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A napirendet nyilvános iilésen kell targyalni.
A döntés el fogadásáho z egy szeru szav azatÍöbbsé g szüksége s.

Melléklet: 1. sz. melléklet ajánlattételre felkéľt szervezetek
2. sz. melléklet bíľálóbizottsági jegyzőkönyv és egyéni bírálati lapok
3. sz. mellék|et felhívás és aiánlattételi dokumentáció

Tisztelt Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!

I. Előzmények

A Képviselő-testület 2014. június f5-én a |36/f0|4. (vI.25.) szźtműhatźtrozatának 14. a) pontjában döntött

arľól' hogy jővźhagyja, hogy 2074. évben a Delej u. utca (Golgota utca - Vajda Péter utca közötti szakas1
hrsz. 38715) felrijítrása 34.29o,o e Ft ĺisszegben és a Tiszes utca (osztĺály utca _ Töľökbecse utca kĺjzĺjtti
szakasz, fusz. 38839/1) felújítása 6.223,0 e Ft összegben megvalósuljon.

Tekintettel a fentiekre azonkormźnyzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános taľtalékon belül az
általános taľtalék _ kötelező feladat _ e\oirányzatfuő| 4|.852.900.-Ft-ot átcsoportosít a kiadlás l160l cím -
önként vállalt feladat - felrijítási előirźnyzatátra.

A fenti építési beruhazás becsĺilt értéke nettó 31.900.000 Ft, mely alapján a felújítási munkákľa közbeszer-

zési e|jáĺźs megindítása sziikséges.

il. A beteľjesztés indoka

A beruházas megvalósítása a nyár folyamán esedékes, ezért allnak érdekében, hogy a felújítĺás minél hama-

rabb befejeződjĺin és a közteľületet rendeltetésszerÍĺen haszrálni lehessen aközbeszerzésekľől szó|ő fDII.
évi CMII. tĺirvény (Kbt.) Nemzeti eljráľásrend szerinti, hirdetmény és tárryalás nélkĺili _ Kbt. |f2/^. s 0)
bekezdés szerinti _közbeszerzési eljárĺás megindítĺására vonatkozó felhívás és dokumentáciő tervezetet źt1|í-

tott össze az Ész-rBR Kft. A Kisfalu Kft. összesen 6 db ajánlattételre felkért szeÍvezetre tett javaslatot (1.

sz melléklet)

Aközbeszeľzési eljárás megindítrísra az e|járást megindító felhívás és dokumentáció elfogadása éľdekében a

Bizottság dĺjntése szükséges.

III. Tényá|lási adatok

Ajánlattevő feladata a Delej utca tekintetébęn.. az útburkolat, szegélyek teljes cseĘe, valamint a járdák

érintett szakaszainakfelújítása. Az utca jelenleg nagykockakő burkolattal ellátott, kétoldali kiemelt szegé|y-

lyel, aszfaltjárdákkal, helyenként keskeny zöldsáwal. Az utca a Vajda Péter utcátó| taĺl. a Golgota útig. A
szakaszon csomópont, keresztezés nincs.
Azutca burkolata erősen leromlott állapotban van. A burkolat sok helyen megsĹillyedt, a kövek kifordultak,

néhol miáľ hiányos is. A szegélyek megsüllyedtek, töredezettek, a fugák kipeľegtek. Azutcavízp|vezetése a
váľosi zźrt csapadékcsatoma rendszerrel megoldott. A parkolókat a meglévő, elbontásra kerülő narykocka-
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kőből kell megépíteni' oly módon, hory a bontott kövekből ki kell válogatni a legjobb darabokat, és azokat
kell felhasznźini. Ezek,aél is figyelemmel kell lenni, hogy a kĺjvek legszebb oldala leryen a tetőfelĺilet felé
fordítva. A bontásból visszamaradó köveket az Ajźn|atkéro á|ta| kijelölt |erakóhelyre be kell szÁ||itani.
Az énntett szakaszon önálló műtáľgy építésére nincs szükség. Fák és eryéb jelentős növényzet kivágrásárą
iľtrására aberuhźzás során nincs szükség.
A Tisztes utca esetében: az útbuľkolat, szegélyet járdák állapota alapján a kiemelt szegélyek cseréje, vala-
mint az útburkolat, illetve a járdaburkolatok felújítása. Meglévo állapoĺ a Törökbecse utca _ Osztźiy utca
közötti szakaszon, a Tisztes utca jelenleg 2X1 sávos, kétirányu forgalom bonyo|ítrásĺára alkalmas aszfaltbur-
kolatú utca. Mindkét oldalon aszfa|tjźtrd4 és kiemelt szegély található. Jobb oldalon zöldsávot létesítettek.
Az utcźtban parkoló nincsen kijelölve. Az útburkolat és a szegélyek leromlott állapotban vannak. A csapa-
dékviz-e|vezetés a tervezési szakaszon a városi, zÁrt csapadékcsatorna rendszerrel megoldott.
A beruhĺázás során az utca helyszínľajzi kialakítasa nem váItozit valamint az utca magassági kialakítasa
sem. A meglévő, illetve tervezett buľkolathoz való csatlakozástszintbe mariíssal kell megoldani.
A párhuzamos jĺárda átvezetéseknéI a szegé|yt a műszaki előírásoknak megfelelően le kell süllyeszteni (2

cm). A járdźtkľrát| a szegélysüllyesztés minimális hossza l,50 m. A kapubehajtóknál |2 cm magas d<jntött

szegélyt kell kiépíteni.

A Bíráló Bizottság részśre az Ész-rBR Kft. az összeá||ított dokumenüĺció tervezetet elektronikus úton
megkiildte, és a Bírálóbizottság 2014. július l6-án tartott ülésén megfátrgya|ta.

Az elĺĺterjesztés |. sz mellékletét képezi az iilésľol készült jegyzőkönyv és az egyéni birźiati lapok, mely
szeľint 4 tag javasolta a Kbt. |22/A. $ (l) bekezdés szerinti * hirdetmény és tárryalrás nélküli _közbeszerzé-
si eljárás megindítrását,3 tagnem támogattą és helyette a nyílt közbeszerzési eljárás megindítrását javasolták.

Az ülésen e|hangzott módosításokat az Ész-rBR Kft' az előterjesaés 3. sz mel|ék|etét képezi a hirdet-
mény és táĺgyalźs nélküli aján|attéte|i felhívás és dokumentáciőtewezetben átvezette.

Iv. Diintéstaľtalmánakľészletesismeľtetése
A Képviselő-testÍileti döntés végľehajtrása érdekében a Bizottság dönt a ,,Yźl||a|kozási szerződés keretében a
Delej utca és a Tisztes utca felújítĺsi munkáinak e|végzése,, tźrgyilközbeszerzési eljĺáľĺás megindítasaról és

elfo gadj a az aján|attétel i felhívást és dokumentáci ót.

v. A dtintés célja' pénzĺigyi hatása
Fedezete af0|4. évi költségvetésbeą a 1160l címen felrijítási e|oirányzaton ľendelkezésre áll'

VI. Jogszabátý köľnyezet ismeľtetése

A Bizottság döntése a Képviselő-testület és Szervei Szewezeti és Műkĺjdési Szabźt|yzatźtrő| sző|ő 25/2013.
(v .27 .) önkoľmányzati rendelet 4. melléklet l. l . pont 1 . 1.3. alpontján alapul, mely szeľint a Városgazdá|ko-
dási és Pénangyi Bizottság dĺint kozbeszerzśsi iigyekben az e|jźtrźs megindításráról, eredmény megállapítasá-
r ő|, beszer zés i ĺi gyekben az er edmény megál lap ítĺís áról.

Kéremaza|źtbbihatálrozati javaslatelfogadását.

Hatfuozati javaslat

A Vráľosgazdálkodási és PénzÍiryi Bizottság a ,,Vóllalkozósi szerződés keretében a Delej utcą és a Tisztes
utcafelujítósi munkóinak elvégzése,, tźtrgyÚközbeszerzési eljáľásban úgy dönt, hogy

1. akozbeszerzésekľől szőlrő20Ll. évi CMII. törvény l22lA. $ (1) bekezdésében foglalt hirdetmény és

tárgya|źs nélküli kőzbeszęrzési eljĺárást folytat le.

Felelős: polgármester
Határidő: 2014. július 2l.

2. elfogadja aze|őteĄesztés 3. számú mellékletét képezo ajźn|attéte|i felhívást és dokumentációt, me-
lyetkĹildazal'ábbigazdaságiszereplőkrészére:



Stone Dekor Kft. (szekhe|y: f6f5 Csovár, Madách u. 1.)

Dunaaszfalt Kft. (székhely: 60ó0 Tiszakécske, Béke u. 150.)

Strabag Általános Építő Kft. (szekhely: 1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2. Infopark D. épület)

Swietelsky Maryaľország Kft. (székhely: l117 Budapest, Irinyi Jiános u. 4-20.B. ép. V. em.)

Gépli get ÉpÍtoipań Kft . (székhe |y : 2330 Dunahaľaszti, Somogyvá ri u. 27 .)

Z)FE Kft. (székhely: l l19 Budapes! Thán Károly u. 3-5.)

Fe|elős: polgáľmester
Haüáridő: 2014. július 2l.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Iegyzoi Kabinet, Ész-Ker Kft.
A lakosság széles k<irét érintő döntések esetén aze|őterjesztés előkészítőjénekjavaslataaközzététe| módjá-
ra: honlapon

Budapest, 20l4. július 18.

dr. Mészáľ Eľika
aljegyző
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gÍnÁLó BIzoTTsÁGI
IE,GYzőKö ľYv

1. Ajánlatkérő: Józsefuárcsi önkoľmányzat (1082 Budapest, Baross u. 63-67.)

2. A közbeszerzés tárgYa-VáIlalkozősÍ szerződés keretében a Delej uta és TÍsztes utca
felújítiási munkáÍnak elvégzéreTárgyĹl, nemzeti éÉékhatáft e|érő, nemzeti e|járásrend szerinti
hirdetmény és tárgyalás né|küli [Kbt. 122lA. 5 (1) bekezdés szerinti] ki5zbeszerzési e|járás során a
fe| h Ívá s és doku mentáció tervezetének vé|eményezése.

3. IdőponĘ 2014. 07. L6.8.00 óra

4. 
^iesvőkönyv 

felvételekor jelenlévő személyek: alulírott BB tagok

1.) Modosíto indítvány miszerint az eljárás típusa nyí|t eljárás legyen a Bíráló Bizottság nem
szavazta meg.

2.) 
^ 

Bírá|ő Bizottság 4 igen szavazattal és 3 e|lenében elfogadta a nemzeti éftékhatárt elérĘ
nemzeti eljárásrend szerinti hirdetmény és tárgya|ás nélkĹili [Kbt. I22ĺ^. 5 (1) bekezdés
szeri nti ] kozbeszezési eljá rás megi nd ítasat.

3.) A Bírá|ó Bizottság egyhangúlag męszavazLa, hogy az e|járást megindíto felhívásban az
alkalmassagi feltételek összegszerűsĄ;e csökkentésre került a becsüĺt érték 660lo-ának
męfe|elő összegre ( 19. 800. 000,-Ft).

4.) A Bíráló Bizottsag egyhangúlag megszavazta, hogy a késedelmi kotbér méftéke a késede|em
minden naptári napja után napi 1olo |egyen a kötbÉra|apra vetítetten.

5.) A Bíráló Bizottság megá|lapítja, hogy az onkormányzat gyakor|ata tobb esetben e||entétes volt
azon elvekkel, amelyeket a Bír.á|ó Bizottság létrehozásakor dek|arált. Ezéĺt a Bír.á|ó Bizottságot
kényszerhelyzetbe houa, mozgásterét korlátozza az onkormányzat, így a Bírá|ő Bizottság kéri
és javaso|ja az Önkormányzat részére az eredeti gyakorlat visszaá|lításat.

6.) Megál|apítja a Bíráló Bizottság, hogy a hatá|yos Közbeszezési Szabá|yzat eljárási szabá|yaival
el|entétesen kapták meg a dokumentációt, tekintettel arra, hogy nem tańa|mazta az eljárásra
fe|kért cegek |istáját indokolássa| el|átva.

7.) 
^Bírá|ő 

Bizottsag kéri, hogy az előterjesztes tarta|maza az adott e|járás becsü|t éftékét is.

Jegyzőkönył lezárva 8 óra 46 perckor

Mel|ék|eĘ egyéni bír.á|ati |apok

jegyzőkonywezető:
dr. Kiss Dávid Károý EŚZ-KER Kft.

Kmf.

ďű,
'Đt.
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Bír.áló Bizottság tagjai :
ŕ1-

dr. Nagy Áoám

dr. Kerényi Géza

o,m\
PerliKTamás

ĐYsh#.*-"
Vegh József Jänos



EGYÉNI gÍRÁLAľr LAp

-VáIIaIkozásÍ szerződés keletében a Delej uta és Tisźes utca felújítiísÍ munkáinak
elvĘlzé*" tárgyű, nemzeti értékhatárt e|érő, nemzeti e|járásrend szerinti hirdetmény és tárgya|ás
né|kÜ|i IKbt. 122ĺA. s (1) bekezdés szerinti] közbeszerzési e|járás során a fe|hÍvás és dokumentáció
teľvezetének véleményezése.

Ajánlatkéló neve: Józsefvárosiönkormányzat(lo82 Budapest Baross u. 63.67.)

Bírá|ó Bizottság tagja :

1.) Nem értek egyet az e|őterjesztéssel, nem támogatom a nemzeti eljárásrend szerinti hirdetmény és
tárgya|ás né|küli ĹKbt. t1zl^. 5 (1) bekezdés szerinti] közbeszezési e|járás megindítását. Helyette
a nyí|t közbeszezési e|járás megindításat javas|om a Bírráló Bizottság számára.

2.) Javaslom megszavazni, hogy az eljárást megindító felhívásban az alka|massági fe|tételek
összegszerűsege csökkentésre kenilt a becsÜ|t éľték 66olo-ának megfe|e|ő osszegre (19.800.000,-
FĐ.

3.) Javas|om megszavazni, hogy a késede|mi kotber méńéke a késede|em minden naptári napja után
napi 1olo legyen a kotbéralapra vetítetten.

4.) Javaslom megszavazni, hogy az onkormányzat gyakor|ata több esetben el|entétes volt azon
elvekkel, amelyeket a Bíráló Bizottság |étrehozásakor dek|ará|t. Ezéľt a Bírá|ó Bizottságot
kényszerhe|petbe houa, mozgásterét az Önkormányzat így a Bírrá|ó Bizottság kéri és javaso|ja az
on kormá nyzat részére az eredeti gya kor|at visszaá | | ítasat.

5.) Javaslom megszavazni, hogy a hatályos Közbeszezési Szabá|yzat e|járási szabá|yaival e||entétesen
kapták meg a dokumentációt, tekintettel arra, hogy nem tartalmazta az e|járásra fe|kéft cégek
listaját indokolássaI e|látva.

6.) Javaslom megszavazni, hogy az e|őterjesztés tartalmazz.a az adott eljárás becstilt értékét is.

Dátum: Budapest, f0I4.07.76.

ľrc

Aüil; ...............t.......



osszerÉnngľerlrľsÉcr És rrĺorcrłnrÁsr NYIlÁTKozAT

A 2011. Évl CVIil. rönvÉľv(łrovÁasrłxałľ Kaĺ.)
24. $.ł sZERINT

Alu|írott Lltĺ.+.łł.Ą.l3....í.\.í.i..*ĺ'Y1|akcím:..liĺ. b.". ítĺ....lt mint a Bíró|ó Bizottság tagja
nyilatkozom, hogy a Józseńĺárosi önkormányzat (1082 Budapest, Baross u. 63-67.) á|ta|
megindítandő -VáIlalkozísi szerződés keretében a Dele] utą és TÍsztes utca felújítiősÍ
munkáinak elvégzére,tárgyű, nemzeti értékhatárt e|érő, nemzeti eljárásrend szerinti
hirdetmény és tárgyalás né|kü|i ĹKbt. tZfĺ^. s (1) bekezdés szerinti] tárgyú kozbeszezési
e|járásban nem tartozom a Kbt. 24. $-ában meghatározott osszeférhetetlensĄ7i fe|tételek hatá|ya
a|á.

Nyi|atkozom, hogy minden sztiksĄ;es intézkedést megteszek annak érdekében, hogy elkerü|jem
az összeférhetetlenséget és a Verseny tisztasagának sérelmét eredményező helpetek
kia|aku|ásat.

Kije|entem, hogy az eljárás során tudomásomra jutott információkat jogosulatlan szemé|ynek sem
az eljárás alatt, sem azt követően nem adom ki, ill. nem teszem hozzáférhetővé.

Budapest, 2014. július 16.

l, n . e.-
ĺ,V^---..-..- .l

-T-_
a|áírás



EGYENI BIRALATI LAP

,,VáIlalkozásÍ szelződés keretében a Delej uta és Tisztes uta felújíttási munkáinak
elvégzése" tárgyű, nemzeti értékhatárt e|érő, nemzeti e|járásrend szerinti hirdetmény és tárgyalás
nélkri|i ĹRbt. L22l^. 5 (1) bekezdés szerinti] közbeszezési eljárás során a fe|hÍvás és dokumentáció
tervezetének vé|eményezése.

Ajánlatkérő neve: Józsefvárosi önkormányzat(1082 Budapest Baross u. 63-67.)

Bíráló Bizottság tagja: H o Lr'U k , x. tą / g

1') Nem értek egyet az előterjesztéssel, nem támogatom a nemzeti e|járásrend szerinti hirdetmény és
targya|ás né|kü|i ĹKbt. tŁzl^. s (1) bekezdés szerinti] kozbeszezési e|járás megindítását. Helyette
a nyí|t közbeszezési e|járás megindításat javas|om a Bír.áló Bizottság számára,

2.) Javaslom megszavazni, hqy az e|járást megindí!ó fe|hívásban az alkalmassagi feltéte|ek
összegszerűsege csökkentésre kerĹilt a becsü|t érték66o/o-ának megfe|e|ő összegre (19.800.000,-
FĐ.

3.) Javas|om megszavazni, hogy a késede|mi kotbér méĺtéke a késedelem minden naptári napja után
napi 1olo legyen a kötbéralapra vetítetten.

4.) Javas|om megszavazni, hogy az Önkormányzat gyakorlata több esetben e||entétes vo|t azon
elvekke|, ame|yeket a Bír.áló Bizottság létrehozásakor deklará|t. Ez&t a Bírá|ó Bizottságot
kényszerhelpetbe houa, mozgásterét az onkormá nyzat, így a Bírá|ó Bizottság kéri és javaso|ja az
o n kormá nyzat részére az eredeti gya korlat visszaá | | íta sat.

5.) Javaslom megszavazni, hogy a hatá|yos Közbeszezési Szaba|yzat eljárási szabá|yaival e||entétesen
kapták meg a dokumentációt, tekintette| arra, hogy nem tarta|mazta az e|járásra fe|kéĺt cégek
listáját i ndokolássat ellátva.

6.) Javaslom megszavazni, hogy az e|őterjesztés tanalmaza az adott e|járás becsü|t éftékét is.

Dátum: Budapest, 20t4.07.t6.



összerÉnneĺeĺuľsÉer És ľľrorcľłnrÁsr NYILATKoZAT

A 2011. Éu CVIil. ľönvÉľv (ł rovÁaarłxełľ Ksr.)

- -^t,. ^"
LLa yu.,n ĺ1(.z ć,7

24. 5-A szERrNT

< /ę 4 y"r' tz..,--)łn, lz- -jl-^ < f t -
A|u|írott (lakcím: , mint a Bírá|ó Bizottság tagja
nyilatkozom, hogy a Józsefuárosi önkormányzat (1082 Budapest Baross u. 63-67.) álta|
megindítandő ,,VállalkozásÍ szerződés kerctében a Delej uta és Tisźes utca felújíüősi
munkáÍnak elvégzére,tárgyű, nemzeti éĺtékhatárt e|érő, nemzeti e|járásrend szerinti
hirdetmény és tárgyalás nélkü|i ĹKbt. L22l^. s (1) bekezdés szerinti] tárgyú kozbeszezési
e|járásban nem tańozom a Kbt' 24. $-ában meghatározott osszeférhetet|ensĄ3i feltéte|ek hatá|ya
a|á.

Nyi|atkozom, hogy minden szÜKéges intézkedést megteszek annak érdekében, hogy e|kerüljem
az összeférhetet|enséget és a Verseny tisztasagának sére|mét eredményező helyzetek
kialakuĺásat.

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

Budapest 2014. július 16.

aláírás



EGYÉNI gÍRÁLAľr LAp

-VállalkozásÍ szerződés keletében a Delej utca és Tisźes utca felújítiísi munkáinak
elvégzése" tárgy(l, nemzeti éĺtékhatárt e|érő, nemzeti eljárásrend szerinti hirdetmény és tárgya|ás
nélkü|i ĹKbt. L22|^. s (1) bekezdés szerinti] közbeszezési eljárás során a fe|hÍvás és dokumentáció
teĺvezetének vé|eményezése.

Ajántatkérő neve: Józseńĺárcsi önkormányzat(lo82 Budapest Baľoss u. 63-67.)

Bíráĺó Bizottság tagja: \. ;tG-. Ä.oÁ ľl Dp

1.) Nem értek egyet az előterjesztésse|, nem támogatom a nemzeti e|járásrend szerinti hirdetmény és
tárgyaĺás né|kü|i ĹKbt, L22l^. 5 (1) bekezdés szerinti] közbeszerzési e|járás męindítasát. He|yette
a nyílt kozbeszezési eljárás megindítását javaslom a Bír.á|ó Bizottság számára.

2.) Javas|om megszavazni, hogy az eljárást męindító fe|hÍvásban az alkalmassági fe|tételek
összegszerűsége csökkentésre került a becsü|t éfték 66olo-ának megfe|e|ő ösvegre (19.800.000,-
Fr).

3.) Javas|om megszavazni, hogy a késede|mi kötber méĺtéke a késedelem minden naptári napja után
napi 1olo legyen a kötbéra|apra vetítetten.

4.) Javaslom megszavazni, hogy az onkormányzat gyakor|ata tobb esetben e||entétes vo|t azon
elvekkel, ame|yeket a Bíráló Bizottság létrehozásakor dek|ará|t. Ezért a Bírá|ó Bizottságot
kényszerhe|yzetbe hozza, mozgásterét az Önkormányzat, így a Bírá|ő Bizottság kéri és javaso|ja az
onkormányzat részére az eredeti gyakor|at visszaá||ítását.

5.) Javaslom megszavazni, hogy a hatá|yos Közbeszerzési Szabá|yzat eljárási szabályaiva| e||entétesen
kapták meg a dokumentációt, tekintette| arra, hogy nem taĺtalmazta az e|járásra fe|kért cegek
listáját indoko|ássaI e||átva.

6.) Javaslom megszavazni, hogy az e|őterjesztés tartalmaza az adott e|járás becsült éftékét is.

Dátum: Budapest 20L4.o7.76.



összerÉnneĺErlrľsÉer És rľrorľnnrÁsr NYIIÁTKoZAT

A 2011. Évr CVIil. ronvÉľv (eĺovÁaarexełľ Kaĺ.)

24. s.ł SZERINT

A|u|írott .NąE:...łoł.[.łł'... (lakcíln: łÍ3 Arĺ..."...61, l, nrint a Bírá|ó Bizottság tagja
nyi|atkozom, hogy a Józsefuáľosi önkormányzat (1082 Budapest Baross u. 63-67.) álta|
megindítandő ,,VáIlatkozásÍ szerződés kerctében a Delej utca és TÍsźes uta felújíüłsÍ
munkáÍnak elvégzése,tárgyű, nemzeti étékhatárt e|érő, nemzeti e|járásrend szerinti
hirdetmény és tárgya|ás né|ktj|i ĹKbt. Ĺ2fĺ^. s (1) bekezdés szerinti] tárgyú kozbeszezési
e|járásban nem tartozom a Kbt' 24. $-ában meghatározott összeférhetet|ensegi feltételek hatálya
a|á.

Nyi|atkozom, hogy minden sztikséges intézkedést megteszek annak érdekében, hogy elkerüljem
az osszeférhetetlenséget és a Verseny tisztasagának sére|mét eredményező he|yzetek
kiaIaku|ásat.

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

Budapest, 2014. július 16.



EGYENI BIRALATI LAP

,,VáIlalkozási szenődés keretéfun a Delej uta és a TÍsźes utca felújítiísÍ munkáÍnak
elvégzése,, tárgyű, nemzeti éĺtékhatárt elérő, nemzeti eljárásrend szerinti hirdetmény és tárgya|ás
né|küli [Kbt. 122lA. s (1) bekezdés szerinti] közbeszezési e|járás során a fe|hívás és dokumentáció
teruezetének vé|eményezése.

Aján|atkérő neve! Józsefiĺárosi önkormányzat (1082 Budapest Baross u. 63.67.)

Bírá|ó Bizottság tagja: DP L/łtaa 6ąűtl,7LL-{ł

1.) Egyetéftek az e|őterjesztéssel. JavasIom męindítani a nemzeti étékhatárt e|érő, nemzeti
e|járásrend szerinti hirdetmény és tárgyalás nélkü|i [Kbt. 122lA. 5 (1) bekezdés szerinti]
közbeszezési e|járást.

2.) Javas|om megszavazni, hogy az e|járást megindíto fe|hívásban az a|ka|massagi fe|téte|ek
összegszerűsége csokkentésre került a becsti|t érték 66olo-ának megfe|e|ő osszegre (19.800.000,-
FĐ.

3.) Javas|om megszavazni, hogy a késede|mi kötber mértéke a késede|em minden naptári napja után
napi 1olo |egyen a kötbéralapra vetítetten.

4.) Javaslom megszavazni, hogy az onkormányzat gyakorlata tobb esetben el|entétes vo|t azon
e|vekke|, ame|yeket a Bíráló Bizottság |étrehozásakor deklará|t. Ezért a Bíráló Bizottságot
kényszerhe|yzetbe hoza, mozgásterét az onkormányzat, így a Bírá|ó Bizottság kéri és javasolja az
on kormá nyzat részére az eredeti gya kor|at visszaá | | ítását.

5.) Javas|om megszavazni, hogy a hatá|yos Közbeszezési Szabályzat e|járási szabályaiva| e||entétesen
kaptak meg a dokumentációt tekintette| arra, hogy nem tarta|mazta az eljárásra fe|kért cégek
listáját indokolással e||átva.

6.) Javaslom megszavazni, hogy az e|őterjesztés tafta|ma72a az adott eljárás becsü|t éftékét is.

Dátum: Budapest z0L4.07.L6.



összerÉnneľrĺleľsÉcr És ľrroĺrľenrÁsr NYILATKoZAT

A 2011. Évl CVIil. ľönvÉľv (lrovÁaarłxnnľ Ksr.)

24.$-aszERrľr

A|ulírott M...fiĺĺ..ąĺl M-II{UG%^.@,ľ, 1. Ii,,u Bizottság tagja
nyi|atkozom, hogy a Józsefuárcsi önkormányzat (1ob2 Budapest, Baross u. 63-67.) álta|
megindítandő ,,VáIlalkozásÍ szerződés kerctében a Delej uta és TÍsztes uta felújíüísÍ
munkáinak elvégzére,tárgyú, nemzeti értékhatárt elérő, nemzeti eljárásrend szerlnti
hirdetmény és tárgyalás né|kÜ|i [Kbt. L22l^. $ (1) bekezdés szerinti] tárgyú kozbeszezési
e|járásban nem taľtozom a Kbt. 24. $.źhan meghatározott osszeférhetetlensegi feltéte|ek hatá|ya
alá.

Nyi|atkozom, hogy minden szükséges intézkedést megteszek annak érdekében, hogy e|kerüljem
az összeférhetetlenseget és a Verseny tisztasagának sérelmét eredményező helpetek
kialakulásat.

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

Budapest 2014. július 16.



EGYENI BIRALATI tAP

,,VáIlalkozási szerződés kerctében a Delej uta és a Tisztes utca felújítási munkáÍnak
elvégĺzése,, tárgyű, nemzeti éftékhatáft e|érő, nemzeti e|járásrend szerinti hirdetmény és tárgyalás
nélkrili ĹKbt. 7f2ĺl.. 5 (1) bekezdés szerinti] közbeszezési e|járás során a fe|hÍvás és dokumentáció
teruezetének vé|eményezése.

Ajánlatkérő neve: Józsefiĺárosi önkoľmányzat (1082 Budapest Baross u. 63-67.)

Í.r
Bírá|ő Bizottság tagja: _D t .\/Ł(.ENą űJ a

1.) Egyetértek az előterjesztéssel. Javas|om megindítani a nemzeti értékhatáŕ e|érő, nemzeti
eljárásrend szerinti hirdetmény és targya|ás nélkĹili ĹKbt.122l^. 5 (1) bekezdés szerinti]
közbeszezési eljárást.

2.) Javaslom megszavazni, hogy az e|járást megindító fe|hívásban az a|ka|massági fe|téte|ek
összegszerűsege csökkentésre kerĹi|t a becsült érték 66olo-ának megfe|elő összegre (19.800.000,-
Fr).

3.) Javas|om megszavaznĺ, hogy a késedeImi kötber météke a késedelem minden naptári napja után
napi 1olo legyen a kotbÉralapra vetítetten.

4.) Javaslom megszavazni, hogy az Önkormányzat gyakorlata több esetben e||entétes vo|t azon
elvekke|, amelyeket a Bírá|ó Bizottság |étrehozásakor deklará|t. Ezéĺt a Bĺrá|ó Bizottságot
kényszerhe|yzetbe hozza, mozgásterét az onkorm ányzat, ígv a Bírá|ó Bizottság kéri és javaso|ja az
Ön kormá nyzat részére az eredeti gya kor|at vissza á l l ítását.

5.) Javaslom megszavazni, hogy a hatá|yos Közbeszezési Szabá|yzat eljárási szabá|yaiva| e||entétesen
kapták meg a dokumentációt, tekintette| arra, hogy nem tarLa|mazta az e|járásra fe|kért cégek
listáját indoko|ással e||átva.

6.) Javas|om megszavazni, hogy az e|őteĺjesztés tartalmazza az adott e|járás becsÜ|t éftékét is.

Dátum: Budapest, 20L4,o7.t6.



összeľÉnľĺrruľsÉcr És ĺrľorcľnnrÁsr NYILATKoZAT

A 2011. Éw cvlll. ľĺinvÉľv (nrovÁaernxełľ Ksľ.)

24. $-ł sZERINT

, ĺJL+ bn lrn{MŚ .ą.5,ĺ.í}
Alu|írottc.Ł ...l.(tľ:iľ.!.(ĺ...(..iąakcím: u., 

), mint a.bĺrálo Bizottság tagja
nyilatkozom, hogy a Józseńrárosi önkormányzat (1082 Budapest, Baross u. 63-67.) álta|
megindítandő ,,VáIIaIkozásÍ szerződés keretéfun a Delej uta és TÍsztes utca felújítrásÍ
munkáÍnak etvfoĺzése,Íárgyú, nemzeti értékhatárt elérő, nemzeti eljárásrend szerinti
hirdetmény és tárgyalás nélkÜ|i |Kbt. 722l^. s (1) bekezdés szerinti] tárgyú közbeszezési
e|járásban nem taĺtozom a Kbt. 24. $-ában męhatározott összeférhetetlensĄ7i feltéte|ek hatá|ya
a|á.

Nyi|atkozom, hogy minden szükéges intézkedést megteszek annak érdekében, hogy e|kerü|jem
az összeférhetetlenseget és a verseny tisztasagának sérelmét erďményező helyzetek
kialaku|ásat.

Kĺje|entem, hogy az e|járás során tudomásomra jutott információkat jogosulatlan szemé|ynek sem
az eIjárás a|att, sem azt kovetően nem adom ki, ill. nem teszem hozzáférhetővé.

Budapest 2014. július 16.



EGYENI BIRALATI tAP

-VáIlalkozásÍ szerződés kerctében a Delej utca és a TÍsźes uta felújítiísi munkáÍnak
elvégzése,, tárgyú, nemzeti értékhatáft elérő, nemzeti e|járásrend szerinti hirdetmény és tárgya|ás
nélkü|i ĹKbt. I22l^. s (1) bekezdés szerinti] közbeszerzésĺ e|járás során a fe|hívas és dokumentáció
teruezetének véleményezése.

Ajántatkérő neve: Józsefuárosiönkormányzat (1082 Budapest Baross u. 63.67.)

Bírá|ő Bizottság tagja :

1.) Egyetértek az e|őterjesztésse|. Javaslom megindítani a nemzeti értékhatárt e|érő, nemzeti
eljárásrend szerinti hirdetmény és targya|ás nélkü|i [Kbt. 122lA. g (1) bekezdés szerinti]
ki5zbeszerzési eljá rá st.

2.) Javaslom megszavazni, hogy az eljárást megindíto fe|hÍvásban az alka|massági feltéte|ek
összegszerűsege csokkentésre kerti|t a becsült éfték 66olo-ának megfelelő összegre (19.800.000,.
FĐ.

3.) Javas|om megszavazni, hogy a késede|mi kötbér ménéke a késedelem minden naptári napja után
napi 1olo |egyen a kötbéra|apra vetÍEetten.

4.) Javas|om megszavazni, hogy az Önkormánpat gyakorlata több esetben e|lentétes vo|t azon
e|vekke|, ame|yeket a Bírrá|ó Bizottság |étrehozásakor dek|arált. Ezért a Bn.á|ó Bizottságot
kényszerhe|petbe hozza, mozgásterét az Önkormányzat, így a Bír.áló Bizottság kéri és javaso|ja az
tn kormá nyzat részére az eredeti gya kor|at visszaá | | ítá sát.

5.) Javas|om megszavazni, hogy a hatá|yos Közńśzerzési Szabályzat eljárási szabályaiva| e||entétesen
kapták meg a dokumentációt, tekintette| arra, hogy nem tarta|mazta az eljárásra fe|kéft cegek
l istaját indokolással el |átva.

6.) Javaslom megszavazni, hogy az előterjesńés tartalmazz:a az adott eljárás becstilt értékét is.

Dátum: Budapest, 20I4.o7.L6.

Aĺáír.ás



összerÉnľlrľrĺ-eľsÉcr És rľorrłnrÁsr NYIlÁTKozAT

A 2011. Évl CVIil' rönvÉľv (łľovÁsarAKBAN Ksr.)

24. 9-A szERrNr

Alu|írott Pľ.^-q}...Jg.,**... (|akcím: ŕ,',ŕ",*-' )
nyitatkozom, hogy a Józseńĺárosi önkormánýzat (1082 Budapest Baross u. 63-67.) á|ta|

megindítandő -VállalkoziásÍ szerződés kereÉben a Delej uta és TÍsztes utca felújítiłsÍ
munkáÍnak elvĄ7zése,tárgYĹl, nemzeti éľtékhatáft e|érő, nemzeti e|járásrend szerinti
hirdetmény és targyalás né|küli [Kbt. 12zl^. $ (1) bekezdés szerinti] tárgyú kozbeszezési
eljárásban nem taftozom a Kbt. 24. $-ában meghatározott összeférhetet|enségi fe|tételek hatá|ya
alá.

Nyilatkozom, hogy minden szükséges intézkedést megteszek annak érdekében, hogy elkerüljem
az összeférhetet|enséget és a Verseny tisztaságának sérelmét eredményező he|yzetek
kiaIaku|ásat.

Kije|entem, hogy az eljárás során tudomásomra jutott információkat jogosu|atlan szemé|ynek sem
az eljárás alatt, sem azt követően nem adom ki, ill. nem teszem hozzáférhetővé.

Budapest, 2014. július 16.



EGYÉNI gÍRÁHrĺ LAp

,,VáIlalkozási szenődés keletében a Delej utca és a Tisźes uta felújíÉsÍ munkáinak
elvégzése,, tárgyú, nemzeti éĺtékhatárt elérő, nemzeti e|járásrend szerinti hirdetmény és tárgya|ás
né|kü|i [Kbt. 122lA. s (1) bekezdés szerinti] kozbeszezési e|járás során a fe|hívás és dokumentáció
teruezetének véleményezése.

Ajánlatkérő neve: Józsefuárosi önkoľmányzat (1082 Budapest Baross u. 63.67.)

, \ \. ^ľ^

Bír.álóBizottsánonp'łt Gą \ezs F+ B4kps

1.) Egyetéľtek az e|őtefiesztéssel. Javas|om megindítani a nemzeti értékhatárt e|érő, nemzeti
e|járásrend szerinti hirdetmény és tárgya|ás né|kü|i ĹKbt. L22l!.. 5 (1) bekezdés szerintĺ]
kozbeszezési eljárást.

2.) Javaslom megszavazni, hogy az eljárást megindító felhiivásban az a|ka|massági fe|tételek
összegszerűsege csökkentésre került a becsüIt érték 66olo-ának megfe|elő összegre (19.800.000,-
FĐ.

3.) Javaslom megszavazni, hogy a késedelmi kötbér mértéke a késedelem minden naptári napja után
napi 1olo lęyen a kötbéralapra vetítetten.

4.) Javas|om megszavazni, hogy az onkormányzat gyakor|ata több esetben ellentétes volt azon
elvekke|, ame|yeket a Bírá|ó Bizottság létrehozásakor deklarált. Ezért a Bíráló Bizottságot
kényszerhe|yzetbe hoza, mozgásterét az onkormányzat, így a Bíráló Bizottság kéri és javaso|ja az
on kormá nyzat részére az eredeti gya korlat visszaá | l ítá sát.

5.) Javaslom megszavazni, hogy a hatá|yos Közbeszezési Szabályzat e|járási szabá|yaiva| el|entétesen
kapták meg a dokumentációt tekintettel arra, hogy nem taŕa|mazta az e|járásra fe|kért cegek
listáját indoko|ással e||átva.

6.) Javaslom megszavazni, hogy az e|őterjesztés taĺtalmazza azadott eljárás becsü|t étékét is.

Dátum: Budapest, f0l4.o7.L6,

(\ rt \, \f'

ťť.p'(,\ Włs-
liüŕE'*...J..Ur.........



ĺlulironť .2-(4:!..

összrrÉnľlerEľlrľsÉcr És ľľrorľłnĺÁsr NYILATKoZAT

A 2011. Évr cvlil. ľonvÉľv (łrovÁearnxanľ Kaĺ.)

24. $-n szERrNr

I to{g t{VrJĄpésr.

bz.ł*.Aĺą|ak6m:@, mint a Blrá|ő Bizottság tagja
nyi|atkozom, hogy a Józsefuárosi önkormányzat (1082 Budapest Baross u. 63-67.) á|tal
megindítandő -VáIlalkozitsÍ szerződés keretéfun a Delej utca és Tisźes utca felújítiősÍ
munkáinak elvégzére,tárgyű, nemzeti értékhatárt elérő, nemzeti e|járásrend szerinti
hirdetmény és tárgyalás né|kü|i [Kbt. L22l^. 5 (1) bekezdés szerinti] tárgyú közbeszezésĺ
eljárásban nem tartozom a Kbt. 24. $-ában meghatározott összeférhetet|ensĄ;i feltéte|ek hatálya
alá.

Nyi|atkozom, hogy minden szükséges intézkedést megteszek annak érdekében, hogy elkerü|jem

az összeférhetet|enseget és a Verseny tisz[asagának sérelmét eredményező he|yzetek

kiaIaku|ását.

Kijelentem, hogy az e|járás során tudomásomra jutott információkat jogosu|at|an szemé|ynek sem
az etjárás alatt, sem azt követően nem adom ki, i||' nem teszem hozzáférhetővé.

Budapest 2014. jú|ius 16.

a|áírás
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ALAPIN FonuÁcróx e xĺizsrszenzÉsr ruÁnÁsnol

Az Ajánlatkérő, Jőzsefvárosi onkormányzat nevében ezenne| fe|kérem, hogy a 20t4,. ....... napján
megkü|dött ajánĺattéte|i fe|hívás, va|amint a dokumentacióban |eíltak szerint tegye meg aján|atát
a je|en közbeszeęés targyát képező fe|adatok megva|ósítására.

Aján|atkérőre vonatkozó információk:
Név: Józsefvárosi Önkormányzat
Cím: 1082 Budapest Baross u.63-67,
E-mail : ballakata@jozsefuaros. hu

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

Az eljárás típusa:
Kbt. Harmadik Rész, nemzeti e|járásrend szerinti hirdetmény és tárgyalás né|kü|i kozbeszezési
e|járás (Kbt. 122ĺA. s (1) bekezdés szerinti e|járás). A hirdetmény és tárgya|ás né|kt.i|i eljárás
o|yan egy szakaszbó| á||ó közbeszenési e|járás, ame|yben az ajánĺatkérő a nyílt e|járás nemzeti
e|járásrendben irányadó szabá|yait a|ka|mazza a Kbt. L22ĺA,$-ban foglalt különbségekke|.

E|járás nye|ve:
Je|en közbeszerzési e$árás kizárólagos hivata|os nye|ve a magyar. Az aján|atkérő a nem magyar
nye|ven benyújtott dokumentumok ajánĺattevő á|ta|i fele|ős fordítasát is e|fogadja.

Az eĺjárás tárgya:
,,Vállalkozási szenődés keretében a Delej uta és Tisztes uta felújítiási munkáÍnak
elvégzése,,

A szeződés időtaftama:
A te|jesítés határideje: A szerz&és hatályba |épésétő| számított 90 naptári nap, amely a hiba- és
hiánymentes műszaki átadás-átvételt is tafta|mazza.

Egvéb rendelkezések:
Amennyiben az ajánlattételi felhívás és je|en dokumentáció között e||entmondás merü| fe|, úgy az
aján|attéte|i felhÍvásban közölteket kell méruadónak tekinteni.

pE' eljárás során fe|merülő, az ajánlattéte|i fe|hívásban és je|en dokumentációban nem
szabá|yozott kérdések tekintetében a közbeszezésekrő| sző|ő 2011. évĺ cvlil. toruény és
végrehajtási rende|etei az irányadóak.
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Aián|atkérőre vonatkozó információk:
Név: Józsefuárosi onkormányzat
Cím: 1082 Budapest, Baross u,63-67.
E-mail : ballakata@jozsefvaros.hu

Lebonvo| ító szervezet :

ESZ-KER Kft.
1026 Budapest, Pasaréti út 83.
Telefon: +36U788-8931
Fax: +361/789-6943
E-mail : titkarsag@eszker.eu

2. A közbeszezési eljáľás Íajtája, alkalmazásának indokolása :

Kbt. Harmadik Rész, nemzeti e|járásrend szerinti hirdetmény és tárgya|ás nélkü|i közbeszezési
eljárás (Kbt. L22l!.. s (1) bekezdés szerinti e|járás): Ha az építési beruházás becsü|t éĺtéke nem
éri el a százotven mil|ió forintot és az e|járásban tárgya|ás taĺtása nem szüKéges, az aján|atkérő
o|yan közbeszezési eljárást is |efo|ytathat, ame|yben a nyí|t e|járás nemzeti e|járásrendben
irányadó szabályait a|ka|mazza a Kbt. L22l^.$-ban fogla|t kri|önbségekke|'

3. A dokumentáció rendelkezésre bocsátásanak módja' hatáľideje' annak
beszezési helye és pénzĺigyi feltételei:

Aján|atkérő a dokumentációt térítésmentesen bocsátja ajánlattevők rende|kezésére a Kbt' 52. s
(3) bekezdésének megfe|e|ően. Aján|atkérő a dokumentációt egyidejíÍ|eg e|ektronikus úton is
tová bbítja aján |attevők részére.

A dokumentáció papír a|apon is átvehető az Ész-reR Kft. (1026 Budapest, Pasaréti út 83. BBT
irodaház) titkárságán személyesen vagy meghata|mazott útján munkanapokon 9.00-15.00 óráig
(ajá n |attéte|i határidő na pjá n 9. 00- 10.00 óráig).

4. A közbeszezés tárgya és mennyisége:
Tárgya: ,,VáItalkozási szenődés kerctében a DeIĘ utca és TÍsztes uta felújítiősi
munkáÍnak elvégzése,,

Delej utca

A fe|újítás keretében az útburko|at szegé|yek teljes cseréjét va|amint a járdák érintett szakaszainak
fe|újítását ke|| elvégezni. Az utca je|en|eg nagykockakő burkolattal e|látott, kétolda|i kieme|t szegé||ye|,

aszfaltjárdákkal, he|yenként keskeny zö|dsáwaĺ. Az utca a Vajda Péter utcától tart a Golgota útig. A
szakaszon csomópont keresztezés nincs.
Az utca burko|ata erősen |eromlott á||apotban van' A burko|at sok he|yen megsü|lyedt, a kövek
kifordu|tat néhol már hiányos is. A szegé|yek megsÜl|yedtet töredezettet a fugák kiperegtek. Az
utca víze|vezetése a városi záft csapadékcsatorna rendszerre| megoldott.
A parkolókat a meg|évő, e|bontásra kerü|ő nagykockakőből kel| megépíteni, o|y módon, hogy a bontott
kĺjvekből ki kel| vá|ogatni a legjobb darabokat, és azokat kel| felhasználni. Ezekné| is figye|emme| kel|

lenni, hogy a kövek legszebb olda|a |egyen a tetőfelĺ.ilet fe|é fordítva. A bontásbó| visszamaradó
köveket az Aján|atkérő á|ta| kije|ölt lerakóhelyre be ke|| szá||ítanĺ.
Az érintett szakaszon öná||ó műtárgy építésére nincs szĺ.ikség. Fák és egyéb jelentős növényzet
kivágására, irtására a beruházás során nincs szükég.
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a szfa It ú t pá l yaszerkeze te

' 4 cm Ac 11 kopó - aszfa|t kopóréteg. 6 cm Ac 16 kötő - aszfalt kotőréteg. 20 cm Ckt cement stabilizáció. f0 cm homokos kavics védőréteg

nagykockakő parkolók pályaszerkezete
. 18 cm nagykockakő

' 5 cm ágyaző z(lza|ék. 15 cm CK cement stabi|izáció

' 15 cm homokos kavics védőréteg

asztalt já rda pá lyaszerkezet (jauítandó helyeken)
. 3 cm MA-4 - öntĺittasďa|t kopóréteg

' 15 cm Ckt cement stabi|ĺzáció

' 15 cm homokos kavics védőréteg

Útburkolatije|ek: taftós kivite|űet a terelő vonat osztása  lf m.

Fe|festés típusa Felfestés fajtája Szélessége

ZáróvonaI folytonos 0,12 m

Uttest szé|e burko|ati je| folytonos 0,15 m

TerelővonaI szaggatott 0,12 m

Forga|om előI e|záft terület fe|festése

Festések minimális szé|essége d=1,0 m

folytonos 0,12 m

1je| (12 cm) - 2 köz (24 cm)

Forga|om elő| e|záń terü|et szé|e

fe|festése
folytonos 0,12 m

Az utcában fo|yó munkálatokat o|da|anként kü|ön ütemben, a forga|om fenntaftása me|lett |ehet
végezni. Az adott olda|on a parko|ást ideig|enesen meg ke|l ti|tani. A munká|atok alatt kĺa|akított
forga |omtere|ési 

-ütemei 
:

I. Utem: Jobb o|da|i szegé|y-, parkoló- és útépítés
il. Ütem: Ba| olda|i szegé|y-, parko|ó- és útépítés

A munkák megkezdése e|őtt tájékoztatni ke|| a lakosságot a terelések idejérő| és kialakításáró|. A
megkü|önböztetett jármíÍvek számára elsőbbséget ke|| biztosítani. Aján|attevő felesősége a
je|zésrendszer meg|éte, ál|apota. A forga|omkor|átozási terueket az épÍtés he|yszínén, elérhető he|yen
kel| tartani. Az aszfa|tozási munkák befejeztéve| a forgalmi rendet vissza ke|l ál|ítani.

A beruházás során nincs szÜkség közmíĺvezetékek véde|embe he|yezésére, kiváltására. Az útfelújítas
során érintett közműaknákat és szerelvényeket az érintett kĺizmíÍkezelő e|őír'ásai szerint szintbe ke||

he|yezni. A bontási munkáknál fokozott figye|emme| kell lenni a meglévő közmíÍvek á|lagának
megóvására. A szaKelügyeleteket az érintett közmíí-üzemeltetőknél meg kel| rende|ni.
A meglévő közvilágítási hálózat nem módosu|.

Yízelvezés, csatornázás: oly módon kel| megoldani, hogy a burkolatra hul|ó, a pá|yaszerkezetbe
szivárgő, a fe|színi vagy fe|szín a|atti hozzáfolyásból eredő vizek káros hatásától a pá|yaszerkezetet és
a fci|dmunkát megóvja. A vízte|enítés során fe|adatok az alábbiak:

- fe|szín alatti vizek e|leni véde]em,
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- fe|színi houáfo|yásból eredő vizek e|vezetése, vízgyíĺjtő terĹiletek |ehatárolása,
- burko|at felszíni vízte|enítése,
- pályaszerkezet vízte|enítése,
- befogadó t vízÍo|yáso k ke resztezése, korrekció k.

A beruházás során az érvényben |évő munkavéde|mi, tűzvéde|mi és ba|esete|hárítási
óvórendszabá|yokat a |egszigorúbban be kel| tartani.

Tisztes utca

A felújítas keretében az útburko|at, szegélyet járdák ál|apota a|apján a kieme|t szegé|yek cseréjét,
valamĺnt az útburkolat, il|etve a járdaburko|atok fe|újítasát ke|| e|végezni.
Meglévő á||apot: a Torokbecse utca - osztá|y utca közötti szakaszon, a Tisztes utca jelen|eg ZXL
sávos, kétirányú forgalom bonyo|ítására a|ka|mas aszfa|tburko|atú utca. Mindkét oĺdalon aszfa|tjárda,
és kieme|t szegély ta|á|ható. Jobb olda|on zö|dsávot létesítettek. Az utcaban parkoló nincsen k.lje|o|ve.

Az útburko|at és a szegé|yek |erom|ott ál|apotban vannak. A csapadékvíz-e|vezetés a teruezési
szakaszon a városi, zárt csapadékcsatorna rendszerrel megoldott.

A beruházás során az utca helyszínĘzi kia|akítása nem változit va|amĺnt az utca magassági
kialakítása sem. A meg|évő, i|letve teruezett burko|athoz va|ó csat|akozást szintbe marássa| ke|l

megoldani.
A párhuzamos járda átvezetésekné| a szegé|yt a műszaki e|őírásoknak megfe|e|ően |e ke|| sül|yeszteni
(2 cm). A járdákná| a szegé|ysül|yesztés minimá|is hossza 1,50 m. A kapubehajtóknál 12 cm magas
döntött szegélyt ke|| kiépíteni.
A felújÍtó aszfa|tréteg vastagsága, Ah= 50 mm. A marás mé|ysége 40 mm.
Burko|at megerősítés:
- marás 4,0 cm /kiegyen|ítés ha szükséges (AC 11 min 2,5 cm vastagságban)
- 5,0 cm AC 11 kopó
- bitumenemu|ziós permetezés
Az út síkvidékijel|egű, jó benapozású szakasz, járu|ékos igénybevéte|je|e I.
A profi|javítási munkák aszfaltozásának megkezdése e|őtt (a marást követően) a fogadó fe|i'i|etről

minden szennyeződést el ke|| távolítani, arra a rétegek kozötti tapadás biztosítása érdekében 0,9
kglmf bitumenemu|ziót ke|l egyen|etes vastagságban kipermetezni az aszfaltkeverék terítésének
megkezdése előtt. A szőnyegezési munkálatok megkezdése előtt a |okális úthibákat megfelelő
techno|ógiai módszerre| ki ke|| javítanĺ. A káýrizáshoz AC B aszfa|t alkalmazása. A javítások után a
teljes útpá|ya fe|ületén egy réteg emu|ziós fe|ü|eti bevonatot kel| készíteni, me|yre új aszfalt
kopóréteget kel| építeni.

Rz építkezés e|ején a Törĺjkbecse utca fo|ytatódĺk a Tisztes utcáva|, a végén az osüá|y utcáva| a|kotott

,ľ kereszteződés ta|á|ható. A forga|mi rendet jobbkéz szabá|y vezér|i. Egy kapubehajtó talá|ható.
Fák és egyéb je|entős novényzet kivágására, iftására a beruházás során nincs szükség. M. l3t

forgalomtechnikai kialakítása útburko|ati je|ek felfestését nem igényli. F,z út forga|omtechnikai
kia|akítása nem vá|tozik. A meg|évő forga|mi rendet a fe|újítás után vissza ke|| á|ĺítani, a táb|ákat
újakra kel|cseré|ni.
A fe|újítás során nincs szĺ.ikség közművezetékek véde|embe he|yezésére, kivá|tására, va|amint a
meglévő kĺlzvĺ|ágítási hálózat sem módosul.
A munká|atok alatt kialakíltott forga |omtere|ési ütemek:
I. Ütem: Kopóréteg és szegélyek cseréje
A meglévő je|zéseket, ame|yek a munkák miatt nem éruényesek el ke|| távolítani, vagy
érvényte|eníteni ke|l. Az épÍtés befejeztéve| a táblák elbonthatók. A kivite|ezőnek a munkák
megkezdése e|őtt tájékoztatni ke|| a lakosságot a tere|ések idejérő| és kialakításáró|. A
megkü|önböztetett jármíÍvek számára e|sőbbséget ke|| A forga|omkor|átozási terveket az építés
helyszínén, elérhető helyen ke|| tartani. Fu aszfa|tozási munkák befejeztéve| a forga|mi rendet vissza
kel|á||ítani.
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A beruházás során az éĺvényben lévő munkavéde|mi, tĹÍzvéde|mi és ba|esetelhárítási
óvórendszabályokat a |egszigorúbban be ke|| taĺtani.

A ľészIetes míĺszaki leírás a dokumentációban és a dokumentációhoz csatolt
mellékletekben található.

5. A szerződés meghatározása, amelynek megkötése éľdekében a közbeszerzési
eljá rást |efolytatják:
,,VállalkozásÍ szeződés keretében a Delej utca és Tisźes uta felúiítiásÍ
munkáinak elvégzése,,

6. Aszenődés időtaÉama vagy a teljesítés határideje:
A te|jesítés határideje: A szeződéshata|yba |épésétő| számított 90 naptári nap, amely a hiba-
és hiánymentes műszaki átadás-átvételt is taftalmazza.

7. A te|jesítés helye:
Budapest, VIII. kerület Delej u. utca szakasz: Go|gota utca - Vajda Péter utca közotti szakasz,
hrsz. 38715

Budapest, VIII. kerü|et Tisztes utca szakasz: osztá|y utca - Törokbecse utca közottĺ szakasz,
hrsz. 38839/1

NUTS-kód: HU101

8. Az ellenszo|gáltatás tetjesítĺÉsének fe|téte|ei vagy a vonatkoző jogszabályokra
hivatkoás:

Aján|atkérő biztosítja az elő|eg igénybevéte|ének a |ehetőségét a Kbt. 131. 5 (1)

bekezdésének megfe|e|ően. A nyeĺtes aján|attevő kérheti a szeződésben fog|a|t

tafta|ékkeret és áfa nétkü| számÍtott - nettó vá||alkozói díj 5 o/o-ának megfe|e|ő osszeg
e|ő|egként töfténő kifizetését legkésőbb az épíĽésĺ munkaterü|et átadását követő 15 napon
be|üĺ [306/2011. (Xn.23.) Korm. rendelet 12. g (1) bekezdés a|apján]. Az e|ő|egszám|a
aján|attevő választása szerint számolható e| a részszám|ákban egyen|ő arányban. A
vá||alkozói elő|eg biztosítéka az e|őlqszám|a éftékének e|számo|ásáig tartó éruényesseggel
ke|| rende|kezésre á||jon az elő|egbekérő benyújtásától kezdődően a kifizetésre kerü|t előleg
te|jes e|számolásának időpontjáig.

Az aján|attéte|, a szerződés és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF).

Ajánlatkérő a válla|kozói dfiat azigazo|tszerződésszerű te|jesítést kovetően utólag, 30 napos
fizetési határidejű átuta|ással forintban (HUF) te|jesíti: 2 rész szám|a és végszámla
kiállÍtására van |ehetősĘ az a|ábbiak szerint:
- L részszám|a benyújtásanak lehetősége: a kivite|ezésre vonatkozó nettó vá||a|kozói díj
35olo-ának megfelelő összegrő| a kivitelezésre vonatkoző áfa nélkü|i vá||a|kozói díj 35o/o-át

elérő megva|ósult teljesíEés esetén;
- f részszám|a benyújtasanak |ehetősége: a kivite|ezésre vonatkozó nettó vá|la|kozói díj
35olo-ának megfele|ő összegről a kivite|ezésre vonatkozó áfa né|kü|i vállalkozói díj 70o/o-át
e|érő megva |ósu |t te|jesítés esetén ;

- végszám|a benyújtása: a kivitelezésre vonatkozó nettó vá||a|kozói dfi fennmaradő 30o/o-

ának megfe|e|ő összegről a kivite|ezésre vonatkoző áfa né|kü|i vá||alkozói díj 100o/o-át e|érő
megva |ósu |t te|jesítés esetén, si keres m íĺsza ki átadás-átvéte|t követően.
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Aján|atkérő a vá||a|kozói díjat a fenti szám|ázási rend figye|embevéte|éve| kiá||ított szám|ák
a|apján fizeti meg átuta|ássa| az alábbiak szerint:

- alvá||alkozó igénybevéte|ének hiánya esetén a Kbt. 130. s (1)-(3), (5)-(6)
bekezdései, továbbá a Ptk. 6:130. 5 (1) bekezdés szerint;
- a|vá||a|kozó igénybevéte|e esetén a 306ĺ20II. (XII.23.) Korm. rende|et 14. $
(1)-(3) bekezdései szerint.

A kifizetésné| aján|atkérő az Aľt. 36/A' s szerint jár el.
A rész|etes fizetési fe|tételeket a dokumentáció taľtalmazza.

Vonatkozó jogszabá |yok ktj |onösen :

Az adőzás rendjérő| szó|ó 2003. évi XüI. toruény 36/A. 5
A Közbeszezésekrő| sző|ő2oIL. évi CVIil. töruény
Az á|ta|ános forga|mi adóró| sző|ő2007. évi Oo(űI. töruény
A PolgáriTörvénykonyvrő| szó|ó 2013. évi V. töľvény
306ĺ20II. (XII. 23.) Korm. rende|et az építési beruházások közbeszezésének részletes
szabá|yairó|

9' Annak meghatározás, hogy az ajánlattevő tehet.e többváltozatú (alternatív)
ajánlatot, valamint a ľészaján|attétel |ehetősége vagy annak kizárása:
Aján|atkérő a többvá|tozatú (a|ternatív) ajánlattéte| kizárja. Ąán|atkérő a részaján|attéte|
|ehetőségét nem biztosítja je|en e|járás során.

10. Az aján|atok éÉékelési szempontja:
A Kbt. 77. 5 (2) bekezdés a) pontja szerinti a legalacsonyabb összegíĺ
el|enszolgáltatás.
A |ega|acsonyabb összegű e||enszo|gá|tatás éĺtékelési szemponton belri| az Aján|atkérő a
nettó aján|ati árakat veti össze és a Kbt. szabá|yai szerint a |ege|őnyösebbet
(lega |acsonyabbat) preferá|ja.
A nettó árakat úgy ke|| megadni, hogy azok tańalmazzanak minden járu|ékos kö|tséget
függet|enü| azok formájátó| és forrásátó|, p|. VAM, kü|önböző dffak és i||etékelę stb.
Az aján|atok kidolgozásakor vęyék figyelembe, hogy az aján|ati árnak te|jes körűnek ke||

|ennie, vagyis magában ke|l fogla|nia valamennyi aján|attevői kifizetési igényt.
Az Aján|attevők csak forintban (HUF) tehetnek ajánlatot és a szenődéskotés va|utaneme is
csak ez lehet.
Ajánlatkérő nem fogad e| ĺrreá|is Vagy nem te|jesÍthető Vagy nem éruényesíthető
megaján|ásokat.

11. A kizárő okok és a megkövetelt igazo|ási mód:
Az e|járásban nem |ehet aján|attevő, alvá|la|kozó, és nem vehet részt, az a|ka|masság
igazo|ásában o|yan gazdasági szerep|ő, aki a Kbt. 56. s (1) bekezdés a)-k) pontjainat
továbbá a Kbt. 57. 5 (1) bekezdés a)-d), va|amint í) pontjának hatá|ya alá tartozik. Az
eljárásban nem |ehet aján|attevő, aki a Kbt. 56. 5 (2) bekezdésének hatá|ya a|á tartozik.
A megkovetelt igazo|ásĺ mód:
Ajánlattevő vonatkozásában: a 3t0ĺ20LL. (XII. 23.) Korm. rende|et 12. 5-a a|apján az
aján|attevőnek ajánlatában nyi|atkozatot ke|| benyújtania, hogy nem taftozik a fenti kizáró
okok hatálya a|á, va|amint a Kbt. 56. 5 (1) bekezdés k) pont kc) a|pontját a 3L0l2oL1. (ru.
23.) Korm. rende|et 2. 5 i) pont ib) a|pontja és a 4. $ f) pont fc) a|pontjában fog|a|tak szerint
kell igazolnia.
A|vá||a|kozó és a|ka|masság igazolására igénybe vett más szervezet vonatkozásában:
. Ajánlattevő a Kbt. 58. 5 (3) bekezdésében foglaltaknak megfe|e|ően aján|atában csak
nyilatkozni köteles arró|, hogy a szerződés te|jesÍtéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56. 9
szerinti kizárő okok hatá|ya aIá eső a|vá|la|kozót, va|amint az álta|a alka|masságának
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igazo|ására igénybe vett más szeruezet nem taftozik a Kbt. 56. $ szerinti kizáró okok hatá|ya
a|á.
- Aján|attevő a 310/2011. (xil. 23.) Korm. rende|et 10. 5-a a|apján saját választása szerint:

saját nyi|atkozatot nyújt be arróĺ, hogy nem Vesz igénybe a Kbt. 57. s (1)
bekezdés a)-d), valamint 0 pontja szerinti kizárő okok hatálya a|á eső
a|vá|lalkozót, va|amint az á|ta|a a|kalmasságának igazolására igénybe vett más
szervezet nem taĺtozik a Kbt. 57. 9 (1) bekezdés a)-d)' va|amint f) pontja szerinti
kizárő okok hatá|ya a|á, vagy
az e|járásban megje|ö|t a|vá||alkozó nyilatkozatát - a meg nem jelö|tekre az a)
pont szerinti nyilatkozat mel|ett -, valamint az a|ka|masság igazoĺására igénybe
vett más szeruezet nyi|atkozatát is benyújthatja arról, hogy a szeruezet nem
tartozik a Kbt. 57. 5 (1) bekezdés a)-d), valamint í) pontja szerinti kizáró okok
hatálya a|á.

Ĺ2. Azalkalmassági követelményet az a|ka|masság megíté|éséhez szĺikséges adatok
és a meqkövetelt iqazolási mód:

Az alkalmasság mqítéléséhez szti|<séges
adatok és a megkciveteĺt igazolási mód:

P/1. Aján|attevő csato|ja a 3L0l2oLt. (XII.
23.) Korm. rende|et 14. 5 (1) bekezdés c)
pontja alapján az e|járást megindíto fe|hÍvas
megküldését megelőző 3 tjz|eti évre
vonatkozó, a közbeszezés tárgyábo| (út
felújítási kĺvĺtelezési nunkákbol) származő _
álta|ános forgalmi adó nélkti| számított _
árbevéte|érő| szó|ó nyi|atkozatát, attó|
függően, hogy aján|attevő mikor jött létre,
i|letve mikor kezdte meg tevékenys{7ét,
amennyiben ezek az adatok rende|kezésre
állnak.

Ha az ajánlattevő az alkaĺmasságÍ feltételben
eĺőfit irattal (árbevéteĺrőĺ szóló nyi|atkozat)
azért nem rendelkeziĺý meft olyan jogĺ
formában mĹjkcjdi|ę amely tekĺntetében az
á rbevételről szóló n yila tkozat benyijtása nem
lehetséges, az e pontbl kapaolatfun előíľt
alkalmasaígĺ kciveteĺmény és igazolási mĺ5d
helyett bármely, az ajánlatkérő által
megfeĺeĺőnek tekĺntett eqyéb nyĺĺatkozattal
uagy dokumentumma| ĺgazolhaťja penztigyi
és gazdaságĺ alkalmassĺígát, Az érintett
ajánlattevő kiegészítő tiíjékoztatás kérése
során k(,teles aĺátámasztani, hqy oĺyan jogĺ
formában n(íkc,dilę amely tekintetében a
beszámoló benyújt;ĺísa nem leheBéges és
tlĺíjékoztatĺíst kérni az e ponttal kapaolatban
előfit alkalmasaágĺ kcivetelmény és igazolási
mód helyett az alkalmasság igazolásának
ajánlatkérő áĺtal eĺfogadott modjárĺiĺ.
(310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. S
B) bekezdés)

Az aĺkaĺmasság minim umkcjvetelményeQ :

PlL. A|kalmat|an az ajánlattevő, ha az
aján|attételi fe|hÍvás megkü|dését megelőző 3
Ĺiz|eti év során a közbeszerzés tárgyáń| (út
fe|újítási kivite|ezési munkákbol) származő-
á|ta|ános forga|mi adó né|kÜ| számított
árbevéte|e osszesen nem érte el a 19.800.000,-
Ft-ot.
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A Kbt. 55.5 G) bekezdésében fog|a|tak
a|apján a PlL. alka|massági fe|téte|
vonatkozásában az egyÜttes megfe|e|és
megengedett.

Ajánlattevő (közös aján|attevők) az előíĺt
a|kaImassági kovete|ményeknek bárme|y más
szeruezet (vagy szemé|y) kapacitására
támaszkodva is megfe|elhet a Kbt. 55. 5 (4)-
(6) bekezdésében foglaltaknak megfe|e|ően.
Amennyiben ajánlattevő az aIka|massági
követe|ményeknek bárme|y más szeruezet
(vagy szemé|y) kapacitására támaszkodva
kÍván megfe|e|ni, úgy aján|attevő
a|ka|masságát a Kbt. 55. s (5)-(6) bekezdései
szerint köte|es igazo|ni.
A kezességvállalásróĺ szó|ő dokumentumot
eredeti Vagy hite|es máso|ati pé|dányban
kérjt]k csato|ni.

Ajánlatkélő a 3lo/2oll (XII,23,) Korm,
rendelet 74,s p) és 77, 5 G) bekezdése
alapjián elfogadja az ajánlattevő arra
vonatkozó nyilatkozatát is, hogy
megfelel az a1ánlatkétő áIbI előín
alkalmasságÍ követelményeknet azzal,
hogy amennyiben az elbírálás során az
ajánlatkéńnek kétsege meriil fel a
nyÍIatkozat ualósiágtaftaImáuaI
kapaolatban, a Kbt, 67, s é)
bekezdése szerintÍ felvÍIágosíÉs kéÉs
kerctében előírhatja az igazolás
benvúitásiít,

AZ alkalmasság nqítéléséhez sztikséges
adatok és a megkcivetelt igazolásĺ mód:

]t l L. az ajá n lattéte|i fe| h ilvás meg kü |désétő|
visszafelé számított ot évben (60 hónapban)
te|jesített és átadá s-átvéte| le| |ezá ru |t épÍtési
szeződéseinek ismeftetése a szeződést kötő
másik fél álta| adott igazo|ássa| (310/2011.
(XII. 23.) Korm. rendelet. 16. I (3), (5)
bekezdés).
Fe. igazo|ásban meg ke|| adnĺ:
. a megépített |étesítmény megnevezését;
. az e|vŁ)zett munkák fe|soro|ását;
. saját teljesí!és o/o-os méftékét
. az e||enszo|9á|tatás nettó összegét; és a
saját teljesítes éftékét
. a teljesíités idejét és helyét,
. a szerződést kötő másik fél nevét' címét,

Az alkalmassitg mĺnÍmum kcivetelménye(ĺ) :

A|ka|matlan az aján|attevő, ha az:

M/1. ha az aján|attéte|i felhívás megkü|désétő|
visszafe|e számított 5 évben (60 hónap) nem
rendelkezik összesen legalább 1 darab, lega|ább
nettó 19.800.000,- Ft értékű, út fe|újítási
kivitelezésére vonatkozó sikeres műszakĺ átadás-
átvéte||e| zárult és szeęődésszerűen te|jesített
referenciáva|.
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. nyi|atkozni ke|| arró|, hogy a te|jesÍtés az
e|őírásoknak és a szeződésnek megfe|e|ően
toftént-e,
Amen nyiben Aján |attevő referenciaként o|ya n
korábbi tevékenységet kÍván bemutatni,
ame|yben konzorci um vagy projekttá rsaság
tagjaként te|jesített, abban az esetben a Kbt.
129. 5 p) bekezdés figye|embe véte|ével ke|l
igazo|nia aIkaĺmasságát.
Ha a nyeftes kozos aján|attevőként te|jesített
épíiési beruházásra vonatkozó referencia
igazo|ás nem á||ítható kĺ az egyes
ajánlattevők á|ta| végzett munkák
e|kÜ|önítéséve|, űgY az aján|atkérő a
referencia igazo|ást bármelyik, a te|jesí!ésben
részt vett aján|attevő részérő| az ismeftetett
építési beruházás egésze tekĺntetében
kote|es e|fogadni, fe|téve, hogy a te|jesítés a
közos aján|attevők egyetem|eges
fe|e|ősségvá||a|ása me||ett tortént és az
igazo|ást benyújtó aján|attevő álta| végzett
te|jesítés aránya e|érte a 15olo-ot.
Amennyiben aján|attevő az a|ka|massági
követe|ményeknek bárme|y más szeruezet
(vagy szemé|y) kapacĺtására támaszkodva
kÍvan megfe|e|ni, úgv aján|attevő
a|ka|masságát a Kbt. 55. s (5)-(6) bekezdései
szerint köte|es igazo|ni. Ptk. 6:4L9.
bekezdése szerinti kezességvá||a|ásról szó|ó
dokumentumot eredeti vagy hite|es máso|ati
pé|dányban kérjLik csato|ni. A Ptk. 6:419.5
bekezdésében fogla|tak szerint kezesként
fe|e| az aján|attevő te|jesítése során azon
részének e|maradásáva| Vagy hibás
te|jesíitéséve| összefüggésben az ajá n latkérőt
éĺt kár megtérítéséért, ame|yre vonatkozóan
az aján|attevő alka|masságát a korábbi
te|jesítések bem utatása igazo|ta.

Aján|atkérő kije|enti, hogy a referencia a
szerződés te|jesítésének az M/1. pontokban
meghatározott részeire (munkanemekre)
vonatkozó alka|masságot igazo| (306/2011.
(XII. 23.) Korm. rende|et 10. 5 (2) bekezdése
A 310/2011. (Xľ. 23.) Korm. r. L7.5 (1a)
bekezdés szerint ha a Magyar Kereskedelmi
és Iparkamara vá||alkozó kivite|ezői
névjegyzékében megje|enített 15. s (2)
bekezdés e|őírásainak megfe|e|ő
dokumentumok bizonyltját hogy a gazdasági
szerep|ő megfe|e| az aján|atkérő á|ta|

meghatározott követe|ményeknet a
kovete|mény és a megfe|e|ést igazo|ó
dokumentum helvének pontos meqie|ö|ését is
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a 1s. 5 (2)
bekezdésében meghatá rozott doku mentu mok
benyújtasa he|yett.

Aján|attevő (közos aján|attevők) az e|őírt
a|ka|massági követe|ményeknek a Kbt. 55. $
(4) bekezdésében fog|a|taknak megfe|e|ően
fe|ehetnek ffi€g, i|ĺetve bármely más
szeruezet (vagy szemé|y) kapacitására
támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 55. $(5)-(6) bekezdésében foglaltaknak
megfele|ően.
Amennyiben aján|attevő az alkaImassági
követe|ményeknek bárme|y más szervezet
(vagy szemé|y) kapacitására támaszkodva
kíván megfelelni, úgy aján|attevő
aĺka|masságát a Kbt. 55. s (5)-(6) bekezdései
szerint köte|es igazolni.

Ajánlatkétő a 3lo/2ol7 (XII.23,) Korm,
rendelet 14,5 (8) bekezdés és a 17, !
(6) bekezdése alapján elfogadja az
ajánlattevő arra
nyÍlatkozatát is, hogy megfelel az
ajánlatkérő áItaI előírt alkalmassiígi
kővetelményeknelĺ, azzal, hogy
amennyÍben az elbíráIás során az
ajiínlatkérőnek két@e meriil fel a

kapcsolatban, a Kbt 67, 5 G)
bekezdése szerintÍ felvilágosítiős kélés
keretében előírhatja az igazolás

13. Aján|attételi határidő:
2014........ 10.00 óra.
Az aján|atoknak ezen hataridőig az a|ábbi címen rende|kezésre ke|| ál|nia, a kézbesÍEésbő|

származő bá rm i nem ű késede|em a z ajá n lattevő fe|előssége.

t4. +,ajánlat benyújtásának címel
Esz-KER Kft. titkárság
1026 Budapest, Pasaréti út 83. BBT irodaház, titkárság

15. Az aján|attétel nyelve:
Az aján|atot magyar nyelven ke|| beadni, más nyelven nem nyújtható be az aján|at.
Az e|járás során mindennemĹÍ |evelezés és kapcso|attańas csak ezen a nye|ven töfténik.
Joghatás kiváltására csak a magyar nye|vĹĺ nyi|atkozatot okiratok a|kalmasak. Abban az
esetben, ha a benyújtásra kerü|ő igazo|ások vagy okiratok nye|ve nem magyar, űgy az
aján|attevő köte|es me||éke|ni a magyar nye|vű fordí[ásokat annak szem e|őtt taftásával,
hogy a helyte|en fordítás következményeit az aján|attevőnek ke|| vise|nie.

L6. Az ajánlat(ok) fetbontásának helye, ideje és az ajánlatok fe|bontásán jelen|étrc
j.ogosultak:
Esz-KER Kft. titkárság
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1026 Budapest Pasaréti út 83. BBT irodaház,tárgya|ő
zol4. .....'.. 10.00 óra.
Kbt. 62. 5 (2) bekezdésében meghatározott szemé|yek jogosultak je|en |enni.

L7. Az ajánlati kötöttség minimális időtaftama:
60 nap, az ajánlatok fe|bontásátó| számíwa

18. Az ajánlati biztosíték e|őírására, va|amint a szeľződésben megkövetelt
biztosÍtékokra vonatkozó i nformáció:
Aján|atkérő je|en közbeszezési e|járásban aján|ati biztosíték nyújtását nem követe|i meg.

Meghiúsu|ási kötbér: ha olyan okbó|, ame|yéĺt a Vállalkozó fe|elős a szerződés te|jesítése
meghirisu|, akkor a Megbŕzo részére meghiúsu|ási kötbért fizet. A meghiúsu|ási kötbér a|apja
a szerződés szerinti nettó vállalkozói dff, mértéke a kötbéra|ap 25 o/o-a.

Késede|mi kötbér: Vá|lalkozót a szerződésben meghatározott bármely köte|ezettségénet
feladatának késedelmes teljesítése esetén késede|mi kötbér-fizetési kote|ezettség terhe|i. A
kotbér alapja a szerzffiés szerinti nettó vál|a|kozői díj. A kotbér mértéke a késedelem minden
naptári napja után napi 1 o/o a kotbéra|apra vetÍtetten.

Jóta||ás: a sikeres műszaki átadás-áWéte|tő| számítva 24 hőnap.

E|ő|eg-visszafizetési biztosíték: az Ajánlatkérő javára szó|ó bĺztosÍték a nyeftes aján|attevő
á|ta| igénye|t e|ő|eg visszafizetésének biztosÍtékaként, melynek méftéke megegyezik az
igénye|t e|ő|eg összegéve|, ame|y |egfeljebb a szenffiésben fog|a|t - tartalékkeret és áfa
né|kü| számÍtott - nettó vá||a|kozói díj 5 o/o-ának megfe|e|ő méftékű. Az e|ő|eg-visszafizetési
biztosítekot a Kbt' 126. s (6) bekezdés a) pontjában foglaltak szerint ke|| rende|kezésre
bocsátani, |egkésőbb az e|őlegbekérő benyújtásának időpontjáig. Az e|ő|eg-visszafizetési
biztosíEék nyújtása az e|ő|eg rende|kezésre bocsátásának fe|téte|e.

Aján|attevőnek az aján|ataban nyi|atkoznia ke|l a Kbt. 126. 5 (5) bekezdése a|apján, hogy a
Kbt. 126. $ (4) bekezdés szerinti határidőre azelő|q visszafizetés biztosítékot az Aján|atkérő
rendel kezésére bocsátja.

19. A közbeszerzés Európai Unióból származő forrásból támogatott?
Nem.

2o. Egyéb információk:
1. A hiánypot|ást Ajánlatkérő a Kbt. 67. $-a szerint biztosítja. Aján|atkérő nem rende| e|

újabb hiánypót|ást ha aján|attevő a hiánypotlása során korábban nem szerep|ő gazdasági
szerep|őt von be az eljárásba és e gazdasági szereplőre tekintettel |enne szükséges az
újabb hiánypót|ás. Ata|ánydfias kivitelezési szerz&és esetén a szakmai aján|at részeként
benyújtott árazott kö|tségvetés tételei és egységárai poto|hatóak' módosíthatóat
kiegészíthetőek vagy torö|hetőet fe|téve hogy a javítás a te|jes ajánlati ár vagy annak
éftéke|és a|á eső összege vá|tozását nem eredményezi. Fz i|y módon javított árazott
költségvetés tekintetében a 68. $ nem a|ka|mazható.
2. A Kbt. LfŁl^. $-ban meghatározott hirdetmény és tárgya|ás né|ktili kozbeszezési
eljárásban kizárő|ag az ajánlattételre fe|hívott gazdasági szerep|ő(k) tehet(nek) aján|atot.
Az aján|attéte|re fe|hÍvott gazdasági szerep|ők közösen nem tehetnek aján|atot, nincs
azonban akadá|ya annat hogy valame|y ajánlattéte|re felhívott gazdasági szerep|ő olyan
gazdasági szerep|őve| tegyen közös ajánlatot ame|ynek aján|atkérő nem kti|dött
ajá nlattételi fe| hívast.
3. pE, aján|atnak tafta|maznia ke|| az aján|attevő nyi|atkozatát a Kbt' 60. 5 (3) és (5)
bekezdésére, a Kbt. 40. 5 (1) bekezdés a) és b) pontjára. Nem|eges taĺta|omma| is
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csato|andóak a nyi|atkozatok. A Kbt. 60. $ (3) bekezdése szerinti nyilatkozatot kérjük
eredeti példányban csato|ni.
4. A nyertes(ek) á|ta| |étrehozandő gazdasági társaság, il|etve jogi személy (adott
esetben): Közös gazdasági társaság nem hozható |étre, de közös aján|attéte| esetén a
vezető ceget meg kel| je|ö|ni, és közos ajánlattevőknek egyetem|eges fele|ősséget ke||

válla|niut valamĺnt konzorciumi megá||apodást ke|| kötni, ame|ynek tarta|ma a Kbt. 25. 5-
ában fogĺalt va|amennyi kikötésre kiterjed.
5. Př. aján|atkérő e|őíąa, hogy az aján|attęvők tájékozodjanak az adőzásra, a
környezeWéde|emre, az egészségvéde|emre és a fogyatékosságga| é|ők
esélyegyen|őségére, va|amint a munkavá||alók véde|mére és a munkafe|tételekre vonatkozó
o|yan kote|ezettsé9ekrő|, amelyeknek a te|jesítés helyén és a szerz&és te|jesítese során
meg ke|| fe|e|ni (Kbt. 54. 5). Tájékoztatast nyújtó szeruezetek a 2. kötetben ta|á|hatóak.
6. Formai előírások: az aján|atot aján|attevőknek nem e|eKronikus úton ke|| a je|en

fe|hiivásban és a dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követe|ményeknek
megfele|ően elkészítenie és benyújtania :

. az aján|at papír a|apú pé|dányát zsinórra|, |apozhatóan ossze ke|l fíizni, a csomót
matricáva| az aján|at e|ső vagy hátsó lapjáhozrogzíteni, a matricát |e ke|| bé|yegezni, vagY az
aján|attevő részérő| erre jogosu|tnak a|á keĺ| írni, úgy hogy a bé|yegző, illetőleg az a|áírás
lega|ább egy része a matricán |egyen;
. az aján|at o|da|számozása eggye| kezdődjon és o|da|anként novekedjen. Elegendő a
szöveget vagy számokat vagy képet tafta|maző o|dalakat számozni, az üres olda|akat nem
ke||, de |ehet. A cím|apot és hát|apot (ha vannak) nem ke|l, de |ehet számozni. Az aján|atkérő
az ettő| kisméĺtékben e|térő számozást (pl. egyes o|da|akná| a lA, lB o|dalszám) is e|fogad,
ha a taftalomjegyzékben az egyes iratok he|ye egyéĺte|műen azonosítható és az iratok
helyére egyéftelműen |ehet hivatkozni. Az aján|atkérő a kisméftékben hiányos számozást
jogosu|t kiegészíEeni, ha ez az aján|atban való tajékozodása, i||eWe az aján|atra va|ó
hivatkozása érdekében szü kéges;
. az aján|atnak az e|ején tafta|omjegyzéket ke|| tafta|maznia, me|y a|apján az aján|atban
szerep|ő doku mentu mok o|da |szá m a |apjá n megta |álhatóa k;
. az aján|atokat záľt csomago|ásban, egy papír a|apú pé|dányban, továbbá 3 db a papír
a|apú pé|dánnyaĺ mindenben megegyező máso|ati pé|dányt ke|| e|ektronikus adathordozón
(pendrive, DVD vagy CD, je|szó né|kü| o|vasható, de nem modosítható pdf.nb).
. aján|attevő nyi|atkozzon az aján|atában, hogy az e|ektronikus máso|ati pé|dány a papír
alapú példánnyal mĺndenben megegyezik.
. az aján|atban |évő, minden dokumentumot (nyi|atkozatot) a végén a|á kell írnia az adott
gazdá|kodó szeĺvezetné| erre jogosult(ak)nak cégszerííen vagy o|yan szemé|ynet vagy
szemé|yeknek akĺ(k) erre a jogosu|t személy(ek)tő| ír.ásos meghataĺmazást kaptak;
. az aján|at minden o|yan o|da|át, amelyen - az aján|at beadása előtt - módosítást
hajtottak vĄ;re, az adott dokumentumot a|áírő személynek Vagy személyeknek a
módosÍtásná| is kézjeggyel ke|| e||Étni;
. a záft csomagon ,ĄánlaĘ Utfe|újítas Józsefuárosban (De|ej u., 

.l-isztes 
u.),,, va|amĺnt:

,,Csak közbeszezési e|járás során, az ajánlattételi határidő |ejáftakor bontható fe||"

megje|ölést ke|| fe|tüntetni.
7. 

^z 
aján|atokat ír.ásban és zártan, a fe|hívás á|ta| megje|ö|t kapcso|attaftasi pontban

megadott címre (|ásd 14. pont) köałet|enü| vagy postai úton kell benyújtani az aján|attéte|i
határidő |ejáftaig. A postán fe|adott aján|atokat az aján|atkérő csak akkor tekinti határidőn
be|Ü| benyújtottnat ha annak kézheaĺételére az ajánIattéte|i határidő lejáftat megelőzően
sor kerü|. Az aján|at, i||etve az azza| kapcso|atos postai kr.i|demények elvesztéséből eredő
kockázat az aján|attevőt terhelĺ.
8. Az aján|atnak fe|olvasóĺapot ke|| tarta|maznia a Kbt. 60. 5 (6) bekezdése szerint.
9. Az aján|athoz csato|ni kel| az aján|attevő, az a|ka|masság igazo|ásába bevont (kapacitást
nyújtó) gazdasági szerep|ő cégjegyzésre jogosu|t, nyilatkozatot dokumentumot a|áíró
képvise|ő a|áírási címpé|dányát vagy a|áírás mintáját. Amennyiben az aján|at cégjegyzésre
jogosu|tak álta| meghata|mazott(ak) a|áír.ásával kerü| benyújtásra, a te|jes bizonyíto eĘű
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magánokiratba fog|alt meghata|mazásnak tafta|maznia kell a meghatalmazott a|áírás
mĺntaját is.
1o. Aján|atkérő a Kbt. 72f. 5 (5) bekezdése vonatkozásában, a kiegészítő tájékoztatas
esetében ésszerű időnek tekinti az aján|attételi határidő |ejártat mege|őző harmadik
munkanapot (tajékoztatás megkĹi|désére), feltéve, hogy a kérdések és kérések az
aján|attéte|i hataridő |ejáĺtat mqe|őző otodik munkanapig megérkeznek aján|atkérőhöz.
Az aján|atkérő, amennyiben a válaszadáshoz nem ál| megfe|e|ő idő rendeĺkezésre, a 45. $
(4) bekezdésében fog|a|t módon é|het az ajánlattételi meghosszabbításának |ehetőségével.
11. FordíĽás: az aján|atban va|amennyi igazo|ást és dokumentumot magyar nye|ven kel|

benyújtani. Az aján|atkérő a nem magyar nye|ven benyújtott dokumentumok aján|attevő
álta|i fe|elős fordÍtását is köte|es e|fogadni.
12. Irányadó idő: A te|jes aján|attéte|i fe|hívásban, va|amĺnt az eljárás során valamennyi
órában megadott hataridő közép-európai helyi idő szerint értendő. (cET)
13. Ajánlatkérő a 3toĺzotL. (XII. 23.) Korm. rendelet 20. 5 (4) bekezdése a|apján fe|hÍvja

az aján|attevő figye|mét, hogy aján|atkérő az aján|attevő pénzügyi és gazdasági, valamint
míĺszaki, i||ető|eg szakmai a|ka|masságának fe|tételeit és igazo|ását a minősített
aján|attevők hivata|os jegyzékébe töfténő fe|vétel feltéte|ét képező minősítési
szempontokhoz képest szigorúbban á||apította meg P/l., M/l. fe|tételek vonatkozásában.
Í4. 

^ 
Kbt. 36. 5 (3) bekezdése a|apján a je|en felhÍvásban e|őíft igazo|ások egyszerű

másolatban is benyújthatóak, kivéve, aho| a fe|hívás ettő| e|térően rende|kezik.
15. Az e|járás nyertese: az az ajánlattevő, aki az ajánlatkérő á|tal az eljárást megindíto
fe|hÍvásban és a dokumentációban meghatározott feltéte|ek alapján, va|amĺnt a
meghatározott éftékelési szempont szerint a legkedvezőbb érvénves aján|atot tette. Az
ajánlatkérő csak az e|járás nyefteséve| köthetĺ meg a szerzffiést, Vagy - a nyertes
vissza|épése esetén _ az aján|atok éftéke|ése során a következő |egkedvezőbb aján|atot
tevőnek minősí|ett szeruezette| (szemé||ye|), ha őt az aján|atok e|bírá|ásáró| szóló írásbe|i
összegezésben megje|ö|te.
16. Irányadó Jog: A je|en ajánlattételi fe|hi1vásban nem szabályozott kérdések
vonatkozásában a közbeszezésekrő| szó|ó 2011. évi cvlil. toruény és végrehajÉsi
rende|eteinek e|őí.ásai szerint ke|| eljárni.
L7. Az ajánlatkérő nem é| a Kbt. Ĺf2. s (9) bekezdésében fog|a|t |ehetősegéve|.
18. Az aján|attéte| során nem forintban rendelkezésre álló adatok átszámĺtásáná| az
aján|attevőnek a referenciák tekintetében a te|jesítés napján, árbevéte| esetében a tárgyév
uto|só napján éruényes Magyar Nemzeti Bank á|ta| meghatározott devizaárfo|yamokat ke||

alkalmaznia. Amennyiben valame|y devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott
devizára az aján|attevő szerinti ország központi bankja á|tal - a referenciák esetében az
azok te|jesÍtésekor, árbevéte|re vonatkozó adatok esetében a tárgyév uto|só napján
hatá|yos- megfe|e|ően érvényes devizaárfo|yamon számított euró e||enéľték képezi az
átszámítás a|apját.
L9. pz'e|járás során e|ektronikus ár|ejtésre nem kerü| sor.
20. Aján|atkérő je|en közńszerzési eljárásban nem írla e|ő ajánlati biztosíték nyújtását.
2t,. 

^ 
nyeńes ajánlattevőnek a szeződéskötés időpontjában rendelkeznie kell |ega|ább

30.000.000,- FVév és |egatább 5.000.000,- Ft/káresemény mértékű a fe|adat el|átására
vonatkozó szakmai fe|e|ősségbiztosítássa|. Amennyiben a nyeĺtes aján|attevő a
szeződéskotés időpontjában nem rende|kezĺk a fenti kritériumokka| rende|kező
felelősségbiztosíEássa|, abban az esetben az a szerződéskotéstől való vissza|épést je|enti a
Kbt. 124. $ (4) bekezdése alapján és az aján|atkérő a második |egkedvezőbb ajánlattevőve|
kot szeződést. Ajánlattevőnek aján|atában nyi|atkoznia ke||, hogy nyeńessége esetén a
szeződéskotés időpontjában a fenti tarüalmú szakmai fe|e|ősség biztosítássa| rende|kezni
fog.
22. Aján|atkérő a nettó vá||alkozói dÚ 3 o/o.ának megfele|ő tarta|ékkeretet biztosít a
306ĺ20II. (XII.23.) Korm. rende|et 7. $-ban e|őírtaknak megfe|elően.
23. Aján|attevőknek ajánlatukhoz téte|es árazott kö|tségvetést kell csato|niuk.
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2 1. Ajánlattétel i fel hívás meg kü ldésének napja :

20L4........

-15-



1. A DOKUMENTACIO TARTALMA

1'1. A dokumentáció a kovetkező részekből ál|:
1. xöler: n,rÁľuĺľÉľeI.r FELHÍvÁs
2. xöľeľ: Úruuľłró łz ÉnorrELT GAZDAsÁGI szEREPLőx nÉszÉne
3. röľEr: szÉPzőDÉsTERvEzET
4' xörer: łrÁľloĺr IGAzotAs. És ľYruľxozłrurľrÁx
5. xöľeľ: ľĺÚszłxr ľÍnÁs

ö ná t |ó me! lékletként: terudoku mentáciő, árazat|a n kö|tsegvetés

L.2. Jelen dokumentáció nem mindenben ismét|i meg az aján|attételi fe|hívásban fog|altakat, a
dokumentáció az ajánlattéte|i fe|hÍvással együtt kezelendő. Az aján|attevők kizáró|agos
kockázata, hogy gondosan megvizsgálják a dokumentácĺót és annak minden kiegészítését,
amely eset|eg az aján|ati időszak a|att kerÜ| kibocsátásra, va|amint, hogy megbízható
információkat szereuenek be minden o|yan körü|mény és köte|ezettség vonatkozásában, ame|y
bármi|yen módon is befo|yáso|hatja az aján|at természetét vagy je||emzőit.

1.3. Az ajánlattevőknek a dokumentációban közölt információkat bizalmas anyagként ke|| keze|niük'
ameIyrő| harmadik fé|nek semmifé|e rész|etet ki nem szo|gá|tathatnat hacsak e harmadik fé|

nem készíĽ és nyújt be aján|atot az aján|attevő számára a munka egy részére vonatkozóan
(a|vá||a|kozó), vagy az a|ka|masság igazo|ásában részt vesz a gazdasági szerep|ő. Sem a
dokumentációt, sem annak részeit, vagy másolatait nem |ehet másra fe|haszná|ni, mint
ajánlattételre, és az abban leíĺt szo|gáltatások cé|jára.

2. KIEGÉszÍľőľn:ÉxozTATÁs

2.1. Bármely gazdasági szerep|ő, aki je|en közbeszezési e|járásban ajánlattevő |ehet - a megfe|e|ő
aján|attéte| érdekében - az aján|attételi fe|hÍvásban, valamint a dokumentációban fog|a|takka|
kapcsolatban í.ásban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet az aján|atkérőtő| vagy az á|ta|a

meg hatá rozott szeĺvezettő|.

2.2. Ajánlatkérő a Kbt. L22. s (5) bekezdése vonatkozásában, a kiegészítő tájékoztatás esetében
ésszerű időnek tekinti az ajánlattéte|i határidő |ejáftat mege|őző harmadik munkanapot
(Éjékoztatás megkü|désére), fe|téve, hogy a kérdések és kérések az aján|attéte|i határidő
lejá rtat mąe|őző ötöd i k m u n ka na pig megérkeznek ajá n ĺatkérőhöz.

2.3. Bármely gazdasági szereplő kiegészítő tájékoztatást a következő kapcso|attartásĺ pontokon
szerezhet:

Ész.xrn xn.
Lo26 Budapest Pasaréti út 83. Fsz. Titkárság

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

E-mail : titka rsag@eszker.eu

2.4. Ajánlatkérő nem válla| fe|e|ősséget azért, ha egy gazdasági szerep|ő a dokumentációt nem
váttotLa ki (nem kéfte annak megkü|dését) és kiegészítő tájékoďatás kérés keretében nem adja
meg azon e|érhetősegeit me|yekre a kiegészítő tájékoztatás megadását várja és ezálta|
Aján|atkérő nem képes a tájékoztatás cé|szeméĺyhez töńénő megkti|désére (vagy téves, i||etve

az ajánlattéte|i fe|hilvás megküldésekor rende|kezésére álló címre küldi meg a tájékoztatást).



2.7.

A kiegészítő tájékoztatás te|jes taftalmát hozzáférhetővé ke|| tenni, i||etve meg ke|| kü|deni
va|amennyi gazdasági szerep|ő részére. A kiegészítő tájékoztatást a gazdasági szerep|ők azonos
fe|téte|ek me||ett kapják meg ír.ásban, te|efax útján és e-mai|ben a dokumentáció átvéte|e vagy
a kérdésfe|tevés során feltüntetett te|efaxszámra és e-mai| címre. A kĺegészítő tájékoztatás
akkor minősÜ| kézbesíŁettnet ha a gazdasági szerep|ő a kĺegészítcí tájékoztatást akár telefax,
email, vagy akár szemé|yes kézbesítés útján megkapta, vagy szabá|yszerű éľtesítés me||ett nem
vette át.

A kiegészítő tájékoztatasok kézheaĺételét az aján|attevőknek ha|adékta|anu| vissza ke||

igazo|niuk. Kérjük a Tjszte|t Ajánlattevőket, hogy a vá|aszok megérkezésérő| a 06-11789-6943-
as faxszámra vagy a titkarcaq@eszker.eu e-mail címre kü|djenek visszajelzést!

A gazdasági szerep|ő kizáró|agos fe|e|őssĄ;e, hogy o|yan te|efax-elérhetőséget vagy e-mai|
címet adjon meg, ame|y a megkti|dendő dokumentumok fogadására 24 órában a|ka|mas.
Ugyancsak a gazdasági szereplő fe|e|őssege, hogy a szeruezeti egységén be|Ĺi| a kiegészíkí
tajékoztatás időben az ar r a jogosu |thoz kerti ljön.

HELYSZÍNI BEJÁRÁS És roľzulľÁcró

Ajánlatkérő he|yszíni bejárást je|en e|járás során nem tań.

Ajánlatkérő konzu|tációt je|en eljárásban nem taft.

Az AJÁN LAToK BENYliJľÁsł

Az aján|attevőnek a Kbt.-ben, az aján|attételi fe|hívásban, i||etve je|en dokumentációban
meghatározott tarta|mi és formai követe|mények maradékta|an figyelembevételéve| és az e|őírt
kote|ező okiratok, dokumentumot nyi|atkozatok (a továbbiakban együttesen: me||ék|etek)
becsato|ásával ke|| ajánlatát benyújtania.

Aján|atkérő az ajánlattéte| megkönnyítése érdekében az iratmintákat és a szeződésteľvezet
(vagy szeződéses fe|téte|ek) szovęét e-mail-en is megkü|di a dokumentációt átvevő gazdasági
szerep|ők részére, azza|, hogy elsóld|egesen a nyomtatott formában átadott dokumentáció
taĺtalma tekintendő irányadónat és aján|atkérő semmifé|e fe|e|ősséget nem váĺ|aI az
e|eKronikus iratok sérülésébő|, megrongá|ódásabó| fakadó károkért. Aján|attevő kü|ön kérésére
(p|. e-mai| cím hiányában) az e|ektronikus dokumentumokat CD |emezen is rende|kezésre
bocsátja ajánlatkérő. Jelen dokumentáció nem mindenben ismét|i meg az aján|attéte|i
felhÍvasban fogla|takat, ezéŕ hangsú|yozzuk, hogy az aján|attéte|i dokumentáciő az aján|attéte|i
fe|hÍvással egyÜtt keze|endő. Az aján|attételi felhÍvás és a dokumentáció rendelkezéseinek
esetleges e||entmondása esetén a fe|hĺvásban szerep|ők az irányadóak. A dokumentáció
papíra|apú és e|ektronikus változata közü| a papíra|apű az lrányadó. Ajánlattevő köte|ezettségét
képezi _ az aján|attéte|i fe|hívás és je|en dokumentáció gondos áttanu|mányozását kovetően -
az ezekben fogla|t va|amennyĺ előírás, formai követe|mény, kikötés, a beszerzés tárgyára
vonatkozó specifikáció betaftása, va|amint a kiegészítő (éftelmező) tájékoztatás-kérésre adott
aján|atkérői vá|aszok figye|embevéte|e. Ajánlattevő köte|es az aján|attételi fe|hÍvásban, a
dokumentációban és aján|atkérő á|tal - a te|jesítéssel kapcso|atban - szo|gáltatott minden
i nformáció pontosságáróĺ meggyőzffinl

Formai e|őírások:
az aján|atot ajánlattevőknek nem e|eKronikus úton ke|| a jelen felhÍvásban és a
dokumentácĺóban meghatározott tartalmi, és a formai kovetelményeknek megfelelően
elkészítenie és benyújtania :

- az ajánlat papír a|apú peldányát zsinórral, |apozhatóan össze ke|l fíizni, a csomót matricáva|
az ajánlat e|ső vagy hátsó |apjához rögzíteni, a matricát |e kel| bé|yegezni, vagy az aján|attevő

3.

3.1.

3.2.

4.

4.1.
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részérő| erre jogosu|tnak a|á ke|| írni, úgy hogy a bé|yqző, i||ető|eg az a|áírás |ega|ább egy
része a matricán legyen;
- az aján|at o|da|számozása eggye| kezdődjön és o|da|anként növekedjen. Elegendő a
szöveget vagy számokat, vagy képet taĺta|mazó o|da|akat számozni, az üres o|dalakat nem
kel|, de lehet. A cím|apot és hát|apot (ha vannak) nem ke||, de lehet számozni. Az aján|atkérő
az ettő| kisméftékben e|térő számozást (p|. egyes o|da|akná| a lA, lB o|dalszám) is elfogad, ha
a tafta|omjegyzékben az egyes iratok he|ye egyéfte|műen azonosítható és az iratok he|yére
egyéńe|műen lehet hivatkozni. Az ajánlatkérő a kisméftékben hiányos számozást jogosu|t
kiegészíteni, ha ez az ajánlatban való tájékozódása, i|leWe az ajánlatra va|ó hivatkozása
érdekében szĹikséges;
. az aján|atnak az e|ején tarta|omjegyzéket ke|| taľtalmaznia, mely a|apján az aján|atban
szerep|ő doku mentumok o|da lszá m a lapjá n megtalá |hatóa k;
- az aján|atot záft csomago|ásban, 1 papír a|apú pé|dányban ke|| benyújtani. Az aján|atot
teljes terjede|mében - e|eKronikus képo|vasó eszköz (scanner) segítségével - e|ektronikus
adathordozón is be ke|| nyújtani (cD, DVD), 3 darab e|eKronikus, a papír alapú pé|dánnya|

mindenben megegyező máso|ati példányban, je|szó né|kül o|vasható .pdf formátumú
fáj|(ok)ban.
- az aján|atban |évő, minden dokumentumot (nyi|atkozatot) a vegén alá ke|| írnia az adott
gazdálkodó szeruezetné| erre jogosult(ak)nak vagy o|yan szemé|ynet Vagy szemé|yeknek
aki(k) erre a jogosu|t szemé|y(ek)tő| ír.ásos meghata|mazást kaptak;
- az aján|at minden olyan o|dalát, ame|yen - az aján|at beadása e|őtt - módosítást hajtottak
végre, az adott dokumentumot a|áír.ó szemé|ynek Vagy szemé|yeknek a módosításná| is
kézjeggyel ke|| ellátni;
- a zárt kü|ső csomagon az ,,Aján|at: Útĺelújítas Józsefuárosban (De|ej u., 1.isztes u.),,
vaĺamint: ,,C^sak közbeszerzésĺ eljárás során, az ajánlattételi hatiíridő lejáftakor bontható fel!"
megje|ölést ke|| fe|tüntetni a csomag taftaImának beazonosíthatósága érdekében.

Az aján|at nem tafta|mazhat beto|dásokat, tor|éseket és átír.ásokat, az aján|attevő á|ta|

e|követett hibák szÜksĄ;es korrekcióinak kivéte|éVe|, amely esetben ezen korrekciókat az
ajánlatot a|áíró személynet vagy szemé|yeknek kézjegyükke| ke|| e||átni.

Az aján|atokat ír.ásban és zártan, a fe|hívás által megje|ö|t kapcsolattartási pontban megadott
címre közvet|enü| vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattéte|i határidő |ejártaig. A postán,
futárra| fe|adott, Vagy szemé|yesen kézbesített aján|atokat az aján|atkérő csak akkor tekinti
határidőn be|ü| benyújtottnat ha annak kézhezvéte|ére az aján|attéte|i határidő |ejáftaig sor
kerül. Az aján|at illetve az azza| kapcsolatos postai kÜldemények elvesztésébő| eredő kockázat
az ajánlattevőt terhe| i.

Az aján|atok benyújtásának he|ye és határideje:

Esz.KER Kft.' titkárság
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2oL4. '.' ... 10.0o óra.

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

4.7. Szemé|yes |eadás esetén kérjÜt hogy aján|ataikat |ehetőseg szerint munkanapokon 9-15 óra
közott adják |e, az aján|attéte|i határidő lejáftanak napján természetesen 9.10 óráig|

4.8. Az ajánlatokat aján|atkérő érkezteti, aki biztosítja, hogy az aján|atok tarta|ma a felbontás
időpontjáig senki számára se válhasson hozzáférhetővé.

4.4.



4.9. Ha je|en dokumentáció aján|ott igazo|ás- és nyi|atkozatminta a|ka|mazását írja e|ő, ez esetben a
4. kötetben ta|á|ható vonatkozó iratmintát kérjük |ehetőség szerint felhaszná|ni és megfe|e|ően
kitö|tve az ajánlathoz me||éke|ni.
Az aján|ott igazolás- és nyi|atkozatminta he|yett annak taftalmi|ag mindenben megfe|e|ő más
okirat is me||éke|hető (p|. referencia nyi|atkozat esetén). Az aján|attevő fele|ősséggel taftozik az
aján|atban közölt adatok és nyi|atkozatot valamint a becsatolt igazo|ásot okiratok taĺtalmának
vaIodiságáéĺt.

4.l0. pđ. aján|at e|őkészÍtésével, osszeá||ítasáva| és benyújtásával, vagY az ajánlathoz szÜkéges
információk megszezéséve| kapcsolatos mu|asztás kovetkezményei aján|attevőt terhe|ik. Az
ajánlat elkészítéséve|, benyújtásávaI és egyébként a kozbeszezési e|járásban való részvéte||el
kapcso|atban fe|merü|ő kö|tségeket az aján|attevők maguk vise|ik és ezek részben vagy
egészben tofténő megtérítésére az ajánlatkérő nem kötelezhető. Minden olyan adat információ
beszezése, - ame|y aján|atuk e|készítéséhez és a szerződéses kötelezettségek elvá||alásához
szükségesek - saját ko|tségükre és saját fe|e|őssegükre az Aján|attevők fe|adata.

4.11. Aján|atkérő az aján|at benyújtását követően nem veszi figye|embe aján|attevőnek - a pontos
információk hiányára hivatkozó - aján|at modosítására vonatkozó kére|mét. Az ajánlathoz
szükséges pontos és egyéftelmű információk beszezését szo|gá|ja a je|en dokumentációban
rész|etezett tájékoztatás-kérés |ehetősége. Ajánlattevőnek - a jogszabá|yi rende|kezések
betaftása me|lett - az ajánlattéte|i felhÍvásban, a dokumentációban és az aján|attevők
kérdéseire adott vá|aszokban meghatározottaknak megfe|elően kel| az aján|atot e|készítenie.

4.12. pe. aján|atban közö|t információk kizáró|ag ezen kozbeszezési eljárás eredményének
megá |lapítása keretében kerü| nek fe| haszná |ásra.

5. nÉszł:Áľ IATTÉTE!' ILtEwE ĺöggvÁt-ľo 7ÄTÚ łrÁľ nľrÉľrl ľľlrrősÉee

5.1. Ajánlatkérő a részaján|attétel |ehetőségét je|en eljárás során nem biztosítja.

5.2. Az aján|attevők je|en e|járásban többvá|tozatú (a|ternatiiv) aján|atot nem tehetnet az i|yen
ajánlatokat aján|atkérő éruénytelennek nyi|vánítja, tekintette| arra, hogy nem
összehason|íthatóak a tobbi ajánlatta|.

6. rözos ł.lÁľuľrÉrel

6.1. Az ajánlattételre fe|hívott gazdasági szerep|ők közösen nem tehetnek aján|atot, nincs azonban
akadálya annat hogy valamely aján|attételre felhívott gazdasági szerep|ő o|yan gazdasági
szerep|őve| tegyen közös aján|atot, amelynek aján|atkérő nem kti|dott aján|attételi fe|hívast. A
közos ajánlattevők kotelesek maguk közü| egy, a kilzbeszerzési e|járásban a közös aján|attevők
nevében e|járni jogosult képvise|őt megje|ö|ni.

6.2. Kozös ajánlatot tevő nyeftesek álta| létrehozandó gazdasági társaság, i||etve jogi személy
|étrehozását ajánlatkérő nem teszi |ehetővé.

6.3. A közos aján|attevők csopoľtjának képviseletében tett minden nyi|atkozatnak egyértelműen
taŕa|maznia ke|| a kozös aján|attevők megje|ö|ését.

6.4. Aho| a Kbt. az aján|atkérő számára az aján|attevők éftesÍtését íia elő, valamint a kiegészítő
tájékoztatás megadása [Kbt. Lzz, g (5) bekezdés], a hiánypot|ás [Kbt. 67.s7, a fe|vi|ágosítás

[Kbt. 67. 5] és indoko|ás [Kbt. 69-70. s] kérése esetében az ajánlatkérő a kozos
aján|attevőknek szó|ó értesítését tajékoztatását, i||etve felhívasát a közös ajánlattevők nevében
eljárni jogosult képvise|őnek kÜ|di meg.



6.6.

6.7.

Amennyiben az ajánlatkérő aján|atĺ biztosíték nyújtását [Kbt' 59. s] íia e|ő, a kozos
aján|attevőknek a biztosítékot e|egendő egyszer rende|kezésre bocsátaniuk. Az aján|ati
kotöttségnek bárme|yik közös ajánlattevő részérő| történt megséľtése [Kbt. 59. 5 (4)
bekezdése] esetén a biztosÍ|ék az ajánlatkérőt illeti meg!

A közös aján|attevők a szerződés te|jesítéséért az aján|atkérő fe|é egyetemlegesen fe|elnek.

M qy közös aján|atot benyújtó gazdasági szerep|ő(k) személyében - kivéve a Kbt. 67. s (3)
bekezdés szerinti átminősítés esetét és a Kbt. 128. 5 (5) bekezdése szerinti jogutód|ás esetét -
az ajánlattételĺ határidő |ejárta után vá|tozás nem következhet be.

Ha egy gazdasági szerep|ő a kozbeszezés éĺtékének huszonöt száza|ékát megha|adó
méĺtékben fog köałet|enü| részt venni a szerződés - részaján|at-téte|i |ehetőség biztosÍtása
esetén egy részre vonatkozó szerződés - teljesítésében, akkor nem |ehet a|vá||a|kozónak
minősíteni, hanem az ajánlatban és a szerződés te|jesÍtése során közös aján|attevőként ke|ĺ,
hogy szerepe|jen. Egy gazdasági szerep|őnek a szerződés teljesítesében va|ó részvéte|e arányát
az határozza meg, hogy mi|yen arányban részesü| a beszezés tárgyának á|ta|ános forga|mi adó
né|kül számított e||enéftékébő|.

Amennyiben tobb gazdasagi szerep|ő közösen tesz aján|atot a kozbeszezési eljárásban, akkor
az aján|athoz csatolniuk kell az erre vonatkozó megá||apodást.
A közös ajá n|attevők megálla podásá na k tarta lmaznia ke| | :

- a je|en közbeszezési e|járásban közös aján|attevők nevében e|járni (továbba
ka pcso|atta fta sra ) jogosu lt képvise|ő szeľvezet meg nevezését;

- a szerződés te|jesítésééĺt egyetem|eges fele|ősségvál|a|ást minden tag részérő|;
- ajánlatban vá||a|t köte|ezettségek és a munka megosztásának ismeftetését a tagok és a

vezető között;
- a szám|ázás rendjét.

Üzlerr TIToK VÉDELME

7.l.AE. aján|attevő az aján|atában, va|amint a 69-70. $ szerinti indoko|ásban e|kü|onÍtett módon
e|he|yezett, tiz|eti titkot |Ptk. 2:47. 5] tartalmazó iratok nyi|vánosságra hozata|át megti|thatja.
Az üz|eti titkot tartalmazó iratokat úgy ke|l elkészítenĺ, hogy azok a Ptk. 2:47.$ bekezdésére
figye|emmel kizáró|ag o|yan információkat taĺta|mazzanak, ame|yek nyiĺvánosságra hozatala az
üz|eti tevékenyseg vegzése szempontjábó| arányta|an sére|met okozna, továbbá, hogy azok ne
tartaImazzák az a|ábbiakat:

- az ajánlattevő nem ti|thatja meg nevénet címének (székhe|yénet lakóhe|yének), va|amint
o|yan ténynet információnak, megoldásnak vagy adatnak (a továbbiakban egyÜtĘ adat) a
nyi|vánosságra hozatalát, amely éftékelési szempont alapján éftéke|ésre kerül, de az ezek
a|apjául szolgáló - a Kbt. 80. s (3) bekezdés hatá|ya a|á nem taftozó . részinformáciők,
a|apadatok (így külonösen az árazott ko|tségvetés) nyi|vánosságra hozatalát megti|thatja;

- nem kor|átozható Vagy nem ti|tható meg üzleti titokra hivatkozássa| o|yan adat
nyi|vánosságra hozata|a, amely a kozérdekĹí adatok nyi|vánosságára és a közérdekből
nyi|vános adatra vonatkozó, kü|ön töruényben meghatározott adatszo|gáltatási és
tájékoztatási kötelezettség a|á esik. A közbeszerzési e|járás alapján mękötött szezffiés
engedményezést kizáró rende|kezése nem minősü| üz|eti titoknak.

7.2.Aján|atkérő nem vá||a| fe|elősséget az üz|eti titoknak taftott információt iratok harmadik
személyek (kü|onösen más ajánlattevőt gazdasági szerep|ők) álta|i megismerésééą
amennyiben aján|attevő az tizleti titkot [Ptk. 2:a7. 5) taftalmazó iratokat aján|atában nem
elkÜ|önített módon, vagy úgy he|yezĺ e|, hogy azok taftalmaznak a fentiekben męje|ö|t
információkat is.

7.
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Az aján|ati kötöttség időtartama: 60 nap (az aján|atok bontásátó| számítva).

9. Az A'ÁNHToK FELBoNrÁsn

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

Ész.xrn Kfr., tárgyaló
Lo26 Budapest' Pasaréti út 83. BBT iľodaház

ideje: 2014ĺ,..' ... 1o.0o óra

9.2. Az aján|atok felbontásaná| csak az aján|atkérő, az aján|attevőt valamint az á|ta|uk meghívott
személyet továbbá - a közbeszerzésheztámogatásban részesü|ő aján|atkérő esetében - a kÜ|ön
jogszabá|yban meghatározott szeruek képviselői, va|amint szemé|yek |ehetnek je|en.

9.3. 
^z 

aján|atkérő az ajánlatok bontásának megkezdésekor, az aján|atok fe|bontása e|őtt
kozvet|enti| ismeĺteti a közbeszerzés _ a Kbt. 18. 5 (2) bekezdésének a|kalmazása né|kül
számított - becsü|t éftékét és a szerződés te|jesítéséhez rende|kezésre á||ó anyagi fedezet
osszegét.

9.4. Az aján|atok fe|bontásakor ismeftetni ke|| az aján|attevők nevét, címét (székhelyét, lakóhe|yét),
va|amint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, ame|yek az értéke|ési szempont a|apján
éftéke|ésre kertilnek.

9.5. Ha az aján|atok bontásán egy - ott je|en |évő - szemé|y kéri, az aján|at ismeftetését követően
azonna| |ehetővé ke|| tenni, hogy betekinthessen a felo|vasó|apba.

9.6. A határidő után beérkezett ajánlat csomago|ása az aján|attevő szemé|yének megá|lapítasa
cé|jábó| bontható fe|, amelyrő| kü|on jegyzőkönyĺet ke|| fe|venni.

10. Az A'ÁNIAToK EtBÍRÁusA
10.1. A hirdetmény és tárgyalás né|kti|i e|járásban az aján|atok bírá|atát az aján|atkérő egy

szakaszban v&trzi, a nyílt e|járás nemzeti e|járásrendben irányadó szabá|yait a|ka|mazza, a Kbt'
L22ĺ 

^. 
s.ban foglalt kti|onbségekkel.

|0.2. AE, aján|atok e|bírálása során az aján|atkérőnek meg ke|| vizsgá|nia, hogy az aján|atok
megfe|e|nek-e az e|járást megindíto felhívásban, a dokumentációban, valamint a
jogsza bá |yokba n meg hatá rozott fe|tételeknek.

10.3. Ar. aján|atkérő köteles megá||apÍtani, hogy mely aján|atok éruényte|enet és hogy van-e o|yan
aján|attevő, akit az e|járásból ki kell zárni. ła aján|atok téte|es áWizsgá|ása során megállapítasra
kerülnek az aján|atok eset|eges éruénytelenítésére vagY az aján|attevő kizárására okot adó
körü|mények.

10.4. Az. éruényes ajánlatokat az e|járást megindÍtó felhívasban meghatározott értékelési szempont
a|apján, valamint a Kbt. 71-73. $-okban, az eljárást megindíto fe|hÍvásban, továbbá a jelen
dokumentációban fog|a|takra tekintettel ke|| éĺtéke|ni.

10.5. Az aján|atkérő az aján|atokat a |ehető |egrövidebb időn belü| köte|es e|bÍrá|ni, az e|bír.á|ást o|yan
időtartam a|att kel| e|vĄ;eznie, hogy az aján|attevőknek az e|járást |ezárő döntésrő| való
éftesítésére az ajánlati kötöttség fenná||ása a|att sor kertj|jĺin.



t0.6. pE. ajánlatkérő indokolt esetben az aján|ati kötöttség lejáftanak időpontiát megeĺőzően felkérheti
az aján|attevőket aján|ataiknak meghatározott időpontig torténő további fenntaftására| az
ajánlati kötöttség kiterjesztése azonban nem haladhatja meg az aján|ati kotöttség lejáftanak
eredeti időpontjátó| számított 60 napot. Amennyiben az ajánlattevő az aján|atkérő álta|
megadott határidőben nem nyilatkozit Úlgv kell tekinteni, hogy aján|atát az
ajánlatkérő á|tal megjelölt időpontig fenntaftja. Amennyiben va|ame|yik aján|attevő
ajánlatát nem tatja fenn, az aján|ati kotottség |ejáĺtanak eredeti időpontját követően az eljárás
további részében az éftékelés során aján|atát figyelmęn kilvĹil ke|| hagyni.

|0.7. Ae, ajánĺatkérő köteĺes az összes aján|attevő számára azonos fe|téte|ekke| biztosí|ani a
hiánypót|ás |ehetősegét, va|amint az aján|atokban ta|álható, nem egyéfte|mű kije|entéset
nyi|atkozatok, igazo|ások tarta|mának tĺsztázása érdekében az aján|attevőKől felvi|ágosítást
kérni. A hiánypótlás és fe|világosítás kérésre vonatkozó szabályokat a Kbt. 67. $-a taŕalmazza.

10.8. Mindaddig, amíg bárme|y aján|attevő számára hĺánypot|ásra Vagy felvi|ágosítás nyújtására
hataridő van folyamatban, az aján|attevő poto|hat o|yan hiányokat amelyekre néue az
ajánlatkérő nem hÍvta fe| hiánypót|ásra.

|0.9. pe. ajánlatkérő az értéke|és szempontjábol lényeges aján|ati e|emek tart.a|mát megalapozó
adatokat, va|amint indoko|ást koteles írásban kérni és erről a kérésrő| a többi aján|attevőt
egyidejű|eg, írásban éftesíteni, ha az aján|at a megkitni teruezett szerződés r'árgyára
figye|emme| arányta|anu| alacsony árat tafta|maz bármely o|yan, az e||enszo|gá|tatásra
vonatkozó összeg tekintetében, ame|y öná||óan éľtéke|ésre kerü|.
Ae' ár arányta|anu| alacsony vo|tának megíté|ésekor az aján|atkérő korábbi tapaszta|ataira, a
kozbeszeęést mege|őzően vĄ7zett piaďe|mérés eredményére Vagy a kozbeszezést mege|őzően
a becsü|t éfték meghatározásához fe|haszná|t egyéb adatokra ke|l figyelemme| lenni. Köteles az
aján|atkérő a fentieket alka|mazni kÜ|önosen akkor, ha az aján|atban fog|a|t - a Kbt. 69. s (1)
bekezdés szerinti - ellenszo|gá|tatás tobb, mint húsz száza|ékka| e|tér a kozbeszerzés _ az
e||enszolgá|tatás önál|óan éľtéke|ésre kerü|ő va|ame|y eleme esetén az adott e|emre eső - a Kbt.
18. 5 (2) bekezdésének alka|mazása nélkü| számított becstilt éftékétő|.
Az irreá|is aján|atĺ e|em (e||enszo|gá|tatás) miatti indoko|ás kérés szabá|yait a Kbt. 69. 9-a
tafta|mazza. Továbbá a 306l20tt. (XII.23.) Korm. rende|et 8/A. s (2) bekezdés: Az (1)
bekezdésen kÍvü|i esetekben az ajánlatkérő a Kbt. 69. 5 (1) bekezdése szerinti indokolás kérése
keretében köte|es arra vonatkozóan is tajékoztatást kérni, hogy az arányta|anul a|acsony árat
benyújtó aján|attevő aján|atában mi|yen o.sszegű rezsióradffja1 számo|t, és a rezsióradíj
kiszámításakor egyes - az Epkiv.-ben meghatározottak szerint az építoipari minimá|is rezsióradfi
e|emeit képező - kö|tségeket mi|yen osszegge| és módon vett figye|embe. Az aján|atkérő az
aján|attevő á|ta| nyújtott indoko|ás gazdasági-ésszerűségge| va|ó összeegyeztethetőségének
vizsgá|ata során figye|embe veszi az Epítőipari Agazati Párbeszéd Bĺzottság ajánlása a|apján az
építesügyért fe|e|ős miniszter rende|etében megá||apított minimá|is építőipari rezsióradfi
méńékét és amennyiben az aján|atban alka|mazott rezsióradíj anná| aĺacsonyabb, különös
figye|emmel vizsgá|ja a Kbt. 69. 5 (6) bekezdése szerinti körtilmény fenná||ását.

Amennyiben az aján|ati ár mega|apozottságárő| sző|ő döntés meghozata|ához az szÜkéges, az
aján|atkérő összehason|íltás céljábó| a tobbi aján|attevőtő| is kérhet be meghatározott aján|ati
e|emeket megalapozó adatokat.

10.10.Ha az aján|atnak az éftéke|ési részszempontok szerinti va|ameĺyik tarta|mĺ e|eme |ehetet|ennek
vagy tú|zotüan magas vagy a|acsony mértékűnet i||eWe kirívóan arányta|annak éĺtékelt
kote|ezettsegvá||a|ást tartaImaz, az ajánlatkérő az érintett aján|ati e|emekre vonatkozó adatokat
va|amint indokolást köteles ír.ásban kérni. Az aján|atkérőnek errő| a kérésrő| a többi aján|attevőt
egyidejű|eg, írásban éftesí|enie ke|l.



Az aján|atkérő az indoko|ás és a rendelkezésére álló iratok alapján köte|es meggyőződni az
aján|ati e|emek mega|apozottságárő|, te|jesÍthetőségérő|, ennek során az aján|attevőtő| írásban
tajékoztatást kérhet a vitatott aján|ati e|emekre vonatkozóan'
Az ajánlatkérő köteles éĺvényte|ennek nyilvánítani az ajánlatot, ha nem tatja e|fogadhatónak és
a gazdasági ésszerűségge| osszeegyeztethetőnek az indoko|ást.

11. łz ÉnvÉnYEs AJÁNLAToK ÉnľÉrelÉse

Az aján|atok éftéke|ési szempontja: legalacsonyabb összegíi ellenszolgá|tatás

Lega|acsonyabb osszegű e||enszo|gá|tatás (a Kbt' 71. 5 (2) bekezdése a) pontja szerint).
A |ega|acsonyabb osszegű e||enszo|gáltatás éftéke|ési szemponton belĹil az Aján|atkérő a nettó
aján|ati árakat veti össze és a Kbt. szabá|yai szerint a legelőnyösebbet (|ega|acsonyabbat)
preferálja.
A nettó árakat úgy ke|l megadni, hogy azok tafta|mazzanak minden járu|ékos ko|tséget,
függet|entil azok formájátó| és forrásátó|, p|. VAM, külonböző díjak és i||etéket stb.

Az aján|atok kido|gozásakor vegyék figye|embe, hogy az aján|ati árnak te|jes korűnek ke||

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

12. EREDMÉNYHIRDETÉą összEc EzÉs MAJÁN LAToK ELBÍRÁtAsÁnól

12.1. Az ajánlatkérő köte|es az aján|attevőt írásban tájékoztatni az eljárás eredményérő|, az e|járás
eredménytelenségéről, az aján|attevő kizárásárő|, a szeĺz&és te|jesítésére va|ó
aIkalmatlanságának megá||apÍtásáról, aján|atának egyéb okbó| történt érvényte|enné
nyilvánításáró|, va|amint ezek rész|etes indokáró|, az errő| hozott döntést követően a lehető
|eghamarabb, de |egkésőbb három munkanapon belü|.

12.f. pe. aján|atkérő az aján|atok e|bírálásának befejezésekor kü|ön jogszabá|yban meghatározott
minták szerint írrásbeli osszegezést köte|es készÍ|eni az ajánlatokrő|. Fu aján|atkérő az aján|atok
e|bír.á|ásának befejezésekor a fenti tájékozlatást az írásbeli összegezésnek minden aján|attevő
részére egyidejű|eg, telefaxon vagy e|ektronikus úton töľténő megküldéséve| te|jesíti.

|2.3. Az. ajánlatkérő az aján|atok elbÍrálásáró| készített ír.ásbe|i összegezést az aján|attevők részére
toľténő megkÜ|désétő| számított huszadik napig egy alkalomma| jogosu|t módosítanĺ, szükség
esetén az éruényte|ensegről sző|ő tájékoztatást visszavonni, továbbá a már megkötött
szerződéstő| e|á||nĺ, i||etve amennyiben a te|jesítés megkezdése miatt az eredeti állapot nem
ál|ítható he|yre, a szerződést azonna|i hatá||ya| fe|mondani, ha az eredmény megküldését
kovetően ész|e|i, hogy az eredmény (eredményte|enség) toruénysértő vo|t és a módosítás a
töruényséľtést oruoso|ja. Az aján|atkérő a módosított írásbeli összegezést köte|es faxon vagy
e|ektronikus úton ha|adéktalanul, egyidejű|eg az összes aján|attevőnek megkti|deni.

13' ELóZETESVITARENDEZÉS

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

benyújtani:

Ész-xrn rn
1026 Budapest' Pasaréti út 83.

Telefon : +361 ĺ 7 88-893 1
Fax: +3611789-6943

E.mail : titkaľsag@eszker.eu



L3.2. A kérelmezőnek az aján|atkérőhöz benyújtott kére|mében (a továbbiakban: előzetes
vitarendezési kére|em) meg ke|| je|ölnie az írásbeli összegezés vagy egyéb dokumentum, Vagy
eljárási cse|ekmény jogséĺtőnek tartott elemét, továbbá a kérelmező javas|atát, észrevételét,
valamint az álláspontját alátámasztó adatokat, tényeket továbbá az azt alátámasztó
dokumentumokra - ha vannak ilyenek - hĺvatkoznia ke||.

Az e|őzetes vitarendezési e|járás szabá|yait a Kbt. 79. $-a tarta|mazza.

13.3. Amennyiben va|ame|y aján|attevő a rende|kezésére á||ó határidőben e|őzetes vitarendezési
kére|met nyújtott be az ajánlatok bontását kovetően történt e|járási cse|ekménnyel, ke|etkezett
dokumentumma| kapcsolatban, az aján|atkérő a kére|em benyújtásátó| a válaszának
megkÜ|dése napját kovető tíz napos időtartam |ejáĺtaig akkor sem kötheti meg a szeződést -
ha részajánlat téte|e |ehetséges vo|t, a beszezés érintett részére vonatkozó szeződést - ha
eddig az ĺdőpontig a szerződéskotési moratórium egyébként |ejárna.

L4. A szERzőoÉs uscrörÉse És TEuEsÍTÉsE

14.1. Eredményes közbeszerzési e|járás alapján a szerződést a nyeftes szeruezettel (személ|yel) -
kozös ajánlattéte| esetén a nyeftes szeĺvezetekke| (szemé|yekke|) - ke|| ír.ásban megkötni a
közbeszerzési e|járásban közö|t vég|eges fe|tételet szezó,désteruezet és aján|at tafta|mának
megfe|elően.

14.2. Aszeződésnek tafta|maznia ke|| - az e|járás során a|kalmazott éftéke|ési szempontra tekintettel
- a nyeftes ajánlat azon e|emeit, ame|yek éŕéke|ésre kerĹi|tek.

|4.3. AE. ajánlatok e|bírrálásaró| szó|ó írásbe|i összegezésnek az aján|attevők részére történt
megkü|dése napjátó| a nyertes aján|attevő és a második |egkedvezőbb aján|atot (ha aján|atkérő
hirdetett második he|yezettet) tett aján|attevő aján|ati kotottsége további harminc nappa|
meghosszabbodik.

14.4. Az aján|atkérő köteles szeződéses fe|téte|ként e|őírni, hogy:
. a nyeftes ajánlattevő nem fizet, i||eWe számo| e| a szerződés te|jesítéséve|

osszefüggésben olyan kö|tségeket, melyek a Kbt. 56. s (1) bekezdés k) pontja szerinti
fe|tételeknek nem megfeĺe|ő társaság tekintetében merü|nek fel, és me|yek a nyeftes
ajá n lattevő adóköte|es jövedel mének csökkentésére a I ka I ma sa k;

. a szerződés te|jesítésének teljes időtaŕama a|att tulajdonosi szerkezetét az aján|atkérő
számára megismerhetővé teszi és az a|ábbiakban rész|etezett ügy|etekről az ajánlatkérőt
ha|adékta|anu| éftesÍĽi.

t4.5. Az. aján|atkérőként szeződő fé| jogosu|t és egyben köteles a szerződést felmondani - ha
szükéges olyan határidőve|, ame|y |ehetővé teszi, hogy a szeződésse| érĺntett fe|adata
e||átásáró| gondoskodni tudjon - ha:
. a nyeftes aján|attevőben köałetetten vagy köaĺet|enü| 25o/o-ot megha|adó tu|ajdoni

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

. a nyeftes aján|attevő közvetetten Vagy közvet|enül Zío/o-ot megha|adó tu|ajdoni
részesedést szerez valame|y o|yan jogi személyben vagy szemé|yes joga szerint jogképes
szeruezetben, ame|y nem fe|e| meg a Kbt. 56. 5 (1) bekezdés k) pontjában meghatározott
feItételeknek.

Je|en pontban em|ÍĽett fe|mondás esetén a nyertes aján|attevő a szerződés megszűnése e|őtt
már te|jesített szo|gá|tatás szerződésszerű pénzbe|i e||enéľtékére jogosult.



t4.6. A kü|fo|di adói||etőségű nyeftes aján|attevő kote|es a szeę&éshez arra vonatkozó
meghata|mazást csato|nĺ, hogy az i||etősege szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság
közvetlenü| beszerezhet a nyeftes aján|attevőre vonatkozó adatokat az országok kozotti
jogsegé|y igénybevéte|e nélkti|.

14.7. A közbeszerzési szerződést a közbeszezési e|járás a|apján nyertes aján|attevőként szerződő
fé|net i||etve kozösen ajánlatot tevőknek ke|| te|jesítenĺe.

14.8. !E. aján|attevőként szeződő fé| te|jesítésében köte|es kozreműkodni az o|yan a|vál|a|kozó és
szakember, ame|y a közbeszezési e|járásban részt vett az aján|attevő a|ka|masságának
igazo|ásában. Az aján|attevő koteles az aján|atkérőnek a te|jesítés során minden olyan - akár a
korábban megjelo|t alvá||a|kozó he|yett igénybe venni kívant - a|vá||a|kozó bevonását
beje|enteni, ame|yet az aján|atában nem nevezett meg és a beje|entéssel együtt nyi|atkoznia
ke|| arró| is, hogy az á|ta|a igénybe venni kí'vánt a|vá|la|kozó nem á|| akizáró okok hatá|ya a|att.

15. rł:ÉroałrÁsT NYtiJTó szenvrzETEK

15.1. Építesi beruházás esetében az aján|atkérő e|őírhatja, hogy az aján|attevő tájékozodjon az
adőzásra, a kornyezetvéde|emre, az egészségvfue|emre és a fogyatékosságga| é|ők
esé|yegyen|ősé9ére, valamint kote|es e|őírni, hogy tájékozódjon a munkavá||a|ók véde|mére és a
munkafe|téte|ekre vonatkozó o|yan köte|ezettségekről, ame|yeknek a te|jesíEés helyén és a
szeęődés te|jesíEése során meg ke|| fe|elnĺ. A tájékoztatást az i||etékes szeruek ingyenesen
teszik e|érhetővé.

Aján|atkérő az a|ábbiak szerint adja meg azon sze]vezeteknek (hatóságoknak) a nevét és címét
(e|érhetősegét), a me|yeKő| az ajá n |attevő megfe|elő tájékoztatást ka phat :

Adózás:
Nemzeti Adó. és Vámhivata| Központi Hivata|
cím: 1054 Budapest Széchenyi u. 2.
Telefon: +36-1-428-5100
Fax: +36-1-428-5382.
Kék szám (mobi|há|ózatbo| is hiivható): 06-40142-42-42

KörnyezeWáJe|em:
orszá gos Kornyezetvédel m i, Természetvédel m i és Vízügyi Főfe| tigye|őseg
1016 Budapest, Mészáros u. 58/a.
1539 Budapest Pf. 675.
Tel.: 112249-100
Fax: Lĺ2249-262
Honĺap : WWW.orszagoszoldhatosag'gov. h u

Egészségvá1e|em:
országos Tisztifőoruosi Hivata|
Cím: 1097 Budapest Gyá|i út 2-6.
Leve|ezési cím L437 Budapest, Pf. 839.
Központi te|efonszám : 06-1-476-1 100
Központi faxszám: 06-L-476-1390

Fogyatékosságga| é|ők ese|yegyen|ősége:
Emĺeri Erőforrások M i n isztéri ű ma, Tá ršada l m i Fe|zá rkózáséft Fe|e|ős Á| b mtitká rság
Székhe|y: 1054 Budapest Báthory u. 10.
Telefonszá m : 06- 1-795- 54-7 8
e-mail :tarsadalmifelzarkozas@emmi.gov. hu



A munkavá||a|ók véde|me és a munkafe|téteĺek:
Budapest Fővárosi Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási
Szeruének Munkavédelmi Fe|ĺigye|ősége
1056 Budapest, Bástya u. 35.
Postacím: 1438 Budapest Pf. 520.
tel: 06-1-323-3600
fax: 06-1-323-360f
E-ma il : budapestfu-kh-mmszsz@ommf.gov. hu

Budapest Fővárosi Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási
Szeĺvének Munkaügyi Felügye|ősége
1132 Budapest, Visegrádi u. 49.
Postacím: 1438 Budapest Pf. 520.
tel: 06-1-323-3600
fax: 06-1-323-3602
E-mai| : budapestfu-kh-mmszsz(ôommf.gov. hu

A Magyar Banyászati és Fo|dtani Hivata| terü|etileg i|letékes bányakapitányságai
Megnevezés: Budapesti Bányakapitanyság
Cím: 1145 Budápest, C.o|umbus u. L7-23,
Postacím: 1145 Budapest, Co|umbus u. 17-23.
Telefon: (36-1) 373-1800 Fax: (36-1) 373-1810
Email: bbk@mbfh.hu
A vĄ;zett tevékenység leír.ása: Budapest főváros valamint Pest megye közigazgatási terü|etén a
bányafe|tlgyelet hatáskorébe taftozó hatósági ügyekben - jogszabá|yban meghatározott esetek
kivéte|éve| - első fokon jár el.
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VÁluxozÁsr szrnzóoÉs
TERUEZET

ame|y |étrejött egyrészrőt Józsefuárosi önkormányzat (székhe|ye: 1082 Budapest, Baross u. 63-
67., Képvise|i: .'''...................., adószáma: pénzforga|mi
szám|aszáma: .............. ............), mĺnt megrende|ő (a továbbiakban: Megrende|ő),

::::::::1 : .....:.; ;il;;il; :::......:::..:...:::::::.'...:.::.::.; pé;;ä.9.:ľ' ,,f,t!ľľ;

ii"lýääZJ -"pd;.;;;ffi ŕjüäŕ)#nt 
vá||a|kozó (a továbbiakban: Vá|la|kozó) között az a|u|írott

E|őzmények
Megrendelő a Kbt. L22ĺ^. $ (1) bekezdés a|apján hirdetmény és tárgya|ás nélktili közbeszeaési
e|járást fo|ytatott le,,Vá||a|kozási szerződés keretében a De|ej utca és T.isztes utca felújítasi munkáinak
e|végzése,,e|nevezésse|.
Az e|járásban nem lehetett részaján|atot tenni.
Az e|járás nyertese Vá|la|kozó |ett, akive| Megrende|ő - a Kbt. rende|kezéseinek megfe|e|ően - az
a|ábbi szeződést kĺiti.
Felek rögzítit hogy a Megrende|ő a 20!3. évi V. töĺvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:1. $ (1) bekezdés
7.) pontja a|apján szerződő hatóságnak minősü|.

I. Aszerződés tárgya
1. Megrende|ő megrende|i, Vá|la|kozó pedig e|vá|la|ja a fent megje|ö|t közbeszezési e|járás

vonatkozásában a közbeszezési műszaki leí'rásban rĘzített kivite|ezési (felújítasi) feladatok
e||átását eredményfe|e|ősséggel.

2. A te|jesítes he|yei:

kiviteIezői nyiIvántaftási
képvise|ő:

azon.:

- Vajda Péter utca kizötti

- Törökbecse utca kdzotti

a) Budapest VIII. kerület Delej u. utca, szakasz: Go|gota utca
szakasz, hrsz. 38715

b) Budapest, VIII. keľület Tisztes utca, szakasz: osztály utca
szakasz, hrsz. 38839/1.

Az egyes el|átandó fe|adatokat aki5zbeszerzésĺ műszaki |eír'ás tafta|mazza,
c) Vá|la|kozó a munkát I. osztá|yú minőségben, határidőre köteles elvégezni. Vál|alkozó a

munkavégzés során csak I. osztá|yú anyagokat szerkezeteket, stb. használhat fe|.

d) A beépített anyagot szerkezetek minősegét igazo|ó dokumentumokat a Vá||a|kozó a kivite|ezési
tevékenysĄ; során a Megrende|ő képviselőjének köteles bemutatni és az átadás átvételi e|járás
során átadni.

e) Fe|ek megá||apodnak abban, hogy a Vál|a|kozó akkor te|jesít a kivite|ezési tevékenység
vonatkozásában hibát|anu|, ha a megva|ósult eredmény kielégÍti az azza| kapcsolatban, a
jogszabályokban, továbbá a je|en szeződésben megfoga|mazott va|amennyi mennyiségĺ és
minősegi kovetelményt és a|kalmas a rende|tetésszerĹí használatra.

0 Vállalkozó jogosu|t a|vá||a|kozó(k) (közreműkodők) igénybevéte|ére. Az alvá||a|kozó
lgénybevéteténél a Kbt. és a je|en szerződés megkötéséhez vezető kozbeszezési eljárás
rendelkezései irányadóak. Az a|vá|la|kozókka| kötött szezóldésekre a Kbt. továbbá a 306l20tĹ,
(XII.23.) Korm. rende|et, i|l. a t9ll2009. (IX.15.) Korm. rendelet szabá|yai éfte|emszeríĺen
irányadóak.



1.
2.

g) A Vál|a|koző az igénybe vett a|vá|lalkozóéft (közreműködőéft) ú9y fele|, mintha az alvá|la|kozói
(közreműkodői) á|ta| végzett munkákat saját maga végezte vo|na e|. A jogosu|at|anu| igénybe vett
alvá||a|kozók vonatkozásában azon hátrányos kovetkezményekéft is fele|, ami ezen a|vá||a|kozók
(kozreműködők) igénybevéte|e né|kü| nem kovetkeztek volna be.

il. VáIla|kozői dij és annak megfizetése
Vá | |a I kozó a szerződés te|jes ítésének el |enéĺtékeként vá l |a l kozói d íj ra jogosu |t.

:..'..:::i:]:::::....::......T:::.:::... f;;.;;Ái;:...'.........' 
ft+AfaI azaz

3. Felek megál|apodnak abban, hogy a fenti díj áta|ánydf, ame|ynek jogi természetével tisztában
vannak.
Fe|ek rogzítiK hogy je|en szeződés taľta|ékkeretet taftaImaz.
Fe|ek megá||apodnak, hogy a fenti Vál|a|kozői dijon fe|ü| további 3olo taĺta|ékkeretet biztosít,
me|ynek összege: .. ft+Afa, azaz
forint+Áfa. A tarta|ékkeret je|en szeződésben fog|a|t esetekben haszná|ható fe| az a|ábbiak
szerint:
A tafta|ékkeret kizáró|ag a Megrendelő e|őzetes hozzájáru|ása esetén a je|en szerz&és szerinti
egyes potmunkákra használható fel.
Fe|ek pótmunkaként határozák meg kizárólagosan mindazon munkákat és munkanemeket
me|yek sem a ko|tségvetés, sem az engedé|yes teru a|apján nem vo|t e|őre meghatározható, és
me|yeket a munkaterÜ|et fe|tárása során előre nem ĺáthatóan fe|merü|t műszaki körü|mények
indoko|nak. Ilyen munkákra |egfe|jebb a taftalékkeret méftékéig |ehet hivatkozni.
Pótmunka csak a Vá||a|kozó kü|ön költs{7vetése, a pótmunka szÜksĄ;ességének Megrende|ő
műszaki képvise|ője á|tali igazolás, továbbá a Megrende|ő kÜ|on megrende|ése a|apján
végezhető.
Felek megá||apodnak abban, hogy a potmunkára vonatkozó kö|tségvetés az a|ábbiak szerint
készĺtendő e|:
a)mindazon munkanemek, i||. anyagkö|tségek esetén, me|yre a Válla|kozó közbeszezési
e|járásban tett aján|atában egysá;ár kerĹi|t meghatározásra, ezen egysegá(ak) a|ka|mazásáva|
árazandó,
b)amennyiben az aján|atban az adott munkanemre' anyagra nem kerü|t egységár
meghatározásra, akkor Vá||a|kozó a TERC koltségvetés-készítő szoflyer hatá|yos adatai a|apján
ke|| az érintett téte|ek vonatkozásában a költségvetést elkészíteni.
c)fentiek hiányában a Vá||a|kozó a kö|tségvetés érintett tételét konkrétan kimunká|va (bekerÜ|ési

ko|!ség) + ,.,.o/o haszonku|cs figye|embevéte|éve| készíti e|.

Az Áfa ńéftékére, e|számo|ásáiá, megfizetésére a mindenkor hatá|yos Áfa toĺvény rendelkezései
az irányadóak.
A beruházás pénzügyi fedezetét Megrende|ő saját forrásbo| biztosítja, ame|y rende|kezésre á||.

Megrende|ő a kifizetés során az adózás rendjérő| szó|ó 2003. évi XOI. toruény 36/A. $.ában
fogla|takat teljes körben alkalmazza.
Megrendelő a Kbt. 131. s (1) bekezdése és a 30612017. (XII. 23.) Korm. rende|et 12. $-a
a|apján te|jes nettó e||enszo|gá|tatás (vá||alkozói d|j) Solo-ának megfele|ő méftékĹĺ
e|ő|egigény|és |ehetősegét biztosítja (amennyiben Vá||a|kozó e|ő|eget kíván igénybe venni). Az
elő|eg igénybevételének fe|téte|e az igényelt e|ő|eg osszegének megfele|ő méĺtékű, Megrende|ő
javára szó|ő, a Kbt. 126. 5 (6) bekezdése a) pontja szerinti e|őleg-visszafizetési biztosÍték-
nyújtása. Az e|őleg-visszafizetési biztosítékbó| a Megrendelő kie|égítest nyerhet ha az e|őlegge|
a Vá||a|kozó nem számol e| szerződésszerűen. Az e|ő|eg Vá||a|kozó vá|asztása szerint
számo| ható a részszá m |ákba n egyenlő a rányba n.

I0, ptr. e|ő|eg biztosítéka az e|ő|egszám|a éftékének elszámo|ásáig tartó érvényességge| kel|

rende|kezésre á|ljon az e|ő|egbekérő benyújtásátó| kezdődően.
11. A biztosíték a Vá||alkozó vá|asztása szerint nyújtható óvadékként az e|őírt pénzosszegnek a

Megrende|ő (:,:;:;....'.............'..'.'.....'...ii,,,łil'i.........-' ......') fizetési számlájára tofténő befizetéséve|
(átutalásáva|), bank vagy biztosíto á|tal vá||a|t garancia vagy banki készfizető kezess{7
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biztosításáva|, vagy biztosítási szerződés a|apján kiá||ított - készfizető kezességvá|lalást
taftaImazó - kötelezvénnye|.

12. Megrende|ő több|etmunkára vonatkozó fizetési igényt nem fogad e|. Ezze| kapcso|atban
Vá||alkozó - mint a szerződés tárgyáva| kapcso|atban ke||ő szakérte|emme| rende|kező jogi
szemé|y - je|en szerződés a|áír.ásáva| kije|enti, hogy a közbeszerzési e|járás a|att te|jes
méftékben megismefte az e|végzendő feladatot és annak körÜ|ményeit, így kijelenti, hogy az
á|tala megaján|ott vá||a|kozói dff va|amennyi fe|téte| kie|égítéséhez szükséges munkára (anyagra,
berendezési és felszerelési tárgyra, stb.) fedezetet nyújt, (9y több|etmunkaigényérő| je|en

szeződésse| feltéte| nélkül és visszavonhatat|anu| lemond, me|y kiterjed a Ptk. 6:245. $ (1)

bekezdés második mondatában fog|alt koltségigényre is. K.lje|enti, hogy az ár-,
árfolyamvá|tozásokka|, továbbá banki, adózási kondíciók változásával kapcsolatos kockázatokat
fe|méfte, és arra a vá||alkozói díj te|jes méftékben fedezetet nyújt. Pótmunka esetén a fe|ek a
Kbt. rende|kezési szerint járnak e| azza|, hogy pótmunkára csak a közbeszerzési míjszaki |eír.ás

és me||ék|eteiben nem szereplő, az aján|attéte|kor az aján|attevőtől, mint hasonló tevékenysĄ7et
Üz|etszerűen végző gazdasági szerep|őtő| e|várható gondosságga| e|őre nem látható okból
kerrj|het sor. Pótmunka esetén a fe|ek a Kbt. rendelkezéseinek megfe|elően járnak el. A
pótmunka elszámoIása a pótmunkára vonatkozó eljárásban fog|a|tak szerint töfténik.

13. Megrendelő részszám|ázási |ehetőséget biztosít, az eset|eges e|ő|eg szám|án kíVü| 2 rész számla
és vegszám|a kiá||Íiásának biztosÍiásáva| az a|ábbiak szerint:

- 1 részszám|a benyújtásának |ehetősége: a kivite|ezésre vonatkozó nettó vá||a|kozói

díj 35olo-ának megfe|elő összegrő| a kivite|ezésre vonatkoző áfa nélkÜli vá||a|kozói dff

35o/o-át e|érő megva |ósu |t te|jesíĽés esetén ;
- f részszámla benyújtásának lehetősége: a kivite|ezésre vonatkozó nettó vá|la|kozói
díj 3solo-ának megfe|e|ő osszegről a kivitelezésre vonatkoző áfa né|kÜ|i vá|la|kozói df
7 !o/o_át e|érő megva |ósu |t teljesítés esetén ;
- végszám|a benyújtása: a kivitelezésre vonatkozó nettó vá||a|kozói díj fennmaradó
3oolo-ának megfe|e|ő osszegrő| a kivite|ezésre vonatkozó áfa né|kü|i válla|kozói dfj

100o/o-át e|érő męva|ósu|t te|jesítés esetén, sikeres mĹÍszakĺ átadás-áWéte|t
követően.

14. Megrendelő a vá||a|kozói dfiat te|jesÍtést kovetően, te|jesítésigazo|ás után a fentiek szerint
benyújtott szám|ák alapján fizeti meg átuta|ással az a|ábbiak szerint:

- alvá||a|kozó igénybevéte|ének hiánya esetén a Kbt. 130. 5 (1)-(3),(5)-(6) bekezdései,
továbbá a Ptk. 6:130. $ (1) bekezdés szerint;

- a|vá||a|kozó igénybevéte|e esetén a 306l20Ĺt. (XII.23.) Korm. rende|et 14. s (1)-(3)
bekezdései szerint.

'u.A .. 
."''onu....1Í:ľ,i. 

....Iľ]''ľäÍj3ti"llnoJ]5ľo,ut1 
számla kote|ező me||ék|ete

16. Á ;;il.lái.k.|; ń;Éń; j"g;;;ú|'äť renoelrežéšei szerint kell kiá||ítani.

17. Késedeĺmes fizetés esetén a Megrende|ő, mint szezffiő hatóság köte|es 2013. évi V. toruény
6:155. 5 (1)-(2) bekezdés szerinti késedelmi kamatot megfizetni.

III. Szeződési biztosítékok (a szerződés megerősítése)
1. Vá||alkozó meghiúsu|ási kotbér megfizetésére köteles, ha o|yan okból, ame|yéft a Vá||a|kozó

fe|elős, a szeződés te|jesítése meghiúsul. A meghiúsulási kötbér alapja a szeĺződés szerinti nettó
vá|la|kozói dff, méftéke a kotbéra|ap 25o/o-a.

2. Válla|kozót ha o|yan okbó|, ame|yéft fe|elős, a je|en szeződésben meghatározott bármely
kote|ezettségénet feladatának késedelmes te|jesítése esetén késede|mi kötbér.fizetési
köte|ezettség terheli. A kötbér alapja a szerződés szerinti nettó vál|a|kozői díj. A kotbér mértéke
a késede|em minden naptári napja után napi lolo-a kötbéra|apra vetítetten.

3. A Megrende|ő az eset|eges kötbér igényét írásbeli fe|szó|ítás útján érvényesíti, me|ynek a
Vá||a|kozó köteles 8 naptári napon belÜ| maradékta|anu| eleget tenni. Amennyiben a Vá||alkozó a

fenti irat kézheałételét követő 3 napon be|ü| magát érdemi indoko|ássaĺ és azt alátámasztó
bizonyítékokkal kétséget kizáró|ag nem menti ki, akkor a kötbér e|ismeftnek tekintendő. A Kbt-
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ben fog|a|t egyéb beszámítási feltéte|ek [130. 5 (6) bekezdés] te|jesü|ésekor a kötbér a
vá|la|kozói számĺába beszámí|ható'
Vá||alkozó a szerződés hibát|an teljesítésének biztosítására va|amennyi beépített do|og, i||.

elvégzett munka vonatkozásában 24 hónap á|ta|ános jótállást vá||a|. Vá|lalkozó jótá||ási

kötelezettsége_ az érintett hibáva| kapcso|atban - megszűnit ha a hiba a te|jesíĽést követően
ke|etkezett, kti|onösen ha:

- rende|tetése||enes vagy szakzerűtlen használat
- szándékos rongá|ás vagy erőszakos behatás,
- e|emicsapás,
- szakszerűt|en szerelő vagy javíto je||egű beavatkozás,
- a szükséges karbantartás hiánya
miatt következett be.

Vá||a|kozó a jótá||ási köte|ezettsége a|att a hiba beje|entésétől számított 5 napon be|ül köte|es a
javítást e|kezdeni és megfe|e|ő szemé|yi á||ománnya| annak befejezéséig fo|yamatosan munkát
végezni. A hiba k.ljavításának vegső határideje a javÍtás megkezdését kovető 3 nap, azza|, hqy
amennyiben egyérte|mű, hogy a hiba kijavítása a fenti időtartamon belü| nem va|ósítható meg,
akkor a fe|ek egyeztetnek annak határidejérő|. A javítasok az intézmény műkodését nem
zavarhatják. Amennyiben a javításhoz az intézmény rész|eges vagy teljes kiürÍtésére van
szlikség, ennek valamennyi kö|tségét a Válla|kozó e|ő|egezi és vise|i.
A jótá||ási köte|ezettség az adott munkára vonatkozó te|jesÍtésigazo|ás (átvéte| napja)
kiá||ításának napjátó| kezdődik.
A jótál|ási köte|ezettség nem érinti a Megrende|őt megi|Iető ke||éKzavatossági jogokat, és azok
éruényesíthetősegét.
Válla|kozó te|jes káftéríEésĺ köte|ezettséget vá||a| je|en szezó1désse| kapcso|atosan okozott
károkért.

IV. Teljesítési határidő
Vá|la|kozó kote|es jelen szeződést a szerződés hatálybalépésétől számított 90 naptári
napon be|ül teljesíteni, me|y határidő magában fog|alja a hiba-, és hiánymentes műszaki
átvéte| lebonyo|ításának időtartamát is. Ezen határidő túllépése mega|apozza a megrende|ő
érdekmú|ását, így Megrende|ő jogosu|t - minden további bizonyítás né|ktll - a szeződést
fe|mondani vagy attó| elál|ni.
Minden, a szeĺződés te|jesítését akadá|yozó, el nem hárítható kü|ső körÜ|mény (vis maior) a
befejezési határidő modosítását vonhatja maga után, kivéve, ha bármi|yen munkaszeruezési
(több munkavá||aĺó alkalmazása, munkaszeruezés megvá|toztatása, stb.) e|járássa| mego|dható
lett vo|na a határidő betaftása. A határidő modosulásához az ok (és annak fenná||ásának
időtaftama) építési/felmérési naplóba va|ó bejegyzése és a Megrende|ő jóváhagyása szükséges.
Vá|la|kozó kije|enti, hogy a rende|kezésére á||ó te|jesítési időszak - figye|embe véve az
évszakokka| kapcsolatban fe|merÜ|ő munkavégzést á|talában akadá|yozó körü|ményeket is -
elégséges a szerződés határidőben töfténő hiány és hibamentes te|jesítésére.
Nem eredményezi a teĺjesíEési határidő modosu|ását az e|hárítható, i||etve a Vá||a|kozó á|ta| ke||ő
gondosságga| előre |átható okok miatt bekövetkezett késedelem.

V. A munkateľület átadása' munkavégzés, teruezés
A munkaterÜ|etet átadására a je|en szerződés a|áírását kovető 4 napon be|ül kerül sor. Felek
rogzítik, hogy a birtokbaadás nem je|enti az munkaterÜ|et forga|omtó| való mentesti|ését, tehát
Vá||a|kozó nem kizáró|agosan birtokolja a munkaterü|etet. Vá||a|kozó tevékenységét ennek
megfe|elően ke||, hogy szervezze.
Fe|ek megá|lapítját hogy a munkaterü|et - a fentiek okán - megfe|e|ő, ha a munkavégzés
megkezdhető.
A Vá||a|kozó energiaigényét e|sőd|egesen saját maga köte|es biztosítani, arra Megrende|ő nem
köte|es.
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4. A munkavĄ;zés során (ĺ||etve ba|esetveszé|yes hibáná|) a beje|entéstő| a munkavégzés kezdetéig
a személy-' Vagyon-, és munkabiztonságról, a környezetvá1elmi szabá|yok betaftásáró| a
Vá||alkozó köte|es gondoskodni.

5. Vá||alkozó köte|es a munkaterületet megfe|e|ően e|keríteni. Ennek során Vá||a|kozó ügye|jen arra,
hogy a terü|eten a forga|om biztonságos |ebonyo|ítását biztosítania ke||.

6. Válĺalkozó köte|es a ke|etkezett hu||adékot a jogszabályoknak megfe|e|ően gyűjteni, és hĺvata|os
hu||adéklerakó-he|yre szállÍtani, va|amint ezt a Megrendelő fe|é megfele|ően igazo|ni.

7. A munkav{;zés során a forga|om bĺztosítása a kivitelező fe|adata. A forga|omkor|átozásná| a
|ehető legkisebb méftékíÍ forgalomkor|átozásra ke|| törekedni. A forga|omkorlátozást az Ll7975
([.5.) KPM-BM egyrittes rende|et, a 20ĺt984. (XÍI.21.) KM rende|et, továbbá azide vonatkozó
műszaki előírásokban e|őírtak szerint ke|l kia|akítani.

8. Az építés, kivite|ezés során az útépítési- és útfenntaftási munkákra vonatkoző szabványokat
techno|ógiai e|őírásokat rende|eteket kel| betaĺtanĺ.

9. Válla|kozó fele| a Megrendelő, i||. harmadik szemé|yek vonatkozásában azok vagyontárgyaiban,
é|etében, testi épségében, i||. egészségében a neki fe|róható módon keletkezett hiányokéľt, i||.
károsodásokéĺt.

10. Amennyiben a forgalom kor|átozásához, vagy bárme|y munka e|vegzéséhez beje|entés' Vagy
engedé|y sztikéges, annak megszezése és az ezzel kapcso|atos ko|tségvise|és a Vá||a|kozót
terhe|i, meIynek e||enéĺtékét a Vá||aIkozói díj tartalmazza.

1 1. vI. Ka pcsolatta rtás, jog nyi latkozattétel
1. Fe|ek megá||apodnak abban, hogy amennyiben a megrende|ő cé|szerűtlen vagy szakszerűt|en

utasíEást ad, a vá||a|kozó koteles őt erre figye|meztetni. Ha a megrendelő a figyelmeztetés
e||enére utasítását fenntaftja, a vá||a|kozó a szerződéstő| e|á|lhat (fe|mondhatja a szeződést)
Vagy a fe|adatot a megrendelő utasíEásai szerint, a megrende|ő kockázatára e||áthatja' A
vá||alkozó köte|es megtagadni az utasítás te|jesíĽését, ha annak végrehajtása jogszabály Vagy
hatósági határozat megséľtéséhez vezetne, Vagy veszé|yeztetné mások szemé|yét vagy
vagyonát. Az elá||ási/felmondási jog csak akkor gyakoro|ható, ha más módon a szerződés
szeződésszerű tefesítése nem biztosítható a fentiek okán.

2. Fe|ek kifejezetten rogzítik, hogy az útburko|atbol kibontott nagyméretű és jó á||apotú
kockakövek nem minősĹi|nek hu||adéknat azok a kibontást követően is a Megrende|ő tu|ajdonát
képezik. Ezze| kapcso|atban Megrendelő e|őíqa, hogy ezen anyagokat a kibontás he|yétő|, a
Józsefuárosi Önkormányzat területén, a munkavegzés helyszínétő| számított 2 km-en be|tj| ke||

deponá|ni. Vitás esetben a műszaki e|lenőr nyilatkozata az irányadő a kockakövek á||apotának
kérdésében.

3. Felek kije|entit hogy a tevékenységÜk során a tudomásukra jutott tjz|eti titkot megőzik. Üz|eti
titokként definiá|nak minden o|yan adatot, me|y je|en szeződés keretein be|Ü| a másik fé||e|

kapcso|atban a tudomásukra jut. Kivételt képez ez a|ő| azon adatok összessége, amely a Kbt.
vagy más jogszabá|yok szerint nyi|vános adatnak minősü|.

4. A titoktartásĺ kotelezettség megszegésébő| eredő kárért az ezért fe|e|ő fé| káftérítési
kote|ezettség gel ta rtozi k.

5. Fe|ek titoktaľtasi kote|ezettsége kiterjed a munkavá||a|óikra, va|ame|y po|gári jogi szeződés
a|apján munkavégzésre irányu|ó jogviszonY, va9Y más jogviszony a|apján a fé||el kapcso|atban
|évő egyéb személyekre is. Ezen szemé|yek magatartasáért a titoktaftási köte|ezettség
viszonylatában az érintett fé|, mint saját magatanasáéľt fele|.

6. Nem minősülhet üz|eti titoknak mindazon adat vagy információ, ame|yet jogszabály Vagy a
támogatási szerződés, i||etve egyéb dokumentum az tiz|eti titok köréből kizár.

7. Jelen szeződésseĺ kapcso|atban joghatá|yos nyi|atkozattéte|re jogosult szemé|yek az a|ábbiat
akik jognyi|atkozataĺkat kizáró|ag írásban, az átvétel idejét igazo|ő módon tehetik meg
éľvényesen. Fe|ek ez a|att értik a te|efax i||. az e-mai| üzenetek vá|tását ha annak átvétele
igazo|ható, va|amint az építési naplóba az arrajogosu|t á|ta| tett bejegyzést is:

Megrende|ő részérő|:
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Tel, fax:
Vá|la|kozó részérő|:

8. A Megrendelő a 79Il20o9. (IX.15.) Korm. rende|et alapján a te|jesítést műszaki ellenőr
igénybevételéve| e||enőzi. A műszaki e||enőr adatai:

a. Cégnév:
b. Székheĺy:
c. eljáró műszaki el|enőr neve, e|érhetősége:
d. nyi|vántaftasi azonosító: ..........'''...

9. A műszaki el|enőr a Megrende|ő képvise|etében jár el.
10. Szeződő fe|ek je|en szeződés te|jesíEése során kotelesek együttműkodni.
11. Megrende|ő és Vál|a|kozó egymás írásbe|i megkereséseire azok kézhezvételétől számítva 2

munkanapon be|ü| írásban érdemi nyilatkozatot köte|esek tenni.
12. Megrende|ő képvise|ője jogosu|t a kivite|ezés során bármikor a munka á|lását e||enőrizni, és ezek

ered ményé rő| az építési na p|óba bejegyzéseket eszközö| n i.

vII. A szeződés teljesÍtésével kapcsolatos átadás átvételi e|járás
1. pc átadás.átvéte|i e|járás megkezdésérő| Vál|a|kozó Megrendelőt koteles készĘelentés

formájában írásban, a hatályos jogszabá|yi rende|kezéseknek megfe|e|ően értesíteni. Megrende|ő
kote|es az átadás-átvéte|i e|járást megkezdeni, és a Kbt. 130. 5 (2) bekezdés szerint |efolytatnĺ,
az ott meghatározott jogkövetkezmények terhe me||ett.

f. Az átadás átvéte|i e|járás időtartama - me|ybe nem számít bele a hibát hiányok kijavítasának
időtaftama - 5 nap.

3. Az e|járáson a Felek képvise|ői megvizsgá|ják a te|jesítest, jegyzőkonyłet vesznek fe|, me|yben
felvezetik az eset|eges hibák és hiányok |istáját. A Vá||a|kozó köte|es a jegyzőkönyĺbe nyi|atkozni
a hibák kijavÍtásának hatarnapjáról, mely nem ha|adhatja meg osszességében az 5 munkanapot.
A kijavÍtás időtaftama az átadás-áwéte|ĺ e|járás időtartamába nem számít be|e.

4, Az átadás.átvéte|i e|járáson a Vál|a|kozó átadja a je|en szeaődésben és jogszabályban rĘzített
egyéb iratokat, stb. Ennek hiánytalan te|jesítése a szeĺz&ésszerű te|jesítés fe|tétele.

5. A fentiek a|apján elvégzett hiánypot|ásokró|, il|. javításokró| a Vál|a|kozó ír.ásban tájékozüatja a
Megrende|őt aki a tárgyi munkát - megfele|őség esetén - átveszi.

6. A Vá||alkozó utófelü|vizsgá|ati e|járásban köteles kozremĹÍködni. ptr. utófelÜlvizsgálatot a
Megrende|ő híuja össze a te|jesítest követő 1 év e|te|tét követően. Az utófe|ri|vizsgálati
e|járásban a fe|ek különösen a te|jesítést követően fe|merti|t hibákat vizsgá|ják meg.

7. Vál|a|kozó köte|es együttműködni az érdekelt szeruekke|, szemé|yekke|.

VIII. Vegyes és záró rendelkezések
1. Je|en szeződést a Fe|ek a te|jesítésig kötik.
f. A szerz&és te|jesítés e|őtti megszíÍntetésére a 2013. évi V. toruény vá|lalkozási i||. kivite|ezési

szezó1désre vonatkozó sza bá |ya i i rá nyadók az a |á bbia k fi gye|em bevéte|éve| :

3. Megrende|ő jogosult e|á||ni a szeĺződéstő|, ĺ||. azt fe|mondani a Vá||a|kozó szerződésszęése
esetén azzal, hogy a súlyos vagy isméte|t szerződésszegés ez az érdekmú|ást onmagában
igazolja. I|yen súlyos szeződésszqés különösen ha:

a. a Vá|la|kozó ellen az i|letékes bírróság jogerős végzése alapján fe|számo|ási e|járás indul;
va9y

b. a Válla|kozó vĄ;e|számo|ás iránti kére|me (amennyiben gazdasági társaságró| van szó) a
cégbír.ósagnál benyújtásra kerü|t; vagy

c. a Vá||a|kozóva| szemben az i||etékes cegbíroság előtt megszűntetési, törlési e|járás indu|;

d. a Vá|lalkozó a je|en vá||alkozási szeződésben megjelolt bárme|y határidőt 5 nappa|
elmulaszt;

e. Vál|a|kozó tevékenysĄ;e Vagy mulasztása miatt személyi sérü|és Vagy a koz|ekedők
vagyonában o|yan anyagi kár ke|etkezit melyet Megrende|ő megtéríEeni |enne köteles;

f . a forga|om biztonságát nem bĺztosíEja;



9. a szükségesnél je|entősebb forga|omkor|átozási intézkedéseket tesz és ezt fe|szó|Ításra
haladéktalanul nem szűnteti meg;

h. Megrende|ő utasÍtásait nem taftja be, kivéve ha je|en szerzffiés másként rende|kezik;
i. jogszabá|yon a|apuló fe|mondási vagy elá|lási okok fenná||nak.

4. A Vá|lalkozónak i|yen esetben csak a már elvégzett munkák elszámo|ására |ehet igénye.
5. Megrende|ő jogosu|t és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szrikséges o|yan

határidőve|, amely |ehetővé teszi, hogy a szerzffiésse| érintett fe|adata e||átásáról gondoskodni
tudjon - ha

a. a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenÜ| 21o/o-ot megha|adó tu|ajdoni részesedést
szerez va|ame|y o|yan jogi szemé|y Vagy szemé|yes joga szerint jogképes szervezet,
ame|y tekintetében fenná|| a Kbt. 56. 9 (1) bekezdés k) pontjában meghatározott
va|ame|y fe|téte|.

b. a Vál|a|kozó közvetetten Vagy közvet|enül L1olo-ot megha|adó tu|ajdoni részesedést
szerez va|ame|y olyan jogi személy vagy szemé|yes joga szerint jogképes szeruezetben,
ame|y tekĺntetében fenná|| a Kbt. 56. 5 (1) bekezdés k) pontjában meghatározott
va|ame|y fe|tétel.

c. A Kbt. L25. s (5) bekezdés szerinti fe|mondás esetén a Vá||a|koző a szerz&és
megszűnése előtt már te|jesített szolgá|tatás szerződésszerű pénzbeli e||enéftékére
jogosult.

6. A Vá||a|kozó jogosu|t je|en szeződéstől va|ó e|á||ásra, ha Megrendelő - neki felróhatóan - a
munkaterÜ|et átadási kote|ezettségét a következményekre töfténő figye|meztetés e||enére, a
fe|szó|Ítás átvéte|étő| számíwa is 15 napot megha|adóan e|mu|asĄa.

7. Je|en szeződés aláírását közvetlenül megelőzően Vá||a|kozó bemutatta a 306ĺ2oLL. (XII.23.)
Korm. rende|et 9. $-ában meghatározott szakmai fe|e|ősségbiztosításra vonatkozó kötvényt.
Vá||a|kozó nyilatkozza, hogy a biztosÍ!ás hatá|yát a je|en szerződés te|jesítéséig fenntatja.

8. E szerződésben nem szabá|yozott kérdésekben a 2013. évi V. törvény a Po|gári Torvénykönyvrő|
és a Kbt., továbbá a kapcso|odó jogszabá|yok vonatkozó rende|kezései az irányadók.

9. Fe|ek megá||apodnak abban, hogy a Válla|kozó nem fizet i|leWe számol el a szeződés
te|jesÍtéséve| osszefüggésben o|yan kö|tségeket, me|yek a Kbt. 56. s (1) bekezdés k) pontja
szerinti feltételeknek nem megfe|elő társaság tekintetében merti|nek fe|, és me|yek a Vá||a|kozó
adóköteles jövede|mének csökkentésére aIkalmasak.

10. Felek megá||apodnak abban, hogy a szerződés te|jesí|ésének teljes időtartama alatt tu|ajdonosi
szerkezetét Vá||a|kozó a Megrende|ő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 125. 5 (5)
bekezdés szerinti ügy|etekről a Megrendelőt ha|adéktalanu| értesíti.

11. Fe|ek esetleges vitás ügyeiket egyeztetés útján rendezik - mďiátori i||. vá|asztottbírósági
közreműkodést nem vesznek igénybe -, ennek eredményte|ensége esetén a jogviták eldontésére

hatáskortő| függően kikötik a Megrende|ő székhe|ye szerinti bírőságl Törvényszék
kizá ró|agos illetékessegét.

12. Je|en szerződés csak a Kbt. 132. $ a|apján módosítható.
13. Fe|ek megá||apodnak abban, hogy amennyiben je|en szeę&és bárme|y pontja kogens

jogszabályba ütközne, vagy a közbeszezési e|járás köte|ező érvényű dokumentumának
tafta|máva| e||entétes |enne, akkor je|en szeződés fentieket séftő rende|kezése he|yébe -
minden további jogcse|ekmény, így kü|önosen a szeződés módosítása né|kü| - a megséftett
köte|ező éruényű jogszabá|yi rende|kezés vagy közbeszezési dokumentumĺ rendelkezés kerü|.
Fentieket ke|| megfele|ően alka|mazni, ha va|amely kógens jogszabá|y akként rende|kezit hogy
va|amely rende|kezése a szerzffiés része és azt szövegszerűen a szeę&és nem tarta|mazza (az
adott rende|kezés a szerződés részét képezi).

14. Je|en szerződés..... megegyező, eredeti pé|dányban készült el, e|választhatatlan részét képezi
( meg rendelő pé|dá nyá hoz csatolva ) a közbeszerzési e|já rá s i rata nya ga.

Ĺ5. A szerződés a mindkét fél a|áír.ásra és kote|ezettségvá||alásra jogosult vezető tisztségvise|őjének
(Vá | |a I kozón á| cégszer íj) a |á ír.ása esetén éruényes'

16. Je|en szerzffiés az a|áírásának napján |ép hatá|yba.



Fe|ek a szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, e|o|vasás és éfte|mezés után,
helybenhagyó|ag a|á írják.

Kelt: Budapest 2014.

Megrendelő Vá||a!kozó

Ellenjegyzem:

pénzügyi e||enjegyző



1. számú me|léklet

TARTALOM- ES KBT. 49. S Q NTI IRATJEGTZEK
oldaIszám

1. Tartalomieovzék fl. sz. me||ék|et)
f. Felo|vasó |ao Q.I. l f.2. sz. me||éklet)
3. Ajánlati nyĺlatkozat, a Kbt. 60. g (3) és (5) bekezdésére vonatkozóan (3/A.

sz. mel|éklet), nyi|atkozat a|vá||alkozókra vonatkozóan (Kbt. 40. s (1)

bekezdés a) és b) pont), nyilatkozat a|ka|masság igazolására igénybe vett
más szeruezet vonatkozásaban Kbt. 55. Ę (6) bekezdés a) pontja szerint

4. Nyi|atkozat az erőforrások rendelkezésre á||ásáről (3lB. sz mellék|et)
5. Nvi|atkozat a Kbt. 55. t (6) bekezdésére GĺC. sz me||ék|et)

I. FEJEZET: KIZARO oKOKKAL KAPCSOLATBAN ELOIRT NYILATKOZAToIí
IGAZOLASOK
Nyi|atkozat akizárő okok fenn nem á||ására vonatkozóan aján|attevő, alvá||a|kozó és
az a|ka|masság igazo|ásában részt vevő más szeruezet vonatkozásában (4. sz.
mellék|et)
A Kbt. 56. s (1) bekezdés k) pont kc) a|pontja tekintetében az aján|attevő
nyi|atkozata arrő|, hogy o|yan társaságnak minősÍi|-e, me|yet nem jegyeznek
szabályozott tőzsdén Vagy ame|yet szabályozott tőzsdén jegyeznek; ha az
ajánlattevőt nem jegyzik szabá|yozott tőzsdén, akkor a pénzmosásró| szó|ó töĺvény
3. 5 r) pontja szerint definiá|t valamennyi tény|eges tu|ajdonos nevének és á||andó
|akóhe|yének bemutatásat taftaImazó nyi|atkozatot szükéges benyújtani;
amennyiben a pénzmosásró| szó|ó töruény 3. s 0 pontja szerinti tény|eges
tulaidonos nincsen, az aián|attevő erre vonatkozó nyi|atkozata (4. sz. me||éklet)
TI. FEJEZET: GAZDASAGI ES PENZUGYI ALKALMASSAGGAL
KAPcso !áTBAN E LőÍ RT NYI tATKozATo K IGAzo LAsoK
P/1. Ajánlattevő csato|ja a 310/2011. (Xil. 23.) Korm. rende|et 14. 5 (1) bekezdés
c) pontja a|apján az eljárást megindító fe|hiivás megkÜldését megelőző 3 üz|eti évre
vonatkozó, a közbeszerzés tárgyábő| (Iit feĺújĺtiísi kĺvĺtelezési munkákbol) származő
- á|talános forga|mi adó né|kül számított - árbevéte|érő| sző|ő nyilatkozatát attó|

függően, hogy aján|attevő mikor jött |étre, i||etve mikor kezdte meg tevékenységét,
amennyiben ezek az adatok rendeĺkezésre á||nak. (5. sz. me||ék|et)

vagy
Nyilatkozat a 31o/2o11. (xII.23.) Korm. rendelet 14. s (8) bekezdése,
valamint a L7. s (6) bekezdés szerinti a gazdasági és pénzügyi és/vagy
mĺiszaki és szakmai alkalmassági kiivetelményeknek va!ó megfelelésrő!
amennyiben alkalmassagát . választása szerint . nyi|atkozatta| kívánja
isazolni. (8. sz. me||éklet)
ilI. FEJEZET: M.USZAKI, ITLETVE SZAKMAI ATKALMASSAGGAL
KAPcso IATBAN E LoI RT NYI láTKozATo K IGAzo LAsoK
MIL. az ajánlattéte|i fe|hitvás megktildésétő| visszafe|é számÍtott öt évben (60
hónapban) te|jesÍtett és átadás-átvéte||e| lezáru|t építesi szeaődéseinek ismeftetése
a szelzfuést kotő másik fé| á|tal adott igazo|ássa| (310/2011' (Xil. 23.) Korm.
rende|et. 16. g (3)' (5) bekezdés)'
Fu igazo|ásban meg kell adni:
. a megépített |étesítmény megnevezését;
. az e|v4)zett munkák felsoro|ását;
. saiát te|ĺesítés o/o-os méĺtékét



. az el|enszo|gá|tatás nettó összegét; és a saját te|jesítés értékét

. a te|jesítés idejét és he|yét,

. a szerződést kotő másik fél nevét, címét,

. nyilatkozni ke|| arró|, hogy a te|jesíŁés az e|őírásoknak és a szeződésnek
megfe|elően történt-e. (6. sz. melléklet)

vagy
Nyitatkozat a 3Loĺ2o11. (xII.23.) Koľm. rende|et 14. s (8) bekezdése,
vatamint a L7. s (6) bekezdés szeľinti a gazdasági és pénzügyi éslvagy
míiszaki és szakmai atkatmassági ktivetelményeknek való megfele|ésľől
amennyiben alkatmasságát - választása szerint . nyilatkozattal kívánja
iqazolni. (8. sz. mellék|et)
Iv. FEJEZET: Az AJÁNLATTÉľEH FELHÍVASBAN ELoiRT EGYEB
NYI lÁTKozATo K IGAzo LAso K
A|áírási címpé|dány/a|áírási minta
A cégkivonatban nem szereplő köte|ezettségvá||a|ók esetében a cégjegyzésre
jogosult szeméIytő| származó, ajánlat aláír,ására vonatkozó (a meghata|mazott
a|áírását is tafta|mazó) írásos meghata|mazás te|jes bizonyító eĘű magánokiratba
foo|a|va O, sz, me||ék|et)
Nyi|atkozat a fe|e|ősséq biztosítasró| (9. sz. me||éklet)

Árazatlan kö|tséqvetés kitö|tve
Konzorciumi meoá||aoodás (közos aián|attétel esetén)
Nyilatkozat az e|ő|q visszafizetési biztosíték rende|kezésre bocsátásáró| (10. sz.
me||éklet)
Aiánlat CD-re vaqy DVD-re írva
v. FEJEZET: Üzľrr TITKoT TARTALMAZo IRAToK (ADoTT ESETBEN) oná||ó

meIlék|etben

vI. FEIEZET: Az A'ÁNLATTEVo ALTAL BEcsAToLNI KIVANT
DOKUMENTUMOK (ADOTT ESETBEN)
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2.1.. számű me|léktet

FELotvAsóLAp
(önálló ajánlattéte| esetén)

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

Fax:

Ajánlattétel tárgya: ,,VállalkozásÍ szenődés keretében a Delej utca és Tisźes utca
felújítiásÍ m unkáinak elvégzése,,

Ajánlat:

Ivállaltozói díj (nettó HUF) |

Keltezés (he|ység, év, hónap, nap)

(cegjegyzésre jogosult vagy szabáĺyszerűen
meghataImazott képvise|ő aláírása)
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2,2, számú melléklet
FELoLvAsótAp

(közös ajánlattéte| esetén)

L. Ajánlattevői konzoľcium
Név:
SzékheIy:
Telefon:
E-mail:

Fax:

Tagok adatai (néV, székhe|y):

Tagok adatai (név, székhely):

AjánIattétel tárgya: ,,VáIlalkozási szetződés keretében a Delej utca és Tisźes utca
fel újítá si m u n ká ina k elvégzése,,

Aján|at:

Ivállalrozói díj (nettó HUF) ]l

Ke|tezés (he|ység, év, hónap, nap)

(cegjegyzésre jogosu |t vagy szabá |yszeríÍen
meghataImazott képvise|ő a|áír.ása)



3/A. számú melléklet

AJÁNLATI NYILATKoZAT

A|ulírott ..'.....................' mint a ..''......... (aján|attevő megnevezése)
(aján|attevő székhe|ye), (Ajánlattevőt nyilvántartó cégbírósag

neve), (Aján|attevő cegjegyzékzáma) nevében köte|ezettségvál|a|ásra jogosu|t
(tisztség megjelö|ése), a Józsefuárosi önkoľmányzat, mint Aján|atkérő ,,Vállalkozási

szerződés keretében a Delej utca és Tisztes utca fe|újÍtási munkáinak e|végzése,,
targyában megindÍtott közbeszerzési e|járással összefĹiggésben.

1. Nyi|atkozom a Kbt. 40. s (1) bekezdés a) pon$a a|apján, hogy a kijzbeszerzés tárgyának
a|ábbiakban meghatározott részeive| összeftJggésben a|vá|laIkozó(ka)t veszek igénybel:

2. Nyilatkozom a Kbt. 40
kozbeszeaés éftékének

5 (1) bekezdés b) pontja a|apján, hogy a szerződés te|jesÍtéséhez a
méftékben az a|ábbi a|vá||a|kozó(ka)t kÍvanom igénybe

az a|ábbi száza|ékos ará

Nyilatkozom a Kbt. 55. 5 (5) bekezdése a|apján, hogy az alábbi kapacitást nyújtó szeĺvezet(ek)et
ki venni3:

4. A Kbt. 60. s (3) és (5) bekezdései a|apján nyi|atkozom, hogy aján|atunk az e|őzőekben
meghatározott - á|talunk te|jes körűen megismeft - dokumentumokon alapszik.

A szezóldésteruezetben rögzített, a tárgyi feladat eĺ|átásához szükséges köte|ezettségeinket
maradékta|anuI te|jesÍtjÜk a Fe|o|vasó|apon rĘzített ár a|kaImazásáva|. Nyi|atkozunt hogy

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



ajánlatunkat az aján|ati kotöttség beá||tát követően az ajánlattéte|i fe|hívasban megjelo|t időpontig
fenntartjuk

Nyilatkozom, hogy nyeftességÜnk esetén a jelen dokumentáció me||ék|etét képező szeződésteruezet
megkotését vá||a|juk és azt a szerződésben fog|a|t a fe|téte|ekkel te|jesítjük.

Nyilatkozom továbba, hogy
! vá||a|kozásunk a kis- és középvá||a|kozásokró|, fej|ődéstik támogatásáról szó|ó törvény szerint

D ;ä||;iä,ffik ä h[J[''ľ'[Ĺ1'::.[ä[::ĽlĹozásotról, fej|ődésük támogatásá rő| sző|ő

töruény hatálya a|á5.

Ke|tezés (he|ység, év, hónap, nap)

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

a miko-, kis- vagy középvá||a|kozás a 2004. évi )00űV. törvény
rendelkezéseinek tanuImányozását kovetően kérjük megadni.
5 A nem a|ka|mazandó szövegrészt kérjtjk törö|ni.

meghatározásai szerint - a megfe|e|ő vá|aszt a jogszabá|y



3lB. számú me!|ékIet

NYILATKOZAT
az erőÍorrások rendelkezésre ál lásáról

A|ulírott ......., me|yet képvisel: ..........., mint kapacitást rende|kezésre bocsátó
szeĺvezet a kozbeszezésekrő| szőlő 20Ll. évi CVffi. torvény (Kbt.) 55. $-ának (5) bekezdése alapján
k.lje|entem, hogy a Józsefuárosi önkoľmányzat, mint Aján|atkérő ''Vá||alkozasi szerződés
keretében a Delej utca és Tisztes utca fe|újÍtási munkáinak elvégzése'' tárgyban megindított
közbeszezési e|járásban a szerződés teljesítéséhez szüKéges a|ábbi erőforrások az aján|attevő
rende|kezésére fognak á||ni a szerződés te|jesítésének időtaŕama a|att:

{Az érĺntett erőforrások pontos leírása a pénztigyi es gazdasiágL illetve a m(Íszakiés szakmaÍ
aĺkalmasság tekintetében az ajánĺati felhĺuás szerint.}

Ke|tezés (he|ység, év, hónap, nap)

(cegjegyzésre jogosu |t vagy sza bá lyszerĹĺen
meg hata I mazott képvise|ő a lá írása)



3IC. számú melléklet

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

A|ulírott mint a ............. (a1ánĺattevő megnevezése)
(ajántattevő székhetye) (Ajánlattevőt nyiluántartó cegbírósiíg

neve) (Ajántattevő cqjqlzél<szánĐ nevében kotelezettségvá||a|ásra jogos.u|t

................. (tisztség mq1etcitése), a Józsefvárosi önkormányzat mint Aján|atkérő ,,Válla|kozási
szerződés keretében a Delej utca és Tis*es utca fetújítási munkáinak e|végzése', tárgyban
meg i nd ított közbeszezési eljá rá ssa | összefÜ ggésben.
ł rut. 55. s (6) bekezdésének a) pontja a|apján nyi|atkozom, hogy az a|ka|masság igazo|ásakor
bemutatott, más szeĺvezet á|ta| rende|kezésre bocsátott erőforrásokat a szerz&és te|jesítes során
tény|egesen igénybe fogom venni. Ennek módja6:

A Kbt. 55. 5 (6) bekezdésének b) pontja alapján nyilatkozatom, hogy azon szeľvezetet, ame|ynek
adatait az a|kalmasság igazo|ásáhoi ře|hásználom, az a|ábbi módon voňom be a te|jesítés során7:

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

(cegjegyzésre jogosu |t vagy sza bá lyszerűen
meg hata|mazott képvise|ő a lá írása)

6 A megíe|eĺő rész kitöltendő!
7A megfe|e|ő rész kitö|tendő!
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4. számű melléklet

Alu|írott

NYTLATKOZAT
a kizárő okok vonatkozásába n

a(z)
(székhely:

ň;;;il l;o;i ;ä äŕ ; ; ä;;f .,il;;í łili.;ää;;;i; ;' }. ;jäl'':.T9"9'Jff,ľ."-T:. "i?jľJá:'ä:kěretébeń a oérc5 utca és Tisztes utca felújítási munkáinak e|végzése'' !árgyban kiítt
ki5zbeszerzési e|járás során az a|ábbi nyi|atkozatot teszem aP'lzáró okok vonatkozásábano:

I.
Az á|ta|am képviselt szeruezet nem taĺtozik a Kbt. 56. s (1) a} k) pontjaiban, Kbt. 56. 5 (2)

bekezdésében és a Kbt. 57. 5 (1) bekezdés a)-d) és í) pontjaiban meghatározott kizárő okok hatá|ya

a|á.

u.
Cegünt mint ajánlattevő a szerz&és te|jesÍtéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56. s (1) bekezdésében
es a r.ot. 57. s (1) bekezdés a)-d) és f) pontjaiban meghatározott |<zárő okok hatá|ya aláeső

alvá||alkozóVafuá|hlkozókat, i||etve a részünkre kapacitásait rendelkezésre bocsátó

szeruezetet/szeruezetek nem tartoznak a Kbt. 56. s (1) bekezdésében és a Kbt. 57. 5 (1) bekezdés a)-

d) és D pontjaiban meghatározott kizáró okok hatá|ya a|á.

ur.
A| u | írott ajá n lattevő nyi |atkozom, hogy cĄ;emetg

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

Amennyiben a céget szabá|yozott tőzsdén nem jegyzik, úgy10

- az a|ábbiákat nyi|atkozom a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről es
negakadátyozásárót szótó 2007. évi oocryI. töruény 3. 5 r) pontja szerint definiált
va|ámennyi tény|eges tu|ajdonosró|11:

8A Kbt' 57. s (1) bekezdés a)-d), va|amint D pontjában fog|a|t kizáró okokra vonatkozó nyi|atkozatot az a|vá||a|kozó és az

a|kalmasság igażđĺsaoan részt-veúő más szervezet vonatkozásában az aján|attevő vá|asztása szerint a kĺivetkezők szerint lehet

igazolni:
a-) ajánlattevo saját nyi|atkozatot nyújt be (a fentiek szerint - 6' sz' iratminta) arró|, hogy nem vesz igénybe a Kbt' 57. 5 (1) bekezdés

ai-đ;, va|amint-D póntja szerinti kizáró oror ľratálya a|á eső a|vá||alkozót, va|amĺnt az á|ta|a a|ka|masságának igazo|ására igénybe

vétt ńĺs s'e,vezôt nem tartozik a Kbt. 57' 5 (1) bekezdés a)-d), va|amint f) pontja szeńnti kizáró okok hatá|ya a|á, vagy

b)az e|járásban megjelö|t a|vá||alkozó nyilatkozatát . a meg nem je|ö|tekre aza)poĺt szerinti nyi|atkozat mel|ett -, va|amint az

aĺka|masság igazo|ására ĺgénybe vett más szervezet nyilatkozatát is benyújthatja arró|, hogy a szervezet nem t.artozik a Kbt. 57. $
(1) bekezdés a)-d), valamint Q pontja szerinti kizáró okok hatá|ya a|á.
9 Megfe|e|ő vá|asz a|áhúzandó!
10 Megfele|ő vá|asz a|áhúzandó!I A p?nzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzésérő| és megakad á|yozásáró| sző|ó 2007 . évi OO{ffI. törvény 3. 5 r) pontja

szerinttényIeges tulajdonos :

ra; a-'természetes szemé|y, aki jogi szemé|yben vagy jogi szemé|yiséggel nem rende|kező szervezetben kozvet|enÜ| vagy - a
ľofárĺ ľorvénykönyvrő| szań.zoĺi. évi v' tolvény (á továuoiaroan: Ptk.) 8:2. s (a) bekezdéseben meghatározott módon.
köňefue a szavazati jogok vagy a tu|ajdoni hányad |ega|ább huszonÖt száza|ékáva| rendelkezik, ha a jogi szemé|y yagy jogi

szemé|yiségge| nem rénóe|kezg.sze*ezět nem a śzabáýozott piacon jegyzett társaság, ame|yre a kozösségi jogi szabá|yozássa|

vagy aua|éóyenértékiÍ nemzetközi e|őírásokka| összhangban |évő közzétételi követe|ményekvonatkoznak,
.oj az a természetes vemé|y, aki jogi szemé|yben vagy jogi szemé|yiségge| nem rende|kező szervezetben - a Ptk. 8:2 5 (2)

bekbzdésében meghatározott 
j'megľlitározó 

beiolyássa| rendđkezitrc) az a természetes szemé|y, akinek megbízásábó| va|ame|y

ügy|eti megbízást végrehajtanak,
rd) a|apítványok esetében az a természetes szemé|y,.ĺ' 

ár az ä|apítvány vagyona |ega|ább huszontit száza|ékának a kedvezményezettje, ha a |eendő kedvezményezetteket már

meghatároztát
2. aikinek érdekében az a|apítványt |étrehoztát i||etve műktidtetit ha a kedvezményezetteket mé9 nem határozták meg, vagy

3. aki tagja az a|apítvány keze|ő śzeruénet vagy meghatározó befo|yást gyakoro| az a|apíWány vagyonának |ega|ább huszonöt

száza|éka felett, i||eWe az a|apíwány képvise|etében e|jár, továbbá
re) az ra)-rb) a|pôntokban mednaurózott természetes łemé|y hiányában a jogi szemé|y vagy jogi személyisegge| nem rende|kező

szervezet vezető tisztségviselője;
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neve:

va9y

á||andó |akóhe|ye:

- az alábbiakat nyi|atkozom, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása mege|őzésérő|
és megakadályozásárő| sző|ő 2007. évi ooo0/I. töruény 3. 5 ra)-rb) pontja szerinti
természetes szemé|y hiányában az re) pont szerinti tény|eges tulajdonos a jogi szemé|y vagy
jogi szemé|yiségge| nem rende|kező szeruezet vezető tisztségviselője(i)., aki(k)nek nevét és
á|landó |akóhe|yét az alábbiakban adjuk meg:

vezető tisztségvise|ő : 
11

, á||andó |akóhe|ye:

ry.
Alulírott ajánlattevő nyi|atkozom, hogy a lőzsefuárosi önkoľmányzat, mint Aján|atkérő

''Váttatkoási szeződés keretében a Delej utca és Tisztes utca felújítási munkáinak
elvégzése', tárgyban megindított közbeszerzési e|járás tekintetében válla|kozásunkka| szemben
nem átlnak fenn a Kbt.-ben fog|a|t alábbi kzáró okot ame|yek szerint nem |ehet aján|attevő:

Kbt. 56. 5 (2) bekezdés:
- ame|yben kozvetetten vagy közvet|enül több, mint 25olo-os tu|ajdoni réssze| Vagy szavazati joggal
rende|kezik o|yan jogi szemé|y Vagy szemé|yes joga szerint jogképes szeruezet, amelynek
tekintetében az 56. $ (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételek fenná||nak.

A)x nincs ilyen közvetetten Vagy közvet|enü| tobb, mint 21o/o.os tulajdoni résszel vagy szavazatijo99a|
rende|kező jogi szemé|y Vagy szemé|yes joga szerint jogképes szervezet.

Ke|tezés (he|ység, év, hónap, nap)

(cegjegyzésre jogosu |t vagy szabályszerĺÍen
meg hata I mazott képviselő a |á írása)

B)* Amennyiben van tobb, mint 25o/o-oS tu|ajdoni réssze| Vagy szavazati hányadda| rendelkező
gazdasági társaság - amelyet az a|ábbiakban nevezek meg:

a tu|ajdoni réssze| Vagy szavazati hányaddal rendelkező gazdasági társaságra vonatkozóan a Kbt. 56.

s (2) bekezdésében hivatkozott kizáró feltéte|ek nem á||nak fenn.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

(cegjegyzésre jogosu |t vagy sza bá |yszerűen
meg hata |mazott képviselő a |áírasa)

12 szükség esetén bővíthető!
13az ra)-rb) alpontokban meghatározott természetes szemé|y hiányában a jogi szemé|y vagy jogi szemé|yiségge| nem rendelkező
szervezet vezető tisztségvise|ője

'4 szÍ'ikség esetén bővíthető!



5. számú me|léklet
Nyilatkozat az árbevéte|ről

3ĹoI20ĹĹ. (xII. 23.) Korm. ľende|et 14. s (1) bekezdés c) pontja alapján

A|ulírott...... mint a(z)............
(székhe|y:.. .....) cegjegyzésre jogosu|Vmeghata|mazott képvise|őjels ezenne|
kije|entem, hogy a(z). mint aján|attevő/kozos ajánlattevő/ az a|ka|masság
igazo|ására igénybe vett más szeruezet16 az eljárást megindító fe|hÍvás megküldésétő| visszafe|é
számÍ|ott 3 Üzleti évben e|ért . Árł néltul számított - közbeszezés tárgyának megfe|elő
tevékenysĄ7bb| (út feĺújĺÉsĺ kivitelezésĺ nunkákbol) származó - AFA né|kü| számított - árbevételrő|
az a|ábbiak szerint nyi|atkozom:

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

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

15 ré6ük a nyl|atkozatot a|áíró személye szerint a megfele|ő részt aláhúzni.
16 A nyi|atkozattevő szemé|ye szerint a megfelelő rész a|áhúzandó!



Alu|írott mint a(z) (székhe|y:
cégjegyzésre jogosult/meghata|mazott képvise|ójel7 ezenne| kije|entem, hogy a(z)
ajánlattéte|i felhÍvás megktildésétó| visszafelé számított 5 évben (60 hőnapban)

Ke|tezés (he|ység, év, hőnap, nap)

17 Kér.jtik anyi|atkozatot aláíľÓ személye szeľint a megfeleló részt aláhrizni!

az a|ábbi kozbeszerzés
t
tárgya szerinti építési beruházásokat

(cégjegyzésre jogosult vagy szabá|yszer en
meghataImazott képvise|ó a|áírása)
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7. számú melléklet

MEGHATALMAZAS

A|ulírott mint a(z)
(''érn"ly ajánlattevő/a|vá||a|koző| - az a|ka|masság

igazolására igenybe vett más szeruezet18 cégjegyzésre jogosu|t képvise|ője ezennel

meghata|mazom (szig.sz.: ; szü|.: .-; an.:

*.'t Alá''|.tkérő ,'vállalkozási szerződés kerctében a De|ej qtca -és Tisztes utca
felújítási munkáinak elvégzése', tárgyban hirdetmény és tárgya|ás nélkÜ|i közbeszezési
eljárás kapcsán készí|ett aján|atunkat a|áírásáva| |ássa e|.

Keltezés (he|ység, év, hónap, nap)

(meg hata| mazó cégjegyzésre jogosu |t

képvise|őjének a |á ír.asa)

E|őttünk, mint tanúk e|őtt:

A|áírás:
Név:
Lakcím:

(meg hata I mazott alá í.ása)

A|áírás:
Név:
Lakcím:

18 A nyilatkozattevo személye szerint a megfelelő résza|áhúzandól.



8. számú melléklet

NYITATKOZAT

a 310/2011 (}cI.23.) Korm. rende|et 14.s (8) bekezdése, va|amint a 17.$ (6) bekezdés szerĺnti a
gazdasági és pénzĹigyi éslvagy műszaki és szakmai a|kalmassági követe|ményeknek va|ó

megfelelésrő|
amennyihen a|ka|masságát - választása szerint - nyi|atkozattal kÍvánja igazoĺni.

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

;égüffi; ;;""(ľ ]1ill1li]:(.já.ü.tňä ;äj"'Eä[.:ffät 
nvi|vántaftó

kötelezettségvállalásra jogosu|t (tisztség megje|o|ése) k.lje|entem Józseńrárosi
önkormánYzat mint Aján|atkérő ''Vá||alkozási szeződés keretében a Delej utca és
Tisztes utca felújítási munkáinak elvégzése'' tárgyban megindított ki5zńszerzési e|járásban

nyilatkozom,
hogy aján|atkérő á|tal tárgyi e|járás ajánlattéte|i felhiivásában e|őílt gazdasági és pénzÜgyi,
valamint műszaki és szakmai alkaImassági fe|téte|eknek mindenben megfe|e|ek.
Tudomásu| Veszem, hogy amennyiben az Aján|atkérőnek kétsége merü| fel jelen nyilatkozat
va|óságtafta|mával kapcso|atban, akkor a Kbt. 67.5 (1) bekezdése a|apján fe|vi|ágosítas kérés
keretében e|őírhatja számomra a megfe|e|ő igazolás benyújtását.

Keltezés (he|ység, év, hónap, nap)

(cegjegyzésre jogosu|t vagy szabá|yszerűen
meghataImazott képvise|ő a|áír.ása)



9. számú mel!éklet

NYITATKOZAT
A SZAKMAI FE LE LőssÉG BlzlTosÍrÁsnól

i::::::: .......................:.:..l...:::......:::..l...:....l...::.....:.:::......::..l.. 
mint 

ĺszerrĹĺí]
...) ajánlattevő szeruezet cégjegyzésre

jogosult képvise|ője a Józsefoárosi onkormányzat, mint Ajánlatkérő Jállalkozási
szenődés keretében a Detej utca és Tisztes utca fe|újítási munkáinak elvégzése''
tárgyában kiílt közbeszerzési eljárás során az alábbi nyilatkozatot teszem.
Ezúton

nyilatkozomthogy

nyertességem esetén válla|om, hogy a szeződéskötés időpontjában az e|járást megindíto
fe|hívás Egyéb információk pontjának 21. a|pontjában fog|alt mértékű (lega|ább 30.000.000,.
FVév és lega|ább 5.ooo.ooo,- FVkáresemény méftékű szakmai fe|elősségbiztosítassa|) szakmai
felelősségbiztosÍtássa| rende| kezni fogok.

Ke|tezés (helység, év, hónap, nap)

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



1o. sz' mel|éklet

NYILATKOZAT

a Kbt. 126. s (5) bekezdés szeľint előleg visszafizetési biztosíték rendelkezésre
bocsátásáról

Alulírott mint a(z)
(székhe|y:

ńö äli ;.é Ňil6j ; ; ł; 
j ; áäf"ä J łiläffi ffi ť 

.' 
il.ľ,*"ľ'?.i:;ä:á":;ľ' i"".'#ä:;

szeződés keretében a Delej utca és Tisztes utca felújÍtási munkáinak elvégzése,,
tárgyban kiíÉ közbeszerzési eljárás során az a|ábbi nyilatkozatot teszem.
Ezúton

nyilatkozom,hogy

az igénye|t e|ő|eggel megegyező osszegű elő|eg visszafizetési biztosítékot |egkésőbb az
e|ő|eg bekérő benyújtásá na k időpontjá ig rende| kezésre bocsátom.
Tudomásul veszem, hogy ajánlattevőként szerzffiő fé| vá|asztása szerint nyújthatóak óvadékként
az e|őírt pénzösszegnek az aján|atkérőként szeződő fé| fizetési szám|ájára töfténő befizetéséve|
(átuta|ásával), bank vagy biztosíto á|ta| vá||a|t garancia vagy banki készfizető kezesség
biztosítasava|, vagy biztosÍtási szerződés a|apján kiá||ított - készfizető kezessĄ1vá||a|ást
ta rta| mazó - köte|ezvénnye| te|jesíthető.

Ke|tezés (he|ység, év, hónap, nap)

(cegjegyzésre jogosu |t vagy szabá |yszerĹíen
meghatalmazott képvise|ő aláírása)



VáltalkozásÍ szerződés keretében a Delej utca és Tisztes uta felújítiásÍ munkáinak
elvégzáse

Delej utca

A fe|újítas keretében az útburko|at, szegélyek te|jes cseĘét, va|amint a járdák érintett szakaszainak
fe|újítasát ke|l e|végezni. Az utca jelen|eg nagykockakő burko|atta| e||átott, kéto|da|i kieme|t szegél|ye|,

aszfa|tjárdákka|, he|yenként keskeny zö|dsáwa|. Az utca a Vajda Péter utcátó| tart a Golgota útig. A
szakaszon csomópont, keresztezés nincs.
Az utca burko|ata erősen |erom|ott á|lapotban van. A burko|at sok he|yen megsü|lyedt, a kovek
kifordu|tat néhol már hiányos is. A szegé|yek megsü||yedtet töredezettek, a fugák kiperegtek. Az
utca vízelvezetése a városĺ zát csapadékcsatorna rendszerre| megoldott.
A parko|ókat a meg|évő, elbontásra kerü|ő nagykockakőbő| kel| megépíEni, o|y módon, hogy a bontott
kövekből ki kel| válogatni a legjobb darabokat, és azokat ke|| fe|használni. Ezeknél is figye|emme| ke||

|enni, hogy a kövek legszebb olda|a |egyen a tetőfe|Ü|et fe|é fordítva. A bontásbó| visszamaradó
köveket az Ajánlatkérő á|ta| kĺje|ölt |erakóhe|yre be kel| szá|lítani.
Az érintett szakaszon öná||ó műtárgy építésére nincs sztikség. Fák és egyéb jelentős növényzet
kivágására, iftására a beruházás során nincs szükég.

a szta I t ú t pá I ya sze rkeze te
. 4 cm AC 11 kopó - aszfalt kopóréteg

' 6 cm Ac 16 kötő - aszfa|t kötőréteg
. f0 cm Ckt cement stabi|izáció
. 20 cm homokos kavics védőréteg

nagykocka kő pa rkolók pályaszerkezete
. 18 cm nagykockakő. 5 cm ágyazőzűza|ék
. 15 cm Ckt cement stabilizáció

' 15 cm homokos kavics védőréteg

aszfalt járda pályaszerkezet (javíandó helyeken)
. 3 cm MA-4 - ontottasďa|t kopóréteg
. 15 cm CK cement stabllizáció
. 15 cm homokos kavics védőréteg

Útburkolatijetek: tartós kivite|űet a tere|ő vona| osztása 4ĺf m.

Felfestés típusa Felfestés fajtája Szélessé9e

ZáróvonaI folytonos 0,12 m

Uttest szé|e burko|ati je| folytonos 0,15 m

TerelővonaI szaggatott 0,12 m
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Forga|om e|ő| e|zárt terü|et fe|festése

Festések minimá|is szé|essége d=1,0 m

folytonos 0,12 m

1je| (12 cm) - 2 köz (24 cm)

Forga|om e|ő| e|zárt terü|et szé|e

fe|festése

folytonos 0,12 m

Az utcában fo|yó munká|atokat o|da|anként kü|ön Ĺitemben, a forga|om fenntartása mel|ett |ehet

végezni. Az adott o|dalon a parkolást ideig|enesen meg ke|| tiltani. A munká|atok a|att kia|akított
forga |omtere|ési 

-Ütemei 
:

il. Ütem: Jobb olda|i szegély-, parkoló. és útépítés
IV. Ütem: Balo|da|ĺszegéĺy-, parko|ó- és útépítes

A munkák megkezdése e|őtt tájékoztatni ke|| a |akosságot a tere|ések idejéről és kia|akításáró|. A
megki'ilönboztetett járművek számára e|sőbbséget ke|| biztosítani. Aján|attevő felesősége a
je|zésrendszer megléte, ál|apota. A forga|omkor|átozási teľveket az építés he|yszínén, e|érhető he|yen

ke|| taĺtani. Ac aszfa|tozási munkák befejeztével a forga|mi rendet vissza ke|l á||ítani.

A beruházás során nincs szükség kozművezetékek véde|embe helyezésére, kivá|tására. Ac útfe|újÍtás

során érintett kozműaknákat és szerelvényeket az érintett kozműkeze|ő e|őírásai szerint szintbe ke||

helyezni. A bontásĺ munkáknál fokozott figyelemme| ke|| |enni a meglévő közmíívek á|lagának
megóvására. A szakfe|Ĺigyeleteket az érintett közmíí-üzemeltetőkné| meg ke|| rende|nĺ.

A meglévő kózvilágítasi há|ózat nem módosu|.

Víze|vezés, csatornázás: o|y módon ke|| mego|dani, hogy a burko|atra hu||ó, a pá|yaszerkezetbe

szivárgő, a felszíni vagy felszín a|atti hozzáfo|yásbó| eredő vizek káros hatásátó| a pá|yaszerkezetet és

a földmunkát megóvja. A vízte|enítés során fe|adatok az alábbiak:
- fe|szín alatti vizek e||eni védelem,
- fe|színi hozzáfo|yásbó| eredő vizek e|vezetése, vízgyíiitő területek |ehatáro|ása,
- burko|at fe|színi vízte|enítése,
- pályaszerkezet vÍzte|enítése,
- befogadót víďo|yások keresztezése, korrekciók.

A beruházás során az éĺvényben lévő munkavédelmi, tűzvédelmi és ba|esete|hárítási

óvórendszabályokat a legszigorúbban be ke|l taftani.

Tisztes utca

A fe|újítas keretében az útburko|at, szegé|yek, járdák ál|apota alapján a kieme|t szegé|yek cserejét
va|amint az útburko|at, il|eWe a járdaburko|atok felújÍtását ke|| elvégezni.
Meglévő á|lapot: a Torökbecse utca - osztály utca kozcitti szakaszon, a Tisztes utca je|en|eg.2Xl
sávós, kétirányú forga|om bonyo|ítására atkalmas aszfaltburko|atú utca. Mindkét o|dalon aszfa|$árda,
és kieme|t szegé|y ta|álható. Jobb o|dalon zö|dsávot |étesítettek. Az utcában parko|ó nincsen kijelölve.

Az útburko|at_és a szegé|yek |eromlott á||apotban vannak. A csapadé|oĺíz-e|vezetés a teľvezési

szakaszon a városi, zárt csapadékcsatorna rendszerre| megoĺdott'

A beruházás során az utca he|yszínĘzi kialakítása nem vá|tozit va|amĺnt az utca magassági
kiatakítása sem. A meglévő, i||etve teruezett burko|athoz va|ó csatlakozást szintbe marássa| ke||

megoldani.
A párhuzamos járda átvezetéseknél a szegélyt a míĺszaki e|őírásoknak megfe|elően le ke|| süllyeszteni
(2 cm). A járdákná| a szegé|ysül|yesztés minimá|is hossza 1,50 m. A kapubehajtókná| 12 cm magas

dontott szegélyt ke|| kiépíteni.
A fe|újító aszfattréteg vastagsága, Ah= 50 mm. A marás mé|ysége 40 mm.

Burko|at megerősítés:
- marás 4,0 cm /kiegyen|ítés ha szĺ.ikséges (AC 11 min 2,5 cm vastagságban)
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- 5,0 cm AC 11 kopó
- bitumenemu|ziós permetezés
Az út síkvidéki jel|egű, jó benapozású szakasz, járu|ékos igénybevételje|e I.
A profi|javítási munkák aszfaltozásának megkezdése előtt (a marást követĺíen) a fogadó felü|etrő|
minden szennyeződést e| kell távo|ítani, arra a rétegek kozotti tapadás biztosÍtása érdekében 0,9
kglmf bitumenemu|ziót ke|l egyen|etes vastagságban kipermetezni az aszfaltkeverék terítésének
megkezdése e|őtt. A szőnyegezési munkálatok megkezdése e|őtt a lokálĺs rithibákat megfe|e|ő

technotógiai módszerre| ki kel| javĺtani. A káýúzáshoz AC 8 aszfalt a|ka|mazása. A javítások után a
teĺjes útpá|ya felÍ.i|etén egy réteg emu|ziós felü|eti bevonatot ke|| készíteni, me|yre új aszfalt
kopóréteget ke|l építeni.

Az építkezés elején a Törokbecse utca fo|ytatódik a Tisztes utcáva|, a végén az osťtá|y utcáva| alkotott
,,ľ'' kereszteződés ta|á|ható. A forga|mi rendet jobbkéz szabá|y vezér|i. Egy kapubehajtó talá|ható.
Fák és egyéb je|entős növényzet kivágására, iftására a beruházás során nincs szÜkség. łc űt
forga|omtechnikai kialakítása útburkolati je|ek fe|festését nem igény|i. Az út forga|omtechnikai
kialakítása nem vá|tozik. A meg|évő forga|mi rendet a fe|újítas után vissza ke|| á||ítani, a táb|ákat
újakra ke||cseréĺni.
A fe|újítás során nincs szükség közmíĺvezetékek véde|embe helyezésére, kivá|tására, valamĺnt a
meg|évő közvilágítási hálózat sem módosu|.
A munká|atok a|att kia|akÍtott forga|omtere|ési ütemek:
I. Ütem: Kopóréteg és szegélyek cseréje
A meg|évő je|zéseket, ame|yek a munkák miatt nem éĺvényesek e| ke|| távo|ítani, Vagy
érvényte|eníteni ke||. Az építés befejeztéve| a táblák e|bonthatók. A kĺvite|ezőnek a munkák
megkezdése e|őtt tájékoztatni ke|| a lakosságot a tere|ések idejérő| és kia|akításáró|. A
megkü|önböztetett jármíÍvek számára elsőbbséget ke|| A forga|omkor|átozási terveket az építés
he|yszínén, e|érhető he|yen kel| taftani. Az aszfa|tozási munkák befejeztéve| a forga|mi rendet vissza
kel| á||ítani.

A beruházás során az érvényben |évő munkavéde|mi, tűzvéde|mi és ba|esete|hárítási

óvórendszabá|yokat a |egszigorúbban be ke|| taĺtani.

A részletes mĹĺszaki leí.ást teruekke| és árazat|an költsegvetésse| kü|on fi|eban bocsátjuk
ajá n |attevők rendelkezésére.
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