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Budapest Főváľos VIII. kerĹilet Józsefuáros onkormányzat Képviselő-testületének
Yárosgazdttlkodási és Pénzügyi Bizottsága 

ą tJ-l
ELŐTERJESZTÉS 

......:'..... sz. napirend

a Váľosgazdálkodásĺ és Pénziigyi Bizottság 2014. július 16-i iiléséľe

Táľgy: Javaslat Budapest, Józsefuáros Magdolna neryed progľam III. önkormányzatibérhźnfelújítás kivite-
lezése Keretmegállapodásos eljárás második szakaszźthoz ,,Yźi\a|kozÁsi szerzódés keľetében Budapest, Jó-
zsefváľos Magdolna neryed progľam III. önkormányzatibérhźnfelújítĺás kivitelezese 7. résť, tźrgyŕl konzul-
taciós fel hívás elfogadásríra

Előterjeszto: dr. Mészźtr Erika aljegyzo
Készítette: JegyzóiKabinet,ESZ-KERKft.
A napirendet nyilvános iilésen kell táľgyalni.
A döntés el fogadás áh oz egy szeru szav azattöbbs ég szüks ége s.

Melléklet: l. sz. melléklet bíľálati lapok és jegyzők<inyvek
2. sz. me||éklet konzultációs felhívás

Tisztelt Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!

I. Előzmények

A Képviselő-testület a285/20If. (vul.29.) száműhatźĺrozatának l. pontjában úry döntöt| hory a Szociális
célú város-rehabilitációs témájú kiemelt projektjavaslatok (Kódsám: KMOP-5.1 .|lB-|2) témájú pétlyázaton

résztvesz.
A Képviselő-testület af8/f0l3. (II.06.) sámú határozatátban rigy dclnt, hogy tudomásul veszi az e|őteĄesz.
tés mellékletét képzó, a KMoP-S.|.I/B-|2-k-f012-0001 kódszámú, Magdolna Negyed Program III. (a to-

vábbiakban: MNPIII.) projekt megvalósításáľa létĘott és 2013. január 30-án a|źirt Támogatási Szerzĺjdést
(a továbbiakban: TSZ) és annak mellékleteit.

Az Önkormányzat a projekt keľetében 28 db ĺjnkoľmányzati tulajdonban álló épiilet és 6 db helyiség felújÍtá-
sát vállalta.

A Bizottság a 8||/20|3. (vII.19.) szźlműhatźrozaÍában döntött aközbeszerzésekľől sző|ő 20L1. évi CMII.
töľvény 109. $ (1) bekezdés b) pontjában foglalt kozbeszerzési eljrárás lefolytatásáról.

A Bizottság az |107/2013. (x.07.) szäműhatározatában döntött az e|jźtás eľedményéről, mely szerint a
nyeľtes aiánlattevo a MAGDOLNA NEGYED 2013 KoNZoRcruM, Konzorciumvezetó: WEST HUN-
dÁru,ą, gau Építoipari Szolgáltató Kft. (2051 Biatoľbágy Vendel PaĄ Huber u. l.), Konzorciumi tag:

Épľen Zft. (II12 Budapest, Németvölryi út 146.) közös ajánlattevő.

Az onkoľmáĺyzat és a MAGDOLNA NEGYED 2013 KoNZoRCruM között a keľetmegállapodás a|áirás-
ra kerĺilt, mely szeľint a keretmegállapodást a Felek összesen legfeljebb nettő |.362.338.233 forint eľejéig
ktitik.

II. .A beteľjesztés indoka

Az MNPIII projekt végrehajtása és lebonyolítása, a pźlyár:atban szereplő önkormányzati vállalás teljesítése

érdekében sziikséges akőzbeszerzésekol szóló 20I|. évi CWI. törvény (Kbt.) 1l0. $ (3) bekezdés b) ponl
ja szeľinti eljáľás lefolytatĺásą aBizottság ene vonatkozó dĺjntése.

A Kbt. I I0' s (3) bekezdés b) pontja szerint:
,,b) a1O9. $ (1) bekezdés ä) pontja szeľinti keretmegállapodás esetén konzultációt követo szerzodéskötés-
sel. A konzu|táciőra szóló felhívrásbanazajánlatkéľo felhívja azaján|attevot a keretmegállapodrás megkö-
téséľe irányuló közbeszerzési e|járásban tett aján|aÍa kiegészítésére, az aján|atkéronek a konzultációra
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felhívásban kell meghatźtroznia azokaÍ. a kiegészítéseket, amelyeke figyelemme| az ajánlattevő aján|atź./'

kiegészíti. A konzultációra felhívásnak tartalmamia kell az adoÍtkijzbeszerzés tźlrgyátra és szerződéses
feltételeiľe vonatkozó adatokat. Az ajźn|attevő a konzultáció során csak a keretmegállapodásban foglal-
takkal azonos vagy annál az aján|atkéró szÁmára kedvezőbb ajánlatot tehet, a konzultáció során tett aján.
|atához az ajén|attevó akollzĺitációľa felhívásban meghatározott határidőig kötve van. A konzultáció so-
rán tett aján|at elfogadásáró| vagy elutasítasáróI az ajźn|atkérő a77. $ (2) bekezdésében fogla|tak meďe.
|e|őa|ka|mazźĺsávalértesítiazajźn1attevőt.,,

A konzultációs felhívások köziil a7. rész a Nary Fuvaros u. f6. szám alatti épületľe vonatkozik. 
^z 

építési
beľuházás becsült éľtéke nettó 168 millió Ft.

III. Tényá|Iási adatok

A pľojektmenedzser szervezet (Rév8 Zrt.) és a projektmegvalósító szewezet (Kisfalu Kft.) összeállította a
konzultációs felhívás műszaki |eírását, az ESZ-KER Kťt. pedig akozbeszerzési eljáľás dokumentációját.

A Budapest VIII. Nagy Fuvaros u. 26. (ľIrsz: 35082 ) szźm alatti épület esetén az aján|atÍevo fe|adatai az
alábbiak:

Á meglévő |akóépület ľészleges bontása ,,B'' épĺiletľésą a fennmaradó,,A'' épületľészben függőfolyosó
cseľéje, fő|épcsőházban két lépcsőfok cseľéje, valamint az a|áłbbi nem hatósági engedélyköteles felada-
tok
A kapualj, fo- és melléklépcsőhráz rekonstľukciója, valamint anyilászźrők állapotuktól fiiggően cseľéje, javĹ
tása az alábbiak szerint:
NyíIászórók: A faszerkezetű ablakok számyainak cseľéje, a tokok szükség szerinti javítrása. A befa|azásra
keľĹilt nyílászárók helyre źL||itása.

Homlokzatképzés: A kapualj, lépcsohĺázak az eredeti állapotnak megfele|ĺĺen történő helyreállítĺása. A
simą belső vakolat 5-25% közotti javítása, a meg|azlit, sérült homlokzati vakolat e\ózetes leveľésével. A
teljes belső felület festése szinezésijavaslat szerint. A kapuszárny cseľéje és atokjavítĺása is.
Lóbazat: A jelenlegi lapbuľkolat hiányos, sériilt. Az emeleteken nincs lábazat építve, ezért pőt|t.sa
szükséges.
Az udvari homlokzat rekonstrukcióją valamint azudvari nyi|ászárők állapotuktól fiiggĺĺen cseľéje, javítísa
azalábbiak szerint:
Nyílászórók A faszerkezetiĺ ablakok szźtmyainak cseľeje, szĺikség szerinti javítása. A beépítésre kerülo
ny i|ászár őkat helyszíni méretfelvétel alapj án kell gyáľtan i.
Homlokzatképzés: Az udvaľi homlokzatot az eredeti állapotnak megfele|ően töľténő helyľeállítása.
Vakolatjavíĺĺs előtt a homlokzaton vezetett kábelek falsíkba töľténő bevésése. A sima homlokzatvakolat 5-
25%o közĺjltti javítćsa" a meg|azłilt, séľült homlokzati vakolat előzetes leverésével. A teljes homlokzati felület
festése szilikát báz;islŕl a|apozőva| és festékkel. A fiiggőeresz. és a lefolyó csatomák cseľéje. Az eresz- és

homlokdeszka cseréje, a jelenlegi eľeszvakolat elbontrísą helyette deszkźzatkészítése.
Udvari ldbazat: A |áhazat jelenlegi lapburkolatának elbontásą helyette a pincefal utólagos szigeteléséhez
kapcsolódó hátoldalon sze|lónetett lapburkolat kialakítĺása.
Homlokzatképzés: Azutcai homlokzatot az eredeti állapotnak megfelelően történő helyreállítása'
Vakolatjavítás elott a homlokzaton vezetett kábeleket falsíkba vésése. A sima homlokzatvako|at és a
kváderes vakolat 5-25% közötti javítrásą a meglazult, sérĺilt homlokzati vakolat előzetes leverésével. A teljes
homlokzati felület festése szilikát bĺázisú a|apozőva| és festékkel, a téglaburkolatú felületek javításą majd
narynyomású mosással történő tisďitása. Az ablakok körĺ.ili díszes nyíláskeľetek pótlĺásos javítrása. A pár-
kányhúzások pótlásą részben vakolattal, részben ornamentikával szükséges javitásą pótlása. A gipszdíszek
pótlása előZetes mintavéte|ezéssel. Párkányok bádogfedése, a kĺinyöklo bádogozása hoľganylemezből cseré-
je. A fiiggőeľesz- és a lefolyó csatomák cseréje. Az eresz. és homlokdeszka cseĘe, az eresz vakolása és a
homlokzat fęlülettel azonos színezése, a homlokdeszktĘAt lazúros felületkezelése.
Utca homlolĺzati lábazat: A műkő |źlbazat sérült, cseĘe'
Zár őfo dém megeľős ítés e.

Á bontandó épületľész _ jogeľős bontási engedély alapján



A Nagy Fuvaros u. 26. sz. alatti lakóépĹilet hátsó udvaľában a ,'B'' jelű, pince+ftildszint+J. emelet szintszá-
mú, magas tetoszerkezettel fedett, 8 lakást tarta|maző épĺiletrész bontása.
A bontandó éptiletrész bruttó alapteľtilete 213,52 m' A pinceszint nettó alapterülete 135,37 m2. A bontandó
fijldszinti lakĺísok szźtma4 db, emeleti lakĺísok száma4 db.
Építési engedély alapján a Nary Fuvaľos u. 26. sz. alatti ingatlanon lévő ,,A'' jeliĺ lakóépiileten az I. és II.
emeleti fiiggőfolyosók cseréje (ezze| egyidejűleg azok korlátainak cseréje), és a kőszerkezetu főlépcső fiild-
szinti szakaszábanZ db károsodott lépcsőfok cseĘe.
A fiĺggőfotyosó felújítás, főlépcsőn lépcsőfok elem csere, hátsó épĺilet bontás hatósági engedélyktiteles
munkák
A Bírá|őbizottság fe|é az Ész-rBn Kft. elektľonikus liton 20 1 4. j úlius f-źn Íovábbította a dokumentumokat.
Az előteľjesńés 1. sz mellékletét képezik az elektronikus úton megküldött egyéni bíráiatí lapok és jegyzó-
könyv, melyek szerint a konzultációs felhívĺás és dokumentźrciő tervezetét vá|tozat|an tartalommal javasolják
elfogadásra.

A konzultációs felhívast aze|óter1esnés 2. sz melléklete tarta|mazza'

Iv. Döntés tartalmának ľészletes ismertetése

Az MNPIII projekt keretében vállalt kdtelezettségek teljesítése érdekében a Bizottság dönt a konzultaciós
felhívásról, melynek a|apjźtn a keretmegállapodásos eljárĺás második szakaszát a 7. rész vonatkozásában
megindítja.

v. A diĺntés célja' pénzĺiryi hatása

Fedezete: aTSZ 2. szźtmű melléklete szeľint az onkormányzati tulajdonban lévo bérházak felújítĺása költsé-
geken belü| a ,,Kivitelezés''. Költség-besoroliĺs és szrámviteli kategória szerint az ,,Epítés, felújítĺás, bővítés /
123. Epületek, épületrészek, tulajdoni hányadok'' soľ.

VI. Jogszabálý köľnyezet ismeľtetése

A Bizottság döntése a Képviselő-testĹilet és Szervei Szervęzeti és Működési Szabźiyzatźtrő| sző|ő 25/2013.
(v.27.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 1.1. pont l.1.3. alpontján alapul, mely szerint a Vĺárosgazdálko-
dási és Péĺn:gyi Bizottság dönt kĺizbeszerzési üryekben aze|jnas megindításáról, eľedmény megá||apitźsér
rő|, beszerzési ügyekben az eredmény megállapítrásáról.

Kéremaza|ábbihatźrozati javaslatelfogadását.

Határozati javaslat

A Városgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság a ,,Vóllalkozási szerződés keretében Budapest, Józsefvóros
Magdolna negłed progran III. önkormdnyzati bérházfelújítós kivitelezése 7. rész,, tárgyű kĺjzbeszerzési
eljárĺísban úgy dönt, hogy elfogadj a az e|őterjesztés mellék|etétképező taľtalommal a konzultációs felhívást.

Felelős: polgáľmesteľ
Határido: 2014. július 16.

A döntés végrehajtását végző szewezeti egység: JegyzoiKabinet, Ész-rpn rn.
A lakosság széles köľét érintő döntések esetén az e|oĄesztés előkészítőjének javaslata aközzététel módjá-
ra: honlapon

Budapest, 2014. július 14.
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gÍRAt.ó sĺzorrsÁcr r ľ crzőröľw
tózsefváĺosi .(in|ĺb.ľ,:ĺĺánľzat. (ĺo82 B.udaPęsti Baross u' 63.67;) ąjánliiť<érő által. indftandó
ffiIlaIl"c.p-ńsÍ ę.ęrz'ő".dés,ke.reÉben EĺdapBst.Iózs,efuárus M.ägdolna negyed program
IÍL ć,.Ękaiwií'n'?đti hé.r.házfęIÉifrtás RÍyÍtelezáge 7l résť,tä!,ĺg'yú rnn 109.$ (1):b).poriťja
.gęr.l'nb lĺer'etrn',e9átląp94äsos ęliárás kęnztlltációs ľelhívá#nak és dokurĺlen#eĺójának
véĺemé'nyęzése

Bírá lat' dátiim trľ20Ĺ4 :07 .a2

A konzulfáeiós felhíyást és dokumentacĺóÍ v'áltoząt|a.n br€|omma| javosoljlłk etŕqgadásra a
döntésho řłak"

Méĺléft|-et, egyétii" bíłáhu, la'Bok

Bk'á|ó BizoťEĐg : t'giä i:.

. íq9!jĘr .ii .. . 'r . . . i i;J. i}Ý.ł!'.łrjíŕ'. ii.-ti

dr.. KeÉnyi'Gfu

.'.rĺÝ... 
' 'q. t... rt.!. ...'.. .! 

'rl.4.,}t 
..:fr'1{'

Perĺłk.-T;ař|läs:

V.ęghJózsęťjJänp-s.

?.aati.?l

,Kmf.

It
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gÍRÁLATI. Lnp

]ó.zsefrłárosi tiĺkomán'y*at (1082 Budapst, Bŕirł'ss u. 63'67.) ajánlatkérő álüaĺ indítandó
ł.V.áIlalkazásÍszěEő.ďés Reretében Budapest J'ózsefvltros Magdolna negyed prog.ram
I.fił önkormápyzati ffirházfetújítiős kÍuÍtetezése 7, Éz,,tárgyu Kbt. 109.9 (1) b) pontja
szeĺĺnti keŕetľ'ne9.á||apďásos e$áras konzulüíciós felhÍvásának €s dokumentaciójánąk
véléményezése

Bí'xílat dátum.a ; f 'ą14.07 :az

Eírá|ó Bizote.ág tägjánäkneve: \u,Ĺz |€pá (r''hT.B.ĺ€'.L.A4ł-

A:ĺĺgnzu|Éciłís féihíVás.t.ésdokumen'tácÍot vá|tozatlan hlütommatjĺívéhagyom.

áľ.konzuitffie|h. Ęt't.. em;

a 8íÉ6 Eiu€it*łí?.tągÍä



gÍRALó grzoTTsÁer r rarzóröľw
Józseńráľosi önkormányzat (1082 Budapest Baross u. 63-67.) ajánlatkérő á|ta| indítandó

,,Vállalkozási szerződés keretében Budapest,.Iózsefuáros Magdolna negyed program
rrr. ćinkormányatÍ bérhiízfelújítiás kiuitelezése 7. rész,tárgyú Kbt. 109.s (1) b) pontja

szerinti keretmegá|lapodásos eljárás konzultációs fe|hí'vásának és dokumentációjának
véleményezése

Bírálat dátuma : 20 1 4.07 .o2

A konzultációs fe|hÍvást és dokumentációt változat|an taĺtalommal javaso|juk elfogadásra a

döntéshozónak.

Kmf.

Me|léklet: egyéni bírá|ati lapok

Bíré |ó Bizottság tagjai :

HorvaiÁkos

dr. Kerényi Géza

PerIikTamás

Vęh József János

Mo|nár György

dr. Czlfra Gabriella

,,ľ,/C, 
o,.ľagy Ádám



BÍRÁLATI LAP

Józsefvárosi önkormányzat (1082 Budapest, Baross u. 63-67.) aján|atkérő által indítandó

,,VáIlalkozási szerződés keretében Budapest, Józsefuáros Magdolna negyed program
rlr. cinkormányzati bérháďelújíaís kivitelezése 7. lész,,tárgyú Kbt. 109.s (1) b) pontja

szerintĺ keretmęá|lapodásos etjárás konzu|tációs fe|hívásának és dokumentációjának
véleményezése

Bír,álat dátuma: 20L4.07.02

Bírrátó Bizottság tagjának neve: Nagy Áaám dr.

A konzultációs felhívást és dokumentációt változatlan taftalommatjóváhagyom.

A konzultációs felhíváshoz, dokumentációhoz az alábbi észrevételeket teszem:

,W
a Bírá|ó Bizottság tagja



eÍRAĺ.o grzoTTsÁar rrcYzőro nw
lózseńĺáľosi łlnkormánľzĺlt (10812 Budapest, Baross u' 63.67') ajánlatkérő álta.l indítandó
,,V'áttalko.łásj gerződés keretében Budapes{.Iózrefuárcs Magdolna negyeď pľogram
III" ćinkormá.ngafi bérhitzfeiúiíé5 kiuÍtelez&e 7, rész,árgyú Kbt. 109.s (1) b} pontja
sz€Íintĺ kęr..etm€á|lapodásos eljánís konzultácĺós felhívásának és do!ĺurnentációjának
vé|erĺényezése

ErľáJat dátu .TŘ..zD.74.a7 "o2

A konarłltáoĺós, .felhívást éš dokumenfiaciót vá|tozatlan tartaloĺnrrial javasoĺjuk e| ogadásra a
dontéshozónak.

Kmf.

Mełléklet; ęgyénĺ bí,rálatĺ lapok

Bírłílĺí Bjzottság tagjai :

.'............Páj'ň:ffi.ffiäľ'.'"-''-''

V'.fuh József #nos

Moľnáľ Gyjilgľ

|.'r..:ri'ť...rtrttíir'jilii't Jil'ii'..iłliii

dľ. Czlľa:Gabf|lďlä

.|. 
' '..'.. '..tit l. łii.j'.'

dr. Nagyndám

...!!r'..!'t'r'.łi...'!'ł1'iiiŚíi'ií..tl.|.ľ

't.. i'i.. ú i iil:.ii.;i,.:ii|.



BTRATATT LAP

Józsefuárosi 9nkornĺányzat (1082 Budapęst, Bäross u' 63.67.) aján|atkérő á|tat indítandó

,,,VállalkoásÍ szerződés keretébelt audapest" Jóaefváros Magloína negyed pfiogram
IIr, önkormányzati:bérházfeÍúiíaäs kiuitelezése 7, rész,ttrgýú Kbt. 109.5 (1) b) pontja
szerintĺ keretmęáIĺapodásos eljáras konzuĺtácĺós felhĺvásanak és dokumentációjának
véleményezese

Bírá|at dátuma : zaŁ4,a7,Űz

Bíra|ó Bízottsag tagjánaĺ< neve:

A konzultációs fělhíváśt és dokumentĺáaĺót változaüan tartalornmaĺ jóváhagyom.

ł konzuitĺĺcĺós ťeihíváshoą dokumentáciłiüoz.azalábbi észreveteiel(et 'tesz€m:



gÍRÁró gĺzoTTsÁeĺ r eevzőröľw

;IózseńÉrcsi önkorĺnány.ząt (1os2 Brdapest, Baross u. 63-67') ajánlatkérő á|tal indítandó

,,u.átIalkoásł szetzffi kercÉben Budapest,ízse@Í@ frlagdolna negĺyed ppgĺram
EI, őnkormányatÍ bérházteltiiíüźs kiuíteta& 7. t&,tÄrgyú Kbt. 109.s (1) b) pontja

szerinti keretrnegá||apodásos e'|járás konzu|tációs felhíľásanak es dokumentációjának
.vé|eményezése

tsíiní|at dátuma:: 201 4.av .0f

A kqnzq|táđos f.ďh'.ńńst éś dokuĺtientáđi5t laĺtozaťaa kjřElĺiffiila| javasoljuk eĺfogadásę a
donť&hozónak"

Mellék|e.Ę ęgyéni b.írá|atĺ la po.k

Bftłí|ĺí BizoE#g bgjai:

HorwiAkos

VqEhJó.łsę^f'ňíłqp

i'r...J ŕ}i. n.iźI:+i!:,ĺr]:| !|:|i1 r"{|ŕ]i!]| ..i ...i

Mo|náľ cýŕ'r'g"y

. ji:.ti : j'łiĺri ł r: iłlii: rr;ii"Íl.!'.,ý l;?'.]Ę'. t:!..

tÍ". @łfti ga.bĺe|b

.'...]i.iiĺ'ü;i.r.... i l..
61. ęg1, ndáo

Fer|ĺkrTälĺláś



gÍRÁIÁTI láp
rĺórffiáľosi öĺkoľmánpat (1082 Budapeĺĺt' Bär,oss u. 63"67.) ajánlatkérő á|tl indítandó
,,:uá.lla!kotásÍ.ęe.&éc ke7.e.tében audapeĺg .ftÍz&fuiő'ł"s Mągdolna nQyed pryrcm.,ilI; ő-nkołmányzätÍ ffirhárteltÍjíÉs a"ĺi,ĺu*o 7, lfu);á.sp. Íot. ĺog.-íĺil b) pontja

'1:fintj 
ker.etihqá"üapg(ésos e|j'ánís konzu|Éciós ľ"lľ'iva.a.'x é,. ooru*"ń*łä,á';;

véleményezése

BÍálat dáh'lrna : 2at4,ov,B2

.Bír,á|ő.,Bizclťtś9 tgj.árľak' nerĺe;

AkonzrĺÉcĺós fełhńłiá*s,.& dot<umęntĺłđĺít változaťan Ęľälqĺnmaľjóĺrĺłhag'yom.

A końa{háđos felhĺváshoz;:dok.umentácľohoz aza|á'b'bi észľevételettet.ltesżeľn.i

gilBĺní lđ.bĺzoľtság' tä9ja



gÍ RÁt.ó grzoTTsÁcr :rerző röľw
Józsefoárosi önkormányzat (1082 Budapest, Baross u. 63-67.) ajántatkérő áltat indítandó
,,VáIlalkozásÍ ęeződés kerctében Budapest, Jtízsefuárcs Magdotna negyed pogĺramIIr. ćinkormányzatÍ bérházfetújíets kivitetezése 7. réę,tá'gyú xot. 1o9s (1) b) pontjasz9rĺnti keretmęá||a@ásos eljárás konzultációs felhÍvasának és dokumentácĺójának
véleményezése

Bínílat dátuma : 201 4,o7 .o2

A konzultácios felhívást és dokumenEációt vá|tozattan tarüa|ommal javaso|juk elfogadásra a
dontéshozónak.

Kmf,

Me|léklet: egyéni bírátati lapok

Bíráló BizotEág tagjai:

HorvaiAkos

dr. Kerényi Géza

Perlik Tamás

Vegh József János

::ą.-{:t.*.L,,.
Molnár Gytirgy

dr. Czifra Gabriella

dr. ľĺagy Ádám



gÍRÁLATI l.Ap

Józsefoárosi önkormányzat (1082 Budapest, Baross u. 63.67.) aján|atkérő által indítandó
,,Vállalkozási szerződés keretében Budapest Józsefuárcs Magdolna negyed prcgram
Irr. cinkotmányzatÍ bérháztelĺijíás kiuÍtetez& 7. réz,,tárgyú Kbt. 1o9.s (1) b) pontja
szerinti keretmegá|lapodásos e|járás konzu|Éciós felhĺvasának es dokumentác.ľojának
vé|eményezése

Bínĺ|at dátuma : z0t4.o7.o2

Bírá|ó Bizottság tagjának neve: Mo|nár Gyorgy

A konzultłĺđós fe|hívást és dokumentációt vá|tozatlan tarta|omma|jóváhagyom.

$..,)--.-- 1ĺĺ
a Bíráló Bizottság tagja



gúRAró BtGE.rsáGr :rrcuő<Öľĺw

tóasđĺíiosi önrpmrĺnyat (1082 Btdap€st' Baĺoss u. 63'67.i aján!đér.ő ál|a| indfun "do

ny, á IIa tkoási. w# k,g. BlW tffinő lw łlłagĺbW . @ pmg n m
iiĘil,ine"y-t wiuąw *n,'@ 7, rťsťérgłt)ttr' ĺ09.$ (Đ b) pontja

széÍińti kereřrqlí|tapodáss djáľás loruutÉĺiĺís fe|hńásának és dokuŕtiltációiának

vátľrĺányezése

Bíŕé|at dáb' Ĺna:2014.07.0z

A :konalltac.iós fe|híľást ĺás.:doł{lľÍ|€ĺ{áđe váIbďan 'Er'älommal iatłap.łjtj|t dQgadiíya a

dön 'Éhozĺínak

MdÉklefi eEyáti bínáÍaü lapok

,BĺidÉBiz#gĘljaĺ;

HmläľAkos

lrłrrlrlrrlrllrłirodr

đľ.)Ká.áry.i ffä

\ P'g'|it(rľaĺnás I
*.ę,ľJ*-}}tĺĺ}.},*"^,,

ýłľl ľĺ/serJá* J
.r j.:'i.irl.irlĹiłłĺr.. |.........', Ą. |...,.

Molnár.Gýq.gy

....l'.'..'.ł.'.iłti.r.

,dř"cziřn clabľje|la

.......i........d'ą...:..'.l.....r.''|....l

dn ľůagy fuĺm
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ló.zgęfľá.]ggi oti'(.onĺiáĺľräB (1ffi2 B#pę5t Baľpgs u. 63€7.} d#''ffiÉľő ána| iÍÉfrandÓ

,,YáI.Iakqád *_*e&łen Mffi, ffi,á.tw 1W twłď nwnn
'ru,..,al i bňW?ł FrÍý,gyťtĘĹ 109's {Đ Đ ľp
*.ľi.ntĺ re'"-..r'Bgáltrp$á!au .qiá'á' tffi,ľłu|,ffi. ĺanńĺá#tľĺ es do|qjritalffi'jának

véer#n'ĺezse

'Eíŕá|* oií,trĺĺn: ilol4'aT s?

ď,,ólő BŁ ďság ffiänak' nerłe: vfuh Jóusď,3á]'!os.

A |(onzutÉcÉs f€|hfuast & ĺbt<urľrcĺilácirÍt váľbzatbn tartaloÍnma| Ír5váhagyo'n.

A:'kq1üil[ädóq,fe|hffi$to;,d daH'üüi.l&.'ęrd.tdelĺď.Ę l:

a Bírá|ó'gadtfu].t$ą
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Konzultációs felhívás

I. kötet
tĺóoosÍľÁsoKKAl EGYsÉGEs sZERKEZETBE FoGLALT

KoNzULTÁcIós FELHÍvÁs

Józsefuárcsĺ önkormiányzat (7082 Budapesý Baross u, 63-67,)

Budapest Józseńráľos Magdolna neg-ved program III. önkormányzati bérházfelújítás
kivitelezése

KERETMEGÁlupooÁsos ruÁnÁs MÁsoDIK szAKAsáHoz

7. rész

Buoaprsr
20L4



Konzultációs felhívás

1. Az ajánlatkérő és a |ebonyolító szer.vezet neve és címe, telefon- és
telefaxszáma, valamint elektronikus elérhetősége:

Aiánlatkérő:

-

JOZSE FVAROSI ON KORMANYZAT
cím: 1082 Budapest, Baross u.63-67.
Tel: O6-L-459-27-f3
Fax: 06-1-313-66-96
e-mai | : ba lla kata @jozsefuaros. h u

Lebonvolító szeruezet:
ESZ-KER Kft.
1026 Budapest Pasaréti út 83. BBT irodaház
Telefon: 06-1-788-89-31
Fax: 06-1-789-69-43
E-mail : titkarsag@eszker.eu

2. Hivatkozás a keretmegállaoodásos eljárás első részét megindító hiľdetményre
és kiizzétételének napja :

A Józsefuárosi Önkormányzat, mint Aján|atkérő ..Keľetmegál|apodás Budapest
Józsefváros Magdolna negyed pľogram III. önkoľmányzati bérházfeIújítás
kivitelezéshez,, tárgyában közbeszezési e|járást ĺndított. pe. eljfuás fajtája
keretmegállapodásos, az e|járás e|ső részében nemzeti, nyí|t. A Közbeszezési Eftesítőben a
KE- L3320 l 20 1 3 szá mon 20 1 3. 08. 0 2..án kozzétett.

3. Hivatkozás a megkiitött keľetmegáltapodásľa:
Az eljárás első részében aján|atkérő az a|ábbi aján|attevőve| kötötte meg a keretmegá|lapodást
(a továbbiakban : Keretmegá|lapodás):

MAGDoLNA NEGYED 2013 KoNzoRcIuM (Konzorcium vezető: West Hungária Bau
Építőipari Szolgáltató Kft. 2051 Biatorbágy Vendet Part Huber u.l Koňzoľciumi
tag: EPI(AR zÉ. !L12 Budapest Németvö|gyi út 1a6.)
szerződés azonosító : 509 l 2oI3

4. Az ajánlatkéľő általjelen szerződéshez rendelt elnevezés:
,,Vállalkozási szeződés keretében Budapest, ]ózsefuáros Magdo|na negyed program III,
cinkormányzati berházfeĺújítás kiuitelezése 7' rész"

5. Jelen közbeszezés táryya' il|etőleg mennyisége:
Tárov: Budapest, Józsefuáros Magdo|na negyed program III. önkormányzati bérházfe|újítas
kiviteIezése

Ajánĺatkérő felhĺuja Ajánlattevőt a keretmegáĺlapodás mqkcitésére irányuló kcjzbeszerzésĺ
e|járásfun tett a1ánlata kiegészítéséré az aĺábbiak szerĺnt:

Nagy Fuvaľos u. 26. sz. alatti lakóépület hrsz. 35082
Keretes beépítésű lakóház. Hom|okzatának á|lapota közepes, szo|id díszítettség
je||emzi. Lábazata kő, fe|ette a vakolat nagyméŕékben |ehullott. A kapualj teljesen
dísztelen, állapota kritikus: te|jes felü|etén pereg a festét a vakolata om|adozik
(15olo). Lábazata (lsos) és pad|óburkolata műkő lap. Az udvar burkolata beton. A
belső hom|okzatok á||apota: te|jes fe|ü|etén om|ik a vakolat festés csak
nyomokban fedezhető fe|. Szűk fo|yosó vezet egy további udvarra. Ennek állapota

J ózse fu áro s Ö nkotnáĺy zata
Budapest,Józsefoátos Magdolna negyed pÍogÍźrm III. önkormányzaibérházfe|ÍĄítás kivitelezése



Konzultációs fellrívá s

azonos az e|őzőve|. A függőfo|yosók á||apota rossz: a|járó| a Vako|at te|jes
felti|etérőĺ |eesett. A |épcsőház á||apota szintén rossz: mindenho| pereg a festét és
a vako|at 30% |ehu||ott; a kő|épcsők kopottat töröttek. Pad|óburkolata műkő, a
kor|átok egyszerűek. A tető is rossz á||apotú: az eresz megrepedezett, a tető
hu||ámos, beázik. Ae. egész házra je||emző az e|hanyago|tság.
Ajánlattevő feladata a meglévő Iakóépület részleges bontása ,,B,,
épületrész, a fennmaradó ,,A,, épületrészben függőfo|yosó cseréje,
fő|épcsőházban két lépcsőfok cseréje, va|amint az a|ábbi nem hatósági
engedélyköte|es feladatok.
A kapualj, fő- és me||ék|épcsőház rekonstrukciója, va|amint a nyí|ászárók
ál|apotuKó| fÜggően cseréje, javÍľása az a|ábbiak szerint:
Nyí|ászárók: A faszerkezetű ab|akok szárnyainak cseréje, a tokok szi.ikeg
szeri nti javítása. A befa |azásra kerü |t nyí|ászárők he|yreá | l ítása.
Hom|okzatképzés: A kapua|j, |épcsőházak az eredeti á||apotnak megfe|e|ően
tofténő he|yreá||ítása. A sĺma, be|ső vakolat 5-f5o/o közotti javítása, a meg|azu|t
sérü|t hom|okzati vako|at e|őzetes |everéséve|. A teljes belső fe|ti|et festése
színezési javas|at szerint. A kapuszárny cseĘe és a tok javÍtása is.
Lábazat: A -ĺe|en|egi |apburkolat hiányos, sérü|t. Az eme|eteken nincs |ábazat
építve, ezéft pot|ása szükéges.

Az udvari hom|olaat rekonstrukciója, va|amint az udvari nyí|ászárók á||apotuktó|
függően cseréje, javÍtása az alábbiak szerint:
Nyílászárók A faszerkezetű ab|akok szárnyainak cseréje, szükég szerinti
javítása. A beépítésre kerü|ő nyí|ászárókat he|yszíni méretfe|vétel alapján kel|
gyáľtani.
Hom|okzatképzés: Az udvari hom|okzatot az eredeti á||apotnak megfe|e|ően
töfténő he|yreá||ítása. Vako|atjavĺtás e|őtt a homĺokzaton vezetett kábe|ek fa|síkba
történő bevésése. A sima hom|okzatvako|at 5-25olo közötti javítása, a meg|azu|t
sérri|t hom|okzati vakolat e|őzetes leveréséve|' A te|jes hom|okzati fe|ü|et festése
szi|ikát bázisú a|apozóva| és festékke|. A ftiggőeresz- és a |efo|yó csatornák
cseréje. Az eresz- és homlokdeszka cseréje, a je|en|egi ereszvakoĺat e|bontása,
he|yette deszkázat készítése.
Lábazat: A |ábazat je|enlegi |apburko|atának e|bontása, helyette a pincefal
utólagos szigeteléséhez kapcso|odó háto|da|on sze||őztetett |apburko|at kialakítÉsa.

Hom|okzatképzés: Az utcai homlokzatot az eredeti á||apotnak megfe|e|ően
töfténő he|yreá| | íľása.
Vako|atjavítás e|őtt a hom|okzaton vezetett kábe|eket fa|síkba vésése.
A sima hom|okzatvako|at és a lołáderes vakolat 5-25o/o kozotti javÍtása, a
meg|azu|t sérü|t homlokzati vakolat e|őzetes |everésével. A te|jes hom|okzati
felü|et festése szi|ikát bázisú alapozóval és festékkel, a téglaburko|atú fe|ijletek
javíltása, majd nagynyomású mosássa| töfténő tisztítása.
Az ab|akok körü|i díszes nyí|áskeretek pót|ásos javítása. A párkányhúzások pótlása,
részben vako|attal, részben ornamentikávaI szükéges javítása, pot|ása. A
gipszdíszek pot|ása e|őzetes mintavéte|ezésse|. Párkányok bádogfedése, a
konyök|ő bádogozása horgany|emezből cseréje. A függőeresz- és a |efo|yó
csatornák cseréje. Ad eresz- és hom|okdeszka cseréje, az eresz vako|ása és a
hom|okzat fe|Ületteĺ azonos színezése, a homlokdeszkázat |azúros fe|ĺi|etkeze|ése.
Lábazat: A műkő |ábazat sérü|t, cseréje.

Zárőf odém megerősítése.

A bontandó épiiletrész - jogerős bontási engedély a|apján
A Nagy Fuvaros u. 26. sz. alatti |akóépü|et hátsó udvarában a ,,B,, je|íj,

pince+fö|dszint+I. eme|et szintszámú, magas tetőszerkezette| fedett' 8 |akást

J ózsef váro s o ĺkotmáĺy zata

Budapest,Józsefuáĺos Magdolna negyed pÍogÍam III. önkormányzaibérházÍe|újítás kivitelezése
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taĺta|mazó épü|etrész bontása.
A bontandó épti|etrész bruttó alapterü|ete 213,52 m2. A pinceszint nettó
a|apterÜ|ete t35,37 m2. A bontandó fö|dszinti |akások száma 4 db, emeleti |akások
száma 4 db.

Építési engedély atapján a Nagy Fuvaros u. f6. sz. a|atti ingat|anon |évő
|akóépü|et maradó,,A,' épti|etszárnyában az I. és II. emeleti függőfoIyosók cseréje
(ezze| egyidejű|eg azok kor|átainak cseĘe), és a kőszerkezetíÍ fő|épcső fö|dszinti
szakaszában 2 db károsodott |épcsőfok cseréje.

A fĺiggőfolyosó felújítás' főlépcsőn lépcsőfok elem cseľe, hátsó épii|et
bontás hatósági engedé|yköteles munkák.

6. A te|jesítés határideje: 2014. decembeľ 31.

7. A te|jesítés hetye:
Nagy Fuvaros u.26. sz. alatti lakóépület hľsz.35o82

8. Az ellenszolgá|tatás teljesítésének feltételei' il|etőleg a vonatkozó
jogsza bályokra hivatkozás:

A 2013. november 11. napján kötött keretmegá||apodásban meghatározottak, va|amint a
2013. éviV. töĺvény (Ptk.) 6:130. 5 (1)-(2) bekezdés szerint.

9. A szeruődést biztosító mel !ékkiitelezettségek:
A 2013. november 11. napján kötott keretmegá||apodásban meghatározottak szerinti

1o. Annak meghatáľozáa, hogy az ajánlattevő tehet.e többváltozatú ajánlatot:
Ajá n lattevő nem tehet többvá ltozatú ajá n |atot.

11. Annak meghatározág, hogy az ajánlattevő a beszezés táľgyának egy
részére tehet.e ajánlatot:

Aján|atkérő tárgyi kijzbeszerzésĺ eljárás vonatkozásában nem teszi |ehetővé részaján|at téte|ét.

Ĺ2. Az aján|at elbírá|ásanak szempontja(i):
Ajánlatkérő az aján|atot a ,'összességében lege|őnyösebb ajánlat'' e|ve szerint étéke|i.,
tekintette| aľľa, hogy Ajánlatkérő az eljárás első szakaszában megjelent
felhívásban ezt külČin ľögzítette! (v.4. egyéb infoľmációk 18. Potrt, valamint
V.3.3.2, pont)!

A nettó vá||alkozói dfat címenkénti (te|jesÍ!ési he|yszínenkénti) bontásban is meg ke|l adní, de
ajánlatkérő az egyösszegű nettó vá||a|kozói átalánydfat éŕékeli.

13. Ajánlattéte|i hatáľidő' az ajánlattétel nyelve és az ajánlat benyújtásának címe:
Ajánlattételi határidő: 2014. jú|ius ...:10:00 óra
Aján|attéte| nye|ve: magyar
Aĺán|at benvúĺtásának címe: ESZ-KER Kft. 1026 Budapest, Pasaréti út 83. BBT irodaház

J őzseÍv áĺo s Ö nkotmáĺy zata

Ertékelési részszempontok Sú|yszám

1. eqvösszeqű vá||aĺkozói áta|ánvdÍi (nettó Ft) 95
2. regisztr á|t ta rtós á l lá skeresők bevoná sá na k
météke (főxmunkanap)

5
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14. Ajá nlat' fel bontásá nak helye, ideje' az ott jelen létre jogosu !tak:
He|ye: Esz-KER Kft. 1026 Budapest Pasaréti út 83. BBT irodaház
Ideje: 2014. jú|ius ...

Je|en|étre jogosultak: közbeszerzésekrő| szőlő 20LL. évi CMII. töruény (a továbbiakban:
Kbt.) 62. 5 (2) bekezdésben meghatározott szemé|yek.

Ajánlatkéľ.ő az íl.ásbe|i konzu|tácĺót követően táľgya|ást tart.
Tárgyatás teruezett időpontja: 2014. július....'.. 17:00 óra. He|yszíne: 1082 Budapest,
Baross u. 63-67. 3. em. 320. tárgya|ó. Ajánlatkérő az el|enszolgá|tatás, a műszaki
tafta|om, szeződéses fe|tételek, teljesĺtés körülményei tekintetében kÍván tárgya|ni az
aján|attevőve| egy tárgyalási forduló keretében. Aján|atkérő fenntaŕja a jogot, hogy
szükség esetén további tárgyalási fordu|ót taftson. A tárgya|ások befejezését kovetően, a
targyaláson megjelo|t időpontban aján|attevő írásban vegső aján|atot tesz. Az ajánĺati
kotottség a végső aján|at megtéte|éve| á|| be.

A tárcyalás befeiezését kiivetően tett aián|at elfooadásáról vaqv e|utasításáról az
Aián|atkérő a Kbt. 77. 6 í2) bekezdésében foolaltak meofe|e!ő alkalmazásával
éftesíti az Ajánlattevőt.

Aján|atkérő a konzu|táció - és az art' követő targyalás eredményéről írásbe|i összegezést
készít. A Kbt. Ĺ24. 5 (8) bekezdés d) pontjára tekintette| a szeęffiés az ír.ásbe|i összegezés
megküldését követően - már a Kbt. tf4. 5 (6) bekezdésében fog|a|t 10 napos moratórium
lete|te e|őtt - megköthető.

15. A konzultáció lefolrrtatásá nak további szabálvai

FelhÍvjuk ajánlattevő figyelmét a Kbt. 11o. 5 (3) bekezdés b) pontjában
foglaltakra, amely szerint Ajánlattevő jelen eljáľás során a
kerctmegállapodásban foglaltakka! azonos vagy ajánlatkérő számára
kedvezőbb ajánlatot tehet. A konzultációt követő tárgya!ás befejezésekoľ
tett ajánlatához az aján|attevő a konzultációra felhívásban meghatározott
határidőig kötve van

Az ajánlat részei és fe|épÍtése a következő |eoyen:
. TaÉa|omjegyzék
. Felolvasólap, ame|y tańa|mazza a Kbt. 60. s (6) bekezdése szerinti adatokat

Az ajánlattevő neve, székhe|ye,
Az ajánlattevő te|efonszám, te|efaxszám, e-mai| cím
Ajá n lattevő ka pcsolatta ĺtójá na k neve, e|érhetősege
Az aján|at tárgya
AjánIata

. Aláírási címpéldány/ meghatalmazáą

. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő cégjegwésre jogosultjának
ajánlatot a|áírő képvise|ő aláíľási címpéldányát vagy a|áírás mintáját.
Amennyiben az aján|at cégjegyzésre jogosu|tak által meghata|mazott(ak)
aláírásáva| kerÜl benyújtásra, a teljes bizonyíto erejíÍ magánokiratba fog|a|t
meghata|mazásnak tarta|maznia ke|| a meghataImazott a|áírás mintáját is.

. ÁrazottktilBégvetések

. PénzĺigyÍ és műszaki iitemteru

| őzseÍváto s o ĺkoľĺnány zata
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A1ánĺatkérő dokumentációt készít jelen eljárásban. Aján|atkérő az aján|attéte|hez
sztikséges iratokat és dokumentumokat a konzu|tációra fe|hívassa| egybeszerkesztve
kü|di meg az ajánlattevő részére.
Az aján|at eredeti papír a|apri példányát zsĺnórra|, |apozhatóan össze ke|l fűzni, a
csomót matricáva| az aján|at e|ső vagy hátsó |apjához rögzíteni, a matricát le ke||

bé|yegezni, vagy az aján|attevő részérő| erre jogosu|tnak alá ke|l írni, úgy hogy a
bé|yąző, il|etőleg az a|áírás |ega|ább egy része a matricán |egyen.
Az aján|at o|da|számozása eggye| kezdődjon és o|da|anként novekedjen' Elegendő a
szövęet vagy számokat vagy képet tartalmazó olda|akat számozni, az Üres o|da|akat
nem kell, de lehet. A cím|apot és hát|apot (ha vannak) nem ke||, de lehet számozni.
Az ajánlatkérő az ettő| kisméftékben e|térő számozást (p|. egyes o|dalaknál a ĺA, ĺB
o|da|szám) is e|fogad, ha a taľta|omjegyzékben az egyes iratok he|ye egyéfte|műen
azonosítható és az iratok he|yére egyéfte|míĺen |ehet hivatkozni. Az aján|atkérő a
kisméftékben hiányos számozást jogosu|t kiegészíteni, ha ez az aján|atban va|ó
tájékozódása, il|etve az aján|atra va|ó hivatkozása érdekében sztikséges.
Az aján|atnak az e|ején taĺtalomjegyzéket ke|| taftalmaznia, me|y a|apján az
aiá n|af han czprenlő r|nkl lmpntl l mnk n|r|alczá m a |a niá n menta|á |hafĺía k

Az aján|atot zárt csomago|ásban, ęy eredeti papír a|apú pé|dányban és e|ektronikus
adathordozón ke|| beadni; kérjtik az ajánlat eredeti példányát teljes terjedeĺmében -
e|eKronikus képolvasó eszköz (scanner) segítségéve| - e|eKronikus adathordozőn 2
példányban szíveskedjenek benyújtanĺ (CD-n, DVD-n vagy pendrive.on).
Az aján|atat taľta|mazó zárt csomagon: ,.Ajánĺat- Vállalkozásĺ szeľzfués keretéfun
Budapest, ]ózsefuáros Magdolna nqyd program III, tinkormányzatĺ berházfeĺújítĺís
kivĺtelezése 7, rész,i va|amint: ,,Gak kcjzbeszeľzési efiárás során, az ajánlattételi
h a tiő ri dő lejá rta ko r bo n th a tó fe l !,, mąje|o | ést ke | | feltü ntetn i .

Az ajánlatban |évő, minden dokumentumot (nyi|atkozatot) a vegén a|á ke|| írnia az
adott gazdá|kodó szeruezetné| erre jo9osu|t(ak)nak vagy o|yan szemé|ynet vagy
szemé|yeknek aki(k) erre a jogosu|t szemé|y(ek)től ír.ásos fe|hatalmazást kaptak.

Az ajánlat minden o|yan otda|át, amelyen - az aján|at beadása előtt - módosÍtást
hajtottak végre, az adott dokumentumot a|áíró szemé|ynek Vagy személyeknek a
módosításná| is kézjeggyel kell e|látni.
Szemé|yes leadás esetén kérjüt hogy aján|ataikat |ehetőség szerint munkanapokon
9-15 óra közott adják le, az aján|attéte|i határidő lejáĺtanak napján 9-10 óráig!
A postai, vagy futárpostai megkti|désbő| eredő kockázatokat Aján|atkérő elhárítja.
Aján|attevő kizáró|agos fele|őssége, hogy az aján|ati csomag a megadott határidőig
sérü lésmentesen beérkezzen.
Aján|atkérő a hiánypotlás |ehetőségét a Kbt. 67. $-ban fogla|tak alapján biztosítja.
Aján|atkérő helyszíni bejárást nem taft.
Aján|atkérő e\őíqa, hogy az aján|attevő tájékozódjon a munkavá||a|ók védelmére és a
munkafe|téte|ekre vonatkozó o|yan köte|ezettsé9ekrő|, amelyeknek a te|jesítés
he|yén és a szerződés teljesítese során meg kell fele|ni. A tájékoztatást az il|etékes
szervek ingyenesen teszi k lehetővé.

L6. 
^z 

ajánlati kötiittség időtartama
60 nap, a tárgya|ás befejezésétő| számítva.

17. A konzu ltációra szótó fel hívás megkü|désének napj a= 2oL4. j úl i us.......
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II. ktitet

Dokumentáció

Úruuľłľo łrÁľ uľľrvő nÉszÉnr

1' A DoKUMEľľÁcró TARTALMA

1.1. A dokumentáció a kovetkező részekbő| á||:
1. rörrľ: KoNzuLTÁcIoRA FELHÍvÁs

2. röĺEľ: Úĺmuľłró ruÁľl.nľľevő nÉszÉnr

3. xöľrr: szEPzőDÉsTERvEzET

4. xorrr: łrÁľloĺľ IGAzoús. És ľyrHĺKozATMINTÁK

5. KoTET a MÚszAKI TARTALoM külön pdf file.okban csato|va:A műszaki

leírás, építészeti adat|ap, teru, a tételes árazat|an koltségvetés, szintrajzot
he|yszinĘz és a fotódokumentáció e|ektronikus adathordozón kerü| átadásra.

t'.2. Jelen dokumentáció nem mindenben ismét|i meg a konzu|tációra fe|hívásban fog|altakat,
a dokumentació a konzu|tációra felhívássa| együtt kezelendő. Az aján|attevő kizáró|agos
kockázata, hogy gondosan megvizsgálják a dokumentációt és annak minden
kiegészítését, (adott esetben), va|amint hogy megbízható információkat szerezzenek be
minden o|yan körü|mény és köte|ezettség vonatkozásában, ame|y bármi|yen módon is
befo|yáso|hatja az aján|at természetét vagy jel|emzőit.

1.3. Az aján|attevőnek a dokumentációban kozö|t információkat bizalmas anyagként kell
keze|nitit amelyrő| harmadik fé|nek semmiféle rész|etet ki nem szo|gáltathatnat hacsak
e harmadik fél nem készít és nyújt be ajánlatot az ajánlattevő számára a munka egy
részére vonatkozóan (a|vá||a|koző), vagy az a|ka|masság igazo|ásában részt vesz a
gazdasági szerep|ő. Sem a dokumentációt, sem annak részeit, vagy máso|atait nem
|ehet másra fe|haszná|ni, mint ajánlattéte|re, és az abban |eírt szo|gáltatások cé|jára.

2. KIEGÉsZÍTő ľłlÉxoałľÁs
2.t. Aján|attevő - a megfe|e|ő aján|attétel érdekében - a konzu|tácira fe|hívásban, va|amint a

dokumentációban fog|altakka| kapcsolatban ír'ásban kiegészítő (érte|mező) tájékoztatást
kérhet az aján|atkérőtő| vagy az á|ta|a meghatározott szeruezettő|.

2.2. Aján|atkérő a Kbt. L22. s (5) bekezdése vonatkozásában, a kiegészítő tájékoztatás
esetében ésszerű időnek tekinti az aján|attéte|i határidő |ejáftat megelőző második
napot (tájékoztatás megkü|désére), fe|téve, hogy a kérdések és kérések az aján|attéte|i
hatá ridő |ejá rtat mege|óző ha rmad i k na pig megérkeznek ajá n |atkérőhoz.

2.3. Kiegészítő tájékoztatást a következő kapcso|attartási pontokon szerezhet be Aján|attevő:

ESZ.KER Kft.
1026 Budapest' Pasaréti út 83. BBT ircdaház

J ózsefr áro s Ö nkotmáĺy zata
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2.7.

Telefon: +36 (30) 698-2166
Fax: +36 (1) 789-6943

KapcsolattaÉó: Ze|enay Kriszti na
E.mai| : titkarsaq(ôeszker.eu

Aján|atkérő nem vá|lal fe|elősséget azért, ha kiegészítő tájékoztatás kérés keretében
nem adja meg azon e|érhetőségeit me|yeke a kiegészítő tájékoztatás megadását várja
és ezá|ta| Aján|atkérő nem képes a tájékoztatás célszemé|yhez töfténő megktildésére
(vagy téves címre kĹi|di meg a tajékoztatást).

A kiegészítő tájékoztatás te|jes taftalmát hozzáférhetővé ke|l tenni, i|letve meg ke||

kü|deni Aján|attevő részére. A kiegészítŕí tájékoztatást írásban, te|efax útján és e-
mai|ben a dokumentáció átvétele vagy a kérdésfeltevés során fe|tüntetett te|efaxszámra
és e-mail címre kapják meg.

A kiegészítő tájékoztatások kézhealéte|ét az aján|attevőknek ha|adélGa|anu| vissza ke|ĺ

igazo|nia. Kérjük a Tiszte|t Aján|attevőt, hogy a vá|aszok megérkezésérő| a
titkarsag@eszker.eu emai| címre kü|djenek visszaje|zést!

Ajánlattevő fe|e|őssége, hogy olyan te|efax-e|érhetősé9et vagy e-mai| címet adjon meg,
ame|y a megkü|dendő dokumentumok fogadására 24 őrában alka|mas. Ugyancsak a
Ajánlattevő fe|e|őssége, hogy a szeruezeti egységén be|Ü| a kiegészítő tájékoztatás
időben az arrajogosulthoz kerü|jön.

HELYSZÍNI BEJÁRÁS
Aján|atkérő helyszíni bejárást nem taft.

Az A'ÁNLAT BENYÚJTÁSA

Az aján|attevőnek a Kbt-ben, a konzu|tációra fe|hívásban, i||etve je|en dokumentációban
meghatározott tartalmi és formai kovete|mények maradékta|an figyelembevéte|ével és
az e|őíĺt köte|ező okiratot dokumentumot nyi|atkozatok (a továbbiakban együttesen:
me||ék|etek) becsato|ásavaI ke|| aján|atát benyújtania.

Jelen dokumentáció nem mindenben ismétli meg a konzu|tációra felhívásban fog|a|takat,
ezéft hangsű|yozzuk, hogy a dokumentáciő az konzu|tácóra felhívássaI együtt keze|endő.
A konzu|tációra fe|hiivas és a dokumentáció rende|kezéseinek eset|eges ellentmondása
esetén a konzu|tációra fe|hívásban szereplőkazirányadóak. Aján|attevő köte|ezettségét
képezi - konzu|tációra fe|hĺvás és je|en dokumentáció gondos áttanulmányozását
követően _ az ezekben fog|aĺt va|amennyi e|őírás, formai követe|mény, kikötés, a
beszezés tárgyára vonatkozó specifikáció betartása, va|amint a kiegészítő (éľte|mező)
tájékoztatás-kérésre adott aján|atkérői válaszok figye|embevétele. Ajánlattevő köte|es a
konzu|tációra fe|hÍvásban, a dokumentációban és ajánlatkérő által - a te|jesÍtésse|
kapcsolatban - szo|gá|tatott minden információ pontosságáró| meggyőz&ni.

Formai e|őírások:

. az ajánlat eredeti pé|dányát zsinórra|, |apozhatoan össze ke|l fíjzni, a csomót
matricáva| az ajánlat e|ső vagy hátsó |apjához rögzíteni, a matricát le ke|l

bé|yegezni, vagy az aján|attevő részérő| erre jogosu|tnak alá ke|| írni, úgy hogy a
bé|yąző, i||etőleg az aláírás |egalább egy része a matricán |egyen;

. az aján|at o|da|számozása eggye| kezdődjön és o|da|anként novekedjen. E|egendő a
szöveget vagy számokat vagy képet taĺta|mazó olda|akat számozni, az Üres
o|da|akat nem ke||, de lehet. A cím|apot és hát|apot (ha vannak) nem ke|l, de |ehet
számozni. Az aján|atkérő az eLtő| kismértékben eltérő számozást (p|. egyes

J óz sefu áro s Ö ĺlkotmáĺy zata
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o|da|akná| a lA, lB o|da|szám) is elfogad, ha a tarta|omjegyzékben az egyes iratok
he|ye egyérte|műen azonosÍtható és az iratok helyére egyéfte|műen |ehet
hivatkozni. Az aján|atkérő a kisméftékben hiányos számozást jogosu|t kiegészíteni,
ha ez az aján|atban va|ó tájékozódása, il|eWe az aján|atra va|ó hivatkozása
érdekében szükséges;

. az aján|atnak az e|ején (fedő|apot vagy felo|vasó|apot követően) taĺta|omjegyzéket
kel| tafta|maznia, me|y a|apján az aján|atban szerep|ő dokumentumok o|dalszám
alapján megta|á|hatóak;

. az aján|atot záń csomago|ásban, egy eredeti, papír alapú és három e|eKronikus (cd
vagy dvd) máso|ati példányban kel| beadni;

. az aján|atban |évő, minden dokumentumot (nyi|atkozatot) a végén a|á ke|| írnia az
adott gazdá|kodó szeruezetné| erre jogosuĺt(ak)nak vagy o|yan szemé|ynet vagy
szemé|yeknek aki(k) erre a jogosult szemé|y(ek)tő| írásos fe|hataImazást kaptak;

. az aján|at minden olyan o|dalát, amelyen - az aján|at beadása e|őtt - módosĺ|ást
haitnľta|r váara ez arlrltl rlnkrrmantllmnt a|áíní czpmó|vnpk vanv czemé|veknek a
módosÍtásná| is kézjeggye| ke|| e||átni;

o Az aján|atat zárt, sérülésmentes csomago|ásba he|yezve ke|| benyújtani' A
csomagolásnak biztosítani ke||, hogy az aján|at egyes példányai egyÜtt maradjanat
egyéfte|műen látható |egyen, hogy a csomag lezárását követően abból semmit ki

nem vettek, éslvagY abba semmit be nem tette|ę és a csomago|ás kĹi|ső fe|ü|etén
megje|ölhetőek |egyenek a következő pontban fe|sorolt adatok;

. a záft csomagon ,Ąján|at-,,Váĺlaĺkozási szerződés keretében Budapest, Józsefuáros
Magdoĺna negyed program III, önkormányzati bérházfelújÍtás kivitelezése 7, résż,,
va|amint az ,,Gak kcizbeszerzési eljárás során, az a1ánĺattéte|i határĺdő ĺejáftakor
bon th a tó fel !,, mqje|ö|ést ke| | fe|ttj ntetn i.

Az aján|at nem tarta|mazhat beto|dásokat, tör|éseket és átír.ásokat, az ajánlattevő á|ta|

e|követett hĺbák szÜksĄ;es korrekcióinak kivéte|ével, ame|y esetben ezen korrekciókat
az aján|atot a|áír.ó személynet vagy szeméĺyeknek kézjegyükkel ke|| e||átni.

Az ajánlatat írásban és záftan, a fe|hiivás á|tal megje|ölt kapcso|attaftasi pontban
megadott címre közvet|enü| vagy postai úton ke|| benyújtani az aján|attéte|i határidő
|ejáftaig. A postán, futárra| fe|adott, Vagy szemé|yesen kézbesÍEett aján|atat az
aján|atkérő csak akkor tekinti határidőn be|ü| benyújtottnat ha annak kézhezvéte|ére az
aján|attéte|i határidő |ejártaig sor kerül. Az ajánlat, il|eWe az azza| kapcso|atos postai
kri|demények e|vesztésébő| eredő kockázat az aján|attevőt terhe|i.

Az aján|at benyújtásanak he|ye és határideje:

ESZ-KER Kft.
Lo26 Budapest, Pasaréti út 83. BBT iľodaház

Telefon: +36 (30) 698-2166
Fax: +36 (1) 789-6943

Ka pcsolatta Éó : Zelenay Kriszti na i ľodavezető
E-ma i I : titka rsag@eszker.eu

határidejez 2ol4,július i;..' 1o:00 óra

4.7. Szemé|yes |eadás esetén kérj|.it hogy aján|ataikat munkanapokon 9-15 óra közott adják
|e, az aján|attéte|i határidő |ejáftának napján 10:00 óráig.
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4.8. Az aján|atot aján|atkérő érkezteti, és biztosítja, hogy az aján|at taŕa|ma a fe|bontás
időpontjáig senki számára se Vá|hasson hozzáférhetővé.

4.9. Ha jelen dokumentáció aján|ott igazolás- és nyi|atkozatmĺnta a|ka|mazását íqa e|ő, ez
esetben a 4. kotetben ta|álható vonatkozó iratmintát kérjÜk felhaszná|ni és megfe|e|ően
kito|tve az aján|athoz me||ékeĺni.
Az aján|ott igazo|ás- és nyi|atkozatminta he|yett, annak taŕaImi|ag mindenben megfe|e|ő
más okirat is me||ékelhető. Az aján|attevő fe|e|ősségge| taftozik az aján|atban közö|t
adatok és nyi|atkozatot va|amint a becsatolt igazo|ásot okiratok tartalmának
vaIodiságáéft.

4.10. pr. aján|at e|őkészítéséve|, összeá||ításával és benyújtásáva|, vagy az aján|athoz
szükséges információk megszezéséve| kapcso|atos mu|asztás következményei
aján|attevőt terhelik. Ae. aján|at e|készítéséve|, benyújtásáva| és egyébként a
közbeszezési e|járásban va|ó résaléte|le| kapcso|atban felmerü|ő kö|tségeket az
aján|attevők maguk vise|ik és ezek részben vagy egészben töĺténő megtérítésére az
aján|atkérő nem kotelezhető. Minden o|yan adat, informáciőbeszerzése, ame|y ajánlatuk
e|készíĽéséhez és a szezóldéses kote|ezetľségek e|vál|a|ásához szüksĄ]esek, saját
kö|tségtikre és saját fe|e|ősségĹikre az Ajánĺattevők fe|adata.

4.ll. Aján|atkérő az aján|at benyújtását követően nem veszi figve|embe aján|attevőnek - a
pontos ĺnformációk hiányára hivatkozó - aján|at modosítasára vonatkozó kére|mét. Az
aján|athoz szükséges pontos és egyérte|mű információk beszezését szo|gálja a je|en

dokumentácĺóban rész|etezett tájékoztatás-kérés |ehetősége. Ajánlattevőnek a
jogszabá|yi rende|kezések betartása me||ett _ az e|járást megindító felhívásban, a
dokumentációban és az aján|attevők kérdéseire adott vá|aszokban meghatározottaknak
megfe|e|ően kel| az aján|atot elkészítenie.

4.L2. pE. aján|atban közo|t információk kizárő|ag ezen közbeszezési eljárás eredményének
megá lla pítasa keretében kerti I nek felhaszná |ásra.

5. nÉszn'lÁľ LATTÉTEL ILLEwE roggvÁLrozAT() łrÁľ urĺÉľel leľleľősÉcr

5.1. Aján|atkérő a részaján|attétel |ehetőségét az eljárás során nem biztosítja.
5.z. Az aján|attevők je|en e|járásban tobbvá|tozatú (a|ternatív) ajánlatot nem tehetnet az

i|yen aján|atot ajánlatkérő éruényte|ennek nyi|vánítja, tekintette| arra, hogy nem
osszehason|íthatóak a többi aján|atta|.

6.2.

Üzlerr TIToK vÉDELME
Az ajánlattevő az ajánlatában, va|amint a Kbt. 69-70. $ szerinti indoko|ásban e|kü|önített
módon e|he|yezett, tjz|eti titkot taftalmazó iratok nyi|vánosságra hozata|át megti|thatja.
Az üz|eti titkot tarta|mazó iratokat a 2013. évi V. torvény rende|kezéseinek megfelelően
ke|| e|készíĽeni o|y módon, hogy azok ne tańa|mazzanak a Kbt. 80. s (2)-(3) bekezdése
szerinti elemeket.
Aján|atkérő nem vá||a| fe|e|ősséget az üz|eti titoknak tartott információt iratok harmadik
szemé|yek (kü|önösen más aján|attevőt gazdasági szereplők) álta|i megismerésééń,
amennyiben aján|attevő az uz|eti titkot tafta|mazó iratokat aján|atában nem elkülonített
módon, Vagy úgy he|yezi €|, hogy azok tartalmaznak a fentiekben megjelölt
információkat is.

łrÁľI.łrr rciróľľsÉe
Az aján|ati kötottség időtańama: 60 nap (a tiírgyalás befejezésétőĺszámífua),

Az AJÁNLAT FEtBoNTÁsA

Az aján|atat taŕa|mazó iratok felbontásának he|ye és ideje:

ESZ.KER Kfr.

J őzseÍv áro s o ĺko tmáĺy zata

6.
6.1.

7.

8.

8.1.
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8.5.

8.6.

9.

9.r.

8.2.

8.3.

8.4.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

Konzultációs felhívás

Lo26 Budapest, Pasaréti út 83. BBT irodaház
fszt. tárgyaló

Ajá nlat fel bontásá nak ideje: 2oL4. j úl i us.'..l.. 1o : oo óra

Az ajánĺat fe|bontásáná| csak az ajánlatkérő, az ajánlattevőt valamint az á|ta|uk
meghÍvott szemé|yet továbbá - a közbeszerzéshez támogatásban részesü|ő aján|atkérő
esetében - a kü|ön jogszabályban meghatározott szeruek képvĺselői, va|amínt szemé|yek
lehetnek jelen.
Az ajánlat felbontásakor ismer[etni ke|l az aján|aBevők nevét címét (székhe|yét,
lakóhe|yét), va|amint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az éftéke|ési
szempont (részszempontok) a|apján értéke|ésre kerü|nek.
Az ajánlatkérő az aján|at bontásának megkezdésekor, az ajánlat fe|bontása e|őtt
közvetlentj| ismerteti a becsü|t éĺtéket és a szerződés te|jesítéséhez rende|kezésre á||ó

anyagi fedezet osszegét.
Ha az ajánlat bontásán egy - ott je|en lévő - szemé|y kéri, az aján|at ismeľtetését
követően azonna| |ehetővé ke||tenni, hogy betekinthessen a fe|o|vasó|apba.
A határidő után beérkezett ajánlat csomago|ása az aján|attevő szemé|yének
megá||apítasa cé|jából bontható fel, ame|yrő| kü|ön jegyzőkonyvet ke|| felvenni.

Az AJÁNIAT eLgÍRÁńsł

Az ajánlat e|bír.á|ása során az aján|atkérőnek meg ke|| vizsgá|nia, hogy az aján|at
megfe|e|-e az e|járást megindí|ó felhÍvásban, a dokumentációban, valamint a
jog sza bá |yokba n meg hatá rozott feltéte|eknek.
Az ajánlatkérő kote|es megá||apÍtani, hogy me|y ajánlat éĺvényte|en, és hogy van-e
o|yan aján|attevő, akit az eljárásbó| ki ke|| zárni. Aa ajánlat tételes áwizsgálása során
megá||apítasra kerÜ|nek az aján|at eset|eges éruényte|enítésére vagy az ajánlattevő
kizárására okot adó korü|mények'
Az éruényes aján|atat az e|járást megindíEo fe|hÍvásban meghatározott éftéke|ési
szempont a|apján, va|amint a Kbt. 7I-73. $-okban, az e|járást megindító fe|hívásban,
továbbá a jelen dokumentációban fog|a|takra tekĺntette| ke|| értékelnĺ.
Az aján|atkérő az aján|a[at a lehető legrovidebb időn be|ti| köte|es e|bírá|ni, az e|bír.á|ást
olyan időtartam a|att kel| e|végeznie, hogy az ajánlattevőknek az e|járást |ezárő
dontésről va|ó éftesítésére az ajánlati kötöttség fenná||ása a|att sor kerü|jön.
Az aján|atkérő indoko|t esetben az aján|ati kötottség |eiáŕanak időpontját mege|őzően
fe|kérheti az ajánlattevőket ajánlataiknak meghatározott ĺdőpontig történő további
fenntaftására, az ajánlati kötöttség kiterjesztése azonban nem ha|adhatja meg az
e|járást megindíEo kötottség |ejártanak erďeti időpontjától számított 60 napot.
Amennyiben az ajánlattevő az ajänlatkéľő által megadott határidőben nem
nyilatkozit úgy kel| tekinteni, hogy ajánlatát az ajánlatkérő által megjelölt
időpontig fenntaftja. Amennyiben aján|attevő aján|atát nem tatja fenn, az aján|ati
kotöttség lejáftanak eredetĺ időpontját követően aze|járás további részében az étékelés
során aján|atát figye|men kÍvül kel| hagyni.
Az aján|atkérő koteĺes biztosítani a hiánypótlás |ehetőségét, valamint az aján|atban
ta|á|ható, nem egyéfte|mű kije|entéset nyi|atkozatot igazo|ások taľta|mának tisztázása
érdekében az aján|attevőKő| fe|vi|ágosítást kérni. A hiánypótlás és fe|vi|ágosítás kérésre
vonatkozó szabá|yokat a Kbt. 67. 5-a taĺta|mazza.
Mindaddig, amíg hiánypótlásra vagy fe|vi|ágosítás nyrijtására határidő van fo|yamatban,
az aján|attevő potolhat o|yan hiányokat, amelyekre nézve az ajánlatkérő nem hívta fe|

hiánypótlásra.
Az aján|atkérő az értéke|és szempontjábo| |ényeges e|járást megindító e|emek tarta|mát
mega|apozó adatokat va|amint indoko|ást köte|es írásban kérni és errő| a kérésrő| a
többi aján|attevőt egyidejű|eg, írásban éftesÍteni, ha az aján|at a megkötni teruezett
szerződés tárgyára figye|emme| arányta|anu| alacsony árat tartalmaz bármely o|yan, az
ellenszolgáltatásra vonatkozó összeg tekintetében, ame|y öná||óan értékelésre kerri|.

Tózsefuáros onkormánvzata !
Budapest,Józsefuátos Magdolna negyed pÍogÍam III. önkormányzaĺbétházfe|íĄítás kivitelezése
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pE. ár arányta|anu| a|acsony voltának megÍté|ésekor az ajánlatkérő korábbi
tapaszta|ataĺra, a közbeszeaést mege|őzően végzett piaďe|mérés eredményére Vagy a
közbeszezést megelőzően a becsÜ|t érték meghatározásához fe|haszná|t egyéb
adatokra ke|| figye|emme| lenni. Kote|es az aján|atkérő a fentieket a|ka|mazni különösen
akkor, ha az aján|atban fogla|t e||enszo|9áltatás több mint húsz száza|ékkal eltér a
kozbeszerzés - az e||enszolgá|tatás öná||óan éńékelésre kerĹilő valame|y e|eme esetén az
adott e|emre eső - becstj|t éľtékétől.
Az irreális aján|ati e|em (e|lenszolgá|tatás) miatti indoko|ás kérés szabá|yait a Kbt. 69. 5-
a tarŁa|mazza.

9.9. Ha az ajánlatnak az éľtéke|ési részszempontok szerinti va|ame|yik tartalmi e|eme
lehetet|ennek Vagy tú|zottan magas vagy a|acsony méľtékűnet il|etve kirí'voan
aránytalannak értéke|t köte|ezettségvá||a|ást tartalmaz, az ajánlatkérő az érintett aján|ati
e|emekre vonatkozó adatokat, va|amint indoko|ást köte|es írásban kérni. pe.

ajánlatkérőnek errő| a kérésrő| a többi aján|attevőt egyidejű|eg, írásban éftesítenie ke||.

Az aján|atkérő az indokolás és a rende|kezésére á||ó iratok a|apján köte|es mągyőződni
az aján|ati e|emek megalapozottságárő|, te|jesíthetőségérő|, ennek során az
aján|attevőtő| írásban tajékoztiatást kérhet a vitatott ajánlati e|emekre vonatkozóan.

^z 
aján|atkérő köte|es éruényte|ennek nyi|vánÍtani az aján|atot, ha nem tafia

e|fogadhatónak és a gazdasági ésszerűségge| osszeegyeztethetőnek az indokolást.

10. łz ÉnvÉľYEs A'ÁNLAT ÉnrÉreÉsr

t0.7. pc. ajánlat éftéke|ési szempontja az osszessĄ7ében |egelőnyösebb aján|at a fe|hÍvásban
megadott módszer szerint:

A nettó vá||alkozói dffat egyosszegű áta|ánydíjban kell megadni. Aján|attevő az
egyösszegű vá||a|kozói áta|ánydfon fe|ü| semmilyen díjat, ko|tseget nem jogosu|t

Aján|atkérőve| szemben éruényesíteni, így a megajánlott vál|a|kozói áta|ánydfnak
tafta|maznia kell minden díjat, kö|tséget, hasznot kifizetési igényt.

Aján|atkérő az e||enszo|gá|tatásra vonatkozó 1. értéke|ési részszempontot a
Kozbeszezési Hatóság útmutatója az összességében |ege|őnyösebb aján|at
kivá|asztása esetén a|ka|mazható módszerekrő| és az aján|at eĺbírá|ásáró| (KE 2012. évi
61. szám; 2012. június 1.) nI.A. l.ba) pontja alapján a fordított arányosítás
módszeréve| értékeĺi oly módon, hogy a |ega|acsonyabb érték a |egkedvezőbb és a
|egkedvezőbb taftalmi e|emre a

maximá|is pontot (felső ponthatár) adja, a tobbi ajánlat taĺta|mi elemére pedig a
|egkedvezőbb tarta|mi e|emhez viszonyítva fordítottan arányosan számo|ja ki a
pontszámokat az alábbi kép|et a|apján:

P= [A legjgbb/A vĺzsgél! (Pmax-Pmin)]+Pmin

P: a vizsgá|t aján|ati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma

Pmax: a pontskála felsl határa

Pmin: a pontská|a a|só határa

A|egjobb: a |ege|lnyösebb aján|at taľtalmi eleme

A|egrosszabb: a |ege|lnyte|enebb aján|at taĺta|mi e|eme

J őzseÍvárc s Önkormányzata
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Avizsgá|t: a Vizsgá|t aján|at tafta|mĺ e|eme;

Aján|attevő csak magyar forintban (HUF) tehet aján|atot és a szerződéskötés
valutaneme is csak ez lehet.

A taĺtósan ál|áskereső személyek fog|akoztatásának mértéke éľtéke|ésĺ
részszempontot ajánlatkérő a Hatóság fent nevezett útmutatójának III. A' 1bb)
pontja a|apján az egyenes arányosÍtás módszeréve| értéke|i o|y módon, hogy a
|egmagasabb érték a |egkedvezőbb, és az aján|atkérő a |egkedvezőbb tafta|mi
e|emre a maximá|is pontot (fe|ső ponthatár) adja, a tobbi aján|at tarta|mi e|emére
pedig a |egkedvezlbb tafta|mi elemhez viszonyítva arányosan számo|ja ki a
pontszámokat az a|ábbi kép|et a|apján:

P= tA vizsgá|UA |egiobb (Pmax-Pmin)]+Pmin

ahol:

P: a vizsgá|t aján|ati e|em adott szempontra vonatkozó pontszáma

Pmax: a pontská|a felső határa

Pmin: a pontská|a alsó határa

A|egjobb: a legelőnyösebb aján|at tafta|mi e|eme

A|egrosszabb: a |ege|őnyte|enebb aján|at tarta|mi e|eme
Avizsgá|t: a vizsgá|t aján|at taftalmi e|eme

az értéke|és során adható pontszám a|só és felső határának megadása:1-10

REGISZTRÁLT TĄĘTós (LEGALABB 6 ľlóľłnrł; ÁlusrenEső szEMÉI.vex
FoG LALKozľerÁsÁľAK M ÉRTÉKE

A nyeftes aján|attevő köte|es a szerződés teljesÍtésébe vá||a|ásának megfe|elő számú
(fő) regisztrá|t taftós (|egalább 6 hónapja) á||áskereső szemé|yt bevonni és a
szeződésben meghatározott munkaterületen foglalkoztatni. A fe|o|vasó|apon tájékoztató
je||egge| fel kell ttjntetni, hogy aján|attevő hány fő regisztrá|t tartós (|ega|ább 6 hónapja)
álláskereső személyt, i||etve hány munkanapon keresztÜ| kívan fog|a|koztatni.
Aján|atkérő a fenti szozat eredményeképpen megadott éftéket értékeli.

Aján|attevő kote|es a fe|hÍvásban meghatározott értékelési részszempontnak
megfe|e|ően - a szeĺzíĺdés teljesítesébe bevonni kÍvant regisztrált tartós (lega|ább 6
hónapja) á||áskereső személy számát (fó ł. munkanap) a fe|olvasó|ap - adott
részszem pontra vonatkozó - sorá ba n fe|tü ntetn i.

Aján|attevő csak a keľetmegállapodásban foglaltaknál kedvezőbb
megaján!ást tehet. Az ajánlattevő á|tal az eljáľás első szakaszában
megajánlott 4 fő*3oo munkanap (1200fő*munkanap) megajánlás
va|amennyi konzultációra együttesen éÉendő.

J ôz sefv ár'o s t llko ĺĺnány zata
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Aján|atkérő kizárő|ag az e4,ész számú megajánlást (p|.: 25, 26, .,.100 fő, és í9y tovább)
fogadja e|, a toftszámú, i||etve nem főxmunkanapban (pl. %-ban) meghatározott, i||etve
az egysze|re több eltérő értéket (p|. 50-60 fő) is tafta|maző megaján|ást tafta|mazó
ajánlat az éruényte|enség következményét vonja maga után.

A szerződés te|jesítésébe - a nyertes aján|attevő váĺ|a|ásáva| összhangban - bevonni
kívánt regisztrá|t taftós (|egalább 6 hónapja) á||áskereső szemé|yeket a szeződés
időtaftama a|att (a vá||a|ásnak megfelelő munkanap időtańamra), te|jes munkaidőben
(napi 8 órában), a szerződésben meghatározott munkaterü|eten fogla|koztatni ke||,

e||enkező esetben a nyeftes aján|attevő szeződésszegést követ €|, amelynek
következménye a fe|hívásban e|őírt méftékű hibás te|jesílési kotbér éĺvényesítése, avagy
a szeződés felmondása és a meghiúsu|ási kötbér éľvényesítése.

Aján|attevő az ajánlattéte| során Vegye figye|embe, hogy Aján|atkérő a szerz&és
megkotésekor, il|etve te|jesítés során e||enőęi a regisztrá|t taĺtós (|egalább 6 hónapja)
á||áskereső szemé|yek szerződés te|jesÍtésébe töľténő bevonása érdekében tett
vá||a|kozói intézkedéseket i||etve a teljesítésbe történő bevonásukat. Aján|atkérő az
e||enőzés során a n.veĺtes ajánlattevőtő| bekérheti az érintett munkavá||a|ók
munkavá||a|ói szerződését, az i||etékes munkaügyi központ érintett munkavá||a|ók
nyi|vántaftasával, regisztrációjávaI kapcso|atos igazo|ásait, továbbá az építesi
he|yszíneken az érintett munkavá||a|ók munkavégzését e||enőrizheti. A vá||aIkozói
intézkedéseknek és a regisztrált taftós (|ega|ább 6 hónapja) á|láskereső szemé|yek
szerzffiés te|jesítése során történő a|ka|mazásának összhangban ke|| |ennitik a
fe|hívásban és a dokumentációban, va|amint a nyeftes aján|attevő aján|atában
foglaltakkal.

Az aján|attevőnek lehetőség szerint Budapest VIII. kerületében regisztrá|t taftós
á||áskereső személyeket ke|| bevonnia a te|jesítésbe.

Regisztrált taftós (|ega|ább 6 hónapja) á||áskeresőnek aján|atkérő a konzu|táció a|apján
megkotendő - e|sőként hatá|yba |épő - vá||a|kozási szerzffiés hatá|yba lépésének napján
regísztrált taftós (|ega|ább 6 hónapja) á||áskeresőnek minősti|ő szemé|yeket tekinti.

1 1' EREDM É NYH I RDETÉą összec EzÉs Aza,rÁľ ur E LBÍ RÁLAsÁnól

1l.l. pE. aján|atkérő köte|es az aján|attevőt ír.ásban tájékoztatni az e|járás eredményérő|, az
e|járás eredményte|enségérő|, az ajánlattevő kizárásárő|, a szerződés te|jesíEésére való
a|ka|mat|anságának megá||apítasáró|, aján|atának egyéb okbo| töĺtént éruényte|enné
nyi|vánításáró|, va|amint ezek részletes indokáró|, az errő| hozott döntést követően a
|ehető Ieghamarabb, de legkésőbb három munkanapon belül.

tl.Z. Aú, aján|atkérő az aján|at e|bír.á|ásának befejezésekor kÜ|ön jogszabá|yban
meghatározott minta szerint ír.ásbe|i összegezést köteles készíbni az aján|atrő|. Au
ajánlatkérő az aján|at elbírálásának befejezésekor a fenti tájékoztatást az ír.ásbe|i

összegezésnek ajánlattevő részére telefaxon vagy e|eKronikus úton történő
megkü |déséve| teljesíti.

tl.s. pE' aján|atkérő az aján|at elbírá|ásáró| készített írrásbe|i összegezést az aján|attevő
részére tofténő megktildésétő| számított huszadik napig egy alka|omma| jogosu|t
módosÍtani, sztjkeg esetén az éruényte|enségrő| sző|ő tájékoztatást visszavonni,
továbbá a már megkötott szerződéstő| elállni, i||etve amennyiben a te|jesítés
megkezdése miatt az eredeti á||apot nem á||ítható helyre, a szerződést azonna|i hatallya|
felmondani, ha az eredmény megkü|dését követően ész|e|i, hogy az eredmény
(eredménytelenség) törvénysértő volt és a módosítás a törvényséftést orvosoĺja. Az
aján|atkérő a módosított ír.ásbe|i összegezést köte|es faxon vagy e|eKronikus úton
ha |adékta |a n u l, egyidej íj|q az összes ajá n |attevőnek meg kü |den i.

Tózsefoáros Önkormánvzata
Budapest,Józsefuáros Magdolna negyed pfogÍam III. önkormányzaibérházfe|ti1ítás kivitelezése
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L2. ELőZETEs VITARENDEZÉS

|2.1. 
^ 

Kbt. 79. $ (1) bekezdése szerinti e|őzetes vitarendezési kérelmet az a|ábbi címre ke||

benyújtani:

Ész.reR rĺt.
Lo26 Budapest, Pasaľéti út 83' BBT irodaház

, Telefon: +36 306982166
Fax: +36 L7896943

Kapcso|attaÉó: Zelenay Krisztina ircdavezető
E-mail : titka rsag@eszkeľ.eu

12.2. 
^ 

kére|mezőnek az aján|atkérőhöz benyújtott kére|mében (a továbbiakban: e|őzetes
vitarendezési kérelem) meg ke||je|ö|nie az ír.ásbe|i osszegezés vagy egyéb dokumentum,
vagy eljárási cse|ekmény jogséftőnek taftott e|emét, továbbá a kére|mező javas|atát,

észrevéte|ét, va|amint az ál|ásponĘát alátámasztó adatokat, tényeket, továbbá az azt.

a|átamasztó dokumentumokra - ha vannak ilyenek - hivatkoznia kell. Az előzetes
vitarendezési eljárás szabá|yait a Kbt. 79. $-a tafta|mazza.

12.3. Amennyiben aján|attevő a rende|kezésére á||ó határidőben előzetes vitarendezésĺ
kére|met nyújtott be az aján|at bontását követően toftént e|járási cse|ekménnye|,
ke|etkezett dokumentumma| kapcso|atban, az aján|atkérő a kére|em benyújtásató| a
válaszának megkĹildése napját követő tíz napos időtartam |ejáĺtaig akkor sem kötheti
meg a szerződést, ha eddig az időpontig a szerz&éskotési moratórium egyébként
lejárna.

t3. A vÁLLALKoásr szERzőDÉs MEGKöTÉse És TEtlEsÍTÉsE

13.l. AZ. aján|atkérőként szeződő fél jogosu|t és egyben kote|es a vá||alkozási szeződést
fe|mondani - ha szÜkseges o|yan határidőve|, ame|y |ehetővé teszi, hogy a szeződésse|
érintett fe|adata e||átasáró| gondoskodni tudjon _ ha:
. a nyeftes aján|attevőben kozvetetten Vagy köałet|enti| L\o/o-ot megha|adó tu|ajdoni

részesedést szerez va|ame|y o|yan jogi szemé|y vagy jogi szemé|yisĄ]ge| nem
rende|kező gazdasági társaság, ame|y nem felel meg az 56. s (1) bekezdés k)
pontjába n meg határozott fe|téte|eknek.

. a nyeÉes aján|attevő közvetetten vagy köalet|enül Z5olo-ot megha|adó tulajdoni
részesedést szerez valame|y o|yan jogi szemé|y vagy jogi személyiségge| nem
rende|kező gazdasági társaságban, ame|y nem fe|e| meg az 56. s (1) bekezdés k)
pontjában meghatározott feltételeknek.

Jelen pontban em|ített fe|mondás esetén a nyeĺtes aján|attevő a válla|kozási szeződés
megszűnése e|őtt már te|jesített szo|gá|tatás szerződésszerű pénzbe|i e||enéftékére
jogosult a Kbt. 125. 5 (6) bekezdése a|apján.

B.2. 
^ 

kü|fö|di adói||etősegĹĺ nyertes aján|attevő köteles a szerződéshez arra vonatkozó
meghatalmazást csato|nĺ, hogy az ĺ|letősége szerinti adóhatóságtó| a magyar
adóhatóság köaĺet|enĹi| beszerezhet a nyertes aján|attevőre vonatkozó adatokat az
országok közötti jogsegé|y i génybevéte|e né| kü |.

13.3. A keretmegá|lapodást és az az a|apján megkötendő szeződéseket a közbeszerzési
e|járás alapján nyeńes ajánlattevőként szeződő félnet i||etve közösen ajánlatot
tevőknek ke| | teljesítenie.

tj.4. Fe. aján|attevőként szeződő fé| te|jesÍ|ésében köteles közreműkodni az olyan
atvá|la|kozó és szakember, ame|y a közbeszezési eljárásban részt vett az aján|attevő
atka|masságának igazolásaban. Az aján|attevő koteles az ajánlatkérőnek a te|jesítés

T óz se fu áro s t nko tmány zata
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során minden o|yan - akár a korábban megje|ö|t alvá||alkozó he|yett igénybe venni
kívánt - a|válla|kozó bevonását bejelenteni, ame|yet az aján|atában nem nevezett meg
és a beje|entésse| együtt nyi|atkoznia ke|| arró| is, hogy az álta|a igénybe venni kí'vánt
a|vál|a|kozó nem áll akizárő okok hatálya a|att.

L4. Aján|atkérő e|őíĺ1a, hogy az aján|attevő tájékozodjon a munkavá||a|ók véde|mére és a
munkafe|téte|ekre vonatkozó olyan köte|ezettségekrő|, ame|yeknek a teljesítés he|yén és
a szerződés te|jesítése során meg ke|| fe|elni. A tajékoztatást az i||etékes szeruek
ingyenesen teszik |ehetővé.

Aján|atkérő az alábbiak szerint adja meg azon szelvezetnek (hatóságnak) a nevét és

címét (e|érhetőségét), amelyektő| az aján|attevő megfele|ő tájékoztatást kaphat:

Munkavállalók védelme és a munkafe|tételekre vonatkozó
kötelezettségek: Budapest Fővárosi Kormányhivata| Munkavéde|mi és
M unkaĺigyi Szakigazgatási Szeruének M unkavéde| mi Fe| ügyelősége

1132 Budapest, Visegrádi u. 49. Postacím: 1438 Budapest Pf. 520. te|: 06-1-323-3600

fax: 06-1 -3 23-3602 E-mai | : budapestfu-kh-m mszsz@ommf. gov. hu

Iózsefuáros onkormánvzata L6
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III. Kötet

Válla|koási szerződés

ame|y |étrejott egyrészrő| Józsefvárosi önkormányzat (székhe|y: 1082 Budapest, Baross u.

63-67., képviseli: dr. Kocsis Máté po|gármester, adószám: L57357t5-2-42, törzsszám: 735715,
bankszám|aszám: 14100000-1023949-60000009, KSH számje|: t57357L5-8417-32I-01), mint
Megrende|ő (a továbbiakban: Megľendelő)'

másrészrő| MAGDOtNA NEGYED 2oĹ3 KoNzoRcIUM (Konzorcium vezető: West Hungária
Bau Épíitőipari Szolgá|tató Kft. 2051 BiatorbágY, Vende| Part Huber u.1 Konzorciumi tag:
EPKAR zrt. LLL? Budapest, Németvölgyi út 146.) bankszám|aszám:
képvise|i: kivitelezői nyi|vántaftási azonosító:

i;ä;;;^;;;;;ä;;.;;.;,;;;;^;;..;;;:l^;:;.;:.ł:*'int Vá||alkozó (a továbbiakban:

'qtlC|lnl,él,,, 
NvĹvLL oĹ q|u|||ULL ĺlqPv|l EJ IE|LELEISN ||lE||ElL.

Előzmények

Megrende|ő rÉ-nszoĺzoĺl. szám alatt megje|ent hirdetménnye| keretmegá|lapodás
megkotésére irányu|ó, a közbeszezésekrő| sző|ő 20IL. évi CVIil. toruény (a továbbiakban:
Kbt') ilI. fejezete szerinti nyí|t közbeszerzési eljárást indított ,,Keretmegá||apodás Budapest,
Józsefuáros Magdolna negyed program III. önkormányzati bérházfe|újÍtás kivitelezéshez',
e|nevezésse|.

A keretmegá||apodásos e|járás eredményes vo|t me|y a|apján egy ajánlattevőve| kerü|t sor
keretmegá | |a podás meg kötésére

Felek rogzítettét hogy _ hivatkozva a Kbt. 109. s (1) bekezdés b) pontjára - hogy a
keretmęál|apodás nem taŕalmazza aközbeszerzések megvalósítasa érdekében megkötendő
egyedi szeződések va|amennyi feltéte|ét.

Megrendelő ezt követően konzultációs e|járást indított, me|ynek során Válla|kozó aján|atét
fogadta el a Megrende|ő.

Felek a je|en szeződésben meghatározott feladatok e||átására az a|ábbi szeződést kötik.

Megrende|ő kije|enti, hogy a Ptk. 8:1. S 7. pontja a|apján szerzffiő hatóságnak minősü|.

1. Megrende|ő megrende|i, Vá||a|kozó elvá||alja a hivatkozott keretmegá||apodásos e|járás
a|apján indult konzu|tációs e|járás iratanyagában (me|ynek rovid |eírását a je|en

szerz&és Ĺ. sz. me||ék|ete is tarta|mazza) meghatározott tarta|mú és mennyiségű
m u n ka e|vęzését eredményfele|ősség9e|.

2. Vá|lalkozó fe|adata az érintett ingat|anban a közbeszezési műszaki leírás, tetv, az
árazat|an kö|tségvetés, hatósági engedé|yet a hatályos jogszabá|yot szabványok és
szakmai szolwányoknak megfelelően a munká|atok te|jes köríÍ megva|ósítása.

Érintett ingat|an:

Nagy Fuvaľos u. 26. sz. alatti lakóépület hrsz.35082

Józ sefu áro s Ö nkotmáĺy zata L7
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Vá||alkozó a munkát kifogásta|an minőségben, határidőre köte|es e|vĄ;ezni. Vá||alkozó a
munkavégzés során csak I. osztalyú anyagokat haszná|hat fe|.

A beépített anyagok minőségét igazo|ő dokumentumokat a Vá|la|kozó az építési
tevékenység során a Megrende|ő képviselőjének köte|es bemutatni és az átadás átvéte|i
e|járás során átadni.

Fe|ek megá||apodnak abban, hogy a Vá||a|kozó akkor te|jesít hibát|anu|, ha a
megva|ósu|t eredmény kieĺégíti az azza| kapcso|atban a jĺrgszabá|yokban, a támogatási
szeződésben, továbbá a je|en szeződésben megfoga|mazott va|amennyi követe|ményt
és alkalmas a rende|tetésszerű haszná|atra.

Vál|a|kozó jogosu|t alvá||a|kozó(k) igénybevételére. Az alvá||alkozó igénybevéte|éné| a
Kbt. és a je|en szerz&és megkötéséhez vezető kozbeszerzési e|járás rendelkezései
irányadóak. Az a|vá|la|kozókka| kötött szerződésekre a Kbt. továbbá a 306l20IL.
(XII. 23. ) Korm. rende|et szabá|yai éfte|emszerűen irányadóak.

A Vá||a|kozó az igénybe vett a|vá||a|kozóéft (teljesítesi segédért) úgy fe|eĺ, mintha az
:|rrá|la||znzÁi /ta|iacítÁcí canÁrłai\ álřa| rrÁazatt ĺĺtlnLíVzl caiÁt rn:na vÁllazla rrn|na aĺ Äqlvq|lqll\vévl 

\LvUvJlLvJ| Jv:'vvg|f, gll9| vv:,4vL JgJqs |l|gYu

jogosu|at|anu| igénybe vett a|válla|kozókéft a Ptk. szabá|yai szerint fele|.

I. Az ellenszolgáttatás összege, megfizetésének módja' fe|tételei

Válla|kozó a szeződés te|jesítéséft vá||alkozói dfira jogosu|t.
Avá|la|kozóid|j-Ft+AFA,azaz..............forint+Afa.
A vál|a|kozói dÚ áta|ánydíj, ami tartalmazza a kivite|ezéshez szüks{7es kozüzemi
kö|tséoeket is.
n Äĺá mértékére, elszámo|ására a mindenkor hatá|yos Áfa torvény rende|kezései az
irányadóak'
Felek megá||apodnak abban, hogy tobb|etmunka és pótmunka e|számolására je|en

megá||apodás keretei között nincs |ehetőség. Pótmunka fe|merÜ|ése esetén Megrende|ő
újabb közbeszerzési eljárást folytat |e.

Megrende|ő többletmunkaigényt nem fogad e|. Ezze| kapcsolatban Vá||a|kozó - mint a
szerződés tárgyával kapcso|atban kel|ő szakéfte|emmel rende|kező jqi szemé|y - jelen
szerződés a|áír.ásáva| kije|enti, hogy a közbeszerzési e|járás alatt te|jes méftékben
megismefte az elvĘzendő fe|adatot és annak korülményeit így kije|enti, hogy az álta|a
megajánlott vá||a|kozói dÚ va|amennyi fe|téte| kielégíteséhez szükéges munkára
(anyagra, berendezési és fe|szere|ési tárgyra, stb.) fedezetet nyújt, ígv
többletmunkaigényérő|jeĺen szeződésse| feltéte| né|kÜ| és visszavonhatatlanu| lemond.
Kije|entĺ, hogy az ár-, áŕolyamvá|tozásokkal, továbbá banki, adózási kondíciók
változásával kapcso|atos kockázatokat fe|méfte, és arra a vá||alkozói dff te|jes mértékben
fedezetet nyújt.
A beruházás pénztigyi fedezetét _ az ĺłfa, kivételével - teljes egészében a KMOP-
5.L.t.ĺB-L? ,,Szociális celú város-rehabiIitációs témájú kieme|t projektjavas|atok,'
kódszámú, Budapest-Józsefuáros, Magdo|na-negyed Program III. elnevezésű, KMOP-
5.L.LlB-t2-k-2012-0001 azonosí]tó szám pĄeK keretében e|nyeft támogatás biztosíEja
szál|ítói finanszírozás keretében. Megrende|ő tájékoztatta az e|járás során a Vá|lalkozót,
hogy a támogatás intenzitása: 100o/o-os.

Megrende|ő a kifizetés során az adőzás rendjéről szó|ó 2003. évĺ XCII. toľvény 36/A. s-
ában fog|a|takat te|jes körben a|kalmazza.
Vá|la|kozó legfe|jebb a szerződés e|számolható összege 3Oolo-ának megfe|e|ő méĺtékíj
e|ő|eg kifizetését kérheti (a munkaterü|et átadását követő 15 napon be|ü|) a Kbt. 131. 5
(2) bekezdése, va|aminta4l20tL. (I.28.) Korm. rendelet 57l^. s (3) bekezdése alapján.
Vá||alkozónak az e|ő|eg kifizetését követően a hatáĺyos jogszabá|yoknak megfele|ő
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e|ő|egszám|át ke|| kibocsátania. Az e|ő|egge| töĺténő e|számo|ás rész|etszabá|yait a
kozponti koordinációs szeru határozza meg.

9. Válla|kozó köte|es - e|ő|eg igénybevéte|e esetén - a 4|2071. (I.28.) Korm. rende|et 57A.
5 (3) bekezdése a|apján a kozbeszezési e|járás eredményeként kotött szerződés
e|számo|ható összegének L}o/o-a és az igénye|t szál|ítoi elő|eg kü|önbozetére jutó
támogatás összegének megfele|ő ménékű, a Kormány európai uniós források
felhaszná|ásával kapcso|atos irányíto hatósági fe|adatok el|átására k.lje|ö|t tagja javára
sző|ő, a Kbt. 126. 5 (6) bekezdés b) pontjában, il|etve a 4l20I1'. (I.28.) Korm. rende|et
57ĺ^. s (3) bekezdésében fogla|tak szerinti elő|eg-visszafizetési biztosÍtékot rende|kezésre
bocsátani, |egkésőbb az e|ő|egbekérő benyújtásának időpontjáig.

Az e|ő|eg-visszafizetési biztosítek nyújtása az előleg rendelkezésre bocsátásának feltéte|e,
kivéve, ha az igénye|t e|őleg összege nem ha|adja meg a megkötott szerződés
e|szá molható összegének 1 Oolo-át.

A gazdasági társaság Vagy nonprofit szervezet szá||ító cegjegyzésre jogosu|t vezető
tisztségvise|őjének vagy |egalább 500/o-os közvet|en tu|ajdonréssze| rende|kező
tu|a-idonosánaĘ vagy egyÜttesen lega|ább 50o/o-oS közvet|en tu|ajdonréssze| rendelkező
természetes szemé|y tu|ajdonosainak kezességvállalása, Vagy garanciaszeĺvezet á|ta|

vá||a|t kezessĄ7, valamint az Aht. 92. s (1) bekezdése szerinti ál|ami kezesség is
elfogadható a szál|ítói e|ő|eg biztosítekaként.

Vá||alkozó a felvett elő|eget az t., 2., 3. részszámlában köte|es egyen|ő arányban
elszámoIni.

10. Megrendelő a vál|a|kozói díjat az igazo|t szerződésszerű teljesítést kovetően átuta|ássa|,
forintban (HUF) teljesíti az alábbiak szerint:

- a|vá||alkozó igénybevéte|ének hiányában a Kbt. 130. s (4) bekezdése, Ptk. 6:130. $
(1)-(2) bekezdése,

- a|vá|la|kozó igénybevétele esetén a 306ĺ201I. (XII.23.) Korm. rende|et 14. 5 (1)-(3)
bekezdései szerint.

11. Megrende|ő a részszám|ázást az e|járást megindító fe|hívásban fog|a|taknak
megfe|elően, a 30612011. (XII.23.) Korm. rende|et szerint biztosÍĽja aza|, hogy a
végszám|a benyújtásának fe|tétele a hiány-, és hibamentes te|jesítést igazo|ó sikeres
átadás-áWéte|i e|járás befejezése (errő| szó|ó te|jesítésigazo|ás kiá||ítasa). Vá||a|kozó 4
db részszám|a (wĺgszám|ával együtt) benyújtására jogosult a támogatás terhére
e|számo|ható költsegekrő| a te|jesítés arányában. Vá||a|kozó kote|es címek szerinti
megbontásban téte|es szám|át kiállítani.

t. részszámla = 3Oo/o-os készültségi fokná| nyújtható be a nettó vá||a|kozói díj 30o/o-árő|,

2. részszám|a = 60o/o-os készü|tségi fokná| nyújtható be a nettó vá||a|kozói dÚ újabb
30o/o-árő|,

3. részszám|a = 85o/o-os készültségi fokná| nyújtható be a nettó vá||a|kozói dÚ további
25o/o-árő|.

A vegszám|a a hiány- és hibamentes műszaki átadás-áWéte|ĺ eljárás befejezése után
nyújtható be.

12. 
^szezóldéskötés 

és a kifizetések pénzneme: HUF.
13. A pénzügyi te|jesítés va|amennyi részszám|a (be|eértve a támogatás terhére nem

e|számo|ható dffró| kiá|lított szám|át is) esetén a hiánymentes kifizetési kére|em (értve
ez alatt a számlát és jelen szerződés szerinti kötelező me||ék|eteĺQ átvéte|étő| számított
30 nap alatt, bankĺ átuta|ássa| töfténĺk. Megrendelő a számla Afa tartalmát egyenes
adózás esetén a Vá||a|kozónat fordÍtott adózás esetén NAV-nak fizeti meg. Ezt követően
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Megrende|ő a szá||ítoi finanszírozás szabá|yai szerĺnt továbbítja a szám|át a Pro Regio
Nkft-nek. Megrende|ő a saját forrás terhére e|számo|ható díjat tarta|mazó szám|át 30
napon belti| banki átuta|ássa| egyen|íti ki.
A szám|ázás és a kifizetés korében alka|mazni kel| kü|onosen az alábbi jogszabá|yokat:
Art. 36/A. $; Kbt. 130. 5 (4) bekezdés, Ptk. 6:130. s (1)-(2) bekezdés, 3o6ĺ20LL.
(XII.23.) Korm. rende|et 13. 5 és 14.5 (1) bekezdése, továbbá a 4l201I. (I.28.) Korm.
rendelet.
A te|jesíEésigazo|ás kiá||ĺtására a mííszaki ellenőr jogosu|t.

Késede|mes fizetés esetén Megrende|ő köte|es a Ptk-ban meghatározott (6:155' 5) és a
késede|em időta rta má h oz igazodó mértékĹÍ késede| m i ka matot megfi zetn i.
A szám|ákat a hatályos jogszabá|yot ĺ||etve a támogatási szeĺződés rende|kezései
szerint ke|| kiá||ítani.

II. SzenődésibiztosÍtékok

Vá||a|kozó késede|mi kötbér megfizetésére köte|es, ha olyan okbó|, amiéľt fele|ős a
szeződésben rögzített határidőt e|mulasztja. A késede|mi kötbér méftéke a jeĺen
vál|a|kozási szeződésben rĘzített nettó e||enszolgá|tatás 0,5o/o-alnaptári nap (minden
megkezdett naptári napra), de maximum a jelen vállalkozási szeződések nettó
vál|a I kozói dÚá na k 20o/o-a.

Vá||a|kozó hibás te|jesítesi kötbér megfizetésére köte|es, ha neki felróhatoan a jeĺen
szeĺződés te|jes teljesÍtési időszaka vonatkozásában nem foglaĺkoztatja az á|tala a
kozbeszezés megva|ósítására irányu|ó szeaődésse| kapcsolatos e|járás során
megaján|ott mértékben a regisztrált taftós (legalább 6 hónapja) á||áskereső
személyeket. A hibás teljesítési kötbér méftéke az űn. szakképzett minĺmálbér napi
bruttó osszege kétszeresének megfe|e|ő összeg. Számítasi mód: érintett nap x a fentiek
szerint nem fog|a|koztatott szemé|yek száma Vá||a|kozó a készĘelentésse| egyidőben -
továbbá Megrende|ő fe|hívására a fe|hívást követő 3 munkanapon be|ü|, illetve az egyes
részszám|ák (be|eértve a végszám|át is) benyújtásakor koteles téte|es kimutatást átadni
a Megrende|őnek az á|ta|a a je|en szerződés megkötésére vonatkozó eljárásban tett
vonatkozó megajánlás el|enőrizhetősége érdekében, me|yhez csato|ni kell a je|en|éti

íveket i||etve az aď. a|átámasztó (regisztrá|t taľtós á||áskereső tényét igazo|ó)
dokumentumokat is. Amennyiben Vá||a|kozó nem, Vagy nem aggá|ymentesen lgazo|ja a
vá||a|ása te|jesítését akkor nem, Vagy nem aggá|ymentes igazolt méftékre is
a|ka|mazható a kotbér'

A hibás teljesítési kotbér vonatkozásában regisztrált taftós á||áskeresőnek az a személy
minősti|, aki a je|en szeęődés te|jesítse során töfténő e|ső bevonásakor (munkavégzésre
irányu|ó jogviszony |étrehozásakor) már |ega|ább 6 hónapja regisztrá|t á||áskeresőnek
(á||áskeresőnek) minősü|.

A Megrende|ő az eset|eges kotbér igényét írásbe|i felszó|ítás útján érvényesíti, me|ynek a
Vál|a|kozó köte|es 8 naptári napon be|ü| maradékta|anu| e|eget tenni. Amennyiben a
Vál|a|kozó a fentĺ irat kézhezvételét kovető 3 napon be|Ül magát érdemi indokolássa| és
azt alátámasztó bizonyítékokka| nem menti ki, akkor a kötbér elismeftnek tekintendő. A
Kbt-ben fog|alt beszámítási feltéte|ek (130. s (6) bekezdés) teljesti|ésekor a kötber a
vá|laIkozói szám|ába beszámítható.

Megrende|ő jogosu|t a kötbéren felÜli kárának éruényesítésére.

Vá|la|kozó a szerződés hibát|an te|jesítésének biztosÍtására va|amennyi beépített dolog,
i||etve e|végzett munka vonatkozásában 36 hónap általános jótá||ást vál|a|. Vá||a|kozó
jótá|lási köte|ezettsége _ az érintett hibáva| kapcso|atban - megszűnit ha a hiba
bizonyíthatóan:

Józsefuáros ontormányzata
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- rende|tetésel|enes Vagy szakszerűt|en haszná|at
- szándékos rongálás vagy e|őszakos behatás,
- e|emicsapás'
- szakszerűtlen szere|ő vagy javító je||egű beavatkozás,
- a szükéges karbantaftas hiánya miatt következett be, fe|téve ha a fentieket
mega|apozó tényekrő| és körü|ményekrő| a Megrende|ő az átadás-átvételi eljárás
során kifejezetten tájékoztatva |ett.

v. Vá||a|kozó a jótál|ási köte|ezettsége a|att a hiba beje|entésétől számított 5 napon be|ü|

köteles a javítást elkezdeni és megfele|ő szemé|yi állománnyal annak befejezéséig
folyamatosan munkát végezni.

8. A jótá||ási kote|ezettség nem érinti a Megrende|őt megil|ető szavatossági jogokat és
azok éruényesíthetősegét.

9. Vá||alkozó te|jes káftérítési köte|ezettséget vá||a|je|en szeződéssel kapcso|atosan a neki
fe|róható károkért.

.í ŕt |t4||z|ba=A }a|łacíłÁei Ái-+aaí+A|, ^.,l,,i}4c{ra r ral} |zÄ}a|ac z VÁt .|.,ą F /Á\ ]ra|za:lác =\łv. Yq||qlNv4v LEUSJ|LEJĺ UIALVJ|LEN l|)ruJwJqĺq Yvĺl NVLE|EJ q |\ull ł4v.5 \v/, vgNE vgJ q,i|

pontja szerint. A Megrende|ő a teljesítési biztosítekbó| kie|égítest nyerhet, ha a
Vá||a|kozó bárme|y okbó| nem te|jesíti a szeę&éses köte|ezettségeĺt. A te|jesítesi
biztosíték mértéke a szenődés szerinti, tafta|ékkeret és áfa né|kül számíĽott
e||enszo|gá|tatás (keretösszeg) So/o-a. A biztosítéknak - amennyiben azt nem a
Megrende|ő szám|ájára töĺténő befizetéssel teljesítik _ a szenődés te|jesítéséig (a
sikeres, hiány- és hibamentes mĹÍszaki átadás-áwéte|) ke|| hatá|yba |ennie.

11. Vál|a|kozó jó|te|jesÍtési biztosíték nyújtására köte|es a Kbt. 126. 5 (6) bekezdés a) pontja
szerint. A Megrende|ő a jólteljesítési biztosítékbol kie|égÍtést nyerhet, ha a Válla|kozó
álta|i teljesÍtésse| kapcso|atos jótál|ási kötelezettségét nem teljesíti. A jólteljesítési
biztosítek mértéke a szełz&és szerinti, taŕalékkeret és áfa né|ktjl számított
ellenszoĺgá|tatás Solo-a. A jóĺte|jesítési biztosÍtéknak a te|jesÍtés időpontjátó| kezdó:dően -
amennyiben azt nem a Megrende|ő szám|ájára történő befizetésse| te|jesítik - a jótá||ási
időszak végéĺg ke|l hatályba |ennie.

Ĺ2. 
^ 

jó|teljesítési biztosíték a Vál|alkozó vá|asztása szerint nyújtható bankgarancia vagy
banki készfizető kezesség formájában, biztosítási szerződés alapján kiá||ított készfizetői
kezességvá||a|ást tafta|mazó kötelezvény formájában, vd9Y a Megrende|ő 14100000-
1023949-60000009 számú bankszámlájára történő te|jesítéssel a Kbt. Ĺf6. s (6)
bekezdés a) pontja a|apján.

13. Amennyĺben a biztosíték nyújtására a bankgarancia, banki kézfizető kezesség Vagy a
biztosításĺ szeĺződés formáját válasĄa a Vá||a|kozo, a bankgarancia/banki készfizető
kezesség/biztosítási szerződés okiratának eredeti pé|dányát a Megrende|őnek
határidőben át kell adni. Megrendelő kizárőlag o|yan bankgarancia
nyi|atkozatoýkezességi okiratoVbiztosÍ|ási szezó1déses okiratot köte|es elfogadni,
ame|yben a banlíbiztosíto vá||alja, hogy amennyiben a Megrendelő arró| tájékoztatja'
miszerint a Vá|la|kozó bárme|y okbó| nem tett e|eget az érintett szeaődésben fog|a|t
köte|ezettségeinet úgy a Vá||a|kozó helyett Megrende|ő e|ső fe|szó|ítására átutalja a
bankgaranciábő| az Ajánlatkérő álta| megje|ö|t összeget az Aján|atkérő bankszám|ájára,
i||etve a biztosÍtási szerződés a|apján a fentiek szerint fizetést te|jesít. A bankgarancia
okiratban/biztosításĺ szeződésse| kapcso|atos okiratban (köwényben) rogzíteni kell,
hogy a banlíbiztosíto a szo|gáltatást nem vitathatja, |emond a szolgá|tatás
visszautasítására, visszataľtására, annak vitatására vagy beszámítására vonatkozó, vagy
a kĺfizetés összegét egyébként bárme|y jogcímen csökkentő va|amennyi jogáról továbbá
arró| is, hogy a Vá||a|kozónak a szerz&ésbő| vagy azza| kapcso|atban, i||etve más
jogviszonyból eredő, a Megrendelőve| szembeni követe|éseit éľvényesítse.

Tózsefuáros Önkormánvzata
Buđapest,Józsefráĺos Magdolna negyed progÍam III. öntotmányzaibérházÍďtĄítás kivitelezése
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14. Fe|ek megá||apodnak abban, hogy a keretmegá||apodás a|apján kotendő egyedi
szerződéseknek az adott Vá||a|kozó á|ta|i te|jesítésének határnapja (sĺkeres átadás-
átvétel) nem ha|adhatja meg a keretmegá||apodás |ejáftanak időpontját.

ilI. Teljesítési határideje, a szerződés megszűnése, megszűntetése

Je|en szeződést Fe|ek a teljesítésig kötik azza|, hqy a Vá||a|kozó te|jesítési határideje:
2014. december 31.

Felek megál|apodnak abban, hogy fenti határidő, i||etve a közbeszezések
megvalósítására vonatkozó (eset|eges ütemteruben) rĘzített egyéb határidők ún.
szigorú (fix) hataridőt me|ynek jogkövetkezményeive| Fe|ek tisztában vannak.

Minden, a szerződés te|jesÍtését akadá|yozó, e| nem hárítható kti|ső körri|mény (vis
maĺor) a befejezési határidő modosítását vonhatja maga után, kivéve, ha bármĺ|yen
munkaszeruezési (több munkaválla|ó alka|mazása, munkaszeruezés megváltozlatása,
stb.) eljárássa| mego|dható |ett vo|na a határidő betaftása. A határidő módosu|ásához az
.|- , !- --.-t. ś---!||!-!-_|- :J!.!-J-*-\ !.!L!^| .-.l:L- ..-|! L-:--..-!-- !-UK (e5 dĺ|l|dK IeI|ĺ|dl|c|sdĺlC|K |uUL.|ĺLdlĺ|d,, ęP|Lę5| ||clp|Uud vcllu UtrJegyztrsę trs c,

Megrende|ő műszaki e||enőrének jóváhagyása szĹikséges. Vá||a|kozó kije|enti, hogy a
rende|kezésére ál|ó te|jesítési időszak - figye|embe véve az évszakokkal kapcsolatban
fe|merĹi|ő munkavĄ;zést á|talában akadá|yozó körü|ményeket is - e|égséges a szeződés
határidőben történő hiány és hibamentes teljesÍEésére.

Nem eredményezi a te|jesítési határidő modosu|ását az e|hárítható, ilĺetve a Válla|kozó
á|ta| ke||ő gondossággal e|őre ĺátható okok miatt bekövetkezett késedeĺem.

Fe|ek a szerződés hatá|yának megszűntetésére a Ptk. válla|kozási szerződésre vonatkozó
szabá|yait rende|ik a|ka|mazni, hogy a szerz&és hatálya megszűntethető azonna|i
hatá||ya|, ha az egyik fé| sú|yos szerződésszqést kovet e|.

Sú|yos szerzffiésszegésnek minősÜ| a kozbeszezések megvalósítására vonatkozó
szeződésben ekként meghatározotbakon, illetve egyéb súlyos Vagy ismételt
szerz&ésszegés(ek)en tú | kü |önosen :

a. Vá||a|kozó részérő|
1. a je|en szeződésben a rá irányadó szabályok megsértése, me|y a

szerződés határidőre Vagy megfe|elő módon és minőségben va|ó

teljesítését veszélyezteti, i|letve

2. egyÜttműkodési, titoktaftási köte|ezettségét a Vál|a|kozó megszegi, ide

éńve a te|jesítéshez szÜkéges 3. fe|ekke|töľténő együttműkodést is,

3. amennyiben megá||apíthatóan Válla|kozó a te|jesítés során nem
te|jesíti/nem tudja teljesÍteni a fennmaradó munkanapok
figyeĺembevételével a tańós álláskeresők fog|a|koztatására tett
megaján|ását, és a hibát Megrende|ő írásbe|i fe|szó|Ítása e||enére sem
oruosolja,

4. bármilyen olyan magataftást Vagy mu|asztást tanúsÍt ame|y a

támogatási összeg egészben történő felhaszná|ásat kizáia, vagy azt
veszé|yezteti.

b. Megrende|ő részérő|:

1. egytittműkodési, titoktaftási kötelezettségét a Megrende|ő megszegi, ide
éĺtve a te|jesítéshez sztikséges 3. fe|ekke| történő együttműkodést is,
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2. a szabá|yszerűen benyújtott szám|át a Megrende|ő határidőben nem
fizeti meg, és ezt lega|ább 30 napos határidőt tarta|mazó megintés
ellenére sem te|jesíŁi.

Fe|ek a fenti joguk gyakorlása előtt - amennyiben ez tő|ük elvárható - kote|esek a
másik fe|et a szerződésszerű te|jesítésre - megfe|e|ő, |ega|ább 5 napos határidő
biztosításáva| - ír.ásban felszó|ítanĺ.

Megrendelő a Kbt. 125. s (5) bekezdése alapján kote|es fe|mondani a kozbeszezések
megva lósítá sá ra vonatko zó szerződést, ha

a. Vál|a|kozóban közvetetten Vagy kozvet|enti| f1o/o-ot megha|adó tu|ajdoni
részesedést szerez va|amely olyan jogi személy vagy jogi szemé|yiségge| nem
rendelkező gazdasági társaság, ame|y nem fele| meg a Kbt. 56. 5 (1) bekezdés
k) pontjában meghatározott fe|tételeknek.

b. Vá||a|kozó köaĺetetten Vagy köaĺet|enü| Z\o/o.ot megha|adó tu|ajdoni
részesedést szerez va|ame|y o|yan jogi szemé|y vagy jogi szemé|yiségge| nem
ranr|a|tazí| nzzĄzcÁni tár.qaqánhan ame|v nem fele| men a Kht 56. 6 í1)...-9-..--.--.J\-,

bekezdés k)'pontjá bá n meg haú rozott fetételeknek.

Ezen esetekben a Vá||alkozó a közbeszezések megva|ósítására vonatkoző szerz&és
te|jesített szo|gá|tatásai utáni e||enszo|9á|tatásra jogosu|t a Kbt. 125. 5 (6) bekezdése
alapján.

ry. Munkavégzés

Felek rogzítit hogy Vá||a|kozó .... fő taítós á|láskereső fog|alkoztatását vá||a|ta .....

mu nkana pon keresztril.

A munkaterü|etet a Megrende|ő a je|en szerz&és aláír.ásáva| egyidejű|eg adja át a
Vá||aIkozónak.

A jelen szerződés a|áírásat koałet|enÜ| mege|őzően Vál|alkozó köte|es bemutatni a
3o6ĺ2ott. (}0I.23.) Korm. rende|et 9. $-ban meghatározott fe|elősségbiztosításának
fenná||ására vonatkozó iratot. Vá|la|kozó köte|es a biztosítás hatá|yát az érĺntett
szerződés te|jesítéséi g fen nta fta n i.

Vá||a|kozó a kivite|ezéssel érintett ingat|anok |akói fiogszeríÍ birtokosaĺ)
vonatkozásában is kote|es te|jesíteni együttműkodési köte|ezettségét az a|ábbiak
szerint:

a) Vá||a|kozó tudomásu| veszi, hogy az épü|et fe|újítasa során a lakók észrevéteĺt
tehetnek a kivite|ezésse| kapcso|atban a Megrende|őn keresztril. A Megrendelő
kapcso|attartója a bér|őkke| va|ó kommunikációban a Jőzsefvárosi Szocĺáĺis
Szo|gáltató és Gyermekjó|éti Központ Társada|mi Akciók Munkacsoportja. A
Megrendelő |egkésőbb a munkaterü|et átadásáig tájékoztatja a Vá||a|kozót a
la kossági ka p.cso|attaľtó szemé|yérő|.

b) Vá||alkozó tudomásul veszi, hogy az épti|et (rész) fe|újítasa a Magdo|na Negyed
Program keretében lakottan töfténik. Vállalkozó kote|es a kivitelezés során
figyelembe venni, hqy az épü|etben a lakók köz|ekedését a műszaki|ag
szüKéges mértéket megha|adóan nem akadá|yozhatják. Vá||a|kozó koteles a
|akók ba|esetmentes köz|ekedését biilosítani a kivite|ezés te|jes időtarüama a|att.

Vál|alkozó köteles mindent megtenni a |akott épĹiletben végzendő feladatok
gördÜ|ékeny vegrehajtásaéft. Megrende|ő kĹi|ön tájékoztatja Vá||alkozót a
|a kókka I töfténő együttm íĺkodésrő|'

Tóz sefu áto s Ö ĺlko tĺrránv zata
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c) Vá||a|kozó köteles a lakások életvite| szeríj haszná|atát befo|yáso|ó
akadá|yoztatásró| (víz, gáz, eleKromos) véte|ezési szünetérő| 3-5 nappa|
hamarabb tajékoztatást adni a lakók részére közvetlenü|. A tájékoztatás a
|akóházban, jó| látható he|yen e|he|yezett írásos dokumentum kifüggesztéséve|
töfténik.

d) Amennyiben a Vá||a|kozó harmadszori kísérletre sem tud bejutni fenti módon
való étesítés e||enérre egy adott |akásba, aťt azonna| je|eznie ke||

megrendelőnek és az építési nap|óba ezen tényt rĘzíteni kelĺ.

e) A munkakezdést megelőzően |akogyű|ésen talá|koznak a munkavá||a|ók a
lakókka|, itt foga|mazódnak meg az egyÍ.ittmĹĺkodés részletes feltéte|ei,
amelyeket jegyzőkönyvi formában e|készÍEve a szeződés me||é csatolunk.

D Vállaĺkozó Megrende|ő képviselőive| közösen, a munkaterĹi|et átadását
mege|őzően köte|es a |akók számára tájékoztatást adni a munkavĄ7zés során
alka|mazott techno|ogiákró|, a munkavá3zés menetérő| és várható Ütemezésérő|.
A tájékoztatást Megrende|ő á|ta| összehÍvott |akogyűlés keretében kel| e|végezni.

g) Az éoÜ|etfe|újítással érintett munkatertj|etek átadását köVetően az épü|etben
ta|á|ható bér|éményekó Á|bpot-fe|mérési Jegyzőkönyvet ke|| készíteni, mely az
esetleges - a fe|újÍtás során je|entkező -kárbeje|entések e||enőzését szolgálja. A
bér|eményekbe való bejutást Megrende|ő köteles e|őre egyeztetett időpontban
megszeľvezni. A társasházi formában működő (nem onkormányzati tu|ajdonú)
épti|etekben végzendő építési-kivitelezési, vagy felújÍiási munká|atokka| érintett
ingat|anokkal szomszálos, i|letve azokat körü|vevő lakóingat|anokba Megrende|ő
köte|es megszervezni a bejutást. A Jegyzőkönyvet Megrende|ő-, Vá|la|kozó
képvise|ője, i||etve a bér|ő kézjegyéve| |átja e|.

Vá||a|kozó vá||alja, hogy a te|jesítés során a regĺsztrá|t taftós (lega|ább 6 hónapja)
á||áskeresők fog|alkoztatása tekintetében együttműkodik a Megrende|őve|, a Budapest
Főváros Kormányhivata|áva|, il|etve az il|etékes Munkatigyi Kirende|tséggel.

Vá||a|kozó a kĺvite|ezési munká|atok megkezdésekor építési naplót nyit meg, és azt a
vonatkozó rende|kezések szerint naprakészen vezeti (L9tl2009. (IX.15.) Korm.
rende|et). Fe|ek kije|entik, hogy tudomássa| bírnak arrő| az elektronikus építesi
naplózásra vonatkozó rende|kezések a|ka|mazandóak. 

^ 
19Iĺ2009. (IX.15.) Korm.

rende|et szerinti egyszeri belépési je|szó: ....... A további, a
fentĺ Korm. rende|et á|ta| megkövete|t iratot je|en szeződés me||ék|etét képezik.

Felek megá||apítját hogy az átadás-áWéte| vonatkozásában a munkaterĹi|et megfe|e|ő,
ha a munkavĘzés he|yére az anyag szá||ítása gépi vagy kézi erőve| mego|dható és a
munkavégzés a tény|eges munkavégzés helyén megkezdhető.

A Megrende|ő a 79Ll2009. (IX.15.) Korm. rende|et 16. g (1) bekezdés b) pontja

a|apján a te|jesítést műszaki e||enőr igénybevételével e||enőzi.

A míÍszaki el|enőr adatai:

Épírész:
Zsidi Lajos tel: 06 20 4799340
Mózes Lász|ó te|: 06 30 9405955
Lavotta Mik|ós te|: 06 f0 4297855
Gépész: Zsidi Lajos te|: 06 20 4799340
Kántor Imre tel: 06 20 2434830
E|ektromos: Darnay János te|: 06 20 9719863
Központite|efon: 06 1 3141098 FAX: 06 1 3339535

J óz sefo áto s Ö nko tmáĺy zata
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10. Fe|ek rązítik, hogy a szerződés te|jesítése fo|yamatosan |akott ingat|anok
vonatkozásában történik. Vá||a|kozó nem hĺvatkozhat ennek okán a fentiek miatt
fenná||ó, vagy bekövetkező semmifé|e korü|ményre. A munkavégzés rendjérő| Fe|ek a
bér|őkke| egyeztetve a munkaterĹi|et átadás-átvéte|ekor ál|apodnak meg, ame|ynek
rész|eteit az átadás-áWéte|i jegyzőkönwben rĘzítenek.

11. A Vá||a|kozó energiaigényét saját maga' a saját kö|tségére köte|es bĺztosítani, arra
Megrende|ő nem köte|es. Ugyanúgy nem kötelesek erre az érintett ingat|anok |akói,
lakókozössógci.

L2. 
^ 

munkaterü|et átadását követően a szemé|y-, Vä$ýoD1 és munkabiztonságró|, a
környezetvá1e|mi szabá|yok betaftasáró| a Vá||a|kozó köte|es gondoskodni. Válla|kozó
fe|el a Megrende|ő, i||eWe harmadik szemé|yek vonatkozásában azok
vagyontárgyaiban, é|etében, testi épségében, i||etve egészségében a neki fe|róható
módon ke|etkezett h iá nyokéft , i | |etve ká rosodásokért.

13. Válĺalkozó köte|es a ke|etkezett hu||adékot a jogszabá|yoknak megfele|ően gyűjteni, és
hivata|os hul|adék|erakó-he|yre szá||ítani, va|amint ezt a Megrendelő felé megfe|e|ően
:----l--:rgazornr.

L4. pE' eltakarásra kerÜ|ő munkarészek e|takarása e|őtt a műszaki e||enőft kozvet|enü|,
i||ewe az építési nap|ón keresztü| |ega|ább 1 hétte| korábban éftesítenie ke|| a
Vá||a|kozónak. Ennek e|mulasztása esetén a Megrendelő kovetelheti, hogy tárják fe| az
e|takaft munkarészeket, me|ynek kö|tségei a Vá||alkozót terhelik.

15. Megrende|ő e|őzetesen tájékoztatta Válla|kozőt, hqy a kivite|ezés során a fe|újítandó
|akóházak mindvegĺg |akottak lesznet a munkaterti|etet, épÍtési anyagokat mindvegig
fokozottan őrizni szükĄ;es, me|y Vá|la|kozó fe|adata és ko|tsége.

16. Te|jesítesi he|yei, ahol a vonatkozó munkákat meg ke|| va|ósítani:

Budapest VIII. Nagy Fuvaros u.26. Hrsz: 35082

v. Az átadás.átvétel

1. Az átadás-átvéte|i e|járás megkezdésérő| Vá||alkozó Megrende|őt köte|es készre
je|entés formájában írásban, a hatá|yos jogszabá|yi rende|kezéseknek megfe|e|ően
éftesíteni. Megrende|ő köte|es az átadás-átvételi e|járást 5 munkanapon be|ül
megkezdeni, és a Kbt. 130. 5 (2) bekezdés szerint |efolytatni, az ott. meghatározott
jogkovetkezmények terhe me||ett. Az átadás-átvéte|i e|járás időtaĺtama 8 nap, me|y a
te|jesítési hatá ridőbe be|eszámít.

z. Az eljáráson a Fe|ek képviselői megvizsgá|ják a te|jesítést, jegyzőkönyvet vesznek fe|,

me|yben fe|vezetik az esetleges hibák és hiányok |istáját. A Válla|kozó köte|es a
jegyzőkonyrłbe nyi|atkozni a hibák kijavítasának határnapjáró|, me|y nem haladhatja
meg összessegében az 5 munkanapot.

3. Az átadás-átvéte|i e|járáson a Válla|kozó átadja a jótá||ási jegyeket, 3 p|d.ban a
megva|ósu|ási dokumentációt és megadja a beépített szerkezetet berendezési és
fe|szere|ési tárgyak használati és karbantartási utasításait, valamint je|en szeződésben
és jogszabá|yban rogzített egyéb iratokat, stb. Ennek hiánytalan te|jesítése a
szerz&ésszerű te|jesítés feltétele.

4. A fentiek alapján e|vĄ7zett hiánypotlásokró|, i|letve javításokró| a Vá|la|kozó írásban
tájékoztatja a Megrende|őt, aki a tárgyi munkát - megfe|előség esetén _ átveszi. Ez a
biftokbaadás napja.

T ózsef váĺo s Ó nkotnánv zaa
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A Vá|la|kozó a Ptk. szerinti utófe|ü|vizsgá|ati e|járásban köte|es közreműködni. Az
utófe|ü|vizsgá|atot a Megrende|ő hĺuja ossze a te|jesÍtést követő 1 év e|te|tét követően.

Vál|alkozó koteles egyÜttmíÍködni az érdekelt szeruekke|, szemé|yekkel, kü|önösen a
szakhatóságokka|.

Amennyiben a teljesítésbe bevont szakemberek nem rendelkeznek magyar
nyelvtudássa|, a szerz(ńés te|jesÍiésének ideje a|att a szakto|mács fo|yamatos
bizľosítása Vá|lalkozó kötelezettsége és kö|tsége, me|yet a vá||a|kozói díj tafta|maz. A
szerzffiés te|jesítésének ideje a|att a szaKolmács fo|yamatos biztosítása Vá||a|kozó
kote|ezettsége és koltsége, melyet az vá||a|kozói dff taftalmaz. Amennyiben Vá||a|kozó
a projeK kivitelezési munká|atainak teĺvezésére és kivite|ezésére létĘött va|amennyi
épÍtési és szo|gá|tatási fe|adatok szerződésszerű teljesítése során, illetve a jótá||ási
időszak a|att a szo|gá|tatás nyújtásához, feladatai e|látásához a magyar szakmai nye|v
tárgya|óképes ismeretéve| nem rende|kező szakembeń vesz igénybe, a magyar
szakmai nye|v tárgya|óképes ismeretének hiányábo| adódó minden következményt,
be|eéftve a szakto|mács, i||etve szakfordítás biztosítását, il|eWe mindezek ko|tségét is,
minden esetben Vá||a|kozó vise|i. A szakto|mács, il|etve szakfordítás teljes kö|tsége
Vá|iaikozót terheiĺ.

Felek rĘzítilÝ hogy a kivite|ezéstje|ző táblák kihelyezése a kivite|ező fe|adata.

A teĺjesítés során a Vá||a|kozónak a|ka|maznia ke|l az ISo 9001 szerinti bárme|y
nemzeti rendszerben akkreditált tanúsíto szeľvezet á|ta| tanúsított, Vagy ezze|
egyenéftékű minőségbiztosítási rendszeft, vagy aua| egyenéĺtékű minőségbiztosÍtási
intézkedéseket, va|amint az oHsAS 18001 szerinti bárme|y nemzetĺ rendszerben
akkreditá|t tanúsĺtó szeruezet á|tal tanúsított vagy eze| ąyenéftékű munkahe|yi
egészségvéde|mi és biztonságirányítási rendszeft, Vagy a fentĺ minőségbiztosítasi,
munkahe|yi egészségvále|mi és biztonsági irányítási előírások maradékta|an
betaftására vonatkozó a Vá||alkozó á|ta| műkodtetett fenti minőségbiztosítási,
munkahe|yi egészségv&elmi és biztonsági irányítasi rendszerek taĺta|mi|ag a fenti
szabványok e|őírásainak mindenben megfe|e|ő rendszeft.

W. KapcsolattaÉás, jognyilatkozattétel

Fe|ek kije|entit hogy a tevékenysĄ;ük során a tudomásukra jutott rjz|eti titkot
megőzik. Üzleti titokként definĺá|nak minden o|yan adatot, me|y je|en szerződés
keretein be|ü| a másĺk fé||el kapcso|atban a tudomásukra jut. Kivéte|t képez ez aló|

azon adatok osszessá3e, ame|y a Kbt. vagy más jogszabá|yok szerint nyi|vános
adatnak minősül.

A titoktartasi kote|ezettség megszegésébő| eredő kárért az ezért fe|elő fé| káftérítesi
kotelezettség gel ta rtozi k.

Fe|ek titoktaftasi kötelezettsége kiterjed a munkavá||a|óikra, va|ame|y polgári jogi
szerződés alapján munkavégzésre irányu|ó jogviszonY, va9Y más jogviszony a|apján a
félle| kapcsolatban |évő egyéb szemé|yekre is. Ezen szemé|yek magatartásáéĺt a
titoktaľtasi köte|ezettség viszony|atában az érintett fé|, mint saját magatatasáért reH.

Nem minősÜ|het üzleti titoknak mindazon adat vagy információ, amelyet jogszabály
vagy a tamogatási szerződés, i||eWe egyéb dokumentum az üz|eti titok korébő| kizár.

Je|en szeződésse| kapcso|atban joghatá|yos nyilatkozattéte|re jogosu|t személyek az
a|ábbĺat akik jognyi|atkozataikat kizárólag írásban, az átvétel idejét igazo|ó módon
tehetik meg éruényesen. Felek ez alatt értik a telefa& illetve az e-mai| üzenetek
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vá|tasát, ha annak átvéte|e ĺgazo|ható, Va|amint az építési nap|óba az arra jogosu|t

á|ta| tett bejegyzést is:

Megrendeĺő részérő|: dr. Kocsis Máté po|gármester
1082 Budapest, Baross u.63-67.
A|fo|d i György DlÁ projektmenedzser
1082 Budapest, Baross u.63-67.
Te|, fax: 06Iĺ4592258

MĹiszaki e||enőrök: Zsĺdi Lajos tel: 06 20 4799340
Mózes Lasz|ó tel: 06 30 9405955
Lavotta Miklós te|: 06 20 4297855
Kántor Imre te|: 06 20 2434830
Darnay János te|: 06 20 97L9863
Központi te|efon: 06 1 3141098
FAX: 06 1 3339535

Vá||a|kozó részérő|: Tóth Csaba ügyrłezető
2051 Biatorbágy Vendel Part Huber u. 1.

Tel: 0696/51 1350; 06961511430, illetve
fax: 0696/5 Lt434; 0696/51 1435

Vállalkozó részérő|.. Paár Attila ügyvezető
2051 Biatorbágy Vendel Park, Huber u. 1.

Tel: 0696/511350; 06961 577430, illetve
fax: 0696/5 tt434; 0696/5 1 1435

Vá||a|kozó részérő|z ifi. Szeĺvolt István vezérigazgatő
1149 Budapest, Egressy út 28-30.
Tel: 06Ll 4223550 illetve fax: 061-1 4223559

6. Szerz&ő fe|ek jelen szerződéste|jesÍtése során kote|esek együttműkodni.

7. Megrende|ő és Vá||a|kozó egymás írrásbe|i megkereséseire azok kézheałéte|étő|
számíwa 2 munkanapon be|ril írásban érdemi nyi|atkozatot köte|esek tenni.

8. Megrendelő képvise|ője jogosult a kivite|ezés során bármikor a munka á||ását

e||enőrizni, és ezek eredményérő| az építési nap|óba bejegyzéseket eszkozö|ni.

Y|I, Zárő és vegyes rendelkezések

1. E szezó1désben nem szabá|yozott kérdésekben a Ptk. és a Kbt' vonatkozó
rende|kezései az irányadók.

2. Felek megá||apodnak abban, hogy a Válla|kozó nem fizet, i||etve számo| e| a szeződés
te|jesítéséve| összefüggésben o|yan kö|tségeket, me|yek a Kbt. 56. 5 (1) bekezdés k)
pontja szerĺnti feltételeknek nem megfe|elő társasag tekintetében merüĺnek fe|, és
me|yek a Válla I kozó adóköte|es jövedelmének csökkentésére a I kalmasak.

3. Fe|ek megá||apodnak abban, hogy a szeęődés te|jesítésének teljes időtaftama a|att
tu|ajdonosi szerkezetét Válla|kozó a Megrende|ő számára megismerhetővé teszi és a
Kbt. 125. $ (5) bekezdés szerinti ügyletekről a Megrendelőt ha|adékta|anu| éftesíti.

4. Fe|ek esetleges vitás ügyeiket egyeztetés útján rendezik (mediátor és vá|asztott
bír.áskodás ĺgénybevétele né|kü|), ennek eredménytelensége esetén a hatáskorre| és
i | |etékességgel rendel ke ző bírósághoz ford u I na k.

5. Je|en szeződés csak a Kbt. 132. s a|apján módosítható.

T óz sefu áro s Ö tlkotmőnv zata
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6. Fe|ek megállapodnak abban, hogy amennyiben je|en szeaődés bárme|y pontja kogens
jogszabá|yba titközne, Vagy a kozbeszerzési eljárás kotelező éruényű
dokumentumának taŕalmáva| e||entétes |enne, akkor je|en szerződés fentieket séftő
rende|kezése he|yébe - minden további jogcselekmény, így kü|önösen a szeęődés
módosítása né|kÜ| - a megsértett kötelező éĺvény,ú jogszabályi rendelkezés vagy
közbeszerzési dokumentumi rende|kezés kerül. Fentieket ke|| megfelelően a|ka|mazni,
ha valame|y kogens jogszabá|y akként rende|kezit hogy va|amely rende|kezése a
szerződés része és azt szövegszerűen a szerződés nem taĺtalmazza (az adott
rende|kezés a szerzffiés részét képezi). Közbeszerzési eljárási dokumentum a|att ke||

éfteni kü|onösen a keretmegá||apodást is.

7. Je|en szeződés ........ megegyező, eredeti pé|dányban készült el, elválaszthatat|an
részét képezi (megrende|ő pé|dányához csato|va) a közbeszezési e|járás iratanyaga.

8. Fe|ek rĘzítit hogy a pénzĺigyi és műszaki litemteru módosítása (amennyiben az nem
jár más je|en szez<ídésben rögzített adat tény modosítasava|) nem minőstj| a
szerződés m ód os ítá sá na k.

| -----,!J!- - --r-Jr-!L Elt -r!!-!--- !^ r-:!^l---r-:---!ll^l!^-^ :^^^^..1! ..^-^L4J. ŕ\ szerzoues a ÍI||Í|uKeL Iel d|c||ĺd5ĺd ę5 KuLę|ęZęLt5ę9vcl|ld|d5lo J(4JU5u|t VęZELíJ

ti sztségvise|őjének (Vá l |a I kozóná | cegszerű) a lá í.ása esetén éĺvényes.

10. Je|en szerződés az aláírásának napján lép hatályba.

Fe|ek a szeződést, mint akaratukka| mindenben megegyezőt, e|o|vasás és érte|mezés után,
helybenhagyó|ag a|áírják.

Kelt: Budapest,2014.

Megrende|ő

Pénzügyileg eĺ|enjąyzem :

pénzügyi ellenjegyző

] őzseÍv áto s o ĺkotrĺrány zata

Vá||alkozó

Budapest,Józsefi'áros Magdolna negyed pÍogÍam III. önkormányzaĺbérházÍe|Íi1ítás kivitelezése
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L. sz me||ék|et

E||átandó munkák összefog|a|ója

Nagy Fuvaros u.26. sz. alatti |akóépiilet hrsz. 35082

Keretes beepítesű |akóház. Hom|okzatának állapota közepes, szolid díszí|ettség jel|emzi'
Lábazata kő, fe|ette a vako|at nagymértékben |ehu||ott. A kapualj teljesen dísztelen, á|lapota
kritikus: teljes fe|ü|etén pereg a festét a vakolata om|adozik (15olo). Lábazata (lsos) és
pad|óburkolata műkő |ap. Az udvar burko|ata beton. A be|ső hom|okzatok á||apota: te|jes
fe|ületén om|ik a vako|at, festés csak nyomokban fedezhető fel. Szűk fo|yosó vezet egy további
udvarra. Ennek á||apota azonos az e|őzőve|. A függőfolyosók á||apota rossz: a|járól a vakolat
te|jes fe|Ü|etérő| leesett. A |épcsőház á||apota szintén rossz: mindenho| pereg a festék, és a
vak.olat -30o./o !ehu!!ott; a k-ő!épc-sők kopottak, tor.ottek. Pad|óburko|ata műkő, a kor|átok
egyszerűek. A tető is rossz á||apotú: az eresz megrepedezett, a tető hullámos, beázik. Az
egész házra jellemző az elhanyago|tság.

a. Ajánlattevő feladata a meglévő |akóépület ľészleges bontása

,,B', épületrész, a fennmaradő ,,A, épületrészben függőfolyosó cseréje,
a pince fe|etti födém megerősítése, va|amint az alábbi nem hatósági
engedélyköteles feladatok

b. A kapuaĺj, fő- és me||ék|épcsőház rekonstrukciója, valamint a
nyí|ászárók á | |a potu któl fÚ9 gően cseréje, javítása az a |á bbia k szeri nt:

Nyílászárók A faszerkezetű ab|akok szárnyainak cseréje, a tokok szükség szerintijavítása. A
befa lazá sra kerÍ.i |t nyí|ászá rók he|yreá | | ítasa.

Hom|okzatképzés: A kapua|j, |épcsőházak az eredeti á||apotnak megfe|e|ően torténő
he|yreá||ítasa. A sima, be|ső vako|at 5-25o/o közötti javÍtása, a meg|azu|t, sérü|t hom|okzati
vako|at előzetes |everéséve|. A teljes be|ső felü|et festése színezési javas|at szerint. A
kapuszárny cseréje és a tok javítása ĺs.

Lábazat: A je|en|egi |apburko|at hiányos, sérü|t' Az emeleteken nincs |ábazat építve,
ezért pot|ása szriksĄ;es.

Az udvari hom|okzat rekonstrukciója, valamint az udvari nyí|ászárók á||apotuktó| fÜggően
cseréje, javítása az a|ábbiak szerint:

Nyí|ászárók A faszerkezetű ab|akok szárnyainak cseréje, szükség szerinti javítása. A
beépítésre kerülő nyí|ászárókat he|yszíni méretfe|véte| a|apján ke|| gyártani.

Hom|okzatképzés: ptr. udvari hom|okzatot az eredeti á|lapotnak megfe|e|ően tofténő
helyreá||ítasa. Vakolatjavítás előtt a homlokzaton vezetett kábe|ek falsíkba töńénő bevésése. A
sima hom|okzatvakolat 5-25o/o közotti javítása, a meg|azult, sérült homlokzati vako]at e|őzetes
leveréséve|. A te|jes hom|olęati fe|ti|et festése szi|ikát bázisú a|apozóva| és festékke|. A
függőeresz- és a |efolyó csatornák cseĘe. Az eresz- és homlokdeszka cseréje, a je|en|egi

ereszva kolat e| bontása, he|yette deszkázat készítése.

J őzsefv árc s o ĺkotmány zata 29
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Udvari |ábazat:A |ábazat jelenlegi |apburkolatának e|bontása, helyette a pincefal utó|agos
szigete|éséhez kapcso|ódó háto|dalon sze||őztetett |apburkolat kia|akí|ása.

Homlokzatképzés:
helyreá||ítása.

Az. utcai hom|okzatot az eredeti állapotnak megfe|e|ően töfténő

VakolatjavÍtás előtt a hom|okzaton vezetett kábe|eket fa|síkba vésése.

A sima hom|okzatvako|at és a lołáderes vako|at 5-25o/o kozötti javítása, a meg|azu|t sérü|t
hom|okzati vako|at e|őzetes |everéséve|. A te|jes hom|okzati felüĺet festése szi|ikát bázisű
a|apozóva| és festékke|, a tég|aburkolatú fe|ü|etek javítása, majd nagynyomású mosássa|
töľténő tisztítása.

Az ablakok korü|i díszes nyí|áskeretek pot|ásos javítása. A párkányhúzások pót|ása, részben
vako|attal, részben ornamentikával szÜkséges javítása, pót|ása. A gipszdíszek potlása e|őzetes
mintavéte|ezésse|. Párkányok bádogfedése, a konyök|ő bádqozása horgany|emezbő| cseréje.
A függőeresz- és a |efo|yó csatornák cseréje. Pę. eresz- és hom|okdeszka cseréjeI az eresz
vako|ása és a homlokzat fe|ü|ette| azonos színezése, a hom|okdeszkázat |azúros
fe|ü|etkezelése.

Utca hom|okzati lábazat: A míĺkő lábazat sérü|t, cseréje.

Zárőf odém megerősítése.

A bontandó épületrész - jogerős bontási engedély alapján

A Nagy Fuvaros u. 26, sz. a|atti |akóépület hátsó udvarában a ,,B,, je|íi, pince+fö|dszint+I.
emelet szintszámú, magas tető szerkezette| fedett, 8 |akást taŕa|mazó épü|etrész bontása.

A bontandó éptiletrész bruttó a|apterülete 2L3,52 m2. A pinceszint nettó a|apterü|ete t35,37
m2. A bontandó fö|dszintĺ |akások száma 4 db, eme|eti |akások száma 4 db.

Építési engedé|y alapján a Nagy Fuvaros u. 26. sz. a|atti ingat|anon |évő lakóépü|et ,,B,'

udvarát körülvevő épületszárnyakban a pince feletti fodémszakaszok megerősítése, va|amint
az I. és II. emeleti fĹiggőfo|yosók cseréje (eze| egyidejű|eg azok korlátainak cseréje), és a
kőszerkezetű fő|épcső fö|dszinti szakaszában 2 db károsodott |épcsőfok cseréje.

Tóz sefu áro s t ĺkotmánv zata

Buđapest,Józsefráĺos Magdolna negyed PÍogÍam III. önkormányzaibéńázfe|tĄítás kivitelezése
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Iv. kötet

Ajánlott igazo|ás - és nyilatkozatminták

TARTALoM. És ł KBT.49. s (2) BEKEZDÉSE SZERINTI IRATJEGYZÉK

J óz sefu áto s Ö nkotmány zata 37

oIdalszám

Tafta|omjegYzék

Fe|olvasó |ap (1. sz. me||ék|et)

A|áĺrási címpé|dány/a|áírási minta

A cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvál|alók esetében a cégjegyzésre
jogosu|t szemé|ytő| származő, ajánlat aláír.ására vonatkozó (a meghatalmazott
a|áírását is taľta|mazó) ír.ásos meghata|mazás teljes bizonyĺto eĘű magánokiratba
fog|aĺva (2. sz. me||ék|et)

Téte|es árazott koltségvetés

Pénzügyi és műszaki ütemteru

Üzl.rľr TITKoT TARTALMAZo I RATo K (ADoTT EsETB E N) öná||ó
me||ék|etben

Az AJÁNHTTrvő ÁlľłL BEcsAToLNI KÍvÁNT DoKUMENTUMoK (ADoTT
ESETBEN)

Buđapest,Józsefuáľos Magdolna negyed pÍogÍam III. önkorĺrányzaĺbér|lázfe|ÍĄítás kivitelezése



Konzultációs felhívás

1. számú mellék|et
FELoLvAsóup

1. Aján|attevői konzorcium
Név:

SzékheIy:

Telefon:
Fax:

E-mail:
Tagok adatai (név, székhe|y):

Tagok adatai (néV' székhely):

Kapcso|attaftó
neve:

2. Ajánlattéte| tárgya:
.'Vál|alkozási szezótés keretében Budapest, Józsefuáros Magdo|na negyed program
III. ön kormá npati bérházfe| új ítas kivitelezés e 7 . r ész,,

3. Aján|at:

(cegjegyzésre jogosult vagy sza bá |yszerűen

meg hata|mazott képviselő a |á ír.ása)

l ajrínlatkéľő az egyösszegíi vállalkozói źúa|ány dijat éľtékeli

T ózsefu áro s o ĺko tmőnv zata

1. egyösszegű válla|kozói áta!ánydíj
1(nettó HUF) az alábbi bontásban

2. regisztrált tartós á||áskeresők

fog lalkoztatásá nak méftéke

,'...fő * .........munkanap

főxmunkanap

Ke|tezés (helység, éę hónap, nap)

Budapest,Józsefuáĺos Magdolna negyed Progfam III. önkormányzaibérházfe|ŕrjítás kivitelezése

32



Konzultációs felhívás

2.sz.mellék|et

MEGHATALMAZÁS

A|u|írott mint a(z)
(székhe|y: ) ajá n |attevő cégjegyzésre jogosu lt képvise|ője
ezennel meghatalmazom

; an.: ; |akcím: , hogy a ,ľállalkozási szeződés
keretében Budapest Józsefváros Magdo|na negyed program III. tinkoľmányzati
bérházfelújítás kivite|ezéshez 7. Íész,, tárgyú - konzu|tációra felhÍvás keretében -
közbeszezési e|járás kapcsán készített aján|atunkat a|áí.ásáva| |ássa €l, he|yettem és
nevemben e|járua nyilatkozatot tegyen, jogokat szerezzen és köte|ezettségeket vá||a|jon.

Ke|tezés (he|ység, év, hónap, nap)

(meg hata I m aző cqjqyzésre jogosu |t

képviselőjének a lá ír.ása)

(meghataI mazott a |á írása)

E|őttünt mint tanúk e|őtt:

A|áír.ás:

Név:

Lakcím:

] ózseÍv áto s o nkotnáĺy zata

A|áír.ás:

Név:

Lakcím:

Budapest,Józsefuáros Magđolna negyed PÍo8Í2m III. öntormányzaibétházÍe|íi1ítás kivitelezése
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V. kötet

Műszaki leírás, árazat|an költségvetés' hatósági engedélyet teruet
rajzot fotók

Külön fi le.ban keľíil csato!ásra!

Tózsefuáros tnkotĺnánvza:ĺa
Budapest,Józsefuáros Magdolna negyed pÍogÍam III. önkormányzaibétházfe|íi1ítás kivitelezése
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sÍRAt.ó grzorTsÁcr l eerzőxoĺ.lw

Józsefvárosi önkormányzat (1082 Budapest, Baross u. 63-67.) aján|atkérő á|tal indítandó

,,VáIlalkozási szerződés keretében Budapest, Jőzsefuáros Magdolna negyed progľam
fiI, tinkormányzatÍ bérhiźzfe|újíats kÍvÍtelezése 7. ľész,,tárgyú Kbt. 109.s (1) b) pontja
szerintĺ keretmegá||apodásos e|járás konzu|tációs fe|hívásának és dokumentációjának
véleményezése

Bírá|at dátuma :2014 .o7,0z

A konzultációs felhívast és dokumentációt vá|tozatlan taĺtalomma| javaso$uk elíogadásra a
döntéshozónak.

Mel|ék|et: egyéni bírá|ati lapok

Bírá|ó Bizottság tagjai:

Horvai Ákos

dr. Kerényí Géza

Per|ikTamás

Végh József János

Mo|nár Gytirgy

dr. Czifra Gabriella

//illo
dr. Nagy Ádám

Kmf.



gÍRÁLAľr LAp

Józsefvárosi önkoľmányzat (1082 Budapest, Baross u. 63-67.) aján|atkérő á|tal indítandó
,,VáIlalkozási szerződés kereÉben Budapest, Jőzsefuáros Magdolna negyed program
IIr. önkormányzati bérházfelújíhís kiuitelezése 7. rész,,tárgyú Kbt. 109.s (1) b) pontja
szerinti keretmegállapodásos eljárás konzu|tációs felhÍvasának és dokumentációjának
vé|eményezése

Bírálat dátuma: 2al4.o7.af

Bíľáló Bizotbág tagjának neve: Nagy Áaám or.

A konzultációs fe|hí'vást és dokumentációt váttozatlan taľta|ommaljóváhagyom.

A konzultációs felhí'váshoz, dokumentáciőhoz az alábbi észrevételeket teszem:

///'/ft;
a Bíráló Bizottság tagja



eÍRÁt.o srzoTľsÁer : eeYzĺĺro nłvv

Józseńĺárosi íjnkoľmányzat (1082 Budapest, Baross u, 63.67.) ajánľatkérő által indítandó
,,ViłIlalkoz1sÍ szelződés keretében Budapest, Józsefuiźros ŕIagdolna negyed program
IIr. őnkormányzatÍ bérhiizfelújÍtas kĺvitelezése 7. rész,, tárgyú Kbt. 109'5 (1) b) pontja
szerĺnti keretmegá||apodásos eljárás konzultációs fe|hívásának es dokumentácĺójának
véleményezése

Bírá|at dátuma:201 4,07.02

A konzu|tációs felhíwĺst és dokumentációt váĺtozatĺan tartalommal javasoljuk elfogadásra a
döntéshozónak'

t/--E
l\ĺl l|.

Me||ék|et: egyéni bíráĺati |apok

Bíníló Bĺzottság tagjai :

HoľvaiÁkošq--

'1:i ::ŕ::-::*': :' : :....

dr. Kerényi Géza

PerlikTamás

Végh József János

Molnár György

dr. Cziŕa Gabrĺe||a

dr. NagyÁdám



BIRÁ'I.ATI LAP

Józsefvárosi önkormányzat (1082 Budapest Baross u. 63-67.) ajánlatkérő által indĺbandó

,,VáIlalkozási szerződés kerctében Budapest Józsefváros Magdolna negyed program
Irr, őnkormányzatí bérházfelújítás kivÍtelezése 7, tész,,tárgyú Kbt. 109.9 (1) b) pontja
szerinti keretmęáĺ|apodásos e|járás konzultaciós felhĺvásának és dokumentációjának
véleményezése

Bírę|at dátuma: 2aI4,07 .af

Bírá|ó Bizottság tagjának neve:

A konzu|tációs fe|híviást és dokumentációt Vá|tozätlan tartalommaljóváhagyom.

A konzu|tációs fe|híváshoą dokumentáciőhoz az alábbi észrevéte|eket teszem:

í.' .
.,i' I .

:i! \ :źj} \ :

ĺli \.i
i!/ .i ...-. \.-

.,' "/*t-i,- r',, .'.--'i' )'

a Bíľá|ó Bizottság tagja



sÍRA'.i arzoĺľsÁcr rrcvzőrcöľw
Józsefuárosi Önkorĺn ányzat (1082 Budapest, Baross u. 63-67.) aján|atkérő áltaĺ indĺtandó
,,VállalkozásÍ szerződés keretében Budapest .Itízsefuátos Magdotna negyed plogĺramilr, ćinkormányzati bérházfelújítás kÍultetezése 7' tész,,tárgyú xut. 109.ď(1).o; ponq.szerinti keretmęá||apodásos etjárás konzuĺtációs fe|hí'vásának és aotůmenuciójának
véleményezése

Bíná |at dátuma : 2014 .o7.o2

A konzu|tációs felhívást és dokumentációt vá|tozat|an t,arta|omma| javaso|juk e|fogadásra a
dontéshozónak.

Kmf.

Mel|éklet: egyéni bírrá|ati lapok

Bírrá|ó Bizottság tagiaĺ :

Horvai Ákos

dr. Kerényi Géza

Per|ik Tamás

Vfuh József János

'.'l -'.Y:'.. í:. z.'. í}í-.'.
Mo|nár György

dr. Qifra Gabńella

""'!""'.'. ......
dr. Nagy Adám



gÍRÁLATI tÁp

Józsefvárosi onkormányzat (1082 Budapest, Baross u. 63.67.) aján|atkérő á|ta| índítandó
,,VáIlalkozási szerződés keretében Budapestr Józsefuáros Magdotna negyed program
rrr. ćĺnkormán1łzatÍ bérházfelújÍás kiuitetuése 7. lész,,tÄrgyu Kbt. 109.5 (1) b) pontja
szerinti keretmegá|lapodásos etjárás konzu|hłciós felhívásának es dokurnentáclójának
vóloményezése

Bírá|at dátuma : f0t4.o7.o2

Bíirá|ó Bĺzottság tagjának neve: Mo|nár György

A konzultáđós fe|hívást és dokumentációt vá|tozatlan tartalomma|jóváhagyom.

$'->-.- 1,ty
a Bírá|ó BizotEág tagja



gÍRÄró euoTrsÁeĺ ĺľcvzőxÖľłw

Józs€ń'áľosi önkoľmányat (1082 Budapest, Baross u. 63.67.) aján|atkélő á|ta| lndítandó

,Yátlalkołási x.erződe kercftźben Budawt, Jórcfuíras řlagĺdolna negyď ptwĺnm
tIL ilnkormĺlnyzłE Wházferlł,-ffiĺ klvÍEte& 7, t*ťtárgyú Kbt. 109.s (1) !) ľontja
szerinti keretrnqát|apodásos eljánís konzu|6đós fe|hívásanak ęs dok.ĺrrrenüáciojának

vé|eményezése

Bírálat dáülma: 201 4.07 .oz

A konzu|üíci& felhÍuást és dokumenÉciót vá|bzaüan tarta|ommal Javaso|juk e|fogadásra a

dĺĺnteshozonak.

Mętléklet: egyéni búálati lapok

Bíráló BizoÜság bgjai:

iilffi'Äilä.......

dr. |Grénył Géza

\ Per|ik'Taľnás l

-,jrĺ:..,lY:t.*i.ľ';l..'\ 1:'i . :ii,
üĺgh:o*ďJánds .'l

MolnárGyÖrgy

dr,ť;zifn Gabriella

dr. Nagy Adám



gÍRÁlĺT' tAp

Józseńńľosi önkoľmáryzat (1082 B$apest Baroos u. 63€7.) ajanlat|aľő ál|al iÍdfttndó

,uátlatkażő1t rer-őłe-*ueÉou BudaĘ, ^lóffinńłw rłagĺona nqlyď ptogĺnm

fiL önkotmányzaü funä*ltłlĺ* khĺÍHefu 7' ,ásťbrEyť,lft. 109.9 (Đ t) pot'tJa

szerinti xerebrlegáltapodáss điĺ'ás toĺlzuhÉdós fe|hív&ának és dofumerrHciójának

vé|em&yezese

Bírá|at ĺÍáfu rm : 2014.07 .02

Bft?ító B.'zoEsag ľagjának naĺe: Vegh Józsď ]ános

A konzultiáclós fe|hńľást és dokurĺrenÉckĺtvámzattan brtalomma|jóváľngyoÍn.

A korzulÉcióa fe|hfuásłroz, dokumenüc.ĺóľtoz az aHbbi észra/ét€ĺek€t tesaeÍn:

$.t,Sn- i*
a Bíná|ó gzŃág tagja



gÍRALó grzoTTsÁcl : eevzőroĺ'lw

Józsefoáľosi önkoľmányzat (1082 Budapest Baross u. 63-67.) aján|atkérő álta| indítandó

,,VáIlalkozási szerződés keretében Budapest Józsefuáros Magdolna negyed progľam
rlr. önkormányzatĺ bérházfelújíaős kiuÍtelezése 7. ľész,,tárgyú Kbt. 109.5 (1) b) pontja
szerinti keretmegá||apodásos eljárás konzuĺtációs fe|hívásának és dokumentációjának
vé|eményezese

Bírálat dátuma:2014 .o7 'oz

A konzu|tációs fe|hívást és dokumentációt vá|tozat|an taĺta|omma| javaso$uk e|fogadásra a
dontéshozónak.

Kmf.

Mel|ék|et: egyéni bírá|ati |apok

Bíráló Bizottsiág tagjai:

HoľvaiÁkos

dr. KerényiGéza

Per|ikTamás

Végh József János

Mo|nár György

dr. Czifra Gabriella

/ilŕC
dr. Nagy Ádám



BIRALATI LAP

Józsefvárosi önkoľmányzat (1082 Budapest, Baross u. 63-67.) aján|atkérő á|tal indítandó
,,Vállalkozási szenődés keretében Budapest, Jlízsefuáľos Magdotna negyed progĺram
rIr. önkormányzatÍ bérházfelújíüás kiuÍtelezése 7. rész,,táĺgyú Kbt. 109.s (1) b) pontja
szerinti keretmegál|apodásos eljárás konzultációs fe|hívásának és dokumentációjának
véleményezése

Bírálat dátuma : 20L4.a7,0z

Bírrá|ó Bizotbág tagjának neve: Nagy Ádám aľ.

A konzuliiicios fe|hívást és dokumentációt vá|tozat]an tafta|omma|jóváhagyom.

A konzultációs fe|híváshoz, dokumentáciőhoz az alábbi észrevéte|eket teszem:

////tr;
a Bíráló Bizotľság tagja



eÍRÁ'.ó stzorľsÁer : ľevzĺĺxĺinĺvv

Józsefvárosi onkoľmányzat (1082 Budapest. Baross u' 63.67.) ajánlatkérő által indítandó
,,VáIlalkozási szerződés keretében Budapest, Jĺ5zsefuáros Magdotna negyed program
IIr. ćjnkormányzati bérhiízfetĺijítas kÍvitetezése 7. rész,,tárgyri Kbt. 109.5 (1) b) pontja
szerinti keretmegállapodásos eljárás konzu|tációs fe|hívásanak e5 dokumentációiának
vé|eményezése

Bíralat dátuma : 2014,07,o2

A konzu|tációs feĺhívást és dokumentációt váttozatlan talta|ommal javaso$uk e|fogadásra a
dontéshozónak.

1/-CÍ\|||l.

Mel|ék|et: egyéni bírłálati |apok

Bínĺló Bĺzottság tagjaĺ:

Perlik Tamás

Vegh József János

Molnár Gyorgy

dr' Czifra Gabrĺel|a

""";" """ " ""
dr. Nagy Adám



eÍRÁ!.łrr L^Ŕp

]ózsefvárosi tĺnkormányzat (1082 Budapest Baross u. 63-67.) ajánlatkéľő á|tal indítandó

,,VáIlalkozási szerzőďés keretében Budapest .lózsefváros MagdoIna negyed program
rrr, őnkormányzatÍ bérházfelújítás kÍvÍtelezése 7, rész,,tárgyú Kbt. 109'5 (1) b) pontja

szerinti keretmęáĺlapodásos e|járás konzultácĺós felhívásának és dokumentációjának
véleményezése

Bír.ił|at dátuma : 2aI4.07.0f

Bínáló Bizottság tagjának neve:

A konzultációs felhívást és dokumentációt vá|tozatlan Łartalomma|jóváhagyom.

A konzu|tációs fe|hĺváshoz, dokumentációhoz az alábbi észrEĺételeket teszem:

.,r' I '.;n \r
lii \j

].lÍ 'i ''''.... ' ]-'.

..." ŕ..*:--!..' 
\.".. -,- -''!. 

j

a Bilľá|ó Bizottság tagja



sÍRÁLó erzoTTsÁer ĺravzőxĺiľĺw
Józsefoárosi Önkormányzat (1082 Budapest, Baross u, 63.67,) aján|atkérő á|ta| indítandó
,,VállalkozásÍ szerződés keľetében Budapest, Jlízsefuárcs Magdotna negyed prcgĺramrlr, ćinkormányzati bérházfelújítás klultelezése ?' tész,,tárgył xot. 109.ď(t);) pontjaszerinti keretmegátlapodásos etjárás konzultációs fe|hÍvásának és oołůmenuciójának
vé|eményezése

Bĺná|at dátuma : 2014 .a7 .o2

A konzultációs fe|hívást és dokumentációt váttozat|an t,arta|omma| javaso|juk e|ŕogadásm a
döntéshozónak.

Kmr.

Mel|ékleĘ egyéni bírálati tapok

Bíráló Bizottsag tagiai :

HorvaiÁkos

dr. KerényiGéza

Per|ik Tamás

Vegh JózsefJános

l :...Y:... í:. z.:. í}í".'.
Mďnár Gyĺjrgy

dr. CzlÍra Gabrieĺ|a

dr. lvagy Ádám



gÍRÁLATI tAp

Józsefiuárosi ĺinkormányzat (1082 Budapest, Baross u. 63.67.) aján|atkérő álta| índítandó
,,VáIlalkozási szenődés keretében Budapest, Józsefuároe Magdotna negyed program
rII. őnkormán1lzatÍ bérhitzfetújíás kÍuÍtetezése 7. rész,,tárgyu Kbt. 1ĺľ.9 (1) b) pontja
szerinti keretmęá|lapodásos eljárás konzu]tációs felhĺvásának es dokumentácĺó;ának
véleményezése

Bírrálat dátuma : 20t4.o7.a2

Bíraĺó Bizotbág tagjának neve: Mo|nár Gyorgy

A konzultáđós fe|hívást és dokumentációt vá|tozatlan tartalomma|jóváhagyom.

$rl-.- \,ly
a Bírrá|ó Bizotbág tagja



pÍnĺró guoTTsÁeĺ ĺecYzőxÖľ{rnĺ

Józs€ń'árcsi önkormánľzat (1082 Budapest, Baross u. 63-67.) aján|atkéľő á|tal lnĺlĺtandó

,Vátlatkołási szelződ* ketetÉben Eudawt, ,Iówffiras Flagdolna nqyď ptwnm
III' łinkormányutł b*háďer$ffis kÍyÍElg& ?, rbťttrgyú Kbt' 109.s (1) b) pontja

szerintĺ keretĺrregá||a@ásos etjáľás konzultációs fe|hÍvásanak es dokurrenüáciojának

vétemenyezése

Bírá|at dáü.lma: 2014,o7,0f

A konzultáci& fe|hÍvást és dokumenHciót vá|bznflan tarta|ommal Javasoljuk elfogadásra a

donteshozonak

Me|tékleľ egyénĺ bínílati lapo|ĺ

Bíráĺó BizoÜság tagjai:

;łffiiÁä.......

dľ. KerénylGéza

MolnárGyorgy

dr.C,złfn Gabľiella

ä;:NďÁäffi,'.....



BÍRÁIÁTI IÁP

Jőusefuáľwi önkoľmányrat (1082 Bdapest,, Baroos u. 63€7') ajanlatkaő ál|a| indftandó

,uáIhlkazáĺt xt=őde kgffia Budap,lő#nátw ffigdok,a nqyď wnm
IIL önkoĺmányaü ffiłátelúÍłĺ* M ?, |ďsťľrľĺwú l{tr. 109.E (Đ Ę) pon$a

szerinti 
'<ercfinegállapodfus 

đjárás t<oĺrzu}trós fe|hívásának és tlotamenHđójának

véJerÉryezése

Bíľá|at ĺláfu ĺna : 2at4.a7 .02

Bínító BizoÜsag tagjának nore: Vegh Jó,zsďJánog

A komultáclós fe|hń/ast és doruĺrprĺáa& válbzat|an taľtalommal jóńľngyc|ĺfi.

A koľzul ďóo felhfuá$oz, dokuĺneĺrÉciólpz azaHbbi észraĺéteĺe|ĺet teszem:

+;*,S$&i*
aeírá|ő Hzffiág taďa


