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Tiszte|t Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!

I. TényáIlás és a döntés tartalmának ľész|etes ismeľtetése

A Képviselő-testület a 234120|4. (XII.04.) számű hatfuozatában űgy döntött, hogy fO|5-fO|9.
évre előzetes kötelęZettséget vállal bruttó 76.200,0 ę Ft - éveként bruttó 19.050,0 e Ft _ összegben
a Polgármesteľi Hivatal és egyes telephelyei takarítási feladatainak e||źtźsára.

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a 620/20|4. (u.11.) sz. szźtműhatározatában úgy
döntött, hogy a ,,Vóllalkozási szerződés a Polgórmesteri Hivatal és egłes telephelyeinek
takarítdsóra,, tárgyuközbeszerzési eljárásbanazösszességben legelőnyösebb éľvényes aján|atota
Atalian Global Seľvices & Security Kft. (1158 Budapest, Késmárk u. 16. III.i301.) ajánlattevő
adta, így az e|járás nyeľtese a Kft. volt. Felek a vźil|a|kozási szerződést hatérozott időtartamra.
megkötötték.

A vállalkozźsi szerzódés lejárt, így ezen szo|gá|tatás beszerzésére vonatkozóan és a becsült
értékre tekintettel _ nettó 7 millió foľint - a 485/2013. (xII. 18.) számú képviselő-testĹileti
hatźtrozatta| A Szabá|yzat 20.1. pontja a|apján a közbeszerzési értékhatát el nem érő
átubeszerzésről, építési beľuházásról, szolgáltatás megrendeléséről dönteni legalább öt ajźn|at
bekérésével |ehet. Ezért az ajźln|attételi felhívás az a|éłbbiakban fęlsorolt gazdasági társaságok
részére került megküldésre.
A felkén gazdasági társaságok aza|éhbiak

Mátľa - Security Kft. (1037 Budapest, oľbán Ba|źnsu.27.IY./2.)
Bľoss FM Kft. (1082 Budapest, Nap u. 6.)
Atalian Global Services & Secuľity Kft. (l l58 Budapest, Késmárk u. 16. III./30l.)
SZETTI Kft. (216l Csomád, Kossuth Lajos u. 79.)
Globa| Team Security Kft. (1l63 Budapest, Veress Péter út 51.)

A felkért szervezetęk között több olyan is szerepel' melyekkel korábban máľ kapcso|atban á||t
vagy jelenleg is szeľződéses viszonyban van a Józsefuáľosi Polgáľmesteri Hivatal' eddigi
együttműködéseink pozitívan értékleheto. A kiválasztásná| további szempont volt, hogy legyen
közöttük o|yan gazdasági társaság is, amely vagy jőzsefuárosi székhellye| vagy valamilyen
korábbi kerüIeti kötődéssel rendelkezik



A fenti szervezetek mindegyike - tapaszta|atok és/vagy Interneten történt táĄékoződás alapján -

megbízhatónak' piacképesnek és innovatívnak bizonyult, refeľenciákkal rendelkeznek,
humánerőforľásuk, eszkőz- és gépállományuk lehetővé teszi a fęlrhivźts műszaki
dokumentációjában szereplők maradéktalan teljesítését. Az oPTEN cég!ér nyikántartása szerint

működésük tcirvényes és megfelelő.

Továbbá a felhívás Józsefvárosi onkormányzathivata|os webolda|án_ a www.iozsefuaros.hu _ is
megjelent.

Azaján|attételi felhívás 11. pontja szerint azaján|attételi hatáľidőig-20|5.január 26 II:00 - 6
daľab ajén|at érkezett. Az ajánlatok elbírálásának éľtékelése a ,,|ega|acsonyabb összegű
el|enszol gá|tatás'' e lve szerint töľtént.
Ajánlattevők ajánlatainak ismertetése

IDEAL CLEAR Kft. (l 163 Budapest' Veress P. út 51.) ajánlata:

A rendszeres (napi) takaľítás díja (Ftlm,/hó)* bruttó |65,75 Ft

Nagýakarítás opcionális díj a (Ft/alkalom)* bruttó 852.830 Ft

Lépcső szőnye g nedve s tisztítésa (Ft/alkal om) x bruttó 25.400 Ft

Ablaktisztítás opcionális díja (Ft/m,;ł. bľuttó 76,f Ft

Atépítés-, felújítási 
^ 
munkák-, fęstés utáni takarítás

opcionális díia GVm,)*
bruttó 76,2Ft

* Aiánlati ár íiisszesen nettó Ft + Afa: bruttó F

Az IDEAL CLEAR Kft. ajćn|ata ép, sértetlen, zárt csomagolásban érkezett, formai
követelményeknek megfelel.
2015. 0l . f6-,án ajánlattevő felkérésre került, annak, éľdekében az aján|ata felolvasólapján
szereplő az ,,Atépítes-, felújítási munkák-, festés utáni takarítási opcionális díja (Ft/m m27,,-ra

vonatkozó aján|ati ár képzés bemutatasára, tekintettel arľa, hogy hogyan számította ki a

megajánlott ellenszolgáltatás összegét, az milyen költségelemeket foglal magźtban, így különösen
mekkora

- aZ élőmunka-ráfordítás méľtéke, a kalkulált bérköltség az ahhoz kapcsolódó
. kĺjztermek ménéke,

- a szerződés teljesítése kapcsán felmerülő eszköz- és anyagköltségek méľtéke,
az egyéb rezsi kĺj|tségek mértéke.

Egyúttal felkérésľe került' hogy indokolásában szerepeltesse a fentieken kívül ań. is, hogy az

ajźntat kido|gozása során mekkora vállalkozői kockźaattal, valamint vállalkozői haszonna|

számolt. Továbbá _ amennyiben ilyenek fonnállnak _ sorolja fel a teljesítés ajánlattevő számára
kivételesen előnyös köľtilményeit, és fejtse ki mindazon lehetőségeket, amelyek lehetővé teszik,
hogy - adott esetben - a piaci árnál kedvezőbb árat ajánl meg.

Ezen túlmenően hiánypótlásra keľiilt megkĹildésre, mivel az ajźn|attételi felhívás 2l. e) pontja

szerint a felhívás megjelenésének időpontjánźi 60 napnál nem régebbi cégkivonatának másolati
pé|dźny źft csatolását elmulasztotta.
Az indokolás, valamint a hiánypótlás elektľonikus úton való megküldésének határideje 2015.
január 28. 10:00 volt, mely 20l5. janufu 28-źln 08:05 perckor megérkezett.
Ajánlattevő a hiánypót|ásnak eleget tetÍ, az indokolásban szźtmszakilag pontosan és tételesen

ismertette az aján|ati ár képzését, melynek a|apján megállapítható, hogy az a hatályos
jogszabźiyoknak és előírásoknak megfelelő. Mindezek a|apján javasoljuk az ajánlatot
érvényesnek elfogadni.

Ajá
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Mátľa-Secuľity Kft. (| 037 Budapest, orbán Ba|ázs utca 27 . Iv / I2.) ajánlrata

A rendszeres (napi) takarítás díja (Ft/m,/hó)* bruttó 227.33 Ft

Nagýakarítás opcionális díja (Ft/alkalom)x bruttó 762.000Ft

Lépcsőszőnye g nedves tisztítása (Fíalkalom) * bruttó 48,260Fĺ

Ablaktiszítás opcionális díja (Ft/m')* bruttó l13,03 Ft

Atépítés-, felújítási munkák-, festés utáni takaľítás
opcionális díia (Ft/m2)t

bruttó 302,26Ft

nlati áľ íösszesen nettó Ft + Afa : bruttó ]*

A Mátľa-Security Kft. aján|ata ép, sértetlen' zárt csomagolásban érkezett, a foľmai
követelményeknek megfelel.
Az aján|at az aján|attételi felhívás 9. M.2. pontja a|apjźn a társaság szakembęrei végzettségét,
képzettségét igazo|ő dokumentumainak másolata nem taľtalmazza, va|amint a csatolt cégkivonat
az aj áln|attéte l i fe lh ívás m e gkÍil dé sének i dőp ontj ánźů, 60 napnál ré geb b i.

A fentieken túl tekintette| arra, hogy a Kft. nem felel meg az aján|attételi felhívás 9. műszaki-
alkalmassági feltétel M.1. pontjának' vagyis a cég _ nyi|atkozata szerint _ nem ręndelkezik az
aján|attéte|i felhívás megküldésének időpontjától visszafe|e számított kettő évben (f4 hőnapban)
szetződés keľetében teljesített legalább nettó 3 m Ft éľtékű épülettakarítźs e|végzésére vonatkozó
kőzintézményi ľeferencitxa|, ezéĺÍ javasoljuk azajźtn|atot érvénýeleníteni.

BALUSTER Kft. (1077 Budapest, Almássy tér 17,I. ęm. 25.) aján|ata:

A rendszeres (napi) takarítás díja (Ft/m,ihó)* I,07I,970 Ftlhő

Nagytakarítás opcionális díj a (Ftialkalom)* 544.320 Ft/alkalom

Lépcsőszőnye g nedves tisńitása (Ftia|kalom) * I1.400 Ft/alkalom

Ablaktisztítás opcionális díj a (Ft/m')x 80 Fím2

Atépítés-, felújítási munkák-, festés utáni takarítás
oocionális díia (Ft/m2)*

l,50FtJm2

* Ajánlati áľ (összesen nettó 6.998.940 Ft + I.889.7|4 Ft Afa : 8.888.654 bruttó Ft)

A BALUSTER Kft. ép, sértetlen, zárt csomagolásban érkezet. Az ajänlat formai
követelményeknek megfelel.
Az aján|at felolvasó lapján szereplő ,,A ľendszeres (napi) takarítźs dija (Ftlmzlhő)', ajźn|ati áľ nęm
a felolvasó lapon szereplő napi takarítási díjra vonatkozőan került megadásľa.
Továbbá a Kft. nem felel meg az ajén|attéte|i felhívás 9. pénzugyi-alkalmassági feltétel P.l.,
valamint azM.|. pontjának sem. Mindezekre tekintettel javasoljuk az aján|at érvénýelenítését.

Atalian Global Service & Secuľity Kft. (1158 Budapest, Késmárk u. 16.) aján|ata:

A rendszeres (napi) takarítás díja (Ftlm.lhő)* bruttó 189'2 Ft

Nagýakarítás opcionális díja (Ft/alkalom)* bruttó 629.|07,2Ft

Lépcsőszőnyeg nedves tisztítása (Ft/alkalom)* bruttó 38.100 Ft

Ablaktisztítás opcionális díja (Ft/m')t bruttó 94 Ft

Atépítés-, felújítási munkák-, festés utáni takarítás
oocionális díia (Ft/m2)*

bľuttó 25|,5 Ft

-J

Ajá



* Ajánlati áľ (összesen nettó Ft + Áfa : bruttó Ft)

Äz Ata|ianGlobal Service & Security Kft. ajánlata ép, sértetlen,zárt csomagolásbanétkezett,
mely a taľtalmi és formai követelményeknek megfelel, az ajźn|at érvényes.

BRoss-FR Kft. (1 147 Budapest, Jávorka eaĺm u. 56.) aján|ata:

A rendszeres (napi) takarÍtás díja (Ftlm"lhő)* bľuttó 32I Ft

Nagytakarítás opcionális díja (Ft/a|kalom)* bruttó l08 Ft

Lépc ső szőnye g nedves tisztítása (Ft/alkalom) * bruttó 36.322Ft

Ablaktisztítás opcionális díja (Ft/m,)x bruttó 140 Ft

Atépítés-, felújítási ̂
 
munkák-, festés utáni takarítás

oocionális díia Gt/m.\*
136 Ft

A'ián|ati ár íŕisszesen netfó Ft + Afa : hľuttó Fján|ati źr (

BROSS-FR Kft. aján|ata ép, sértetlen, zźrt csomagolásban érkezett, a pźůyźnat a formai
követelményeknek megfelel.
Az aján|at felolvasó lapján szereplő ,,Nagýakarítás opcionális díja (Ft/alkalom)'' aján|ati ár nem a
felolvasó lapon szereplő napi takarítiási díjra vonatkozőan került megadásra, ezéľt javasoljuk az
aj én| at é rvénýe l en íté sét.

KLINER Szolgáltató és Keľeskede|mi Kft. (1l92 Budapest, Kós Károly tér 8.) aján|ata:

A rendszęres (napi) takarítas díja (Ft/m,/hó)* bruttó 183 Ft

Nagýakarítás opcionális díja (Ft/alkalom)* bruttó 634.305 Ft

Lépcsőszőnyeg nedves tisztítása (Ft/alkalom)t bruttó 66.040 Ft

Ablaktisĺítás opcionális díja (Ft/m")* bruttó 91 Ft

Atépítés-, felújítási ̂
 
munkák-, festés utáni takarítás

opcionális díia (Ft/m,)*
bruttó 242Ft

* Ajánlati ár (összesen nettó Ft + Afa: bľuttó Ft)

Az KLINER Szolgáltató és Kereskede|mi Kft' aján|ata ép, sétetlen, zárt csomagolásban érkezett,
mely a tartalmi és formai követelményeknek megfelel, az ajźn|at éľvényes.

II. A beteľjesztés indoka

A Józsefvárosi Polgármesteri Hivata|2015.januáľ |9-én,,Yá||alkozási szerződés a Polgármesteri
Hivatal és egyes telephelyeinek takaľítására,, tźrgyú közbeszeľzési éľtékhatáÍt e| nem érő
beszerzési eljárást hirdetett meg, (Az ajánlattételi felhívás az előteľjesńés |. szźlmű melléklete.)
A bęszęrzési eljárás eredményénęk és a nyertes ajánlattevőnek megállapitása a Bizottság
hatáskörébe tartozik.

III. A döntés célja' pénzügyi hatása

A Polgáľmestęri Hivatal költségvetésének 1220|-0I címén biztosított forľásából, a20|5. évben a
Hivatal és egyes telephelyinek takarításáramegajánlott éľvényes, legalacsonyabb összegĹi ajtn|at:
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IDEAL CLEAR Kft. (l163 Budapest, Veress P. út 5l .) ajźn|ata:

A rendszęres (napi) takarítás diia (Ftlm,lhő)* bruttó 165.75 Ft

Nagytakarítás opcionális díja (Ft/alkalom)* bľuttó 852.830 Ft

Lépcsőszőnyeg nedves tisztítása (Ft/a|kalom) * bruttó 25.400 Ft

Ablaktisztítás opcionális díja (Ft/m,)x bruttó 76,2Ft

Atépítés-, felújítási munkák-' festés utáni takarítás
opcionális díia Gtlm2)*

bruttó 76'2Ft

x Aiánlati ár íŕisszesen nettó Ft * Afa : hrlltfó Ft.jánla

Fedezet: A Képviselő-testiilet a23412014. (XII.04.) száműhatározatában úgy döntött, hogy 2015-
20|9. évre előzetes kötelezettséget vállal bruttó 76.200,0 e Ft _ éveként bruttó 19.050,0 e Ft _
összegben a Polgáľmesteri Hivatal és egyes telephelyei takaríŁási feladatainak elláĺísára.

Iv. JogszabáIyi ktiľnyezet

A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabá|yzatźrő| sző|ó 36120|4 (xI.06.)
önkoľmányzati rendelet 7. melléklęt l.l. pont 1.1.3. alpontja szerint a Yárosgazdálkodási és
Pérziigyi Bizottság dönt közbeszeľzési ügyekben az eljárás megindításáról, eredmény
megállapításáról.

Mindezek a|apján kérem az aláhbihatfuozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat

A Váľosgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt' hogy

l. a ,,Vállalkozźsi szęrzódés a Polgáľmesteri Hivatal és egyes telephelyeinek takaľítására''
tátgyilközbęszęrzési értékhatáľt e| nem érőbeszerzési eljáľásbana|egalacsonyabb összegű
ellenszolgáltatást tarta|maző, foľmai és tartalmi szempontból megfelelő érvényes ajáłn|atot
azIDE'AL CLEAR Kft. (székhely: 1l63 Budapest, Veľess P. út 5I.; cégsegyzékszám: 01-
09-704661) ajánlattevő adta, így az e|járás nyeľtese. Elfogadott aján|ati ára

A rendszeres (napi) takarítrís díja
(Ft/m,/ľró)t

bľuttó |65'75 Ft

Nagýakarítás opcionális díja
(Ft/alkalom)*

bľuttó 852.830 Ft

Lépcső szőnye g nedve s tisztitása
Gtlalkalom)*

bruttó 25.400Ft

Ablaktisĺítás opcionális díja (FVm,;ł. bruttó 76,2Ft

Atépítés-, felújítási munkák-, festés utáni
takarítás oocionális díia GVm2)x

bruttó 76.f Ft

* Aján|ati ár (összesen nettó Ft + Afa: bruttó Ft)

Felelős: Jegyzo
Határidő: 2015. februáľ 09.



2. ahatározat 1. pontja a|apján felkéri a jegyzőtavá||a|kozálsi szeľződés a|áírására.

Felelős: Jegyző
Hatáľido: 2014. február 13.

A döntés végrehajtásźłtvégzó szervezeti egység: Jegyzói Kabinet Belső Ellátasi Iľoda
A lakosság széles körét érintő döntések esetén az e|oterjesztés előkészítőjének javaslata a
közzététe| módj áľa : honlapon

Budapest, 2015. febľuár 03.

fu",Ł(e-&.
dr. Balla Katalin

kabinętvezető

rÉszÍľprrp: JpcyzoI IwIľĘT ĘeI-so1El
LpÍnr,ł.: FÁ-BIÁN MÁnr,ł ; /trÍyJ(fu)

PÉxzÜcu FEDEZETET IGÉNYEL: u* "L L ĺ, . ;-1t. L_-k'ĺ/^ a !-ĺ'--.ł
U

Jocl roNrnow:Ę.ł% ^ 
,,I,,-- ł,, t

ELrBNŐRrzrB:

,łdk^,^LA,r/,
Dn. KovÁcs\pABRIELLA

ALJEGYZO

BprpnĺpszľÉsRľ

20i5 FIBR tr Ą"

BIZoTTsÁGTEGYZO
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gbk/t1ee<-.ńe t ąM

a.rÁľr.eľľÉrrr,ĺ rtĺ-ĺĺÍv.rs

'Válla|koaĺsi 
szelzljđés ł Polgáľnlesteri řĺiľatal és egyes telephelyeinek ÍakaríÍásáľa''

táľgvíl, kĺizbesz.eľz.ési óĺÉkhaĺárt el nem éľii besz.eľz-ési eĺjárásban

(Becsiilĺ élĺók ncľtó 7'00s'0Ü0 Fĺ)

Budapest Főł'áľos \l[II. keľiilet Józse&.rĺrosi Polgáľmesteľi Hivaĺal közbeszľrzési értékhatarĺ eI

nem érő besz.erzési e|irłľast hiĺdet meg, amel.v*ben ajánĺattel'okćnt felkéri ont. il|éwe az on által
vezetctt szervezetet:

l. Az ajánlatkéľő neveo cĺĺne:
BÜDAPEST FivÁRos \TII. KERtILET JozsErvÁR'osl PoLGÁRI\IESTERI
HĺvÄTAL
Cínl: 1082 Budapest, Baloss u.63.67.
Tel: 06-1-459-2262
E-mail: hivatal@Jozse&aros.hu. fabianm@iezsgfvaros.hu

2. .Ąz ajánlatkér'ö á|ŕ*l a szeľzőđéshez rendelt elner'ezés:
Vállalkozási s;leľződés kerelében ajánlaitevó feladata, munkanapokĺx a Polgármesteľí l{ivaĺaĺ
valamenrryi irodahelyiségeinek, közös használatú helyiségeülek' nosdóhelyiségeinek napi és

napközbcui Íolyamatos taftaľítása az ajállanűelĺ felhívás 3. szinlú ĺteĺ|ékĺetét képező
niĹiszaki leírasbatt fogla|tak szerint.

3. .Ą szerzĺĺdćs idiiŕaíama, te|jesÍtěsi haÚáľidö: hatäIoz,atott idöĺartamú, 2015' Íbbruáĺ l l-tóI
2015' augusztus l0. napjáigtaľtó,

4, .Ązajánlatl*eriĺpónzíigyiellenszolgáltatásánakfelteÍele;
A beszeľzés finanszÍrozísa Ájrĺnlatkérő sąiát forrásából ttirténik. Ąánlatkéró elöleget nem
fizeĺ. Az eJienszolgá|taĺrás a teljesítést követően benyújtott sllamla ellenében, a teljesítés
igazolásat kôl.etóen' i5 napon belĺil, áĺutalással kerĺjl kiÍ]zetésľe'

Ąánlati ár
Az ajźnlati tirat foľiĺrtban kelĺ megadni. Ha az ajánlati ár sámokkal megadott összege és a
bettĺvel leíľt összege közötĺ eltérés van' akkoľ a betÍĺvel kiĺrt összeget tekinti az Ąánlatkéĺô
ěľvényesnek.
Az ajánlatban szereplő áaknak fix rłĺnak keli lenĺie, vagvis az Aján|attevcĺk sem'milyen
fonĺńban és sentnrilyen hivatkozássa| sem tehetnek válĺozo árat tartalmazó ajánĺatot. A neltó. 
láĺakrrt ťlgy keĺl megadni. hogy az.,ok taĺtalnrazzlnak minden járu|ékos költséget. fiiggetlenüI
amk formájátói és fonasától'

Minden áĺadatot t1gy kell nregadni. hog,y- a nettó ár nrellett s ťotisszcsítőn eg,vérte|mĺi foľmában
szerepeĺjen az AFA 7o-ban és össz.egszeľűeł, valaĺnilrt a bľuttó ár, Az Ąánlati ántak
Íartalrnaznia kell a te$esítés időtartanra a|atti aĺváltozasból eredó kockĺĺzatot és hasanot is' Az
ajánlattevôk csak magyar forintban (HUFi tehetnek ajánlatot és a szerzödésköÍés ł?ltltaneľIe
is csak ez lehet.

Az ajánlati árnak tarĺalmaz-nia kell nilrdazokat a koltségeket, arnslygk az ajźlĺ|aĺ tárg;iának
eľcdmén1ďcłclős megvalósíÍásához, az a.iánlati feltćtclekbcrr rtigzített feltételek bęt,artĺisĺłhoz
szükségeset ĺgy tdbbek közĺĺtt minden i}letéket' dljat, bérletet. a hibák kijavításrĺhoz
szĺ.lkséges kölÍségekei is' Az ajánlaÍ csak banki átrłtalásos ÍizeÍési módot taĺta|mazha!. mitlden
egyéb fizetési mód elfogadhaĺatlalr az Ajánlatkéĺő számźxa.
é'z a.iánlatok kitlo|gozásakor ł.egyék Íig1,.elernbe. Irogy az aján|ati árnak teljes kcirĺĺnek kel|
lennie, vag1.is nragiiba kell foglalni minden ajäĺlattevöi kiĺizetési igényt. Áz Ájanlattevőnek



6.

a7- ajánläti źĺrat a szerzadés táľgyának teljcs kĺJrii megvalósĺtásáĺu. a belbjezesi haĹłridöľe
rögzíteľ díjként kell megadnia, fcrintban'

Szcľz,őđést bizJosiÍó mcllćkkötelezeĺÍségak:

Kósedelmi kcitbér: 5.000 Ft,,nap.

Meghiŕlsuĺási kôtbćr: netto teljes (6 havi) vállaĺkozťli díj 20%-a.

Áľnak nreghatározilsz, hog"v-' az ajánłatteľłj t€het-e ŕłibbvá|tozatú ajánlatot:
.Ąjánlattev<í nenl tehet tobbváltozatrl ajánlatot.

Ánnak ľncgha|átoz,ása, hagy az ajánlatter'ó a beszerzés tálgának egy ľěszére teheÍ-e
ajánlatot!
Ąánlatkéľő targĺi beszerzési eljánís r'onatkozásában nem teszi lehetiívé ľészajállĺatok tél'elét.

Az ajánIaÍok elbínílásának szempontja:
Ajánlatkéľő az ajánlaĺokat az Ajálrlatkéró képvise|etébun eljáľó előrerjesztése alapján a
Iegalacson1,.abb áĺ elve szerint óľtékeli.

Kĺľ'áľó okok' alkalmassági kiiveĺe|mćĺyek:
Ki:aĺľĺí okok:
Ajárllaĺtevö kizáľásra kertil, amennyiben az aĺábbi kizáró okok bánnel-vike vele szemben
fennáll:

a. vógelszámolás alatt áll, vagy vonatkozĺsában csôde|iáľás elĺenđelésérô| sznió bíľósági végzést
közzéteitek, Yagy a". ellene indított feJszźmolási eljaľást jogerősell clľendelték' vagy ha a
gazdasági szer.eplö sĺ.emé|yes joga szeĺinti hasoriló e6ĺrň va" folyanratbarr. vagY aki
szcrnélyes joga szer,ilrt hasonló helvzetben van;

8.

9.

tevékenysěgét felfiiggesz"tette vap,akinek ĺevékenységét felfilggesztettćki
gazdasági' il|etôleg sz'akmai tel'ékenységével kapcsolatban jogeľős biľósági ítéletben
negállapított bűncseĺekrnén1,t követett el. amíg a biinÍetei1 előélethez fĺiz'őclö hátnállyok aló}
nern řnentesüit; ĺ,agy akinek tevékenységét a jogi személlyel szeĺnben alkalmazható
biintetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évj CIV^ töĺr'ény. 5. $-a {2) bekezdés b). vagy g)
pontja alap.jrłn a bíróság jogerós ítéĺetében korlátozta" az elti|tás ideje alatt. vagy ha az
a.irlĺlattevĺi teĺ'éken1'ségéi nr:ás bĺĺóság hasonló okbóĺ ós mĺidon jogeĺösen koriátozĹa;
egy éy-rlÉ| régebben lejárż adó-, r.rĺĺrlizetési vag.v- társadaĺonrbiztosításÍ járulókfizetési
ktitelezettségének - a |eĺelepedése szerinti ország vag;l az aján|laĺkérő székhel1'e szerillti ország
jogszabályai alapján . nern tert ele€teL kivéve, ha ntegfizetéséĺe haĺaszĺást kapott:
a 20l3- jrinius 30-ig hatályban r..olt. a lJiintetô Töľvćnykönyrĺćĺl szótó 19?8' ér,i IV' ĺön'ény..
szerintí biinszeľtezetben ľészvétel . ideértve a biinoseleknrén.v bůnszen'ezetberr történô
elkövetését is ." vesfegetes, vesáegetés neĺíz,eÍközi kapcsolatokban, hűtlen keze|ós. haĺyag
kez.elés, költségvetési csalás, az európai közd'sségek pénztig'i éĺdekeinek megsértóse va5'
pénzĺrosás biincselekméĺl1t, ílletvp a Büntetó Töľ,''érrykönyvrőI szóIó 2012. évi C. t.öľvény
XXVII' Feiezetében meghatálozott kom.rpciós bťĺncseleklnények. bűnsz'ęnęzetben részv.éÍel -
ideérľĺ,e biincseleknrény bilnszeľl'ezetben tôľténő elköv'etését is -, híit|en kezelés, hanyag
keze}és, költség"-etési csalás vary pénz.mosás bíincselekrnényt, illefve személy'es joga szrĺinti
|rasonló bűllcselekményt köĺ'eteft eĺ. ťe|téve, hogl a bűncselckmén1.. elkövetése jogerős
bíľĺisági Ítéletben megállapitást ny'eĄ alníg a bĺintetett etőélethez fiĺzôdo hritn{n1.ok alól nem
nlentesült;
az aóott eljáľásban eĺoirt adatszolgált.ttási ktjielezettség re[iesĺtése során olyan hamis adatot
szolgĺíltat, r,aey hanlis nyi|atkozatot tes". aĺtel.Y a veĺseny tisáaýágát veszélyeztetí;
tękinteiében a köľetkezĺi feltételek valarnelyike ľnegvalósul:
ga) nem EU.' EGT- vagy OECĐ.tagálłamban ĺ'agv olyan áltarnban rendelkezik
ađó,illetőséggel, nlelly,e| MagyaroľszáElak kettós adóás elkerüléséröl szóló eryeznrértye va:r.
Ýagy

ł1



gb) olyan szabá|yozott tőzsdén nem 
'iegĺ,,zeĺt ľársa.ság, amel.vnek a pénzmosás és a Éeĺroľiz.ĺnus

finaĺlszjľozása megelőzésélól és megakadályoz{sáľot szôIó 2007. tvi cX}ĹXvL törvény 3. $y' pontja szerillti tényleges ĺułajdonosa neni megisnleľhető.
Áz eljáľásbau nem lehet ajánlatÍevó vagy ĺószľételľe jeĺenĺkeeő ez a ĺazlasági sz.ereplő,
anrely.ben közvetetreu vag}'. közvetlenüI töbtl. nrinf 25%-os tuląidoni ĺésszel ',ägv szal,azati joggai
rendelkezik oýn jo.ĺi szernély vagv jogi szemé|-viséggel nň ľendelkező seaasági táśaiág.
amclynek lekilltetében a g. pontbał} meghatáľoz.ott feltóte|ek fennállnak.
Amenn}'iben a iöbb, nlint 35%-os Íuĺéidoni lÉssze| vagy szavazati hán1,addal rerrdelkezĺi
gazdusági társaság ĺirsuláskénĺ adózit akkor az i|yen ĺłľsulás tuhjáonos ĺiírsaságaira
vonatkozńan kel| a g. pont ga) alponda szetint'i feltéteĺt lnegťeĺelôen alka\mažni.
A d' pont sr.erinti adóľlz,etési kötglez.€ttség a|atĺ a belfi'ldi székńel.vu gazĺkrsági szeĺeplő
tekintetében az állami adóhatóság és a vámhatóság álta| nyiĺváltartoĺ' adóÍize-tesi kötilezettséget
kell éľtelri'

Az e. pont szeriltti hasonló bŕincselekméĺy alatt az Euľópai Unió más tagrillamában |etelepedett
ajĺĄĺllattevő esetében
aj bűnsz-en.e2gtbeu ľészvétel bŕincselekmén.v esetén a szervęZ€tt búnôzés elleni kíizdelemľöl
szóló' 2008. októbeľ 24-i ?008l81l/lB tanácsi kercthat:ĺrazat ?. cikkében meghatáľozoťt
bűnsz,en,ezetben vaĺó ĺeszvéteĺhez kapcsolódó bĺincselckménlt'
äl ľesz:legetés, vesztegetés elfogadása, hivaŁali vesztegetés. hivatali vesztegetés elťĘadása,
vesztegetés bírósági lagy hatósági etjánásban, vcszteg€těs elfogadása bírósági l,agy háĺosĺgi
eljáľásban bűncselekmény esetćn az 1997. május 26.i tanácsi jogi akt*tls 3. cikkében
megha{ározott korľ upciót,
cJ kti|tségvetési csalás btĺncselekĺnény eseĺén az Ełľópai Közłisségek pénztigyí éľĺtekeinek
védelméről szóló eg.,ezmény l ' cikke s;reľintĺ csaiási,
d) péĺzmosás bűncselekménľ esetén a pénziigii ľendszeľek péĺzmosás cé|iáĺa való
f,elhaszná|ásĺinak megelózéséről szóĺó, 1991' jńnius ló-i 9ll:ot''.rGK tanacsi iran1.e1v 1. cikkében
meghatározott pénzmosást
kell ćrteni.

Á d' pontban meghatározott idôtartamot mindig a kiáró ok fenn neni állasának ellenörzése
idôpon$ától kell sámíĺaĺi.

trgazo|ás módja: eredetben' az ajánlatĺételí felhívas ?. számú melléklete szerinti nl,ilatkozat
aĺłłirásáva|.

Áz a|kaImassĺigi ki|vetc|nrénvek:

Áz ajánlatÍevők nénziigr.i.eazdasáeĺ alkalmłsságánłk mcgÍtéléséhcz szĺi|ĺséges aĺ|ĺltok es a
megkôvctelt igazolási mĺĺd:

P.1. Áz ajálllattevő közös ajánlattóte| esetén milrden ajánlattcr'ő köteles csatolni az előłś iizleti év
- áIta|ĺinos foĺgalni adó nélkíil szĄmított - teljes ĺł.rbeł'ételéröl szóló nyilatko7át.át aĺóI fiiggôen,
hogy az ąiáĺtlattevő ĺlikor jłiĺt létľe, il,ĺetve mikoĺ kezŕte meg tevékenyšégét aĺĺennyiben ezek az
adatok rendelkezésre áĺ|llak.
Ha az ajánĺattero az alkalmassági feltételben elöírt iľatt.al (árbevételről sáló nyilatkozai). azert
nern ľendelkezit rncrt olyan jogi formában működik, amely tekinteteben az áibevételről szóĺó
nyilatlĺozat bengjtasa nem lehe'tséges,- az" e pontĺal kapcsolatban etöíľt alkalrĺassági ktlvetelnrén.v
és igazo|ási ľnód helyett brimlely, az ajĺánlatkérő áItaI ńegfelclőnek tekifltett egyéü nyilatko;atta1
vagv dokuĺlentummal igazolhatja pénzügyi és gazda^sági alkalrnasságát' ez aĺntełł ajáĺlattevő
kiegészítő Íájékoäatás kérése soľán kötcles alátimasz.tanĹ ľrogy o|yan jogi fonnában míiködik,
amely tekinteĺében az áľbevételĺĺil szólĺi nyilatkozat benyrijtása nem leJreiséges és tájékoztatrást

\c1i az e ponttal kapcsolatball előírt alkalmassági követetmény és igazoläsi môd helyett az
alkalľnasság igazolásának ajánlatkéľó által elfogadott nródjáľóI.



P.2. Ąaĺlattcvó köteles csatolni az ajánlattételi ťeĺhívás rnegkĺildéséĺ mcgeliĺző 60 napnál nem
régebbi szakmai felelősségbiztosíĺlisára vonatkozó nvi ia{kozato|.

Az, ajánlattevők nónziigvĹeazdasági aIkalm*sságának nrininrumkłivetelménrri:

P.1. Átkal*aÍlan az ajánlattevó aInennvÍben az ł*Íóző üzleti évben nem ľendplkezik összesen
nrřłimum nettó ? millió foľint teijes ĺáľbevótellel

P.2. Álkalnatlall az ajánlatievő, ha lrcnr rendelkezik minimum l0.Ú00.000 Ft,Ą<áľ és 3Ü.000.00Ü
FVév összegĹi {a beszeľzés {árg,ĺa szeľinti) felelósségbiaosíĺĺssa|

.Ąz aján|attevők műszaki-szłkmai a|kalmasságának megítéIésóhez szüksĺĺges adaÍok és ł
megköveÍelf ĺgazolási mód:

M'1. Ąánlattevö csatoĺni köteles az ajánlaftéĺeli felhívás feladásának idópontját.óĺ vísszafelé
szálnÍtoĺt kettŐ évben (34 hónapban) Ĺeljesített Iegjelentôsebb szolgá|tatásďnak ismeľteĺését

- lcgalább a te$esíĺés iĺÍeje, a .sz.erzńĺlést kötó násik fél, a szolgáltatás tárga' továbbá az
elĺenszolgáltatás összego vágy ł} konábbi szolgáĺtaĺas mennyiségéľe utaló mä's adat
mcgicltiĺésér'el- tartalmazó, általa aláírt nyilaikozatát.
Igazolás nródja: Ajánlattevô áital kiáI tíiotĺ nyi latkozat eľedetben'

M.2' Ajánlatter'ô csatollli köteles a teljesítéxbe bevonni kívánt szakęĺnbereit. A szaketnberek
bemutalása soĺan csatoiandó a képzeĺtséget igazoló szaklrrai öĺéleĺrąjz a szakember saját kezri
alá:irásával^ valamint a szakembeĺek r,égzrttségét, képzettsógét igazoĺó dokumelrtumok egvszeÍii
másolata.

M3. Ajánlaťtevö köÍeles csatohli a rninőség biztosíŁisa órdckébell teĺ1 intézkedéseinek leírását.
Enne'k hián;dban a szabván3.lak megfelelo..azrĺł egJenértékiĺ minóségbiĺosítási rendszerek
eg'éb bizonyírékait. Az ajźnlatkérő elfogaĺlja az Európai Ullíó ĺnás ĺagállamában bejegy-z.ľtt
szervezettôl szźLrrna7Á egysnóĺékű tauüsítváný, továbbá az eg]*enéĺéktĺ minösđgbizĺosíĺási
intézkedések egyéb bizonyítékait

Az ajánlattevők můsz*ki.szakmai alkalmassńgának ĺninimumkövetelménvei:

}ĺ.1. Ä|kaiĺnatlan az Ąánlaĺtevő. amennvibe'n nenl ľendelkezik a felhívás feladását ľregelózó
kettö évłlen (24 hónapban) összességében min, 3 db, ktjli'nállćl sz.erzĺđés keretében feljesíieĺt.
eg.enként legalább neftó 3 millió ľ} értékti épĹĺIettakarítás elvég:esére r,onatlioz.ó ľefeľencíáľal,
ezen bcĺĺĺl legaĺább egy. közintézlnényi ret'erenciával és ezen belíil e5. 5000 nr2 alapteĺüIeĺĺi
épiilet takaľíuÍsáĺa vonatkozó referencilíval.

l!Ĺ2. Álkal'ľnatlan az ajánlafteĺ.ő, amennyiben nem rerrdelkezik |egalább 5 ťo oKJ.s takarító
végzettséggel renđelkezó munkaĺíĺssal.

M3. Alkahnatlaĺ az ajánlattevő, amennvĺben nem rendelkezik takarítási smlg.áItatásra vollatkozó
Iso 9Ü0ĺ' és l400l.jelti szabĺ,any szeĺinti r'ag azza| egyenértékri érvény.es minősógbiztosítási
rendszeĺtanisítvánn.val. va&v az eg1ienértékű ĺnillősógbiztosítási intézkedések eppéb
bizonyĺtékaival.

10. Hiá'typót|ásilebetőség:
Ájáu|atkéró a hiánypótlás lehetőségót e5. alkaĺomnral, tel.ies körben biztosítja.

1I, Ájánlsttételi hłÍáľidő: 20i 5, januaĺ 26. l 1:00
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Äz ajánlat benyújtásárak címe:
Budapest Fciváros VIII. keriilet Jóesefv-áľosi l|olgáľnlesteri Hivatal, Je5ĺzőÍ Kabillet Belső
s'llátási lrrda l082 Budapest, Baĺoss u. ó3-67.I' emelet l l0' sz' helyiség

.łz aján|attéĺe| n1ieĺr'e: ĺnagvar

Áz ajánlatok felbontásáĺak hclyc, ideje, szeľződésk6tós terľezeŕt iĺ|őpontja:
Budapest Főváľos VIII' kcrület Józsefváĺosi Polgrłrmcsteri Hivatal i. enre,ĺet l]0. sz. hely.iség
(i082 Budapest, Baľoss u. 63-67.)

tsontas időpontja: 20 ĺ 5' január 26. l 1 :00

A szerzödéskötés ĺeh-ezett idópontja: a Budapesf Fővlíros YIII, keĺület Józsefváľosi
tnkormán1,zat Képviselo.iestülete Vaľosgazdálkodasi és Pénziig5.i Bizottságának döntését
kôvetően azołnal.

A'z ajánlatok ĺeIbonÍásán jelenléÍľe jogosu|t*k:
Az ajĺánlaĺkéľŕi tr{rgv*i beszerzési e|járasban ajánlatteľők vagy- ajánlaffel'ök eljáro képĺ,iselőinek
jclenlétét biaosítja.

Az ajánlaĺi kłitôtÍség minĺmális iĺlőtaľtama: Áz ajánlattételi határidő lejárĺ{tól saámított ó0
nap'

Á L.ĺrp*lás lefol1'tatásának menete és az ajánlatkéľő által előír{ atapvetô szabátyo|c
Jc|cn e|járásban az Ajálrlatkérő tárglaĺást nem folytat.

!9. Á dokunrenÍációľcnde|kezÁsľe bocsá'ásán*k mĺídja, haÍárideje' beszeľzési helye ás
pénzügii felÍótelei:
Ájánlatkéĺô táĺg.i beszeľzési eljáĺl{sban küĺön dokumentációt nenr készít'

Ámennyiben a szeľzótlés EÚ't|apokbóI Íinanszíľołott projekttel és/vagy pľogramrna|
kapcsoiatoso rĺgv annak rnegielłilése:
Táĺg-v"i beszeľzesi eljáĺłäs az EU aĺapokból finanszíľozłtt pĺojekttel é.v'vagy pĺogranimal nem
kapcsolatos.

Egyéb infoľmáciĺ5k:
a) Az ajánlat - ta.rtalomjegĺzćket ktiĺ,ető . elso oĺdalaként ťe|olvasóIap szeĺepeljen, amel1,ben
közöIni kell az értékelés alá keľülő adatokat az aiaĺlattéteĺi felhíráshoz mellékelt mintában
meghatrározoťtďi sz'eľint' Az ajänlati áľat neitó és brłlttó összrgben is meg kell lnegadni.

b) Áz ajárrĺatot 1 eredeti és l másolati példán1.ban kell benyújlani. Amennyĺben e|téľés vÍm az
ajánlat ,.eľedeti'' és .,másolať' példánya kôzött, az ajánlaĺkéľó az. .'eredeti,, peldán1t tekinti
iraltyadónak. Az ajánlatokat taŕalmaz-ó csomagon a következő szö!€get kell szerepeltetni:

''Polgáľmesteľi 
llivata| ás eg1.es ĺelephe|yeĺnek takarítása.- Fe|bonŕani tilos!'

c) A benyiljtoĺt ajánlatnak az a|źhbi forľnai követelnrényeknek kell megfeĺe,hrie:
. Az Ątn|at eľedeti péJdányát zsinórľal, lapoáatóan össz.e kell fiizni, a csomóŕ rnatricával az
ajánlat első ĺ.ag;" hátsó |ap1źthoz rögaíteni, a ľnatľicát Ie kell bélyegezni,vagy az ajántattevó
részeről e'rre jogosultnak alá ke'|l íľni' úg'y hogy a bél1.egző, illetőleg az aláirls legalább ery
része a matľicán leg1..en;

- Az aján|at oldalsz.źmoz{sa egg}'ei kez.doĺtjiin és oldalanként növekedjen' Elegendĺi a
szöl.ęget vaĐ1 számokat l'agy képet talĺalnrań oldalakat szárnozni, az üres oldaiakaĺ nern kell'
đe lęhet. A círnlapot Ús hátlapot (lta ĺ'aĺnak) nem kell, de lelret szárrozĺi. Az ajálllatkéĺő az.
ettól kisméľtékben eltérő számozíst (pl. cgles o|ĺtalaknál a /lĺ" /|] oldalszĺm) is kötcles
elfogadni, ha a tafialomjeryzékben az cgycs iĺa1ok helye egyérteĺĺnílen azonosítható. Áz

t;.

18.

15.

ĺó.

20.

fÍ.



ajánlattrĺérő a kisméĺtékbell hiányos számozÄs| kiegészítlreti, ha ez az ajłiĺIatban való
tájékozódása. iĺletve az' ajrín|atra való hivaĺkclľása érdekében sziiksé.ges;

. Az a1án|atnak az elején tartalomjeryzeket kell tartalmarnia, mely a|apjźln az ajáĺrlatbaĺl
szeľeplő dokumentumok oldalsaźnr alapján megtalálhatóak;

. Az ajrłlrluttlt kút, - az ajánlaii |elhlvásbaĺl nregľtatáruzLltt $.żinlú - péltiányban kell beądni, az
eredeti ajánlaton meg kelĺ jelöIrri. hog5i az az eľedeti;

. Az ajránlatbatl 1ér'ő, minden dokunreniumot {nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott
gazdáIkodó sz-en'ezetnétr erĺe jogosu|t{ak)nďĺ vagy olyan. személynek. vagy személyeknek
aki(k) erre a jogosult szeméIy(ek)tőI ĺľásos felhatalnlaz.ást kaptak;

. Áz ajrinlat minden ĺll-van oldalát. amely'en _ az ąián|at, beadása elótt - m'ódosítást hajtoĺak
végľe- az adott dokumentumot aláíń szemćlyĺek \tagy szeméĺyeknek a Inódosításnáĺ is
ké.zj egg1'el kell eĺIáhli.

d) Én'ény1elen az ajánlat' ha az Ajáĺlattevö a jelen felhívásban meghatáľozott kizíró okolĺ
hatáĺ5la alatt áll.

e) Az ajĺĺrlaĺnak tartalrnazĺia kcll ajánlattevo alrĺbbi iratait:

- az ajrinlaftéieli felhívás megktildéséllek idôpontjánál ó0 napnál nenr ĺégebbi cégkivonat
lnásolati példánya. amennyiben a cégtriivonat szerint el nem bĺráĺt módositás van
tblyaĺnatban, az esetleges vältozishejeg,zesi kérelem a cégbímság érkeatető
bélyegzĺijével ellr{toĺt másolaii péIdánya; e5léni vállalkozó esetében a vállalkozói
igaz-o|ľány másolata;

- az ąĺánla1ot aIáíĺó valamelrnyi szenrély éľvé.rryes aláÍrási címpélđányának vagy
címmintzijának másolata.

Đ Az aján|atok ősszeaĺlĺfásáva| és benyújtásár'al kapcsolatban fehrreĺülĺ ôsszes költség az
ajánlattevőt teÍheli.

g) Amelrnyiben va}amely igazolás vagy nyilatkozai nem mägval nyelr,en keĺĺil benyri.itásra
magĺaĺ nyelĺ,ű fbldí...ása is csatolandó.

f2. ÁjánlaÍÉétcli fe|hĺvás męgkiildeséaek a rľrrrvjozse{ł.aľos.hu |ronl*po* tôľténô
megielenÍef ó.ĺének iđőponŕja:

Buđapest, 20l5. január l9.

20I5.januáľ l9'

it1i.:.i.ši 1$

G,& *



I. sz. tnellĺžkleĺ

FcIolvasóIap

''Välla|koľási szłľzđdés a PotgármesÍeľi Hił.atal és e5.'es te|ephe|yeinek tak*ľĺtĺísáľań
tárgi"ú, közbeszev.ési éĺtékhatĺáľt el nem érö beszerzési eliárásban

Aján|attevő neve:

Ajánlattevő székhelye:

A ľendszeĺes (napi)

Nagrtakaľíirís ija (Ft'alkalom)*

. felú.iíĺasi munkák.' festés utáni takaríĺ{s
ionális dí

* Ąiánlati ár (összesen nettó ľt + Áťa = bnrtó Ft)

Keit:

[cégszeľii alájnĺs]

KijeI(!}t kapcsolattaľtó :

Kijelölt kapcsolaĺÍaŕo elérhetösége (teleíon, fax, e-maiÍ):

Lépcsós zóny.eg nedr'es tisztíľása {F.t./alka lom)*



2' sz. ĺneĺléklet

r*yilatkozat

'oVáI|a|kozási 
szerzőđés ł Po|gárľnesteľi Hiĺ,a ĺłl és egyes ĺctcphel.v'eĺnek ĺakaľításáľa''

Íárgyii közbeszerzési értékhatárt eI nem éľő beszeľzesi eljáľásban

Alulírott .......társaság(ajĺinlattev.ő),mclyetképr,isel:........''''...''.

az a|ábbi nyiIatkozatot tessziik:

Nęm áIlnak felrn velem / veli'ink szemben az a|ábbi kizáľó okok, lnel-v szerint nem lehet ajrłnlattevő,
aki:
a. végelszárnolrís aĺatt áll. vagy vonatkozásaban csődeljrłras elrendeléséről szóló birósfui végzÉst

közzétettek. ýag. .dz ellene indított ł'elszámolási eljárást jogerösen elrendelték. vagy ha a gazdásźryi
szerepĺő szeméýes joga' szeľinti hason|ó eĺjárás vaĺ Í'Łllyamatban' vag;nľ aki szenréĺyes joga szeľińi
hasonĺó helyzetben van;

b. ter'ékerrységét fe|tĘgesztetťe vagv 6tqin6( 1ęyékcn1,ségéĺ felfiiggesz.ĺették;
c' gazdaságí" illetöleg sfakmái tevékenységéĺ,el kapcsolatban joge,ľős bĺľĺ5sági ítóleĺben megállapíton

bilncselekményt követett el, amĺg a bĺinteteff előélethez ĺťrződő hátľrán1,ok alól nem mentesĺ]ĺq vagy
akinek telékcnységét a jogÍ szelnéllyel szelrrben alkalmazható bĺintetojogi iĺtézkedésekĺő] szďó
2Ü01. évi ClV. törvény 5. $-a (2) bekezdćs b). ĺ,agy g} pontja a|ap1źłĺ a bÍróságjogerĺis ítéIetében
korlátozta. az eltiltás ide.ie alatt, vagy ha az ajánlattevő ĺevékenysógét más bÍróság hasonló okból és
módon jogerösen koľláĺozte :

d. eg.v évnćl ĺégebben lejáľt adó., vámfizetćsi vagy táľsadaloĺnbiĺosítási jríľulékfizetési
kötelez-ettségének - a letelepedésc sz.erinĺi oľsaíg vagy az ajánlatkérő szekbelye szcrilrti ország
jogszabályai alapján - nem tett eleget. kivéve. ha megfizetéséĺe haĺasztást kapotĘ

e' a 2013. .iĺinius 3Ü-ig haĺ-łĺIy.ban vĐĺt. a Büntető 1iin'énykönyľľő.l vńló l9?8. óv'i IV. tönÉny
szerinti bűnszen,ezetben ľészr,óte| . iĺleérĺ'e a blincselekmény bĺÍnszervezetben tör.ténó elki'vetésćt
is ., vesztege.tés, veviegetés nem7'eÍközi kapcso}atokban, hťrtlen keze!és, hanyag kezelés.
költségr.'etési csalás. äz euľópai közösségek pénzüg'i éľdekeillek megsértésc vagy pénzmosás
bűncselekmén1t, illenę a Bĺlnteiő Tön'én1,kon;ľrol szóló 20ll2. ó"-i C. tłĺrvény' XX1'ĺ'I.
Fejezetében megha{áĺozott korľupciós brĺncselekmények. bĺjnszeľvezetben rćszr.étel . iděéľfv€
bĺincselekménv bĺinszen.,ezetben ĺtjrténő elktĺveté-sét is ., hiitlen kezelés, hanyag kezelćs,
köitségYetésí csalłís vagĺ pénzmosrás bĺrncselekméłyą illetv.e sz.emély'es joga sz',erinti hasonló
briucselehnényt követe1t e,l' feltéve. hog.- a bűrrcselekmény elkör'etése jogerős bírósági ítéletben
megállapítást n'veĺt, ämíg a biintetett előélethcz fiizodö hátná.nyok alól nem melltesül.:

f. az adott e|jánisban eIőíĺ adatszolgálĹaÜási kdtelez.ettség teljesítése soľán otyan häÍrlis adatot
szolgáItat, v'agv hamis n1'ilatkozätot tesz, amely a verseny tisĺaságát veszelyeaeti;

g' tekintetében a következci fe|tételek va|amĐlYike łlegvalósul:
ga) nem EU-' E'GT- vag. oEClXagłillamban vagł olyan állarnban ĺendelkezik ađóilletőséggel,
mellyel N4agyaĺorszagnak keťtds adózás elkeľijléséľôl szóló egyezmćnye van, vagJ'
gb) cllyan szabályozott tőzsdén neur jegyzett társaság. amelynek a pénzmosás és a terrorizmus
Í.ínanszíľozása megelozéséről és megakaĺlályozásáľó| szőló 2007. évi cxxxvl' töĺvény 3. $ ľ/
poĺĺja szeľintí tényleges tuląidonosa nem nregismerlrető.

Az eljáľásban nem lelret ajánlatter,ő vagy részr'ételre jelentkezö az a gazdzsägi szeľeplő, amelyben
közvetetten vagy kö'zvetlenüI több, mint 357o-os tulajđoni résszel va5,' szľ,ÍAzAlijo8eaĺ rendelkezík
ol1..an jogi személy vagy jogi személyiséggeĺ nem ĺendelkező gazdasági társasĺ{g; amct1'nek
ĺekintetében a g. pontban meghatározott feltételek fennállnak.
Amennyiben a tijbb. nriĺt 25%-os tulajdorii ľcssz.cl vary szavaz.tti hrĺnyaddal ľendelkezo gazdasági
ĺiľsaság táľsu,lásként acĺózík, akkor az, il1.en ĺársulás tulajĺĺonos trirsaságaira l'onatkozóan kell a g. pont
ga) alpclntja szeľinĺi fęltételt nlegfelelĺien alkalmazni.

A d. pont szerinti adófizetési köielezettsóg aĺatt a bel1t'ldi székhelyti gazdasági sz,eĺepló tekintetében
az á|Iami adĺihatĺ5ság és a vámhatóság áltai nyilvántartoľt adófizetési ktitelezettséget kell éĺteni.



ŕ\z e" poÍlt sferinti hasoúló biincselekmény a|att az Euĺópai Unió lnás tagáĺia.rnában letelepedeft
ajánlattevo esetében

a7 btinszeľvezetben r.esn'ótel bűncselekmén-v eseťé'n a szeľVezetÍ brjn$zes elleni kĺiz.<ielemriil szóló,
2008. október 34-i 2008i84t,łI} hnäcsi keĺethatł{roz;ri 2. cikkében meghatáĺozotĺ
bűnszervezetben vaIó ĺészvételhez kapcsolódÓ biincselekmény!

ňJ vłszĺcgc;tćs. vesiĺtegetós elfogadása, hivatali vesĺtegoÍós. hivatroli vcsztcgctós clfogadása'
ves'íegelés bíĺ.ósági vagy hatósági e,ljárásban^ vesztegetés eĺfogadása bírosági va5. hátósági
edáĺłsban bűncse|ekmény esetén az i997. május 26-i tanácsi jogi aktus 3. cikkében
meghatál ozott koľľupciót.

cj költségvetési csalás bűncselekmény esetén az Európaĺ Közósségek pénziigii ćrdekeillek
védelméľől szóIó eg."ezmény 1. cikke szerinti csaliíst.

d) pénzmosás bĺincselekĺrérry ese!én a penziigyi ĺendszerek pénz.mosás célj:łra való
fe]használásának megelôzéséröl sn|ó, 199|. június 10'i 9ll308/EcK t.tnilrcsi iĺányelv t.
cikkében meghatáĺozott pénzmosást

kell éfteni.

A d. pontban me8hatáľozott idôtäľtä-mot rĺindig a kiáro ok fenn neln állásának ellenórz'ése
időpontjától kell számítani.

Kelt:

cégszerĺi a1áírás



1. sz. meiléklel'

rĺÚsz.łľr rtÍxÁs

'Yá|lalkozási 
szeľzőtles ł Po|gáľrnes{tľi ĺtrivataI es egves tc|epbel1'einek ĺaku ľĺtásáľa'' tár5iri,

köz.beszerz"és i elj áras ban

Ájánlatĺevő fbladata 2015. fcbľuár Il. napjától 2015. augusztus lÜ. napig a Polgríľmesteľi Hivatal
helyiségeinek munkanapokon tdrténő. ľendszeĺes takaĺíÍása.

|, 
^z 

ELvEGzENDo TAKÁRÍTÁSI I!ÍIJNKAFoLYAM.ĄT0IĹ 
^L 

EZEXKEL
osszEľÜcco ĽGYÉB FEĹÄĐÁTOK

l.1. N"ĄPIT.ĄI{Ą,RÍTÁS:
Gyakoľiságł: a hét r.alarnennyi munkanapján, melynek soľán ą|ánlattevó bixosi1ia' hory a hivatali
dolgozok ěs az tigyfelek ľész.éĺe a hét valamennyi munkanapon tiszta munkabeł1' áldon rerldelkezesĺe,
nely ĺiLltaĺ bizĺosított vaiamennyi iĺo<lahelyiség. tárgyalóhelyiség, folyosó, erkély. nlellékhelyiség és a.

lift folvalnatos tisztál taĺtása'
.A napi takaľíĺĹs kiiĺijnĺiseĺr az. aiábbi feladatokat Íbglalja magában:

- szétnetęs kosaraĺ< kiilritése, a sz'eméĺgyűjtóhely.re való szállítása, szemeteszsákok csereje:
- a tiszJítandó alapÍeľü|et (szôny'eget paĺkeĺta' kemén-r, padló stb.} porszíĺ,ózasa;
- paľketta, pađĺó' PVC.buĺko|at,járóIap megfeleló kezelése, tisztíłásą felnrosása;
. íľóaszÍa}ok, szekrélr1'ek, egy,éb bútoľzaĹ vízszintes Í.eliĺleteinek, polcok, belső

ab lakpáľkrányok portal aníLása.:

- aszta1i lámpák, te|eťoĺot monitoľok, billentyůzer poŕalanĺtása;
^ ajtók' kilincsek feĺőtlenítese, zĺrak port'alaníĺása, ujjn;'omok eltiintetése;
- kávé.ňzo gÚp, pohaľak, tányérok, evőesz'Jĺöĺök stb. mosogatasa;
- lefolyók. csapok foltnrerttes tisutítrisą sz'iłrazra tĺ3rlése;
. konyhabútorok' hritók' mikľohullámú siiti'k kiilsö leĺnosása, ujjn.vamok eltiintetése;
- lnosdó,lYC kagyló és tartozékainak }enrosása. fęľtotlenítése,lłiC.papír' kézĺörló' folyékony

sfźppan. WĆ kefe kihel1,'ezése:
. ĺöltoanyagokkal kapcsolatos elvárás:. . Polgánlresteľi Hivatal központí épĺi|et I.-Iĺĺ. ęrnelet: T0RK típusú mosdóhigiéniai

aĺlagolók utánĺö.liésével kell szĺmolni (Í.elhasználók szánla átlagosau I 5Ü fő)
. Adr,enced Z kézIöťĺő' 33x35 cm papíą exĺľa fehóľ szĺnĺi 2 rétegű; felhasznált havi
mennyiség: 13 csomag (1 csoma5250 lap)
. Jumbo toalett papíĺ,26 clll átméľôjii. so{Ť, exha fehéľ szírrü, 2 ĺéĺegĺi; felhaszllált havi
mennyiség: I2 tekercs (l tekercs:l70 m)
. pĺémirtm kézkímélo, fehér színii habszappau. l000nrl; felhaszná|t lravi meruryiség:
l8 000 ml

r Polgármesteri Hivatai központi épület fuldszinĺ. Családtamoga1ási lroda. Nemzetiségi
Önkoĺnrány.zaĺok irodalrelyiségei. Közteľület-ťeĺügyeleti Ügyosztály (felhaszrrálók szálna
átlagosan 70 ťo):
. WC papirtekercses, a tekercs 19 crn ánnéĺójű, hráĺonrrétegii, uenr illatosított, fehér
színů, felhasznált havi mennyiség 400 tekeĺcs (1 ĺekercs = l darab)'
. kézti'rlő Z hajtogatźlsÍ:, ery retegli. nem illatosítotą fehér szjntĺ. felhasznált havi
mennyíség l3'500 đaľab'
. kéznrosó kézkímélö. környezetbarat' illatosĺtott. semleges szinil, íelhasznált havi
menn.v'iség 25 liter.

tiikl.ö'k lerľlosásą szÁraaa töľlésą ťényesítése;
. a dohányzohelyiségekben a hamutartók kiiĺľítése' kimosása:
- kétnaponta 1i5aa t€xiili{jľölközĺl és kouy'haruha biaosítása azokban az iľodahelyiségekbcn'

ahol viz'es blokk ta|á|haĺ.ói
. havonta rij ĺnosogaĺó szivacs biztosíúsa. azokban a helyiségekben, ahol rnosogatási

ĺe|ret-ősó'g van
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- kagló väg}- mosogaló nredencék tísaíiása, tartozékainak lemosása, f'ol."-ékony szapFatt
és/vaŁ" moso8ató szer kihelyezése és Í.eltöltése azokban az irodabeĺyiségekben. ahol vizes
blokk Íalálható

- negyedévente bôr,- műbőr bt.ltoľok vegĺszeľes tÍsztĺtasa' ápoló szeres kezelése. a lifr belső terélrek takaríĺása (f,ehnosĹĺ, tĹiköř és nyomógombok tislztiłłsa): kiilső
llyuľrúgurlĺ|.l ł'isz|,íĺ;lsa;

. Iépcsőházíelsepľése,felmosásal

. IćpcsôĺĺŁi koĺlátok |crnosiĹsa, fertötlenírcse;
- folyosói padozaĺ és belsó párkállyok takarítása
' szônyegekporszívóz.ása
- a lépcsószónyegeket és a fblyosókon futó padlószőn1,egeket tninden nap ĺakaútani, azął

porszívozni sziikséges.

1.2. N.ĄGYTAKÁRÍTÁS:
Gyłkorisága: a szerzôdés időŕaľtama a|att legfeljebb egĺ. alkatomnal (váľhaĺóan n'ráĺi
idöszakban). me|y az l'' l. ponĺban részletezett napi takaľításon tiilnrenô teĺĺiletekľe is kiteĺjed! és olyan
napgĺteljesítmén-l,.ű tisztitćlgépek haszná|atčtt biaosítja ajánlatteĺ.ö, ĺnelyek alkalmasak a poratki{k
elĹávolítłísáĺa.
A nagytakarítás kiiliintĺsen az aĺábbiakaĺ foglalja magában:

- ablakiivegek, .keretek. -tokok és re'ĺlônyök lemosása, veg.szeľes tiszľítiłsa;. ľadiáÍoľok, csövek porialanĺtrísa, veryszeres lemosása;
. ajtók. ajtókeľetek veg;l-szeľes ieĺnosása;
. falak poľtalanítása' pókľrálók eltiintetése;
. armätúrłłk" lámpatestekvegyszśres lemosása:
- kapcsolłiĺ<" csatlď(o7-óa|jfłtok tisztítása:
- telefonok feĺületi feľtďĺenÍto tisztítása;
. szántítogép és tartozékairrak ťęĺtőtlenítő tisztíĺísa (nyomtatĄ klaviatilra, monitor. stb.);. bútorok kĺilső |eľnosása, ápolása. vitriniivegek tisztítása;
- fa és böľ bútoľzat megfelelő tiszĺĺtoszerrel való kez.elése;
- niagas szekľélýetök tisztítása:
. kaĺpitos błitorok poĺszívóz{sa, vegy-szeres tisztíĺása;
- bóą- miibör britorok vegyszefes tisztításą ápolószeľes kezelése
- ťesiményet képek porĺalaníľása:
- szórryegek, szőnyegpadlók alapos. nedves {iszĺíiása (kivéve: a lépcsószőnyegek és a

foýsókon futó padĺósaőn1,egek);
- parketta ápolasa. fényezŕse;
- csempefelĺiletek iemosrisą feľtőtlenítése;
- wC kagylóL ĺtlosdł5k, mosogatót kerániafeliiletet csapi'elepek r,ízkómentesítése;
- kövezrt vegysz.eres súrolása. felmosása:
- folyosó padozatiĺnak köĺkefés tisiztiĺása;
- |ábazay olajfa| lemosása;
- bojleĺek vestszeres lemosása. hútł}szekréoyek kü|sťj és belsô vegyszeres mosása;
- virágok portalanítása (levelek nedves ruhával való áitdĺlése):
- fi'iggönyök nosása.

1.3. ÁľŕpíľÉsr-, rnĺ.ÚĺÍľÁsr MI'NI(Á.K-, FEsTÉŚ UTÁNI TÁxłnĺľÁs:
Gyakorisága: idĺibeĺi eloÍbrdulársa és az éľinteff munkaĺeľület és annak méreĺ'e l'áltozo, eseti jellegri'
Abban az €setben, amennyiben munkaidoben a készenléti takaĺítószolgálattaĺ is megoldható.
aján|attevĺĺ e feladatot küIön díjazás nélkiil látja el.

1.4. ,{ LÉPcsisziľyoc Nĺpr'rs TISZTÍTÁSś.:
Gyakoľisága: 3 havonta eseti megrsndelés alapján
ř.eliilet na5lsága: ntegközelítőleg l20 m,
Á lépcsöszőnyeg sz'ônyeg-tisztítógéppel sztikséges takaritani' nrely alkaĺnras aĺrą hory a szön1egben
leĺapadt por't feliitögesse. a szónyeg felüIetét átkeféIje, majd nedves t.isztítással felfrissítse aeĺ.

I,ĺ



I.5. ESETIMEGR-EhIDELESEK:
Ablaküveg'tisztíiás és fiiggönymosás. tal.tós idősz-aĺĺra (i5 napnál hosszatrb időinteľv'allurn) sz.óló

átépítésĹ' felújítási ĺnunkák-, festés uĺáni takarítás. a Íölépcsiĺ és a f,olyosók padlószönyegeinek nedves
tisztítása vonatkoásában az Ajáltlatkérii eseti megĺerrdelóseket adhat.

1.6. xÉľ ľosoL ÁLLó KÉszEl'ĺLÉTI TAKARÍTĺiszoĺ-cÁlľaľ.
Gyakorisága: a hét vaĺamenn"'-i munkanap.ián, ĺeljes hivatali mullkaidőben. Ąánlalkéró a kćszenléti
takarítószolgálat szłĺlaĺa állandćl ĺartóz.koĺ!ási helyet biaosít a Polgáĺmesteri Hivatal központi
épiiĺetben, ahonnan ejláthatóak az alábbiakban felsorolt, ĺendszercsen.ielentkezö feladatok:

- a Ĺaĺg)-alóhe|yiségek előkészíÍése a képviseiö-testiileti, a bizottsági iilésekrę és eg.v'.éb

ľendezvén1,ekĺe. a házasságkötő teretn' mennyasszonyi váľó terenr elókészítése esküvökre és

egr,éb rendezl'ényekľe (elókészítés kĺilön(jsen tiszta poharalĺ és ltídeg ásr.án1-'*Íz

tĺłĺgvalóasznlokon való elhely.ezését és a terem szellöztetését. valamint a szćmét
eltávolít!ísát. asztalok, poľtäIaníÍását' padló tisztÍĺťlsát foglal.ia magábaĺr): a rendezvćn}.ekhez
tartozó tor'ábtli jáľulékos fe|adat, az abroszok. teľítók sziikség szeĺinti mosása, vasalása. eseti
jelleggeI poharak. kĺĺvćscsészék nosogatása;

- a Polgárnresieri řĺívata| központi épüIctóben a lěpcsőszőnyegeĺ lévő szerrnyeződések (por'
szösz.ôk, sztĺveĺszálak. morzsą stb.). valalnint az esetl€gesen keletkező folfok azonnali
cltávolíiása.

- mind a Polgáľnesteri Hir,atal központi épiilctében' ĺnind a 3' pontban ťelsoĺolt telephelycin
és az e5ĺéb helyiségekben fe|meľtilö takaľítrási feĺadatok (pl' porszívózas, felmosás, stb.);

. a meĺlékhelyiségek óľánkénti tisztántartása' ellenôrzŕse, szÜkség esten \lrC-papíľral.
kénörlővel, ťoĺyékony szappannal való felĺôlté.se.

Ąánlaťtevö a készenléti täkaľírós;nlgrí|at állaudó elóľhetőségét biztosítani köteles (pl' mobiltelefon).

Ąánlatĺel.ö biztositja a kész'enléti takarítószolgálatot amkĺa az eseiekre is' amikor a képviseló-
testiiteti. a bizotrságĺ iilések befejezésének idópontja nem az-onos a hivaĺali munkaidő végéve|.
ĺ,alamint az cskĺir'ők, amennyiben lreł*égén keľüInek lebon1,'olítársľa. akkoľ ezek idółaľtamara is. Ezen
időszakokľa elegendő eg.v* Ítj takaľítósz.emélyzet biztosítása'

tI. Ä TÄKÁRÍTÁsfioz És Az Á}lHoz KÁPcsoLóDo EGYÉB FELÄĐÁToK ID()BELI
I,EBoNYLÍTÁsA

2.1. Aĺ. 1.1.. az |.2. és az l'3. pontok szeľinti iakaríiási tělaĺĺatok a hivatali munkaídón kíviil az
alábbiakb'an részletezettek szcľint kel1 elvégezĺli'

2.z. 
^ 

|ll. pon ban fe}soĺolt épiiletek köziil a takaÍítás kezdöidőpontja: ĺeggel 05.00 ćľa, az alźńbi
beIyszíneken:
. a Családĺĺmogatási lľoda helyiségei' 1082 l}udapest Baross u' óó-68..
. a köąlonti épiiĺeĹben (l082 Budapest, Baĺoss u. 63-67.) elheiyez.kecló Polgármcsteĺi Kabinet

|. emeleti irodahe|yiségei.
?.3' A kozponti épĺiletben lévő a Polgánnester és a Jeryző irodahelyisége esetén a takaĺítas kezdó

idôpontja reggel 08 óra.
?.4. A lll. pontban iělsoro|t és a 2.f. pontbän nem említett tčibbi hclyiséget (ki5zponti épĺilet.

}Icmzetiségi onkormány'zatok irocĺái) munkaidó után szĺikséges takarítani.
2.5. Á nyaľi, illefve téli igazgatási szĺinetben csaIĺ az.okban az iľoclahelyíségekben szĺikséges a

takaĺítás. ahol ĺjgyeletet taľtanak (ktililn, e|özctes egyezfetés alapján).
2,6. Az 1.5. pont s:rcľinti készenléti takaľítoszolgálaÍ a hivatali nrunkaidövel azonos munkarendben

látja el ťeladatait.
llivaiali rnunkaid<i:
ĺ{étÍii:08'00- 18.00
Kedd: Ú8.00* t6'00
Szerda:08,00- 16,30
Csüttir1ök: 0s.00-l 6'00
Péntek: 08.00 - ĺ3'30

tf



alaBteriiIet€k äblakok
Írrí ř6Íôti'

Uveefeläle{
kóŕ oldĺllĺĺ

KÔzponti ÉpÜlet (l082 Budapest, Baľoss u. 63.67.) 5.950 mr l.//)m- 3.550 m'

Családtámogatási lroda (1082 Budapesĺ, Baross u'
66-68^)

443 ĺn 83m' 166 m

Nemzetiségi Ônkormányzatok irodái ( l 082
Budapest, Vaĺdahunr'-ad u. l1b.)

!46 mz 34 m2 ó8 m.

Közterület-fel$gleleti Uryosztály
Clłémet ulca l7-l9.)

Ż65 m" 73 m' 8m"

Osszesen: 6.804 mz t.9ó5 m3 3.'79f nt

ilI, T^ĄK.{RÍTÁNĐó FELt,ILETEÍĹ TAKARÍTÄI*Dó vI7.Es BLoKKoK

3'ĺ. TÁIĹtI{ĹT;tÄ:Do ľnLĹq,rľoK NÁGYSÁGA:

+ a suámításnál Íig.v.elembe véve a dupla, ill. szímpla ablakok;
a kiizponti épíjletnél a pinoe ablakait is tartalmazza (30 m3)

3.2. TÁKÁRÍTANDówzEsBLoKKoKszÁ.lłĺÁl
mosogató mosdó i|Iemhelyiség

(kézmosókkal)
Közpoĺlti épiilet (Baľoss u. ú3-67.) 34 2L l.6
Család{ámogatási Iľoda (Baľoss u.6G68.) 1 - 4
N*mrrtisógi Önkoľmányzatĺlk ĺľodái 2 . l'
(VajđahunyaĺI u. 1/b.)
Kiizteľĺile{-feliigycleÍitlgyosztály t . f
(ľ*émeŕ utca 17-19.)

Összesen: 38 21' 23

Iv' EGYÉBKIKoľÉsrr,rÁ.rrKozTATÁsoK
Áz Ajánlaĺtevő áiĺal alkalmazotr technológiák, tisztító- és veg,szcľek fcleĺjenek nleg a humán és a
kiiľn-v*ezetiszemponto|:rlak(pl.környez.etkÍmélőve-}*szerek).
Á' takarĺtandó épüIetekben dolgoz-ók létse,iánĺa (átlagosan):
Baross u.63-ó7. l80 ft
Baross u' 66.68. I7 fř)
Vajdahunyłđ u. l./b. i ň łr dolgozói létsáľn, ana!,hagy ezaz épĺ}|et a neínzetiségĺ
önkormarr1'zatok iĺodanak helyŠzihe, napont& max' l0 fü ťoľdul meg az épĺiletben.
Néľnet u. 17-19. 20 Íř'
Á hófi;égi rendezr'ěnyek idötaľtamára vclnatkozi elmťrlt évi statisztikai adat (óra/hó):
A hétvégi rendezvények ház.asságkötésekhez kapcsolódnak, elôfoľdulások p.akoľisága 3013. évben
átlagosan 2 lretenF. szonrbatonkénq ídőtaľtan'la' max. 2-3 óra hosszą helyszíne a 1083 Budapest,
Baľoss u. 63-6i. sz. alatti épiiletben. a Ířjldszinten található nenyassmnyi váĺó,- és házasságköt{i
terem.
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ľgĺ'rNlÉľI Ív

Készülť JózseÍ.városi Polgĺíĺrnesteri Hirntal Ajánlatkérónek a ,,Yá||alkozási szerzöĺlós a
Polgármesteľi Hivatal és egves telephelyeinek takaľíÍásáľa'' eljáľásban a Polgĺĺľmesteri
llivatal (1 082 l}udapest. ľ}aľoss u. {13-67.) I..,l 10.es hel1,.iségében megtartott beéľkezett
aian]aĺok bĺrnĺásárĺil.

20I5. januĺir 26. 1 l:00 óra

Migieleńt szeméIy neve

Fábián l,{áĺa JP}j' Beisĺĺ EIlátási lroĺIa- ii.;-.,,ú \.Ĺirĺrđavezető

dr. Balla Katalin

lle".i Ĺ{eo. lĺ.*

Jegyzői Kabinet

kabitretvez-ető

li,Ĺ{,ł*.íi."<"'--.'

;i .} í!,
v Ł,Y 1'.) Ĺ'c \.16" 

',
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''..i..-

i -'*"-

i

I

I

I

--t -"-*.*.*

,{ *.ĺc-.*''ł'.*-i ľŁđ,*t ľŁŁłt.ŕĺĺ* ,i.'';.' {j ś .äí.



IroNTÁsr JEGYZŐK0NYV

Készĺi|t: JózselVarosi Polgármesteri Hivatal Ajźmlaĺkćrőnek a ,,Vállalkozási szerr.iĺĺIés a
Polgármesterĺ HivaÍal ós eg.r,.es Íelepfue|yeĺnek takarítás:ĺľa'l cljárásban a Polgármesteľi
Hivaĺĺrl (ĺ082 Buclapest. Baĺoss u. 6-1-67'J 1'l1 lO-e's helyisćgében meeÍaitolt beérkez-etĺ

a.i ánlaĺok boniásrtról'

2015. januáľ 26. 11:00 óľa

Ajánlatkéro részérĹll jeierr vagnďl: ř:ábián '}táŕa iľođavezető.

Jeg.vzői Kabilrei Belső E]Iátiisĺ iroda

dr. Bal|a KaÍalin kabinettezefő.

Jegyzői Kabinet

IDľ]Aĺ, Cl',I.łÄR Kfl.. \íeľes Zoltán

ĺ\jánlattcvcí részéĺől jelen vanrrak: külön jelenléti íven

l. sz' Ąánlatfer.iĺ: ID.IAL CI,EAR KfÍ. (11ó3 BuĺlapesÚ, Veľess P. 
'iÍ 

5l.) 20l'5" január

26-ŕtn |a37 órakor, ép, séľtetlen, zán csornago]ásban érkezet1' Az. aján'lat formď
ktĺveteInrélryeknek megĺelel.

'A ľendszeľes (napi) takarítás díja {.Fťm.,,ftói$

i Nag-ł'ťakaĺítás opc ioná | is dĺj a (ľtla|kalclm ) 
* bruttó 852'8jü Ft

li-épďĺ;.ĺ;i jrö g' ;e&ili'ś'-iilásä ľľtlĺüi.''.ľ brutľó 25..í00 Ft

pítés.. ĺ.elújítási lnunkák-. ĺ,estés utánĺ takaríiás bruťtó 76,2 Fi'
:íonális łiíĺa (Ft,inr:)*

* Ąján|ati ár (összľsen nettó ľt + Afä -- hrunö lt)

2. sz. Ajánlattevő] Nĺ.łTRA-SEĹrURITY Kft. {1037 Budapest, orbán u. 27.) ?íJ15. ianuáľ
:ó-an 09.5? iľakor' śp, sértetien' záľt csolnagolásban érkezeĺr. .Ąz ajánlat Íbĺĺnai
kĺivetclménveknek mesťelel.

bľutto 4ĺj.2ő0 Ft

bĺtlĺó l l3.03 Ft

bľtŕĺó 3t]2'26 Ft

bĺtlttó 1ó5'75 Ft

.A rendszeres inapi) takarítás dija (Frłu,,ihó)x bľunó 22?.33 ľt

Nag1'takaritás opcionál is d íj a (Ftĺ'alkalom,)* bĺułlti 7ó2'000 FÍ

Lép**.áą}'eg'*.t', ilk"ió;ď -

Atépitśs., f.elúj íĺási m uĺkri.k.. 1-estćs tl ĺán i takarĺtás



3. sz. Äján|attevő: BALUSTER
január 26.áĺ1 09.29 órakor, ép,

követelményeklrek :negfelel.

Ktt. (t07? Budapest, .l|mássy tŕr 17' l' em. 25.) 2015'
sértetlen, zíľt csomagoliiśban érkęz,ett. .Ą.z Ąánlat formai

i Ä ľendszeres (napi} takaľítás díÍłl {Fĺłnll'hó)*

i Ń-;*:"-p;;;* 
" 

pi ió"ä ľš aĺ i "-ĺ 
t.t'," 544.320 FuĘlkaloln

Ĺép"sőś'i'L"cg'ióävö.{iiiäĺtä.{äiFatt"l.ńľ l ĺ.400 ř.ł,/alkalom

Ablaktiszĺíĺas opcíonális díja (Ij/nl.)* 80 Ftffi2

l 50 J:rłn2

Ajánlati áľ (összesen neĺĺli ó.998.940 F.t + l '889.7 14 F'l = 8.888.ó54 bruttó Ft)

4. sz. AjánlaÍteľő: BROSS-FR Kfŕ. (1147 Buĺlapest, Jávoľka ,ĺĺtám u. 56.) 2015. január
2ó-án 09.19 óľakoľ. ép' sértt'ĺlen. zárt csomagolásban éľkezetĺ. Az ajĺĺnlat foľmai
kör'etelľneny.eknek megÍ.eĺei.

A ĺendszeres (napi) trtkarítás díja {Fcln./hó)* Druno Jll řt

i Nagyukarĺtás ĺrpcioná|is diia (ľYalku|om)* bruetó ĺ08 Ft

[,épcsl5szńn1.eg nedves tísztítása íFvalkalonl)x Łlľutĺó 36.3]2 l.'t

Ątépítés-. fe|ú.iítasi munkák-, fcsiós utáni tákaÍítás 13ó ĺjf
ionális dÍia ĺľ.tłn

1'071.970 Ftihó

5. sz. Äján|aÍtevő: K'I'INER Szo|gáItató és Kereskedelmi XfÚ.
Károly ĺér 8.) 201 5. január 26-án 09.17 órałoľ. ép. sénetlen, záĺ
.Ąz ajánlat formai kclveĺel ményeknek megfelel.

(1'192 BuđapesÍ, Kós
csotnago lásbalr érkezetĺ.

T,c'"Ĺ.*'.s(;äpi'iäťäi:ítás"díjä'ťŕi,,.*rihói;

Nag;takaríĺtis opcioniilis tĺíja (FťaIkaĺorn)*

i Lépcsöszőn1'eg nedves IiŚztítása (Ft/alkalom)*

Ab]ahtisztítás opciorlális díja 1Ftim=)"

mun ák.' festés uiálri takarĺtás

áĺ (ĺlsszesen nertló Ft +
.a - bľuttó Ft)

bľuĺo l 83 Ft

bľuttó 634.j05 ľ1

bľuttó 6ó.04Ü }1

bruttó 9ł Ft

bruttó 242 Ft

píĺés-. felŕ:jítási munká}i-, Íěstés utáni takaľítás

A'b|aktisztítás opcionális d ĺja (Ft,'m')*

* .Ąiánlati áľ ĺösszesen nettó Ft '" AÍä = bruttó Ft)



6. sz. .Ąjánlattevĺó: ATAĹIAN GLOBAL sERvĺCEs & Secuľif'1. KfÍ. (ĺ158 l}udapest,
Kósmárk utca 16.} 20l5. január 26-án 09.03 órckor, ćp' sertetlen, záĺ csomagolásban
érkezett. Ąz alźn|a.t" ĺormai ktjvetel'rnénveknek rncstelei.

A rendszeles {napi) takaľítás díja (FVm ,,hó bruttó l 89.2 Ft

Ablaktisztítás opciclnáIis d(ja 1 bruiĺo 94 Fĺ

brutľó 25 ĺ.5 Ft

lreľes Zoltán

Nagytakaĺítás opcionális dija {FrialkaIom)Ý bruttó 629. l 07'2 Pt

[,épcsöszőnyeg nedves ĺiszÍíĺiisa (Ft/alkalom)+ bľuttó 38,l00 Ft



Ajántattevő neve: Ideál-Clear Kft.
székhelye: 1163. Budapest, Veres Péterút 51

lu ajánlattevő kapcsolattaľtó személyének neve: '

telefonszáma:
' telefaxszáma:

e-mail címe:

5b{erjeeru.{<b b"a n

dr. Vereq Viktória
(1)707 0s 8s
(t)707 0s 8s
ideďcleaľ.lđ@ gmail. com

ułđ
f-r

i-J

Łt

lu
Łj

!
l

ĹJ

L}

ĺl
:

AJANLAT

A o, PoLGÁRMESTERI HIVATĄL És acyEs TELEPIIELYEINIEK
żf,

TAKARITASARA'

táľgyú nyí|t k'iizbeszeľzési eljárására

MASOLATI

/,,

Budapest, 2a1. 5. jaĺuźn 26.
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.. IDEAL -CLEAR Kft.

FELOLVASOLAP

;Vállalkozási szeľződés a Polgármesteri llivatal és eryes te!Ęhelyeinek takarítására''
tźűgyt|, közbeszerzési éľtékhat.áľt el nem érő beszerzési elj aľásban

* Ąĺĺnlati áľ (összesen nettó Ft + Áfa = bruttó Ft)

Budapest, 20| 5. jaĺuźn 26.

ügyvezető igazga!ő
Ideál-Clear Kfi.

Ajánlat a ,,Vállalkozásiszerződés a Polgármesteľi Hĺvatal és egyes telephelyeinek 2
takarítására,, tłírgyu nyílt kcĺzbeszeľzési eljĺáľásáľa 
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Ajánlattevő neve: IDEAL CLEAR KFT

Ajánlattevő széłfielye : 1163. BLTDAPEST VERES,PÉTER ÚR 51

Telefon I 707 08 85

Telefax: r 707 05 85

E-mail: idealolear.kft@gmđl.com

Kij elĺllt kapcsolatüartó : DR. VERES VIKTóruA

Kijel<ilt kapcsolattaľtó elérhetősége (tele-
fon, fax, e-mail)l

06 30 239 19 s2
FAX: 1 707 0585

email : idealclear.kft(E smail.com
A rendszeres (napi) takarítĺás díja
(Ftlm'nq*

130'50 Ft+27 %o AFA= bľuttó Í65,75Ftazaz
egyszázhatminc forint ötven fillér + 2ĺ % Afa
= bruttó egyszázľratvanöt forinJ hetveniit filléľ

Nagytakarítĺás opcionrílis díj a
(Fťalkalom)*

67| s20Bt + 27 % AFA: b,ľuttó 852 830 Ft
azaz
hatszázhetvenegyezeľ.öts zźlzhtlsz fonnt + 27
%Ąfa: bruttó nyolcszĺázötvenkettőezer.
nyolc százńarminc foľint

tépcsőszőnye g nedvos tisztítÁsa
(Fťalkalom)*

20 000 Ft+27 % AFA: bľuttó 25 400 Ft
aTaz
hűszezeĺforint + ÁFA.= bruttó huszonötezer-
tlśwszźuforint

Ablaktisztítas opcionális dfi a (Ft/mr; * 60 Ft + 27 % AFA: bľuttó 76ĄFtazaz
hafuan forint + 27 % ÁFA =bruttó hetvenhat
forint husz fillér

Atepítés-, fetúj ítasi munkĺák., festés utĺíni
takaľítĺĺs opcionális díj a (Ft/m2;*

60 x.t + 27 % ÁIrA = bľuttó 76,2Ftazaz
hatvan foľint + 27 %;o ILFA : bruttó hetvenhat
forint husz filléľ




