tagja: ł-ł c n,o| f |+.ĺ a
1.) Javaslom megszavazni a Rév8 Zrt. technikaijavítasijavaslatait.
2.) Javaslom megszavazni a Kbt. Iil. része szerinti a nyí|t kózbeszeaési e|járás męindítasat .
3.) Javas|om megszavazni és e|fogadni az eljárást męindíto aján|attéte|i fe|hÍvást és dokumentácĺót.

Dátum: Budapest 20L4.05.t4.



összerÉnľleĺrĺuľsÉcr És rrroľľłnrÁsr NYILATKoZAT

A 2011. Éw cvlil. rönvÉľv (łrovÁuarexenľ Kaĺ.)

24.$-aszERrNT

A|u|írott?..ł.r.r..*,.....!..!1.,-':...ĺlar<cíí,zmintaBírá|óBizottságtagja
nyi|atkozom, hogy a Józsefvárosi önkoľmányzat (1082 Budapest Baross u. 63-67.) álta|
megindítandó,,Budapest.Józsefváros, Magdolna Negyed Program III.,'(azonosító szám:
KMoP.5.1.,'.lB-12.k-2o12-0o0|), T4J4. Tehetséggondozó műhelyek szeruezése és
míiködtetése'' tárgyú közbeszezési e|járásban nem taftozom a Kbt. 24. $.ában meghatározott
osszeférhetet|enség i feltételek hatá |ya a |á.

Nyi|atkozom, hogy minden szrikséges intézkedést megteszek annak érdekében, hogy e|kerÜ|jem
az összeférhetet|enséget és a Verseny tisztasagának sére|mét eredményező he|yzetek
kialaku|ásat.

Kije|entem, hogy az e|járás során tudomásomra jutott információkat jogosu|at|an szemé|ynek sem
az eljárás alatt, sem azt kovetően nem adom ki, i||. nem teszem hozzáférhetővé.

Budapest, zoL4, ..2.2..*,l..ż ..

a|áírás



EGYÉNI gÍRÁLArr LAp

A,'Budapest-Józsefvárcs, Magdolna Negyed Program III.'' (azonosító szám: KMOP.S.I.1.lB-
Ĺ2-k-2oL2.o001)' T4I4 . Tehetséggondozó műhe|yek szervezése és míiködtetése''tárgyú,
nemzeti értékhatárt e|érő, Kbt. Iil. része szerinti nyí|t közbeszerzési e|járás során a felhÍvás és
doku mentáció teĺvezetének vé|eményezése.

Aján|atkérő neve: Józsefvárosi önkoľmányzat (1082 Budapest Baross u. 63.67.)

,;
Bírá|ó Bizottság tagja: il=)l c v ,/ĺ aL--' ď-

1.) Javas|om megszavazni a Rév8 Zft. technikaijavításijavas|atait.
2.) Javas|om megszavazni a Kbt. III. része szerinti a nyílt közbeszezési e|járás megindítasat .
3.) Javas|om megszavazni és elfogadni az e|járást megindíto aján|attéte|i felhÍvást és dokumentációt.

Dátum: Budapest, 20L4.o5.I4.



összrrÉnnermlrľsÉcr És rrrorcľłnrÁsI NYILATKoZAT

A 2011. Évr cVIn. ĺĺinvÉľv (erovÁaarexseľ Ksr.)

24. $-t szERrNr

Alulírott .Utn łe-.*....... (|akcím: /Ą&ą (1 ), mint a Bírá|ő Bizottság tagja
nyilatkozom, hogy a Józsefvárosi önkorńányzat (1082 Budapest, Baross u. 63-67.) á|ta|
megindítandó,,Budapest-Józsefváros, Magdo|na Negyed Program III.,'(azonosító szám:
KMOP.S.I.L.lB.Ĺ2-k.2o12.ooo1L T4l4. Tehetséggondozó műhelyek szeruezése és
míikii'dtetése,, tárgyú ki5zbeszezési e|járásban nem taftozom a Kbt. 24. $-ában meghatározott
összeférhetetlenség i fe|téte|ek hatá |ya a lá.

Nyi|atkozom, hogy minden szükséges intézkedést megteszek annak érdekében, hogy elkerü|jem
az összeférhetetĺenséget és a verseny tisztasagának sére|mét eredményező he|yzetek
kia|aku|ását.

K.ljelentem, hogy az e|járás során tudomásomra jutott információkat jogosu|at|an szemé|ynek sem
az eljárás alatt, sem azt követően nem adom ki, il|. nem teszem hozzáférhetővé.

^.'.4ąBudapest, 2014..q....

a|áírás



Ł' tr" bĄE1;-tltwt

3. meĺĺékleta 92 11, (XII,30.| NFM rendelethez

KOZBESZERZESI ERTESTTO
A Kozbeszezési Hatóság Hivata|os Lapja

euÁnÁsľ mrcrľoÍró relľlÍvÁs

A Kbt. 121. s (1) bekezdés b) pontja szerinti e|járás

n Építesi beruházás
n Árubeszezés
X
SzoIgá |tatásmegrende|és
! Epítési koncesszió
n Szo|gá|tatási
koncesszió

I. szAKAsz: ruÁľuľxÉnő

I'1) NEv' cÍu És KAPcsolÁTTAnľÁsr roľľ(ox)

A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszálre és a dinamikus beszezési
rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:

! ł fent említett kapcso|atbaŕasi pont(ok)

X rgyéb ( tcilśe ki az A'II neĺlékletet)

Hivatalos név: Józsefuárosi önkoľmányzat

Postai cím:
Baross u. 63-67.
Város/KozsĄ; : Budapest Postai

irányítószám:
1082

ország: HU

KapcsolattaÉási pont(ok) :

Címzett: dr. Balla Katalin

Te|efon: +36 Ĺ4592123

E-mail : ballakata@jozsefuaros. hu Fax: +36 13136696

Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlatkérő á|ta|ános címe (URL},

A fe|haszná|ói o|da| címe (URL},

További információ a következő címen szerezhető be:
! R rent em|ített kapcsolattaftasi pont(ok)

tÓltse kÍ az A,I



Az aján|atokat vagy részvéte|i je|entkezéseket a következő címre kell benyújtani:
E R fent em|ített kapcso|attańasi pont(ok)

tcjltse kĺ az A,III

I.3.) Fő ľevÉreľvsÉc

I.3. 1) KlásszIKUs łrÁľurxÉnőx

I. 4') Beszezés más aján|atkérők nevében

Az aján|atkérő más ajánlatkérők nevében végzla beszezést: ligen Xnem
(Igen válasz esetén, ezekre az a1ántatkérőkre vonatkozóan touábbi informácĺókat az A.

mellékletben adhat

I.2.) 
^z 

ł'lÁľ ułľxÉnő ľÍpusn

Központi szintű ! Közszo|gá|tató !
Regioná|is/he|yi szintű x Támogatott szeruezet [Kbt. 6. 5 (1

o) oontl
I bekezdés
n

Kozjogĺ szeruezet ! Egyéb !

X ÁtaÉnos közszolgá|tatások ! uakásszo|gá|tatás és közosségi rekreáció

! Honvéde|em ! Szociá|is válelem

! Közrend és biztonság ! Szabadidő, ku|túra és va||ás

! Környezewále|em ! orcatás

E Gazdaságiés pénztigyek ! rgyéb (nevezze meg)|

I.3.2) xözszolcÁl.rłró łrÁľurrÉnőx

E cáz- és hőenergia terme|ése, szállítása és
eIosztása

! villamos energia

! rologáz és kőolaj fe|tárása és kitermelése

! szén és más szi|árd tüze|őanyagok
fe|tárása és kiterme|ése

! vĺz

! Postai szo|gá|tatások

! vasúti szo|gá|tatások

! városivasúti, vi||amos-, tro|ibusz- és
autóbusz szolgáltatások

! rirotői tevékenysĄ7ek

! Reptjlőtéri tevékenységek

! egyéb (neveze neg)|



II. SZAKASZ: A szERzőDÉs TÁRGYA

II.1) MrcľłrÁnoás

il. 1. 1) A szerződéshez rendelt elnevezés:

,,Budapest-Józsefuáros, Magdolna Negyed Program III.,, (azonosító szám: KMOP-S.1.1ĺB-t2-k-201f-
ooo1), ,;r4l4 - Tehetséggondozó műhe|yek szeľvezése és műkodtetése',

II'1.2) Aszerződés típusa és a teljesítés helye
(Csak azt a kategóriát uáĺassza - építési beruházás, árubeszerzés vagy szoĺgáĺtatás megrendelés _,

ameĺyik legĺĺnkább megfelel a szerződés vagy a közbeszelzés(ek) tárgyának)

EÉpítési beruházás !Árubeszerzés XSzo|gáltatás megrendelés

Kivitetezés f
Teruezés és kivite|ezés f
Kivite|ezés, bármi|yen f
eszközze|, módon, az
aján|atkérő áltaI
meghatározott
kovetelményeknek
megfele|ően

!Építési koncesszió

Adásvétel

Lízing

Bér|et

RészIetvéteI

Ezek kombinációja

t
t
t
t
t

Szo|gá|tatási kategória száma:
25
(az 1-27, szolgálbtási
l<ategórÍákat lásd a Kbt, 3, és 4,

neĺlékletében)

DSzolgáltatási koncesszió

A te|jesítés he|ye

Budapest VIII. kerü|et közigazgatási határán be|ü|.

NUTS-kod HU101 NUTS-kod

NUTS-kod NUTS-kod

II.1.3) Közbeszeľzésle, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR)
vonatkozó infoľmációk

X ł nirdetmény közbeszerzés megva|ósítasára irányu|

L] ł ľlirdetmény keretmegá||apodás megkötésére irányu|

! R hirdetmény dinamikus beszezési rendszer (DBR) |étrehozására ĺrányu|

I I. 1.4) Keretmegá l la podásra vonatkozó i nformációk (a dott esetben)

lKeretmegá||apodás több aján|attevőve| | lKeretmegá||apodás egy aján|attevővel

A teruezett keretmegá||apodás résztvevőinek száma 
I

VAGY

(adott esetben) maximális létszáma 
I



A keretmegállapodás időtaÉama:

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

A közbeszerzéseknek a keľetmegá||apodás teljes időtaÉamára vonatkozó becsü|t
összéftéket (csak számokkal)

Becsü|t éfték áfa nélkü|:

VAGY

Pénznem:

es kozott Pénznem:

A keretmegá||apodás alapján megkötendő szeződések éruéke és gyakorisága (ha ismelt):

II. 1. 5) A szerződés meghatá rozág I tárgYa

,,Budapest-Józsefuáros, Magdolna Negyed Program III.'' (azonosÍEo szám: KMOP-S.1.1lB-t2-k-f0Ĺ2-
0001), ,;r4l4 - Tehetséggondozó műhe|yek szeruezése és míĺködtetése,'

II.1.6) Közös Közbeszeruési Szójegyzék (cPV)

Fő szőjegyzék Kiegészítő szőjegyzék (a dott
esetben)

Főtárgv

85311300-5 Gyermek- és
fiata |gondozási szo|gá|tatások

További
tá'gy(ak)

II.1.7) Részekľe töńénő ajánlattéte| (a részekre vonatkozó részletes ĺnformácĺók megadásríhoz
a B. melĺéklet sztikfu szerint több pldányban is használhatQ
! igen Xnem
(Igen válasz esetén) Ac aján|atok benyújthatók (aak qyet jelc,ljcjn be}.

legv részre legy vagy több részre f]va|amennyi részre

II. 1. 8. ) Vá ltozatokra (a lternatív ajá n latok) vonatkozó i nformációk

E lfogad hatók vá ltozatok (a lternatív ajá n latok) !
4



r9en

II. 2) SzenzőoÉs sZERINTI lłeľľvrsÉc

II.2.1) Te|jes mennyisĄ7 vagy éĺték (va|amennyi részt., meghosszabbítást és opciót be|eértve)

,,Budapest-Józsefuáros, Magdo|na Negyed Program III.', (azonosító szám: KMOP-S.1.1lB-12-k-foL2-
0001), ,Í4ĺ4 - Tehetséggondozó mĹÍhe|yek szeľvezése és műkodtetése',

A közbeszerzés tárgya és mennyisĄ;e:
A negyedben élő hátrányos he|yzetű tehetséges fiata|ok kibontakozásának e|ősegítése,
tehetségtobozás erősítése, egyéni és kiscsopońos tehetséggondozási szolgáltatások fej|esztése
tehetségműhe|yekke|. Cé|csopoft: Magdo|na negyedben é|ő hátrányos helyzetű 5-12 éves korú
gyermekek.

Az érintett álta|ános isko|ák a következők:
LosonciTéri Á|talános Isko|a 1083 Bp. Losonci tér 1.

Lakatos Menyhért Áĺta|ános Iskola és Gimnázium 1086 Bp. Bauer Sándor u. 6-8.
Németh Lasz|ó A|ta|ános Isko|a 1084 Bp. Német u. 14.
Mo|nár Ferenc Magyar-Ango| Két Tanítási Nye|vű Á|ta|ános Isko|a 1085 Bp. Somogyi B. u. 9-15.

A projeK fő tevékenysege egyéni és kiscsopoftos tehetséggondozó szo|gá|tatás kia|akítása a negyed
jó képességű, de hátrányos he|yzetű gyermekei számára. A cé|csopoft tagjai életkörü|ményeik, és
szociá|is he|petük miatt csa|ádjukon be|ül álta|ában nem kapják meg a tanu|áshoz, műveĺődéshez,
fej|esztéshez, tehetségrik kibontakoztatásához szükéges feltéte|eket. Az álta|ános isko|ába járó
gyerekek számára nyújtott szo|gá|tatás a tanórákon kÍvri|i idősávban tofténik. A szolgá|tatás
megfe|e|ő fe|tételeket teremt a diákoknak a tehetségüknek megfele|ő gondozási tevékenységek
e|végzésére.
A projeK megva|ósítása során a negyedben különfé|e úgynevezett tehetséggondozó műhe|yek
va|ósu|nak meg a tanórai órarendeken kÍvÜ|i idősavban. A tehetségműhe|yek nem azonosak a
sza kkörökke|, kom p|ementer szolgá ltatást nyrijta na k.

1. Tobozás és kĺvá|asztás:
A projekt első időszakában háromfé|e ''nyitott'' műhe|y indu|, amelyeken bárki részt vehet aki az
adott téma iránt érdek|ődik. A műhe|yek az a|ábbi területekre fókuszá|nak: táblás játékok
(gondo|kodásfejlesztés), képzőmíjvészeti/zenei (művészeti fejlesztés), mozgásos műheĺyek
(mozgásfejIesztés).
A nyitott műhe|yek 20L4l20L5tanév e|ső fé|évében 20t4. szeptember 15-tő| indu|nat céljuk a
tehetségek tobozása és előszűrése. Az igazán tehetségeseket az érdek|ődés taĺtja a műhe|yekben,
a többiek várhatóan e|maradnak a fog|alkozásokró|. 2014. november 17-től a tehetségeseknek indu|
cé|zottabb, többfé|e tehetséggondozó program' a három terü|etet tovább bontva zárt műhelyekke|.
Aján|attevő fe|adata rész|etes kérdőív kikÜ|dése a pedagógusoknat ame|yek a|apján meghatározott
számú tanulót je|o|hetnek a nyitott műhe|yek tagjaĺnak. Ezen eszkoz segítségéve| kü|önböző típusú
,,tehetséggyanús', gyerekek kerülnek azonosításra és kivá|asztásra. A nyitott műhe|yek cé|ja tehát a
tehetségek azonosítása és továbbkü|dése a zárt műhe|yek fe|é.
Cél |ehető|eg miné| több gyereket bevonni, ezéft nem e|sősorban az isko|ai te|jesítmény, hanem
sokka| inkább az érdekló1dés a fontos szempont a kivá|asztásná|. Kockázatot je|ent, hogy a tanárok
nagy eséllye| inkább a jó tanulókat kü|dik a műhelyfogla|kozásokra. Ezen kockázat kezelése
érdekében késztil a gyerekek kivá|asztásához a rész|etes előzetes kérdőív, és va|ósu| meg a nyĺtott
műhe|yekben a további szűrés.
A nyitott műhe|yeket fogadó "záÍt" műhelyek az a|ábbi témakörökbe indu|nak:
gondo|kodásfej|esztés táb|ás játékokkal, csil|agászat, diákújságírás' zene, dráma-szírnjátszás, sport,
képzőmĹÍvészet.

2.

)



Időtaftam: 2014. szeptember 15. - 2015. február 28.
Mennyis{]: minimum 126őra (21 hétx3 míÍhe|yxmin 2őralhét)
Nyitott műhe|yek |eír.ása:

2/1. Gondo|kodásfej|esztő műhe|y (táb|ás játék) (matematikai-|ogikai, interperszoná|is)
Teruezett foglalkozások (min. 2 őralhét):
. tíz tab|ás játék megtanu|ása, begyakorlása
. kétfé|e óriás (szabadtéri) táb|a és eszkozök e|készÍtése
. Nyi|vános események - minimum követe|mény:

. ldb fog|a|kozás megtaftása közterü|eten, óriás tab|ákon (kü|sősok bevonásáva|)

. 1db rúlonooző iskolák (lega|ább 3 isko|a) dĺákjaiva| va|ó megmérkőzés (két-háromféle
játékban)

. tdb nyi|vános mérkőzés 2 ház |akókozosségével (felnőttekke|) vaĺó megmérkőzés (két-

háromféle játékban)

2 ĺ 2.T ucsölęe n e ka r (zen ei, i n terperszo n á l i s)
Teruezett fog|a|kozások (min. 2 óralhét):
. hangszeres próba
. Ál|ami Hangversenyzenekar meg|átogatása
. Nyi|vános események-minimum kovetelmény:

o 1 db rendeałény - zenedarab e|őadása kerÜ|eti óvodában vagy iskolában.

zl 3. lť| Futba l I csa pat (testi-ki nesztéti kus)
Teruezett fog|a|kozások (min. 2 őraĺhét):
. edzés
. ta|á|kozás egy közismeft focistáva|
. a Fradi meg|átogatása
. Nyi|vános események - minimum követe|mény:

. 2 db mérkőzés - egy szeÍvezet és egy isko|a e||en.

A Nyitott műhe|yek megtaftasához kotelezően fe|használandó eszközöt anyagok listája, amelyet
ajániattevőnek ke|| biztosítani. A fe|soro|t eszkozök fe|téte|ei a magas színvonalú fe|adat

te|jesítésnek.

Gondo|kodásfej|esztő műhely (táb|ás játék) (matematikai.|ogikai, interperszoná|is):
o 10 ktj|önboző táb|ás játék

Tücsökzenekar (zenei, i nterperszoná|is) :

. a|apanyag a saját készítésű hangszerekhez (csörgődob, nádsíp, diócsörgő, kaszt,anyetüa)

Ifi Futba|| csapat (testi-kinesztétikus) :

. 6 futball laMa

. 24 sportcipő

. 24je|ölő mez

3. Záft műhelyek:

Ajánlattevőnek az a|ábbi 8 mĹĺhe|yt ke|l megindítania.
Időtańam: 2014. november 17. - 2015. május 30.
MennyisĄ;: minimum 368 óra (23 hétx8 műhe|yxmin .2 őralhét)

3/1. Gondo|kodásfej|esztő műhely (táblás játék) (matematikai-|ogikai, interperszoná|is)
Tervezett fog|a|kozások (min. f őralhét):
. megtanult játékok magasabb szintű e|sajátítása, további 5 táb|ás játék tanulása
. ovakorlati foq|a|kozás: kétféle óriás (szabadtéri) táb|a és eszközök elkéqąíteę
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. Nyilvános események - minimum követe|mény:
. ldb fog|a|kozás megtaftása közterüĺeten, óriás táb|ákon (kü|sősök bevonásával)
. ldb kĹi|önboző isko|ák (|ega|ább 3 iskola) diákjaiva| va|ó megmérkőzés (két-háromfé|e

játékban)
. 1db nyi|vános mérkőzés 2 ház lakóközössegéve| (felnőttekke|) va|ó megmérkőzés (két-

háromfé|e játékban)

3/2. Diákújságír.ó műhe|y
Teruezett fogla|kozások (min. 2 őralhét):
. az újsá9írás e|mélete, híret beszámolót interjút ripoftot stb.)
. Terepmunka: Tudósítás (a fenti műfajok va|amelyikében) húsz ktilonboző rendezvényről,

éľtéke|és,,szerkesztői éftekezleten',
. a Józsefuáros újság szerkesztőségi ü|ésének meg|átogatása
. egy napi|ap szerkesztősegének meg|átogatása
. egy nyomda meg|átogatása
. egy Rádió meg|átogatása, egy programbemutató stúdióbeszé|getés megva|ósítása
. Magyar Te|evízió meg|átogatása
. gyakor|at: Rikkancs ,gyakornoki,' munka: saját |ap (ingyenes) utcai terjesztéséve|, kü|sősök

bevonásával.
. Nyi|vános események - minimum követe|mény:

. Szerkesztő á|tal e|fogadott anyag közzététele webes felÜ|eten, és ezekbő| az anyagokbó|
vá|ogatott 1db nyomtatott |apszám összeállÍtása

3/3. Csengettyű óvodai csopoft (zenei, interperszonálĺs)
Teľvezett fog|a|kozások (min. 2 őralhét):
o próba
. Nyi|vános események-minimum kovete|mény

. 1 db rendealény - zenedarab e|őadása kerü|eti óvodában vagy isko|ában

3/4. Tücsökzenekar (zenei, interperszonális)
Teľvezett fog|a|kozások (min. 2 őralhét):
. hangszeres próba
. A||ami Hangversenyzenekar meg|átogatása
. Nyi|vános események-minimum kovete|mény:

. 1 db rendeałény - zenedarab e|őadása kerü|eti óvodában vagy iskolában

3/5. Dráma műhely (zenei-interperszoná|is)
Tervezett fog|a|kozások (min. 2 óralhét):
. egY színdarab megtanu|ása
. |átogatás a Budapest Bábszínházban a ku|isszák mogé
. Nyi|vános események.minimum követelmény

. 1 db e|őadás kerÜ|eti isko|ában

3 ĺ 6. |f| Futba | | csa pat (testi - ki nesztéti kus)
Tervezett fog|alkozások (mĺn. 2 őraĺhét):
. edzés. találkozás egy kozismeft focistáva|
. a Fradi meg|átogatása
. Nyilvános események - minimum követelmény:

. Zdb mérkőzés - egy szeruezet és egy isko|a e||en

3 ĺ7 . Zenés Flash-mob (testi. kinesztétikus)
A résztvevőkke| egy foglalkozáson belril zene, mozgás, koreográfia (szabadtéren előadható)
Teruezett min.2



. edzés' begyakor|ás (2-3 fé|e produkció)

. Nyi|vános események-minimum kovetelmény:
. 1 db előadás szabadtéren (önkormányzati - iskolai - óvodai rendezvényre csa|ogató) e|őadás

3/8. Csil |agász műhe|y (matematikai-|ogi kai, természeti)
Teĺvezett foglalkozások (min. 2 őra|hét):
. |átogatás a P|anetáriumba (4 kü|onboző e|őadásra)
. |átogatás a TIT csi||aghegyi csi||agvizsgá|ójába
. fog|a|kozás terepen (tájékozodás, égtájat idő becslés napá||ás alapján, térképismeret)
. Két hold- és bolygómegfigye|és hordozható Newton távcsőve| (csil|agász sajátja)
. tantermi e|mé|eti fog|alkozás
. gyakor|ati fogla|kozás (csi||agász térképkészítés, napórakészÍtés, stb)
o számító9épes fog|a|kozás (csi||agász témájú programot veté|kedő)

^ 
zá|t műhe|yek megtaĺtásához köte|ezően fe|haszná|andó eszközöt anyagok listája, ame|yet

Ajánlattevőnek ke|| biztosítani.

Aján|attevőnek mind a 8 műhe|yt meg ke|| indítania. A fe|soro|t eszközok feltéte|ei a magas
színvonalú feladat te|jesÍtésnek.

Gondo|kodásfej|esztő műhe|y (táb|ás játék) (matematikai-|ogikai, interperszonális):
. 5 kÍi|önböző táblás játék ( más mint nyitott műhe|y esetében)

Diákújságíró műhe|y:
. 1 db laptop
. 4 digitá|is fényképezőgép
. 4 digitá|is dilGafon
. 1 db mikrofon

Csengetýű óvodai csoport (zenei, interperszoná|is) :

o 1 csengetýű kész|et

Ttjcsökzeneka r (zenei, i nterperszoná | is) :

. a|apanyag a sajátkészítésíj hangszerekhez (csorgődob, nádsíp, diócsorgő, kasztanyetta)

Dráma műhe|y (zenei-interperszoná|is) :

. 1 db óriásbáb készlet
o äÍlYä9ot eszközok je|mez és bábkészítéshez

Ifi Futba|| csapat (testi-kinesztétikus):
. ua. mint nyitott műhely esetében, azaz

. 6 futball laMa

. 24 spoftcĺpő

. 24je|ö|ő mez

Zenés F|ash-mob (testi.kinesztétikus):
ł 12 db dressz
. 12 db teremcipő

Csi||agász műhe|y (matemati kai-|ogi ka i, természeti) :

. 6 db tájo|ó

. kü|onböző távcsövek

. térképek

4.



@kirányítják.Műhe|yvezetőfeladatavezetniaműhe|yfog|a|kozá-sokat,
egyeztetni a szakmai koordinátorra| a műkodési rendrő|, tehetségprofi|t fe|á||ítani, fé|évente
v.lsszacsatolni a tapasztalatait a kü|dő pedagógusoknak és a szü|őknet félévente összefogla|ót írni

a tapaszta|atairó|, félévente összeállítani a műhe|yek anyagigényét és fé|évente kétszer részt venni

a workshopokon.
Egy műhe|y á|talános jellemzői: minimum 6 hátrányos he|yzetű gyermet akik a Magdolna
něgyedben |aknat ąY fő szakmai vezető (6 fő műhe|yvezető osszesen, 3 nyitott műhely átfedi a

záft műhe|yeket), 1 műhc|y minimum heti 1 a|kalommal 2 óra. 1 óra 60 percet je|ent.

ProjeK tová bbi tevékenységei, fe|adatkörök:
A programot programvezető vezeti. A programvezető fe|adatai:
. cse|elgési teru veg|egesÍtése és a vegrehajtás nyomon kovetése,
. egyeztetés a műhe|yek vezetőivel a műhelyek műkodési rendjérő|,
. műhe|yek műkodésének fe|Ĺigye|ete,
. a fe|mert]|ő konfliktusok keze|ése,
. a műhelyprogramok ismeftetése és képviselete szĹilők és a pedagogusok fe|é,
. beszámolók készítese a projekt szakmai megva|ósításáról,
. a műhe|yek anyagigényének összeá||Ítása fé|évente,
. workshopok szeĺvezése.
Fé|évente egy szakmai workshop (mííhe|yvezetőt pedagogusok) kerü| megrendezésre a
negyedben (kb. 4 óra egy-egy a|ka|om).

5. Eszközok:
A műhe|yek megva|ósításához sztikéges eszközöket 12 főre ke|| számo|ni. Az egyenpó|óka't 3

kü|önboző gyerekméretben ke|| megadni, a po|ókon |ogókat kel| e|he|yezni az aján|attevőve|

későbbiekben egyeztetett módon.

6. Fogla|kozások óraterue:
Az ajánlathoz me||éke|ni ke|| a műhe|yfoglalkozások órateruét ame|y órára lebontva taftalma7fa az

egyes műhe|yek programját, , és az Aján|attevő á|ta| vá||a|t összóraszámot. A rész|etes teru kiterjed

az a|ábbiakra:
. tehetségmíĺhe|yek kia|akÍtása és műkodtetése (prioritás, operatív javas|atot szakmai program és

cse|e|cvési program).

7, Irodahe|viség biztosítása:
łjánlatkérő á ľogramvezető és a műhe|yĺezetők szakmai, admĺnisztratív munkájánaktámogat.sára
a projeK időszaká a|att térítésmentesen biztosíEja a Dankó utca 40. szám alatti 48 négyzetqétgres
irodańeViseget. A helyiseg rezsiko|tségeit (e|eKromos áram, fűtés, víz-, és csatornadff, szemétdfi) a
projelc idősza ka a |att Ajá n latkérő fi na ns zírozza,
(adott esetben, csak számokka|) Becsü|t érték áfa nélkü|: 15.748.031.- Pénznem: HUF

kozott Pénznem:VAGY: es

I|.2.2) Véteti jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)

Véte|ijog (opció): ! igen Xnem

(Igen uá tasz esetén)A véte| i jog meg hatá rozása :
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(ha ĺsmeľt) A Vételijog (opció) gyakor|ásának tervezett ideje:

hónapban: 

- 

Vagy napban: (a szerződés negkcitésétőĺszámĺtua)

III. SZAKASZ: JoGI, GAZDASÁGI, PÉNzÜGvr És ľtÚszłrr INFoRMÁcIoK

ilI.l) A szenzőoÉssEL KAPcsoLATos rtlrÉrrlĺr

II. 2. 3) Meg hossza bbításra vonatkozó i nformációk (a dott esetben)

A szeződés meghosszabbĺtható: ! igen X nem

A |ehetseges meghosszabbltások száma (hä ĺsmet\i Vagy: 

- 

és 

- 

ktlzoLL

(ha ĺsmert)Az árubeszezésre Vagy a szo|gáltatás megrende|ésre irányuló meghosszabbítható

szeaődések esetében a további szeződések teĺvezett ütemezése:

hónapban: 

- 

Vagy napban: (a szelződés negkötésétől számítua)

II.3) A szenzőoÉs roóĺłnĺłuA vAGY n errerĺzÉs ľerÁRroerr

A (tervezett) időtaŕam hónapban: uagy napban: 

- 

(a szelződés negkötésétőĺ
számítva)

VAGYl

Kezdés (éu/hó/nap)

Befejezés 2oL5|o5l3o (éu/hó/nap)

I il. 1. 1 ) A szerződést b i ztosító me l lé kkötel ezettsé ge k: (a do tt es etbe n )
Meghiúsulási kötbér a te|jes nettó e||enszolgá|tatás flo/o-a.

Késedelmi kotbér minden megkezdett késede|mes órára nettó 10.000 Ft, de maximum a te|jes nettó
el|enszo|gá |tatás 10olo-a.

Hibás te|jesítési kotbér alka|manként a hibás te|jesítéssel érintett nettó e||enéfték 20o/o-a

aIkaImanként.

Előleg.visszafizetési biztosíték: az Aján|atkérő javára szó|ó biztosítek a Vá||alkozó á|ta| igénye|t e|ő|eg

visszáfizetésének biztosítékaként, me|ynek mértéke megegyezik az igényelt e|ő|eg összegéve|. Az
e|ő|eg-visszafizetési biztosítékot a Kbt. 126. s (6) bekezdés a) pontjában fog|a|tak szerint ke||

rende|kezésre bocsátani, |egkésőbb az e|ő|egbekérő benyújtásanak időpontjáig. Az előleg-
visszafizetési biztosíték nyújtása az elő|q rendel kezésre bocsátá sá na k fe|téte|e'

Az e|őleg-visszafizetési biztosÍték határidőre töfténő rende|kezésre bocsátásárő| az ajánlattevőnek az

aján|atbán nyi|atkoznia ke||, egyéb igazo|ás, nyi|atkozat a biztosítékró| a közbeszezési e|járásban

nem kérhető.

III.1.2) Fő finanszíroási és fizetési fe|tételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó
jogszabályi rendel kezésekľe: (adott esetben)

a szeĺződés, és a kifizetések HUF.Az
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Aján|atkérő maximum nettó 2 mi||ió forint e|ő|eget biztosít. Az e|ő|eg igény|ése nem kote|ező. Fę
e|ő|eg az e|ső részszám|ában számolandó e|. Amennyiben az e|ső részszám|a összege kisebb a

fe|vett e|ő|egnél, az esetben az e|ő|q a második és harmadik részszám|ában is e|számolandó.

Az e|ő|eg rende|kezésre bocsátásának fe|tétele e|ő|eg-visszafizetési biztosíték nyújtása az ajánlatkérő

részére. Az előleg visszafizetési biztosíték határidőre töfténő rendelkezésre bocsátásárő| _ a Kbt.

126. 5 (5) bekezdése a|apján _ az ajánlattevőnek az ajánlatban nyi|atkoznia ke||. Az elő|eg

visszafizetési biztosítékot a Kbt. 126. s (6) bekezdés a) pontja szerint ke|| rende|kezésre bocsátani.

A biztosíték szolgáltatásának határideje az e|ő|egbekérő benyújtásának időpontja. Az e|ő|eg-

visszafizetési biztosítéknak az e|ő|eg te|jes elszámo|ásáig ke|l hatályban |ennie.

Az e||enszo|gá|tatás azigazo|t te|jesÍtést kovetően aján|attevő á|ta| havi egy a|kalomma| benyújtott
szám|a a|apján átuta|ássa| kerü| kiegyen|ítésre - a Kbt. 130. 5 (1), (5)-(6) bekezdése, va|amint a

2013' évi V. töruény 6:130. $ (1) bekezdése szerint - a szám|a kézhezvéte|étő| számított 30 napon
be|Ü|.

Aján|attevő a te|jesítésigazo|ások a|apján havĺ 1 szám|a benyújtására jogosu|t a tárgyhót kovető
hónap 15. napjáig. A te|jesítésigazo|ással igazolt uto|só szám|a benyújtásának hatarideje: 2015.
május 30. napja. A havi szám|ák téte|es, óradíjas e|számo|ás aĺapján nyújthatók be
te|jesÍtményarányosan. A te|jesÍtésigazo|ás a számla e|vá|aszthatat|an része.
A te|jesítésigazo|ássa| igazo|t utolsó számla benyújtasának határideje: 2015. május 30. napja.

Aján|atkérő nevében az e|őre meghatározott formátumú te|jesÍtésigazo|ást, a Projektmegva|ósító
Sżervezet vezetője, a Humánszo|gáltatasi Ügyosztá|y vezetője (kapcso|attaftó) a targyhavi teljesítést
követő 15 napon be|ri| á||ítja ki. A te|jesítésigazo|ások a szám|a elvá|aszthatat|an részeĺ.

Kü|önös tekintette| az a|ábbi vonatkozó jogszabá|yi rendelkezések betartása szükéges a kifizetés
során:
- a 4l20II. (I.28.) Korm. rendelet
. azadőzás rendjérő|szó|ó 2003. éviXCil töruény 36/A. 5-a.

A szerz&és finanszírozása az Európai Regioná|is Fej|esztési A|ap és Magyarország költsĄ7vetése
forrásaibó| töĺténik utófinanszírozássa|. Ajánlatkérő a szerződés a|apján az álta|a te|jesített
e||enszo|gá|tatást - a megbízási díj osszegét - a ,,Budapest-Józsefuáros, Magdo|na Negyed Program
III." (AzonosÍEó szám: KMOP-S.1.1.lB-L2-k.2012-0001) megva|ósítása érdekében megkotött
Tá m og atá s l szerződésń| szár maző forrá s(o k) terh ére kívá nja e I szá m o| n i.

Az Aján|attevő a kiál|ított számla me||é köte|es csato|ni a nyújtott szo|9á|tatásokka| kapcso|atos

részletes szakmai beszámo|óját. A beszámo|ó téte|esen taŕa|ma7za a megtaftott programot
fog|a|kozások bemutatását, azAján|attevő által biztosított eszkozök fe|haszná|ásának bemutatását' a

részvéte|t igazo|ő - a szo|gá|tatás je||egéhez alka|mazkodó, szükség esetén vá|asztott neveket
taŕa|mazó - i||etve anonim statisztikákat.

III.1.3) A kiĺzös ajánlatot tevő nyeÉesek á|tal létrehozandó gazdasági társaság, iIletve
jogi szemé|yz (adott esetben)

Aján|atkérő nem teszi |ehetővé a |étrehozását'
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III.1.4) Egyéb kü!önleges feltételek (adott esetben) ! igen Xnem
(Igen uátasz esetén) A kü|ön|eges fe|téte|ek meghatározása:

III.2) RÉszvÉrelr rrlľÉľrrx

III.2.1) Az ajánlattevő/ľészvéte|re je|entkező szemé|yes helyzetérc vonatkozó adatok
(kiáró okok), ideéľtve a szakmai és cégnyilvántaÉásokba történő bejegyzésre
vonatkozó előírásokat is (adott esetben)

Az aján|atkérő á|ta| e|őírt}ązárő okok és a megkovete|t ĺgazo|ási mod:

Az e|járásban nem |ehet aján|attevő, a|vá||alkozó, és nem vehet részt'az a|ka|masság igazolásában
o|yan gazdasági szerep|ő, aki a Kbt. 56. s (1) bekezdés, valamint a Kbt. 57. 5 (1) bekezdésének a)-
d) pontjaiban fog|alt kizárő okok hatá|ya a|á tartozik. Az e|járásban nem lehet aján|attevő, aki a Kbt.

56. 5 (2) bekezdésben fog|a|t kizárő ok hatá|ya a|att áll.

Az aján|attevőnek a 3IolzoLL. (}0I. 23) Korm. rende|et L2, $-a szerint nyĺ|atkozatot ke|l

benyújtania, hogy nem taftozik a fe|hÍvásban e|őíĺt kizárő okok hatalya a|á, va|amint a Kbt. 56. s (1)

bekezdés k) pont kc) pontlát a 2. 5 y' pont ib) a|pont1a és a 4. 5 / pont fc) a|ponĘában fog|a|tak

szerint kell igazolnia.

Az alvá||alkozó és adott esetben az a|ka|masság igazo|ásában részt vevő más szeruezet
vonatkozásában az aján|attevő a 3LO1ZOLL. (Xil. 23.) Korm. rende|et 10. 5-a a|apján a Kbt. 58. 5
(3) bekezdése szerinti nyilatkozatot köte|es benyújtani a Kbt. 56. 5 (1) bekezdésében fog|a|t kizárő
okok hiányáró|.

Az ajánlattevő vá|asztása szerint saját nyi|atkozatot nyújt be arró|, hogy nem vesz igénybe a Kbt.

57. s (1) bekezdésének a) - d) pontjaiban foglalt kizárő okok hatá|ya alá eső alvá||a|kozót, va|amint
az á|tata a|kalmasságának igazo|ására igénybe vett más szeruezet nem tańozik a Kbt. 57. s (1)

bekezdésének a) - d) pontjaiban fog|a|t kizárő okok hatá|ya a|á, vagy az e|járásban megje|olt
alvá||a|kozó nyi|atkozatát - a meg nem je|ölt alvá||a|kozók tekintetében benyrijtott ajánlattevői
nyi|atkozat mellett -, valamint az atkalmasság igazoIására igénybe vett más szeruezet nyilatkozatát
nyújtja be arró|, hogy a szeruezet nem taftozik a Kbt. 57. s (1) bekezdésének a) - d) pontjaiban

fog|a|t kizárő okok hatá|ya a|á.

A kizáró okok igazo|ási módjáná| irányadó továbbá a Közbeszezési Hatóság á|ta| 2013. november
29-én kozzétett Útmutatója a kozbeszezési e|járás során benyújtandó, kizáró okokka| kapcso|atos
igazo|ásokó|, nyi|atkozatokró|, nyi|vántartásokról és adatokró| a Magyarországon |ete|epedett
gazdasági szerep|ők vonatkozásában.

Aján|atkérő fe|hÍľja az Aján|attevők figyelmét arra, hogy a nyi|atkozatok ke|te nem |ehet korábbi,
mint a je|en fe|hiivás közzétételének időpontja.

III.2.2) Gazdasági és pénziigyi alkalmasság (adott esetben)
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Az alka|masság megíté|éséhez szĹikséges adatok és
a megkovete|t igazo|ási mód:

P'1. A felhívás feladását mege|őző uto|só Ĺiz|eti év
teljes - á|talános forga|mi adó né|kü| számított -
árbevéte|érő| szó|ó nyi|atkozatáva|, attó| függően,
hogy az ajánlattevő mikor jott létre, i|letve mikor
kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az
adatok rende|kezésre á||nak.

Ha az aján|attevő az a|ka|massági fe|téte|ben e|őíft
iratta| azért nem rende|kezit meft olyan jogi
formában működit ame|y tekintetében az
árbevételről szóló nyi|atkozat benyújtása nem
|ehetséges, az e pontokkal kapcsolatban e|őírt
a|ka|massági követe|mény és igazo|ási mod he|yett
bárme|y, az aján|atkérő á|tal megfe|e|őnek tekintett
egyéb nyi|atkozatta| vagy dokumentummal
igazo|hatja pénzÜgyi és gazdasági a|ka|masságát.
pE. érintett aján|attevő kiegészítő tájékoztatás
kérése során köte|es a|átámasztani, hogy o|yan jogi
formában műkodit ame|y tekintetében a
beszámo|ó, i||etve árbevéte|rő| sző|ő nyi|atkozat
benyújtása nem |ehetséges és tajékoztatást kérni
az e pontokkal kapcsolatban e|őílt a|ka|massági
követe|mény és igazolási mod he|yett az
a|ka|masság igazo|ásának aján|atkérő által
e|fogadott modjáró|.

pE. aján|attevő más szeľvezet kapacitásaira is
támaszkodhat az alkalmassági fe|téte|eknek va|ó
megfele|éshez a Kbt. 55.s (6) bekezdése szerint. A
kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az
alka|masságát a fent e|őírt modokkal azonos módon
köteles igazo|nĺ. (Kbt. 55.s (5) bek.)

Az a|kalmasság minimumkövete|ménye(i) :

P.1. A|ka|mas az aján|attevő, ha a fe|hívás
feĺadását mege|őző uto|só tjz|eti évben
á|ta|ános forga|mi adó né|kü| számĺtott - teljes
árbevétele e|éri az 5 mi||ió Ft-ot.

A közos aján|attevőknek együttesen
megfele| niti k ezen fe|téte| nek.

III. 2.3) M íiszaki, i l Ietve szakmai al kal massá g (adott esetben)

Az a|ka|masság megÍtélésehez szükséges adatok és
a megkovete|t igazo|ási mód:

M/1. Aján|attevő a 3L0|20II. (Xil. 23.) Korm.
rende|et 15. s (3) bekezdés d) pontja a|apján
mutassa be azokat a szakembereket akiket be
kÍván vonni a te|jesítésbe a szakemberek
megnevezéséve|, képzettségüt a fe|hívás
fe|adásától visszafelé számított 3 évben (36 hónap)
te|jesített sza kma ĺ ta paszla |atu k ismeftetéséve|.
Csato|andó dokumentumok:
- a szakemberek bevonására, ismeńetésére
vonatkozó aján|attevői nyi|atkozat, amelybő|
dertiljon ki, hogy mely szakembeft me|y pozícióra
je|ö|i az aján|attevő,
- a szakember minden o|dalon saiát kezű|eq a|áírt

Az, aIkaImasság minimumkövete|ménye(i):

A|ka|mat|an az aiánlattevő, ha

v|lL' nem rende|kezik lega|ább

1 fő tehetségfejlesztési szakéftővel,

1 fő a gyerekekke| és családokkal
kapcso|atot tartó, a Magdo|na negyedbe|i
viszonyokat jó| ismerő pedagogussa|;

1 fő fe|sőfokú pedagógus vegzettsegű és
összesen |egalább 2 év (24 hónap) táb|ás
játékok oktatása terü|etén szezett
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oné|etrajza oĺyan rész|etezettségge|, hogy abbó|
egyérte|műen derĹiljön ki az MlĹ. pontban előíĺt
alkaImassági fe|tétel(ek) te|jesü|ése;
- vegzettséget igazo|ő dokumentumok egyszerű
másolata;
- a szakember á|ta| aláílt rendelkezésre á||ási
nyilatkozat.
- más tagá||amban szezett jogosu|tság esetében a
k|.j|dő vagy származási országban szeaett, a
fentiekkel egyenértékű végzettséget igazo|ő
dokumentum magyar nye|vű fordítása.

pr. aján|attevőnek (kozös aján|attevő) az eĺőíń
a|ka|massági követe|ményeknek a Kbt. 55. (4)
bekezdése szerint kel| megfele|nie. (e|egendő csak
egy gazdasági szereplőnek megfele|nie több
aján|attevő estén).
pr. aján|attevő más szeruezet kapacitásaira is
támaszkodhat az a|ka|massági feltételeknek va|ó
megfeĺe|éshez a Kbt. 55.s (6) bekezdése szerint. A
kapacitásait rende|kezésre bocsátó szervezet az
alka|masságát a fent e|őílt modokka| azonos módon
koteles igazolni. (Kbt. 55.S (5) bek.)

gya korlatta I rende| kező sza kemberre|;

1 fő fe|sőfokú zenepedagógus vegzettségű és
összesen lega|ább 2 év (24 hónap) karuezetés
tertileten szezett csopoftos fog|a|kozások
megtaftása tapaszta|atta| rendelkező
szakemberrel;

L fő |ega|ább |aMarúgó ď.zői oK]-s
tanfolyami végzettségge|, Vagy fe|sőfokú
testneve|ő pedagógiai végzettségű és
összesen lega|ább 2 év (24 hónap)
|abdarúgás oktatása terü|eten szezett
csopoftos fog|a|kozások megtaftása
ta paszLalatta I rende| kező sza kemberre|.

I I I' 2.4) Fen nta ńott szeződésekre vonatkozó i nfoľmációk (adott esetben)

! igen

ligen X

A szeződés védett fog|alkoztatók számára fenntaftott
Xnem

A szezó1dés a Kbt. I22.9 (9) bekezdése szerint fenntartott
nem

III. 3) SzolcÁl.rłrÁs MEGRENDElÉsnr rnÁľvuló szenzóoÉseKRE voNATKozó xÜlöľI.eces
rrlrÉreľx

IV. SZAKASZ: EUARAS

ry.1) Az euÁnłs rł;rłlł

III. 3. 1) Adott fog !a l kozásľa (képzettség re) vonatkozó i nformációk

A szotgáltatás teljesÍhése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve ligen
!nem
(Igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rende|kezésre töńénő hivatkozás:

III.3.2) A szolgáltatás teljesÍtésében személyesen kłizrcmĺiktidő személyek

A szeruezeteknek közölniük kel| a szolgáltatás teljesítésében szemé|yesen közreműködő szemé|yek
nevét és képzettségét X igen ! nem
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ry.1.1) Az eljárás fajtája

K|asszikus aján |atkérők Közszo|gá |tató ajá n |atkérők

A Kbt. Második Részében meghatározott
szabá|yok szerinti e|járás az a|ábbiak szerint:

X ľĺyĺt

! ľłegnívásos

! Gyorsított meghilvásos, a|kaImazásának
indoko|ása:

! Versenypárbeszéd

! n i rdetm ény közzététe|ével i nd u ló tá rgya |ásos,
aIkaImazásának indoko|ása',

! Gyorsított tárgya|ásos, alka|mazásának
indoko|ása:

! Keretmegá||apodásos, az eĺjárás e|ső
részében nyí|t

D Keretmegá||apodásos, az e|járás e|ső
részében meghívásos

I Keretmegál|apodásos, az e|járás első
részében hirdetménnyel indu|ó tárgyalásos

! Keretmegállapodásos, az eljárás e|ső
részében hirdetmény nélkti|i tárgya|ásos

A Kbt. Második Részében meghatározott
szabá|yok szerinti e|járás az a|ábbiak szerint:

E ĺvyĺlt

! NegnÍvasos

f] ttirdetmény kozzététe|ével induló
tárgya|ásos

f] Keretmegállapodásos, az eĺjárás első
részében nyílt

! Keretmegál|apodásos, az e|járás első
részében meghÍvásos

! Keretmegá||apodásos, az e|járás e|ső
részében hirdetménnye| induló tárgya|ásos

! Keretmegá||apodásos, az e|járás e|ső
részében hirdetmény nélküli tárgyalásos

Iv.1.2) Az ajánlattételrc vagy ľészvételrc felhívandó jeIentkezők |étszáma vagy
keľetszám a (mqhíuáns és tiárgyalásos eljárás, versenypárbeszál)

A gazdasági szerep|ők teruezett száma

VAGY:

Teruezett minimum

A je|entkezők szá má na k kor|átozásá ra vonatkozó objektÍv szem pontok:
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Iv.1.3) Az ajánlattevők !étszámának cstikkentése a tárgyalás vagy a
versenypá rbeszéd során (tá rgya láns el1á rás, vercen ypá rbeszál)

Igénybe vettek többfordu|ós e|járást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó mego|dásot illetve a megtárgya|andó aján|atok számát: ! igen f] nem

Iv. 2) ÉnrÉxelÉsr szEMPoNToK

Iv.2.1) Éľtérelési szempontok (csak a megfeĺetőtjetótje megl)

! ł tega|acsonyabb összegĺi el|enszolgáttatás

VAGY

Xnz összességében |egelőnyösebb ajánlata kiivetkező részszempontok alapján

R

é
s
Łöte|ezően vá||a|t nyi|vános eseményeken

maximum 3 alkalom.

Iv .2.2) EleKron i kus á rlejtésre vonatkozó i nformációk

EIektronikus árlejtés fognak alka|mazni
Xnem

! igen

Részszempont

1. nettó megbízási óradíj (HUF)

2. A műhe|ymunkák (nyitott és
(minimum: 16 aIka|om) fe|ü|i

s
u
I

ł
r
z
a
n

Súlyszám

(Igen uáIasz esetén, ha sztikqes)További információk az e|eKronikus ár|ejtésrő|:
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Iv.3) AourľrszrnłrÍv rľronlłÁcrór

Iv.3.1) Az ajánlatkérő álta| az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)

Iv.3.2) Az adott szeruődésre vonatkozóan sor koľült korábbi kiizzétételľe !
igen X nem

(Igen válasz esetén tcilBe kĺa mqfelelő rovatokat)

! eljárást megindíto, i||eWe meghirdető fe|hÍvás

A hirdetmény száma a Közbeszezési Éftesítőben: l 6É-szán/éuszán)

A hirdetmény közzététe|ének dátuma: ĺ ĺ Gu/hó/nap)

EEgyéu korábbi kozzététe| (adott esetben)

A hirdetmény száma a Közbeszezési Éĺtesítőben: l 6É-szám/éuszán)

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

A hirdetmény száma a Közbeszeaési Énesítőben: l 6É-szám/éuszán)

A hirdetmény közzététeĺének dátuma: l l Gu/hó/nap)

Iv.3.3) A dokumentáció és a kiegészÍtő iratok vagy ismeftetők beszerzésének feltételei
(adott esetben)

A dokumentáció beszezésének határideje

Dátum: 20b4t..,t Gu/hĺí/nap ) Időpont:11:00

A dokumentációért fizetni kel| X igen ! nem

(Igen uálasz esetén,aak számokkat) Är:25.4oO Pénznem: HUF

A fizetés fe|tételei és modja: A dokumentációt aján|atkérő térítésmentesen biztosítja minden
érdeke|t gazdasági szerep|ő részére' Az e|járás a Kbt. 1f4..5 (4) bekezdés szerinti nyeftese kote|es a

dokumentáció e||enéftékét átutalássa| megtéríteni az ESZ-KER Kft. MKB Bank Zft-né| vezetett
10300002-10566827-49020013 számú szám|ájára az összegezés aján|attevők részére töľténő
megkti|dése és a szeződéskötés időpontja közott. A dokumentáció árának megtérítése a
szezó1déskötés fe|téte|e. pE, átuta|ás közlemény rovatába a ,,Dokumentáció- Józsefuáros
Tehetséggondozás,,hivatkozást sztikéges fe|tĹintetni. Készpénzes fizetés nem |ehetséges, A fenti
osszeg bruttó Ft-ban értendő.

Iv. 3.4) Ajá n lattétel i vagy részvétel i hatá ridő

Dátum zaiAĺ.,,ĺ Gu/hĺí/nap) Időpont: 11:00

Iv.3.5) Az ajánlattéte|i felhívás megküldése a kiválas*ott jelentkezők ľészére (résłéte|ĺ
felhĺvás esetén)

Dátum: ĺ ĺ Gu/hó/nap)

Iv.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatot illetve részvételi jelentkezések
benyújthatók
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! łz EU bárme|y hivata|os nye|ve

! łz EU következő hivata|os nye|ve(i):

! Egyéb:

X uagyar

Iv.3.7) Az aján|ati kötiittség minimá|is időtatama (kÍvéve részuéteĺi feĺhíwís esetén)

ĺ l -i9 Gv/hó/nap )

VAGY

Az időtartam hónapban: uagynapban:30 (az ajántaxétetÍ határidő lejártátólszánítua)

Iv.3.8) Az ajánlatok vagy részvéte|i felhívás esetén a részvételi jelentkezések
fel bontásá nak feltéte|ei

Dátum.: I z|oiią|....t Gu/hó/nap) Időpont:

11:00

Hely : Ész-ren Kft. 1026 Budapest, Pasaréti út 83. tárgya|ó

Az aján|atolírészvéte|ijelentkezések fe|bontásán je|en|étre jogosu|t szemé|yek X igen ! nem

(igen uáĺasz esetén)További információk a jogosu|takró| és a bontási eljárásró|:

A bontási e|járás során aján|atkérő a Kbt. 62. 5 (1-4), (6-7) bekezdéseĺ szerint jár e|.

v. szAKAsz: KIEGÉSzíĺő INFoRMÁCIóK

v.1) A KCizBEszERzÉs IsuÉĺ.óoó :eu.ecÉRr voľłrxozó rľronľlÁcrőx (adott esetben)
A közbeszezés ismét|ődő je|legű Digen Xnem
(Igen uátasz esetén) Atovábbi hirdetmények közzétételének teruezett ideje:

V. 2) ru nóľer uľrós ALAPoKRA voľłľxozó rľronuÁcróĺ

l szenzőoÉs eunópnr uľrós alłpoxsó!. rrľeľszÍnozoTT PRoJEKTTEL És/vłcv PRoGRAMMAL

KAPcso*rot 
x ,n"n lnem

(Igen vá|asz esetén) Hivatkozás a projeK(ek)re éslvagy program(ok)ra:

,,Budapest-Józsefuáros, Magdo|na Negyed Program III.', (azonosító szám: KMOP-S.1.1lB-1f-k-20l2-
ooo1), ,;r4l4 - Tehetséggondozó műhe|yek szeruezése és működtetése,,

V.3) TovÁssr rľronuÁclőr (adott esetben)

v.3.1) A tárgyalás lefotytatásának menete és az ajántatkérő álta! előíÉ alapvető
szabátyai, az etső táľgyalás időpontja z(ha az eljárás tiírgyalásos)
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v.3.2.1) A dokumentáció megvásár|ása, áwétele vagy elektronikus titon t.irténő eléľése
az eljáľásban va|ó résaĺétel feltétele? (adott esetben)

X igen !nem
v.3.2.2) A dokumentáció és a kiegészítő iratot vagy ismeÉető rendelkezésre
bocsátasával kapcsolatos további i nformációk (adott esetben)

Az ajántati dokumentáció aján|attevő vagY az aján|atban megje|o|t a|vá||alkozoja á|ta|i áwéte|e az
eljárásban való részvétel fe|tétele. Az- aján|ati dokumentáció másra át nem ruházható. A
dokumentáció átvehető személyesen az Ész-KER Kft. (1026 Budapest, Pasaréti út 83.) |ebonyo|ító
szeruezet titkárságán munkanapokon e|őre (a +1-788-8931számon) egyeztetett időpontban 9.00 -

15.00 kozött, va|amint az ajánlattéte|i határidő |ejártanak napján 9.00-11.00 őráig; i||etve az
aján|atkérő a dokumentációt eleKronikus úton is rendelkezésre bocsatja. Az. átvételkor a
dokumentáció e||enértékének megfizetését igazo|ó dokumentum bemutatása és egy arról készü|t
máso|at átadása szük{7es, (e|eKronikus úton toĺténő) megktildésének kérése esetén a kére|emhez
a dokumentáció e||enéńékének męfizetését lgazo|ő dokumentumot másolatban csato|ni ke||. A
dokumentáció rende|kezésre bocsátásához az a|ábbi adatokat szükéges megadnia a |ebonyo|ító
szeruezet rendelkezésére: a dokumentációt átvevő cĄ7 neve és székhelye, adőszáma, a cĄ7
nevében kapcsolattartásra kijelo|t személy neve, te|efon- és fax száma, e-mail címe. A
dokumentáció másra át nem ruházható és nem publikálható. Közös aján|at esetén e|egendő egy
dokumentáció áWétele.

v.3.3.1) Az összességében legelőnyösebb ajántat kiválas*ásának éÉékelési szempontia
esetén az ajánlatok részszempontok szerinti taÉa|mi elemeinek éÉékelése során
adható pontszám atso és felső határa:

1-10 pont

v.3.3.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának éÉéke|ési szemponlia
esetén a módszeľ (módszerek) ismeÉetése, ameIlyel az ajánlatkérő megadja az V.3.3.1)
pont szeľi nti ponthatárok kiizötti pontszámot:

Az. 1. esetén fordított 1.ba a2. esetén az
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lzési Hatóság útmutatója (KE 2012. évi 61. számi
2012. június 1.) szerint.

v.3.4) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltéte|ek és ezek előíft igazolási módja a
minősített ajánlattevők hivata|os jegyzékébe töfténő felvéte| feltételét képező
minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak:

X igen ! nem

Igen válasz esetén azon aIkalmassági követelmények (III.2.2. és III.2.3. pont)
megje|ölése, amelyek a minősített ajántattevők hivatalos jegyzékébe töfténő fe|vétel
fettéte|ét képező m i nősítési szem pontokhoz képest szigoľú bba k:

Pl. Ml
v.3.5) Az ajántati biztosítékra vonatkoző e|őírások: (adott esetben)

Ajánlatkérő jelen kozbeszeĺzési e|járásban nem írja e|ő aján|ati biztosíték nyújtását.

v.3.6. Az e|jáľás a Kbt.40. s (3).(4) bekezdése alapján kerüt megindÍtásra: n igen
X nem

v.a) Egyéb információk:

1. Az aján|atnak taftalmaznia ke|| az ajánlattevő nyi|atkozatát a Kbt. 60. g (3) és (5) bekezdésre,
Kbt. 40. 5 (1) bekezdés a) és b) pontjára. Nem|eges tafta|omma| is csato|andoak a nyilatkozatok.

Ajánlatkérő fe|hMa a figyelmet hogy az aján|at papír alapú pé|dányának a 60. $ (3) bekezdése
szerinti nyi|atkozat eredeti a|áírt pé|dányát ke|| taftalmaznia.

2. Formai e|őír.ások: az aján|atot aján|attevőknek nem elektronikus úton kel| a je|en felhÍvásban és a
dokumentációban meghatározott taftalmi, és a formai követelményeknek megfelelően
elkészítenie és benyújtania :

. az ajánlat eredeti pé|dányát zsinórra|, |apozhatóan össze ke|| fíjzni, a csomót matricával az
ajániat e|ső vagy hátsó |apjához rogzíteni, a matricát le ke|| bé|yegeznĺ, vagY az aján|attevő
részérő| erre jogosu|tnak a|á ketl írni, úgy hogy a bé|yqző, i|lető|eg az a|áírás |ega|ább egy
része a matricán |egyen;

. az aján|at o|da|számozása eggye| kezdóldjön és o|da|anként növekedjen. E|egendő a

szöveget vagy számokat vagy képet tafta|mazó o|da|akat számozni, az üres o|dalakat nem

ke||, de lehet. A cím|apot és hát|apot (ha vannak) nem ke||, de lehet számozni. Pę
aján|atkérő az ettő| kismértékben e|térő számozást (pl. egyes o|dalakná| a lA, lB o|da|szám)

iś e|fogad, ha a tafta|omjegyzékben az egyes iratok helye egyértelműen azonosítható és az
iratok he|yére egyéfte|műen |ehet hivatkozni. Az aján|atkérő a kisméftékben hiányos
számozást jogosu|t kiegészíteni, ha ez az aján|atban való tájékozodása, i||etve az aján|atra

va|ó hivatkozása érdekében szÜkéges;
. az aján|atnak az e|ején tarta|omjegpéket ke|| tarta|maznia, me|y alapján az ajánlatban

szerep|ő dokumentumok o|da |szá m a |apjá n megta |á |hatóa k;
. azaján|atot záft csomagotásban, egy eredeti papír a|apú és kettő az eredeti 9ján|ati példány

képó|vasó késztllékke| készü|t CD-re vagy DVD-re írt elektronikus pé|dányát, jelszó né|kÜ|

o|vasható .pdf formátumú fáj|(ok)ban kell beadni, az eredeti ajánlaton meg ke|| je|o|nĺ' hogy
az az eredeti;

. az aján|atban |évő, minden dokumentumot (nyilatkozatot) a végén a|á ke|| írnia az adott
gazdall@dó szeľvezetné| erre jogosult(ak)nak vagy o|yan szemé|ynek, vagy személyeknek
aki(k) erre a jogosu|t szemé|y(ek)től ír.ásos felhata|mazást kaptak;

. az aján|at minden oĺyan o|dalát ame|yen - az ajánlat beadása e|őtt - módosítást -hgjtottar
végie, az adott dokumentumot a|áíró szemé|ynek vagy szemé|yeknek a módosÍtásná| is

kézjeggye| ke|| e||átni;
va|amint:,,Csak közbeszezésĺ. a zárt csomaqon ',Aiánlat - Józsefuáros - T
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eljárás során, az aján|attéte|ĺ határidő |ejártakor bontható fe|!,, megjelö|ést ke|l fe|tüntetni.
3. Az aján|atokat ír.ásban és záftan, a fe|hiivás á|tal megjelölt kapcso|attaftási pontban megadott

címre közvetlenü| vagy postai úton kell benyrljtani az aján|attéte|i határidő |ejáftaig. A postán
feladott aján|atokat az aján|atkérő csak akkor tekinti határidőn beltiĺ benyújtottnak, ha annak
kézhezvéte|ére az ajánlattételi határidő lejártat megelőzően sor kert]|. Az aján|at, i||etve az azza|
kapcsolatos postai kÜ|demények e|vesztésébő| eredő kockázat az aján|attevőt terhe|i.

4. Az ajánlatot az aján|attéte|i határidő |ejártaig, hétfőtő|-péntekĺg 09.00-15.00 őra közöLt, az
aján|attételi határidő |ejáľtanak napján 9.00-11.00 óra közott |ehet |eadni.

5. Az aján|athoz csato|ni ke||:
- az aján|attevő, az alvá||a|koző, az alka|masság igazo|ásába bevont (kapacitást nyújtó)
gazdasági szereplő cégjegyzésre jogosu|t, nyi|atkozatot, dokumentumot a|áíró képvise|ő a|áír.ási

címpé|dányát vagy a|áí.ás mintáját. Amennyĺben az aján|at cegjegwésre jogosultak által
meghatalmazott(ak) a|áír.ásáva| kerü| benyújtásra, a te|jes bizonyíto eĘű magánokiratba
fog|a|t męhataImazásnak taftaImaznia ke|| a meghataImazott a|áír.ás mintáját is.

6. A Kbt. 36. 5 (3) bekezdése a|apján a je|en fe|hívásban, illetve a dokumentációban e|őÍt
dokumentumok egyszerĹĺ máso|atban is benyújthatóak, kivéve, aho| a jogszabá|y eltérően
rendelkezik.

7. Aján|atkérő a Kbt. !22. 5 (5) bekezdése vonatkozásában, a kiegészítő tajékoztatás esetében
ésszerű időnek tekinti az ajánlattéte|i határidő |ejáftat megelőző harmadik munkanapot
(tájékoztatás megkü|désére), feltéve, hogy a kérdések és kérések az aján|attéte|i határidő
|ejártát mege|őző ötödik munkanapig megérkeznek aján|atkérőhöz. Aján|atkérő nem vá||a|

felelősséget azért, ha egy gazdasági szerep|ő a dokumentációt nem vá|totba ki és kiegészítő
tájékoztatás kérés keretében nem adja meg azon e|érhetőségeit, melyekre a kiegészítő
tájékoztatás megadását várja és ezá|ta| Aján|atkérő nem képes a tájékoztatás cé|szemé|yhez
töfténő megkü|désére (vagy téves címre kü|di meg a tajékoztatást).

8. FordÍtás: az aján|atban va|amennyi igazolást és dokumentumot magyar nye|ven ke|| benyújtani.
Az ajánlatkérő - a Kbt' 36. $ (3) bekezdése a|apján - a nem magyar nye|ven benyújtott
dokumentumok ajánlattevő á|taIi fe|e|ős fordítasát is koteles e|fogadni.

9.
10. Aján|atkérő a hiánypótlás, va|amint a fe|vi|ágosítás kérés |ehetőségét a Kbt. 67. $-ban

fog|a|taknak megfele|ően biztosítja. Aján|atkérő nem rendel e| újabb hiánypot|ást, abban az
esetben, ha az ajánlattevő az aján|ata hiánypót|ása során korábban nem szerep|ő gazdasági
szerep|őt von be az e|járásba és a hĺánypót|ás során bevont gazdasági szereplőre tekintettel
|enne szükséges az újabb hiánypot|ás e|rende|ése.Ajánlatkérőtő| a benyújtott aján|atot egyéb
dokumentumok nem igénye|hetők vissza, azokat aján|atkérő biza|masan keze|i és a Kbt. 34. $
(2) bekezdése a|apján őzi mą.

II. Az ajánlatkérő e|őír1a, hogy az ajánlattevők tájékozódjanak a munkavá||alók véde|mére és a
munkafe|tételekre vonatkozó o|yan köte|ezettségekrő|, ame|yeknek a te|jesítés helyén és a
szeĺződés teljesítése során meg kel| felelni (Kbt. 54. 5).

12. Aján|atkérő az e|járást megindíto felhÍvás III.2.3) pontjának M/1. a|pontjában ismeńetett
Műszaki, i||etve szakmai a|ka|massági kritériumma| összefüggésben tájékoztatja aján|attevőket
hogy konzorciumi te|jesÍtés esetén csak azt fogadja el az a|ka|masság igazolásaként amely
konzorciumi tagként saját hányadban kie|égíti az e|őíft a|ka|massági fe|téte|eket (kérjük emiatt
a te|jesítés bemutatásáró| szó|ő nyi|atkozatban adják meg a saját teljesítés mértékét
százalékban).

13. Irányadó Jog: A je|en e|járást megindító fe|hívásban nem szabályozott kérdések
vonatkozásában a közbeszezésekrő| sző|ő 2011. évi cuil. töruény és végrehajtási
rende|eteinek e|őír.ásai szerint kell eljárni.

14. Aján|attevőknek az aján|attéte| során figye|emme| ke|| |enniük arra, hogy a szeĺz&és
te|jesíĽéséhez szükséges II.2.1. szerinti eszközöket a nyeftes aján|attevőnek ke|l biztosítania,
me|ynek költségét az aján|attevő á|ta| megajánlott óradíj magában fogla|ja.

ts. Áĺfo|yamok: Az aján|attéte| során a kü|önböző devizák forintra tofténő átszámítasáná| az
a mérleqadatok tekintetében a Nemzetĺ Bank
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á|tal ÍIreghatározott devizaáďo|yamokat ke|| alka|maznia. Amennyiben va|ame|y devizát a Magyar
Nemzeti Bank nem jegyez, az adott. devizára az aján|attevő saját központi bankja á|ta| az
ajánlattételi felhÍvás feiadásának napján éruényes árfo|yamon számÍtott euró e||enéĺték kerÜl

átszámításra a fentiek szerint. ÁtszámÍtás esetén az Ajánlattevőnek közo|nie ke|l az a|kalmazott
árfo|yamot.

16. A műhe|yfog|alkozások megtartasára a|kalmas, tehát a cé|csopoĺt tobb órás taftózkodásának
megfele|ő he|yiség biztosítása az aján|attevő fe|adata.

Amennyiben a programban érintett Átalános Iskolában töfténnek a műhe|yfogla|kozások, akkor az
a|ábbi iskolákka| és összegekke| ke|l számo|ni:

Losonciľéri Á|ta|ános Isko|a 1083 Bp. Losonci tér 1.

Fizetendő bér|eti díj: 7,75 Ftĺ nmĺőra

Lakatos Menyhéft ÁtaÉnos Isko|a és Gimnázium 1086 Bp. Bauer Sándor u. 6-8.

Fizetendő bér|eti díj L7 Ft/nm/óra

Németh Lász|őÁttalános Isko|a 1084 Bp. Német u.14.
Fizetendő bérleti díj: 17,87 FVnm/óra

Mo|nár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű ÁftaÉnos Isko|a 1085 Bp. Somogyi B. u. 9-15.

Fizetendő bér|eti díj 14 Ftlnmlőra

A dĺ a tornatermekre, spoftudvarokra is vonatkozik.

17.) Közös aján|attétel esetén a vezető céget meg ke|| je|ö|ni, és közos ajánlattevőknek
temleges fe|e|ősséget ke|| vá||a|niut va|amint konzorcĺumi megá||apodást kel| kötni, ame|ynek
lma a Kbt. 25. $-ában fog|alt va|amennyi kikötésre kiterjed.

18.) Aján|atkérő tájékoztat1a az ajánlattevőket, hogy az e|járás folyamán a kapcso|attatas és a
kü|önb-öző dokuméntumok (kiegészítő tajékozüatás, bontási jegyzőkönw stb.) megkü|dése

fokozott biztonságú e|ektronikus a|áírással e||átott e-mai|en tofténik.

19.) Az aján|atkérő fe|hMa az ajánlattevők figye|mét, hogy a Kbt. 37. s (4) bekezdésében
fogia|takra tekintette| a hirdetményben megjelo|t határidők a hirdetmény feladását követő napon

kezdődnek.

22



Hivata|os név: Ész-rER Kft.

Postai cím: Pasaréti út 83.

Város/Közs{] : Budapest Postai
iránvítoszám: t026

ország:HU

Ka pcsolatta rtasi pont(ok) :

Címzett: Zelenay Krisztina

Telefon: +36 17888931

E-mail : titkarsag@eszker.eu Fax: +36 L7896943

Internetcím (URL):

A. MELLÉKLET

TovÁBBI cÍuer És xĺpcsoLATTARTÁsI PoNToK

I) TovÁear rľronuÁcró ĺ xövmxező cÍlłexrľ És xĺpcsourrłRrÁsr PoNToKoN szenrzľleró ge

II) CÍľrrx És xłpcsourľnnrÁsr PoNToK, AHoNNAN A DoKUMENrÁcló És ł rrreÉszÍľő rnłrox
grszenezHETóx

III) CÍuex És xłpcsolĺĺľłRTÁsl PoNTolÝ AHovA Az n'rÁľuroxłr/nÉszvÉľell JELENTKEzÉsexrr reu.
geľvÚľnľr

Hivata|os név:

Postai cím:

Hivata|os név: Ész-rER Kft.

Postai cím: Pasaréti út 83.

Város/KözsáJ : Budapest Postai
iránvítószám 1026

ország:HU

Kapcsolattaftasi pont(ok) :

Címzett: Ze|enay Krisztina

Telefon: +36 17888931

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

lnternetcím (URL):

Hivata|os név: ÉsZ-rER Kft.

Postaicím:
Pasaréti út 83.
Város/KözsĄ; : Budapest Postai

iránvítoszám: 1026
ország: HU

Kapcsolatba rtasi pont(ok) :

Címzett: Ze|enay Krisztina

Telefon:
36 17888931

E-mail : titkarsag@eszker.eu Fax: +36 L7896943

Internetcím (URL):

IV) ł uÁsrx ľÁľurxÉnő cÍuer, AMELY ľevÉseľ lz nrÁľułrxÉnó ł geszeRzÉsT vtezt
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Város/község: Postai irányíEoszám: ország:

szerint tritb oéldánvban is használhatt__-(Az A. meĺĺéklet IV) szakasza sztit<sq szerint több peĺdanyban is használhao__
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B. MELIEKIET

RÉszrrnr voNATKozó rľronuÁcróx

zÉsz

1) növro lĺecľłrÁnozÁs:

2) Közcis KözarszeRzÉsr SzórecvzÉx (cPv)

Fő szőjegyzék Kiegészítő szőjegyzék (a dott
esetben)

Fő táryy

További tá'gy(ak)

3) MeľľvIsÉc

(adott esetben, aak számokkaĺ) Becsült érték áfa nélkti|: Pénznem:

VAGY Pénznem:

4) A szrnzóoÉs roóľnnľnuÁnł vłev xrzorrÉne/serE'ezÉsÉne voľłľxozó rÜLöľsözó
roöpoľľor rrlľÜľreĺÉ se (adott esetben)

Az időtartam hónapban: uagy napban: 

- 

(a szerződés negkötésétőlszámítua)

VAGY

Kezdés l l Gu/hó/nap)

Befejezés l ĺ Gu/hó/nap)
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5) TovÁssr rľronľlÁcróx n nÉszrrnól

____(E mettektetbőt a részek számának megfele|ően ttibb peldĺíny hasznáĺhatĄ __-
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AHPINFonuÁcrór ł xözgrszrnzÉsr ruÁnÁsnól

Az Ajánlatkérő, Jőzsefvárosi tnkormányzat nevében ezenne| fe|kérem, hogy a Közbeszezési
Éftesítőben iktatószámon kozzétett e|járást megindító fe|hívás, va|amint a
dokumentációban leíltak szerint tegye meg aján|atát a je|en közbeszerzés tárgyát képező
feladatok megva |ósításá ra.

Cím: 1082 Budapest, Baross u.63-67.
Telefon : O6-U 459-2L-f3
Fax: 06-1/313-6696
E-mail : ballakata@jozsefuaros. hu

Az e|járás típusa:
Kbt. Harmadik Rész, nemzeti e|járásrend szerinti nyí|t közbeszerzési e|járás (Kbt. 121. 5 (1)

bekezdés a) pontja szerinti eljárás

E|iárás nvelve:
Je|en közbeszezési e|járás kizáró|agos hivatalos nye|ve a magyar. Az aján|atkérő a nem magyar
nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő á|ta|i fe|e|ős fordÍtását is e|fogadja.

Az e|járás tárgya:
,,Budapest-Józsefuáros, Magdo|na Negyed Program III.,, (azonosíĽó szám: KMOP-5.1.1lB-12-k-
2o12-oo01) ,,T4ĺ4 - Tehetséggondozó műhe|yek szeĺvezése és műkodtetése,'

A szeződés időtaftama vagy a teljesítés határideje:
Te|jesítési határĺdő: 2015. május 30.

A közbeszezésben résztvevők köre:
A nyí|t e|járás olyan, egy szakaszbő| ćil|ó ki5zbeszerzési e|járás, ame|yben minden érdeke|t
gazdasági szerep|ő ajánlatot tehet. Azok a szeruezetek vagy szemé|yet akik az e|járást megindító
felhí'vás, va|amint a hozzá taĺtozó dokumentációban |eíttak a|apján benyújtott éruényes aján|atuk
a|apján a szeződés te|jesítésére a|kalmasak.

Egvéb rende|kezések:
Amennyiben az e|járást megindító fe|hívas és je|en dokumentáció közott ellentmondás merü| fö|,

úgy az eljárást megindíto fe|hívásban közolteket kel| méruadónak tekinteni.

Az e|járás során fe|merulő, az eljárást megindíto fe|hívásban és je|en dokumentációban nem

szabá|yozott kérdések tekintetében a kozbeszerzésekĺő| szóló 2011. évi cvffi. töruény és
végrehajtási rende|etei az irányadoak.
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1' A DoKUMEľľÁcro TARTALMA

1.1. A dokumentáció a kovetkező részekbő| á||:

1. xörrr: euÁnÁsr MEGINDÍTó FELHÍvÁs
2. xörEľ: Úľľĺuľłľó łz ÉnorxELT GAzDAsÁcr szEREPLőx nÉszÉnr
3. xötrľ: szepzőoÉs-TERvEzETEK
4, xöľrĺ: pÁľ.ll.oĺľ IGAzoLAs- És ľvruľxozłrurľľÁr
5. xöľrľ: nłÚszłxr.szAKMAI mÍnÁsor és önáltó mellék|et-helyszín Ęzok

L.2. Je|en dokumentáció nem mindenben ismétli meg az e|járást megindíto fe|hÍvásban

fog|a|takat, a dokumentáció az e|járást megindító fe|hÍvással együtt keze|endő. Az
aján|attevők kizáró|agos kockázata, hogy gondosan megvizsgá|ják a dokumentációt és
annak minden kiegészÍtését, ame|y eset|eg az aján|atĺ időszak a|att kerÜl kibocsátásra,
va|amint, hogy megbízhatő információkat szerezzenek be minden o|yan korü|mény és
köte|ezettség vonatkozásában, ame|y bármi|yen módon is befo|yáso|hatja az aján|at

természetét vagy je| |emzőit.

1.3. Az ajánlattevőknek a dokumentációban kozolt információkat biza|mas anyagként kel|

kezelniüt ame|yrő| harmadik fé|nek semmiféle rész|etet ki nem szo|gá|tathatnat hacsak e
harmadik fél nem készít és nyújt be aján|atot az aján|attevő számára a munka egy részére
vonatkozóan (a|vá||alkoző), vagy az a|kalmasság igazo|ásában résŹ vesz a gazdasági

szerepĺő. Sem a dokumentációt, sem annak részeit, vagy másolatait nem |ehet másra

fe|használni, mint ajánlattételre és az abban leíĺt szo|gá|tatások cé|jára.

2. KIEGÉsZÍTőľnrÉroałrÁs

2.t. Bárme|y gazdasági szerep|ő, akĺ je|en közbeszerzési e|járásban aján|attevő |ehet - a

megfe|e|ő aján|attéte| érdekében - az e|járást megindíto fe|hilvásban, va|amint a

dokumentációban fog|a|takka| kapcso|atban írásban kiegészítő (éfte|mező) tájékoztatást
kérhet az ajánlatkérőtő| vagy az á|ta|a meghatározott szeľvezettő|.

2.2. Ajánlatkérő a Kbt. t22. s G) bekezdése vonatkozásában, a kiegészítő tájékoztatás
esetében ésszerű időnek tekinti az aján|attéte|i határidő |ejáftat mege|őző harmadik
munkanapot (tájékoztatás megküldésére), fe|téve, hogy a kérdések és kérések az
aján|attételĺ határidő lejáľtat mąe|őző ötodik munkanapig megérkeznek ajánlatkérőhoz.

2.3. Bárme|y gazdasági szerep|ő kiegészítő tájékoztatást a következő kapcso|attaftási pontokon

szerezhet:

Ész-xen xn
1026 Budapest' Pasaréti út 83.

E- ma il : titka rsag@eszker.eu
Fax: O6-U78l9-69-43
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2.7.

Aján|atkérő nem vá||al fe|e|ősséget azért,, ha egy gazdasági szereplő a dokumentációt nem
vá|totta ki és kiegészítő tájékoztatás kérés keretében nem adja meg azon elérhetőségeit,
me|yekre a kiegészítő tájékoztatas megadását várja és ezá|ta| Aján|atkérő nem képes a
tájékoztatas cé|szemé|yhez történő megkü|désére (vagy téves címre küldi meg a
tajékoztatást).

A kiegészítő tájékoztatás te|jes tafta|máthozzáférhetővé ke|| tenni, i|letve meg ke|| kÜldeni

Va|amennyi gazdasági szęręp|ő részére, ame|y érdeklődését az eljárás iránt az
aján|atkérőné| je|ezte. A kiegészítő tajékoztatást a gazdasági szerep|ők azonos fe|tételek
me|lett kapják meg írásban, te|efax útján és e-mai|ben a dokumentáció megvásár|ása vagy
a kérdésfe|tevés során fe|tüntetett telefaxszámra és e-mai| címre. A kiegészítő tájékoztatás
akkor minősÜ| kézbesítettnek, ha a gazdasági szerep|ő a kiegészítő tájékoztatást akár
te|efax, emaiI, vagy akár szemé|yes kézbesíEés útján megkapta, vagy szabá|yszerű értesítés
mel|ett nem vette át.

A kiegészítő tájékoztatások kézheałéte|ét az ajánlattevőknek ha|adélGa|anu| vissza ke|l

igazolniuk. A kiegészítő tájékoztatások kézhealéte|e visszaigazo|ásának e|mulasztása
esetén az aján|attevő nem hivatkozhat arra, hogy a kiegészÍEő tájékoztatásokat nem kapta
meg hiánytalanul határidőre. Kérjük a Tiszte|t Aján|attevőket, hogy a vá|aszok
megérkezésérő| a 06-u789-69-43-es faxszámra Vagy a titkarsag@eszker.eu e-mai| címre
kü |djenek visszajeIzést!

A gazdasági szerep|ő kizáró|agos fe|e|őssége, hogy o|yan te|efax-e|érhetősé9et vagy e-mai|
címet adjon meg, ame|y a megkti|dendő dokumentumok fogadására 24 őrában a|ka|mas.
Ugyancsak a gazdasági szereplő fe|e|őssége, hogy a szervezeti egysegén be|ül a kiegészítő
tájékoztatás időben az ar|a jogosu |thoz kerü |jön.

HELYSZÍNI BEJÁRÁS És roľzutTÁcló

Aján|atkérő helyszíni bejárást jelen e|járás során nem taft.

Aján|atkérő konzu|tációt je|en e|járás során nem taft.

Az A'ÁNHToK BENYÚJTÁSA

Az ajánlattevőnek a Kbt-ben, az e|járást megindĺtó felhívásban, i||eWe je|en

dokumentációban meghatározott taľta|mi és formai követe|mények maradékta|an
figyelembevéte|éve| és az e]őín köte|ező okiratot dokumentumot nyi|atkozatok (a

továbbiakban együttesen : me||ék|etek) becsato|ásáva| ke|ĺ aján|atát benyújtania.

Je|en dokumentáció nem mindenben ismét|i meg az eljáńst megindíto fe|hÍvásban
fog|a|takat, ezéft hangsű|yozzuk, hogy az ajánlattéte|i dokumentáciő az eljárást megindíĽó
fe|hiivássa| egyritt kezelendő. pE. e|járást megindíto fe|hívás és a dokumentáció
rendelkezéseinek eset|eges e||entmondása esetén a fe|hívásban szereplők az irányadóak. A
dokumentáció papíra|apú és e|ektronikus vá|tozata kozül a papíra|apú az irányadó.
Aján|attevő köte|ezettségét képezi - az e|járást megindíto felhívas és je|en dokumentáció
gondos áttanu|mányozását követően - az ezekben fog|alt va|amennyi e|őír.ás, formai
követe|mény, kikötés, a beszezés tárgyára vonatkozó specifikáció betaftása, va|amĺnt a
kiegészítő (érte|mező) tájékoztatas-kérésre adott aján|atkérői válaszok figye|embevétele.
Aján|attevő köte|es az e|járást megindíto felhívásban, a dokumentációban és aján|atkérő
á|tal - a teljesítésse| kapcso|atban - szolgá|tatott minden információ pontosságáró|
meggyőződni.

3.

3.1.

3.2.

4.

4.1.
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4.7.

Formai e|őír.ások: az aján|atot aján|attevőknek nem eleKronikus úton ke|| a je|en

fe|hÍvásban és a dokumentációban meghatározott taftalmi, és a formai kovete|ményeknek
megfele|ően e|készítenie és benyújtania:
az aján|at eredeti pé|dányát zsinórra|, |apozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával
az aján|at első vagy hábó lapjához rĘzíteni, a matricat |e ke|| bélyegezni, vagy az
ajánlattevő részérő| erre jogosu|tnak a|á kell írni, úgy hogy a bé|Yegző, i||etőleg az a|áírás
lega|ább egy része a matricán |egyen;
az aján|at o|dalszámozása eggyel kezdődjon és olda|anként novekedjen. E|egendő a

szöveget vagy számokat vagy képet tarta|mazó olda|akat számozni, az üres o|da|akat nem

ke||, de lehet. A cím|apot és hát|apot (ha vannak) nem ke||, de lehet számozni. Az
ajánlatkérő az ettől kisméftékben e|térő számozást (p|. egyes olda|akná| a ĺA, lB
olda|szám) is e|fogad, ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok he|ye egyérte|műen
azonosíEható és az iratok helyére egyéĺtelműen |ehet hivatkozni. Az ajánlatkérő a
kisméftékben hiányos számozást jogosu|t kiegészíteni, ha ez az ajánlatban va|ó

tajékozódása, i||etve az aján|atra va|ó hivatkozása érdekében szükéges;
az ajánlatnak az e|ején taŕa|omjegyzéket ke|| tafta|maznia, mely alapján az ajánlatban
szerep|ő doku mentu mok o|da |szá m a |apján megta lá |hatóa k;

az ajánlatot záft csomagolásban, egy eredeti, papír a|apú és három e|eKronikus máso|ati
példányban ke|l beadni;
az aján|atban |évő, minden dokumentumot (nyi|atkozatot) a végén alá ke|| írnia az adott
gazdá|kodó szervezetné| erre jogosu|t(ak)nak vagy o|yan szemé|ynek, vagY szemé|yeknek
aki(k) erre a jogosu|t szemé|y(ek)től ír.ásos felhata|mazást kaptak;
az aján|at minden o|yan o|dalát, amelyen - 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 zárt csomagon .Ajántat _ Tehetséggondozĺí mĺÍhelyek szeruezése és n(Íkcidtetései
ualamint, ,,Gak kcjzbeszerzési etjárás során, az a1ánlattételi határidő lejáftakor bontható

fel !,, mqje|ö|ést ke| | fe|tüntetni.

Az aján|at nem tafta|mazhat beto|dásokat, törléseket és átír.ásokat, az ajánlattevő álta|

elkövetett hibák szükséges korrekcióinak kivéte|éVe|, ame|y esetben ezen korrekciókat az
aján|atot a|áír.o szemé|ynet vagy személyeknek kézjegyükke| ke|| ellátni.

Az ajánlatokat írásban és zártan, a fe|hívás á|ta| megje|o|t kapcso|attaĺtási pontban

megadott címre kozvet|enĹi| vagy postai úton kel| benyújtani az aján|attéte|i határidő
Iejártaig. A postán, futárra| feladott, Vagy szemé|yesen kézbesített aján|atokat az
aján|atkérő csak akkor tekinti határidőn be|Ü| benyújtottnat ha annak kézhezvéte|ére az
aján|attéte|i határidő |ejártaig sor kerü|. Az ajánlat, i||etve az azzal kapcso|atos postai

ktildemények e|vesztésébő| eredő kockázat az aján|attevőt terhe|i.

Az aján|atok benyújtásának he|ye és határideje:

Ész.rrn xn
1026 Budapest, Pasaréti út 83. Titkárság

határidejel2oí4. 11.00 óra

Szemé|yes |eadás esetén kérjüt hogy aján|ataikat munkanapokon 09-15 óra kozott adják
|e, az aján|attéte|i határĺdő |ejártanak napján 9.11 óráig!

Az aján|atokat aján|atkérő érkezteti, aki biztosítja, hogy az ajánlatok tafta|ma a felbontás
időpontjáig senki számára se válhasson hozzáférhetővé.
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4.9. Ha je|en dokumentáció ajánlott igazolás- és nyi|atkozatminta a|kalmazását íia e|ő, ez
esetben a 4. kötetben talá|ható vonatkozó iratmintát kérjÜk lehetőség szerint fe|haszná|ni
és megfelelően kitolWe az ajánlathoz mel|ékelni.
Az ajánlott igazo|ás- és nyi|atkozatminta he|yett annak tarta|mi|ag mindenben megfe|elő
más okirat is me||éke|hető (p|. referencĺa nyi|atkozat esetén). Az aján|attevő fele|őssegge|
taftozik az aján|atban közö|t adatok és nyi|atkozatok, va|amint a becsatolt igazolásot
okiratok tartaImának va|odiságáéft .

4.10. AZ. aján|at e|őkészítéséve|, összeá||ításáva| és benyújtásáva|, vagy az ajánlathoz szüksĄ7es
információk megszezéséve| kapcsolatos mu|asztás kovetkezményei ajánlattevőt terhe|ik.
Az aján|at e|készÍtéséve|, benyrijtásáva| és egyébként a kózbeszezési e|járásban va|ó
részvéte||e| kapcsolatban fe|merü|ő kö|tségeket az aján|attevők maguk viselik és ezek
részben vagy egészben tofténő megtérítésére az aján|atkérő nem kote|ezhető. Minden
o|yan adat információ beszezése, - ame|y ajánlatuk elkészíEéséhez és a szeződéses
köte|ezettségek e|vá||a|ásához sztikségesek - saját kö|tségükre és saját fe|e|ősségrikre az
Ajá n |attevők fe|adata.

4.11. Aján|atkérő az aján|at benyújtását követően nem veszi figye|embe aján|attevőnek - a
pontos információk hiányára hivatkozó - aján|at modosítására vonatkozó kére|mét. Az
aján|athoz szükéges pontos és egyérte|mű információk beszezését szo|gá|ja a je|en

dokumentációban rész|etezett tájékoztatás-kérés lehetősége. Aján|attevőnek a
jogszabalyi rende|kezések betaftása me||ett az aján|attéte|i fe|hívásban, a
dokumentációban és az aján|attevők kérdésire adott vá|aszokban meghatározottaknak
megfele|ően ke|| az aján|atot e|készítenie.

4.|2. pE. aján|atban közö|t információk kizáró|ag ezen közbeszezési e|járás eredményének
megá | |apítasa keretében kerül nek fe| haszná |ásra.

5. nÉszruÁľLATTÉTEL, ILLEwE röggvÁLro 7ĺlTÚ A'ÁN HTTÉľel rľlrľősÉcr

5.1. Ajánlatkérő a ľészajánlat.tétel lehetőségét jelen e|járásban nem biztosítja.

s.2. Az aján|attevők je|en e|járásban többváltozatú (alternatív) aján|atot nem tehetnet az ilyen
ajánlatokat aján|atkérő éruényte|ennek nyi|vánítja, tekintette| arra, hogy nem
összehasonĺíthatóak a többi ajánlatta|.

6. xözös łrÁľuľĺÉľel
6.1. Több gazdasági szereplő közosen is tehet aján|atot. A közös aján|attevők köte|esek maguk

közü| egy, a közbeszezési eljárásban a kozos ajánlattevők nevében eljárni jogosu|t

képvise|őt megje|ö| ni.

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

6.3. A közös ajánlattevők csopotjának képvise|etében tett minden nyi|atkozatnak egyéte|műen
tafta|maznia ke|| a közös aján|attevők megje|ö|ését.

6.4. Aho| a Kbt. az aján|atkérő számára az ajánlattevők éftesítését íqa e|ő, valamint a kiegészítő
tájékoztatás męadása [Kbt. 45. $], a hiánypót|ás [Kbt. 67. sl, a felvi|ágosítas [Kbt. 67. s]
és indokolás [Kbt. 69-70. $] kérése esetében az ajánlatkérő a közös aján|attevőknek szóló
éńesÍtését, tájékoztatását, i||etve fe|hívasát a közös aján|attevők nevében e|járni jogosu|t

képvise|őnek küldi meg.
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6.6.

6.7.

Amennyiben az ajánlatkérő aján|ati biztosíték nyújtását [Kbt. 59. 5] írja e|ő, a kozös
aján|attevőknek a biztosíiékot elegendő egyszer rende|kezésre bocsátaniuk. Az aján|ati
kötöttségnek bármelyik kozös aján|attevő részérő| tortént megsértése [59. s (4)

bekezdése] esetén a biztosíték az aján|atkérőt il|eti meg!

A közos aján|attevők a szerz(ńés te|jesítéséért az aján|atkérő fe|é egyetem|egesen fe|e|nek.

M egy közös aján|atot benyújtó gazdasági szerep|ő(k) szemé|yében az aján|attéte|i
határidő lejáfta után változás nem következhet be.

Ha egy gazdasági szerep|ő a közbeszezés éńékének huszonöt száza|ékát meghaladó
méftékben fog közvet|enü| részt venni a szerződés - részajánlat-téte|i |ehetőség biztosítása
esetén egy részre vonatkozó szeződés - te|jesítésében, akkor nem |ehet aĺválla|kozónak
minősíteni, hanem az ajánĺatban és a szerződés teljesítése során közös ajánlattevőként
ke||, hogy szerepe|jen. Egy gazdasági szerep|őnek a szeęődés te|jesítésében va|ó
részvéte|e arányát azhatározzä ffi€9, hogy mi|yen arányban részesü| a beszezés tárgyának
általános forgaImi adó né|kü| számított e||enéftékébő|.

Amennyiben több gazdasági szerep|ő közösen tesz ajánlatot a kozbeszezési e|járásban,
akkor az ajánlathoz csato|niuk ke|| az erre vonatkozó megá||apodást.
A közös aján |attevők megá | |apodásá na k tarta| maznia ke| | :

- a je|en közbeszezési eljárásban közös aján|attevők nevében e|járni (továbbá
ka pcso|atLa ĺta sra ) jogosu |t képvise|ő szeĺvezet meg nevezését;

. a szerződés te|jesítesééft egyetem|eges fe|e|ősségvá||a|ást minden tag részérő|;
- aján|atban vá||a|t köte|ezettségek és a munka megosztásának ismeftetését a tagok és a

vezető között;
- a szám|ázás rendjét.

Üzuľr TIToK vÉDELME

Az ajánlattevő az aján|atában, va|amint a 69-70. $ szerinti indoko|ásban e|külonített módon
e|he|yezett, üz|eti titkot taĺta|mazó iratok nyi|vánosságra hozata|át megti|thatja.

Az üz|eti titkot tańa|mazó iratokat az aján|attéte|kor hatá|yos Ptk. rende|kezései szerint keĺ|

e|készíteni.

Aján|atkérő nem vá||a| fe|e|ősséget az uz|eti titoknak taftott információk, iratok harmadik
szemé|yek (kri|onösen más aján|attevőt gazdasági szerep|ők) á|ta|i megismerésééft,
amennyiben aján|attevő az üz|eti titkot tarta|maző iratokat aján|atában nem elkülonített
módon, vagy úgy he|yezi e|, hogy azok tafta|maznak a fentiekben megje|ö|t információkat
is.

nrÁľuĺr xöľöľľsÉe

Az aján|ati kötöttség időtaftama: 30 nap (az ajánĺattételi hatiíridő lejáĺtátólszámĺtua).

Az AJÁNnToK FELBoNTÁSA

Az aján|atokat tafta|mazó iratok fe|bontásának helye és ideje:

6.9.

7.

8.

9.

9.1.

Ész.xen rn
1026 Budapest, Pasaréti út 83. Táryyaló

határideje 2oĹ4. ;.....'-;;1.]Í1.00 óra
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g.2. Az aján|atok fe|bontasáná| csak az aján|atkérő, az ajánlattevőt va|amint az á|ta|uk

megńiivott szemé|yet továbbá - a közbeszerzéshez tamogatásban részesülő aján|atkérő
esetében - a külön jogszabá|yban meghatározott szeruek képvise|ői, va|amint szemé|yek
lehetnek jelen.

9.3. Az ajánlatok fe|bontásakor ismeftetnĺ ke|| az ajánlattevők nevét, címét (székhe|yét,

|akóhe|yét), va|amint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési
szempont (részszempont'clk) a|apján éftékelésre kerü|nek,

g.4. Az ajánlatkérő az ajánlatok bontásának megkezdésekor, az aján|atok fe|bontása e|őtt

kozvetlent.i| ismerteti a szerződés te|jesíteséhez rendelkezésre á||ó anyagĺ fedezet összegét
és a kozbeszerzés becsÜlt éftékét.

9.5. Ha az ajánlatok bontásán egy - ott je|en |évő - személy kéri, az aján|at ismeftetését
kovetően azonnal |ehetővé kel| tenni, hogy betekinthessen a felo|vasó|apba.

9.6. A határidő után beérkezett aján|at csomago|ása az aján|attevő szemé|yének megá||apítasa

cé|jábó| bontható fel, ame|yrő| kĹi|ön jegyzőkönwet ke|| fe|venni.

10. Az AJÁNLAToK ELBÍRÁńsł

10.1. Az aján|atok e|bírá|ása során az aján|atkérőnek meg ke|| vizsgá|nia, hogy az aján|atok
megfe|elnek-e az e|járást megindító fe|hívásban, a dokumentációban, va|amint a
jogsza bá lyokba n meg hatá rozott fe|téte|eknek.

|0.2. pę. aján|atkérő köte|es megá||apítani, hogy me|y ajánlatok érvényte|enet és hogy Van-e
o|yaň ajánlattevő, akit az e|járásbó| kĺ ke|| zárni. Fe. ajánlatok téte|es átvizsgá|ása során
megá||apíľásra kerü|nek az aján|atok eset|eges éruénytelenítésére vagy az ajánlattevő
kizárására okot adó körü|mények.

10.3. Az éruényes aján|atokat az e|járást megindíto fe|hívásban męhatározott éftéke|ési
szempont a|apján, va|amint a Kbt. 7I.73. $-okban, az eljárást megindító fe|hívásban,
továbbá a je|en dokumentációban fog|a|taka tekintette| ke|| értéke|ni.

10.4. ptr, ajántatkérő az aján|atokat a |ehető |egrovidebb időn be|ü| köte|es e|bír.á|ni, az e|bírrá|ást

olyań ioőtaĺtam alatt ke|| elvégeznĺe, hogy az ajánlattevőknek az e|járást |ezárő döntésrő|

va|ó étesítésére az aján|ati kötottség fennál|ása alatt sor kerĹi|jön.

10.5. Az ajánlatkérő indoko|t esetben az aján|ati kötottség |ejáftanak időpontját męge|őzíen
fe|kérheti az aján|attevőket aján|ataiknak meghatározott ĺdőpontig tofténő további
fenntaftására, az aján|ati kötöttség kiterjesztése azonban nem ha|adhatja meg az aján|ati

kötöttség |ejártanak eredeti időpontjátó| számított 60 napot. Amennyiben az
aján|attevő az ajän|atkérő által megadott határidőben nem nyilatkozit tigy kel!
tekinteni, hogy ajánIatát az ajánlatkérő á|tal megje!ö|t időpontig fenntaftja.
Amennyiben va|ame|yik aján|attevő ajánlatát nem tartja fenn, az ajánlati kotöttség
tejártának eredeti időpontját követően az e|járás további részében az éľtéke|és során
aján|atát figyelmen kívtj| ke|| hagyni.

10.6. Az aján|atkérő kote|es az összes aján|attevő számára azonos fe|téte|ekke| biztosítani a
hiánypót|ás |ehetősegét va|amint az ajánlatokban ta|á|ható, nem egyérte|mű k.lje|entéset
nyi|atkozatot igazolások t'arta|mának tisztázása érdekében az aján|attevőktő| fe|vi|ágosítást

kérni. A hiánypótlás és felvi|ágosítás kérésre vonatkozó szabá|yokat a Kbt. 67.5-a
tartalmazza.
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10.7. Mindaddig, amíg bárme|y aján|attevő számára hiánypot|ásra Vagy fe|világosítas nyújtására
határidő van fo|yamatban, az aján|attevő póto|hat o|yan hiányokat amelyekre néare az
aján|atkérő nem hívta fe| hiánypót|ásra.

10.8. Az aján|atkérő az éńékelés szempontjábol |ényeges aján|ati e|emek tafta|mát megalapozó
adatokat, va|amint indoko|ást köte|es ír.ásban kérni és erről a kérésrő| a többi aján|attevőt
egyidejĹĺ|eg, írásban éftesíteni, ha az aján|at a megkötni teľvezett szerződés tárgyára
figyelemmel arányta|anu| a|acsony árat tafta|maz bárme|y o|yan, az ellenszo|gá|tatásra
vonatkozó összeg tekintetében, ame|y öná||óan éftéke|ésre kerü|.

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
mege|őzően a becsĹi|t éfték meghatározásához felhaszná|t egyéb adatokra ke|| figye|emmel
Ienni. Köteles az aján|atkérő a fentieket a|ka|mazni kü|önösen akkor, ha az aján|atban
fog|a|t e||enszo|gá|tatás több mint húsz száza|éklo| e|tér - az ellenszo|gá|tatás onál|óan
éftéke|ésre kerülő va|ame|y eleme esetén az adott e|emre eső - a becsĹi|t értéktő|.
Az irreá|is aján|ati e|em (e||enszo|gá|tatás) miatti indoko|ás kérés szabá|yait a Kbt. 69. $-a
tarbalmazza.
Amennyiben az aján|atiár mega|apozottságáró| szóló döntés meghozata|áhozaz szüks{7es,
az aján|atkérő osszehason|ítás cé|jából a többi aján|attevőtő| is kérhet be meghatározott
ajánlati e|emeket mega|apozó adatokat.

11. nz ÉnvÉľYEs A'ÁNLATox ÉnľÉrrlÉsr

Az aján|atok éftéke|ése az összessegében |egelőnyösebb aján|at bírá|ati szempontja szerint
történik az alábbi részszempontok a|apján:

Az éftéke!ési ľészszempont a nettó megbízási óradíj (HuF) 80 súlyszámmal és a
míĺhelymunkák (nyitott és zaft) keretében kötelezően vállalt nyilvános eseményeken
(minimum 12 alkalom) felüti többtewá||alás, de míihelyenként maximum 3 alkalom
2o súlyszámmal.

Aján|attevőknek az ajánlattéte| során figye|emme| kel| |enniÜk arra, hogy a szerződés

te|jesítésehez sztikséges II.2.1. szerinti eszközoket a nyertes aján|attevőnek ke|| biztosítania,

me|ynek kö|tségét az ajántattevő álta| megaján|ott óradfi magában fog|a|ja' A Nyitott Műhe|yek

megtaftásához kote|ezően felhasználandó eszkozöt anyagok |istája, ame|yet aján|attevőnek kel|

biztosÍbni.

Az összességében |ege|őnyösebb ajánlat kiválasztásanak éftékelési szempontja esetén az

aján|atok részszempontok szerinti tartalmi e|emeinek éńéke|ése során adható pontszám a|só és

fe|ső határa: 1-10

Az osszességében |ege|őnyösebb aján|at kivá|asztásanak éftéke|ési szempontja esetén a módszer

(modszerek) ismeŕetése :

Az 1. részszempont esetén fordított arányosítás (III.l.ba) pont), a 2. részszen]pont esetén az
egyenes arányosítás (III.l.bb) pont) a Ki5zbeszerzési Hatóság útmutatója (KE 2012. évi 61.

szám;2012. június 1.) szerint.

L2. EREDM ÉNYHIRDETÉs, összEc EzÉs AznrÁľIĺľoK ELBÍRÁńsÁnól
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12.1. p\z aján|atkérő köte|es az aján|attevőt írásban tájékoztatni az eljárás eredményérő|, az
e|járás eredménytelensĄ;éről, az ajánlattevő kizárásárő|, a szeęődés te|jesÍEésére való
aIkalmat|anságának megál|apÍtásáróĺ, aján|atának egyéb okbó| történt éĺvényte|enné
nyi|vánításáró|, va|amint ezek rész|etes indokáró|, az errő| hozott dontést követően a |ehető

|eghamarabb, de |egkésőbb három munkanapon be|ül.

12.2. Az aján|atkérő az ajánlatok elbír.á|ásának befejezésekor külön jogszabalyban meghatározott
mintak szerint írásbe|i összegezést kotęles készíieni az aján|atokról. Az aján|atkérő az
aján|atok elbírá|ásának befejezésekor a fenti tájékoztatást az írásbeli összegezésnek
minden aján|attevő részére egyidejű|eg, te|efaxon Vagy e|eKronikus úton történő
meg kÜ ldéséve| te|jesíti.

t2.3. Az aján|atkérő az aján|atok elbírálásáró| készített írásbe|i összegezést az aján|attevők
részére torténő megkÍ.i|désétől számÍtott huszadik napig egy a|kalommal jogosu|t

módosítani, szükség esetén az érvényte|enségrő| szó|ó tájékoztatást visszavonni, továbbá a
már megkötott szeződéstő| e|állni, illetve amennyiben a te|jesítés megkezdése miatt az
eredeti állapot nem á||ítható he|yre, a szerződést azonna|ĺ hatá|lya| fe|mondani, ha az
eredmény megkti|dését követően ész|e|i, hogy az eredmény (eredménytelenség)
törvényséftő vo|t és a módosítás a töruényséftést oruoso|ja. Az ajánlatkérő a módosított
írásbeli összegezést kote|es faxon vagy e|eKronikus úton haladéktalanu|, egyidejűleg az
összes aján|attevőnek megkü|deni.

13. ELőZETES VITARENDEZÉS

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

benyújtani:

Ész.rrn xn
1026 Budapest, Pasaľéti út 83. Titkársag

E.mail : titkaľsag@eszkeľ.eu
Fax 06-U789-69-43

13.2. 
^ 

kére|mezőnek az aján|atkérőhöz benyújtott kére|mében (a továbbĺakban: e|őzetes

vitarendezési kére|em) meg ke|| je|ö|nie az írásbe|i osszegezés vagy egyéb dokumentum,
vagy e|járási cse|ekmény jogsértőnek taĺtott e|emét továbbá a kére|mező javas|atát,

észrevételét, valamint az á||áspontját a|átámasztó adatokat, tényeket továbbá az azt.

a|átámasztó dokumentumokra - ha vannak i|yenek - hivatkoznia ke||.

Az e|őzetes vitarendezési e|járás szabá|yait a Kbt. 79.5-a taftalmazza.

13.3. Amennyiben valame|y ajánlattevő a rende|kezésére á|ló határidőben előzetes vitarendezési
kérelmet nyújtott be az ajánlatok bontását követően töftént e|járási cse|ekménnye|,
ke|etkezett dokumentumma| kapcso|atban, az aján|atkérő a kére|em benyújtásától a

vá|aszának megküIdése napját követő tíz napos időtaĺtam |ejártaig akkor sem kötheti meg

a szeződést . ha részajánlat téte|e lehetséges vo|t, a beszezés érintett részére vonatkozó
szezó1dést - ha eddig az időpontig a szerződéskötési moratórium egyébként lejárna.

L4. A szER'ZőoÉs ueexörÉse És ĺeursÍrÉsr

14.1. Eredményes közbeszezési e|járás a|apján a szerződést a nyeftes szeruezette| (személ|ye|) -

közös aján|attétel esetén a nyeftes szeruezetekke| (szemé|yekke|) - ke|l ír.ásban megkötni a

közbeszezési e|járásban kozö|t vég|eges fe|tételet szezótésteruezet és aján|at

tarta lmá na k megfe|e|ően.
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14.f. A szerződésnek taĺtalmaznia ke|| . az e|járás során a|ka|mazott éĺtéke|ési szempontra
tekintettel - a nyeńes aján|at azon e|emeit, ame|yek éftéke|ésre kerültek.

t4.3. p,z aján|atok e|bírá|ásáró| szó|ó í.ásbe|i osszegezésnek az aján|attevők részére töľtént
megküldése napjátó| a nyeftes aján|attevő és a második |egkedvezőbb aján|atot (ha

ajánlatkérő hirdetett második helyezettet) tett aján|attevő ajánĺati kötöttsége továbbĺ
harminc nappal meghosszabbodik.

14.4. 
^z 

aján|atkérő köte|es szeződéses fe|téte|ként előírni, hogy:
. a nyertes aján|attevő nem fizet, i|letve számo| e| a szeę&és teljesítéséve|

osszefüggésben olyan kö|tségeket, melyek az 56. 5 (1) bekezdés k) pontja szerinti
fe|tételeknek nem megfe|e|ő társaság tekintetében merülnek fel, és me|yek a nyeftes
aján|attevő adóköte|es jövede|mének csökkentésére aIkalmasak;

. a szerz&és te|jesítésének te|jes időtaĺtama a|att tu|ajdonosĺ szerkezetét az
aján|atkérő számára megismerhetővé teszi és az alábbiakban rész|etezett ügy|etekrő|
az aján|atkérőt ha|adéktalanu| éftesíti.

|4.5. Az' aján|atkérőként szezó1dő fé| jogosu|t és egyben köte|es a szerződést fe|mondani . ha

szükséges o|yan határidőveĺ, amely lehetővé teszi, hogy a szerzffiésse| érintett fe|adata

e||átásáról gondoskodni tudjon - ha:
. a nyeftes aján|attevőben közvetetten vagy közvet|enü| 21o/o-ot meghaĺadó tu|ajdoni

részesedést szerez va|ame|y o|yan jogi személy vagy jogi szemé|yiségge| nem

rende|kező gazdasági társaság, ame|y nem fe|e| meg az 56. s (1) bekezdés k)
pontjá ba n meg hatá rozott fe|téte|eknek.

. a nyeftes aján|attevő közvetetten vagy kozvetlentj| 25olo-ot megha|adó tu|ajdoni
részesedést szerez va|ame|y o|yan jogi szemé|y vagy jogi személyiségge| nem
rende|kező gazdasági társaságban, ame|y nem fe|e| meg az 56. 5 (1) bekezdés k)
pontjában meghatározott fe|téte|eknek.

Jeĺen pontban em|ített felmondás esetén a nyertes aján|attevő a szeződés megszűnése
e|őtt má r te|jesített szolgá ltatá s szerződésszerű pénzbe| i el |enéftékére jogosu |t.

14.6. A kü|fö|di adói||etősegű nyeftes aján|attevő köte|es a szeĺződéshez arra vonatkozó
meghata|mazást csato|ni, hogy az i||etősége szerinti adóhatóságtó| a magyar adóhatóság
köaĺet|enti| beszerezhet a nyeftes aján|attevőre vonatkozó adatokat az országok közötti
jogsegé|y igénybevéte|e nélkÍj|.

14.7. A közbeszezési szerződést a közbeszezési eljárás a|apján nyeĺtes aján|attevőként
szerződő félnet i||etve közosen aján|atot tevőknet vagy - ha az ajánlatkérő gazdá|kodó

szervezet |étrehozásának kötelezettségét e|őífta vagy aď, |ehetővé tette - a nyeftes
aján|attevő (ajánlattevők) kizáró|agos részesedésével létrehozott gazdálkodó szervezetnek
(a továbbiakban : projekttársaság) ke|| te|jesítenie.

14.8. Az aján|attevőként szeződő fé| teljesítésében köte|es közreműkodni az o|yan a|válla|kozó

és szakember, amely a közbeszezési e|járásban részt vett az aján|attevő a|kalmasságának
igazolásában. Az aján|attevő koteles az ajánlatkérőnek a teljesítés során minden olyan -

akár a korábban megjelo|t aĺvá||a|kozó he|yett igénybe venni kívánt - a|vál|a|kozó bevonását
beje|enteni, ame|yet az ajánlatában nem nevezett meg és a beje|entésseI egyÜtt
nyi|atkoznia ke|| arró| is, hogy az á|ta|a igénybe venni kívánt a|válla|kozó nem á|| a kizárő
okok hatá|ya a|att.

15. ľłrÉrozľłľÁsT NYÚJTó szERvEzETEK

15.1. Ajánlatkérő a Kbt. 54.s (1) bekezdése a|apján előíqa, hogy az aján|attevő tájékozodjon a

munkavá|lalók vede|mére és a munkafe|téte|ekre vonatkozó o|yan köte|ezettségekrő|,
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ame|yeknek a te|jesíĽés he|yén és a szeződés te|jesítése során meg ke|| fe|e|ni. A
tájékoztatást az i||etékes szeruek ingyenesen teszik elérhetővé.

15.2. Aján|atkérő az a|ábbiak szerint adja meg azon szeruezeteknek (hatóságoknak) a nevét és
címét (elérhetőségét), a me|ye }<tő| az ajá n |attevő megfe|elő tájékoztatá st ka phat:

M u n kavá l la|ók védel me és a m u n kafeltéte|ekre vonatkozó kłitelezettségek:
Budapest Fővárosi Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaiigyi Szakigazgatási
Szeruének Munkavédelmi Fe|ügyelősége
1132 Budapest Visegrádi u. 49.
Postacím: 1438 Budapest Pf. 520.
tel: 06-1-323-3600
fax: 06-1-323-3602
E-mail: budapestfu-kh-mmszsz-mv@ommf.gov.hu, budapestfu-kh-mmszsz@ommf.gov.hu

Budapest Fővá rosi Kormányhivata ! M unkavéde| mi és M u nka ügyi Szakigazgatási
Szeruének Munkaügyi Felügyelősege
1132 Budapest, Visegrádi u. 49.
Postacím: 1438 Budapest ff. 520.
tel: 06-1-323-3600
fax: 06-1-323-3602
E-mail: budapestfu-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu, budapestfu-kh-mmszsz@ommf.gov.hu

1054 Budapest Bástya u. 35.
Postacím: 1438 Budapest ff. 520.
tel: 06-1-484-8080
fax: 06-1-484-8083
E-mail: budapestfu-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu, budapestfu-kh-mmszsz@ommf.gov.hu

Magyar Bányászati és Földtani Hivata|
Székhely:
1145 Budapest, Columbus u. L7-23.
Leve|ezésicím: 1590 Budapest, ff.: 95.
Központi te|efon:
(+36-1) 301-2900
Fax: (+36-1) 301-2903
E-mail : hivatal@mbfh.hu
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Megbízási szenődés

mely létrejött egyrészrő| (székhe|y: .''.'......... tözsszám:
képvise|i:

), mint MegbÍzo (a továbbiakban: MegbÍzo)

másrészrő|

i;;;iä;i#;;..........::..:::i, ;'t ilöilt ł; ffiÜoä1B1'f''M"gbä;tt' ŕä;ätt;; ;übi;
megje|ölt helyen és időben a következő tartalomma|.

I. Előzmények

MegbÍzo a 2011. évi CMII. töruény (a továbbiakban: Kbt.) 121.5 (1) bekezdés b) pontja a|apján

nyílt kozbeszerzési e|járást folytatott |e 20L4. évben ,,Budapest-Józsefuáros, Magdo|na Negyed
Program III.,' (azonosÍtó szám: KMOP-S.1,IlB-t2-k-2012-0001) ,:Í4I4 . Tehetséggondozó
m íĺhelyek szeruezése és műkiidtetése,' tárgyba n.

A nyeftes ajánlattevő a MegbÍzott |ett, így a Kbt. vonatkozó szakaszainak megfe|e|ően a Felek a

szo|gá|tatás te|jesítése érdekében az a|ábbi szeződést kotik.

Megrende|ő rogzíti, hogy a 2013. évi V. toruény 8:1. $ (1) bekezdés 7. pontja a|apján szeę&ő
hatóságnak minőstil.

II. A szeződés tárgya

1. Megbízó megbízza Megbízottat hogy je|en szerzffiés, illetve a közbeszezési e|járás, továbbá a

vonatkozó pá|yázat, és az azza| kapcso|atos Támogatási szerződés irataiban fog|a|taknak

megfe|e|ően az a|ábbi fe|adatokat |ássa e|. Megbízott a megbÍzást e|fogadja.

2. A Megbízott feladatait képezik az a|ábbi tehetséggondozási szo|gá|tatások (nyí|t és zárt
műhelyek |ebonyo|ítása hátrányos he|yzetű 5-12 éves gyermekek számára), a hozzá kapcso|odó

szo|gá|tatasokka| (he|yiség bĺztosítasa, tobozás, szeruezés, eszközok biztosítása, irodahelyiség,
stb.) az 1. pontban fog|a|tat kÜ|önösen a közbeszerzési e|járás iratanyagában fog|a|taknak

megfe|e|ően.

3. Megbízott kijelenti, hogy az e|látandó fe|adatot és fe|téte|eit teljes korűen megismefte és a
szerzffiés te |jes ítésé re képes.

4. Megbízott jogosult a te|jesítésbe a Kbt., továbbá a közbeszezési eljárásban tett nyi|atkozatai

szerint a Kbt. definbiója szerinti aĺvá||a|kozókat (értve ez a|att a te|jesíĽési segédeket is)
(továbbiakban: a|vá||a|kozó) bevonni. A jogszerűen igénybe vett alvá|la|kozókéft Megbízott akként
fetel, mintha a tevékenyseget maga végezte volna el, míg a jogosu|at|anul bevont a|vá||alkozók

esetében fe|el mindazon hátrányos következményekért is, amelyek ezen alválla|kozók bevonása
nélkül nem következtek vo|na be.

III. A szerződés tańalma

1' Megbízott fe|adatának el|átasa során az vonatkozó jogszabályot kozbeszerzési, pá|yázati

dokumentumok fi gye|embe véte|éve| kote|es e|járni.

2. MegbÍzottat eredményfe|e|ősség terhe|i a szeruezési és lebonyo|ítási fe|adatok vonatkozásában,
de a tehetséggondozás sikerességének vonatkozásában nem. Ezzel együtt szerződésszqően
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te|jesít a Megbízott, ha tehetséggondozás azéľt nem sikeres, meft annak színvona|a nem fele|t
meg a szakmai követelményeknet szeződéses e|őírásoknak.

3. A szerződésben fogla|t képzések te|jesítési időszaka: 2014. 09. 15. napjától 2015. 05. 30.
napja, mely utóbbi szigorú (fix) határidő. A szigorú (nx) határidő foga|máva| és
jogkövetkezményeive| a Fe|ek tisztában vannak.

4. Megbízott a fenti időszakban köte|es a nyitott és zárt mĺíhe|yfog|a|kozásokat megtaftani és a
kapcso|ódó fe|adatokat e||átni.

5. Megbĺzott kote|es a gyermekek életkoránat továbbá fej|ettségüknek megfe|eĺő, színvonalas
képzés szolgá|tatás biztosításá ra.

6' Megbízott köteles a tobozási fe|adatok e||átására a dokumentációban foglaltak szerint.

7. MegbÍzott kote|es a műhe|yfog|a|kozásokkal kapcso|atban megállapított technikai (eszköz) és
személyi fe|téte|ek biztosításá ra.

8. Megbízott biztosítja a fogla|kozások megtaftasához szÍ.ikséges - a taftózkodási időszaknak és
feltéte|eknek megfele|ő - he|yiségeket.

9. MegbÍzo kije|enti, hogy ismeretei szerint, amennyiben a Megbízott az egyes
műhe|yfog|alkozásokat az a|ábbi oktatási intézményekben kívanja megva|ósítani, arra nénle az
oktatási intézmény az a|ábbi _ a szeęffiés megkotésekor hatá|yos - e||enértékekke| köt
szezó1dést. Megbízó nem fe|elős azéą ha bárme|y intézmény a szerződést nem koti meg.

Losonci Téri Á|ta|ános Isko|a
1083 Bp. Losonci tér 1.

Fizetendő bérleti díj: 7,75 Ft/nm/óra

Lakatos Menyhéĺt Áftalános Iskola és Gimnázium
1086 Bp. Bauer Sándor u. 6-8.
Fizetendő bérleti díj: L7 Ftĺnmlőra

Németh l-asz6 ÁftaÉnos Isko|a
1084 Bp. Német u.14.
Fizetendő bér|eti díj: L7,87 FVnmlőra

Mo|nár Ferenc Magyar-Anoo| Két Tanítási Nye|vű Álta]ános Isko|a
1085 Bp. Somogyi B. u. 9-15.
Fizetendő bér|eti díjz L4 Ftĺ nml őra
A díj a tornatermekre, spoľtudvarokra is vonatkozik.

10. Megbízott fe|e| az á|tala vagy az érdekében e|járó harmadik szemé|yek á|ta| az ingat|anban,

i||etve annak berendezési és fe|szere|ési tárgyaiban ke|etkezett va|amennyi kárért' va|amint azéft
a károkéft, amelyeket a gyermekek azéft okoznat meft a Megbízott fe|ügye|eti köteĺezettségeit
nem szakszerűen te|jesítette. A kár összegének megtérítése a te|jesítésigazo|ás kiá||ításának

fe|téteIe.

11. Mębízott e||enszo|9á|tatásra a je|en szeződésben fog|alt fe|adatok e||átásáért kizáró|ag a

Megbízótó|jogosu|t. A résztvevőKől el|enszolgáltatás semmifé|e címen nem követelhető, illetve a

részvételt ettő| fÜggővé tenni nem |ehet.

12. A fog|a|kozásokat a Megbízott Józsefuáros területén köte|es biztosítani - kivéve, ha a kti|ső

he|yszín ezt indoko|ja.
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13. Megbízott tudomásul veszi, hogy a szerződés el|enszo|9á|tatásának finanszírozása pá|yázati

forrásbó| töfténik. Ennek megfele|ően Megbízott köte|es a pá|yázat (támogató) előír'ásainak
ma radékta |an betaĺtásá ra.

t4. A szerződés akkor tekinthető te|jesítettnet ha a szerzffiésszeríjen megvalósított
szo|gáltatásokró| a Megbízott benyújt a MegbÍzonak minden o|yan dokumentációt a sztikéges
pé|dányszámban, ame|yre őt a jelen szerz&és, továbbá a támogato, a MegbÍzot köte|ezi.
Szezóldésszeríĺ te|jesítés esetén a MegbÍzo képvise|ője teljesítésigazo|ást á|lít ki. Hiányos
dokumentáció esetén te|jesítésigazolás nem adható ki, és szám|a nem á||ítható ki. A
te|j es ítés i g a zo|ás részszá m lá n ké n t ke rti I ki á l | íta s ra.

15. Megbízott koteles minden olyan dokumentáció e|készítésére, naprakész vezetésére, me|yet
jogszabály, vagy je|en szerzffiés e|őír.

16. Megbízott kote|es a fog|a|kozások során a projeK nyĺlvánosságra vonatkozó
kovete|ményeinek betaľtására, azaz a foglalkozás he|yszínén, hirdetményein és kiosztásra kerü|ő
anyagain a hivatalos |ogók és a támogatás tényének megje|enítésére.

17. Megbízott akadá|yoztatása esetén (értve eza|att a vis maior esetét) kote|es erről, annak
fe|mertj|ését követően haladékta|anu| éftesíteni a MegbÍzot.

18. Fe|ek rogzítik, hogy Megbízott ajánlata szerint a műhelymunkák (nyitott és záft) keretében
köte|ezően vál|alt nyi|vános eseményeken fe|ü|i tobb|etvá|la|ás, de műhe|yenként maximum 3

alkalom:

19. Megbízott köteles a tevékenysegek során megfe|e|ő képzettségge| és gyakor|atta| rende|kező

és számú szemé|y biztosítására.

Iv' A Megbízási díj és annak megfizetése

1. A jelen szeződésben meghatáľozott fe|adatok hiány-, és hibamentes te|jesítése esetén a
Megbíző rtĺóra+Íłfa, azaz forinVóra+Áfa
megbízási dffat köte|es megfizetni Megbízott felé'

A megbÍási dfi magában fog|a|ja az e||átandó fe|adatokkal kapcso|atban fe|merĹi|ő va|amennyi

díjat és ko|tséget továbbá a hasznot. Megbízó nem jogosult a megbízási dffon fe|ü| továbbí
igények Megbízóva| szemben történő éruényesítésére. A korábban rogzített szabályok a|apján

Megbízott a képzésben részt vevőKő| semmifé|e jogcímen fizetési köte|ezettséget nem
követelhet.

2. Ae. aján|attéte|, a szerzffiés, és a kifizetések pénzneme: HUF.

3. Megbízó maximum nettó 2 mil|ió forint e|őleget biztosít. Az e|ő|eg igény|ése Megbízott részérő|

nem köte|ező. Az elő|eg az e|ső részszám|ában számolandó e|. Amennyiben az első részszám|a

összege kisebb a fe|vett eIő|egnél, az esetben az elő|eg a második és harmadik részszám|ában is
eIszámolandó.

4. př' e|őteg rendelkezésre bocsatásának fe|téte|e e|őleg-visszafizetési biztosíték nyújtása

Megbízott á|ta| a Mąbízó részére a Kbt. Ĺ26. 5 (6) a) bekezdése szerint. A biztosíték
szo|gá|tatásának határideje az elő|egbekérő benyújÉsának időpontja. Fz e|ő|eg-visszafizetési
biztosÍtéknak az e|ő|eg teljes e|számolásáig ke|| hatá|yban lennie.
Ha a biztosíték adására a bankgarancia formáját válasĄa a Megbízott, a bankgarancia
nyilatkozat eredeti pé|dányát a Megbízónak át kell adnia. MegbÍzó Kzárő|ag olyan bankgarancia
nyilatkozatot koteles elfogadni, amelyben a bank vá||a|ja, hogy amennyiben a MegbÍzo arról

-L6-



tajékoztatja, miszerint a Megbízott bármely okból nem tett e|eget szerződésben fogla|t -
biztosítekkal biztosított - köte|ezettségeinet úgy Megbízott he|yett a Megbízó e|ső fe|szó|í|ására

átuta[a a bankgaranciábol a Megbízo á|ta| megjelolt összeget a Megbízó bankszámlájgra. A
bankgaranciábaň rogzíteni ke||, hogy a bank a szo|gá|tatást nem vitatja, lemond a szolgáltatás
visszautasítására, visszataftására, annak vitatására vagy beszámítására vonatkozó va|amennyi
jogáró| továbbá arró| is, hogy Megbízottnak a je|en szerz&ésńl vagy azza| kapcso|atban, iĺletve
más jogviszonybó| eredő, a Megbízóval szembeni koveteléseit éĺvényesítse.

A banki készfizető kezessĄ7re a fentiek megfe|e|ően alka|mazandóak.

A biztosÍtási szerződés a|apján kiál|ított - készfizető kezességválla|ást tafta|mazó - kÓte|ezvénnye|

töľténő biztosítás-nyújtá sá ra a fentiek megfe|e|ően a l ka I maza ndóa k.

Megbízott a MegbÍzo javára teljesÍEendő biztosítékot a Megbízó

äü;;í*i; ilffik i;ltáü.;; hö,; ä iłäu,,ää?ľ:,ffit",:tĚ?ľä'?ľ j:xäi,.::.'flŕ;;3i.':.:Í::
összeg.

5. A megbízási díj esedékes része az igazo|t te|jesítést követően MegbÍzott álta| havi egy
a|kalomma| - utó|ag - benyrijtott szám|a alapján átutalással kerÜl kiegyen|ítésre - a Kbt. 130. 5
(1), (5)-(6) bekezdése, valamint a 2013. évi V. töruény 6:130. 5 (1) bekezdése szerint - a szám|a

kézhezvéte|étő| számított 30 napon be|tl|.

6. Ajánlattevő a te|jesítésigazo|ások a|apján havi 1 szám|a benyújtására jogosu|t a tárgyhót

követő hónap 15. napjáig. A te|jesítésigazo|ássa| igazo|t uto|só szám|a benyújtásának határideje:

2015. május 30. napja. A havi számlák téte|es, óradfias e|számolás alapján nyújthatók be

te|jesÍtményarányosan. A te|jesítésigazo|ás a szám|a elvá|aszthatat|an része.

7. Mqbízo nevében az e|őre meghatározott formátumú teljesítésigazolást a ProjeKmęva|ósító
Szeruézet vezetője, a Humánszo|gá|tatási Ügyosztá|y vezetője (kapcso|attartó) a tárgyhavi
te|jesítést követő 15 napon belül á||ítja ki. A teljesítésigazo|ások a szám|a e|vá|aszthatat|an részei.

8. A Megbízott a te|jesítésigazo|ás mellé köte|es csato|ni feladate||átásának dátumait, he|yszíneit,

óraszámát a résztvevők számát bemutató a|áílt összegző |apot, az osszegző lap me||ék|eteként a

megtartott nyĺtott és záĺt míĺhe|yfog|a|kozások, szakmaĺ workshop-ok jelen|éti íveinek máso|atát,

a toglalrozások fotó dokumentációját (elektronikus formátumban) és havi szakmai beszámo|óját.

V. A szeződés időtaÉama' megszíĺnése

1. Je|en szeződést Fe|ek a teljesítésig kötik.

2. Szeęődő fe|ek je|en szeződést rendes fe|mondássaI nem jogosu|tak megszűntetni.

3. Bárme|yik szerződő fé| jogosult je|en szeződést írásbe|i nyi|atkozatáva| azonna|i hatá|lya|

felmonda ni (a tová bbiakba n : rendkívüli fe|mondás).

4. A rendkívrili fe|mondás jogát szerződő felek kü|önösen az alábbi esetekben gyakoro|hatják:

Megbíző részérő|:

1) ha a Megbízott o|yan mu|asztást követ el, ame|y a pá|yázati forrás (támogatás)

lehívhatóságát (akár részben is) kizárja vagy veszé|yezteti.

2) ha a MegbÍzott dokumentá|ási köte|ezettségét nem teljesíti.
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3) titoktartási kötelezettségét a Megbízott megszegi.

4) Megbízott a véghatáridőt nem tatja be,

5) jogerős fe|számo|ási, vége|számo|ási eljárás indu| Megbízott e|len, vagy tor|ik a
cąjegyzékbő|, Vagy bárme|y olyan nyi|vántartásból, amely jogképessegét
megalapozza.

6) bármely fe|adatát nem' Vagy nem megfe|e|ő minősegben vĄ7zie|,
Megbízott ĺészérő|:

1) A Megbízó a részszám|ák megfizetéséve| - megintést követően - 60 napon tú|i

késede|embe esik.

Megbízó köte|es fe|mondani a szeződést, ha

a.Megbízottban köaĺetetten Vagy kozvet|enÜ| 2ío/o-ot megha|adó tu|ajdoni
részesedést szerez va|ame|y o|yan jogi szemé|y vagy jogi személyiségge|
nem rende|kező gazdasági társaság, amely nem fe|e| meg a Kbt. 56. s
(1) bekezdés k) pontjában meghatározott fe|téte|eknek. Ennek
érdekében a szerződés te|jesítésének te|jes időtaftama a|att Megbízott
tulajdonosi szerkezetét a MegbÍzo számára megismerhetővé teszi és a
Kbt. 125.s (5) bekezdés szerinti Ügy|etekrő| a Megbízót ha|adékta|anu|
értesíti.

b. Megbízott köaĺetetten vagy köalet|enü| 25olo-ot megha|adó tu|ajdoni
részesedést szerez va|amely o|yan jogi szemé|y vagy jogi szemé|yiséggel
nem rende|kező gazdasági társaságban, ame|y nem fe|e| meg a Kbt. 56.

5 (1) bekezdés k) pontjában meghatározott fe|tételeknek. Ennek
érdekében a szerződés te|jesítésének teljes időtaĺtama a|att Megbízott a
Kbt. 125.5 (5) bekezdés szerinti ügy|etekről a Megbízót haladékta|anul
éftesíti.

Ebben az esetben a Megbízott a már te|jesített szolgá|tatások el|enéftékére
jogosult.

A rendkívü|i fe|mondás a|ka|mazása e|őtt- amennyiben erre lehetőség van és nem ismételt Vagy a
szeĺzffiés, illewe a támogatás te|jesíthetőségét kizáró szerződésszegés töĺtént - a sérelmet
szenvedett fé| köteles a másik fé| figyelmét a szerzffiésszerű teljesítésre megfe|e|ő határidő
tűzéséve| fe|hívni:

A szerződés teljesíités nélkrj|i megszĹínése esetén a fe|ek a megszűnés hatá|yosu|ásának napján
köte|esek egymássaI e|számo|ni.

YI. Szerződési biztosítékot fele|ősségi sza bá lyok

Megbízott késede|mi kötbér megfizetésére kote|es, ha o|yan okbó|, amiéft fe|e|ős bárme|y

határidőhöz kötott szo|gáItatássa| késede|embe esik. A késedelmi kötbér méftéke minden
megkezdett késedetmes órára 10.000,- Ft, de |egfe|jebb a teljes nettó e||enszo|9á|tatás lOolo-a. A
kötbér minden egyes késede|mes szo|gáltatás után megfizetendő.

Megbízott meghiúsu|ási kötbér megfizetésére köte|es, ha a szerződés te|jesítése olyan okbó|

hiúśu| meg,amiért a Megbízott fe|e|ős, ide érťve art az esetet ls, ha o|yan okbo| amiért
Megbízott fe|eIős a szerz(ńést a Megbízó azonnali hatá||yal fe|mondja. A meghĺúsu|ási kotbér
mértéke a nettó megbízási díj 20o/o-a.
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Megbízott hibás teljesítés esetén hibás te|jesÍtési kötbér megfizetésére köte|es, me|ynek mértéke
a|kalmanként a hibás teljesí|ésse| érintett nettó ellenérték 2Oolo-a'

A MegbÍzo a kotbérkövetelését írásbe|i felszó|íŁás útján éĺvényesíĽheti, me|ynek a Megbízott
kote|es 8 naptári napon be|ü| maradékta|anu| e|eget tenni. Amennyiben a Megbízott a fe|hívás
kézhezvételét követő 3 napon be|ül érdemi - indok|ással és bizonyítékokka| alátámasztott -
kimentést nem tesz, akkor a kötbérkövete|és a Megbízott részérő| e|ismeftnek tekinthető és ezzel
beszámíthatóvá vá|it a Kbt. 130. 5 (6) bekezdés feltéte|einek teljesü|ése esetén.

Megbízó követelheti a fentieken tú| fe|merü|ő kárát (ide értve a nem vagyoni kár miatti igényeket
is). I|yen kárnak tekintendő kü|önösen amennyiben a Megbízott magataftása Vagy mu|asztása

miatt a támogatást nem' Vagy nem te|jes korűen folyósítják.

VII. Egyéb szabá|yok

Megbízott kije|enti, hogy a feladat e||átásához szÜkéges szemé|yi és targyi fe|téte|ekkel
rende|kezit i|lető|eg te|jesítési segédek (értve ez a|att a Kbt. alvál|a|kozó foga|mát) bevonásáva|

azt a Megbízott te|jesíteni tudja.

Fe|ek k.lje|entik, hogy a tevékenysegĹik során a tudomásukra jutott üz|eti titkot megőzik. Üzleti
titokként definiá|nak minden o|yan adatot, me|y jelen szeaődés keretein belül a másik fé||e|

kapcso|atban a tudomásukra jut. Kivéte|t képez ez aló| azon adatok összessége, amely a Kbt.

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

A titoktaftasi kote|ezettség megszegésébő| eredő kárért az ezéft fe|e|ő féĺ kártérítési
kote|ezettség ge| ta ftozi k.

Fe|ek titoktartási kote|ezettsége kiterjed a munkavá||a|óikra, va|amely polgári jogi szeződés
a|apján munkavégzésre irányu|ó jogviszonY, va9Y más jogviszony a|apján a fé||e| kapcso|atban

lévő egyéb személyekre is. Ezen személyek magataľtasáéĺt a titoktartási köte|ezettség

viszony|atában az érintett fél, mint saját magatartasáéft fe|e|.

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

Fe|ek jognyilatkozataikat kizáró|ag írásban, az átvétel helyét és idejét azonosítható módon igazo|ő

módon tehetik meg éruényesen. A fe|ek a fentieken értik az e|eKronikus |eve|ezés (e-maĺ|)

formáját is.

Fe|ek képvise|etére $ognyi|atkozat téte|ére) az ott megjelö|t eset|eges korlátozásokka| az a|ábbi

személyek jogosu |ta k kizáró|agosa n :

MegbÍzo részérő|:

- Név, beosztás:

- E|érhetőségei: ........... .......'..........'..................... i||.

- a Megbízo székhe|ye:

Jognyi|atkozat téte| eset|eges korlátozása, a korlátozás köre: szeĺződés módosítasára irányu|ó

nyilatkozatot nem tehet

- Megbízott részérő|r
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- Név, beosztás:

- Elérhetőségei: ........... i||ető|eg a

- Megbízott székhe|ye

- Jognyilatkozat tétel eset|eges korlátozása, a korlátozás köre: ---

A szeződés modosíŁására kizárólag a Kbt. 132. s szerinti esetekben és mfuon van |ehetőség.

Fe|ek megá|lapodnak abban, hogy amennyiben a szerződés bármely pontja kogens jogszabályba

ütközną Vagy a közbeszezési e|járás kote|ező éruényű dokumentumának tarta|máva|

e||entétes lenne, akkor a szeződés fentieket séńő rendelkezése he|yébe - minden további
jogcse|ekmény, így kü|önosen a szeęffiés módosítása né|kti| - a megséŕett kötelező éruényű
jogszabá|yi rende|kezés vagy kozbeszeĺzési dokumentumi rendelkezés kerÜ|. Fentieket ke|l

megfele|ően a|kalmazni akkor is, ha valamely kógens jogszabá|y akként rende|kezik, hogy
va|ame|y rendelkezése a szerzffiés része (vagy a szeződésben szövegszerűen szerepelnie
ke||) és azt szövegszeríÍen a szerz&és nem tafta|mazza (az adott rende|kezés a szerződés
részét képezi).

Fe|ek megá||apodnak abban, hogy a Megbízott nem fizet, i||etve számol el a szerzffiés
teĺjesítéséve| osszefüggésben o|yan ko|tségeket, me|yek a Kbt. 56. 9 (1) bekezdés k) pontja

szerinti fe|téte|eknek nem megfe|e|ő társaság tekintetében merü|nek fe|, és me|yek a
Meg bízott adóköte|es jövede| mének csökkentésére a l ka I ma sa k.

Aszerz&és és annak dokumentumainak nye|ve a magyar.

A fe|ek megá||apodnak, amennyiben a szeződéssel kapcso|atos vitás kérdések tisztázása nem
jár eredménnye|, úgy kikötik a MegbÍzo székhelye szerint bíróság kizáró|agos i||etékességét.

A Szeződésben nem szabá|yozott kérdésekre a Kbt, a szeződéskötéskor hatá|yos Po|gári

Toruénykon}^/ és a - beszezés tárgya szerint - vonatkozó jogszabályok rende|kezései az
irányadók.

Je|en szeaődés az a|áírásának napján |ép hatályba.

Je|en megá|lapodást a fe|ek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, kozos e|o|vasás és közös
éfte|mezést kovetően jóváhagyó|ag a|áíltak.

Megbízo

Ellenjegyzem:

pénzügyi ellenjegyző

Megbízott
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TARTALoM. És xgr. 49. s (2) BEREzoÉsr sZERINTI rRnrrrcvzÉx

o|daIszám

1. Ta rta lomjeg yzék (1. sz. me| |ék|et)

2. Fe|o|vasó |ap (2.Lĺ2.2. sz. me||ék|et)

3. Ajánlati nyi|atkozat, kü|önösen Kbt. 60. $ (3) és (5) bekezdésre vonatkozóan
(3lA. sz. me|Iék|et)

4. Kapacitást rende|kezésre bocsátó szeruezet nyi|atkozata rende|kezésre ál|ásró|
(3lB. sz. mel|éklet)

5. Ajánlattevői nyi|atkozat alka|masság igazo|ására igénybe vett más szeruezet
vonatkozásában (3/C. sz. me||ék|et)

I. FEJEZET: xránó oKoKKAL KAPCSoLATBAN ELőÍRT NYItATKozATot(
IGAzoLÁsoK

Nyi|atkozat a kizéró okok fenn nem á||ására vonatkozóan aján|attevő, alvá||a|kozo

és az a|ka|masság igazolásában részt vevő más szeruezet vonatkozásában (4. sz.
me||ék|et)

A Kbt. 56. 5 (1) bekezdés k) pont kc) a|pontja tekintetében az aján|attevő
nyi|atkozata arró|, hogy o|yan társaságnak minőst.i|-e, melyet nem jegyeznek
szabá|yozott tőzsdén Vagy ame|yet szabá|yozott tőzsdén jegyeznek; ha az
ajánlattevőt nem jegyzik szabá|yozott tőzsdén, akkor a pénzmosásró| szó|ó töruény
3. s r) pontja szerint definiá|t va|amennyi tény|eges tulajdonos nevének és á||andó

|akóhe|yének bemutatásat taŕaImazó nyilatkozatot sztikséges benyújtani;
amennyiben a pénzmosásró| szó|ó torvény 3. 5 r) pontja szerinti tény|eges
tu|ajdonos nincsen, akkor a vezetőt tisztségvise|ők nevét és |akóhe|yét kel|

feltrintetni

n. FEJEZET: GAzDAsÁGr És pÉľzÜevr ALKALMAssÁccłI.
KAPcso LATBAN E tőÍ RT NYI LATKozATot IGAzo LÁsoK
P/1. Aján|attevő csato|ja a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rende|et 14. 5 (1) bekezdés

c) pontja a|apján az e|őző üzleti év te|jes - á|ta|ános forga|mi adó né|kü| számított -
árbevéte|érő| szóló nyi|atkozatáva|, attó| fĹiggően, hogy az aján|attevő mikor jott

létre, i||etve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok

rende|kezésre á|lnak. (5. számú me||éklet)

Iu. FEJEZET: mŰsznlu, ILLETVE szAKMĄI ALKAtMAssÁccłl.
KAPcso LATBAN E tol RT NYI LATKozATo lq IGAzo lásoK
M/1. Aján|attevő a 3I0ĺ20t!. (xil. 23.) Korm. rendelet 15. s (3) bekezdés d) pontja
alapján mutassa be azokat a szakembereket, akiket be kÍván vonni a te|jesítésbe a
szakemberek megnevezéséve|, képzettségüt szakmai tapaszta|atuk ismeftetésével.
Csato|andó dokumentumok:
- a szakemberek bevonására, ismeľtetésére vonatkozó aján|attevői nyi|atkozat
amelvből derülĺön ki, hoqy me|v szakembeft me|y pozíclőraie|ö|i az ajánlattevő,
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- a szakember mínden o|da|on saját kezű|eg a|áíft öné|etrajza o|yan
rész|etezettsé9ge|, hogy abbo| egyéte|műen derü|jon kĺ az M.2. pontban e|őíft
a|ka|massági feltéte|(ek) te|jesü|ése; (7 és 8 . számú me|lék|etek)
- végzettséget igazo|ó dokumentumok egyszerű másolata;
- a szakember á|tal aláírt rende|kezésre ál|ási nyi|atkozat. (9 . számú me||ék|et)
- más tagállamban szezett jogosu|tság esetében a kü|dő vagy származási országban
szerzett, a fentiekke| egyenéľtékű jogosu|tságot igazo|ó dokumentum magyar nye|vĹĺ

fordĺtása.

ry. FEJEZET: Az EuÁRÁsT MEGINoÍľó FELHÍvÁsBAN előÍnr EGYÉB
NYI LATKozAToĘ IGAzońsoK
Ajánlattevő, az a|ka|masság igazolásába bevont (kapacitást nyújtó) gazdasági
szereplő cegjegyzésre jogosu|t, aján|atban csato|t nyi|atkozatot, dokumentumot

a|áíro képviselőjének a|áírási címpé|dánya vagy a|áírás mintája.

A cégkivonatban nem szerep|ő köte|ezettségválla|ók esetében a cá3jegyzésre
jogosu|t szemé|ytő| származő, ajánlat a|áírására vonatkozó (a meghatalmazott

a|áír.ását is tańa|mazó) írásos meghatalmazás te|jes bizonyító erejű

magánokiratba fog|a|va (6' sz. me||éklet)

Konzorciumi megá||apodás (közös aján|attéte| esetén)

A közös ajá n |attevők megá | |a podásá na k taĺta I maznia ke| | :

- a je|en kł5zbeszerzési eljárásban közos aján|attevők nevében eĺjárni (továbbá
ka pcso|atta ŕasra) jogosu |t képvise|ő szeľvezet meg nevezését;

- a szerződés te|jesí|éséért egyetem|eges fe|elősségvá|la|ást minden tag részérő|;

- aján|atban vá||a|t köte|ezettségek és a munka megosztásának ismeftetését a
tagok és a vezető között;

. a szám|ázás rendjét.

Kbt. L26. (5) bekezdés szerinti nyilatkozat e|ő|eg visszafizetési biztosíték
rende|kezésre bocsátásáró| (1 1 .számú mellék|et)

v. FEJEZET: Üzuľl TITKoTTARTALMAZó IRAToK (ADoTT ESETBEN)

W. FEJEZET: Nz ruÁruI.łľrevő Álrru BEcsAToLNI ĺÍvÁľr
DOKUM ENTUMOK (ADOTT ESETBEN)

+ az aján|athoz csatolni ke|| a papír a|apú pé|dány képo|vasó készĹi|ékkel

készÜ|t CD-re vagy DVD-re írt 3 db e|ektronikus pé|dányát!
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FELoLvAsóup

(öná lló aján lattétel esetén)

1. Aján|attevő
Név:...'......

Székhe|ye:

Telefon:.... ..............Fax: .............

E-mail:

2. Ajántattétel tárgya: ,,Budapest-Józsefuáros, Magdolna Negyed Pľogram III.'
(azonosító szám: KMQP-S.I.LlB.L2-k.2012.00oL),,:Í4I4 . Tehetséggondozó
míihe|yek szervezése és míiködtetése''

3. Ajánlat:

Nettó meqbízási óradÍi (HUF) -Ft
Nyi|vános fe||épések száma
(minimum:12 alkalom, de maximum
míÍhelveként 3 a|kalom)

alkalom

Ke|tezés (he|ység, év, hónap, nap)

(cegjegyzésre jogosu|t vagy szabályszerĹÍen
meghatalmazott képviselő a|áĺrása)
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FELoLvAsóup

(közös ajánlattétel esetén)

1. Aján|attevői konzorcium

Név:..........

SzékheIye:

Telefon:.... ..............Fax: .............

E-mail:

Tagok adatai (néV, székhe|y): .........'

2. Ajántattétel táryya: ',Budapest.Józsefváros, Magdolna Negyed Progľam III.''
(azonosító szám: KMOP.5.1.LIB.I2.k.2012.ooo1),,:Í4I4 . Tehetséggondozó
műhe|yek szeruezése és működtetése''

3. Ajánlat:

Nettó meqbízási óradíi (HUF) -Ft
Nyi|vános fe||épesek száma
(minimum:12 alkalom, de maximum
műhe|yeként 3 alka|om)

alkalom

Ke|tezés (he|ység, év, hónap, nap)

(cegjegyzésre jogosu |t vagy sza bá|yszerűen
meghataImazott képvise|ő a|áírrása)
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3lA. sz. mel|ék|et
łrÁľLAľr NYIIATKoZAT

^lijlľ................:.: ł;;;i;ń;;ä :J-lL'ŕ.l' ..................:............ 
.?:illiffľ,ľffiř"'..äľJ

cégbíróság neve), (ajánlattevő cégjegyzékszáma) nevében

köte|ezettségvá||a|ásra jogosult (tisztseg megje|ö|ése), a Jőzsefvárosi onkormányzat,
mint Aján|atkérő által Budapest.Józsefuáros, Magdolna Negyed Program III.'' (azonosító
szám: KMoP.S.1.LlB.L2.k.2o12.00o1)',:Í4l4 . Tehetséggondozó míĺhelyek
szeruezése és míiködtetése,,tárgyban megindított közbeszeęési e|járássa| összefüggésben.

1. Nyi|atkozom a Kbt. 40. s (1) bekezdés a) pontja a|apján, hogy a közbeszerzés tárgyának
a|ábbiakban határozott részeivel

2. Nyi|atkozom a Kbt. 40 5 (1) bekezdés b) pontja alapján, hogy a szerződés te|jesí|éséhez a
kozbeszezés értékének 100/o-át megha|adó méftékben az a|ábbi alvá||a|kozó(ka)t kívánom

az a|ábbi száza|ékos

Nyilatkozom Kbr. 55. s (5) bekezdése a|apján, hogy kapacitást nyújtó
uk venni3:

4. A Kbt. 60. s (3) és (5) bekezdései alapján nyi|atkozom, ho9Y aján|atunk az előzőekben
meghatározott - á|taIunk te|jes körűen megismeft - dokumentumokon a|apszik.

A szenődésteruezetben rogzített, a tárgyi fe|adat el|átásához sztikséges köte|ezettségeinket
maradékta|anul te|jesítjÜk a Fe|o|vaso|apon rogzített ár alkalmazásával. Nyi|atkozunt hogy
aján|atunkat az aján|ati kötöttség beál|tát követően az e|járást megindító fe|hívásban megjelölt
időpontig fennta rtju k.

Nyi|atkozom, hogy nyertességtink esetén a je|en dokumentáció mel|ék|etét képező
szezó1désteĺvezet mękotését vállatjuk és azt a szeződésben fog|a|t a fe|téte|ekkel te|jesítjük.

6 A megfelelő rész kitöltendő!
6 A megfe|elő rész kitöĺtendő!
6 A megfe|e|ő rész kitti|tendő!

a|ábbi
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Nyi|atkozom továbbá, hogy vá||a|kozásunk a kis- és középválla|kozásokroJ, fejlődésük
tamogatásáró| sző|ő törvěňy szerint ....-vá||a|kozásnaka minősĹi| ĺ
válla|kozásunk nem taftozik a kis- és középváI|alkozásokró|, fej|ődésük támogatásáró| szó|ó

törvény hatálya alá5.

Keltezés (he|ység, év, hónap, nap)

(cegjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen
meghatalmazott képvise|ő a|áírása)

6 A megfe|e|ő rész kitö|tendő!
6 A megfe|e|ő rész kitö|tendő!
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3IB.sz. me|léklet
NYILATKOZAT

az erőforrások rendelkezésre ál|ásáról

A|ulírott ......., me|yet képvise|: ...,.'....., mint kapacitást rende|kezésre

bocsátó szervezet a közbeszezésekrő| szőlő 2o1I. évi CMII. töruény (Kbt.) 55. S-ának (5)

bekezdése a|apján kije|entem, hogy a Józsefuárosi onkormányzat, mint Aján|atkérő á|ta|

Budapest.Józseńráros, Magdo|na Negyed Program III.'' (azonosító száml KMOP-

5.1.UB.12.k.2ol2-ooo1),,r4l4 . Tehetséggondozó mĺihelyek szeruezése és
működtetése,, tárgyban megindított kozbeszezési e|járásban a szeĺződés te|jesítéséhez

szükséges aIábbi erőforrások az aján|attevő rende|kezésére fognak á||ni a szerződés

teljesítésének időta fta ma a |att:

{Az érintett erőforrások pontos ĺeírása a pénztigyĺes gazdaaígi, ĺĺletve a mĹÍsmkĺ és szakmai
alkatmasság tekĺntetében az eĺjárást megĺindító feĺhĺuás szerĺnt.}

Keltezés (he|ység, év, hónap, nap)

(cegjegyzésre jogosult vagy szabá |yszerűen
meg hata I mazott képvise|ő a |á írása)
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3lCsz. me|léklet
NYIHTKOZAT

a Kbt. 55. 5 (6) bekezdés szerint

A|ulírott ......, mint a .......'...... (ajánlattevő mqnevezése)
(ajánlattevő székhelye),

G;;;;:i;;ő *,. ľ!í:::;:,,,:#K^cegbírósíág neve),
kote|ezettségválla|ásra jogosu|t (tisz9q megjeĺcitése), a Józsefuárosi onkormányzat,

mint Ajánlatkérő á|tal Budapest-Józsefváľos, Magdolna Negyed Program III.'' (azonosító
szám: KM9P-5.1,LlB.L2.k.2o12.ooo1),,:Í4l4 . Tehetséggondozó míĺhelyek
szeruezése és mĺiködtetése'' tárgyban megindított kĺ5zbeszerzési e|járássa| összefüggésben.

A Kbt. 55. s (6) bekezdésének a) pon$a a|apján nyi|atkozom, hogy az alka|masság igazo|ásakor

bemutatott, ňás szeruezet átaĺ rende|kezésre bocsátott erőforrásokat a szerződés teljesítés

során tény|"g"'"n igénybe fogom venni. Ennek módja6:

Kapacitást nyújtó szeruezet megnevezése
(név' székhely)

Igénybevéte| módja

A Kbt. 55. s (6) bekezdésének b) pontja alapján nyi|atkozatom, hogy azon szervezetet, ame|ynek

adatait az a|ka|masság igazo|ásáńóz reínaszńálom,'az a|ábbi módon vonom be a te|jesíEés során7:

Kapacitást nyújtó szeruezet megnevezése
(néV' székhe|y)

A mód, ahogy a szerzffiés te|jesítése során a

szeruezet szakmai tapaszta|ata bevonásra
kerü|

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

A Kbt. 55. 5 (6) bekezdésének c) pontjában fogla|t a|kalmasság igazo|ására -- amennyiben az

a|ka|masságĺ kóvete|mények nem. a 
- 
te|jesítéskor ténylegesen rende|kezésre bocsátható

erőforrásokra vonatkoznak - benyújtom a(z).... (aĺkatmasság igazolásában részt vevő
szeruezet megnevezése) nyi|atkozatát arra vonatkozóan, hogy a hatá|yos Ptk-b9n fogla|tak szerint

kezességet vállal az ájańnĺ<erot a teljesítésem e|maradásáva| vagy. hibás. te|jesítésemmel

összefüggésben éft o|yan kár megtérítésére, amely más biztosítékok érvényesítéséve| nem térü|t

meg.

Keĺtezés (helység, év, hónap, nap)

NYITATKOZAT
a Kbt' 55. s (6) bekezdés szerint

A|u|írott ...., mint a ..............

(ajánlattevő székhelye)

6 A megfe|e|ő rész kitö|tendő!
7A 

megfe|e|ő rész kittiltendől

3ICsz. mel|éklet

(ajánĺattevő mqnevezése)
(ajánĺattevőt nyilvánbftó
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cégbíróság neve), (ajánlattevő cegjegyzékszána) nevében

kotelezettségvá||a|ásra jogosult (tisztseg megjetcitése), a Józsefuárosi onkormányzat,
mint Aján|atkérő á|ta| ,,Budapest-Józseńĺáľos, Magdolna Negyed Program III."
(azonosÍtó sám: KMQP.S'1.LIB-L2-k.2o12-ooo1)' ,;Í4I4 Tehetséggondozó
míĺhelyek szeruezése és míĺködtetése'' plojekt,. tárgyban megíndított közbeszezési

e|járássa I osszefüggésben.

A Kbt. 55. 5 (6) bekezdésének a) pontja a|apján nyi|atkozom, hogy az alka|masság igazo|ásakor
bemutatott, más szeľvezet á|ta| rende|kezésre bocsátott erőforrásokat a szeĺződés teĺjesÍtés

során tény|egesen igénybe fogom venni. Ennek módja8:

Kapacitást nyújtó szeruezet megnevezése
(név, székhe|y)

Igénybevéte| módja

A Kbt. 55. s (6) bekezdésének b) pontja alapján nyi|atkozatom, hogy azon szelvezetet, ame|ynek
adatait az a|kalmasság igazolásához felhaszná|om, az a|ábbi módon Vonom be a te|jesítés során':

Kapacitást nyújtó szeruezet megnevezése
(néV' székhely)

A mód, ahogy a szerzffiés teljesíEése során a

szeĺvezet szakmai tapaszta|ata bevonásra
kerÍ.il

A Kbt. 55. 5 (6) bekezdésének c) pontjában fogla|t a|ka|masság igazo|ására - amennyiben az
aIkaImassági követe|mények nem a te|jesítéskor tény|egesen rende|kezésre bocsátható
erőforrásokra vonatkoznak - benyújtom a(z)..............'.. (aĺl<aĺmassiíg igazoĺásában részt vevő
szeruezet megnevezése) nyi|atkozatát arra vonatkozóan, hogy a hatá|yos ftk-ban fog|a|tak szerint
kezessĄ;et vá||a| az ajánlatkérőt a te|jesítésem e|maradásáva| vagy hibás teljesítésemme|
összefrlggésben ért olyan kár megtérítésére, ame|y más biztosítékok éruényesítésével nem térü|t

meg.

Ke|tezés (helyseg, év, hónap, nap)

(cegjegyzésre jogosult vagy sza bá|yszerűen
meghata|mazott képvise|ő a|áírása

8 A megfe|e|ő resz kĺtö|tendő!
9A megfele|ő rész kittĺ|tendő!
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4. számú me|léklet

Nvrułrroznr

a kizáró okok vonatkozásábanlo

A|u|írott mint a(z)
(székhely:

szeruezet cegjegyzésre

jogosu|t képviselője a ,,Budapest.Józseńĺárcs, Magdolna Negyed Program rII."
(azonosító szám: KMOP.$.1.LlB.Lz.k.2o12-ooo1),,:Í4l4 . Tehetséggondozó
míĺhelyek szelvezése és működtetése', tárgyban kiíft közbeszeęési eljárás során az alábbi

nyi|atkozatot teszem a kizáró okok vonatkozásábanll:

I.
Az á|ta|am képvise|t szeruezet nem tartozik a Kbt. 56.
bekezdésében és a Kbt. 57. s (1) bekezdés a)-d) és f)
hatálya a|á.

5 (1) bekezdésében, Kbt. 56. s (2)
pontjaiban meghatározott kizáró okok

il.
GgÜnt mint aján|attevő a szeződés teljesÍtéséhez nem vesz igénybe a fenti kizárő okok hatá|ya

a|íeső.a|vá||a|iozóVa|vá||alkozókat, i|letve á|ta|unk az a|ka|masság igazo|ására igénybe vett más

sze ruezetet/sze ruezete ket.

nr.
A| u l írott ajá n |attevő nyi |atkozom, hogy cĄ;emetl2

- szabályozott tőzsdén jegyzik l szabá|yozott tőzsdén nem jegyzik.

Amennyiben a céget szabá|yozott tőzsdén nem jegyzit úgy13

- az alábbiakat nyibtŔozom a pénzmosás és a terrorizmus frnanszírozása megelőzéséről és
negakadáĺyozásárót szóló 2007. évi OOWI. töĺvény 3. s r) pontja szerint definiá|t
vańmennyi tényleges tu|ajdonosró|la:

'o Több részre tÖrténő aján|attéte| esetén is e|egendő 1db nyi|atkozat kitöltése
llAKb1 57. $ (l) bekezdés a)-d), valamint f) pontjában foglalt kizáľó okokavonatkozśnyi|atkozatotaza|vtů|a|koző ésaz

alka|masság igazolásában részt vevő más szeľvezet vonatkozĺsában az aján|attevő(ľészvételre jelentkező) vá|aszttsa

szerint a követkęzők szęrint lehet igazolni:
a) a!án|attevő saját nyi|atkozatot nyrĺjt be (a fentiek szeľint. ó. sz. iratminta) arról, hogy nem vesz igénybe a Kbt.
57. $ (1) bekezdés a)-d), va|amint Q pontja szerinti kizáró okok hatá|ya a|á eső alvá||alkozrít' va|amint az á|ta|a

dkalmasságának igazo|ására igénybe vett más szeľlezet nem tartozik a Kbt. 57. $ (1) bekezdés a)-d)' va|amint f)

pontja szerintikizáró okok hatá|ya a|á,vagy
Ĺ) az eljaľásban megielölt alvállalkozó ny||atkozatÁt - a męg nem jelölteke az a) pont szerinti nyilatkozat mellętt -,

valamint az alkalmasság igaznlásźra igénybe vett más szervezetĺyi|atkozatźt is benyujthatja anól, hogy a szervezet nem

tartozik a Kbt. 57. $ (l) bekezdés a)-d), valamint f) pontja szerinti kizĺLró okok hatá|yaa|ä.
12 Megfeĺe|ő vá|asz a|áhúzandó!
13 Megfele|ő vá|asz a|áhúzandó!
14 A plénzmosás és a terrorizmus finanszírozása mege|őzésérő| és megakadá|yozásáró| szó|ó 2007 ' évi OooffI' törvény 3. 5 r)
pontja szerĺnt ténv|eoes fu |aidonos:' 

ra).az a természetes személv' aki jogi szemé|yben vagy jogi szemé|yiségge| nem rende|kező szervezetben közvet|enti|

vagy kozvewe a szavaz.atl pglok vagy Jtúajooni hányad lega|ább huszontit száza|ékáva| rende|kezit ha a jogi szemé1y vagy
jog1.szemé|yisegge| nem reńoelrez6 szervézet nem a szábá|yozott piacon jegyzett !á.sa'ág, ame|yre. a koztisségi jogi

izáoaryozesśal iigv aza| egyenértékű nemzetközi e|őírąásokkal összhangban |évő kĺizzétételi követe|mények vonatkoznat
rb) aź a természätes s.erňéy, aki jogi szemé|yben vagy jogi szemé|yiségge| nem rende|kező szeĺvezetben meghatározó

befo|yássaI rende|kezit
Ą áz a természetes szemé|y, akinek megbízásábó| va|ame|y ügy|eti megbízást végrehajtanat
rd) aĺapítványok esetében az a természetes szemé|y,-ĺ. 

äri az ätapívány vagyona |ega|ább huszontit száza|ékának a kedvezményezet$ą ha a |eendő kedvezményezetteket
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á||andó lakóhe|ye:
15

neve:
va9y
az a|ábbiakat nyi|atkozom, hogy a pénzmosás és a terrorĺzmus finanszírozása
mege|őzéséről és megakadá|yozásáró| szóló 2oo7. évi cno0/I. töruény 3. 5 ra)-rb) pontja
szerinti természetes szemé|y hiányában az re) pont szerinti tény|eges tu|ajdonos a jogi
szemé|y vagy jogi szemé|yiségge| nem rende|kező szeĺvezet vezető tisztségvise|ője(i)1,
aki(k)nek nevét és állandó lakóhe|yét az a|ábbiakban adjuk meg:

vezető tisztségvise|ő: 16.
, á|landó lakóhe|ye:

rv.
A|u|írott ajánlattevő nyilatkozom, hogy a Józsefuárosi Önkormányzat, mint Aján|atkérő á|ta|

,,Budapest.Józseńĺáľos, Magdolna Negyed Program III''' (azonosító szám: KMOP-
5.1.1/B.12-k.2oL2-ooo1),,,T4l4 . Tehetséggondozó míĺhelyek szenĺezése és
míiködtetése'' tárgyban megindított kozbeszezési e|járás tekintetében vá||a|kozásunkka|
szemben nem állnak fenn a Kbt.-ben fog|a|t a|ábbi kizárő okot ame|yek szerint nem |ehet

ajánlattevő:
Kbt. 56. 5 (2) bekezdés:
- ame|yben kozvetetten vagy köaĺet|enü| több, mint 25olo-os tu|ajdoni réssze| vagy szavazati
jogga| rende|kezik o|yan jogi szemé|y vagy jogi szemé|yisá;ge| nem rendelkező gazdasági

társaság, amelynek tekintetében az 56. $ (1) bekezdés k) pontjában meghatározott fe|téte|ek
fennállnak.

A)* nincs i|yen koałetetten vagy kozvet|enü| tobb, mint 21o/o-os tulajdoni réssze| vagy szavazati
jogga| rende|kező jogi személy Vagy jogi szemé|yiseggel nem rende|kező gazdasági társaság.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

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

B)x Amennyiben van az ajánlattevőben köaĺetetten vagy köaĺet|enü| több mint 25olo-os tu|ajdoni
réssze| Vagy szavazati jogga| rende|kező jogi szemé|y vagy jogi szemé|yiséggel nem rendelkező
gazdasági társaság, azokat az a|ábbiakban nevezem meg:

A fenti jogi személyekre vagy jogi szemé|yiségge| nem rende|kező gazdasági társaságokra
vonatkozóan a Kbt. 56. s (2) bekezdésében hivatkozoB kizáró fe|téte|ek nem á||nak fenn.

már meghatároztát
2. akinek érdekében az a|apítványt |étrehoztát i||etve műkĺidtetik, ha a kedvezményezetteket mé9 nem határozták meg,

va9y
g. ärĺ tagja az a|apÍtvány keze|ő szervénet vagy meghatározó befolyást gyakoroĺ az a|apítvány vagyonának |ega|ább

huszonot száza|éka fe|ett, i||eWe az a|apítvány képvise|etében e|jár, továbbá
re) az ra)-rb) a|pontokban meghatározott természetes szeméĺy hiányában a jogi szemé|y vagy jogi szemé|yiségge| nem

rendelkező szervezet vezető tisztségvise|ője;
15 szükséo esetén bővíthető!
ĺ6 

az .a;-ib; a|pontokban meghatározott természetes személy hĺányában a jogi szemé|y vagy jogi szemé|yiségge| nem

rende|kező szeľvezet vezető tisztségvise|ője
17 Szĺikség esetén bővíthető!
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Ke|tezés (he|ység, év, hónap, nap)
(cęjegyzésre jogosu|t vagy szabá|yszerűen

meg hata|mazott képvise|ő aláír.ása)
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5. számú mel|éklet

MEGHATALMAZÁS

A|u|írott ., mint a(z) (székhe|y:

...... ........'......) aján|attevő/a|vá||a|kozől az a|ka|masság igazolására

igénybe vett más szeruezet Ĺ8 cégjegyzésre jogosu|t képviselője ezenne| meghatalmazom

il;;;il ;;; ú 
" 

nä 
", "ľ 

i,ĺl ;T;"; lil;*' ;l,.i.ŕ;;" j?ff ľ.' ]' * l?ľJ-':'.i ; ľä*.
2012.000t), ,:Í4l4. Tehetsłággondozó míĺhelyek szelvezése és műkiidtetése', tárgyú

közbeszezési eljárás kapcsán készített ajánlatunkat a|áír.asáva| |ássa e|.

Ke|tezés (he|ység, év, hónap, nap)

(meg hata I m aző cąjąyzésre jogosu lt

képvise|őjének a |á ír.ása)

(meg hata I mazott aláír.ása)

E|őttünt mint tanúk e|őtt:

A|áír.ás:

Név:

Lakcím:

l8 A nyilatkozaltevő személye szeľint a megfelelő résza|áhtaandó!
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6. számú melléklet

NYI LATKOZAT TELI ES ARBEVETELROL

A|u|írott...... ........ mint a(z)............

(székhe|y:'. ...........''..".....') aján|attevő / kozös ajánlattevő / a|vá||a|kozó ĺ az

a|ka|masság igazo|ására igénybe vett más szeruezetlg cégjegyzésre jogosu|t / meghata|mazott

képvise|ője'o,,Budapest.Józsefuáľos, Magdolna Negyed Program III.'' (azonosÍtó szám:
KMoP.5.1.LlB-L2-k.2o12.ooo1),,iÍ4l4 - Tehetséggondozó míihe|yek szeruezése és
mĺĺködtetése', tárgyban indított közbeszerzésĺ e|járás során nyi|atkozom, hogy az e|őző úz|eti

évben társaságunk te|jes nettó árbevétele az a|ábbi volt:

időszak (Ev),' A te|ies nettó árbevéte| (HUF)

Ke|tezés (he|ység, év, hónap, nap)

(cegjegyzésre jogosu |t vagy sza bá |yszerĹĺen

meghataImazott képvise|ő aláírása)

7.sztlmű me|!éklet

NYIlÁTKozAT
a 310/2011. (ruI. 23.) Korm. rendelet 15. s (3) bekezdés d) pontia alapján azoknak a
szakembereknek a megnevezése, képzettségüt szakmai tapasztalatuk ismeftetése,

akiket be kíván vonni a teljesítésbe

A|u|írott mint a(z)
(székheIy: ) cegjegyzésre jogosu|t/meghata|mazott

képviselője ezenne| k.ljelentem, hogy a(z) mint

ajánlattevő/kozös aján|attevő/az a|ka|masság igazolására igénybe vett más szervezet rende|kezik

az e|járást megi nd ító fe|h Ívásba n meg határozott a|ábbi szakemberekke| :

19 A nyi|atkozattevő szemé|ye szerint a megfe|e|ő rész a|áhúzandó!
20 Kérjük a nyi|atkozatot a|áíní szemé|ye szeńnt a megfelelő részt a|áhúzni'
2ĺ Aménnyiben az aján|attevő az a|ka|massági fe|tételben e|őíĺt árbevétel|e| azért nem rende|kezik az aján|atkérő á|ta| e|őírt

te|jes idószakban, mert az idószak kezdete után kezdte meg mĺiködését, abban az esetben je|ö|je meg a míikcidésének
időpontját (év, hónap, nap) ame|yre az árbevétele vonatkozik
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Ennek igazo|ásaként a nyilatkozat me||ék|etét képezi:

a szakemberek saját kezű|eg aláílt szakmai öné|etrajzai, o|yan rész|etezettségge|, hogy azok
a|apján az alkalmasság minimumkövete|ményei között e|őílt fe|téte|ek meg|éte

egyéfte|műen megá||apítható legyen;

a szakemberek vĄ;zettségét és képzettségét igazo|ő dokumentumot egyszerű máso|atban,

a szakemberek által a|áírt, rende|kezésre á|lási, va|amint arra vonatkozó nyilatkozatai, hogy az
eljárásba történő bevonásáró| tudomássa| bírnat te|jes bizonyíto erejű magánokiratba
foglalva.

Ke|tezés (he|ység, év, hónap, nap)

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

8. számú melléklet

SZAKMAI öľÉI.eľmrz

Állampolgárság:
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Intézmény megnevezése I Végzettség

Korábbi pľojektek ismeÉetése, kezdési
és befejezési időpon tjai,,, szerződés

nettó értéke

Ellátott funkciók és feladatok
felsoľo|ása

Munkahely megnevezése / Beosztás

22 Kérjiik a megszeÍzett szakmai tapaszta|at kezdő és zánó időpontiát év' hónap bontásban megadni a szakmai
tapasztalat .dőtartamának ellenőrizhetősége érdekében
ts Amennyiben munká|tatóként nem aján|attevő kerül fe|tüntetésre ú9y kérjük |egyenek tekintette| a Kbt. 55. s (4)-(6)

bekezdéseire! A tény|eges munká|tatót a|ka|masság igazo|ásában részt vevő szervezetként és a Kbt. 55' s (6) bekezdés a)
pon!ára tekintette| egyben a|vá||a|kozóként az ajánĺatban szükséges bemutatni!



EGYEB

Egyéb képessegek: ............

Ke|tezés (he|ység, év, hónap, nap)

(saját kezŰ a|áírás)za

24 Kérjük minden o|da|on a|áími!
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9. számú me|lék|et

NYIláTKozAT

a szakember rendelkezésre állásáról

A|u|írott ..'., mint a(z) .......... aján|attevő / közös

aján|attevő / a|válla|koző ĺ aza|ka|masság igazolására igénybe vett más szeruezet'5 á|ta| aján|ott

szakember kije|entem, hogy részt veszek a ,,Budapest.Józsefuáros, Magdo|na Negyed
Program III.. (azonosító szám: KMQP-$.[.LIB.Ĺ2.k-2o12.o001)' ,:Í4l4
Tehetséggondozó míĺhe|yek szelvezése és míiködtetése'' tárgyú közÉszerzési eljárásban.

Kijelentem továbbá, hogy az aján|at nyertessége esetén képes vagyok do|gozni, és do|gozni

kilvánok a szeęődés teljes időtaľtama során, az aján|atban szerep|ő beosztásban, ame|yre

vonatkozóa n az öné|etrajzomat benyújtottá k.

Nyi|atkozatommal kijelentem, hogy nincs más olyan kötelezettségem, ame|y a fent jelzett

kozbeszezési e|járás a|apján megkötött szerződés teljesítése során a szeĺződés te|jesÍtésében

való m u n kavégzésemet bá rmi|yen szempontból akadályozná.

Ke|tezés (he|ység, év, hónap, nap)

(sajátkezű a|áírás)

25 A nyilatkozattevő szemé|ye szerint a megfe|elő rész a|áhúzandó!
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A|uĺírott

10. számú mellékĺet

Nyilatkozat

biztosítékok nyújtásá ń!

a(z)
(székhe|y:

;;;ffi *é*;ääj" ; ;;*"áä Ö;-ffi.*J ;;.l 
.lil5ľů%'T'Ľř"J 

:ľJ:'"f:x:
Józseńráros, Magdolna Negyed Program III.,' (azonosÍtó szám: KMOP-S.1.LIB.L}.k.
2o12.ooo1)' ,:Í4I4 - Tehetséggondozó mĺihelyek szeruezése és míĺködtetése,'
tárgyban kiíĺt közbeszerzési e|járás során az a|ábbi nyi|atkozatot teszem.

Ezúton

nyilatkozomthogy

e|ő|eg igény|ése esetén az elő|eg-visszafizetési biztosítékot a Kbt. 126. 5 (5) bekezdése alapján, a

Kbt. 126. 5 (4) bekezdés szerinti határidőre az Aján|atkérő rende|kezésére bocsátom.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

(cegjegyzésre jogosu|t vagy szabá|yszerűen

meghatalmazott képvise|ő a |á írása)
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,,Budapest-Józsefuáros, Magdo|na Negyed Program III.,' (azonosíEo szám: KMOP-5.1.1lB-Lz-k-
2o12-ooo1), ,:Í4I4 - Tehetséggondozó míĺhe|yek szelvezése és míiködtetése''

A közbeszerzés tárgya és mennyisége:
A negyedben é|ő hátrányos helyzetíĺ tehetséges fiatalok kibontakozásának e|ősegí|ése,
tehetségtobozás erősí|ése, egyéni és kiscsoportos tehetséggondozási szolgáltatások fej|esztése
tehetségműhe|yekke|. Cé|csopoĺt: Magdo|na negyedben é|ő hátrányos he|yzetĹÍ 5-12 éves korú
gyermekek.
Az érintett á|ta|ános iskolák a kovetkezők:
Losonci ĺéri Általános Isko|a
1083 Bp. Losonci tér 1.

Lakatos Menyhéft ÁtaÉnos Isko|a és Gimnázium
1086 Bp. BauerSándor u. 6-8.
Németh Ltsz|ő A|ta|ános Isko|a
1084 Bp. Német u. 14.
Mo|nár Ferenc Magyar-Ango| Két Tanítási Nye|vű Á|ta|ános Iskola
1085 Bp. Somogyi B. u. 9-15.
A műhe|yfog|a|kozások megtaftására alka|mas, tehát a cé|csopoft több órás taftózkodásának
megfe|e|ő he|yiség biztosÍtása az ajánlattevő fe|adata.
Aménnyiben á prógramban érintefu Átalános Isko|ában töfténnek a műhe|yfog|a|kozások, akkor
az a|ábbi iskolákka| és összegekke| ke|| számolni:

Losonci réri ÁtaÉnos Isko|a
1083 Bp. Losonci tér 1.

Fizetendő bér|eti díj: 7,75 Ft/nm/óra

Lakatos Menyhéft ÁtaÉnos Isko|a és Gimnázium
1086 Bp. Bauer Sándor u. 6-8.
Fizetendő bérleti díj: 17 Ftlnmlőra

Németh l.asz|ó ÁtaÉnos Isko|a
1084 Bp. Német u. 14.
Fizetendő bér|eti díj: 17,87 FVnm/óra

Molnár Ferenc Magyar-Ango| Két TanÍtási Nyelvű ÁtaÉnos Isko|a
1085 Bp. Somogyi B. u. 9-15.
Fizetendő bér|eti díj: 14 FVnm/óra
A díj a tornatermekre, spoftudvarokra is vonatkozik.

A projekt fő tevékenysege egyéni és kiscsopoftos tehetséggondozó szo|gá|tatás kia|akítása a

negyed jó képessegű, de hátrányos he|yzetíĺ gyermekei számára. A cé|csopoft tagjai

éle|rorulňényeik, és szociá|is he|yzetĹik miatt családjukon be|ü| álta|ában nem kapják meg a
tanuláshoz, műve|ődéshez, fej|esztéshez, tehetsegük kibontakoztatasahoz szüKéges fe|téte|eket.

Az átta|ános iskolába járó gyerekek számára nyújtott szo|gá|tatás a tanórákon kívü|i idősávban

tofténik. A szo|gá|tatás megfe|e|ő feltételeket teremt a diákoknak a tehetségÜknek megfe|e|ő
gondozási tevékenys{;ek e|végzésére.
Á proje6 megva|ósítása során a negyedben kü|onféle úgynevezett tehetséggondoző műhe|yek
valósu|nak meg a tanórai órarendeken kívü|i idősávban. A tehetségműhe|yek nem azonosak a

sza kkörökke|, kom p|ementer szo| gá |tatást nyújta na k.

1. Tobozás és kiválasztás:
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A projeK e|ső időszakában háromféle ''nyĺtott'' műhe|y indu|, ame|yeken bárki részt vehet aki

az.adôtt téma iránt érdek|ődik. A műhelyek az a|ábbi terü|etekre fókuszá|nak: táb|ás játékok
(9ondo|kodásfej|esztés), képzőmíivészeti/zenei (művészeti fej|esztés), mozgásos míÍhe|yek
(mozgásfejlesztés).
A nyitott műhe|yek 2oĹ4l2o15. tanév első fé|évében, 2014. szeptember 15-én indulnat
cé5úr a tehetségek tobozása és e|őszűrése. Az igazán tehetségeseket az érdek|ődés taftja a
múheýekben, a tobbiek várhatóan e|maradnak a fog|alkozásokró|. 

^2014. 
november L7-tő| a

tehetségeseknek indu| cé|zottabb, többfé|e tehetséggondozó program' a három terü|etet
tovább bontva zát műhe|yekke|.
Aján|attevő á|ta| rész|etes kérdőív kikü|dése (vagy on|ine kérdőÍv) a pedagógusoknat
ame|yek alapján meghatározott számú tanu|ót jelö|hetnek a nyitott műhe|yek tagjainak. Ezen

eszkóz segítségéve| kü|önböző típusú ,,tehetséggyanús', gyerekek kerülnek azonosításra és
kivá|asztásra. Á nyitott műhe|yek cé|ja tehát a tehetségek azonosítása és továbbkü|dése a

zát műhe|yek fe|é.
Ce| |ehető|eg minél több gyereket bevonni, ezéĺt nem elsősorban az isko|ai teljesítmény,
hanem sokka| inkább az érdeklődés a fontos szempont a kivá|asztásná|. Kockázatot jelent,

hogy a tanárok nagy esellye| inkább a jó tanu|ókat küldik a műhe|yfog|a|ko-zásokra. Ezen

kockázat keze|ése érdekében készrj| a gyerekek kivá|asztásához a rész|etes e|őzetes kérdőÍv,

és va|ósul meg a nyitott műhe|yekben a további szűrés.
A nyitott műhe|yeket fogadó "zárt,, műhelyek az a|ábbi témakörökbe indu|nak:

gondo|kodásfej|esztés táb|ás játékokka|, csillagászat, diákújságírás, zene, dráma-színjárszás,
spoft, képzőművészet.

2. Nyitott műhelyek

Időtaftam l 2OI4. szeptember 15. - 2015. február 28.
Mennyiség: minimum 126őra (21 hétx3 műhe|yxmin 2őralhét)

Nyitott műhelyek leíľása:

Nyitott műhelyek leírása:

2/1. Gondo|kodásfej|esztő műhe|y (táb|ás játék) (matematikai-|ogikai, interperszoná|is)
Teruezett fog|a|kozások (min. 2 óralhét):
. tíz táb|ás játék megtanu|ása, begyakor|ása
. kétfé|e óriás (szabadtéri) tábla és eszkozök e|készíEése
. Nyilvános események - minimum követe|mény:

. ldb fog|a|kozás megtaftása kozterü|eten, óriás táblákon (kü|sősök bevonásáva|)

. ldb ru|onboző isko|ák (legalább 3 isko|a) diákjaiva| való megmérkőzés (két-háromféle
játékban)

. ĺdb nyilvános mérkőzés f ház |akóközosségéve| (fe|nőttekkel) vaĺó megmérkőzés
(két- há romféle játékba n )

2 l 2,T ucsolęen eka r (zen ei, i nterperszo n á l i s)
Tervezett fog|a|kozások (min. f óralhét):
. hangszeres próba
. Á||ami Hangversenyzenekar meg|átogatása
. Nyilvános események-minimum követe|mény

. 1 db rendeaĺény - zenedarab e|őadása kerÜleti óvodákban vagy iskolákban,

2B. Ifi Futba|l csapat (testi-kinesztétikus)
Teruezett fog|alkozások (min. 2 őralhét):
. edzés

. ta|á|kozás egy közismeft focistávaĺ

. a Fradi meg|átogatása
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. Nyilvános események - minimum követe|mény
. 2 db mérkőzés - egy szeruezet és egy isko|a e||en)

A Nyitott Műhe|yek megtaľtasához kötelezően fe|haszná|andó eszkozöt anyagok |istája, ame|yet

ajá n |attevőnek ke| | biztosíĽa ni.

A fe|soro|t eszközök fe|téte|ei a magas színvonalú fe|adat te|jesítésnek.

Gondolkodásfej|észtő műhe|y (táb|ás Játék) (matematikaĺ-ltryikai, iľtLerpelszoná|is)

. 10 kt.i|önboző táb|ás játék

Tücsökzenekar (zenei, i nterperszonálĺs)

. a|apanyag a saját készíĽésű hangszerekhez (csörgődob, nádsíp, diócsörgő,
kasztanyetta)

Ifi Futbal| csapat (testi-kinesztétikus)

. 6 futball labda. 24 spoftcipő. 24jelö|ő mez

3. záÍtmíihelyek
Ajánlattevőnek az alábbi 8 műhelyt kell megindítania.
IdőtaÉamz 20L4, november 17. _ z0t5. május 30.
Mennyiség: minimum 368 óra (23 hétx8 műhe|yxmin .2 őralhét)

3/1. Gondo|kodásfejlesztő műhe|y (táblás játék) (matematikai-|ogikai, interperszoná|is)
Teruezett fog|a|kozások (min. 2 őralhét):
. megtanu|t játékok magasabb szintű elsajátíEása, további 5 táb|ás játék tanu|ása
. gyakor|ati fog|a|kozás: kétľé|e óriás (szabadtéri) táb|a és eszközök e|készítése
. Nyi|vános események - minimum kovetelmény:

. ldb fog|a|kozás megtaftása közterÜ|eten, óriás táb|ákon (ktilsősok bevonásáva|)

. 1db küĺönboző isko|ák (lega|ább 3 isko|a) diákjaiva| va|ó megmérkőzés (két-

háromféle játékban)
. ldb nyi|vános mérkőzés 2 ház |akóközösségéve| (fe|nőttekkel) való megmérkőzés

(két-háromfé|e játékban)

3/2. Diákújságír.ó műhe|y
Teruezett fog|a|kozások (min. 2 őraĺhét):
. az űjságírás e|mélete, hírret beszámo|ót interjút ripoftot stb.)
.Terepmunka: Tudósítas (a fenti míífajok va|ame|yikében) húsz kü|önboző rendezvényrő|,
értéke|és,,szerkesztői éftekez|eten',
. a Józsefuáros újság szerkesztőségi Ĺilésének meg|átogatása
. egy napi|ap szerkesztősegének meglátogatása
. egy nyomda meglátogatása
. egy Rádió meglátogatása, egy programbemutató stúdióbeszélgetés megva|ósítása
. Magyar Te|evízió meg|átogatása
. gyakor|at: Rikkancs ,,gyakornoki', munka: saját |ap (ingyenes) utcai terjesztésével,
kü|sősök bevonásával.
Nyi|vános események - minimum követe|mény:

. Szerkesztő á|tal e|fogadott anyag közzététe|e webes felü|eten, és ezekbő| az
anyagokbó| vá|ogatott ldb nyomtatott |apszám összeá||ítása

3/3. CsengettyíÍ óvodai csoport (zenei, interperszonális)



Teruezett fog|a|kozások (min. 2 őralhét):
o próba
. Nyilvános események-minimum kovetelmény

. 1 db rendealény - zenedarab előadása kerÜleti óvodákban vagy iskolákban

3/4. Tücsökzenekar (zenei, ĺnterperszoná|is)
Teľvezett foglalkozások (min. 2 őralhét):
. hangszeres próba
. A||ami Hangversenyzenekar meg|átogatása
. Nyilvános események-mĺnimum követe|mény

. 1 db rendezvény - zenedarab e|őadása kerü|eti óvodákban vagy iskolákban

3/5. Dráma műhely (zenei-interperszoná|is)
Teruezett fog|a|kozások (min. 2 őra|hét):
. egy színdarab megtanu|ása
. |átogatás a Budapest Bábszínházban a kulisszák mogé
. Nyi|vános események-minimum követe|mény

. 1 db e|őadás kerü|eti isko|ákban

3 l 6. Iť| Futba | | csa pat (testi- ki nesztéti kus)
Teĺvezett fog|a|kozások (min. 2 őralhét):
. edzés
. ta|á|kozás egy közismeft focistáva|
. a Fradi meg|átogatása
. Nyi|vános események - minimum követelmény

. Zdb mérkőzés - egy sze]vezet és egy isko|a el|en)

3 l 7 . Zenés F|ash-mob (testi. ki nesztéti kus)
A résztvevőkke| egy foglalkozáson be|ü| zene, mozgás, koreográfia (szabadtéren előadható)
Teruezett fogla|kozások (min. 2 óralhét):
. edzés, begyakor|ás (2-3 féle produkció)
. Nyi|vános események-minimum követelmény

o 1 db e|őadás szabadtéren (onkormányzati isko|ai - óvodai rendeaĺényre
csa|ogató) e|őadás

3/8. Csiĺlagász mű he|y (matemati kai-|ogi kai, természeti)
Tervezett fog|alkozások (min. 2 őralhét):
.látogatás a P|anetáriumba (4 kü|önböző e|őadásra)
. látogatás a TIT csi||aghegyi csi||agvizsgá|ójába
. fogla|kozás terepen (tájékozodás, égtájat idő becs|és napa||ás a|apján, térképismeret)
. Két ho|d- és bo|ygómegfigye|és hordozható Newton távcsőve| (csi||agász sajátja)
. tantermi e|mé|eti fog|a|kozás
. gyakor|ati fog|a|kozás (csil|agász térképkészÍtés, napórakészítés, stb...)
. számÍtógépes fogla|kozás (csi||agász témájú programot veté|kedő)

A zá]t M ű helYek megta ftásá hoz kötelezőęn fel haszná la ndó eszkiizöt a nya gok
I istája, a mely.et Ajá n[attevőnek kel l biztosíta n i'
Aján|attevőnek mind a 8 műhelyt meg kel! indítania

A felsoro|t eszközok fe|tételei a magas színvona|ú fe|adat te|jesítésnek.

Gondolkodásfej|esztő műhe|y (táblás játék) (matematikai.|ogikai, interperszoná|is)

. 5 kü|önboző táb|ás játék ( más mint nyitott műhe|y esetében)
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Diákújságíró műhe|y

. 1 db laptop. 4 dioitá|is fénvkéoezőqéo. 4 dióitalis dilđafon. 1 d6'mikrofon

CsengettyíÍ óvoda i csopoft (zenei, i nterperszoná | i s)

o 1 csengettyĹi kész|et

TÜcsokzenekar (zenei, i nterperszoná|is)

. a|apanyag a sajátkészítésíj hangszerekhez (csörgődob, nádsíp, diócsörgő,
kaśztańyětta)

Dráma műhe|y (zenei-interperszoná|is)

. 1 db óriásbáb kész|eto änYa9ot eszközök je|mez és bábkészíteshez

Ifi Futbal| csapat (testi-kinesztétikus)

. ua. mint nyitott műhe|y esetében

Zenés F|ash-mob (testi-kinesztétikus)

. Ĺ2 db dressz. L2 db teremcipő

Csil|agász mű he|y (matematikai-|ogi kai, természeti)

. 6 db táio|ó. kÜ|önbóző távcsovek. térképek

4. Míĺhelyek működése:
A mĹÍhe|yeket műhe|yvezetők irányítják. MĹĺhelyĺezető fe|adata vezetni a
műhe|yfog|a|kozásokat, egyeztetni a szakmai koordinátorra| a műkodési rendrő|,

tehetségprofi|t fe|állítani, fé|évente visszacsato|ni a tapaszta|atait a kü|dő pedagogusoknak és
a szülőknek, fé|évente összefogla|ót írni a tapaszta|atairó|, fé|évente összeá||ítanĺ a műhelyek
anyagigényét és félévente kétszer részt venni a workshopokon.
Egy míÍhe|y á|talános je||emzői: minimum 6 hátrányos he|yzetű gyermet akik a Magdo|na

negyedben |aknat ąy fő szakmai vezető (8 fő műhe|yvezető összesen, 3 nyitott műhely
átfedi a zárt műhelyeket), 1 mĹĺhe|y minimum heti 1 a|ka|omma| 2 óra. 1 óra 60 percet je|ent.

ProjeK tová bbi tevékenységei, fe|adatkörök:
A programot programvezető vezeti. A programvezető fe|adatai:
. cselelołési teru veg|egesítése és a veĺgrehajtás nyomon követése,
. egyeztetés a műhe|yek vezetőive| a míÍhelyek műkodési rendjéről,
. műhe|yek műkodésénekfe|ügye|ete,
. a fe|merti|ő konfliKusok keze|ése,
. a műhelyprogramok ismeftetése és képviselete szrilők és a pedagogusok fe|é,
. beszámo|ók készítese a projekt szakmai megva|ósításáró|,
. a műhelyek anyagigényének összeál|ítása fé|évente,
. workshopokszeruezése.
Fé|évente egy szakmai workshop (műhe|wezetőt pedagogusok) kerül megrendezésre a
negyedben (kb. 4 óra egy-egy a|kalom).
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5. Eszközök:
A műhe|yek megva|ósításához sztikséges eszközöket 12 főre kel| számo|ni. Az egyenpo|ókat 3
kü|önböző gyerekméretben ke|| megadni, a pó|ókon |ogókat kell e|he|yezni az aján|attevővel
későbbiekben egyeztetett módon.

6. Fogla|kozások óraterue:
Az aján|athoz me||éke|ni ke|| a műhe|yfog|alkozások órateruét, ame|y őrára |ebontva
taŕalmazza az egyes műhelyek programját és az Ajánlattevő álta| vá||a|t osszóraszámot. A
rész|etes teru kiterjed az a|ábbiakra:
. tehetségműhelyek kia|akítása és műkodtetése (prioritás, operatív javas|atok, szakmai
program és cselelcvési program).

7. Iroda biztosítása
Aján|atkérő a programvezető és a műhe|yvezetők szakmai, adminisztratí'v munkájának
támogatására a projeK időszaka a|att térítésmentesen biztosítja a Dankó utca 40. szám a|atti
48 negyzetméteres irodahe|yiséget. A helyiseg rezsikö|tségeit (e|ektromos áram, fíités, víz-,
és csatornadfi, szemétdíj) a projeK időszaka a|att Aján|atkérő finanszírozza,
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